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Gazeta Środowisk Patriotycznych Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej – Na Mazowszu

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie w nadchodzących wyborach kandydatów Prawicy Rzeczypospolitej, startujących na listach PiS. To grono moich
bliskich współpracowników, z którymi będziemy mogli skutecznie pracować na
rzecz siły naszego kraju, prawa do życia, praw rodziny.
Chcemy kontynuować to, co robiliśmy zawsze. Nasz dorobek to takie instytucje, jak ustanowiona przed ośmiu laty ulga podatkowa dla rodzin wychowujących dzieci. To Prawica Rzeczypospolitej skutecznie doprowadziła do ustalenia
jej rozmiaru. Dziś trzeba ten system jeszcze ulepszyć, tak żeby trafiał do każdej
rodziny – również rolniczej czy takiej, gdzie jedna osoba zarabia mniej lub szuka
pracy.
Dla rodzin pracujemy codziennie. Koledzy, którzy kandydują w tych wyborach,
niedawno przeforsowali uruchomienie na Mazowszu programu naprotechnologii, prawdziwej i nie budzącej zastrzeżeń etycznych metody leczenia bezpłodności.
Ja sam na co dzień w Parlamencie Europejskim bronię naszego kraju przed
forsowanym przez Unię Europejską przymusowym rozsyłaniem imigrantów
po krajach naszej części Europy. Ale przeciwdziałać temu trzeba równocześnie
w Warszawie i w Brukseli. Razem
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Suwerenność, demografia, imigracja
To trzy największe zadania i wyzwania, przed jakimi stoi dziś Polska.

Marszałek Marek Jurek
prezes Prawicy RP
poseł do Parlamentu
Europejskiego

Zachowanie suwerennej władzy
Rzeczypospolitej to sprawa kluczowa. Dla rozwoju naszego kraju, dla
wychowania naszych dzieci, dla
bezpieczeństwa społecznego. Władze Unii Europejskiej zapowiadają
ostry kurs na ograniczenie suwerenności państw członkowskich. Mimo
dramatycznego kryzysu na południu
– chcą jeszcze mocniej forsować unifikację walutową, wzmocnioną przez
„rząd gospodarczy” i Skarb Unii
Europejskiej. Co oznacza ten rząd

gospodarczy, widzieliśmy, gdy zakazał nam wsparcia publicznego dla
modernizacji polskich stoczni i kazał
biernie przyglądać się ich upadkowi.
Władza Unii to również forsowanie
rewolucji obyczajowej, tzw. praw
mniejszości seksualnych, które już
zaczynają dezorganizację polskiej
edukacji publicznej. Odchodzący
rząd już zaczął oficjalną współpracę
z organizacjami politycznego ruchu
homoseksualnego. Władza w demokracji się zmienia. Musimy więc
działać tak, by żaden przyszły polski
rząd, nawet najgorszy i za wiele lat –
nie mógł niszczyć polskiej edukacji
pod pretekstem współpracy i umów
międzynarodowych.
Demografia to stałe wyzwanie.
Polska jest w demograficznej zapaści, rodzi się coraz mniej dzieci,
a tysiące młodych ludzi, szczególnie z prowincji – wyjeżdża szukać
pracy za granicę. Podatki pośrednie
płacone przez rodziny wychowujące
dzieci ciągle drastycznie przekraczają wszelkie świadczenia rodzinne.
Mimo to rodzinom wmawia się, że
te niezbędne instrumenty łagodzą-

Obrona konieczna

Ocena moralna musi być zawsze poprzedzona rozpoznaniem sytuacji. Otóż rzeczywistymi imigrantami
potrzebującymi naszej pomocy są chrześcijanie, wypędzani ze swoich domów, okrutnie prześladowani
i zabijani. Im należy się nasza solidarność i pomoc.
Natomiast imigracja muzułmańska, to zagrożenie naszej wolności religii i cywilizacji, a często także życia. Moralnym obowiązkiem w takiej sytuacji, nie jest
kapitulacja w postaci zgody na islamizację Europy,
a walka w naszej obronie.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Dziś jesteśmy właśnie w sytuacji
zagrożenia i dlatego obrona przed
muzułmańską infiltracja jest nakazem
prawidłowo uformowanego sumienia i nakazem moralnym. Założenie,
że przybywający na nasz kontynent
muzułmanie to nieszczęśnicy, potrzebujący naszej pomocy, radykalnie
rozmija się z rzeczywistością. Ta emigracja, to proces podboju i islamizacji
Europy ze wszystkimi społecznymi,
kulturowymi, religijnymi i kryminalnymi konsekwencjami tego faktu.
Sami muzułmanie tego nie ukrywają.
Trzeba być ślepym by nie widzieć
tego zagrożenia.
Wezwania do przyjęcia tej imigracji,
to wezwania to akceptacji zła w postaci ograniczenia naszej wolności,
www.gazetapatria.pl

zagrożenia życia i radykalnego ograniczenia wolności wyznawania wiary
w Chrystusa. Kościół zawsze uznawał
za moralnie dopuszczalną, a nawet
konieczna doktrynę obrony koniecznej. W sytuacji zagrożenia życia czy
fundamentalnych wartości, zarówno
jednostka, jak i wspólnoty mają prawo
do obrony wszystkimi skutecznymi
metodami, z walką zbrojną włącznie.
Dziś znajdujemy się właśnie w takiej
sytuacji, w której zgoda na imigrację
byłaby tylko zgodą na islamizację
naszego kontynentu. Byłaby zgodą
na wszelkie zło, jakie niesie ze sobą
cywilizacja muzułmańska.
Dziś moralnym nakazem jest obrona cywilizacji chrześcijańskiej zarówno przed inwazją muzułmańską,
jak i przed ateistycznym nihilizmem
rozbrajającym moralnie Europę. Bo
to właśnie niszczenie cywilizacji
chrześcijańskiej w Europie, rozkład
społeczny i sekularyzacja, propagowanie dewiacji, niszczenie rodziny,
mordowanie dzieci nienarodzonych
i eutanazja, demoralizacja zamiast
wychowana, ułatwia wojującemu islamowi podbój naszego kontynentu.
Obrona naszej cywilizacji, to zarówno
przeciwstawienie się imigracyjnemu
podbojowi, jak też wyniszczającej destrukcji dokonywanej na naszej cywilizacji przez ateistyczny nihilizm. Tylko odrodzenie Chrześcijaństwa może
Europie dać siłę moralną i duchową
do skutecznego oporu przed postępującą islamizacją.

ce podatkową presję państwa – to
„socjal”. Uderza to w rodziny tym
mocniej – im bardziej są otwarte na
życie. Mimo to liberalne państwo
odmawia im solidarności, twierdząc,
że równie dobrze można zawierać
małżeństwo jak go nie zawierać,
mieć dzieci – jak ich nie mieć. Takie
podejście trzeba jasno odrzucić. Rzeczypospolita musi wypełniać powinności materialnej solidarności wobec
rodzin i musi również okazywać
im jednoznaczne poparcie moralne.
Etyką Państwa Polskiego powinna
być etyka wiernej i dzietnej rodziny,
ciągle potwierdzana przez większość
przepisów polskiego prawa, ale też
ciągle podważana przez liberalną poprawność polityczną. Państwo musi
przeciwstawić się wszelkim formom
demoralizacji, z pornografią na czele.
Czym jest imigracja, wiedzą wszyscy, którzy mają rodziny w zachodniej Europie. Niedawno spotkałem
Polaków z Leicester, ze wspólnoty,
do której chodzi rodzina naszego
Marcina Wasilewskiego („Wasyla”). Zdecydowali się ewakuować

swój polski kościół ze zdominowanej przez muzułmanów dzielnicy,
bo życie w czasie islamskiego postu
stawało się tam nie do zniesienia.
Ale imigracja to nie tylko codzienne
trudności, z którymi można żyć. To
potencjał rewolucyjny, który może
zachwiać przyszłością narodów Europy zachodniej. Według obecnych
trendów w młodym pokoleniu Francji islam zacznie już dominować
za trzydzieści lat. Musimy zrobić
wszystko, by uchronić Polskę przed
wejściem na tę drogę. Trzecia Rzeczpospolita przegrała już dekomunizację, przemysł i demografię. Na kolejną porażkę nas nie stać, przeciwnie
– musimy zacząć naprawiać to, co
odebrała nam dominacja środowisk
lewicowo-liberalnych przez ostatnie
ćwierć wieku.
Teoretycznie są to sprawy, z którymi wszyscy się zgadzamy. A jednak
to Prawica Rzeczypospolitej (i nurt
polityczny, który kontynuujemy)
widziała te wyzwania wcześniej niż
inni i zawsze konsekwentnie na nie
reagowała. To my odrzucaliśmy od
początku traktat lizboński, z jego

degradacją pozycji Polski i negacją
społecznych wartości cywilizacji
chrześcijańskiej. To my broniliśmy
życia, skutecznie przeforsowaliśmy
obecne obniżenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci, wydłużaliśmy urlopy macierzyńskie,
uruchamialiśmy programy naprotechnologii. To my zawsze zgadzaliśmy się z politykami i publicystami
przeciwstawiającymi się islamizacji
Europy.
Polska potrzebuje zmian. Musimy
odsunąć od władzy rząd Kopacz.
Właśnie dlatego idziemy razem, jako
zjednoczona prawica – na liście Prawa i Sprawiedliwości. Ale samo odsunięcie PO nie wystarczy. Musimy
po nich posprzątać i ZMIENIĆ nie
tylko władzę, ale i politykę. Prawica Rzeczypospolitej jest gwarantem
konsekwentnej pracy na rzecz tej
zmiany. Dlatego właśnie warto głosować na kandydatów Prawicy Rzeczypospolitej na liście PiS. Pracując
razem w Sejmie, w Parlamencie
Europejskim, w samorządach – zrobimy więcej. Dlatego potrzebne jest
nam poparcie i solidarność.

Najdłuższa ambasada

Jak wiadomo w lipcu 1945 r. mocarstwa zachodnie zdecydowały się nawiązać
stosunki dyplomatyczne z Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej, co poprzedziły ostatecznym zerwaniem oficjalnych kontaktów z rządem RP rezydującym od 1940 r. w Londynie.

prof. Jan Żaryn
Wbrew woli Polaków przywiązanych do Polski Odrodzonej
w 1918 r., Zachód uznał tym samym
ciągłość prawną PKWN i wszystkich jego (a de facto Stalina) decyzji. Jedną z najważniejszych było
natychmiastowe, od sierpnia do
października 1944 r., ustanowienie
dekretów, na mocy których wierni
Rzeczpospolitej żołnierze, oficerowie i działacze Polskiego Państwa
Podziemnego, mogli być oskarżani o przestępstwa antypaństwowe.
Efektem tych dekretów było zaś
ściganie, sądzenie i skazywanie na
śmierć bądź wieloletnie łagry i więzienia, polskich patriotów wiernych
przysiędze złożonej 1 września
1939 r.
Jak wiadomo, co najmniej kilka państw ówczesnego świata (jak
np. Irlandia), nie zerwało wów-

czas stosunków dyplomatycznych
z rządem RP na uchodźstwie. Najważniejszym z nich była Stolica
Apostolska. Papież Pius XII manifestując swój moralny sprzeciw
wobec oddania połowy Europy
w ręce „bezbożnika”, postanowił
dalej utrzymywać stosunki dyplomatyczne z emigracyjnymi rządami
Polski i Litwy. Z czasem, Kościół
katolicki, w tym głównie papież,
także utrzymywał te placówki i ich
kurczący się personel, mieszkający
faktycznie na terenie Rzymu. Polską ambasadą przy SA kierował od
24 lipca 1939 r. dr Kazimierz Papee, który z racji stażu, po wojnie
pełnił przez czas jakiś funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego; to
jemu, reprezentanci państw, które
utrzymywały stosunki dyplomatyczne z TRJN, musieli przedkładać

listy uwierzytelniające. Stanowiło
to dla nich pewien dyskomfort. Po
Rzymie jeździł samochód z biało-czerwoną flagą, bynajmniej nie
reprezentujący dyplomatów ambasady przy Kwirynale, a w kościele
św. Stanisława znajdował się przy
ołtarzu specjalny klęcznik dla Papee’go. Ambasador reprezentował także Polskę, np. podczas konsystorza
z 1946 r., podczas którego abp
Adam S. Sapieha otrzymywał kapelusz kardynalski. Ta swoista manifestacja papieża była spowodowana jego głęboką obawą o kondycję
Starego Kontynentu i Kościoła katolickiego w krajach opanowanych
przez marksistowski totalitaryzm.
Pius XII liczył na opamiętanie się
Europy, tej zachodniej, która tak
łatwo – dla doraźnych celów, jakim
było pokonanie III Rzeszy – gotowa była zapomnieć o równych prawach, także dla narodów mieszkających na wschód od Łaby. Kazimierz
Papee pozostał ambasadorem rządu
„niezłomnych” do końca pontyfikatu Piusa XII, który zmarł 9 X 1958 r.
Później, nadal był przyjmowany
przez dyplomatów watykańskich,
aż do września 1972 r. Dopiero
wówczas, papiestwo uznało, że skuteczność tej manifestacji trwającej
ponad 25 lat, się wyczerpała. Sam
Papee, coraz starszy i schorowany,
zmarł 19 stycznia 1979 r.
Czyż nie mamy powodu, by z tym
większym szacunkiem pamiętać
o papieżu Piusie XII (od 3 marca
1939 r.), którego pontyfikat przypadł na czasy najtrudniejsze w dziejach człowieka?
patria.gazeta@op.pl

Rodzina i rozwój

Wywiad z Lechem Łuczyńskim, Sekretarzem Generalny Prawicy Rzeczpospolitej,
prezesem Fundacji Życie i Rodzina - kandydatem do Sejmu RP z 8 miejsca z listy
PiS w Warszawie.

Co Pana skłoniło do podjęcia
działalności politycznej?
– Moją działalność społeczno-polityczną rozpocząłem właściwie już w siódmej klasie szkoły
podstawowej. Już wtedy aktywnie
działałem w Lidze Republikańskiej
i Ruchu Katolicko-Narodowym.
Mogę zatem śmiało powiedzieć, że
jestem społecznikiem od zawsze,
bez przerwy od 1997 r. Już na początku swojej życiowej drogi wstąpiłem do RKN-u i Ligi Republikańskiej, ponieważ były to organizacje
o charakterze antykomunistycznym,
narodowym i chrześcijańskim. Tak
samo wtedy, jak i dzisiaj, uważam
za ważne, by opinia chrześcijańska
miała swój głos w polskiej polityce,
głos wyróżniający się na tle obozu
patriotycznego. Przed laty był to
AWS, dziś jest to PiS, ale zapotrzebowanie na głos opinii katolickiej
jest niezmienne.
Dlaczego jest Pan w Prawicy
Rzeczypospolitej, a nie w innym
ugrupowaniu?
– Prawica Rzeczypospolitej jako
jedyna jest dzisiaj ugrupowaniem
narodowym,
konserwatywnym
i chrześcijańskim, a zarazem antykomunistycznym, czyli realizuje te cele, które dla mnie są ważne
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w działalności społecznej. Inne partie są np. narodowe i konserwatywne, ale jeśli chodzi o sprawy ważne
dla chrześcijan, działają z dużą niekonsekwencją.
Czy można być równocześnie
skutecznym i moralnym politykiem?
– Trzeba odwrócić pytanie – czy
możemy nazwać skutecznym takie
działanie polityczne, które nie chce
realizować moralnego programu?
Samo zdobycie władzy nie jest jeszcze skutecznością. Jest być może
znakiem pewnego rodzaju sprawności, ale o skuteczności możemy
mówić dopiero, gdy z sukcesem
przeprowadza się trudne reformy
i znajduje się dla nich poparcie
w Sejmie czy wśród wyborców.
Prawicy Rzeczypospolitej, pomimo
niesprzyjających warunków działania, udawało się to wielokrotnie, np.
w kwestii polityki rodzinnej.
Ma pan wykształcenie ekonomiczne, jakie w związku z tym
widzi Pan możliwości wspierania
pracowników oraz pracodawców?
– Trzeba w Polsce ograniczyć klin
podatkowy, ponieważ praca jest
w naszym kraju działalnością nadmiernie opodatkowaną. Konieczne

jest także zniesienie rozmaitych
ograniczeń administracyjnych, które dławią gospodarkę. Prawica Rzeczypospolitej w 2011 r. na swoim
kongresie gospodarczym zaprezentowała program gospodarczy, którego jednym z głównych elementów
było zmniejszenie obciążeń pracy.
Dziś te pomysły kopiuje Ewa Kopacz. Ciekawe, że dopiero przed
samymi wyborami, po ośmiu lat
rządów. Trudno nadać temu jakąkolwiek rangę wiarygodności.
Czy jest Pan za umowami śmieciowymi?
– Tzw. umowy śmieciowe to po
prostu umowy o obniżonych kosztach pracy, a ich likwidacja oznacza obłożenie pracy dodatkowymi
podatkami. Lepiej jest mieć pracę
na umowie o niskim obciążeniu
podatkowym niż nie mieć jej wcale. Sądzę, że najlepiej jest obniżyć
podstawowe obciążenia pracy, czyli
zrobić krok w przeciwną stronę.
Czy Pana zdaniem należy
wspierać w Polsce duże koncerny, takie jak Kaufland
lub Biedronka? Czy postawiłby
Pan raczej na drobnych przedsiębiorców?
– Nie można jednostronnie stawiać

ani na duże koncerny, ani na drobny
handel. Potrzeba jednak w Polsce
wyważenia sytuacji, ponieważ dzisiaj koncerny są uprzywilejowane
prawnie i fiskalnie – prawie w ogóle nie płacą podatków, co stanowi
złamanie zasad wolnorynkowych
i wolnej konkurencji.
Jakie trzy rzeczy jako pierwsze
chciałby Pan zmienić w Polskiej
gospodarce?
– Przede wszystkim trzeba zmienić nastawienie urzędnika do przedsiębiorcy, żeby tak jak w Wielkiej
Brytanii to urzędnik dzwonił i zwracał uwagę, że brakuje może jeszcze
jakichś dokumentów, czy że coś
jeszcze nie zostało dopełnione przez
obywatela-przedsiębiorcę. Chodzi
o służebną postawę przedstawicieli administracji. Przedsiębiorca nie
może być traktowany jak uciążliwy
petent. Po drugie – już o tym mówiliśmy – trzeba zmniejszyć obciążenia pracy, a po trzecie znieść
regulacje.
Jest Pan za promowaniem
w społeczeństwie banków komercyjnych czy kas oszczędnościowo-kredytowych i szeroko rozumianej spółdzielczości?
– Oczywiście istnieje potrzeba
wspierania spółdzielczości, ponieważ oznacza to w praktyce rozwijanie polskiego kapitału, ale także
pewnej polskiej specyfiki życia
gospodarczego. Zohydzona i zniszczona faktycznie w komunizmie
spółdzielczość pozostaje dziś niezwykłym dziedzictwem polskiej
kultury ekonomicznej.

Jesteśmy w Polsce świadkami
kryzysu demograficznego. Jakie
podjąłby Pan kroki, aby go rozwiązać?
– W Polsce mamy ostatni moment,
by zaradzić obecnej katastrofie demograficznej. Możemy ją jeszcze
powstrzymać, jednak największą
barierą w posiadaniu większej liczby dzieci są w naszym kraju wciąż
kwestie materialne – w przeciwieństwie do takich krajów jak Niemcy,
gdzie te same badania Eurostatu
wskazują na kulturowe przyczyny
bezdzietności. Jest koniecznym takie uporządkowanie przepisów i narzędzi będących w ręku państwa, by
przyjście na świat kolejnego dziecka nie wiązało się z drastycznym
spadkiem statusu ekonomicznego
rodziny.

Dokończenie na str. 5

Prawica katolicka dla Polski

Katolicki charakter naszej kultury i naszego życia społecznego traktujemy jako oczywistość. Ale niestety już
od dawna nie jest on oczywisty w polskiej polityce. Życie nie znosi próżni: nasze szkoły będą przekazywać
wartości kultury narodowej i klasycznej – albo postmodernistyczną kontrkulturę. Będziemy chronić życie –
albo milcząco zgadzać się na jego niszczenie. Życie rodzinne będzie się rozwijać – albo zanikać. To w tych
kwestiach rozstrzyga się przyszłość Polski, bierność oznacza kapitulację. Naród może przeżyć złą władzę, ale
nie przeżyje zatraty sumienia i świadomości moralnej.

Marszałek Marek Jurek
prezes Prawicy RP
poseł do Parlamentu
Europejskiego

Stefan
Kisielewski
mówił,
że przeszłość to jedyna rzecz pewna;
przeszłość – w przeciwieństwie do
przyszłości – znamy. Dlatego dobra
polityka musi mieć zawsze dobrą
pamięć. Dziś na prawicy wszyscy
chwalą ustawodawstwo chroniące
życie (w pewnym sensie tym bardziej je chwalą – im mniej chcą się
na jego rzecz angażować). Wszyscy
się cieszą też, że mamy Radio Maryja i Telewizję Trwam, ale przecież
tych instytucji mogłoby nie być,
gdyby o nie to, że o nie od początku
walczono. Nie byłoby tej częściowej ochrony życia gdyby nie upór
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego na początku lat 90-tych.
Również media katolickie nie miałby takiego pola działania jak dziś.
To Ryszard Bender i Jan Szafraniec
(desygnowani do Krajowej Rady
patria.gazeta@op.pl

RTV przez ZChN) byli dla Radia
Maryja głównym oparciem w momencie walki o ogólnopolską koncesję. Potem zaś to ZChN-owscy
ministrowie łączności (Tomasz
Szyszko i Maciej Srebro) zapewnili pełną realizację wynikających
z koncesji praw. Było to w drugiej
połowie lat 90-tych, kiedy osobiście pilotowałem sprawy mediów
katolickich, zasiadając w Krajowej
Radzie. A czy dziś byłoby możliwe
utrzymanie poparcia Prawa i Sprawiedliwości – jako opozycji zdolnej
przeciwstawić się władzy PO – bez
Radia Maryja?
W zgiełku walki wyborczej giną
najczęściej sprawy najważniejsze,
które najdłużej będą wpływać na
los Polski. Tak było w czasie negocjacji traktatu lizbońskiego. Opinia
społeczna emocjonowała się walką
o władzę – a żadna z jej strony nie
podjęła ani walki o wpisanie praw
rodziny do nowego traktatu europejskiego, ani nie potrafiła przeciwstawić się umieszczeniu w nim żądań
politycznego ruchu homoseksualnego.
Dziś widzimy jak mechanizm
lizboński niszczy Europę. Rząd

węgierski podjął wielką reformę
państwa, ukoronowaną zmianami
w Konstytucji. Węgrzy chcą odbudować swoje państwo według zasad
cywilizacji chrześcijańskiej i tradycji narodowej, uwalniając je od
wszelkich pozostałości komunizmu.
Przeciwko tym zmianom Parlament
Europejski wystosował na początku
lipca specjalną Rezolucję. Atakuje
w niej między innymi umieszczenie
w Konstytucji definicji rodziny, co
tworzyć ma niekorzystną atmosferę
dla homoseksualizmu i biseksualizmu. Władze unijne domagają się
zmian w węgierskiej Konstytucji,
wykreślenia z niej prorodzinnych
przepisów, a także wycofania się
z demokratyzacji mediów i z częściowej dekomunizacji sądownictwa. Nie tylko żądają, ale grożą
pozbawieniem Węgier praw należnych w Unii Europejskiej. Opinia
europejska powinna bronić Węgier
i piętnować wymierzone w ich wolność działania. Ale głosów w obronie Węgier jest bardzo mało – bo
w Europie opinia chrześcijańska
jest zbyt słaba, by bronić narodów
które cywilizacji chrześcijańskiej
chcą pozostać wierne. Dlatego też

tak pilna jest budowa silnej opinii
chrześcijańskiej, zdolnej promować
cywilizację życia, prawa rodziny,
solidarność z chrześcijanami prześladowanymi w świecie i zdolną
bronić tych wartości przed organizacjami międzynarodowymi i państwami, które je zwalczają.
Najważniejsze są jednak zmiany, które musimy przeprowadzić
w kraju. Polska żeby żyć – musi
przełamać kryzys demograficzny.
To wymaga zarówno wzrostu gospodarczego – jak i odpowiedzialnej, wyrastającej z praw rodziny,
polityki podatkowej i społecznej.
Pierwszy krok w tej dziedzinie
zrobiła Prawica Rzeczypospolitej,
przeforsowując w Sejmie przed
sześcioma laty wysokość obecnie
obowiązującej tzw. wielkiej ulgi rodzinnej w podatku PIT. Mogliśmy
zrobić wtedy tyle, dołączając naszą
poprawkę do propozycji rządu Jarosława Kaczyńskiego. Ale rodziny potrzebują znacznie silniejszego
i przede wszystkim powszechnego
mechanizmu obniżenia podatków.
Mechanizmu, który w równym stopniu trafi do każdej rodziny, szczególnie do rodzin ubogich i rolniczych.

Cywilizacja życia i prawa rodziny
potrzebują swego rzecznika, potrzebują prawicy katolickiej. Bez niej
będziemy jedynie oglądać od czasu
do czasu mobilizowanie opinii katolickiej, bez systematycznej polityki
zmieniającej Polskę. Dlatego tak
ważne jest porozumienie między
Prawem i Sprawiedliwością a Prawicą Rzeczypospolitej o współpracy politycznej i wyborczej. To
porozumienie wzmacnia siły Prawa
i Sprawiedliwości w walce o zmianę władzy w Polsce. Siła tych zmian
zależeć będzie dosłownie od każdych stu tysięcy głosów, które padną na prowadzoną przez PiS opozycję. Jednocześnie porozumienie to
zapewnia stałą obronę wartości cywilizacji chrześcijańskiej w polskiej
polityce, co gwarantuje Prawica
Rzeczypospolitej. Działająca już nie
tylko jako podmiot opinii publicznej
– ale jako siła parlamentarna zdolna
zgłaszać wszystkie propozycje konieczne dla kształtowania chrześcijańskiego charakteru naszego życia
publicznego, i zdolna reagować za
każdym razem, kiedy trzeba będzie
wartości tych bronić.
www.gazetapatria.pl

4

Numer 10 (50) 2015

„PATRIA”

Strategia „wielokulturowości” Mazowsza
8 września Sejmik Województwa Mazowieckiego głosami radnych PO i PSL przyjął „Strategię Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020”. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości i Prawicy Rzeczypospolitej.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Strategia została opracowana
na zlecenie Zarządu (w grudniu
2012 roku) przez Fundację Nowej
Kultury Bęc Zmiana. Strategia ma
charakter ideologiczny, w duchu założeń „nowej lewicy”. Nie wiadomo
jakie środki z budżetu województwa
mazowieckiego zostaną przeznaczone na realizację tego programu.

Na początku tego roku, na posiedzeniu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędnicy podawali kwotę
7 milionów złotych.
W celu strategicznym „Nowoczesna wspólnota” autorzy Strategii piszą, że wyczerpała się idea
wspólnoty opartej na jednolitości
kulturowej: „Dziś zamiast tradycyjnej „wspólnoty ludzi jednakich”
potrzebne jest budowanie nowoczesnej wspólnoty: nieskończenie
zróżnicowanej kulturowo i spojonej
poczuciem dobra wspólnego ponad
tym zróżnicowaniem”. Cel tego
programu to „wspieranie projektów
przepracowujących pojęcie wspólnoty”.
Takie ujęcie eliminuje z możliwości skutecznej aplikacji o środki
finansowe na realizację programu
te organizacje pozarządowe, które w corocznym konkursie zgłoszą
projekty edukacyjno-kulturowe nie
uwzględniające „przepracowania”
pojęcia wspólnoty. Termin „wspólnota ludzi jednakich” sformułował,

w opozycji do pojęcia wspólnoty
narodowej, Zygmunt Freud, guru
„nowej lewicy”.
Celem innego celu strategicznego
„nasze tożsamości” ma być promowanie wzajemnego poznawania się
grup odmiennych kulturowo. Adresatem są „grupy społeczne, co do
których można mieć uzasadnione
przypuszczenie, że kultywują stereotyp na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować”.
Zasadniczym wyrazem Strategii
jest „przepracowanie pojęcia wspólnoty” i „przełamywanie wzajemnych stereotypów”. Tym samym
zapisy Strategii wykluczają z możliwości uzyskania finansów przez
organizacje pozarządowe, które realizują tradycyjne zasady kulturowe
oparte na poszanowaniu polskiej
tożsamości narodowej.
Odrębnym zagadnieniem jest
wdrażanie i zarzadzanie realizacją Strategii. Kluczową rolę pełni
w tym procesie Koordynator do
spraw Strategii Rozwoju Kultury,

który ma wspomagać Zarząd Województwa. Koordynator, zapewne
osoba wskazana przez Fundację, ma
działać w strukturze właściwego departamentu i realizować swoje zadania za pomocą wyznaczonej do tego
komórki organizacyjnej. Niezależnie Koordynator może wnioskować
o powołanie innych struktur („grup
tematycznych, grup roboczych, ciał
konsultacyjnych, stałych zespołów”
itp.) z uwzględnieniem zgłoszonych
przez niego propozycji osobowych.
Koordynator ma uszczegóławiać
programy zawarte w Strategii oraz
opracowywać inne programy realizujące przyjęte priorytety. W razie
potrzeby programy te będą poddawane konsultacjom eksperckim.
Prezesem Fundacji Nowa Kultura
Bęc Zmiana jest Bogna Świątkowska, przewodnicząca Społecznej
Rady Kultury przy Prezydencie
m. st. Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz. W skład zarządu wchodzi również Edward Krzemień
(mąż Bogny Świątkowskiej), od

1989 roku dziennikarz Gazety Wyborczej, obecnie szef jej portalu internetowego. W Radzie Fundacji zasiada Jakub („Kuba”) Wojewódzki.
Przyjęta przez PO i PSL Strategia
„wielokulturowości” na Mazowszu
to przykład „marszu przez instytucje” realizowanego w ostatnich
dziesięcioleciach przez „nową lewicę” w krajach zachodniej Europy.
Proces ten doprowadził do eliminacji z publicznego obszaru kulturowego opinii narodowej i katolickiej.
Przyjęta Strategia Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020 sprzeczna
jest z ustawą o samorządzie województwa z 1998 roku, która określa
(art.11), że strategia rozwoju województwa powinna uwzględniać
w szczególności „pielęgnowanie
polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców”.

Obrona złotego obroną suwerenności
Własna waluta jest zasadniczym atrybutem suwerenności państwa. Jej zrzeczenie się to wejście na drogę
likwidacji własnej państwowości. Nie ma zgody na rezygnację z suwerennych praw Rzeczpospolitej. A traktat
akcesyjny, w punkcie dotyczącym rezygnacji z własnej waluty jest sprzeczny z konstytucją.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Co więcej wprowadzenie paktu fiskalnego, na tyle zmieniło zasady funkcjonowania strefy euro, że możliwe jest, zgodnie
z wiedeńską konwencją o prawie traktatowym, uznanie za nieważny ten punkt traktatu akcesyjnego, który mówi o wprowadzeniu w Polsce waluty unijnej. Konwencja bowiem przewiduje,
iż w sytuacji zmiany warunków funkcjonowania umowy, strony
mogą uznać ją w całości lub w części za nieważną i nieobowiązującą.

W tej sytuacji rząd Rzeczpospolitej powinien oficjalnie notyfikować
zarówno władzom Unii Europejskiej, jak i państwom ratyfikującym
ten traktat nieważność punktu traktatu akcesyjnego dotyczącego
zmiany waluty.
Naród który chce żyć i rozwijać się musi posiadać zarówno własną
politykę pieniężna, a więc własną walutę, jak i sprawne suwerenne
państwo. Nie może się tych praw zrzec nawet w drodze referendum.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Kandydat z okręgu siedlecko-ostrołęckiego
www.gazetapatria.pl

patria.gazeta@op.pl
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Rodzina i rozwój

Wywiad z Lechem Łuczyńskim, Sekretarzem Generalny Prawicy Rzeczpospolitej,
prezesem Fundacji Życie i Rodzina - kandydatem do Sejmu RP z 8 miejsca z listy
PiS w Warszawie.

Dokończenie ze str. 5

Gdzie szukałby Pan oszczędności budżetowych?
– W restrukturyzacji wydatków,
likwidacji niepotrzebnych urzędów
oraz reorganizacji pozostałych. Na
przykład Rzecznik Praw Obywatelskich ma sprawnie działający urząd,
a także jednostki terenowe, ale jest
kilka urzędów rzeczniowskich: pacjenta, dziecka, ubezpieczonych,
itp. Połączyłbym te instytucje
w jeden urząd RPO z zastępcami do
określonych spraw.
Niezwykle istotne byłoby zlikwidowanie deficytu budżetowego
przez skasowanie przywilejów fiskalnych, ograniczanie wydatków –
oprócz inwestycji – oraz wspieranie
wzrostu gospodarczego

Wszystkie istniejące do tej pory
narzędzia, wywalczone także dzięki
inicjatywom Prawicy Rzeczypospolitej, jak choćby ulga na dzieci czy
karta dużej rodziny, muszą zostać
i będziemy ich bronić, ale trzeba
wprowadzać nowe mechanizmy.
Trzeba je wprowadzać tak długo,
aż nie osiągniemy stabilnego poziomu zastępowalności pokoleń lub nie
osiągniemy średniej liczby urodzeń
z lat 80-tych.
Czy pomysłu pięciuset złotych
na dziecko nie warto zamienić na
pięćset złotych większej wolnej
kwoty od podatku na każde dziecko w rodzinie?
– Na pewno nie. Zamiana kwoty
na dziecko na większą kwotę wolną od podatku spowoduje zmniejszenie obciążeń jedynie o ok. 60 zł
miesięcznie na rodzinę od dziecka.
Przypomnę, że dziś funkcjonująca
ulga na dzieci została wywalczona przez Prawicę Rzeczypospolitej
w 2007 r. Zaproponowana przez
Pana większa kwota wolna od podatku, poza tym, że jest bardzo
niska, nie trafi też do grup niebędących płatnikami PIT. Dotyczy to
m. in. rolników, studentów, bezrobotnych i mało zarabiających. Jestem za ulgą w ramach rozliczenia
PIT oraz zryczałtowanym zwrotem
podatków w związku z kosztami poniesionymi na wychowanie dzieci.
Jakie są zatem zadania państwa
wobec rodziny?

fot. Wanda Gotkiewicz

– Zadaniem polityki rodzinnej jest
zmiana stosunku państwa wobec rodzin z przedmiotowej na podmiotową, w taki sposób, żeby państwo nie
wprowadzało deprawacyjnego systemu wychowania dzieci sprzecznego z wartościami (stąd akcja STOP
Deprawacji naszych dzieci!) oraz
tak, aby urodzenie kolejnego dziecka nie obniżało poziomu życia całej
rodziny. Najważniejszym czynnikiem obniżającym poziom życia
powiększającej się rodziny jest opodatkowanie wychowania dzieci
VAT-em na poziomie 8 i 23 proc.
W Polsce rodziny z trójką dzieci
mają poziom wydatków na osobę o połowę mniejszy niż rodziny
z jednym dzieckiem. W przypadku
rodzin z czwórką dzieci jest to już

ciwko dyskryminacji rodzin, które
nie posyłają dzieci do przedszkoli.
Subwencja przedszkolna powinna
być przekazywana rodzicom poprzez bon kwotowy. Nie chodzi
o to, by dawać coś więcej tym rodzinom, ale o rzeczywiste aplikowanie
zasady równości i solidarności społecznej.

tylko 1/3 wydatków rodziny z jednym dzieckiem. Rodziny z czwórką
dzieci mają poziom wydatków połowę mniejszy niż matki samotnie
wychowujące dziecko. Dlatego ulgi
nie mogą być traktowane jak zasiłek, ale ryczałtowy zwrot podatków
poniesionych na wychowanie dzieci.
Czy powinno się także wprowadzić pensję dla kobiet zajmujących się opieką dzieci w domu?
– Oczywiście. Nasze środowisko
od lat przedstawia całościowe propozycje rozwiązań, wśród nich jest
też minimalne wynagrodzenie dla
matek wielodzietnych. Co więcej,
Prawica Rzeczypospolitej od początku swojego istnienia jest prze-

Z roku na rok wzrasta liczba
dzieci (szczególnie niepełnosprawnych) zamordowanych w wyniku
aborcji. Co Pan o tym sądzi?
To zbrodnia, na które uczciwe państwo nie może się zgodzić. Niestety
za rządów Platformy Obywatelskiej
pogorszyła się jakoś ochrony życia
w Polsce, mimo że nie zmieniła się
ustawa o ochronie życia. Dochodzi
do wielu precedensów, które osłabiają praktyczny wymiar działania
obowiązującego
prawodawstwa.
Głośnymi przykładami takiego złego zaangażowania przedstawicieli
PO były sprawa Agaty czy sprawa
prof. Chazana. Nie da się też nie
wspomnieć o uchwaleniu niedopuszczalnej ustawy legalizującej
praktykę in vitro. Tę złą tendencję
trzeba odwrócić – rządy nie mogą
wykorzystywać przepisów chronią-

cych życie do jego unicestwienia na
szeroka skalę. A to dziś się dzieje.
Co Pan sądzi na temat przepisów określających, jakie jedzenie
powinno być dopuszczone w sklepiku szkolnym?
– Zostawiłbym to do określenia
każdej szkole osobno przez Radę
Rodziców, wedle zasady pomocniczości, która mówi, by nie ingerować w sprawy wspólnot, jeśli same
sobie radzą ze swoimi sprawami.
Czy poparłby Pan takie przepisy
w klubie PIS?
– Chciałbym zaznaczyć, że Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej,
zgodnie z umową z PiS-em z 24
marca 2012 roku, utworzą własną
reprezentację w parlamencie, która
będzie wspierać nowy prawicowy
rząd i współpracować z klubem PiS.
My w pełni realizujemy umowę
z PiS, szkoda, że druga strona jej nie
dotrzymała. Zamiast 41 kandydatów Prawicy na ósmych miejscach
do sejmu – zarejestrowano jedynie
12. Wracając do sprawy sklepików
szkolnych: jeśli parlamentarzyści
PiS mają podobny pogląd na tę sprawę, nasze działania będą zbieżne.
Jakie ma Pan zainteresowania
poza polityką?
– Interesuję się literaturą ekonomiczną, no ale to także polityka
(śmiech). Wolne chwile tak naprawdę staram się spędzać z moją rodziną, czego zawsze jest zbyt mało,
szczególnie wobec licznych obowiązków społecznych.
Z wyrazami szacunku –
Lech Łuczyńsk
Wywiad dla Patrii
i Portalu PrawaPolitykyka.pl
przeprowadził Bawer Aondo - Akaa

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Kandydat z listy warszawskiej
patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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Radomski Informator
71. rocznica bitwy pod Piotrowym Polem koło Iłży
W niedzielę 4 października 2015 r. odbyły się w Iłży obchody 71. rocznicy bitwy pod Piotrowym Polem.

Tradycyjnie oficjalne obchody rozpoczęte Mszą św. w parafialnym kościele zgromadziły liczne grono kombatantów, pocztów sztandarowych przedstawicieli
Sejmu RP, europarlamentu, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji i szkół.
Była również reprezentacja Prawicy Rzeczypospolitej z panią Lucyną Wiśniewską na czele.
OGŁOSZENIE WYBORCZE

LUCYNA
WIŚNIEWSKA

Moje osiągnięcia dla naszej lokalnej społeczności:
• uzyskałam zgodę na budowę Szkoły Muzycznej i wsparcie
finansowe przy jej budowie
• pozyskałam fundusze na budowę nowej siedziby Straży Pożarnej
• pozyskałam środki na budowę połączenia ulicy Maratońskiej
i Wolanowskiej
• uzyskałam zgodę i środki na budowę nowej stacji SANEPID-u.

lekarz medycyny
KANDYDAT DO SEJMU RP - 25 PAŹDZIERNIKA

Moje cele:
NIE DLA EURO
Rozwój gospodarczy Polski w oparciu o własną walutę!

ʘ1NCYHM@2HýÀ/NKRJH

NIE DLA ABORCJI I EUTANAZJI

Byłam:
• posłem na Sejm
• zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Radomiu
• Lekarzem Wojewódzkim woj. radomskiego.

Poszanowanie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci!

NIE DLA MASOWEJ IMIGRACJI
Obrona Polski przed masową imigracją muzułmańską!

• lekarzem medycyny, specjalistą w dziedzinie neurologii oraz organizacji
ochrony zdrowia

TRADYCYJNY MODEL RODZINY

• dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu

Wychowanie szkolne szanujące wartości moralne!

• wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej
• prezesem Stowarzyszenia Środowisko Inicjatywa
• wiceprezesem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Radomiu
• organizatorem „białych niedziel” - cyklicznych wyjazdowych
dyżurów lekarskich na terenie miasteczek i wsi regionu radomskiego
• kieruję służbami medycznymi w czasie pieszych pielgrzymek na Jasną Górę
• prywatnie - szczęśliwa żona i matka dwójki dzieci.

OBNIŻENIE PODATKU VAT
Wspieranie polskich przedsiębiorców!

ZMNIEJSZENIE BIUROKRACJI I LICZBY URZĘDNIKÓW
Ograniczenie ilości procedur prawnych, którymi obciążeni są teraz obywatele!

POPRAWA KONDYCJI SŁUŻBY ZDROWIA
GODNE WYNAGRODZENIE DLA PIELĘGNIAREK
POMOC DLA ROLNIKÓW
Pozyskiwanie funduszy unijnych, które przyczynią się
do poprawy życia na polskiej wsi!

PRACA DLA POLAKÓW

8

na liście
W wyborach do Senatu RP popieram:

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy!

Lucyna Wiśniewska to oddany ludziom lekarz, wspaniały
człowiek i mądry polityk. W Sejmie pomogła doprowadzić do największego do tej pory obniżenia podatków dla rodzin wychowujących dzieci, w Radomiu codziennie służy sprawom swego miasta.
Właśnie takich ludzi potrzebujemy w Parlamencie.
Ja sam nigdy się na niej nie zawiodłem, jest dla mnie nieocenionym współpracownikiem we wszystkim, co robimy dla siły
i rozwoju naszego kraju, na rzecz cywilizacji życia i praw rodziny.
y y Wiśniewskiejj
Bardzo Państwa proszę o poparcie Lucyny
w nadchodzących wyborach do Sejmu!

Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Adama Bielana

POSZANOWANIE TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Radom i Powiaty: - Lipski - Radomski
- Szydłowiecki - Zwoleński

www.lucynawisniewska.pl

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

„PATRIA” Gazeta bezpłatna.
Wydawnictwo Firma „TOKARSKI”
Redaktor naczelny:
Adres redakcji:

www.gazetapatria.pl

Proszę o Państwa głos

Jestem:

NIE DLA OBECNEGO FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH
Zniesienie obecnego antyspołecznego systemu ﬁnansowania partii politycznych

Polepszenie powszechnego korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej!

CHCĘ PRACOWAĆ DALEJ! DLA CZŁOWIEKA, RODZINY, POLSKI!
Otrzymany od Państwa mandat zaufania i głos oddany
na mnie w wyborach do Sejmu, pozwoli mi realizować
kolejne działania.

Kazimierz. A. Zych

05-200 Wołomin, ul. Wileńska 57
tel./fax: 22 787-14-26
22 787-05-65
e-mail: patria.gazeta@op.pl
Dział reklamy i ogłoszeń:
tel./fax: 22 787-14-26
22zespół.
787-05-65
Redaktor Naczelny: p.o. Kazimierz Zych – redaguje
www.gazetapatria.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie zwracamy materiałów
niezamówionych. Za treść ogłoszeń, artykułów
sponsorowanych i niesponsorowanych oraz listów
Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. Przygotowane przez Wydawcę reklama pozostaje jego
własnością.
patria.gazeta@op.pl
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Krzysztof Kawęcki – kandydat do Sejmu
z powiatów podwarszawskich

Urodzony 6 stycznia 1960 roku. Absolwent historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Od wielu lat pracuje jako nauczyciel akademicki. Naukowo zajmuje się m.in. historią polskiego obozu narodowego. Autor
licznych publikacji książkowych i prasowych (m.in. w „Naszym Dzienniku”, „Patrii”, „Mojej Rodzinie” i „wSieci Historii”). Komentator
TV TRWAM i Radia Maryja.

W latach 70. i 80. działacz narodowo-katolickiego nurtu opozycji
antykomunistycznej. Członek Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu. Za działalność niepodległościową odznaczony przez
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od 1998 do 2002 przewodniczący
Rady Gminy Celestynów. W latach
2000-2001 wiceminister edukacji
narodowej. Od 2014 roku radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Współautor uchwały sejmiku
w sprawie programu leczenia niepłodności metodą naprotechnologii.
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Organizator akcji w obronie mediów katolickich i Polaków na
Kresach oraz przeciwko ideologii
gender i obecności tęczy środowisk
homoseksualnych przed kościołem
na Placu Zbawiciela. Członek Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, Komitetu Honorowego przy Ogólnopolskim Komitecie
Marszy Witolda Pileckiego i Komitetu Poparcia akcji Stowarzyszenia
KoLiber „Goń z pomnika bolszewika”.
Żonaty, ojciec 4 dzieci. Kibic Legii Warszawa.

Moim zdaniem

• „Występuję w obronie normalności, przeciwko dewiacjom, które
są lansowane. Nie może być symbolem Warszawy ta tęcza, którą by
niektórzy chcieli by była symbolem
Warszawy.” (o uczestnikach Marszu
Niepodległości, TV TRWAM, 11 listopada 2013 roku).

• „Dzisiaj oskarżamy KRRiT o to,
że łamie Konstytucję RP. To nie my
łamiemy Konstytucję, my służymy
normalności, normalnemu ładowi
społecznemu.” (Wiec pod siedzibą
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obronie Telewizji TRWAM,
11 października 2014 roku).
• „Członkowie KRRiT na czele
z panem Dworakiem powinni stanąć przed Trybunałem Stanu za naruszanie prawa. Powinni podać się
do dymisji, ale przecież nie mamy
do czynienia z ludźmi honoru.”
(Wiec pod siedzibą Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w obronie
Telewizji TRWAM, 11 października
2014 roku).
• „Dla człowieka o poglądach prawicowych, narodowych, antykomunistycznych ta sprawa jest oczywista. Nigdy nie miałem wątpliwości,
że symbole komunistyczne powinny
zniknąć z przestrzeni życia publicznego.” (Wywiad dla portalu Blogpress.pl, 7 listopada 2014 roku).

• „Przede wszystkim musimy
zrobić wszystko, aby odsunąć rządzącą w kraju i samorządzie koalicję PO-PSL, która zadłużyła
w sposób ogromny województwo
mazowieckie. Trzeba koniecznie
pozbawić władzy m.in. działaczy
PSL, którzy przez swój oportunizm
i podejście roszczeniowe niszczą
możliwości rozwoju Mazowsza.”
(Wywiad dla portalu Blopgress.pl,
7 listopada 2014 roku).
• „Roman Dmowski mówił do
młodych narodowców: „nie bądźcie talmudystami”. Dmowski nas
zmusza do twórczego myślenia,
a nie bezmyślnego przepisywania
koncepcji sprzed lat. Nie należy
pytać o to, co Dmowski zrobiłby
dzisiaj, ale o to, co dla nas wynika
z jego szkoły politycznego myślenia.” (Wykład o Romanie Dmowskim w Stowarzyszeniu KoLiber,
2 września 2014 roku).
• „Kiedyś mówiliśmy, że warunkiem niezbędnym do tego, żeby

Polska była niezależna od Sowietów jest opuszczenie kraju przez
ostatniego żołnierza sowieckiego,
a teraz można powiedzieć, że warunkiem niezbędnym dla zapanowania normalności w życiu
publicznym jest zniknięcie komunistycznych upiorów.” (Konferencja
na temat akcji „Pogońmy bolszewików z samorządu!”, 5 października
2014 roku).
• „Jesteśmy tutaj po to, aby pokazać, że sztafeta pokoleń trwa,
że idea niepodległej Polski jest
ideą, której my musimy być wierni. Jesteśmy tutaj po to, aby oddać
hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy oddali swoje życie walce dla Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej.” (Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”, 1 marca
2013 roku).
• „Nasza oferta skierowana jest
do ludzi w różnym wieku, którzy
wyznają poglądy tradycyjne, które
kształtują się w naturalny sposób.
Problemy, których dotykamy, jak
np. sprawy rodziny, nie są problemami tylko ludzi wierzących,
katolików czy chrześcijan. U nas
jest cały przekrój zawodowy czy
społeczny.” (Konwencja Prawicy
Rzeczypospolitej, 20 stycznia 2013
roku).
• „Chcemy zmienić państwo polskie, chcemy odzyskać Polskę.
Chcemy, żeby Polska była Polską,
ale widzimy, jakie są słabości państwa. To nie dotyczy tylko wymiaru sprawiedliwości, ale również
służb.” (TV TRWAM, 11 listopada
2012 roku).
• „Szczególnie bulwersujące są
przepisy zobowiązujące państwo

polskie do obowiązkowego wprowadzenia, w oficjalnych programach, na wszystkich poziomach
edukacji nauczania odrzucającego
– jak to wyrażono – „stereotypowe pojmowanie ról społecznych
mężczyzn i kobiet”. Oczywiście, to
w konsekwencji doprowadzi do
tego, że będzie realizowana antyrodzinna indoktrynacja dzieci
i młodzieży. Dlatego kierujemy apel
do senatorów o odrzucenie ratyfikacji tej konwencji.” (Protest przeciw konwencji genderowej, 3 marca
2015 roku).
• „Od ponad 20 lat trwa co najmniej nieudolna polityka wobec
Polaków na Kresach Wschodnich.
Szczególnie widoczne jest to w stosunku do polskiej większości narodowej (!) na Wileńszczyźnie, którą
poświęcono w imię „dobrosąsiedzkich relacji” z Litwą. Czy wreszcie
państwo polskie stworzy rozwiązania prawne i administracyjne,
które zapewnią skuteczną akcję repatriacyjną dla Polaków z Kazachstanu? Do najważniejszych zadań
polskiej polityki zagranicznej należy obrona dobrego imienia Polski
i Polaków. Jest to również zadanie
dla nas wszystkich – emigracji, Polaków w kraju i państwa polskiego,
które ma obowiązek koordynować
realizację tych zadań.” („Patria”,
13 maja 2015 roku).
• „Ja chyba jako jedyny podnoszę
problem zagrożenia nasilającą się
imigracją. Nie mam wątpliwości,
że będzie to już wkrótce największe
zagrożenie dla naszej tożsamości
narodowej.” („Tygodnik Wyborczy” nr 10 z 20 października 1991
roku).

OGŁOSZENIE WYBORCZE

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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Marek

JUREK

Rafał

ZIEMKIEWICZ

prowadzenie Lech Łuczyński

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

„PATRIA”

GOŚCIEM BĘDZIE

Marek

Imigracja JUREK
chwilowy kryzys
czy wyzwanie przyszłości?

16 X
17:00

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej
Poseł Parlamentu Europejskiego

budynek

PASTy

w Sali na 1 piętrze Budynku Pasty – (Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego)
00-108
00
108 Warszawa,, ul. Zielna 39

Wyzwania dla Polski:
Suwerenność, Demografia, Imigracja
18 października (Niedziela)
13.15 – sala przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Wesołej [ul. Borkowska 2]
16.30 – sala Domu Pielgrzyma AMICUS przy Kościele
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu [ul. Hozjusza 2]
19.15 – sala św. Józefa przy parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego na Ursynowie [al. KEN 101]
OGŁOSZENIE WYBORCZE

Kandydat z powiatów podwarszawskich

www.gazetapatria.pl

patria.gazeta@op.pl

