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BÓG SIĘ RODZI,
MOC TRUCHLEJE

Niech czas Świąt będzie dla Was czasem błogosławionym,
pełnym radości i pokoju, pełnym ciepła i miłości, pełnym Boga.
Kolędowanie od serca i na cały głos Niech i innym zaniesie nowinę, że Bóg się rodzi!
Redakcja PATRII
REKLAMA
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Orła WRONa nie pokona

Z chwilą zakończenia strajku w stoczni gdańskiej, od 1 września 1980 roku międzyzakładowe komitety strajkowe zaczęły przekształcać się w komitety założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Solidarność”. W październiku sąd zarejestrował statut Solidarności”, ale wykreślił z niego prawo do strajku.
Związek zaskarżył tę zmianę i dopiero w dniu 10 listopada 1980 roku Sąd Najwyższy przyjął statut Solidarności” w wersji przygotowanej przez Związek.

Kazimierz Andrzej Zych
Z tą chwilą Solidarność” była zarejestrowana i mogła podjąć legalną
działalność związkową i patriotyczną.
W dniach 5-10 września 1981 roku
w hali Oliwi w Gdańsku odbyła się
I tura I Zjazdu Solidarności gdzie
uchwalono Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej a w dniach 23 września – 7 października II tura Zjazdu
gdzie wybrano Lecha Wałęsę przewodniczącym Związku.
13 grudnia 1981 roku na ulice polskich miast wyjechały czołgi. Na
ścianach pojawiły się obwieszczenia
o wprowadzeniu stanu wojennego.
Polacy odebrali to jako wojnę polsko-polską.
Dziś już wiemy, że nie było mowy
o sowieckiej interwencji w Polsce,
ale generał poprzez rzekomą koncentracją wojsk układu warszawskiego
wokół granic Polski, tworzył psychozę strachu, co obezwładniało bardziej
niż czołgi, wozy bojowe i wojsko na
ulicach.
Ujawniane dzisiaj coraz to nowe dokumenty jednoznacznie przedstawiają generała Wojciecha Jaruzelskiego
jako zdrajcę. Z wypowiedzi sekretarza
KC KPZR Konstantina Rusakowa:
Jaruzelski wciąż mówi, że gdyby siły
polskie nie złamały oporu Solidarności
to polscy towarzysze liczą na pomoc
innych krajów, nawet na wprowadzenie wojsk na terytorium Polski. Na co
Sekretarz Generalny KPZR w latach
1982-1984, szef KGB (1967-1982),
generał armii ZSRR, Jurij Andropow
odpowiedział: „Nie możemy ryzykować. Nie mamy zamiaru wprowadzać
wojsk do Polski.”
Edward Gierek ujął to tak: „Jaruzelski
nie bronił komunizmu, on własną dupę
bronił”. Potwierdza tę myśl sowiecki
generał Anatolij Gribkow, w tamtym
czasie szef sztabu Zjednoczonych Sił
Układu Warszawskiego „Nie chcę komentować, dlaczego nikt w Polsce nie
poniósł odpowiedzialności za ucieczkę Kuklińskiego do Ameryki. U nas,
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w armii sowieckiej po ujawnieniu
sprawy pułkownika Olega Pilichowskiego w czasie kryzysu kubańskiego,
został zdymisjonowany minister obrony oraz grupa marszałków i generałów
na kierowniczych stanowiskach. Być
może w Polsce Ludowej wprowadzenie stanu wojennego zapobiegło takim
degradacjom w wojsku.”
A więc wpadkę za ucieczkę Ryszarda
Kuklińskiego Jaruzelski przykładnie
i sumiennie zamazał atakując własny
kraj! W historii Polski nie było podobnego kata który nie licząc się z ofiarami w imieniu zaborcy wprowadził stan
wojenny i zniewolił własny naród.
Wciąż toczy się dyskusja na temat
winy autorów stanu wojennego. Mimo
tego że zostali oskarżeni o kierowanie
przestępczym zbrojnym związkiem
przeciwko własnemu narodowi nadal
byli i są strażnikami trwania umów
okrągłego stołu.
Oskarżeni zostali generałowie: Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki, Tuczapski,
sekretarz Kociołek i sekretarz PZPR
Kania. Ale nikt ich nie odpowiedział
za setki zabitych Polaków. Ba, szef
junty został pierwszym prezydentem
tzw. wolnej III RP! Świętujemy niby
25 lat wolności i nawet w tej dacie jest
zakłamanie hstoryczne. No bo jaka to
wolność z kontraktowego sejmu? Jak

na kłamstwie można budować wolny
kraj i jego historię?

Po ponad
trzydziestu latach

od wypowiedzenia Polakom wojny
układ okrągłostołowy trzymający władzę wystawił iście królewski pogrzeb
sługusowi Moskwy Jaruzelskiemu
w asyście pełnej kompanii honorowej
z salwami i całym ceremoniałem. To
nie kto inny jak obecnie rządzący od
prezydenta po ministra MON na taką
zniewagę Polski i Polaków zezwolili.
Cała Polska to widziała jak układ działa a zdrajcom włos z głowy nie może
spaść. Państwowy pogrzeb z wszelkimi honorami – to najwieksza tragedia
III RP a udział prezydenta w nim a nastepnie zapalajacego znicze pod bramą
wiezienia na Białółece w 33. rocznicę
stanu wojennego, to jawna kpina z historii i śmierci ofiar zamordowanych
własnie przez tzw. generałów WRON.
Fałszowanie historii, obojnakość na
sprawy honoru, czczenie zbrodniarzy
i pozory pamięci o ich ofiarach jak to
miało miejsce z zakazem przydzielenia kompanii honorowej zasłużonemu
twórcy pierwszych Wolnych Związków Zawodowych i posłowi RP, Kazimierzowi Świtoniowi, to tragiczna
rzeczywistość trwania w PRL-bis. Dzisiejsza młodzież na to patrzy i widzi
jak wyglądają ruchy targowiczan chroniących tajemnic zdrajców i popleczników Kremla. Przyjdzie taki czas,
że Oni upomną się o prawdę, powiem
więcej już ten czas nadchodzi.

Pieczołowicie
przygotowany plan
zniewolenia Polski

był zaskoczeniem nie tylko dla zwykłych obywateli, ale i dla Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność, która
dnia 13 grudnia 1981 roku obradowała
w Gdańsku. Rozpoczęły się masowe
aresztowania. Zatrzymano około 10 tysięcy mężczyzn i kobiet. Na ulice polskich miast wyjechały czołgi i wozy
opancerzone. Zmobilizowano blisko
100 tysięcy żołnierzy, kilkadziesiąt
tysięcy milicjantów, zomowców i ormowców. Zablokowano wszelką łączność telefoniczną, zajęto budynki użyteczności publicznej, radio i telewizję.
W Polsce nastał czas terroru, aresztowań, rewizji i morderstw.
Dekret o stanie wojennym został
przyjęty wbrew prawu, gdyż Konsty-

tucja PRL zabraniała Radzie Państwa
wydawać dekrety podczas trwania sesji
Sejmu. Był to więc zamach stanu dający władzę Wojskowej Radzie Ocalenia
Narodowego, na czele której stanął generał w ciemnych okularach. „Zrobię
wszystko, jako komunista i żołnierz,
Leonidzie Illiczu, żeby sytuacja się
poprawiła, żeby doprowadzić do przełomu w kraju i w naszej partii, walcząc
o zdrowie tych sił narodu, które zbłądziły i wstąpiły do Solidarności.
Będziemy atakować przeciwnika,
i to naturalnie tak atakować, żeby to
przyniosło rezultaty.” – obiecał Breżniewowi Wojciech Jaruzelski. Napisał o nim Norman Davies: „Jaruzelski już jako szef Głównego Zarządu
Politycznego Wojska Polskiego był
członkiem KGB”, i dalej: „Jaruzelski był oficerem w służbie imperium
sowieckiego od młodości aż do emerytury”. Moskwa doceniła swojego generała. Za ujarzmienie Polski
i Polaków, 24 kwietnia 1984 roku na
Kremlu, z rąk Konstantina Czernienki
„za wierność idei internacjonalizmu
i leninizmu” Jaruzelski otrzymał platynowo-złoty order Lenina, najwyższe
odznaczenie sowieckie, którego przed
nim nie otrzymał żaden Polak. Jeszcze
„piękniejszą” laurkę Jaruzelskiemu za
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce wystawił nie byle kto, tylko prawa
ręka Stalina, Wiaczesław Mołotow.
Pisał w swoich pamiętnikach: „Bolszewików było wśród Polaków mało.
Jaruzelski nas wyręczył”.
Po roku 1989, to on dalej pociągał za
polityczne sznurki. Umowa przy okrągłym stole II Solidarności z aparatem
komunistycznym PRL doprowadziła
do wyboru na pierwszego prezydenta
III RP, właśnie twórcę stanu wojennego, generała Wojciecha Jaruzelskiego.

To przy tym stole ustalono kryteria
i pola wpływów umawiających się
stron. To w wyniku tych ustaleń twórcy i wykonawcy stanu wojennego nie
zostali osądzeni. Dlaczego tak było?
Jeszcze pamiętamy mowy redaktora
Adama Michnika w obronie generała
Jaruzelskiego czy nazwanie generała Kiszczaka „człowiekiem honoru”.
Właśnie dlatego! To media, w kolejne
rocznice wprowadzenia stanu wojennego, zamieszczały wywiady z Jaruzelskim, Kiszczakiem, Urbanem czy
Rakowskim, zastraszając Polaków,
że interwencja sowiecka była nie do
uniknięcia. Jeżeli tak naiwnie nas okłamywano, to za co więc było ich sądzić?

Historia pisana od nowa

Od wyboru śp. Lecha Kaczyńskiego
na prezydenta IV RP historia tamtego
okresu pisana jest od nowa. Niestety nadal nie ma pewności, kiedy dowiemy się co ukryto przed Polakami
w Magdalence i przy okrągłym stole.
Póki co, oskarżeni zostali przed sądem
generałowie: Jaruzelski, Kiszczak,
Siwicki i Tuczapski za kierowanie
zbrojnym związkiem przestępczym
przeciwko własnemu narodowi. Minęły już 33 zimy oraz wiosny, to ponad
trzy dekady zbrodniarze stanu wojennego i zrywów narodowych dozywaja
spokojnie swoich dni , pobierając wysokie jak na ironie emerytury wojskowe. Kolejne upływajace lata nie przyniosły one zmian, a generał Jaruzelski
niczym mędrzec wojskowy zapraszany
był do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z propozycją zasiadania
w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Chichot historii. Sam Jaruzelski
ze zrozumieniem to przyją mówiąc
„rozumiem zaproszenie mnie do rady
,mam duże doświadczenie wojskowe i służę zawsze pomocą”. Wiemy
doskonale jakie doświadczenie miał
generał, pokazał nam to w 1968 roku
w Czechosłowacji‚ `70 na Wybrzeżu‚
`76 w Radomiu czy `81 podczas stanu
wojennego.
Zastanawiam się, ile jeszcze potrzeba dowodów na to, by zdradę nazwać zdradą, mord mordem i je sprawiedliwie osądzić? Ale wiem jedno,
że to właśnie my musimy to zrobić,
świadkowie tamtych wydarzeń, by
pozostawić świadectwo prawdy przyszłym pokoleniom.
patria.gazeta@op.pl
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I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego
kadencji 2014-2018 została przerwana
Mamy zaszczyt poinformować
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego
o terminie zgłaszania kandydatów
do kolejnej edycji wyróżnienia statuetką
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”
Jak co roku Kapituła Wyróżnienia przyznaje statuetki
w trzech kategoriach:
• Za Działalność Charytatywno-Dobroczynną
• Za działalność w Krzewieniu Wartości
Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskiech
• Za Szczególne Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyróżnienie Honorowe.
Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem kandydatów
lub organizacji szczególnie zasłużonych z Ziemi Wołomońskiej
w podanych kategoriach, proszone są o przesłanie zgłoszeń
pod podany niżej adres do dnia 15 I 2015 roku.
Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na trwałe wpisała się
w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu.
Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
są znani i szanowani Polacy, między innymi
śp. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski,
śp. ks. Prałat Zdzisław Peszkowski,
śp. ks. Prałat Jan Sikora,
JE ks. Abp Henryk Hoser,
Jan Pietrzak, Romuald Szeremietiew i wielu innych.
Prezes Kapituły
Jan Tokarski

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2014-2018
została przerwana przez Adama Łossana do dnia 22 grudnia 2014 r.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. została zwołana pierwsza
sesja nowo wybranej Rady Powiatu Wołomińskiego na
kadencję 2014-2018.
Celem zwołanej sesji miało być m.in.: złożenia ślubowania przez radnych wybranych przez mieszkańców
Powiatu Wołomińskiego.
Sesja została rozpoczęta i natychmiast przerwana
przez Adama Łossana Radnego Seniora (startującego
z listy KW Platforma Obywatelska RP).
Mandaty Radnych Powiatu Wołomińskiego przedstawiają się następująco:
– KW Prawo i Sprawiedliwość – 15 radnych,
– KW Platforma Obywatelska RP – 5 radnych,
– KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – 6 radnych,
– KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe –
2 mandaty,
– KWW PS Wołomin – 1 mandat.
Przez okres kilku tygodni przerwy, sesja Rady Powiatu
22 grudnia wyłoni przewodniczącego rady, zastępców
oraz wybierze starostę i jego zastępcę na kolejne cztery
lata. Mający w radzie PiS – 15 swoich radnych jest prawie pewny że to ich partia obejmie ster w powiecie. Jednak opozycja licząca 14 radnych nie marnowała czasu,
jednocząc się i śmiało montowała większość skuteczną odstawić w kąt opozycji klub partyjny PiS. Jest to
jak najbardziej możliwe, gdyż podzielona i mało zgrana drużyna PiS-u (kandydaci brani z marszu nie z idei
politycznej) mogą zachować się zaskakująco, głosując
jak koalicja ugrupowań samorządowych WS, JP, PO

Kazimierz Rakowski

i PS. Dodatkowym, negatywnym czynnikiem dzielącym PiS jest usilne forsowanie nielubianego radnego
R. Madziara na stanowisko starosty. A zatem, grudniowa sesja powiatowa, gwiazdkowa może do reszty przewalić dominację PiS w powiecie, po wcześniejszym
przegranym burmistrzostwie Wołomina, teraz kolejna
wyborcza „zdobycz” dalsze trzymanie steru władzy
w powiecie może przejść zwycięscy wyborów dosłownie koło nosa. Zgodnie słychać w kuluarach było głosy
uczestników I sesji, że teraz przyszedł czas na starostę
z gmin wschodnich powiatu, często pada nazwisko doświadczonego samorządowca z Klembowa Kazimierza
Rakowskiego. Już niebawem wszystko będzie jasne.
red.

Podziękowanie
Dziękuję mieszkańcom powiatów podwarszawskich, wszystkim którzy oddali na mnie swój
głos w wyborach do Sejmiku Mazowieckiego.
Dziękuję wszystkim Przyjaciołom Ideowym. To nasz wspólny
sukces. Dziękuję tym Osobomznanym i nieznanym, którzy
czynnie wspierali moją kampanię wyborczą.
Z uwagi na zasięg „PATRII”
szczególnie pragnę podziękować za życzliwość mieszkańcom
zawsze prawego Powiatu WołoDr Krzysztof Kawęcki
mińskiego.
Historyk, Wiceprezes
Wraz z nowo wybranymi radPrawicy Rzeczypospolitej
nymi Sejmiku Mazowieckiego
z Prawicy Rzeczypospolitej – Marianem Piłką i Piotrem Strzęboszem – będziemy, we współpracy z koleżankami i kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, realizować program na rzecz praw rodziny
i promocji wartości chrześcijańskich w polityce kulturalnej i edukacyjnej.
My, mieszkańcy powiatów podwarszawskich, razem tworzymy wspólnotę narodową!

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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Współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych:

Polska młodzież
dojrzała do buntu
Do dzisiejszej młodzieży należy ostateczne odrzucenie dialogu ze zdrajcami i zbrodniarzami w rodzaju
Jaruzelskiego czy Kiszczaka wraz z ich KGB-owskim
zapleczem pełnym „Katów”, „Minimów” i „Olinów”.
Ten dialog podtrzymywany jest do dziś przez ludzi
układu – prezydenta Komorowskiego, premiera Donalda Tuska i całą Platformę Obywatelską – mówi
Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych
Związków Zawodowych, legendarny działacz opozycji, w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie”.
i WSI jako zabezpieczenie interesów postkomuny.

fot. Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska

Wielokrotnie w debacie publicznej mówi się o tym, że brakuje
nam ducha roku 1980, ducha Solidarności. Dlaczego tak jest?
– Bunt narodowy, który wykrystalizował się w Solidarność, czerpał
z wielu źródeł, ja, jako współinicjator tego ruchu, mam do części
z nich stosunek krytyczny. Do dzisiejszej młodzieży należy ostateczne odrzucenie dialogu ze zdrajcami
i zbrodniarzami w rodzaju Jaruzelskiego czy Kiszczaka wraz z ich
KGB-owskim zapleczem pełnym
„Katów”, „Minimów” i „Olinów”,
dialogu podtrzymywanego do dziś
przez ludzi układu – prezydenta
Komorowskiego, premiera Donalda
Tuska i całą Platformę Obywatelską. Duch wolności musi wyrwać
się spod dyktatury systemowych następców PZPR-u. Ważna jest w tym
rola wolnych mediów jako pośredników w systemie komunikacji społecznej. Wolne media muszą zdobyć
pozycję dominującą w stosunku do
„funkcjonariuszy informacji” ustanowionych po 1989 r. przez SB

Przed czym przestrzegłby Pan
młodych ludzi w kontekście polityki wewnętrznej?
– Przed ekstremizmami – zarówno
lewackimi, jak i narodowymi – bo
obie tendencje są zazwyczaj eksponentem zagranicznej i antypolskiej
dywersji. Równie konieczne, ale
trudniejsze, jest odróżnianie interesu Polski od interesów obcych.
Doskonałym przykładem jest obecnie sprawa więzień CIA w III RP
rządzonej przez takich funkcjonariuszy sowietyzmu, jak Aleksander
Kwaśniewski czy Leszek Miller. Ci
ludzie po 1989 r. błyskawicznie –
i zapewne nie bez zgody swoich sowieckich mocodawców – przeobrazili się w sługi amerykańskich służb
specjalnych. W efekcie Polska i Polacy stali się ofiarą sojuszu postkomunistów z CIA. Jestem przekonany, że polska młodzież dojrzała już
do zrozumienia, że nasi strategiczni
sojusznicy, podobnie jak nasi wrogowie, kierują się własnym bardzo
pragmatycznie pojmowanym interesem, dla którego miłe słówka są
tylko przykryciem ich prawdziwych
celów. Mam nadzieję, że Polacy
dojrzeli do wykazania koniecznej
pewności siebie, która da nam siłę
do artykulacji i realizacji własnych
interesów, a nawet marzeń.
Całość wywiadu
w „Gazecie Polskiej Codziennie”
Autor: Magdalena Piejko
Źródło: Gazeta Polska Codziennie,
www.niezależna.pl

„PATRIA”

Jaruzelskiego chowano z honorami,
jego ofierze K. Świtoniowi
honorów odmówiono

Kilkaset osób wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych Kazimierza Świtonia, działacza opozycyjnego, twórcy pierwszych wolnych związków zawodowych
i zasłużonego działacza „Solidarności”. Niestety – po odmowie Ewy Kopacz i szefa MON – pogrzebowi nie nadano charakteru państwowego oraz nie przydzielono
asysty kompanii honorowej.
Kazimierz Świtoń, który zmarł
4 grudnia, został pochowany w poniedziałek na cmentarzu parafialnym w Katowicach-Bogucicach.
W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowisk opozycyjnych z czasów PRL
i członkowie NSZZ „Solidarność”.
Byli też przedstawiciele komisji zakładowych wraz z pocztami sztandarowymi i działacze „S” z lat 80tych m.in. z Huty Katowice, kopalni
Wujek, służby zdrowia i oświaty.
Msza św. żałobna odprawiona została w kościele pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Ze
świątyni kondukt żałobny przeszedł
na pobliski cmentarz, gdzie Kazimierza Świtonia żegnali działacze
opozycyjni. Wspominali go jako
osobę niezłomną, pełną determinacji, która miała odwagę, by upominać się o prawa robotników.
– Żegnam go w imieniu tych
wszystkich, którzy z nim razem
walczyli o związki zawodowe,
o niepodległość Polski, o przyszłość
naszego narodu. Żegnam go wiedząc, iż tak naprawdę powinny być
tutaj delegacje urzędu prezydenta
Rzeczpospolitej, marszałka Sejmu,
premiera Rzeczpospolitej. I przyjdzie taki czas, że nad tym grobem
staną i podziękują ci Kazimierzu,
za wszystko, co dla Polski zrobiłeś,
bo dobrze zasłużyłeś się Rzeczpospolitej – powiedział nad trumną
Kazimierza Świtonia poseł Antoni
Macierewicz.
Niestety, decyzjami premier Ewy
Kopacz oraz szefa MON Tomasza
Siemoniaka, pogrzebowi twórcy
pierwszych wolnych związków za-

fot. Maciej Gapiński

wodowych nie nadano charakteru
państwowego, a także nie przydzielono asysty kompanii honorowej.
Kopacz i Siemoniak nie uwzględnili
wniosku w tej sprawie rodziny Kazimierza Świtonia i stowarzyszenia
więźniów politycznych „Niezłomni” – podał portal prawy.pl. Najwidoczniej dla premier i wicepremiera
Świtoń nie zasłużył sobie na honory,
z którymi pochowano Wojciecha Jaruzelskiego.
Przypominamy, komunistycznemu aparatczykowi zorganizowano
państwowy pogrzeb z honorami
wojskowymi. W mszy świętej przed
pochówkiem czerwonego generała uczestniczyli m.in.: Bronisław
Komorowski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz minister
obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Byli też szef BBN Stanisław
Koziej i doradca prezydenta Tomasz
Nałęcz.

Jednak to jeszcze nic. Podczas
swojego wystąpienia, Komorowski zaczął rozpływać się nad dokonaniami Jaruzelskiego. – Jako
zwierzchnik Sił Zbrojnych żegnam
zasłużonego żołnierza frontowego,
który na polu walki z hitlerowskim
najeźdźcą dał dowody żołnierskiego
męstwa i poświęcenia dla ojczyzny
– mówił.
Wygląda więc na to, że twórca
stanu wojennego zasłużył na większy szacunek niż Kazimierz Świtoń, który podczas tegoż stanu był
internowany, a w 1983 roku został
aresztowany za próbę wmurowania
tablicy upamiętniającej poległych
w trakcie pacyfikacji kopalni „Wujek”…
Autor: plk
Źródło: solidarnosckatowice.pl,
prawy.pl, niezalezna.pl

Kazimierz Świtoń zmarł
4 grudnia w wieku 83 lat. Był
radiomechanikiem,
działaczem opozycji w okresie PRL.
W 1991 r. został posłem na
Sejm I kadencji. W swoim
życiorysie ma m.in. wystąpienie przeciwko planowanemu
usunięciu z terenu otoczenia
obozu KL Auschwitz, tzw. Żwirowiska, krzyża upamiętniającego wizytę Jana Pawła II.
Prowadził głodówkę, zainicjował akcję stawiania nowych
krzyży. O tych wydarzeniach
Magdalena Łazarkiewicz nakręciła film dokumentalny
„Żwirowisko – ostatnia niedziela”.
źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl

fot. P. Kowalczyk
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Ślubowanie Pani Burmistrz na ludowo
Dziewiątego grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej wołomińskiego ratusza, podczas II sesji rady miejskiej uroczyste ślubowanie
złożyła Pani Elżbieta Radwan, obejmując tym samym urząd Burmistrza Wołomina. Już na samym wejściu można było zauważyć stojące
przed ratuszem miejskim rządowe limuzyny, co podkreślało doniosłość tego wydarzenia. Przy dokładnie wypełnionej gośćmi i mieszkańcami sali nowa burmistrz z podniesioną otwartą dłonią ślubowała powtarzając tekst przysięgi.
Podczas swojego krótkiego przemówienia burmistrz Elżbieta Radwan obiecała współpracę ze
wszystkimi członkami Rady Miejskiej dla dobra Wołomina i Gminy,
co bardzo podkreśliła w podaniu jej
liczby w ilości piętnastu sołectw. O
wspólnym sprawowaniu władzy w
Mieście i Gminie zebrani usłyszeli
kilkakrotnie do czego również zachęcała byłego burmistrza Madziara. Kończąc wyraźnie podkreśliła,
że do tego wystąpienia skrupulatnie
się przygotowała i że ma zapisane
wszystko w swoim przemówieniu,
jednocześnie zapewniając wszystkich zebranych że kocha nasz Wołomin. Licznie zebrani na sali obrad
II sesji odsłuchali z ust Pani Burmistrz fragment „Hymnu o Miłości”
biblijnego 1 Listu do Koryntian
św. Pawła z Tarsu (1 Kor 13,1−13),
pieśńi pochwalnej, która jest próbą
wytłumaczenia, czym jest miłość,
poprzez wyliczenie jej cech. Piękne słowa hymnu, jakże aktualne na
co dzień. Następnie przystąpiono
do składania życzeń dla nowej pani
Burmistrz Elżbiety Radwan. I tak:
delegacje wszystkich spółek wraz
z prezesami, następnie odchodzący
naczelnicy i ich pracownicy, radni,
delegacje sąsiedzkich miast i gmin.

fot.: wolomin.org

Delegacja polityków PSL składa gratulacje nowo wybranej Pani Burmistrz Elżbiecie Radwan.

Na koniec gratulacje złożyli licznie
przybyli członkowie władz PSL na
czele z wiceministrem Tadeuszem
Nalewajk, w imieniu prezesa PSL
i wicepremiera J. Piechocińskiego
panią radną Sejmiku Mazowsza
Bożeną Żelazowską i wicemarszałek Sejmiku Mazowsza panią Ewą
Orzełowską. Gratulując pani radna
Polskiego Stronnictwa Ludowego
podkreśliła swoją długą znajomość

z wołomińska panią burmistrz, życząc Jej wszystkiego najlepszego,
wręczając okolicznościowy list
od władz PSL wraz z prezentem,
symbolicznym jabłkiem na paterze
z życzeniami rozwoju rolnego Gminy Wołomin podobnie jak rodzinna
gmina pana ministra. Była to miła,
aczkolwiek dla wielu uczestników
uroczystości niespodzianka, gdyż
rzadko gościmy tak licznie przyby-

łych do Wołomina polityków tak
wysokiej rangi i to z partii ludowej
PSL. Jak widać z zapowiedzi również kuluarowych, to się teraz ma
zmienić. Dziś bardzo podupadła
rolniczo, a kiedyś tętniąca rolnictwem Ziemia Wołomińska o czym
świadczy choćby przekaz w herbie naszego miasta, ma szansę stać
się ponownie zielonym zagłębiem
produkcji rolnej a krowy czy konie

na pastwiskach nie będą wzbudzały wielkiego zaskoczenia choćby
wśród dzieci. Wołomin stanie się
upragnionymi, zielonymi płucami
dla Warszawy. Zielony Wołomin
i Ekologia – to nie marzenie nas
wielu, ale to może stać się jak życzył min. T. Nalewajk faktem. Trzymamy kciuki za nową Pani Burmistrz Elżbietę Radwan i życzymy
Jej wszelkiego powodzenia.
Elżbieta Radwan mieszka na terenie gminy Wołomin od urodzenia.
Z lokalnym samorządem jest związana od 1995 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim
w Wołominie. Tam przeszła szybką
ścieżkę kariery od referenta do kierownika. Wiedza i doświadczenie
zdobyte w prawie 12-letniej pracy
w wołomińskim urzędzie pozwoliło
jej skutecznie zawalczyć o stanowisko sekretarza gminy Jabłonna
w powiecie legionowskim. Następnie podejmując kolejne wyzwanie
objęła funkcję sekretarza Miasta
Kobyłka, którą sprawowała aż do
zwycięskich wyborów na Burmistrza Wołomina.
Prywatnie nowa Pani Burmistrz
jest szczęśliwą żoną oraz matką
dwóch wspaniałych córek.
opr. red.

Wołomin znów jest obywatelski
Przez ostatnie trzy lata, na łamach prasy wielokrotnie krytykowałem działania byłego burmistrza, nie
godząc się z wieloma decyzjami mającymi wpływ na
moje miasto. Na szczęście ten okres już minął a 30
listopada Wołomin wrócił na właściwe tory.

Szymon Krzyżanowski
Minione cztery lata były smutnym
czasem dla samorządowców. Polityczna dominacja w gminie zaczynała się na dziwnej polityce kadrowej
a kończyła na zmianie charakteru
wielu uroczystości, które stawały
się partyjnym festiwalem, na którym
dobrze czuli się tylko partyjni działacze. Wiele osób związanych z samorządem i Wołominem nie godziła
się na taki stan rzeczy. Nie zgodzili
się także wyborcy pokazując władzom czerwoną kartkę. Ostatnim
gestem odchodzącego burmistrza
były wysokie nagrody roczne dla
pracowników, pochodzące przecież
z naszych podatków. Trudno się z
tym pogodzić, ale takie działanie
bardzo pasuje do obrazu minionej
kadencji.
Zmiany były koniecznie. Miałem
o tym głębokie przeświadczenie,
dlatego też sam zdecydowałem się

wystartować w wyborach samorządowych. Jednak istotą sprawy nie
były jakiekolwiek zmiany, ale bardzo konkretne – wybór nowej jakości i sprawnego zarządzania. Właśnie dlatego, gdy poznałem pierwsze
nieoficjalne wyniki drugiej tury wyborów, wiedziałem, że następnego
dnia obudzimy się w lepszym Wołominie. Mnie do zwycięstwa na Osiedlu Lipińska zabrakło 9 głosów, ale
wybierając Elżbietę Radwan zwyciężył cały Wołomin.
Jaka będzie ta kadencja? Elżbieta
Radwan od początku swojej kampanii stawiała na ludzi, na dialog,
konsultacje, słuchanie ich pomysłów
i współdziałanie. Myślę, że właśnie
tego możemy się spodziewać. Decy-

zje ważne dla mieszkańców nie będą
zapadać na sofach w zaciszu gabinetów, ale będą szeroko omawiane
i konsultowane. Bardzo ciekawym
i symbolicznym gestem Pani burmistrz, jest zrezygnowanie z corocznej Wigilii dla tzw. „VIPów”, a przeniesienie jej na Plac 3-go Maja, na
który do podzielenia się opłatkiem
zaproszeni są wszyscy Wołominianie.
W Nowy Rok wchodzę pełen nadziei. Wierzę, że moje miasto wreszcie odżyje, obudzi się z letargu
i wszyscy odczujemy tego skutki. Życzę tego Państwu oraz sobie. Pragnę
także dołączyć życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu Radości w Nowym Roku.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim mieszkańcom Duczek,

którzy oddali na mnie swój głos w wyborach do Rady Miejskiej w Wołominie, jak
również tym, którzy w drugiej turze wyborów na Burmistrza Wołomina oddali swój
głos na Panią Elżbietę Radwan składam
serdeczne podziękowanie

Józef Wódka
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W gminie niczym za oceanem – Głowa Miasta tej kadencji zmuszona będzie podjąć współpracę z samorządowym Kongresem opozycyjnej większości. Przykład z USA pokazuje, że podział wpływów w organach władzy
pozwala rządzić i pozytywnie wpływać na przyszłość.
Z uwagi luźne związki kilku radnych z klubem PiS jego spójność
oraz większość w radzie gminy
z czasem może się zmienić. Zadecydują racjonalne i pragmatyczne postawy oraz gra zespołowa podobna
do tej z drugiej tury wyborów burmistrza. Sukces Elżbiety Radwan
wiązał się z takim właśnie podejściem. Ważne jest by podejmujący
decyzje, ważyli, te obce i własne,
te dobre i złe strony. W odpowiedzi
na złożoną propozycję współpracy
w tworzeniu oraz wdrażaniu lepszych rozwiązań, trzy komitety
wyborcze udzieliły kandydatce na
burmistrza pełnego wsparcia. Ich
elektoraty dając swoimi głosami
zwycięstwo, zaakceptowały ten
kierunek zmian, którego elementem jest sprzeciw wobec arogancji,
wyobcowaniu,
reglamentowanej
i selektywnej przyjaźni, monopolom
oraz wynaturzeniom partyjniactwa
w organach samorządu. Najbliższe
dni pokażą wyborcom skład, obszar
oraz zasięg zespołowej pracy ku lepszemu, a niedaleka przyszłość, czy
i na ile wspólne pragnienia zacznie
urzeczywistniać samorządowa drużyna. A, że oferty padły obiecujące
– pozostaje oczekiwać na realizację
i obserwować wyniki.
Głosy oddane w 32 obwodach
wyborczych podczas drugiej tury
wyborów pokazują różniące się
poparcie. Świadczy o tym, że rządy oparte na koniunkturalnie realizowanych inwestycjach, takich jak
rondo w Zagościńcu z ironią zwane „pępkiem Gomse”, pozwalają
pozyskać lokalne względy, ale nie
muszą dać zwycięstwa. Zaspokajanie potrzeb wg tak postrzeganych
priorytetów musi następców uczyć
pokory. Wiarygodność oraz uznanie

wiążą się dotrzymywaniem składanych obietnic i terminową realizacją
zobowiązań. Następstwo niespełnionych pokazuje wynik w Starych
Lipinach (obw. nr 10) gdzie R. Madziar „nagrabił” sobie i mieszkańcom RIPOK-iem. Nieporozumieniem zaś wydaje się wdzięczność
za minioną kadencję mieszkańców
Nowych Grabii (obw. nr 7) – czyżby
z braku uznania dla dóbr doczesnych

że to właśnie ta gazeta zmobilizowała opozycję i przesądziła o wyniku
wyborów. Jako nieliczna otworzyła
wyborcom oczy i pomogła zrozumieć bezsens reelekcji kandydata
bez własnych propozycji. Koloryt,
przepych oraz bogactwo kampanii wyborczej przesłoniły oczywisty fakt – R. Madziar jako jedyny
z siedmiu ubiegających się o fotel
burmistrza nie przedstawił swojego

zadowolili się sporządzeniem planu
miejscowego dla miejsca wiecznego
spoczynku?
Media chwalą i krytykują – można sięgać oraz zadowalać się treścią
sponsorowanych tekstów albo mało
znanych i rzadko publikowanych
faktów. Trudno w tym kontekście
nie odnieść się do komentarzy dotyczących poprzedniego wydania
Gazety Wołomińskiej. Niezadowoleni z wyniku drugiej tury wyborów,
w komentarzach na forach społecznościowych przypisują gazecie wiele złego. W ich opinii miała sięgnąć
po coś, czego nie potrafią określić
i sprecyzować w stopniu pozwalającym na replikę. Obok zadowolonych z byłego włodarza są i tacy,
o których notorycznie zapominano,
nieustannie zwodzono oraz nagminnie pomijano. Ci z kolei twierdzą,

programu wyborczego, a w trakcie
zarządzania gminą popełnił wiele
błędów. Opisane krytycznie, a rzeczowo nie powinny oburzać. Ujawnianie tego co naganne jest celowe,
zasadne i uprawnione nie tylko na
etapie wyboru władz samorządowych. W trakcie kadencji potrafi
zmieniać i przeciwdziałać, a kiedy
minie, pozostawia tylko zarzuty do
publikowania. Odsłona mało widocznej strony każdego „medalu”
jest służebną misją mediów. Poznał
ją, pseudo sukces wytyczenia oraz
wejścia na drogę rozwoju Wołomina. To my mieszkańcy i użytkownicy nie tylko ul. Kościelnej, odczuwamy stabilność podbudowy takich
kampanijnych dróg – projektowanych i wykonywanych na pokaz,
a posadowionych na „piasku oraz
fiasku” ułomnie konstruowanych

Z wizytą u Jego Ekscelencji
Ks. Bp Marka Solarczyka

Ekscelencja Ks. Bp wypisuje życzenia dla czytelnikó gazety PATRIA
i Gazety Wołomińskiej.

planów i umów.
W powiecie podjazdy i wielka niewiadoma – po rezygnacji Kazimierza Rakowskiego klub radnych PiS
stracił większość. O ile probierzem
nastrojów i oczekiwań jest druga
tura wołomińskich wyborów, kandydat PiS na Starostę po raz kolejny
musi czuć się zagrożony. Poszukiwanie oraz tworzenie większości
w Radzie Powiatu obsadą stanowisk
trwało i trwa w najlepsze. Gromkie uderzenie pięścią w stół, nawet
J. Sasina, nie wszystkich mobilizuje
i przestrasza. Fotelami w organach
Starostwa można grać, mamić i kupczyć. Niedawna opozycja przy nominalnej większości ma teoretycznie lepszą sytuację. Oczekiwanemu
22 grudnia „rozdaniu”, dramatyzmu
dodaje jedno skreślenie krzyżyka,
jego powielenie lub zaniechanie –
każde z nich może przewrócić to, co
z trudem jest układane. Wcześniejsza nielojalność radnego MWS,
jawnie popierającego i nawołującego do głosowania przeciwko kandydatowi własnego ugrupowania,
taki rozwój wydarzeń czyni wysoce prawdopodobnym. Zmienić
zdanie znaczy zdradzić wcześniej
popieranego i zostać uznanym za
niemile widzianego w kolejnym
z towarzystw. Nie jest jedynym, który może poprzeć kandydata PiS na
Starostę obejmując intratne stano-

Grzegorz Lipski
wiska w miejsce utraconego. Nietrafnie poparcie rodzi ograniczone
zaufanie szefa do podwładnego, bez
różnicy, obecnego czy potencjalnego. W przypadku prezesów spółek
jest to okoliczność wystarczająca
sądom pracy do uznania zasadności
zwolnienia zarządzającego powierzonym zakresem i mieniem. Intensywnie nad niezbędną większością
pracują jedni, a przeciwdziałają drudzy. Rodzi się jednak pytanie – ilu
z nich „pracuje” na oba fronty?
Wszystkie strony nadal mogą liczyć na wygraną zdobytą zakulisowymi działaniami. O układzie sił
i rozprowadzeniu w powiecie nie
zadecydują wyborcy, będzie to potrzeba, ambicja, lojalność lub jej
brak. Dla dobra mieszkańców bezpieczniej i lepiej będzie, kiedy Starosta z własnym klubem radnych
nie stworzą monopolu. W osobistych kontaktach z wybranymi radnymi nakłaniajmy ich do takiego
rozwiązania.
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Sukces wołomińskiego
Pierwsza sesja
Klubu Sztuk Walk na Śląsku
O „zaskoczeniu” niektórych mediów, przebiegiem
pierwszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego.

29 listopada w miejscowości Radlin na Śląsku, odbyły się Mistrzostwa Polski Nowoczesnych Sztuk Walk „Silesia Samuraj”. W zmaganiach wzięło udział dwustu
zawodników, niemal z całej Polski.

Wśród nich, w szranki stanęli zawodnicy Klubu Sztuk Walk Tang Soo Do Wołomin, który na co dzień prowadzi
swoje zajęcia przy ul. Prądzyńskiego 22. Młodzi sportowcy reprezentujący nasze miasto zdobyli dwanaście medali,
w tym cztery tytuły Mistrza Polski.
Osiągnięcia przedstawiają się następująco:
Monika Banaszek – I miejsce walki, I miejsce rozbicia, II miejsce soft pałki, II miejsce kata tradycyjne.
Wiktoria Banaszek – II miejsce walki, III miejsce kata tradycyjne
Karolina Piatikow – I miejsce kata tradycyjne, II miejsce walki, II miejsce rozbicia
Filip Szymaszczyk – I miejsce walki, II miejsce kata tradycyjne.
Jednym z najbardziej godnych wyróżnienia osiągnięć jest tytuł Mistrza Polski Nowoczesnych Sztuk Walk dla
Filipa Szymaszczyka, który po brawurowym przejściu eliminacji, w finale pokonał zawodnika Taekwondo, posiadającego czarny pas. Wszystkim zawodnikom gratulujemy.
Już za kilka dni nasi zawodnicy wystartują w pucharze Europy w Kick Boxingu.

Dziękujemy wyborcom!
Wybory samorządowe w powiecie wołomińskim, a w tym w samej gminie WOŁOMIN przyniosły wiele niespodziewanych wyników. Dzięki poparciu Naszych
wyborców, nowym burmistrzem Wołomina została Elżbieta Radwan, kandydatka
ugrupowań samorządowych.
Dziękując wszystkim, którzy
w II turze oddali swój głos na poparcie kandydatury Elżbiety Radwan, warto zauważyć, że pomimo
iż wśród radnych gminnych w dalszym ciągu dominują radni zgrupowani w partii politycznej, to i tak
ugrupowania samorządowe wprowadziły 9 radnych.
Serdecznie zatem dziękujemy
wszystkim, którzy tak jak my uznali, że o ile we władzach państwowych istotną jest przynależność partyjna (tworzą się bloki popierające
określoną politykę państwa), o tyle
na szczeblu lokalnym, gdzie dominują zagadnienia gospodarcze miasta i mieszkańców, przynależność
partyjna nie powinna dominować.
„CZŁOWIEK – TAK, PARTIA –
NIE” to hasło powinno przyświecać
władzom samorządowym.

Oczywiście w myśli i w sercu każdy obywatel może i powinien mieć
określone przekonania polityczne,
moralne i etyczne, ale ich mieszanie
do spraw samorządowych na pewno utrudnia wszelkie obiektywne
działania. W rozwiązywaniu spraw
lokalnych nie powinno być dominacji myśli i interesów partyjnych,

gdyż wszelkie rozwiązania spraw
gospodarczych są albo korzystne,
albo niekorzystne dla miasta i taka
ocena powinna dominować przy
podejmowaniu istotnych decyzji. Zatem wszystkim wyborcom,
którzy poprzez swoje głosowanie
doprowadzili do odpartyjnienia
w Wołominie władzy burmistrzowskiej serdecznie dziękują za poparcie zarówno nowo wybrani radni jak
też pozostali kandydaci zgrupowani
w Porozumieniu Samorządowym.
W imieniu KWW Porozumienie
Samorządowe Wołomin – WWL2014
Radni Rady Miejskiej – Andrzej
Żelezik, Robert Kobus, Maciek
Łoś i Tomasz Kowalczyk (MWS),
radny Powiatowy Jerzy Mikulski
oraz Grzegorz Lipski i Kazimierz
Andrzej Zych

Zaskakującą opinię na temat zachowania Przewodniczącego Rady
Powiatu Seniora Adama Łossana
wyrazili niektórzy z komentujących
krótkie obrady pierwszej sesji powiatowej. Oburzenie dotyczy tego,
iż to Adam Łossan reprezentujący
lokalną Platformę Obywatelską
zachował się jak polityk, a nie jak
samorządowiec, gdyż dopuścił się,
zdaniem oburzonych zbrodni, ogłaszając przerwę w obradach szacownego grona.
Pozwolę sobie, jako wybrany aczkolwiek jeszcze niezaprzysiężony
Radny Rady Powiatu WołomińskieIgor Sulich
go, przedstawić przeciwną opinię.
Podnoszenie larum i robienie nie wiadomo jakiej tragedii z powodu
ogłoszonej przerwy uznaję raczej za strzelanie do wróbla z armaty, niż za
ogromne zagrożenie dla samorządu i jego upartyjniania, czy też stosowanie
„politycznych narzędzi” na szczeblu lokalnym. Dwa tygodnie w życiu samorządu, czy też jednej kadencji, które minie bez ukonstytuowanej Rady nie
spowoduje końca świata i powiatowego paraliżu administracji.
To, co się stało, to nie są, jak pisał jeden z redaktorów, kpiny z wyborców,
tylko właśnie przejaw troski i odpowiedzialności Przewodniczącego Seniora
o kształt i przyszłość powiatu. Gdyby wszystko było jasne i z góry przesądzone, co do konstytuujących się na pierwszej sesji Rady władz powiatu,
pewnie odbyłoby się bez większego zaskoczenia. Jednak kiedy pojawiają
się wątpliwości i dużo niewiadomych, a mam tu na myśli na przykład ostateczny wynik wyborów na burmistrza w Wołominie, warto wstrzymać się
z tak poważną decyzją jak wybór Starosty, członków zarządu powiatu, czy
też Przewodniczącego Rady.
Mój dziadek ma w zwyczaju mawiać, że pośpiech jest wskazany tylko
i wyłącznie przy łapaniu pcheł, coś w tym jest, zwłaszcza w tym przypadku.
Zdecydowana większość radnych w rozmowach kuluarowych wskazywała na właśnie takie rozwiązanie jako najbardziej rozsądne i odpowiedzialne
w zaistniałej sytuacji, uszanujmy zatem ich wole i decyzję firmowaną przez
Przewodniczącego Rady Seniora. Taką sytuację w polskim prawie dopuścił
ustawodawca, dlatego nie dziwmy się i nie piętnujmy osób korzystających
z przysługujących im praw.
Nie zgodziłbym się również z kolejnym zarzutem zawartym w felietonach
dotyczących stosowania, w szczególności przez wymienione w treści dwie
partie polityczne „polityki nieustannego atakowania oponentów”. Wszystkich, w tym również krytykujących zachęcam do odświeżenia sobie jeszcze
raz definicji „partii politycznej”. Proszę w szczególności zwrócić uwagę na
kryteria według których dzieli się tego typu dobrowolne zrzeszenia obywateli. Jednym z nich jest zasięg. Ten może być ogólnopolski, jak w przypadku
PO czy PiS, ale również lokalny i dotyczyć jednej gminy, dzielnicy, czy
powiatu. Czy w przypadku tych lokalnych partii nie da się zauważyć działań
typu „polityki nieustannego atakowania oponentów”…?
Gorąca prośba do wszystkich czytelników, mieszkańców, wyborców, osób
zainteresowanych lokalnym samorządem o niedemonizowanie ugrupowań
i osób będących członkami ugrupowań politycznych. Nie każmy ludzi tylko
za to, że w sposób transparentny identyfikują się z poglądami jednej czy
drugiej partii, nie zaś skaczą z przysłowiowego kwiatka na kwiatek, patrząc
gdzie dostaną więcej słodyczy…
Autor był przez dwie kadencje radnym Rady Miejskiej
w Wołominie oraz dwukrotnie kandydował na burmistrza Wołomina
z wysokim wynikiem poparcia. W wyborach samorzadowych (2014)
został wybrany Radnym do Rady Powiatu Wołomińskiego z listy PO.
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„Polsko Nasza”
Pod takim tytułem w 33. rocznice Stanu Wojennego została zorganizowana wieczornica w Bazylice
Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdzie 12 grudnia br. o godz. 19 została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył Ks.
Zygmunt Berdychowski proboszcz Bazyliki w asyście
innych kapłanów.

Ryszard Walczak

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Panteonu Bohaterów w Ossowie
Wieczornica została zorganizowana przez Stowarzyszenia „13 grudnia”,
NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze,
Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki „Solidarność Walczącą”,
Proboszcza Parafii pw. Świętego Krzyża
w Warszawie, Komitet Katyński przy
współpracy Instytutu Pamięci Narodowej.
Po nabożeństwie Artyści Dominika Świątek i Jerzy Zelnik odczytali Apel Poległych
wspominając ofiary Stanu Wojennego.

W dalszej części Ryszard Walczak prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zaprosił
członków Kapituły Medalu „Zło Dobrem
Zwyciężaj” do udziału w ceremonii odznaczania wyróżnionych. W składzie Kapituły są osoby dotychczas wyróżnione
i przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
którzy podpisali się na dyplomach w tym:
prezes Kapituły i Komitetu – Ryszard
Walczak, wiceprezes ks. płk. Sławomir
Żarski, Premier RP Jarosław Kaczyński,
wiceprezes Jan Marczak i Lesław Majewski, siostra ks. Jerzego Popiełuszki – Teresa Boguszewska, brat ks. Jerzego – Józef
Popiełuszko bratowa Alfreda Popiełuszko,
Siostrzenica ks. Jerzego – Grażyna Siemion, Pallotyn O. prf. Feliks Folejewski,
ks. dziekan Jan Andrzejewski, ks. dziekan

Stanisław Kuć, ks. prałat Edward Kowara,
ks. proboszcz Edmund Szarek z Łaskażewa, ks. misjonarz Jerzy Garda, sędzia
w stanie spoczynku Bogusław Nizieński
Kawaler Orla Białego, profesor IPN Jan
Żaryn ,prof. Wiesław Wysocki, Andrzej
Melak, Sławomir Karpiński, Jan Waś.
Kapituła tym razem na wniosek prezesa
Ryszarda Walczaka przyznała medal „Zło
Dobrem Zwyciężaj”:
pośmiertnie Kawalerowi „Orderu Orła
Białego” Zbigniewowi Romaszewskiemu
współzałożycielowi NSZZ Solidarność,
oraz Zofii Romaszewskiej, druhnie Hannie Szczepanowskiej, ks. Zygmuntowi
Berdychowskiemu, ks. prałatowi Jerzemu Banakowi, Jadwidze Chmielowskiej,
Romualdowi Lazarowiczowi, Piotrowi
Hlebowiczowi, Andrzejowi Sobierajowi,
Andrzejowi Rozpłochowskiemu.

Wyróżnienia uroczyście wręczono działaczom niepodległościowym lub na ręce
ich przyjaciół.
Pragnę zwrócić uwagę że medale te przyznawane są od 1998 r. za szerzenie Pamięci o Męczennikach Bohaterach i Mężach
Stanu z poświęceniem służących Bogu
i Ojczyźnie. A także za niezłomną postawę
w nieustającej walce o najświętsze wartości i Niepodległą Rzeczpospolitą Polską.
Poza wspomnianymi członkami Kapituły
i Osobistościami ostatnio wyróżnionymi, Medale te otrzymali również min:
śp. ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski, mama naszego Patrona Pani Marianna
Popiełuszko, śp. ks. biskup Władysław
Niziołek, śp. ks. biskup Zbigniew Kraszewski, śp. ks. prałat Henryk Jankowski,
śp. Siostra Jana Płaska, ks. prałat Grze-

gorz Kalwarczyk, ks. prałat Józef Maj, ks.
prałat Tadeusz Bożełko, ks. prałat Bogdan Bartold, ks. prałat Tadeusz Karolak
śp. prof. Józef Szaniawski, Krzysztof Wyszkowski, Żołnierze niezłomni; Wacław
Sikorski i Witalis Skorupko. Pośmiertnie
komenda IV zarządu WIN i płk. Ryszard
Kukliński. Z pośród ofiar które zginęły
w Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem
zostali wyróżnieni Biskup Polowy Tadeusz Płoski, Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski, Prezes Komitetu Katyńskiego
Stefan Melak, Minister Władysław Stasiak, ks. infułat Zdzisław Król, oo. Józef
Joniec z Zakonu Pijarów.
Pośmiertnie wyróżniliśmy Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Panią
Prezydentową Marię Kaczyńską, gen. Andrzeja Błasika, Annę Walentynowicz.

„Niech się cieszy niebo i ziemia
raduje; niech szumi morze i to, co
je napełnia; niech się weselą pola
i wszystko, co jest na nich, niech
się także radują wszystkie drzewa
leśne przed obliczem Pana, bo
nadchodzi, aby sądzić ziemię. On
będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody”.
(Ps 96,11-13).
Przed nami błogosławiony czas
Bożego Narodzenia, a potem
Marszałek Marek Jurek
historyk, prezes Prawicy RP
Nowy Rok – pracy, wysiłku, wierności. Bóg zawsze poprzedza to
– na co czekamy. Jeśli łączymy swoją wolą z Jego Wolą – na pewno nas
wysłucha.
To będzie również kolejny rok pracy Prawicy Rzeczypospolitej. Od przeszło siedmiu lat wytrwale służymy opinii katolickiej w Polsce, chcemy, by
wypełniała swe powinności wobec chrześcijańskiego ładu w Ojczyźnie, i
chcemy, żeby wypełniając swe powinności była szanowana. Nie chodzi o
nas, ale o tych, którym służymy. O tych, którzy w swym życiu codziennie
służą, dają życie, wnoszą miłość w życie narodu. O tych, którzy naśladują
Rodzinę Nazareńską. To właśnie oni są solą polskiej ziemi.
Na ten święty czas i na Nowy Rok – Wszystkim przesyłam serdeczne
życzenia Szczęścia i Opieki Bożej! Wszystkim też, którzy byli z nami w
czasie tegorocznych prób wyborczych – serdecznie dziękuję. Bóg pobłogosławił naszej pracy, a my zrobimy wszystko, żeby Was nie zawieść.
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Cóż wabi za Niemen?
W dniach 24-26 października 2014 r. pojechałem
do Grodna na zaproszenie parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, oraz Wioletty Kowalczuk.
Podczas tak krótkiego pobytu udało się zrealizować
wiele planów, zwiedzić wiele ważnych dla każdego
Polaka i pięknych miejsc w Grodnie i okolicach.

Bogdan Grzenkowicz

przewodniczący Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego

Na początku pobytu spotkaliśmy
się z ojcami-redemptorystami parafii – proboszczem parafii o. Dmitrijem Łabkowym, o.Józefem Gęzą
(ostatnim księdzem z Polski, pracującym w Grodnie) oraz o.Wiktorem
Bochanem, gdzie była omawiana
dalsza współpraca z ojcami-redemptorystami.
Podczas tej wizyty jako organizator Konkursu Wiedzy Historycznej
o Żołnierzach Niezłomnych, oraz
Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, spotkałem się z młodzieżą
z parafii, która w tym roku weźmie
udział w międzynarodowym konkursie o Żołnierzach Niezłomnych

i o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
„Kto nie zwiedzał miasta Grodna –
serdecznie zapraszam…”
Wiola zaprosiła nas do zwiedzania
miasta. Spacerując uliczkami Grodna nie mogliśmy ominąć miejsce,
gdzie dawniej stał najstarszy kościół
Grodna – kościół Najświętszej Maryi Panny, inaczej nazywany Fara
Witoldowa, który na rozkaz miejscowych władz został wysadzony.
Dalej zwiedziliśmy Nowy i Stary
Zamki, Zamkową Górę, skąd podziwialiśmy piękny Niemen oraz widoki miasta. Spacerowaliśmy starymi
uliczkami Grodna. W sobotę wspólnie z parafianami wzięliśmy udział
w sprzątaniu starego cmentarza na
osiedlu Dziewiatówka.
Po południu pojechaliśmy w okolice Lidy. W maleńkiej wsi Surkonty
niedaleko granicy białorusko-litewskiej wyróżnia się polski cmentarz
wojskowy, na którym spoczywają
żołnierze Armii Krajowej. Tu god-

Kościół w Krupowie – obraz Witolda
Pileckiego z 1930 r.

ny pochówek znaleźli Polacy, którzy zginęli w walce z sowietami
w latach 1944-1954. Spoczywa tu
m.in. 35 AK-owców i ich dowódca,
38-letni podpułkownik Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”.
Kolejnym miejscem naszego
zwiedzania była wieś Krupowo –
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rodzinne strony Rotmistrza Witolda Pileckiego, który jest dla nas,
dla przyszłych pokoleń przykładem Żołnierza Niezłomnego, patrioty Polski i Kresów. W kościele
Św. Trójcy w Krupowie obecnie,
kiedyś w Krupie, znajduje się obraz,
który Pan Rotmistrz namalował. To
wizerunek świętego Antoniego z autografem Witolda Pileckiego. Udaliśmy się też na miejscowy cmentarz
w Krupowie, gdzie spoczywa rodzina wielkiego Bohatera Rotmistrza
Witolda Pileckiego. Między grobami jest umieszczony krzyż z tablicą
pamiątkową:
„Pamięci Witolda Pileckiego
13 maja 1901 – 25 maja 1948
Żołnierza Wojska Polskiego
Właściciela majątku Sukurcze
Uczestnika wojen
1918-1920 i 1939-1945
Organizatora ruchu oporu
w KL Auschwitz 1940-1943
zamordowanego w więzieniu UB”.
Posprzątaliśmy groby i oddaliśmy
cześć pamięci rodzinie rycerza kresowego. Widzieliśmy też puste pole,
gdzie kiedyś był dworek w Sukurczach, gdzie mieszkał kiedyś Witold Pilecki z żoną Marią i dziećmi
– Andrzejem i Zofią, majątek, który
może pozostał na nielicznych zdjęciach oraz w pamięci żyjących Zofii
i Andrzeja. „Nie czas zatarł wszystko, a ludzie…” Co możemy powiedzieć w tym momencie? Smutek,
żal, ból, łza w oku… Musimy każdego dnia mieć Wiarę, która pomaże

nam dalej żyć i działać…
W niedzielę brałem udział w liturgii Mszy Świętej, podczas której
śpiewał parafialny dziecięco-młodzieżowy zespół „Liberamente”
(kier. p. Natalia Łojko). Po Mszy
Św. wysłuchaliśmy koncert „Ku
czci Św. Jana Pawła II” zespołu „Liberamnete”.
Przed wyjazdem byliśmy na cmentarzu wojskowym, który kryje prochy żołnierzy poległych w obronie
Grodna w 1939 r. W części nekropolii zachowały się nieliczne groby
polskich żołnierzy. W 1990 r. Na
cmentarzu postawiono Krzyż Katyński, będący darem mieszkańców
Białegostoku. Na tablicach umieszczonych przy krzyżu zostały wyryte w 1994 r. nazwiska Grodnian
zamordowanych w Katyniu. Poszliśmy na cmentarz bernardyński,
który został założony w 1792 r. Stał
się od XIX wieku głównym cmentarzem grodzieńskim. Spoczywają tu
bardzo znani i zasłużeni dla Grodna i Polski ludzie: lekarze, malarze,
księża, siostry zakonne, wojskowi.
Spoczywa tu Eliza Orzeszkowa i jej
mąż Stanisław Nahorski oraz matka
Elizy Orzeszkowej.
Na tym cmentarzu znajduje się też
kwatera grobów żołnierzy poległych
na Ziemi Grodzieńskiej w latach
1919-1920: legionistów, ułanów,
żołnierzy grodzieńskiego pułku
strzelców. Jest też grób 13-letniego
obrońcy miasta Tadka Jasińskiego, którego sowieci przywiązali do
czołgu i wozili jako żywą tarczę.

Bogdan Grzenkowicz na spotkaniu z młodzieżą w Grodnie.
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Ewa Kopacz gra teczkami
fot. Michał Kołyga

„Nie można porównać dziś Polski
do Polski stanu wojennego. Jutro
pan Kaczyński nie będzie musiał
niczego podpisywać” – mówiła premier Kopacz przed wczorajszym
Marszem w dniu 13 grudnia. Aluzja o „podpisywaniu” to wykorzystanie fałszywki SB, o tym jakoby Jarosław Kaczyński podpisał
lojalkę po 13 grudnia 1981 roku.
Takie oskarżenia w poprzednich
latach wysuwali Jerzy Urban
i Władysław Frasyniuk. Wiadomo,
że Jarosław Kaczyński żadnej lojalki nie podpisał. Kaczyński wygrał proces karny z tygodnikiem
„NIE” za opublikowanie w nim

patria.gazeta@op.pl

- To realizacja polityki Platformy Obywatelskiej, która sama używała określeń
„gra teczkami”. Wszystkie wypowiedzi i opinie polityków PO potwierdzają,
że to oni zamierzali grać teczkami i dlatego tak przeszkadzała im lustracja, bo likwidowała możliwość prowadzenia takiej gry - mówi Andrzej Gwiazda o słowach
premier Ewy Kopacz, która zasugerowała Jarosławowi Kaczyńskiemu podpisanie
lojalki 13 grudnia 1981 r. Wróciła tym samym do tematu “lojalki” dawno temu
uznanej przez sąd za fałszywkę SB.

w 1993 r. sfałszowanej „lojalki”.
Z kolei Marek Barański z „NIE”
musiał zapłacić grzywnę. Jeszcze
przed wyrokiem przyznał, że „lojalka” była fałszywa, a on sam padł
ofiarą „prowokacji UOP”, za co
przeprosił Kaczyńskiego.
Jak słowa premier Kopacz komentuje Andrzej Gwiazda?
– Okazuje się, że to w ich interesie
było to, co zarzucali zwolennikom
lustracji czyli PiS-owi – grę teczkami. Na tym polegał atak i straszenie społeczeństwa Prawem i Sprawiedliwością. Dziś słowa Kopacz

potwierdzają, że mówiąc o „grze
teczkami” – mówili o działaniu PO
– mówi bohater antykomunistycznej
opozycji, Współtwórca Wolnych
Związków Zawodowych Wybrzeża
i Solidarności.
Jeśli chodzi o jej słowa o podpisaniu czegoś przez Jarosława Kaczyńskiego to nie przypuszczam,
żeby premier Kopacz była samodzielna. Co więcej nawet sama się
tego wypiera. O kłamstwach, które
mówiła publicznie, z wielkim przekonaniem na temat katastrofy smoleńskiej po czterech latach – twier-

dziła, że nie mówiła tego od siebie,
że jej tak powiedziano, a ona uwierzyła. Być może teraz też nie mówi
od siebie – zauważa Andrzej Gwiazda. – Uważam, że trudno jednak
poważnie rozważać i roztrząsać co
mówi premier Kopacz, jeśli publicznie popisała się kłamstwami, co do
których nie ma wątpliwości. Ewa
Kopacz w ramach interesu swojej
partii jest gotowa kłamać zawsze.
Poważne traktowanie jej słów jest
więc nieporozumieniem – twierdzi
Gwiazda.
– Jest to jeden z polityków

w 100 proc. niewiarygodny. Nie
może być tak, że ona sobie coś
wrzuci, a my będziemy na ten temat
dyskutować. Po za tym oni mówią,
że wygrali wybory i przejęli władzę.
Powstaje pytanie: od kogo można przejąć demokratyczną władzę,
komu ją odebrali, aby ją mieć?
Odpowiedz jest oczywista – w demokracji władzę sprawuje społeczeństwo, więc przejęli władzę z rąk
społeczeństwa. I to jest ich główna
ideologia – odebrać władzę społeczeństwu i sprawować ją bez kontroli ze swoimi niejasnymi interesami – mówi Gwiazda.
Ewa Kopacz w czasie trwania
dyktatury wojskowych zaczynała
karierę partyjną jako szeregowy
członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – ujawniła „Gazeta
Polska”. W latach 80. była również
wysłanniczką do NRD pierwszego
sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu.
Autor: JW
Źródło: niezalezna.pl
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