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Bożej Dzieciny, miłości, radości, ciepła i życzliwości wśród najbliższych. Niech światło płynące z Betlejemskiej Stajen-Bożej Dzieciny, miłości, radości, ciepła i życzliwości wśród najbliższych. Niech światło płynące z Betlejemskiej Stajen-
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Kazimierz Andrzej Zych

Kto „zeszmacił” NSZZ Solidarność?Kto „zeszmacił” NSZZ Solidarność?
13 grudnia 1981 – zamach stanu przeciwko własnemu narodowi13 grudnia 1981 – zamach stanu przeciwko własnemu narodowi
Obchodzimy 31 rocznicę bezprawnego wypowiedzenia wojny własnemu społeczeństwu przez juntę wojsko-
wą dowodzoną przez sowieckiego namiestnika generała Wojciecha Jaruzelskiego. Polacy oczekujący Świąt 
Bożego Narodzenia w dniu 13 grudnia 1981 roku późną nocą usłyszeli w radio i telewizji przerażające słowa 
wypowiedziane na tle sztandaru Wojska Polskiego. 

„Z uwagi na zagrożenie żywot-
nych interesów państwa i naro-
du, w celu przeciwdziałania dalsze-
mu upadkowi dyscypliny społecz-
nej oraz stworzenia warunków sku-
tecznej ochrony spokoju, ładu i po-
rządku publicznego, a także zapew-
nienia ścisłego przestrzegania prze-
pisów prawa i poszanowania za-
sad współżycia społecznego (sic!...) 
z dniem 13 grudnia 1981 roku 
wprowadza się stan wojenny ze 
względu na bezpieczeństwo pań-
stwa - na całym terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej...”.

Szef Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego

gen. Wojciech Jaruzelski

Okres stanu wojennego to tysiące 
internowanych i aresztowanych. Dla 
generałów WRON, którzy go wpro-
wadzili – nie liczyła się przyszłość 
Polski, dla nich najważniejsza była 
władza i trwanie u boku Związku 
Radzieckiego. Trwający blisko trzy 
lata terror stanu wojennego to około 
dwieście politycznych morderstw, 
tysiące rodzinnych tragedii, dwumi-
lionowa emigracja najwartościow-
szych obywateli, prześladowania 
i aresztowania, to w rezultacie kil-
kunastoletni paraliż rozwojowy kra-
ju, w końcu zniewolenie i upokorze-
nie przed światem.

Celem wprowadzenia stanu wo-
jennego było zlikwidowanie tzw. 
pierwszej SOLIDARNOŚCI z An-
drzejem Gwiazdą, Anną Walentyno-
wicz i innymi bezkompromisowy-
mi działaczami Wolnych Związków 
Zawodowych na czele z Krzysz-
tofem Wyszkowskim, którzy nie 
chcieli układać się z komuchami. 
Można powiedzieć, że cel został 
osiągnięty, stara SOLIDARNOŚĆ 
przestała się liczyć, „karty zaczął 
rozdawać” Wałęsa z tzw. gronem 

doradców: Kuroniem, Michnikiem, 
Mazowieckim i Geremkiem. To oni 
parli do kompromisu z czerwony-
mi i spiskowali potajemnie w Mag-
dalence i innych miejscach, przy-
gotowując okrągły stół. Teraźniej-
sza rzeczywistość to właśnie efekt 
tamtych uzgodnień okrągłostoło-
wych, przy których jak już wiemy – 
uczestniczyło wielu współpracow-
ników SB, tak po stronie solidarno-
ściowej jak i rządowej z gen. Kisz-
czakiem na czele. 

Dziś sam Wałęsa o dniu 13 grudnia 
w TVP3 mówi, że nie ma co święto-
wać, bo w wyniku tych uzgodnień 
gen. Jaruzelski został prezyden-
tem Polski,  a on musiał dokonywać 
wielkiego wyczynu, by go z tego 
stołka zwalić i odrzucać uchwalenia 
zawarte przy okrągłym stole miedzy 
innymi niedemokratycznych wybo-
rów 4 czerwca, na które on wów-
czas musiał się zgodzić. Inny dzia-
łacz Władysław Frasyniuk dopo-
wiada, że dziś „Jarosław Kaczyński 
zeszmacił nasz największy towar 
eksportowy SOLIDARNOŚĆ i Le-
cha Wałęsę, ale za chwilę dopowia-
da, że ten sam Lech cały czas musi 
tłumaczyć się za Bolka.” 

Jeszcze nie tak dawno w TVP 
Lech Wałęsa na spotkaniu „oko 
w oko” z gen. Jaruzelskim usil-
nie zadawał mu pytanie szuka-
jąc dla siebie świadectwa moralno-
ści – „Panie generale nich pan po-
wie czy byłem współpracownikiem 

SB?” – ale wytrawny gracz Jaruzel-
ski mimo wielu ciepłych słów o Wa-
łęsie nie odpowiedział mu na to. Re-
daktor TVP3 pytający Lecha Wałę-
sę o jego pomysł na związek, któ-
rego był jak sam mówi ojcem, usły-
szał od Wałęsy: „już dawno mówi-
łem zwinąć sztandary, a rozwiniemy 
je w odpowiednim momencie.” Wa-
łęsa zapomniał, że nie ma już stocz-
ni, nie ma zakładów pracy, że więk-
sze fabryki są w rękach obcego ka-
pitału, to gdzie niby te sztandary 
miały by powiewać – może na po-

nownie przywróconej bramie Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina?...

Właśnie tuż przed 13 grudnia 
w kolejną rocznicę stanu wojenne-
go jeden z krajowych dzienników 
donosi za IPN w oparciu o materia-
ły archiwalne, na bazie których po-
wstała książka o internowaniu Le-
cha Wałęsy pt: „Kryptonim 333”, 
że szef największego związku jakim 
była SOLIDARNOŚĆ wypił w Ar-
łamowie ogromne ilości alkoholu, 
liczone w setkach butelek. Możemy 
sobie wyobrazić w jakich sielanko-
wych warunkach przetrzymywany 
był Lechu. Pytany o to jeden z jego 
opozycyjnych kolegów – Jan Ru-
lewski tak odpowiada: „jeśli nawet 
Wałęsa wypił cały ten alkohol, wca-
le nie jest to powód do wstydu. – To 
świadczy o jego dużej odporności, 
że nie utopił się w tym morzu wód-
ki...” A zatem tezę Władysława Fra-
syniuka można odwrócić pytając re-

torycznie – to kto tak naprawdę „ze-
szmacił” SOLIDARNOŚĆ? 

Tragedię stanu wojennego bardzo 
dobrze obrazuje tekst wiersza nie-
znanego autora pt: „Naród dziękuje 
ci generale”. Jak wiemy blisko dzie-
więćdziesięcioletni generał w obsta-
wie funkcjonariuszy BOR, persone-
lu medycznego, bez kolejki został 
przyjęty do szpitala właśnie w ko-
lejną 31 rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego zapewne, by nie stre-
sować się jak co roku tłumem ma-
nifestantów wykrzykujących mu 

pod oknem jego zbrodnie. Pamięta-
my, że było ich mnóstwo – od pracy 
w informacji wojskowej lat czter-
dziestych, po poznański czerwiec 
1956, czystki wojskowe lat 60 i 70, 
inwazję na Czechosłowację, mor-
derstwa na Wybrzeżu 1970 i stan 
wojenny 1981 roku. Ktoś by powie-
dział w jakim żyjemy kraju gdzie 
kat narodu bezkarnie dożywa sędzi-
wego wieku, korzystając z luksu-
sów o jakich rodziny jego ofi ar nie 
mogłyby marzyć, w kraju który do-
świadczył ogromnego zła od towa-
rzyszy generała – jak to jest moż-
liwe? A jednak jest, gdyż rządzeni 
przez środowiska postkomunistów, 
wspieranych sojusznikami libera-
łów mające w większości wyłącz-
ność na media w sposób im wygod-
ny za pośrednictwem najnowszych 
technik kształtują świadomość ludz-
ką. I nie tylko. Kiedyś generał wy-
powiedział takie słowa – „jeże-

li ktoś będzie chciał mnie rozliczyć 
i ukarać – to nie jedne aureole 
wielkich spadną z głów”. To wiele 
tłumaczy, że nasza dziwna niepod-
ległość jest zakładnikiem wielkich 
graczy z kwitami. 

Naród dziękuje ci generale...
Za słowa kłamstwem splugawione

Za mundur bratnią krwią splamiony
Za ręce rozłączone

Za naród głodem umęczony
Za oczy dziecka przerażone

Obnoś swój tryumf w partyjnej 
chwale

Naród dziękuje ci generale
Za pogrom braci bez litości

Za honor wojska zbeszczeszczony
Za mękę strasznej bezsilności
Za ból rozłąki z mężem żony
Za łzy i rozpacz samotności

Ciesz się, żeś działał tak wspaniale
Naród dziękuje ci generale
Za połamane pałką kości

Za koszmar walki brata z bratem
Za nienawiści siew i złości

Za to, że żołnierz stał się katem
Za znów zdławiony świt wolności
Pomnik twych zasług wzniosłeś 

trwale
Naród dziękuje ci generale
Za nałożone znów kajdany

Za zbrodnię łagrów w polskiej ziemi
Za fałsz przemówień wyświechtanych
Za podłość zdrajców między swemi

Za język prawdy zakazany
Wypnij na Kremlu pierś po medale

Naród dziękuje ci generale
Naród śle dziś podziękowania
Żeby ci legły jak kamieniem

Przyjmij je śpiesznie bez wzdragania
Może obudzą twe sumienie

Bo generale nie znasz godziny
Gdy przed Najwyższym Dowódcą 

Świata
Złożysz ostatni raport za czyny
Z piętnem Kaina – krwią swego 

brata.
(autor nieznany)

Nigdy nie zapomnimy tej zbrod-
ni – napisał w księdze pamiątko-
wej Domu Kultury Kopalni „Wu-
jek” Lech Kaczyński, gdy jako pre-
zydent-elekt przyjechał do Katowic 
w 24. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego.

Myślę, że nadchodzą lata, w któ-
rych wszystkie okoliczności tej de-
cyzji sprzed 24 lat zostaną wyja-
śnione – powiedział dziennikarzom 
Kaczyński. W jego opinii stan wo-
jenny był zamachem stanu przeciw-
ko społeczeństwu.

17 grudnia br. pod pomnikiem 
Tragedii 1970 r. na Wybrzeżu jeden 
z uczestników tak skomentował dzi-
siejszą rzeczywistość: „Ulegliśmy 
złudzeniu, że żyjemy w państwie 
obywatelskim, ale to nieprawda. 
Żyjemy w słabym państwie...”

Uczestnicy obrad w Magdalence. Wspólne zdjęcie przyszłych partnerów okrągłego stołu. Tuż przed „ciężkimi” obradami.Uczestnicy obrad w Magdalence. Wspólne zdjęcie przyszłych partnerów okrągłego stołu. Tuż przed „ciężkimi” obradami.

Już po obradach rozluźnieni wznoszą wspólne toasty.Już po obradach rozluźnieni wznoszą wspólne toasty.
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Czy potrzebna nam jest „szkoła z duszą”?
Problem polskiego szkolnictwa oraz efektów wychowania i kształcenia wciąż wydaje się jednym z naj-
istotniejszych w naszym życiu społecznym, tak w wymiarze lokalnym jak i ogólnopolskim. Nie usta-
ją dyskusje nad kształtem polskiej szkoły, licznymi porażkami wychowawczymi i ich nieraz straszny-
mi konsekwencjami, a także brakiem przystawania procesu nauczania do rzeczywistych potrzeb dzieci 
i młodzieży.

Dlatego chcemy zaproponować utwo-
rzenie w naszym wołomińskim środowi-
sku nowej niepublicznej szkoły podsta-
wowej z klasami „O” oraz gimnazjum, 
które zmierzą się z tym problemem i spró-
bują przedstawić ofertę odpowiadają-
cą rzeczywistym potrzebom społecznym 
oraz znaleźć rozwiązania nękających nas 
problemów. Myślą przewodnią naszego 
projektu jest sentencja rzymskiego mędr-
ca Seneki: ,,Animus est, qui divites facit” 
– „To dusza czyni ludzi bogatymi”, z któ-
rej też zaczerpnęliśmy nazwę naszej pla-
cówki „Animus”, wskazującą na kształto-
wanie w młodym pokoleniu wartości we-
wnętrznych.

Priorytetem szkoły jest wychowanie 
w duchu wartości chrześcijańskich. Stąd 
w kl. ,,0” i klasach I – V realizowany bę-
dzie Program Nauczania Wartości ,,Szko-
ła z Charakterem” na podstawie progra-
mu edukacyjnego Fundacji ABC XXI 
– „Cała Polska czyta dzieciom”. Jesteśmy 
przekonani, że czytanie dzieciom warto-
ściowych książek, rozmowa o ich treści, 
kształtowanie potrzeby i nawyku czyta-
nia mogą w sposób znaczący przyczynić 
się do budowania wrażliwości moralnej 
i mądrości życiowej dziecka. W klasie VI 
i w gimnazjum będzie realizowany pro-
gram ,,Młodzież na Rozdrożu”. Jest on 
elementem międzynarodowej strategii, 
skoncentrowanej na kształtowaniu po-
zytywnych wartości u młodzieży, takich 
jak: szacunek, odpowiedzialność, miłość, 
uczciwość i odwaga oraz rozwijanie prak-

tycznych umiejętności życiowych. Pro-
gram prezentuje personalną koncepcję 
wychowania i podkreśla, jak ważne  dla 
własnego zdrowia psychicznego oraz re-
lacji międzyludzkich jest kształtowanie 
charakteru młodego człowieka. Kładzie 
nacisk na zdobywanie umiejętności, któ-
re m. in. pozwolą oprzeć się presji rówie-
śniczej, pomogą w odważnym mówieniu 
,,nie” i kształtowaniu praktycznych spo-
sobów dokonywania właściwych wybo-
rów. Dyskusje na tematy: jak radzić so-

bie z porażkami, jak znajdować odwagę 
w dążeniu do sukcesu, czy i jak planować 
przyszłość - wspomogą młodych ludzi 
w realistycznym i dalekosiężnym spojrze-
niu na życie. 

Program ten został przetłumaczony na 
szesnaście języków i jest realizowany 
w ponad czterdziestu krajach na świecie, 
trafi a w przekonania rodziców i okazuje 
się prawdziwie użyteczny dla zdrowego 
społeczeństwa.

Jednocześnie oferta szkoły jest skie-

rowana do rodziców przez propozy-
cję Warsztatów Umiejętności Wycho-
wawczych i wykładów prowadzonych 
przez specjalistów. To cykl spotkań dla 
tych, którzy pragną pełniej uczestniczyć 
w procesie wychowania własnego dziec-
ka przez efektywne radzenie sobie  z trud-
nymi sytuacjami, ze skomplikowanym 
światem uczuć dziecka dzięki umiejęt-
ności stawiania jasnych i konsekwentnie 
przestrzeganych granic. Program wycho-
wawczy został tak opracowany, aby ro-
dzic miał pełną świadomość wpływu i od-
powiedzialności za własne dziecko, jego 
dziś i jutro.

Kolejnym problemem, z którym pra-
gniemy się zmierzyć, jest kwestia na-
uczania matematyki. Edukacja matema-
tyczna jest dziś tematem budzącym wie-
le kontrowersji. Uważa się, że do opa-
nowania szkolnej matematyki potrzeb-
ne są specjalne uzdolnienia. Te z kolei, 
zdaniem wielu rodziców i nauczycieli, 
są rzadko spotykane, a dowodem na to są 
trudności w zakresie tego przedmiotu, ja-
kich doświadcza ogrom uczniów na każ-
dym poziomie kształcenia. Korepetycje 
z matematyki są ciągle główną formą po-
mocy uczniom, którzy nie potrafi ą spro-
stać wymaganiom stawianym im na lek-
cjach tego przedmiotu. Bywa, że kore-
petycje organizuje się już uczniom klasy 
trzeciej szkoły podstawowej. Dlatego za-
mierzamy wprowadzić program „Dziecię-
ca matematyka” opracowany przez prof. 
E. Gruszczyk – Kolczyńską. Zawiera on 

koncepcję wspomagania rozwoju umy-
słowego dzieci wraz z edukacją matema-
tyczną, realizowaną tak, aby zapewnić im 
sukces w nauce szkolnej. Istotą wspoma-
gania rozwoju jest dobrze zorganizowany 
proces uczenia się, w którym bardzo waż-
ną rolę odgrywają osobiste doświadcze-
nia dziecka. Doświadczenia odpowiednio 
dobrane i korzystnie dopasowane do po-
trzeb dziecka w głównej mierze przyczy-
niają się do rozwijania dziecięcego myśle-
nia z jednej strony i hartowania odpowie-
dzialności emocjonalnej z drugiej strony 
przez rozumne zachowania w sytuacjach 
trudnych i uczenie się znoszenia porażek. 

Wychowanie człowieka wrażliwego 
i odpowiedzialnego, znającego siebie, 
który potrafi  znaleźć się w społeczeństwie 
i działać na korzyść innych, odkrywanie 
i rozwijanie młodych talentów poprzez 
rozszerzony program nauczania i staran-
nie dobraną, rekomendowaną kadrę oraz 
zaradzenie podstawowym trudnościom 
spotykanym w dzisiejszej szkole to głów-
ne założenia nowej placówki „Animus”, 
którą zamierzamy stworzyć w Kobyłce, 
a tętnić życiem będzie od 1 września 2013 
roku.

O naszym przedsięwzięciu będzie moż-
na czytać w prasie, gdzie sukcesywnie 
ukazywać się będą artykuły. Najważniej-
sze i najświeższe informacje będą widnia-
ły również na naszej stronie internetowej 
- www.szkola-animus.pl.

Pośpiech po rosyjsku 
– czyli co wynegocjował Sikorski
Na spotkaniu Komitetu Strategii Współpracy Polsko-
Rosyjskiej Radosław Sikorski poniósł klęskę, Sier-
giej Ławrow 32 miesiące po katastrofi e smoleńskiej 
oświadczył, że strona rosyjska zrobi wszystko, aby 
oddać Polsce wrak Tu-154M... jak najszybciej. Po raz 
kolejny pozostały jedynie zapewnienia Rosjan.

Szef polskiego MSZ zwrócił się 
w ub. Tygodniu do Catherine Ash-
ton, wysokiej przedstawiciel UE 
ds. zagranicznych i polityki bezpie-
czeństwa, o formalne podniesienie 
kwestii zwrotu rządowego wraku 
Tu-154M podczas szczytu z Rosją.

Dziś, w trakcie posiedzenia Ko-
mitetu Strategii Współpracy Pol-
sko-Rosyjskiej Radosław Sikorski 
rozmawiał z szefem MSZ Federa-
cji Rosyjskiej Siergiejem Ławro-
wem. Tematem dyskusji była spra-
wa zwrotu przez Rosję wraku sa-
molotu Tu-154M, który rozbił się 
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleń-
skiem.

Po spotkaniu na wspólnej konfe-
rencji prasowej Ławrow zapewnił, 
że oddanie wraku odbędzie się... 
najszybciej jak to możliwe. Przy-
pominamy, że zdaniem Rosjan po 
32 miesiącach od katastrofy smo-
leńskiej wrak nadal jest przedmio-
tem rosyjskiego śledztwa i nie może 
wrócić do Polski. Ławrow po raz 
kolejny podkreślił, że wrak musi 

w Rosji pozostać do momentu za-
kończenia śledztwa. Radosław Si-
korski uważa jednak, że rozmowy 
z Rosjanami można uznać za owoc-
ne, choć zapewnia, że będzie usa-
tysfakcjonowany dopiero gdy wrak 
wróci do Polski.

– Strona rosyjska podejmie kroki 
aby zwrot wraku odbył się jak naj-
szybciej. Przekazałem ministrowi 
Ławrowowi zbiór naszych próśb 
o pomoc prawną ws. zwrotu wraku 
– oświadczył Sikorski.

Nagłą zmianę polityki polskie-
go rządu ws. Wraku Tu-154M ostro 
krytykują posłowie opozycji. Na an-
tenie TVN24 Mariusz Błaszczak 
zwrócił uwagę, że na upominanie 
się o wrak rząd Tuska miał 32 mie-
siące i przez ten czas nie zrobił nic. 
Z kolei według Antoniego Maciere-
wicza, zachowanie Sikorskiego jest 
jedynie „grą pozorów”.

– Dla mnie to wszystko gra pozo-
rów. Najpierw pan minister Sikorski 
robi, co może, by śledztwo utknę-
ło w miejscu, a potem nagle uda-

je, że działa na arenie międzynaro-
dowej. No i ta twitterowa dyploma-
cja. O swojej prośbie do Catherine 
Ashton poinformował na Twitterze, 
a najpierw powinien powiadomić 
o tym Sejm i opozycję. Trudno więc 
traktować to poważnie. Jedynym 
działaniem na miarę potrzeb byłoby 
powołanie międzynarodowej komi-
sji i tego oczekujemy – komentował 
w rozmowie z „Gazetą Polską Co-
dziennie” zachowanie Radosława 
Sikorskiego Antoni Macierewicz, 
przewodniczący zespołu parlamen-
tarnego ds. zbadania przyczyn kata-
strofy Tu-154M.

źródło: niezalezna.pl

Antoni Macierewicz
poseł Prawa i Sprawiedliwości
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Rodzice przyszłym rodzicom, Rodzice przyszłym rodzicom, 
a rząd w drugim szeregua rząd w drugim szeregu
Idą święta Bożego Narodzenia, przed nami nowy 2013 rok. Składając najlepsze 
życzenia płynące z głębi serca, pragnę też podsumować mijający 2012r. ze strony 
obecnych Rodzin. Wiadomości o kryzysie demografi cznym i jego konsekwencjach 
są tematem znanym od wielu lat, jednak patrząc na brak podejmowanych dzia-
łań i próba podziału społeczeństwa polskiego na tych z dziećmi i bez dzieci moż-
na sądzić, że obecne młode pokolenie nic nie obchodzi rządzących.

Chociaż właśnie to pokolenie, już 
dziś jest wystawiane do wiatru, kie-
dy dożyją wieku emerytalnego bę-
dzie przypadało około 1 pracujące-
go na 1 emeryta, czyli emerytur nie 
będzie. Przepraszam, miałem pi-
sać o bieżącym roku, jednak trudno 
się oprzeć spojrzeniu na całe społe-
czeństwo, bez podziałów. Rząd szy-
kując ogłoszenie wprowadzania po-
lityki rodzinnej na jesieni, rozpoczął 
działania już wcześniej. Fundusze na 
powyższe działania zostały zebrane 
od obecnych rodziców, a właściwie 
od ich dzieci ( chociaż nie mają jesz-
cze dochodów, powinny się rozwi-
jać i kształcić ). Zwiększenie wpły-
wów od nas, rodziców już wychowu-
jących dzieci ma wzbogacić budżet 
w 2012r. dodatkowo ok. 4 mld zł 
z powodu zmian w przepisach wpro-
wadzonych od stycznia. Premier 
obiecuje wprowadzenie od 2013 r. 
tzw. polityki rodzinnej, której koszt 
szacowany jest na ok. 2 mld zł, tzn. 
z dodatkowego opodatkowania obec-
nych rodziców, mają być fi nansowa-
ni przyszli rodzice i zostanie jeszcze 
ok. 2 mld zł. Tak, rodzice mają wspo-
magać przyszłych rodziców i jak wi-
dać nie dochodzi z tego powodu do 
strajków. Jednak, żeby sprawiedli-
wości społecznej stało się za dość, 
My Rodzice oczekujemy przezna-
czenia pozostałej kwoty – ok. 2 mld 
zł na rzecz rozwoju obecnych dzie-
ci: darmowe przedszkola lub ryczałt 
dla osób podejmujących słuszny wy-

siłek domowej opieki nad dzieckiem 
lub dziećmi w wieku przedszkolnym 
w domu oraz zakup podręczników 
szkolnych i wyprawek szkolnych dla 
dzieci z Rodzin 3+. Zastanawiali się 
Państwo, dlaczego rząd nie chce być 
przywódcą w kwestii polityki ro-
dzinnej i prorodzinnej? To ciekawe 
że aby coś dać rodzicom, najpierw 
zabiera się im to co już mają, potem 
oddaje połowę z dużym nagłośnie-
niem medialnym i …, no właśnie po-
nieważ powoli zbliżamy się do obo-
wiązujących praw człowieka i fi nan-
sowania nowych urzędników, za-
trzymam się w tej kwestii. Pozostał 
jeszcze do wyjaśnienia drugi szereg 

w którym stawia się dziś rząd. Czy 
zauważyliście Państwo, że zwięk-
szenie zwrotów z podatku PIT na 
dzieci są efektem zwiększenia pła-
cy przez pracodawcę? Czyli, jeżeli 
rodzic otrzyma od pracodawcy pod-
wyżkę, organy podatkowe mają to 
zrozumieć jako umożliwienie zwięk-
szenia odpisów na dzieci i umożli-
wić wdrażanie polityki prorodzin-
nej. Nigdy odwrotnie, nawet w obec-
nych czasach premier nie kwapi się 
na pierwszą linię, a pamiętajmy dzi-
siejsze działania szykują nam funda-
menty na przyszłą sytuację społecz-
ną i ekonomiczną.

Leonard Tarnogórski

Zagadka psychologiczna

Jak zachowuje się człowiek, którego wróg właśnie zginął? Człowiek kul-
turalny jest powściągliwy i zachowuje kamienną twarz. Człowiek prosty, 
bez zwykłej ogłady towarzyskiej zachowuje się jak Komorowski na lotnisku 
czekając na przylot trumien 96 ofi ar, czyli tryska dobrym humorem.

Natomiast okazywanie złości przy takiej okazji zdaje się być całkiem nie-
zrozumiałe. A jednak. Miałam znajomych o odmiennych od moich poglą-
dach politycznych, ale nic konkretnego z tego nie wynikało, aż do 10 kwiet-
nia 2010 r. Nagle niektórzy z nich napadli na mnie, jakbym była co najmniej 
dealerem odmawiającym działki biedakowi na głodzie narkotycznym. Ro-
zumując racjonalnie, powinni odczuwać co najmniej ulgę z powodu śmierci 
znienawidzonego człowieka. Otóż nie, zupełnie nie.

A może to jakiś rodzaj nałogu? Tytoń, alkohol, narkotyki i seks nie wyczer-
pują listy uzależnień. Mało kto skłonny byłby przyznać, że jest uzależniony 
od uczuć i to wcale nie tych uważanych za przyjemne. Jeśli nienawiść dzia-
ła jak narkotyk, to człowiek uzależniony od niej nie myśli trzeźwo. A jego 
wściekłość jest spowodowana utratą podmiotu nienawiści.

Nauczono nas słownego schematu, że jak nie wiadomo o co chodzi, to cho-
dzi o pieniądze. Ale kto i jakie profi ty mógłby czerpać z nienawiści? Na ty-
toń i alkohol jest monopol państwowy; narkotyki i prostytucja przynoszą 
krocie, ale trzeba być w „branży”. A jakie korzyści można mieć z siania nie-
nawiści? Takie, jakie się ma z posiadania rządu dusz.

A może po prostu mamy do czynienia ze zwykłymi wyrzutami sumienia, 
które pojawiają się niezależnie od woli cierpiącego na nie? To nie do koń-
ca uświadomione mniemanie, że to właśnie ta bezpodstawna nienawiść po-
chłonęła ofi ary 10.04.2010 r?

Pozdrawiam Małgorzata Todd
www.mtodd.pl

Szanowni Państwo! Od przeszło 2 lat nurtuje mnie 
pewna zagadka psychologiczna i mam nadzieję, 
że ktoś z Państwa pomoże mi ją rozwikłać.

www.prawicarzeczypospolitej.org

Wszystkim Przyjaciołom
Prawicy Rzeczypospolitej

składam serdeczne życzenia 
całej Radości Świąt Bożego Narodzenia!

Niech Boża Chwała 
objawiona na ziemskim padole

rozjaśni nasze dni, niosąc radość
całemu chrześcijaństwu, 

naszej Ojczyźnie i wszystkim ludziom.

OGŁOSZENIE
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Kryzys jest okazją do pokonania złaKryzys jest okazją do pokonania zła
W 2012 roku Polacy doświadczyli wiele zła w przestrzeni publicznej, również za sprawą władzy państwowej, 
która coraz bardziej bezwzględnie i brutalnie pokazuje, że działa głównie w swoim interesie.

Rok 2012 był czasem wzrostu 
bezrobocia i coraz gorszych per-
spektyw dla polskiej gospodarki. 

Polakami wstrząsnęły zapowiedzi 
masowych zwolnień z pracy, które 
już stają się faktem w fabryce Fiata 
w Tychach i w kolejnych przedsię-
biorstwach. Ale to dopiero począ-
tek tsunami, jak ostrzegają ekono-
miści. Cóż z tego, skoro rząd lek-
ceważy argumenty fachowców 
i brnie w fatalną politykę zwięk-
szania obciążeń podatkowych, du-
szących gospodarkę. Wystarczy 
porozmawiać z przedsiębiorcami 
prowadzącymi małe i średnie fi r-
my: coraz trudniej jest im spro-
stać rosnącemu apetytowi ZUS i fi -
skusa. O tworzeniu nowych miejsc 
pracy mało kto w ogóle teraz my-
śli. Marzeniem większości przed-
siębiorców jest utrzymanie fi rmy 

przy życiu. 
Rok 2012 przyniósł też pozytyw-

ne zjawisko narastającego, maso-
wego sprzeciwu przeciw polityce 
obecnych władz RP. Władz, któ-
re prowokacyjnie lekceważą mi-
liony Polaków, np. w zakresie do-
stępu do katolickich mediów. Dwie 
wielkie manifestacje, które prze-
szły przez Warszawę w obronie Te-
lewizji Trwam i wolności mediów 
w Polsce, pokazały ogromną deter-
minację setek tysięcy ludzi, demon-
strowali przywiązanie do wartości 
i niezgodę na to, aby władza szy-
dziła z ich przekonań.

Jaki będzie rok 2013? Mimo 
czarnych chmur nadciągających 
nad Polskę, szczególnie tych, któ-
re już widać nad naszą gospodarką, 
mam nadzieję, że stanie się tak, jak 
to często w naszych dziejach by-
wało, kiedy trudne chwile stawa-
ły się impulsem do wielkiej, spo-
łecznej mobilizacji. Wierzę, że Po-
lacy mogą zmierzyć się z wyzwa-
niami dzisiejszego świata, zamiast 
strachliwie zakłamywać rzeczy-
wistość, jak to czyni obecna ekipa 
rządowa. Musimy tylko wykorzy-

Mariusz Błaszczak
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość

stać naszą, znaną na całym świe-
cie, zaradność, pomysłowość, ale 
przede wszystkim zakorzenienie 
w Bogu. 

Jak mówił Jan Paweł II, „Polsce 
potrzebni są dzisiaj ludzie sumie-
nia”. Na szczęście, spotykam każ-
dego dnia coraz więcej ludzi prze-
konanych o nieuchronności głę-
bokich zmian w naszej Ojczyźnie. 

Ludzi, którzy nie dają się manipu-
lować władzy. Zamiast chować się 
w skorupie swoich indywidual-
nych czy rodzinnych problemów, 
trzeba się zdobyć na aktywność 
obywatelską, w trosce o wspólno-
tę Polaków.  Musimy z nadzieją pa-
trzeć w przyszłość Polski!

OGŁOSZENIE
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Boże Narodzenie na nieludzkiej ziemi...Boże Narodzenie na nieludzkiej ziemi...
Ten tekst nie będzie opowiadał o Świętach Bożego Narodzenia, jakie znamy: radosnych, przeżywanych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
zgodnie z wszelkimi tradycjami, z pełnym stołem jedzenia i mnóstwem prezentów pod choinką. Gdy w tym roku zasiądziemy do wigilij-
nego stołu, doceńmy to wszystko, pamiętając także o tych, którzy te jedne z najpiękniejszych dni w roku musieli przetrwać na zesłaniu, 
z dala od ojczyzny...

Zesłania Polaków na Syberię to te-
mat bardzo obszerny i trudno poru-
szać tutaj dokładnie całą tę proble-
matykę. Przybliżmy jednak garść 
faktów. Polacy byli zsyłani na Sy-
berię już od czasu wojen polsko-ro-
syjskich w XVII wieku. Trudno zli-
czyć, ilu tak naprawdę naszych ro-
daków trafi ło w głąb Rosji. Zesła-
nia nasiliły się w okresie zaborów, 
zsyłki spotykały m.in. powstańców 
styczniowych i listopadowych. Sy-
birakiem był również Józef Piłsud-
ski. Wreszcie zesłania nasiliły się 
także w okresie II wojny świato-
wej, po tym jak Związek Radziecki 
w wyniku agresji z 17 września 
1939 r. zajął ponad połowę teryto-
rium II Rzeczypospolitej.

Nieludzkie warunki życiowe, 
ogromny mróz (sięgający często -40 
stopni), tęsknota za rodziną i ojczy-
zną - takie okoliczności spotkały ze-
słańców. Jedyne, na czego brak nie 
można było narzekać, to niewolni-
cza praca. Trudno się więc dziwić, 
gdy czytamy, jakimi określeniami 
nazywano Syberię: „nieludzka zie-
mia”, „ziemia przeklęta”, „ziemia 
milczenia i grozy”, „kraina powol-
nego konania”, „ziemia wiecznych 
śniegów i wiecznej tęsknoty” czy 
„lodowe piekło”.

Cierpienie zaczynało się już 
w trakcie transportu z Polski. Wy-
siedlanych dowożono bezpośred-
nio na stacje kolejowe, a tam czeka-
ły na nich wagony towarowe. Licz-
ba osób, jakie w nich pomieszcza-
no, często bywała zbyt duża. „Ścisk 
i zaduch – tak nas upchali, że drzwi 

z ledwością się zamykały. W wa-
gonie było tak ciasno, że ja miałem 
tyle miejsca, aby z podkurczonymi 
nogami siedzieć na nogach sąsiada” 
– wspominają sami zesłańcy. Po-
dróż stawała się koszmarem także 
z powodu niewielkich ilości dostęp-
nej wody i zdecydowanie zbyt rzad-
kich posiłków. Długość transportów 
była dość zróżnicowana, nie trwały 
one jednak krócej niż kilka tygodni.

Na miejscu zesłania poza wspo-
mnianymi wcześniej dolegliwościa-
mi pojawiała się kolejna – robac-
two, wszelkie karaluchy, pluskwy, 
wszy... Opisy doświadczeń życia na 
Syberii są niejednokrotnie tak prze-
rażające, że nie chcę ich szerzej tu 
przytaczać. Sybiracy zostali odar-
ci z godności. Jak w takich warun-
kach żyć? Skąd brać siłę? Z wiary 
w Boga, miłości do rodziny, ojczy-
zny. Nieocenione znaczenie miały 
praktyki religijne, które pomagały 
przetrwać najgorsze i dodawały otu-
chy w chwilach zwątpienia. Uzna-
nie budzi to, w jaki sposób starano 
się za wszelką cenę zachować pol-
skość – poprzez nieustanne wycho-
wywanie dzieci w duchu religijno-
ści i patriotyzmu, dbanie o czystą 
i poprawną polszczyznę czy po pro-
stu uczenie ich na własną rękę histo-
rii, geografi i, matematyki.

Mocne wrażenie robią wspomnie-
nia samych zesłańców, którzy mie-
li to szczęście i wrócili do Polski, 
jak np. pani Maria Litwin. Czasa-
mi cieszycie się, kiedy nie ma lek-
cji. Ja przez te sześć lat zesłania tak 
strasznie tęskniłam do szkoły. I po-

tem, już w Polsce, zanim udało mi 
się rozpocząć naukę, przeżyłam 
mnóstwo upokorzeń. Czułam wiel-
ki żal, kiedy ludzie w Polsce pyta-
li, za co nas zesłano. Jak jakichś zło-
czyńców. A przecież nas zesłano za 
nic. Za to tylko, że byliśmy Polaka-
mi. Człowiek, który nie ma swojego 
kraju, żyje na zesłaniu, jest nikim, 
półzwierzęciem – opowiadała swe-
go czasu na spotkaniu z młodzieżą.

Poruszające są według mnie dzie-
ła Stefana Centomirskiego, mala-
rza, który spędził na Syberii 12 lat 
(zapraszam na jego stronę interne-
tową – tutaj). Na jednym ze swo-
ich obrazów, zatytułowanym „Sybe-
ryjska Madonna”, uwiecznił pięk-
ny moment – matkę karmiącą swe 
dziecko. Jest to nawiązanie do au-
tentycznej historii, którą wspomi-
na w ten sposób: moją matkę, jako 
żonę wroga narodu, odesłali daleko 

od domu do ciężkiej fi zycznej pra-
cy, odkopywać skopki siana spod 
śniegu. Kilkumiesięczne niemow-
lę, moja siostrzyczka Wala, stale 
płakała, chciała być karmiona mat-
czynym mlekiem. Wziąłem ją w za-
winiątko, schowałem pod połcia-
mi swego kożucha, żeby nie zmar-
zła i brnąc przez zaspy śniegu, nio-
słem ją do matki. Ona rzucała łopa-
tę, łapała córeczkę, od razu siada-
ła na śnieg, odkrywała pierś i kar-
miła dziecko. Ja byłem przerażony, 
bałem się, że matka zachoruje, bo 
tu 30 może 40 stopni mrozu, mnie 
w futrze zimno, a ona z odsłoniętą 
piersią, czy to wytrzyma? Ten dzień 
pozwolił mi uwierzyć, że Bóg czu-
wa nad nami. Mama i siostrzyczka 
nie zachorowały.

W Radzieckiej Rosji zakazane 
były praktyki religijne, a dni świą-
teczne były normalnymi dniami 

pracy. Nikt jednak nie wyobrażał 
sobie, że można by nie obchodzić 
Świąt Bożego Narodzenia. Choć 
było smutno i ciężko, świętowa-
no najlepiej, jak tylko w takich wa-
runkach się dało. Wigilijne potrawy 
ograniczały się do czarnego chleba 
i wrzątku, ale czy to tak naprawdę 
jest najważniejsze w tych dniach? 
Możliwość wspólnego śpiewania 
polskich kolęd, łamania się chlebem 
i składania sobie życzeń – tych rze-
czy nie można było zesłańców po-
zbawić. Przytoczmy kilka wspo-
mnień samych zesłańców.

Tak wypowiada się pani Wanda 
Niezgoda-Górska: matka przygoto-
wała stół wigilijny, położyła na są-
sieku walizkę i przykryła białym 
obrusem. Nie było opłatka, więc po-
łamaliśmy się czarnym, przydziało-
wym chlebem. Czarny chleb był też 
jedynym daniem wigilijnym. Mu-
siał zastąpić 12 tradycyjnych dań. 
Nadchodzące Święta Bożego Naro-
dzenia przywołały falę wspomnień. 
Tym razem jednak nie odczuwa-
liśmy zwykłego nastroju radości, 
towarzyszącego tym uroczystym 
dniom. Pierwsza Wigilia na obczyź-
nie, tysiące kilometrów od rodzin-
nej ziemi, w strasznym, niegościn-
nym kraju, przepojona była nieopi-
sanym smutkiem.

Podobne wspomnienia przywołu-
je pani Jadwiga Stocka, wywiezio-
na w lutym 1940 r.: przyszły Święta 
Bożego Narodzenia. Tam żadnych 
świąt religijnych nie honorują, nor-
malnie idą do pracy. Ponieważ my-
śmy w mrozy nie chodzili do lasu 
mogliśmy normalnie uczcić to świę-
to. Jakżeż ubożuchne, bez żadnych 
potraw wigilijnych. Zamiast opłatka 
podzieliliśmy się kawałkiem chle-
ba, życząc sobie oczywiście rychłe-
go powrotu do Polski. Ze ściśniętym 
gardłem przez łzy, wspólnie pośpie-
waliśmy nasze tradycyjne kolędy. 
Zebrało się nas parę rodzin polskich 
w jednej chatynce, żeby było raź-
niej. Każdy wspominał tylko Pol-
skę, jak tam obchodził święta.

Zesłańcy martwili się o swoich bli-
skich. Jak obecnie pozostawiona ro-
dzina obchodzi Boże Narodzenie? 
Czy nas wspominają i czy myślą 
o nas? Czy się jeszcze kiedyś spo-
tkamy?

Boże, pozwól nam zobaczyć Oj-
czyznę, pomóż nam przeżyć tę sy-
beryjską zimę, daj nam wrócić w ro-
dzinne strony...

Także w Polsce rodziny Sybira-
ków pamiętały o nich. Mało kto 
o tym wie, ale zwyczaj zostawia-
nia pustego miejsca przy wigilij-
nym stole upowszechnił się właśnie 
w okresie deportacji w XIX wieku 
i symbolizował obecność członka 
rodziny zesłanego na Syberię. War-
to, byśmy o tym pamiętali.

źródło: 
www.przypominamy.blogspot.com

Jacek Malczewski - Wigilia na Syberii (1892 r.)Jacek Malczewski - Wigilia na Syberii (1892 r.)
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Wrak musi wrócić? „Schizofrenia” 
doradcy Komorowskiego
– Nikt o zdrowych zmysłach nie może założyć, że Rosjanom wrak potrzebny jest 
do zakończenia śledztwa. Jego zwrot się Polsce należy – powiedział dziś w RMF 
FM prof. Roman Kuźniar, doradca prezydenta ds. międzynarodowych. Tymcza-
sem w kwietniu br. tłumaczył w wywiadzie dla TVP INFO, że pytanie o wrak jest 
retorycznym. – Wrak musi w Rosji pozostać zgodnie z prawem międzynarodo-
wym do momentu zakończenia śledztwa. Jego sprawa ma charakter raczej sym-
boliczny, emocjonalny. To, że jest tam, nie ma wpływu na wyjaśnienie przyczyn 
tej katastrofy – mówił Kuźniar.

– Rosjanie boją się utraty twarzy, 
gdyby UE podjęła sprawę zwrotu 
wraku Tu-154. (...) Sam fakt posta-
wienia tego problemu na forum UE 
to już sukces – mówił dziś w RMF 
FM, doradca prezydenta ds. mię-
dzynarodowych prof. Roman Kuź-
niar. – Sikorski zwracając się o po-
moc do UE, wywołał złość i wście-
kłość po stronie rosyjskiej. To punkt 
dla Sikorskiego. Rosjanie zareago-
wali histerycznie, bo wiedzą, że te-
raz piłka jest po ich stronie i że mają 
nieczyste sumienie – tłumaczył.

Jak wyjaśnił: – Zwrot wraku się 
nam należy. Nikt o zdrowych zmy-
słach nie może założyć, że Rosja-
nom wrak potrzebny jest do zakoń-
czenia śledztwa. Rosjanie przetrzy-
mują wrak, by skłócić Polaków, 
żeby pożyteczni idioci Moskwy mo-
gli formułować niedorzeczne kon-
cepcje. (...) Jeżeli raport Anodiny,  
z taka pompą zaprezentowany, mógł 
być gotowy w 9 miesięcy, to tak jak 
powiedziałem: nikt przy zdrowych 
zmysłach nie uwierzy, że w 2 lata i 9 
miesięcy po katastrofie wrak jest im 
jeszcze do czegokolwiek potrzebny 
– tłumaczył dziś Kuźniar.

Słowa doradcy Komorowskiego 
trudno jednak traktować inaczej jak 
zwykłe kłamstwo, bo ten sam Kuź-
niar kilka miesięcy temu w wywia-
dzie dla TVP INFO cierpliwie wy-

jaśniał, że wrak... „musi pozostać  
w Rosji zgodnie z prawem między-
narodowym do momentu zakończe-
nia śledztwa”.

– Jego sprawa ma charakter ra-
czej symboliczny, emocjonalny. To,  
że jest tam, nie ma wpływu na wyja-
śnienie przyczyn tej katastrofy –mó-
wił doradca prezydenta.  

Stwierdził jednocześnie, że „spra-
wa katastrofy jest już wyjaśniona”. 
Zaznaczył, że wynik rosyjskiego 
śledztwa prokuratorskiego ma dla 
niego charakter drugorzędny.

– Mamy własne demokratyczne 
państwo, procedury, mechanizmy. 
Instytucje działają poprawnie. Ra-
port ministra Millera jest bardo do-
bry, choć okropny dla nas. W sposób 
trudny do przyjęcia mówi, że wina 
leży po naszej stronie. Nie zawsze 
potrafimy przyjąć trudne prawdy,  
o tym mówił już marszałek Piłsud-
ski – powiedział.

Niedawno „Gazeta Polska” dotar-
ła do wykazu tajnych dokumentów, 
które na przełomie lat 1989-1990 
zostały zniszczone w Departamen-
cie I MSW, czyli komunistycznym 
wywiadzie. Wśród nich znajduje się 
protokół zniszczenia z 18 stycznia 
1990 r.  Czytamy w nim, że urodzo-
ny w 1953 r. Kuźniar został zareje-
strowany jako kontakt operacyjny 
„Uniw” pod numerem 16645.

„W latach 1985-87 utrzymywałem 
kontakty sporadyczne. Proponuję 
zniszczyć materiały wraz z okład-
kami jako nieprzydatne. Materia-
ły zostały wybrakowane z kartoteki 
Departamentu I MSW” – czytamy  
w protokole zniszczenia akt, pod 
którym podpisało się trzech funk-
cjonariuszy.

W czasach PRL Roman Kuźniar 
był członkiem PZPR, przeszedł tak-
że specjalne przeszkolenie wojsko-
we. W stanie wojennym w 1982 r. 
otrzymał odznaczenie państwowe 
„Za Zasługi dla Obronności Kra-
ju”. Związanie się z systemem PRL 
umożliwiło mu karierę naukową,  
a co się z tym wiązało – wyjazdy za-
graniczne.

Zasłynął m.in. jako przeciwnik 
wejścia Polski do NATO i wyznaw-
ca poglądu, że „według prawa Ka-
tyń to nie ludobójstwo”.

Autor: Katarzyna Pawlak
Żródło: niezalezna.pl

Spotkanie z posłem
Mariuszem Błaszczakiem
W dniu 26.11.2012 r. na zaproszenie Klubu Gazety 
Polskiej w Kobyłce, przybył do naszego miasta p. Ma-
riusz Błaszczak – przewodniczący klubu parlamen-
tarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz p. Ryszard 
Walczak – radny powiatu wołomińskiego.

Na początku spotkania przewodni-
czący Klubu GP – p. Bogdan Grzen-
kowicz wspomniał o naszym udzia-
le w Marszu Niepodległości, któ-
ry odbył się 11.11.2012 r. w 123 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Serdecznie przy-
witał gości i wszystkich zebranych 
na sali. 

Poseł Mariusz Błaszczak na wstę-
pie swojego wystąpienia, krótko 
scharakteryzował sytuację gospo-
darczą i społeczno-ekonomiczną  
w naszym kraju oraz jak ją ocenia 
klub parlamentarny Prawa i Spra-
wiedliwości (mówił o sytuacji rol-
ników, o bezrobociu, dyskryminacji 
niezależnych mediów, złej prywaty-
zacji nielicznych już państwowych 
zakładów pracy itp.).

W drugiej części spotkania poseł 
odpowiadał na zadawane mu pyta-
nia. Oto niektóre z nich: „Czy Pol-
ska ma szansę być niezależną pod 
względem energetycznym? Co  
z budową Gazoportu w Świnouj-
ściu i elektrowni cieplnej w Ostrołę-
ce?”, „Jaką rolę pełnimy w Unii Eu-

ropejskiej? Co z negocjacjami nad 
budżetem unijnym i co z dopłata-
mi bezpośrednimi dla polskich rol-
ników?”, „Co z polską oświatą i jaki 
ma pomysł PiS na poprawę sytuacji 
młodych Polaków?”, „Dlaczego tak 
łatwo degraduje się Polskę „powia-
tową”, likwidując sądy rejonowe, 
szkoły i posterunki policji?”

Część pytań była tak naprawdę 
skierowana do lokalnych władz sa-
morządowych, pytano o drogi i in-
westycje handlowe w naszym po-
wiecie, a także o wsparcie dla miej-
scowych przedsiębiorców. Na 
wszystkie pytania zainteresowani 
usłyszeli bardzo wyczerpujące od-
powiedzi.

Mimo prób niedoinformowania 
mieszkańców poprzez zrywanie pla-
katów w niecałą godzinę po ich roz-
wieszeniu, na spotkaniu z posłem 
Mariuszem Błaszczakiem frekwen-
cja była bardzo wysoka.

Dziękujemy gospodarzom Hotelu 
Gregory w Kobyłce za udostępnie-
nie sali.

Klub Gazety Polskiej w Kobyłce

Poseł Mariusz Błaszczak w towarzystwie Ryszarda Walczaka i Bogdana Grzenkowicza.
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staci zbiórki grosików wśród dzie-
ci w szkołach. Pani Iwona nikomu 
nie odmawia pomocy szczególnie 
w trudnych sytuacjach życiowych. 
Pomoc od niej otrzymują osoby 
starsze, samotne i chore. Stara się 
pozyskać dla tych osób środki z róż-
nych fundacji. Zorganizowała m.in. 
zbiórkę pieniędzy dla osoby potrze-
bującej protezy nogi. Wspomaga 
również szkołę w potrzebach bie-
żących (doniczki, kapcie). W szcze-
gólności pomaga uczniom z naj-
uboższych rodzin. Jeden z miesz-
kańców naszego powiatu określił 
Panią Iwonę mianem „Matki Tere-
sy naszego powiatu”.

Jest to bardzo trafne określenie. 
Uważam, że w rozrachunku z mi-
łości jaki przyjdzie jej złożyć przed 
Bogiem nie powstydzi się swych 
uczynków, a my żyjący obok niej 
powinniśmy za życia uhonorować 
Ją statuetką „Aniela Stróża Ziemi 
Wołomińskiej”. Takich ludzi potrze-
ba nem jak najwięcej.

Zgłaszającym do wyróżnienia 
w kategorii „charytatywno dobro-
czynnej” burmistrz miasta Kobyłka 
Robert Roguski tak uzasadniał swój 
wniosek:

„Rekomendowanie do wyróżnie-
nia osób tak znaczących dla spo-
łeczności lokalnej jak pan Wiesław 
Kacprzak i pan Andrzej Kołbuk jest 
ogromną radością dla gospodarza 
miasta, w którym żyją i pracują. Ak-
tywnie działają na rzecz Miasta Ko-
byłka i Powiatu Wołomińskiego, 
stwarzając stanowiska pracy, inspi-
rując i motywując innych do podej-
mowania trudnych wyzwań. Wspie-
rają inicjatywy kulturalne, sporto-
we i społeczne. Znani są tak ze swej 
działalności gospodarczej jak i cha-
rytatywno-dobroczynnej. Przyjmu-
jąc na siebie trudną pozycję lide-
rów w środowisku, przyczyniają się 

do rozwoju społeczności lokalnej na 
różnych płaszczyznach.

Z satysfakcją dołączani do gro-
na osób, które polecają Kobyłkow-
skich Przedsiębiorców, od lat pro-
wadzących, cieszącą się zaufaniem 
i uznaniem klientów fi rmę „Mare-
ta”, do wyróżnienia Statuetką Anio-
ła Stróża Ziemi Wołomińskiej, przy-
znawaną corocznie przez Kapitułę.”

Grupa mieszkańców Marek zgło-
siła kandydaturę Radosława Deca 
w kategorii „Za Działalność w Krze-
wieniu Wartości Patriotyczno-Naro-
dowych i Chrześcijańskich”.

Pan Radek Dec od lat udziela się 
i organizuje na terenie Marek uro-
czystości patriotyczne i spotkania 
z wybitnymi ludźmi prawicy. Bę-
dąc przewodniczącym Klubu Ga-
zety Polskiej w Markach zaprosił 
przedstawicieli partii politycznych 
którzy swoją działalnością kultywu-
ją najpiękniejsze tradycje Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Ostatnio na za-
proszenie Kiubu w Markach gości-
liśmy Marszałka Marka Jurka, Zbi-
gniewa Romaszewskiego czy barda 
Gazety Polskie] Pawła Piekarczy-
ka. W najbliższym czasie gościem 
szczególnym będzie poseł Antoni 
Macierewicz. 

Pan Radek Dec uczestniczy 
w marszach patriotycznych w War-
szawie „Obudź się Polsko”. Jest bar-
dzo aktywnym radnym i Przewodni-
czącym Klubu PiS w Radzie Miasta 
a także Przewodniczącym Komisji 
Zdrowia ś Opieki Społecznej, Bez-
pieczeństwa i Ochrony Środowiska. 
Uważamy że osoba Pana Radosława 
Deca w pełni zasługuje na wyróż-
nienie nagrodą Anioła Stróża Ziemi 
Wołomińskiej.

Burmistrz Kobyłki Robert Roguski.Burmistrz Kobyłki Robert Roguski. Michalina Więch śpiewa przy akompaniamencie Roberta Więcha.Michalina Więch śpiewa przy akompaniamencie Roberta Więcha. Ks. prałat Jan Andrzejewski z członkiem zarządu powiatu Markiem Szafrańskim.Ks. prałat Jan Andrzejewski z członkiem zarządu powiatu Markiem Szafrańskim.

Profesor Romuald Szeremietiew tuż po wręczeniu Wyróżnienia. W tle Krzysztof Wytrykus, Jan Tokarski i Kaziemierz A. Zych.Profesor Romuald Szeremietiew tuż po wręczeniu Wyróżnienia. W tle Krzysztof Wytrykus, Jan Tokarski i Kaziemierz A. Zych.

Anioła Stróża z rąk Zbigniewa Łukijańczuka odbiera Ryszard Walczak.Anioła Stróża z rąk Zbigniewa Łukijańczuka odbiera Ryszard Walczak.
Łamią się opłatkiem – burmistrz Grzegorz Mickiewicz Łamią się opłatkiem – burmistrz Grzegorz Mickiewicz 
i prałat Jan Andrzejewskii prałat Jan Andrzejewski

Wyróżnienie i medal otrzymuje Radosław Dec.Wyróżnienie i medal otrzymuje Radosław Dec. Goście uroczystości.Goście uroczystości.

Ks. prałąt Jan Andrzejewski gratuluje posłowi Krzysztofowi Oksiucie.Ks. prałąt Jan Andrzejewski gratuluje posłowi Krzysztofowi Oksiucie. Goście uroczystości. Goście uroczystości. 
Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis 
i przewodniczący Rady Miasta Wołomin Krzysztof Wytrykus.i przewodniczący Rady Miasta Wołomin Krzysztof Wytrykus.
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W Izraelu są IzraelczycyW Izraelu są Izraelczycy

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister 

Obrony Narodowej

Jeden z blogerów po przeczytaniu mojego tekstu na temat polskiej polityki zagranicznej napisał: „Pozwoli-
łem sobie zadać pytanie: – Czy uważa Pan ze polska dyplomacja podjęła właściwą decyzję, wstrzymując się 
od głosu w sprawie Palestyny na ostatnim ZO ONZ. odpowiedz otrzymałem „Moim zdaniem nie powinniśmy 
się angażować po stronie palestyńskiej bowiem w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael.” Autor tek-
stu”. „A po Grossie jest „Pokłosie” pisze że w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael? Jak mam to ro-
zumieć? Co to za interes? Co Polska na tym zyska? Pytam Pana, jako byłego posła, ministra i kandydata na, 
prezydęta RP.” Wprawdzie nie aspiruję do stanowiska prezydenta RP (rozumiem, że pisanie „prezydęta RP” 
to literówka i nic więcej), ale postaram się na pytanie odpowiedzieć.

Relacje polsko-żydowskie mają 
długą historię i obrosły wieloma ne-
gatywami więc trudno o nich dysku-
tować zachowując dystans i obiek-
tywizm, zwłaszcza, że współcześnie 
wpływowe koła żydowskie w USA 
i ich odnóżki w Polsce uprawiają 
wrogą Polsce propagandę, co jest 
zdaje się refl eksem opisanego przez 
prof. Normana Finkelsteina proce-
deru „Holocaust Industry”.

Odsuwając na bok mniej i bardziej 
prawdopodobne oskarżenia, preten-
sje i podejrzenia spróbujmy zmie-
rzyć się z tematem. Polski uczony 
Feliks Koneczny badając zjawisko 
cywilizacji określił ją jako „meto-
dę ustroju życia zbiorowego” i wy-
kazał, że istnieją różne „metody”, 
a więc są tym samym różne cywi-
lizacje. Dowiódł też, że cywiliza-
cje rywalizują ze sobą dążąc, aby 
w społeczeństwie zapanowała wła-
ściwa im metoda – zjawisko to, 
jako „zderzenie cywilizacji”, prze-
stawił Samuel Huntington anali-
zując konfl ikt Zachodu z islamem. 
Wg Konecznego Polacy po przyję-
ciu chrześcijaństwa stworzyli kul-
turę narodową i państwo w ramach 
cywilizacji określanej przez Nie-
go mianem łacińskiej. Żydzi nato-
miast – wywodził Koneczny – przy-
należą do innej, im właściwej cywi-
lizacji żydowskiej. Z racji zamiesz-
kiwania ziem polskich przez duże 
rzesze Żydów obok cywilizacji ła-
cińskiej mamy więc cywilizację ży-
dowską i ścieranie się ich w polskim 
społeczeństwie. Walka cywilizacji 
nie musi oznaczać użycia przemo-
cy i zwykle toczy się wokół wybo-
ru określonej tradycji, akceptacji lub 
odrzucania danych wartości, kształ-
towania relacji między ludźmi i for-
mowania świadomości. Taka „wal-
ka”, jeśli spojrzymy na to co dostar-
czają media, szkoły i różni twórcy 
kultury, a także politycy, trwa cały 
czas.

Kiedy istniała Rzeczpospolita 
„Obojga Narodów” jej władze za-
pewniały mieszkającym w państwie 
Żydom ochronę i autonomię i nie 
było podstaw do wrogości oraz kon-
fl iktów. Pole konfrontacji powsta-
ło wraz z upadkiem Rzeczypospoli-
tej w XVIII w. Sytuacja uległa zmia-
nie, gdyż zapanowała obca władza, 
a Żydzi musieli odtąd wybierać 
między lojalnością wobec polskiej 
wspólnoty narodowej, państwa pol-
skiego nie było, a lojalnością wobec 
rządów państw zaborczych. Takiego 
dylematu na ogół nie mieli Polacy 
żydowskiego pochodzenia, ale ina-
czej było w przypadku większości 
żydowskiej, która nie chciała się po-
lonizować. Zresztą także w kwestii 
asymilacyjnej pojawiły się opcje nie 
tyle polonizowania się, ale zostania 
Prusakiem, Austriakiem, czy Mo-
skalem. Opowiedzenie się za pol-
skością mogło więc narazić na re-
presje ze strony zaborców, gdy pod-
porządkowanie się im dawało róż-
norodne korzyści.

Kolejną komplikację w relacjach 
polsko żydowskich spowodowa-
ło powstanie ruchów lewicowych 
w formule internacjonalnej, zwłasz-
cza komunizmu i bolszewizmu, 
gdzie działacze pochodzenia ży-
dowskiego odgrywali często klu-
czowe role. Stosunki polsko żydow-
skie przybierały coraz ostrzejszy, 
konfrontacyjny charakter.

Z takim bagażem Polacy wchodzi-
li w proces odbudowy państwa pol-
skiego w 1918 r. i spotkali się wów-
czas z licznymi aktami nieprzyja-
znymi, także ze strony żydowskiej. 
Wojna 1919-21 o niepodległość 
i działalność Komunistycznej Par-
tii Polski, nawołującej do zniszcze-
nia państwa polskiego z racji obec-
ności wielu Żydów po bolszewic-
kiej stronie spowodowały przyjęcie 
wśród Polaków terminu „Żydoko-
muny” jako synonimu ośrodka wro-

giego Polsce.
W dwadzieścia lat później okazało 

się, że było to uzasadnione. Obywa-
tele polscy pochodzenia żydowskie-
go na terenach zajętych przez So-
wiety po 17 września 1939 r. dopu-
ścili się aktów zdrady i przestępstw, 
a wielu z nich trafi ło do aparatu ter-
roru prześladującego Polaków, na-
tomiast po 1944 r., w tzw. Ludo-
wej Polsce, we władzach i apara-
cie „bezpieczeństwa” znalazło się 
wielu funkcjonariuszy żydowskie-
go pochodzenia. Wtedy okazało się, 
że „Żydokomuna” nie jest wymy-
słem antysemitów, ale ponurym fak-
tem.

Silnym nurtem w polityce euro-
pejskiej na przełomie XIX i XX w., 
obok lewicowego, okazały się ruchy 
narodowe. Po zakończeniu I wojny 
światowej narody budowały własne 
państwa, a idea narodowa zdobywa-
ła rzesze zwolenników. W Polsce 
wielki wpływ uzyskała Narodowa 
Demokracja, jednak podobny ruch 
narodowy formował się też wśród 
Litwinów i Ukraińców (Galicja), 
co sprawiło, że plany odbudowa-
nia wielonarodowej Rzeczypospo-
litej nie powiodły się. Zamiary bu-
dowania na tych samych ziemiach 
Wielkiej Polski, Wielkiej Litwy 
i Wielkiej Ukrainy wykluczały się.  
W efekcie zamiast wielonarodowej 
Rzeczypospolitej, czego chciał Jó-
zef Piłsudski, powstały państwa na-
rodowe z licznymi mniejszościami: 
Rzeczpospolita Polska i Republika 
Litewska – ukraiński ruch narodo-
wy przegrał.

Dążenia narodowe zarysowały się 
także wśród Żydów i inaczej niż to 
było z Litwinami czy Ukraińcami 
nie wchodziły one w kolizję z pol-
skim interesem narodowym bowiem 
jako cel wskazywały zbudowanie 
narodowego państwa żydowskiego 

na terenie dalekiej Palestyny. Pań-
stwo to zamierzał budować ruch sy-
jonistyczny (od nazwy wzgórza Sy-
jon w Jerozolimie). Syjonizm silnie 
rozwinął się w Drugiej RP, np. na 47 
mandatów posłów mniejszości ży-
dowskiej w Sejmie RP II kadencji 
32 uzyskali syjoniści. Począwszy od 
1926 r. władze polskie udzielały po-
parcia syjonistom. Było to związa-
ne z nadzieją na masową emigrację 
Żydów do Palestyny. „Jest obowiąz-
kiem rządu polskiego śledzić z uwa-
gą i szczególną sympatią rozwój ży-
dowskiej siedziby narodowej w Pa-
lestynie, realizującej odwieczne ma-
rzenie narodu żydowskiego” – mó-

wił przedstawiciel Polski Tytus Ko-
marnicki na sesji Ligi Narodów 
w roku 1936, apelując w do Wiel-
kiej Brytanii, by nie zamykała Pale-
styny dla żydowskiej emigracji.

Ten kierunek polityczny był po-
pierany bardzo konkretnie, także 
w szkoleniu wojskowym, prze-
kazywaniu pieniędzy i broni, np. 
w 1937 r. w Warszawie ustalono, 
że strona polska dostarczy ruchowi 
syjonistycznemu 20 tys. karabinów 
i 20 mln pocisków. Wiosną 1939 
polskie władze wojskowe zorga-
nizowały specjalny trzymiesięcz-
ny kurs ofi cerski dla przyszłych do-
wódców żydowskiej armii. Komen-
dant kursu Mordechaj Sterlic wspo-
minał, że szkolenie obejmowało 
m.in. działalność dywersyjną, kon-
spirację, łączność. Te działania pol-
skich władz były otoczone ścisłą ta-
jemnicą. Żydzi szykowali się do 
walki w Palestynie, która była man-
datem brytyjskim z ramienia Ligi 
Narodów, a Anglicy byli wojsko-
wymi sojusznikami Polaków. Jed-
nak zachowane relacje uczestni-
ków tamtych wydarzeń pokazują, 
że rząd polski aktywnie pomaga-
ły Żydom pragnącym zbrojnie wal-

czyć o swe państwo. W rezultacie 
tego wielu wyszkolonych przez pol-
skich instruktorów bojowców ży-
dowskich przygotowywało się na 
terytorium polskim do walki o Izra-
el. Część z nich po wybuchu woj-
ny we wrześniu 1939 r. nie zdąży-
ła już trafi ć do Palestyny. Utworzy-
li oni Żydowski Związek Wojskowy 
współdziałający z Armią Krajową 
i w 1943 r. i wielu z nich zginęło 
walcząc w czasie powstania getcie 
warszawskim.

Dla lewicowych przywódców Ży-
dowskiej Organizacji Bojowej żoł-
nierze ŻZW, to była czarna reakcja 
– nazywali ich „faszystami”. Wy-
mowne, że w czasie walk w get-
cie warszawskim ŻOB wywiesi-
ła czerwoną fl agę, a ŻZW walczył 
pod sztandarami polskim i syjoni-
stów, który dziś jest fl agą państwo-
wą Izraela. Po wojnie środowisko 
ŻOB związało się z komunistami 
i skutecznie wytępiło pamięć o czy-
nie zbrojnym ŻZW. zydowski-zwia-
zek-wojskowy-zolnierze-wykleci 
W Izraelu nie ma sympatii do ŻOB 
bowiem kierowali tą formacją lu-
dzie, którzy nie chcieli państwa ży-
dowskiego w Palestynie. Tak więc 
twórcy państwa Izrael to pobratym-
cy ideowi żołnierzy ŻZW, a nie bo-
jowców ŻOB.

Jedną z konsekwencji drugiej woj-
ny światowej w przypadku Pol-
ski była nie tylko utrata niepodle-
głości i ponad połowy terytorium 
państwowego. Zaszła też radykal-
na zmiana struktury narodowościo-
wej mieszkańców Polski. Okupan-
ci wymordowali kilka miliony Pola-
ków, Sowiety zabrały Polsce ziemie 
na których mieszkało wielu Białoru-
sinów i Ukraińców, a Niemcy wy-

Przywódcy bolszewików: Lew Trocki (Lejba Dawidowicz Bronsztejn), Włodzinmierz Lenin (Iljicz 
Uljanow), Gieorgij Zninowiew (Gerszen Aronowicz Radomyslski)

Brama wystawiona przez ludność żydowską kresowego miasteczka witającą Sowietów. Dowód 
nie tylko zdrady, ale i głupoty – obok sowieckiej gwiazdy umieszczono hitlerowską swastykę.

Książka jednego z dowódców ŻZW
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mordowali miliony polskich Ży-
dów. Wprawdzie osoby pochodze-
nia żydowskiego zajmowały waż-
ne stanowiska polityczne i społecz-
ne, ale było to efektem ich związku 
z komunistyczną władza, a nie re-
zultatem liczebności tej grupy na-
rodowej.  Polska stała się więc pań-
stwem jednonarodowym i problem 
, który usiłowano rozwiązać przed 
wojną poprzez emigrację Żydów 
do Palestyny, w wyniku tragicznych 
i zbrodniczych zdarzeń ostatniej 
wojny zniknął.

Wróćmy jednak do pytania: „Au-
tor tekstu „A po Grossie jest „Po-
kłosie” pisze że w interesie Polski 
jest istnienie państwa Izrael.? Jak 
mam to rozumieć? Co to za interes? 
Co Polska na tym zyska?”

Feliks Koneczny opisując cywili-
zacje wskazał, że cywilizacja łaciń-
ska jest jedyną, w której zrzesze-
nia ludzkie wykształcają się w na-
rody. Inne cywilizacje, w tym ży-
dowska, nie wykazują takiej cechy. 
W cywilizacji żydowskiej, określa-
nej przez Konecznego mianem sa-
kralnej, życie jednostek i społeczeń-
stwa podporządkowane jest zapisa-
nemu szczegółowo prawu religijne-
mu. Dzięki temu Żydzi mogli prze-
trwać w rozproszeniu i wykształ-
cili silną zdolność współdziałania 
i popierania się żyjąc w innych kra-
jach. Pojawienie się dążenia do od-
budowy własnego państwa i po-
wstanie ruchu narodowego, a więc 
formowanie się narodu jest oznaką, 
że wśród ludzi cywilizacji żydow-
skiej pojawiły się symptomy cha-
rakterystyczne dla cywilizacji łaciń-
skiej.  I chociaż społeczność żydow-
ska w diasporze ciągle przeważa, to 
nie ulega wątpliwości, że państwo 
Izrael dla coraz większej liczby Ży-
dów staje się ich ojczyzną i punktem 
odniesienia.

Izrael budowali Żydzi z Polski 
i przez dziesięciolecia język polski 
był obok hebrajskiego drugim ję-
zykiem publicznej debaty (zdarzało 
się, że posłowie w Knesecie w spo-
rach usiłowali porozumiewać się po 
polsku). Powstający naród izraelski 
za przyczyną pochodzących z Pol-
ski elit przejął wiele z polskiej kul-
tury i tradycji. Pojawił się w Izraelu 
patriotyzm i duma narodowa, a wraz 
z tym charakterystyczna, także dla 
Polaków, gotowość do ponoszenia 
ofi ar w obronie ojczyzny. Do tego 
wrogiem Izraela szybko ogłosił się 
Związek Sowiecki i podporządko-
wane mu komunistyczne reżimy. To 
dlatego po „wojnie sześciodniowej” 

w czerwcu 1967 r. w Polsce poja-
wiło się powiedzenie, że Polak nie 
może być antysemitą, skoro „nasi” 
Żydzi pobili „ich” Arabów.

Budowniczowie Izraela nie tyl-
ko stworzyli nowoczesne państwo, 
które na kamienistych ziemiach Pa-
lestyny potrafi ło swoim obywate-
lom zagwarantować wysoki dobro-
byt. Stworzyli też rozpoznające za-
grożenia skuteczne tajne służby 
i bitną silną armię zdolną do pre-
wencyjnych uderzeń, co zapewnia 
Izraelowi bezpieczeństwo w wro-
gim mu rejonie bliskowschodnim.

Izrael w związku z tym jest oskar-
żany o agresywne działania i uży-
wanie przemocy nie tylko przez 
ośrodki arabskie, ale także przez le-
wicowe ugrupowania w Zachodniej 
Europie. Jeśli jednak zastanowi-
my się jakie są geostrategiczne wy-
znaczniki bezpieczeństwa Izraela to 
bez trudu dostrzeżemy, że przyjęcie 
strategii defensywnych – oczekiwa-
nia na agresora na własnym teryto-
rium – skończyłoby się dla Izraela 
katastrofą.

Uprzedzające działania prewen-
cyjne są więc ciągle jedynym spo-
sobem na obronę państwa.

Reasumując powyższe musimy 
zauważyć ważną przemianę jakiej 
doświadczają Żydzi z racji powsta-
nia państwa Izrael. Ze społeczno-
ści zachowującej spójność cywi-
lizacyjną, ale egzystującej w roz-
proszeniu w różnych krajach sta-
ją się zrzeszeniem narodowym bu-
dującym, broniącym i umacniają-
cym własne państwo. Nazywają sie-
bie Izraelczykami. Powstanie pań-
stwa Izrael i w konsekwencji ufor-
mowanie się narodu izraelskie-

go jest dowodem, że metoda ustro-
ju życia zbiorowego cywilizacji ła-
cińskiej zaczyna przeważać nad do-
minującą dotąd wśród Żydów cy-
wilizacją żydowską. Mniej lub bar-
dziej świadomi zwolennicy cywili-
zacji żydowskiej nie akceptują pań-
stwa Izrael i chcieliby, aby Żydzi 
opuścili Palestynę i umacniali wpły-
wy w diasporze. Guy Sorman fran-
cuski pisarz i wpływowy publicysta 
żydowskiego pochodzenia wskazu-
je, że Żydów powinna spajać tra-
dycja i religia, a nie własne pań-
stwo. Mówi, że zagrożenie tradycji 
i religii powinno być dostrzegane 
przez żydowskich intelektualistów, 
a w Izraelu ma miejsce zapomina-
nie o żydowskich korzeniach. Dalej 
Sorman twierdzi, że Izrael jest two-
rem sztucznym, toczącym wojny 
z sąsiadami więc jego istnienie jest 
niemożliwe. A skoro społeczność 
żydowska w USA ciągle jest licz-
niejsza od ludności Izraela, to Sor-
man nie zgadza się, aby Izrael re-
prezentował naród żydowski na fo-
rum ONZ. Dodajmy, że przeciwni-

kiem państwa Izrael był też zmarły 
w 2009 r. lewicowiec Marek Edel-
man, który zawsze twierdził, że 
miejsce Żydów jest w Polsce, a nie 
w Palestynie. Izrael krytykują co-
raz ostrzej ugrupowania lewicowe, 
zwłaszcza przedstawiciele tzw. No-
wej Lewicy opowiadający się po 
stronie Palestyńczyków. Źródłem 
tego ma być lewicowy „humani-
taryzm i światopoglądowy libera-
lizm oraz komunizm”. Przypomina 
się Stalina i jego „sceptycyzm” wo-
bec syjonizmu oraz twierdzenie tow. 

Dżugaszwilego, że Żydzi nie mogą 
być narodem ponieważ „są odosob-
nieni pod względem ekonomicz-
nym, mieszkają na różnych teryto-
riach, mówią różnymi językami”. 
http://liberte.pl/lewica-kontra-izra-
el/

Naród Polski ukształtował się 
w cywilizacji łacińskiej i dzię-
ki temu wytworzył polską kultu-
rę i polskie państwo, a Polacy jako 
„wolni z wolnymi, równi z równy-
mi” byli w stanie zbudować uni-
kalną wspólnotę, potężną Rzecz-
pospolitą Obojga Narodów. Upa-
dek jej potęgi był skutkiem odejścia 
od zasad cywilizacji łacińskiej sko-
ro nie potrafi ono, gdy powstała Ko-
zaczyzna, przekształcić wspólno-
tę w Rzeczpospolitą „Trojga Naro-
dów”. Jeśli więc chcemy wyciągać 

wnioski na przyszłość to powinni-
śmy dbać o umacnianie cywilizacji 
łacińskiej w polskiej wspólnocie na-
rodowej, ale także doceniać jej roz-
szerzanie na inne narody. Ma to dla 
przyszłości Polski zasadnicze zna-
czenie, nie tylko w naszym regionie. 
I taki jest polski interes, gdy spoglą-
damy na Izrael.

PS. Pamiętając o powyższym 
i NIE WŁAŻĄC NIKOMU W D...Ę 
...pamiętajmy, że łatwiej jest pro-
wadzić politykę własnego państwa 
i bronić jego interesów, jeśli po dru-
giej stronie mamy konkretny pod-
miot – inne państwo, a nie liczne 
działające w różnych krajach spi-
skujące ośrodki. To trochę tak, jak 
w przypadku wojny; armia regular-
na spotykając inną armię regularną 
wygra wojnę, jeśli potrafi  przygoto-
wać odpowiednie siły, dobre plany 
działań i jest dowodzona przez mą-
drych dowódców. Ta sama armia re-
gularna podejmująca walkę z party-
zantami, siłami nieregularnymi, nie 
ma szans na szybkie zwycięstwo 
i często kończy przegraną, tak jak 
Francuzi w Algierii, Amerykanie 
w Wietnamie, czy Sowieci w Afga-
nistanie.

Tak więc jak zapowiadał ks. Be-
nedykt Chmielowski („Nowe Ate-
ny”) moja notatka o Izraelu jest de-
dykowana : MĄDRYM DLA ME-
MORYJAŁU, IDIOTOM DLA NA-
UKI, POLITYKOM DLA PRAK-
TYKI, MELANKOLIKOM DLA 
ROZRYWKI ERYGOWANA. 

ŻYCZENIA
Bóg się rodzi. Moc truchleje...

Wszystkim sprzyjającym moim poglądom,
ale też tym gorzej je traktującym,

składam najlepsze życzenia
z racji Świąt Bożego Narodzenia,

powodzenia i wszelkiej pomyślności w rodzinie
i mądrej zgody między nami Polakami,
aby to, co w Ojczyźnie zrobić trzeba,

wreszcie się stało! Wszak czas ucieka!

Romuald Szeremietiew

Służba w armii izraelskiej opiera się na powszechnym poborze. Służą w niej mężczyźni (3 lata) 
i kobiety (2 lata).
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Wrak musi wrócić? „Schizofrenia” Wrak musi wrócić? „Schizofrenia” 
doradcy Komorowskiegodoradcy Komorowskiego
– Nikt o zdrowych zmysłach nie może założyć, że Rosjanom wrak potrzebny jest 
do zakończenia śledztwa. Jego zwrot się Polsce należy – powiedział dziś w RMF 
FM prof. Roman Kuźniar, doradca prezydenta ds. międzynarodowych. Tymcza-
sem w kwietniu br. tłumaczył w wywiadzie dla TVP INFO, że pytanie o wrak jest 
retorycznym. – Wrak musi w Rosji pozostać zgodnie z prawem międzynarodo-
wym do momentu zakończenia śledztwa. Jego sprawa ma charakter raczej sym-
boliczny, emocjonalny. To, że jest tam, nie ma wpływu na wyjaśnienie przyczyn 
tej katastrofy – mówił Kuźniar.

– Rosjanie boją się utraty twarzy, 
gdyby UE podjęła sprawę zwrotu 
wraku Tu-154. (...) Sam fakt posta-
wienia tego problemu na forum UE 
to już sukces – mówił dziś w RMF 
FM, doradca prezydenta ds. mię-
dzynarodowych prof. Roman Kuź-
niar. – Sikorski zwracając się o po-
moc do UE, wywołał złość i wście-
kłość po stronie rosyjskiej. To punkt 
dla Sikorskiego. Rosjanie zareago-
wali histerycznie, bo wiedzą, że te-
raz piłka jest po ich stronie i że mają 
nieczyste sumienie – tłumaczył.

Jak wyjaśnił: – Zwrot wraku się 
nam należy. Nikt o zdrowych zmy-
słach nie może założyć, że Rosja-
nom wrak potrzebny jest do zakoń-
czenia śledztwa. Rosjanie przetrzy-
mują wrak, by skłócić Polaków, 
żeby pożyteczni idioci Moskwy mo-
gli formułować niedorzeczne kon-
cepcje. (...) Jeżeli raport Anodiny, 
z taka pompą zaprezentowany, mógł 
być gotowy w 9 miesięcy, to tak jak 
powiedziałem: nikt przy zdrowych 
zmysłach nie uwierzy, że w 2 lata i 9 
miesięcy po katastrofi e wrak jest im 
jeszcze do czegokolwiek potrzebny 
– tłumaczył dziś Kuźniar.

Słowa doradcy Komorowskiego 
trudno jednak traktować inaczej jak 
zwykłe kłamstwo, bo ten sam Kuź-
niar kilka miesięcy temu w wywia-
dzie dla TVP INFO cierpliwie wy-

jaśniał, że wrak... „musi pozostać 
w Rosji zgodnie z prawem między-
narodowym do momentu zakończe-
nia śledztwa”.

– Jego sprawa ma charakter ra-
czej symboliczny, emocjonalny. To, 
że jest tam, nie ma wpływu na wyja-
śnienie przyczyn tej katastrofy –mó-
wił doradca prezydenta.  

Stwierdził jednocześnie, że „spra-
wa katastrofy jest już wyjaśniona”. 
Zaznaczył, że wynik rosyjskiego 
śledztwa prokuratorskiego ma dla 
niego charakter drugorzędny.

– Mamy własne demokratyczne 
państwo, procedury, mechanizmy. 
Instytucje działają poprawnie. Ra-
port ministra Millera jest bardo do-
bry, choć okropny dla nas. W sposób 
trudny do przyjęcia mówi, że wina 
leży po naszej stronie. Nie zawsze 
potrafi my przyjąć trudne prawdy, 
o tym mówił już marszałek Piłsud-
ski – powiedział.

Niedawno „Gazeta Polska” dotar-
ła do wykazu tajnych dokumentów, 
które na przełomie lat 1989-1990 
zostały zniszczone w Departamen-
cie I MSW, czyli komunistycznym 
wywiadzie. Wśród nich znajduje się 
protokół zniszczenia z 18 stycznia 
1990 r.  Czytamy w nim, że urodzo-
ny w 1953 r. Kuźniar został zareje-
strowany jako kontakt operacyjny 
„Uniw” pod numerem 16645.

„W latach 1985-87 utrzymywałem 
kontakty sporadyczne. Proponuję 
zniszczyć materiały wraz z okład-
kami jako nieprzydatne. Materia-
ły zostały wybrakowane z kartoteki 
Departamentu I MSW” – czytamy 
w protokole zniszczenia akt, pod 
którym podpisało się trzech funk-
cjonariuszy.

W czasach PRL Roman Kuźniar 
był członkiem PZPR, przeszedł tak-
że specjalne przeszkolenie wojsko-
we. W stanie wojennym w 1982 r. 
otrzymał odznaczenie państwowe 
„Za Zasługi dla Obronności Kra-
ju”. Związanie się z systemem PRL 
umożliwiło mu karierę naukową, 
a co się z tym wiązało – wyjazdy za-
graniczne.

Zasłynął m.in. jako przeciwnik 
wejścia Polski do NATO i wyznaw-
ca poglądu, że „według prawa Ka-
tyń to nie ludobójstwo”.

Autor: Katarzyna Pawlak
Żródło: niezalezna.pl

Spotkanie z posłem
Mariuszem Błaszczakiem
W dniu 26.11.2012 r. na zaproszenie Klubu Gazety 
Polskiej w Kobyłce, przybył do naszego miasta p. Ma-
riusz Błaszczak – przewodniczący klubu parlamen-
tarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz p. Ryszard 
Walczak – radny powiatu wołomińskiego.

Na początku spotkania przewodni-
czący Klubu GP – p. Bogdan Grzen-
kowicz wspomniał o naszym udzia-
le w Marszu Niepodległości, któ-
ry odbył się 11.11.2012 r. w 123 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Serdecznie przy-
witał gości i wszystkich zebranych 
na sali. 

Poseł Mariusz Błaszczak na wstę-
pie swojego wystąpienia, krótko 
scharakteryzował sytuację gospo-
darczą i społeczno-ekonomiczną 
w naszym kraju oraz jak ją ocenia 
klub parlamentarny Prawa i Spra-
wiedliwości (mówił o sytuacji rol-
ników, o bezrobociu, dyskryminacji 
niezależnych mediów, złej prywaty-
zacji nielicznych już państwowych 
zakładów pracy itp.).

W drugiej części spotkania poseł 
odpowiadał na zadawane mu pyta-
nia. Oto niektóre z nich: „Czy Pol-
ska ma szansę być niezależną pod 
względem energetycznym? Co 
z budową Gazoportu w Świnouj-
ściu i elektrowni cieplnej w Ostrołę-
ce?”, „Jaką rolę pełnimy w Unii Eu-

ropejskiej? Co z negocjacjami nad 
budżetem unijnym i co z dopłata-
mi bezpośrednimi dla polskich rol-
ników?”, „Co z polską oświatą i jaki 
ma pomysł PiS na poprawę sytuacji 
młodych Polaków?”, „Dlaczego tak 
łatwo degraduje się Polskę „powia-
tową”, likwidując sądy rejonowe, 
szkoły i posterunki policji?”

Część pytań była tak naprawdę 
skierowana do lokalnych władz sa-
morządowych, pytano o drogi i in-
westycje handlowe w naszym po-
wiecie, a także o wsparcie dla miej-
scowych przedsiębiorców. Na 
wszystkie pytania zainteresowani 
usłyszeli bardzo wyczerpujące od-
powiedzi.

Mimo prób niedoinformowania 
mieszkańców poprzez zrywanie pla-
katów w niecałą godzinę po ich roz-
wieszeniu, na spotkaniu z posłem 
Mariuszem Błaszczakiem frekwen-
cja była bardzo wysoka.

Dziękujemy gospodarzom Hotelu 
Gregory w Kobyłce za udostępnie-
nie sali.

Klub Gazety Polskiej w Kobyłce

Poseł Mariusz Błaszczak w towarzystwie Ryszarda Walczaka i Bogdana Grzenkowicza.Poseł Mariusz Błaszczak w towarzystwie Ryszarda Walczaka i Bogdana Grzenkowicza.
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Certyfi kat „Systemu Zarządzania 
Jakością” przedłużony
W dniach 22-23 listopada br. w Urzędzie Miasta odbył się audyt w celu zweryfi -
kowania systemu zarządzania jakością przyznany naszemu miastu w roku 2009. 

System pod nazwą (z ang. EN ISO 
9001:2008 Quality Management 
Systems – Requirements) – jest to   
międzynarodowa norma określają-
ca wymagania, które powinien speł-
niać system zarządzania jakością 
w organizacji.

Do głównych wymagań normy 
ISO 9001 należą m.in.: wprowadze-
nie nadzoru nad dokumentacją i za-
pisami, zaangażowanie kierownic-
twa w budowanie systemu zarzą-
dzania jakością, usystematyzowa-
nie zarządzania zasobami, ustano-
wienie procesów realizacji wyrobu, 
dokonywanie systematycznych po-
miarów satysfakcji klienta i jakości 
wyrobów.

ISO 9001 to standard akceptowa-

ny i rozpoznawany na całym świe-
cie. Audyt w imieniu fi rmy LL-
C(Certyfi kation) Czech Republic 
przeprowadził Bogdan Szumań-
ski. Otrzymany certyfi kat utrzymuje 
swoją ważność do 29 listopada 2015 
roku. Jest to niewątpliwie ogromne 

osiągnięcie wszystkich pracowni-
ków Urzędu Miasta Ząbki. Jesteśmy 
przekonani, że w 2015 roku certyfi -
kat zostanie przedłużony na następ-
ne lata.

Joanna Wysocka

TAKrodzina.pl 
w Senacie
4 grudnia w Senacie odbyła się konferencja „Barie-
ry ograniczające dzietność w Polsce”. Do udziału 
w panelu „Rodzina w polityce samorządowej” został 
zaproszony Piotr Uściński, starosta wołomiński. Po-
wstało „Forum samorządowe na rzecz rodziny”.

Starosta przybliżył uczestnikom 
konferencji założenia powiatowego 
programu prorodzinnego TAKro-
dzina.pl i możliwości wprowadze-
nia oczekiwanej przez wielu miesz-
kańców Powiatowej Karty Rodziny 
skierowanej do rodzin wielodziet-
nych.

„To znakomita okazja dla promo-
wania postaw i całych programów 
prorodzinnych. Właśnie zawiąza-
liśmy z obecnymi w senacie samo-
rządowcami „Forum samorządo-
we na rzecz rodziny”. Będziemy ra-
zem działać i lobbować w zakresie 
polityki prorodzinnej u decydentów, 
w parlamencie, wymieniać doświad-
czenia i wprowadzać nowe pomy-
sły”  mówi  starosta Piotr Uściński.

Obrady prowadził Mieczysław 
Augustyn, przewodniczący Komi-
sji Rodziny i Polityki Społecznej 
Senatu. Pierwsza cześć konferen-
cji udziałem ekspertów m.in. prof. 
Krzysztof Rybińskiego i prof. Ire-
ny E. Kotowskiej, była  poświęcona 
diagnozie barier dzietności oraz za-
rysowaniu mechanizmów wspiera-
jących rodziny. O płatnych urlopach 
wychowawczych jako instrumen-
cie wspierającym rodziny z dziećmi 
mówił mec. Michał Czarnik, eks-
pert Centrum Analiz Fundacji Re-
publikańskiej. Wykład „Inwestycja 

Państwa w kapitał ludzki” wygłosił 
dr Stanisław Kluza ze Szkoły Głów-
nej Handlowej.

Następnie uczestnicy konferen-
cji będą mogli zapoznać się z samo-
rządowymi strategiami i narzędzia-
mi wspierania rodzin. Plusy i minu-
sy lokalnej polityki rodzinnej przed-
stawiła prof. Bożena Balcerzak-Pa-
radowska z Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych. W tej części konferen-
cji był czas na opis naszego progra-
mu TAKrodzina.pl 

W ostatniej części konferencji par-
lamentarzyści oraz przedstawicie-
le rządu, Prezydenta RP, organizacji 
obywatelskich i Kościoła będą dys-
kutować nad rekomendacjami dla 
polskiej polityki rodzinnej.

Udział w panelu dyskusyjnym za-
powiedzieli m.in. minister pracy 
i polityki społecznej Władysław 
Kosiniak-Kamysz, minister w Kan-
celarii Prezydenta RP Irena Wóycic-
ka oraz kardynał Kazimierz Nycz.

Konferencja została zorganizowa-
na przez Komisję Rodziny i Poli-
tyki Społecznej we współpracy ze 
Związkiem Dużych Rodzin „Trzy 
Plus” oraz Fundacją Energia dla Eu-
ropy i ObserwatoriumRodzinne.pl.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Starostwa wołomińskiego
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Doktor Maryjny o NiepokalanejDoktor Maryjny o Niepokalanej

Andrzej Szkopowiec

Bł. Jan Duns Szkot (1265-1308) kojarzy się wiernym 
z obroną prawdy i przywileju Maryi – Niepokalane-
go Poczęcia. Prawdy wyżej wymieniony bronił nie-
ustraszenie przez całe życie. Stąd tytuł Doktora Ma-
ryjnego, a w ikonografi i bardzo często przedstawia 
się Jana Dunsa na tle czy obok wizerunku Niepoka-
lanej. Duns Szkot ów przywilej maryjny rozważał 
w świetle chrystologii, tzn. w prymacie Chrystusa za-
warł uprzedzające odkupienie Maryi Dziewicy.

Pod koniec roku 1306 lub na po-
czątku roku 1307 odbyła się na Sor-
bonie słynna dysputa teologiczna za-
rządzona przez papieża Klemensa V 
z udziałem Jana Dunsa o jego imma-
kulistycznej tezie tj. /pro Niepokala-
nego Poczęcia Maryi/. Bł. Jan Duns 
ze spokojem odparł wszystkie sta-
wiane mu zarzuty argumentami opar-
tymi na Piśmie św. i żelaznej logice. 
Franciszkanin odniósł pełne zwycię-
stwo nagrodzone wiwatami i oklaska-
mi na cześć Dziewicy Maryi, a papież 
Klemens V przyznaje mu tytuł Do-
ctor Subtilis. Następstwem zwycię-
stwa Szkota było uchylenie dekretu 
z r.1163 zakazującego obchodzić 
święto Niepokalanego Poczęcia. Teo-
logowie podkreślają to za pierw-
szy krok naprzód przygotowujący do 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Maryi, co miało miejsce do-
piero w 1854r. za pontyfi katu papie-
ża Piusa IX.

Przedstawmy traktat  Szkota 
w trzech podstawowych elemen-
tach. Po pierwsze – uświęcenie Maryi 
w pierwszej chwili Jej poczęcia, tzn. 

że w Maryi pierwsza chwila grze-
chu pierworodnego pokrywa się 
z pierwszą chwilą uświęcenia w łasce. 
W ten sposób Jan Duns zapewnia so-
bie możliwość u Boga udzielenia ła-
ski także w pierwszej chwili, a nie 
dopiero potem, ponieważ jak moż-
na udzielić łaski po pierwszej chwi-
li, tak też można jej udzielić rów-
nież wcześniej. Drugi argument: Po-
wszechność grzechu pierworodne-
go. Bł. Duns Szkot – usiłuje obejść 
przeszkodę poprzez pewne szczęśli-
we intuicje przy pomocy teorii „od-
kupienia powszechnego”, a stąd do-
chodzi do twierdzenia o zachowaniu 
Maryi od grzechu pierworodnego. 
I w ten sposób poczęcie Dziewicy po-
krywa się z łaską Bożą, która całko-
wicie neutralizuje czynność grzechu 
pierworodnego. Doktor Maryjny na-
świetla przywilej maryjny za pomo-
cą pojęcia Odkupiciela najdoskonal-
szego, przedstawiając go jako część 
lepszą i pierwszy owoc odkupienia. 
Trzeci argument: Powszechność od-
kupienia. Duns Szkot podejmuje po-
jęcie odkupiciela powszechnego, po-

głębia je teologicznie i odwraca prze-
ciwko swym adwersarzom – makuli-
stom, twierdząc dosłownie: „Właśnie 
na podstawie powszechności odku-
pienia Chrystusa dowodzi się, że Ma-
ryja nie zaciągnęła grzechu pierwo-
rodnego, ponieważ została zachowa-
na. Jeżeli Chrystus jest pośrednikiem 
powszechnym – pisze Jan Duns – 
a to twierdzą wszyscy – to musiał za-
sługiwać na to, by jakaś osoba zosta-
ła zachowana od winy pierworodnej. 
A tą osobą może być tylko Jego Mat-
ka, Dziewica Maryja. W pojęciu bo-
wiem odkupiciela powszechnego 
i najdoskonalszego zawiera się moż-
ność oddalenia wszelkiej winy od 
osoby, którą pojednywa”. Tu Duns 
przywołał zasadę, że niewinność do-
skonała jest większym dobrem niż 
odpuszczenie winy. W takim razie 
Maryi Dziewicy zostało wyświadczo-
ne zachowanie Jej od grzechu pier-
worodnego jako dobro większe niż 
pojednanie Jej po zaciągnięciu grze-
chu.

Wpływ bł. Jana Dunsa na otwarcie 
nowej drogi dla tezy immakulistycz-
nej, dzięki czemu zasługuje na tytuł 
Doktor Maryjny lub Piewcy Niepo-
kalanej, jak i to że z Dunsem Szko-
tem rozpoczyna się historia dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

Literatura: G. Błoch. Bł. Jan Duns. 
Odległy i bliski. Jarocin 1996
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Mój 13 grudniaMój 13 grudnia
Jest weekend 12 grudnia 1981roku.Jesteśmy  stu-
dentami Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszkamy w 
akademiku przy Żwirki i Wigury. Ja i Artur z Białej 
Podlaskiej, Marek z Olsztyna i Irek z Ełku. Tak się do-
braliśmy losowo, ale niezła z nas paczka. Nikogo się 
nie boimy, jesteśmy żądni wiedzy ,sławy, miłości i 
przygód. Michał jest zwolennikiem apartheidu, Irek 
dyscypliny wojskowej, Artur kompromisu , Ja prawie 
absolutnej wolności. Ciągle o czymś namiętnie dys-
kutujemy. Nie jesteśmy dogmatyczni, a raczej pełni 
sarkazmu do wszystkiego co nas otacza.

Nie pijemy, na wzór starszych ko-
legów alkoholu, choć akurat tego 
dnia przywiozłem z domu 12 bu-
telek bimbru, który otrzymałem od 
kuzyna w zamian za plik kartek na 
cukier. Większość szybko sprzeda-
łem w akademiku resztą sami się de-
lektowaliśmy namiętnie dyskutując 
o polityce. Solidarność miała wła-
śnie swój burzliwy zjazd. Komuni-
ści Jaruzelskiego ostro go krytyko-
wali. Wpadłem na pomysł napisania 
czegoś na ten temat. Wyjąłem moją 
świeżo kupioną  walizkową maszy-
nę do pisania marki „Łucznik” (za-
zdroszczono mi jej wszędzie) i poje-
chaliśmy ostrymi tekstami po całej 
komunie i Jaruzelu. Były to po tro-
sze wygłupy podpitych studentów 
uderzających w patriotyczne tony 
walki z ogłupiającą nas propagan-
dą komunistycznych mediów. Oko-
ło drugiej w nocy poszliśmy spać.

Rano 13 grudnia budzi nas żałobna 
muzyka w radio. Słyszymy przemó-
wienie Jaruzelskiego. Padają groź-
ne słowa „stan wojenny”, „interno-
wanie”, „godzina milicyjna”, „kon-
trolowane rozmowy” itp. Nie bar-
dzo to do nas dociera. Mamy poim-
prezowego kaca.Za oknem widać 
ciągle przemieszczające się kolum-
ny wojskowe. Uświadamiam sobie. 
Że właśnie skończyła się moja wol-
ność. Ogarnia mnie z każdą chwilą 

coraz większa złość. „Jak ten skur-
wiel Jaruzel mógł mi to zrobić !”. 
Patrzę na kartki zapisane drukiem 
maszyny do pisania. Czytam na głos 
te teksty przeciwko Jaruzelskie-
mu. Częściowo miesza się tu patos 
z prostą agresją. „Zobacz Irek my 
żeśmy wczoraj już to przewidzieli. 
Wstawaj, powielmy to”. Przepisuje-
my je przez kalkę. Jesteśmy podeks-
cytowani. Wsiadamy do autobusu 
175 i wysiadamy przy Centralnym. 
Kupujemy klej, dzielimy się chod-
nikami w przejściach podziemnych 
i kleimy nasze pierwsze antykomu-

Krzysztof Oksiuta

nistyczne ulotki. Ludzie tłumnie za-
trzymują się i czytają. Potem prze-
chodzimy na rondo Marszałkow-
skiej i robimy to samo. Jesteśmy 
szczęśliwi. Nie przerażają nas patro-
le ZOMO, ani opancerzone skoty. 
Liczy się walka.Za tydzień, w Ko-
ściele Św. Krzyża, razem z Irkiem 
nawiązujemy kontakt z tworzącym 
się warszawskim podziemiem. Mi-
chał i Artur nas wspomagają, ale nie 
angażują się czynnie.

Tekst nagrodzony w tym roku 
Nagrodą

Okiem PATRIIOkiem PATRII

Aniołowie są wśród nas!Aniołowie są wśród nas!
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