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Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu moc najserdeczniejszych życzeń,
obfitości łask od Bożej Dzieciny, miłości, radości, ciepła
i życzliwości wśród najbliższych.
Niech światło płynące z Betlejemskiej Stajenki
promieniuje wszędzie tam, gdzie się Państwo znajdą.
Każdej Rodzinie życzymy radosnych Świąt,
dostatku oraz obfitego Błogosławieństwa Bożego
w nowym – 2017 roku.
Redakcja „PATRIA”
REKLAMA
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Kto zeszmacił NSZZ Solidarność?
13 grudnia 1981 roku dokonano – zamachu wojennego przeciwko własnemu narodowi. Obchodzimy kolejną 35 rocznicę bezprawnego wypowiedzenia wojny własnemu społeczeństwu przez
juntę wojskową dowodzoną przez sowieckiego namiestnika generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Kazimierz Andrzej Zych
„Z uwagi na zagrożenie żywotnych interesów państwa
i narodu, w celu przeciwdziałania dalszemu upadkowi
dyscypliny społecznej oraz
stworzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu
i porządku publicznego, a także
zapewnienia ścisłego przestrzegania przepisów prawa i poszanowania zasad współżycia
społecznego (sic!...) z dniem 13
grudnia 1981 roku wprowadza
się stan wojenny ze względu na
bezpieczeństwo państwa – na
całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej...”.
Szef Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego
gen. Wojciech Jaruzelski
Okres stanu wojennego to
tysiące internowanych i aresztowanych. Dla generałów
WRON, którzy go wprowadzili – nie liczyła się przyszłość
Polski, dla nich najważniejsza
była władza i trwanie u boku
Związku Radzieckiego. Trwający blisko trzy lata terror stanu wojennego to około dwieście politycznych morderstw,
tysiące rodzinnych tragedii,
dwumilionowa emigracja najwartościowszych obywateli,
prześladowania i aresztowania, to w rezultacie kilkunastoletni paraliż rozwojowy kraju,
w końcu zniewolenie i upokorzenie przed światem.
Celem wprowadzenia stanu
wojennego było zlikwidowanie tzw. pierwszej SOLIDARNOŚCI z Andrzejem Gwiazdą,
Anną Walentynowicz i innymi
bezkompromisowymi działaczami Wolnych Związków Zawodowych na czele z Krzysztofem Wyszkowskim, którzy
nie chcieli układać się z komuchami. Można powiedzieć,
że cel został osiągnięty, stara
SOLIDARNOŚĆ przestała się
liczyć, „karty zaczął rozdawać”
Wałęsa z tzw. gronem doradców: Kuroniem, Michnikiem,
Mazowieckim i Geremkiem. To
oni parli do kompromisu z czerwonymi i spiskowali potajemnie
w Magdalence i innych miejscach, przygotowując okrągły
stół. Teraźniejsza rzeczywistość to właśnie efekt tamtych
uzgodnień okrągłostołowych,
przy których jak już wiemy –
uczestniczyło wielu współpracowników SB, tak po stronie
solidarnościowej jak i rządowej
z gen. Kiszczakiem na czele.
www.gazetapatria.pl

Dziś sam Wałęsa o dniu 13
grudnia w TVP3 mówi, że nie
ma co świętować, bo w wyniku
tych uzgodnień gen. Jaruzelski
został prezydentem Polski, a on
musiał dokonywać wielkiego
wyczynu, by go z tego stołka
zwalić i odrzucać uchwalenia
zawarte przy okrągłym stole
miedzy innymi niedemokratycznych wyborów 4 czerwca,
na które on wówczas musiał
się zgodzić. Inny działacz Władysław Frasyniuk dopowiada,
że dziś „Jarosław Kaczyński
zeszmacił nasz największy towar eksportowy SOLIDARNOŚĆ i Lecha Wałęsę, ale za
chwilę dopowiada, że ten sam
Lech cały czas musi tłumaczyć
się za Bolka.”
Jeszcze nie tak dawno w TVP
Lech Wałęsa na spotkaniu „oko
w oko” z gen. Jaruzelskim usilnie zadawał mu pytanie szukając dla siebie świadectwa moralności – „Panie generale nich
pan powie czy byłem współpracownikiem SB?” – ale wytrawny gracz Jaruzelski mimo wielu
ciepłych słów o Wałęsie nie odpowiedział mu na to. Redaktor
TVP3 pytający Lecha Wałęsę
o jego pomysł na związek, którego był jak sam mówi ojcem,
usłyszał od Wałęsy: „już dawno mówiłem zwinąć sztandary,
a rozwiniemy je w odpowiednim momencie.” Wałęsa zapomniał, że nie ma już stoczni, nie
ma zakładów pracy, że większe
fabryki są w rękach obcego kapitału, to gdzie niby te sztandary
miały by powiewać – może na
ponownie przywróconej bramie
Stoczni Gdańskiej im. Lenina?...
Właśnie tuż przed 13 grudnia w kolejną rocznicę stanu
wojennego jeden z krajowych
dzienników donosi za IPN
w oparciu o materiały archiwalne, na bazie których powstała książka o internowaniu
Lecha Wałęsy pt: „Kryptonim
333”, że szef największego
związku jakim była SOLIDARNOŚĆ wypił w Arłamowie ogromne ilości alkoholu,
liczone w setkach butelek. Możemy sobie wyobrazić w jakich
sielankowych warunkach przetrzymywany był Lechu. Pytany
o to jeden z jego opozycyjnych
kolegów – Jan Rulewski tak
odpowiada: „jeśli nawet Wałęsa wypił cały ten alkohol, wcale
nie jest to powód do wstydu.
– To świadczy o jego dużej
odporności, że nie utopił się

w tym morzu wódki...” A zatem
tezę Władysława Frasyniuka
można odwrócić pytając retorycznie – to kto tak naprawdę
„zeszmacił” SOLIDARNOŚĆ?
Tragedię stanu wojennego
bardzo dobrze obrazuje tekst
wiersza nieznanego autora
pt: „Naród dziękuje ci generale”. Jak wiemy blisko dziewięćdziesięcioletni
generał
w obstawie funkcjonariuszy
BOR, personelu medycznego,
bez kolejki został przyjęty do
szpitala właśnie w kolejną 35
rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego zapewne, by nie
stresować się jak co roku tłumem manifestantów wykrzykujących mu pod oknem jego
zbrodnie. Pamiętamy, że było
ich mnóstwo – od pracy
w informacji wojskowej lat
czterdziestych, po poznański
czerwiec 1956, czystki wojskowe lat 60 i 70, inwazję na
Czechosłowację, morderstwa
na Wybrzeżu 1970 i stan wojenny 1981 roku. Ktoś by powiedział w jakim żyjemy kraju gdzie kat narodu bezkarnie
dożywa sędziwego wieku, korzystając z luksusów o jakich
rodziny jego ofiar nie mogłyby marzyć, w kraju który doświadczył ogromnego zła od
towarzyszy generała – jak to
jest możliwe? A jednak jest,
gdyż rządzeni przez środowiska postkomunistów, wspieranych sojusznikami liberałów
mające w większości wyłączność na media w sposób im
wygodny za pośrednictwem
najnowszych technik kształtują świadomość ludzką. I nie
tylko. Kiedyś generał wypowiedział takie słowa – „jeżeli
ktoś będzie chciał mnie rozliczyć i ukarać – to nie jedne aureole wielkich spadną z głów”.
To wiele tłumaczy, że nasza
dziwna niepodległość jest zakładnikiem wielkich graczy
z kwitami.

W rocznicę grudnia 1970
i 1981 roku, blokowanie
mównicy Sejmu RP
i fotela marszałka

kacja niby w obronie mediów
i demokracji. Nazywania marszałka Sejmu RP przez posła
PO - kochanym. pokazuje niska
klasę polityczną obecnej opozycji. To że musiało nastąpić przesilenie polityczne, to było pewne. Trzecia RP zostaje poddana
osadowi społecznemu. Dopóki
nie ma drastycznych sytuacji to
oczyszczenie niech dalej rachunek z przeszłością trwa i powinien trwać. Teraz gołym okiem
widać kto broni PRL-bis, który
ubrał się w piórka demokracji
i haseł miłości ,niepodległości
- robiąc zupełnie wszystko odwrotnie, czyli walcząc z tymi
którzy demokrację wprowadzają. Widać że obrona postkomunistów, przywilejów ubecji
i esbecji ma swoją cenę bardzo
ryzykowną, grożącą utratą niepodległości. Rosja Putina czy
Bruksela tylko czekają na taką
sytuację, kiedy co znamy z historii nie daj Panie Boże przyjdą na prośbę lewaków z bratnią
pomocą. Kogo właśnie bronią
środowiska KOD-u czy Nowoczesnej wspierane przez dawną
esbecję? One bronią tych środowisk i rządów nietykalnych
generałów WRON-y i utraconych apanaży tak krajowych jak
i Unijnych. Nieodpowiedzialne
media i ich płatni dziennikarze
ewidentnie wrogie Polsce podgrzewają tylko tą tragiczną sytuację w kolejny polski grudzień.
To jawnie przygotowana prowokacja na którą dzisiejsza władza
nie może dać przyzwolenia.
Taką sytuację należy Narodowi
tłumaczyć prosząc również o to
Kościół ,który po raz kolejny
jakby spóźniał się z reakcją.
Mija również 46. Rocznica masakry na Wybrzeżu tzw.
„Czarny czwartek” najkrwawszy dzień robotniczego powstania stoczniowców w 1970 roku.
Dlaczego w jakiś dziwny sposób
omijamy sprawę bezpośredniego udziału Wojska Polskiego
tak zawodowego jak i poborowego w masowych mordach na

stoczniowcach? Przypomnę, że
wojsko strzelało do ludzi z karabinów maszynowych zamontowanych na czołgach, helikopterach, transporterach a również
z samych czołgów. Czterdzieści
sześć lat temu zabito na Wybrzeżu około 50 ludzi. Podobnie
było z udziałem wojska w stanie
wojennym - Wujek, Lubin, Katowice. Tą czarną kartę Wojska
Polskiego należy osądzić i rozliczyć.
Nigdy nie zapomnimy tej
zbrodni – napisał w księdze
pamiątkowej Domu Kultury
Kopalni „Wujek” Lech Kaczyński, gdy jako prezydent-elekt przyjechał do Katowic
w 24. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego.
Myślę, że nadchodzą lata,
w których wszystkie okoliczności tej decyzji sprzed 24
lat zostaną wyjaśnione – powiedział dziennikarzom Kaczyński. W jego opinii stan
wojenny był zamachem stanu
przeciwko społeczeństwu.
17 grudnia br. pod pomnikiem Tragedii 1970 r. na
Wybrzeżu jeden z uczestników
tak skomentował dzisiejszą
rzeczywistość:
„Ulegliśmy
złudzeniu, że żyjemy w państwie obywatelskim, ale to
nieprawda. Żyjemy w słabym
państwie...”

Czy to przypadek, że w kolejne rocznice tragicznych
polskich grudniów opozycja
blokuje w Sejmie RP mównicę
tuż przed głosowaniem uchwał
budżetowych i odebrania przywilejów ubekom i esbekom?
Nie, nie jest to przypadek lecz
misternie przygotowana prowopatria.gazeta@op.pl
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Polacy żegnają bohaterów – pogrzeb
płk. Matuszewskiego i mjr. Floyar-Rajchmana
Bohaterowie powracają. Msza Żałobna w Intencji Polskich Bohaterów płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr Floryara
Rajchmana. Jako bohaterowie wojny z Rosją 1920 r. i II wojny światowej z Rosją i Niemcami zmuszeni byli pozostać
w Ameryce, gdzie za swoje zdecydowane i patriotyczne poglądy i działania byli sekowani i brutalnie zwalczani a ich
wypowiedzi czy teksty w gazetach amerykańskich poddawane surowej cenzurze.

Największymi ich krytykami byli tzw. Polacy na
usługach sowietów i NKWD
czyli Oskar Lange i Gebert których władza komunistyczna PRL pochowała
z największymi honorami
w Alei Zasłużonych na Powązkach w Warszawie. Czas
by ich z tych Powązek ekshumować i oddać Rosji tam
gdzie ich miejsce. Skandalem jest że w Auli Uniwersytetu we Wrocławiu stoi
popiersie zdrajcy i agenta
Oskara Lange na które codziennie patrzy przyszłość
Polski czyli studenci. Dzisiejsi przywróceni historii
naszej ojczyzny wielcy Polacy którym Polska spłaca
dług honoru i pamięci i chowa Ich zgodnie z testamentem w ojczystej ziemi. Płk.
Matuszewski i mjr Rajchman uratowali blisko 80 ton
polskiego przedwojennego
złota które zdeponowano
w Banku Anglii. Pod koniec
wojny bezczelni Anglicy
wystawili Polakom rachunek płatny w złocie za utrzymanie setek tysięcy Wojska
Polskiego które swoja krwią
płaciło za ich obronę walcząc w powietrzu, oceanach
i lądzie. Zdrady jakiej dokonali na Polakach alianci czyli Ameryka i Anglia nie da
się przeliczyć żadną miarą.
Polska za ich zgodą popadła
na 50 lat w łapy Stalina.
W sobotę 10 grudnia
w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe płk.
dypl. Ignacego Matuszewpatria.gazeta@op.pl

skiego i mjr. dypl. Henryka
Floyar – Rajchmana, którzy
po 77 latach wrócili do Ojczyzny. Wziął w nich udział
minister obrony narodowej
Antoni Macierewicz.
10 grudnia od godziny
9.30 wystawiono trumny
ze szczątkami bohaterów
w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego przy ul. Długiej
13/15 w Warszawie. Godzinę później rozpoczęła się
msza żałobna. O godz. 12.00
odbyło się złożenie szczątków doczesnych w kwate-

rze żołnierzy 1920 roku na
cmentarzu wojskowym przy
ul. Powązkowskiej 43/45
w Warszawie.
Uroczyste
powitanie
szczątków doczesnych oficerów Wojska Polskiego sprowadzonych do Ojczyzny ze
Stanów Zjednoczonych miało miejsce 23 listopada br.
w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim
Okęciu.

www.gazetapatria.pl
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Nieprzemyślana polonizacja
Zakup 30% procent akcji banku Pekao S.A. odbiło się dużym echem w polskich mediach.
Wartość bankowych aktywów w polskich rękach, dzięki tej transakcji wzrosła do 52%. Z pośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Polska jest teraz liderem, jeżeli chodzi o wartość
rodzimych aktywów bankowych.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Nie ulega wątpliwości,
ze dominacja rodzimego
kapitału w systemie bankowym, podobnie jak taka
sama dominacja w mediach
i w handlu ma zasadnicze
znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Dziś
największym
problemem
polskiej gospodarki jest jej
neokolonialny charakter i
związany z tym faktem wypływ kapitału za granicę.
Dlatego
przezwyciężenie
jej neokolonialnego charakteru musi być zasadniczym
kierunkiem polskiej polityki gospodarczej. Ta prawda
powoli zaczyna docierać
także do czynników rządowych. Niestety za późno.
Bo realizując tzw. program
Balcerowicza, który wiernie
realizował interesy międzynarodowego kapitału, przez
lata obowiązywała w polskiej polityce gospodarczej
doktryna prywatyzacji za
wszelka cenę. W jej efekcie
sprzedano, często za bezcen,
przeważającą część polskiego majątku narodowego.
Przykładem takiej bezmyślnej prywatyzacji była
także sprzedaż w 1999
roku banku Pekao S.A. Pakiet kontrolny tego banku,
52,3% akcji zostało sprzedane za sumę 4,3mld zł. W
kolejnych 16 latach bank ten
wygenerował 30mld zł zysku, z czego tylko UniCredit
uzyskał w postaci dywidendy 11,7 mld.Ten przykład
pokazuje, jak rabunkowy
charakter miała polska prywatyzacja. Obecnie UniCredit sprzedał PZU i Polskiemu Funduszowi Rozwoju
32,8% akcji za sumę 10,6
mld zł. Dzięki tej transakcji
kapitał polski, w tym przypadku państwowy, odzyskał
kontrole nad tym bankiem.
Ten fakt traktowany jest
jako wielki sukces polskiej
polityki gospodarczej.
Czy rzeczywiście jest to
wielki sukces? Nie ulega
wątpliwości, ze przejęcie
kontroli nad systemem bankowym, to jeden z podstawowych i koniecznych wawww.gazetapatria.pl

fot. www.naszdziennik.pl

runków dalszego rozwoju
polskiej gospodarki. A zatem
w czym problem? Otóż budowa polskiej dominacji w
systemie bankowym może
być budowana w dwojaki
sposób. Pierwszy, to odkupienie zagranicznych aktywów. I druga metoda, to budowa wartości tych banków,
które są w polskich rękach.
Miarą powinna być cena, za
którą można jak najszybciej
zbudować polską dominację
w systemie bankowym. Otóż
jeżeli weźmiemy pod uwagę
możliwość wykupu aktywów bankowych od międzynarodowych korporacji,
to trzeba przede wszystkim
doprowadzić do uzyskania
najlepszej ich ceny. Obecnie
systemy bankowe zarówno
Niemiec, jak i szczególnie
Włoch znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i należy
się liczyć z pogłębieniem
się ich kryzysu bankowego.
To powinno doprowadzić
do obniżenia ceny ich aktywów bankowych, także w
ich spółkach na terenie Polski. Wydaje się że czas gra
na zniżkę ich ceny. Także
strona polska powinna aktywnie działać na rzecz obniżenia ich wartości. Można
tu wykorzystać dwojakie
działanie. Pierwsze, to zaangażowanie państwa na rzecz
tzw. frankowiczów. Sądy w
Polsce uznają tzw. indeksacje kredytów frankowych za
niezgodną z prawem. Przyjęcie ustawy uznającej, jak
to ostatnio zrobiła Rumunia,
konieczność przewalutowania kredytów frankowych po

cenie ich uzyskania w dniu
zawarcia umowy z pewnością w sposób zasadniczy
przyczyniłoby się do obniżenie wartości tych aktywów Jest to o tyle ważne, że
jeżeli w przyszłości dojdzie
do takiego rozwiązania problemów “frankowiczów”, to
zysk tego banku wyraźnie
spadnie, a z nim także jego
wartość rynkowa. Druga metoda, która także jest w zasięgu możliwości polskiego
państwa, to odwołanie się do
patriotyzmu konsumenckiego i wezwanie Polaków do
umieszczania swoich depozytów w bankach znajdujących się w polskich rękach.
Taka akcja medialna z pewnością także przyczyniłaby
się do spadku wartości ich
akcji. Dopiero wtedy, strona polska powinna przystąpić do negocjowania ceny.
Oczywiście sprawdzając nie
tylko bilans banku, ale także
jego możliwą ekspozycję na
tzw. pochodne instrumenty finansowe, które często
są aktywami toksycznym.
Dopiero w takiej sytuacji
nabycie obcych aktywów
może być cenowo korzystne dla strony polskiej. Niewykorzystanie tych instrumentów przez stronę polską
doprowadziło do transakcji,
w której strona polska zapłaciła bardzo wysoka cenę za
‘polonizację “ tego banku.
Wystarczy porównać cenę
sprzedaży banku w 1999
roku i cenę jego odkupienia, nawet biorąc pod uwagę
średnią stopę zwrotu w systemie bankowym.

Ale jest też druga metoda
budowy dominacji w polskim systemie bankowym.
To dofinasowanie polskich
banków. Myślę tu przede
wszystkim o dofinasowaniu
Banku Pocztowego, który obok BOŚ i Pekao BP
prowadzi działalność detaliczną. Otóż Bank Pocztowy ma potencjalnie wielka
możliwość, poprzez placówki pocztowe, konkurowania także z zagranicznymi
bankami działającymi detalicznie w naszym kraju.
Dofinasowanie tego banku
sumą, którą przeznaczono
na zakup akcji Pekao S.A.,
także doprowadziłoby do
istotnego wzrostu aktywów
bankowych znajdujących się
w polskich rękach. A co więcej nie zachodzi tu groźba,
że mamy do czynienia z zakupem możliwych aktywów
toksycznych. Bank Pocztowy może bardzo skutecznie
konkurować z bankami zagranicznymi na rynku detalicznym ze względu na bardzo szeroką sieć własnych
placówek, a zatem bardzo
dogodną dla klientów i tym
samym może być skutecznym instrumentem wypierania banków zagranicznych z

rynku detalistycznego.
Ta metoda ma jeszcze jedną zaletę, otóż zainwestowane środki pozostałby w
kraju. Natomiast zakup akcji
Pekao S.A. doprowadził do
istotnego wypływu polskich
środków za granicę. A zatem
dokonana inwestycja jest
przede wszystkim korzystna
dla strony włoskiej.
16 lat temu Włosi bardzo
korzystnie zakupiły polski
bank, a obecnie, także bardzo korzystnie go sprzedali.
Zaś strona polska nie potrafiła wykorzystać trudnej
sytuacji włoskiego systemu
bankowego, żeby uzyskać
korzystniejsza cenę. Dlatego choć należy uznać, że
dążenie do polonizacji systemu bankowego musi być
zasadniczym celem polskiej
polityki gospodarczej, to
jednak zawarta transakcję
należy uznać za bardzo niekorzystną. Niekorzystną bo
przepłaconą i niekorzystną,
bo w kraju, który potrzebuje inwestycji doprowadziliśmy do wypływu pieniądza
z kraju. Ta polonizacja tego
banku, ma jedną wspólną
cechę z jego poprzednią prywatyzacją. A mianowicie zarówno prywatyzacja Pekao
S.A., jak i jego polonizacja
miały charakter działań nieprzemyślanych a przez to
szkodliwych. Obecnie szkodliwość polega na niewykorzystaniu trudnej sytuacji
bankowości włoskiej i na
braku działań zmierzających do obniżenia jej ceny
Bezmyślność tego działania
polega także na tym że nie
rozważyła innych metod
zdominowania przez polski
kapitał rynku bankowego.
Bowiem inwestycja w Bank
Pocztowy prawdopodobnie
przyniosłaby lepsze skutki,
niż prosty zakup na włoskich
warunkach.

www.prawicarzeczypospolitej.org
patria.gazeta@op.pl

Numer 7 (50) 2016

GAZETA WOŁOMIŃSKA

1

GAZETA WOŁOMIŃSKA
BEZPŁATNA GAZETA ŚRODOWISK SAMORZĄDOWYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ

• Nr 7 (50) 2016

OĕęĞĒĎĘęĞĈğēĊ
ğĆĐĔœĈğĊēĎĊ
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ėĔĐĚ
2016
Jesteśmy na półmetku kadencji, a kolejny drugi rok dobiega końca. Pamiętam na początku urzędowania stykałam się
z różnymi nierozwiązanymi od kilkunastu lat sprawami. Czasem były to konflikty miedzysąsiedzkie, czasem sprawy
własnościowe, a czasem nietypowe sytuacje wymagające z naszej urzędniczej strony wysiłku i chęci pomagania.
Z perspektywy tych 2 lat widzę, że dużo udało się nam już osiągnąć i zakończyć pewne nierozwiązane do tej pory
sprawy. Moim zdaniem rok 2016 r. kończymy z sukcesami.
Czytaj na str. 2

2

GAZETA WOŁOMIŃSKA

Numer 7 (50) 2016

Z optymizmem wchodzimy w Nowy Rok 2017

Edyta Zbieć

Zastępca
Burmistrza Wołomina

Jestem sportowcem amatorem, chętnie uprawiam sport, lubię biegać ćwiczyć i pływać, dlatego cieszy mnie
ogromnie że już niebawem, na początku stycznia 2017 r. na wołomińskim basenie powstanie grota solna
i sauna parowa. Ściany groty zostaną
wyłożone cegłami z soli himalajskiej,
na suficie będzie tynk solny a w pomieszczeniu groty staną leżaki, na
których będzie można się zrelaksować
i odpocząć. Grota solna jest najnowszą, oryginalną metodą zastosowania
soli w celach rehabilitacji, profilaktyki
i ochrony zdrowia. W grocie panuje
specyficzny mikroklimat cechujący
się wyjątkową czystością bakteriologiczną, a powietrze nasycone jest
minerałami i mikroelementami. Poza
korzystną dla człowieka ujemną jonizacją, powietrze w grocie zawiera:
jod, potas, wapń, magnez, selen oraz
wiele innych pierwiastków. Regularne
przebywanie w takiej grocie wzmacnia
układ odpornościowy i opóźnia procesy starzenia. Pozwala to poprawić
kondycję fizyczną i psychiczną oraz
pomaga w leczeniu.
W przerwie technologicznej tj.
w terminie wakacyjnym powstanie na

fot. MDK Wołomin

basenie oczekiwana przez mieszkańców szatnia rodzinna, gdzie np. matka
będzie mogła wejść z synem czy ojciec
z córką.
Jednym z większych sukcesów tej
kadencji oraz burmistrz Elżbiety Radwan jest zauważenie i reakcja na losy
tych najbardziej pokrzywdzonych: matek i ojców osób niepełnosprawnych
powyżej 25 roku życia. Niewidoczne
dla systemu opieki dorosłe osoby niepełnosprawne zostawione są same sobie, a raczej zostawione na ogół opiekunom, często tylko matkom. Chcemy
pomóc tym osobom i ich rodzinom,
dlatego w ciągu kilku dni będzie podpisany akt notarialny dotyczący zakupu przez gminę Wołomin pomieszczeń
w jednym z bloków na terenie osiedla
Niepodległosci o powierzchni około
400 m2 celem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wołomin jest starzejącym się miastem. W wyniku działań rewitalizacyjnych ustalono że 23% mieszkańców
Gminy stanowią ludzie powyżej 60
roku życia. Dla tej grupy wiekowej
zaproponowaliśmy „Kartę Seniora”
która uprawnia do zniżek w sklepach.
Cały czas liczba tych punktów rośnie,

z czego cieszymy się ogromnie, bo
wygenerowana oszczędność w kieszeni seniora może zostać wydana chociażby na potrzebne lekarstwa.
Wprowadzony przez Gminę program tzw. „Koperta Życia” to szansa
na szybszą pomoc osobom starszym,
samotnie przebywającym w domu.
Kopertę życia wypełnia lekarz pierwszego kontaktu, a sama koperta z potrzebnymi informacjami o stanie chorób, alergii czy przyjmowaniu leków

znajduje się w wyznaczonym miejscu
w lodówce seniora.
Kolejnym projektem dedykowanym
seniorom jest Dom Senior Wigor przy
ul. Legionów w Wołominie. Gmina
Wołomin pozyskała zewnętrzne środki
finansowe na doposażenie i urządzenie tych pomieszczeń. Aktywizacja
seniorów i zajęcia z fizjoterapeutą to
główne założenia tego programu.
Od 1 stycznia 2017 r. ruszy w Wołominie unowocześniona komunikacja
miejska. Od momentu uruchomienia
obu tuneli pod przejazdami kolejowymi będzie w Wołominie funkcjonowało 6 linii autobusowych z pojazdami
o wysokim standardzie, klimatyzowanymi z elektronicznymi wyświetlaczami.
Cały czas funkcjonuje w Wołominie
Wspólny Bilet, dzięki któremu mieszkańcy Wołomina mogą korzystać z tańszej, zintegrowanej komunikacji miejskiej w Gminie Wołomin oraz w stolicy.
Korzystając z okazji życzę Redakcji
i Czytelnikom Patrii, Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, aby
Nasza Gmina rozwijała się i piękniała
każdego dnia. Ze swojej strony dołożę
wszelkich starań aby tak było.

fot. MDK Wołomin

Opłatek u Sybiraków
Okres przedświąteczny sprzyja uroczystym spotkaniom
wigilijnym, przygotowywanym przez organizacje działające na ziemiach wołomińskich. Swoją wigilię miało też
wołomińskie Koło Związku Sybiraków, podczas którego
m.in. uhonorowano osoby szczególnie zasłużone.
Srebrną Odznaką Sybiraka została uhonorowana dyrektor MDK w
Wołominie Izabela Bąk. Krzyże Sybirackie otrzymali: burmistrz Elżbieta Radwan, przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Czarzasty, radni
Zbigniew Paziewski i Andrzej Żelezik oraz nauczycielka z SP w Czarnej
Beata Szulim.
Na wigilię zaproszono również duchownych – proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski ks. Zygmunta
Podstawkę oraz ks. Grzegorza Idzika.
- Dzisiaj jesteście państwo obok tych
niewielu, którym udało się przetrwać

straszne piekło zsyłki. Jesteśmy, przeżyliśmy i pamiętamy masowe deportacje, upokorzenia, głód, ciężką pracę rodziców, groby naszych bliskich,
które pozostały na nieludzkiej ziemi.
Ocaleliśmy nie po to, aby żyć, ale
żeby dawać świadectwo o tamtych
czasach – powiedziała Maria Sobolewska, która zabrała głos w imieniu
prezesa Związku Wojciecha Witka.
Po przejmującym wystąpieniu nadszedł czas na życzenia i prezenty. Po
raz pierwszy na wigilii Sybiraków
pojawił się święty Mikołaj, który
przyniósł paczki ze słodyczami ufun-

dowane przez starostę wołomińskiego
Kazimierza Rakowskiego, a przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK.
Spotkanie wigilijne było połączone
z przyjęciem urodzinowym Sybiraczki Eugenii Adamowicz, która w tym
roku skończyła 97 lat. Dostojna jubi-

latka została dodatkowo obdarowana
specjalnymi upominkami, złożono jej
także najserdeczniejsze życzenia.
Tegoroczny opłatek u Sybiraków
z pewnością na długo pozostanie
w pamięci uczestników. Święty Mikołaj już zapowiada, że zjawi się u nich
również w przyszłym roku.
red.
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Dyrekcja wołomińskiego szpitala – od lewej: Tomasz Boroński, Urszula Starużyk, Jarosław Pohl, Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski.

Decyzja należy do mieszkańców
Gazeta Patria od co najmniej dwu lat opisuje sytuację jaka jest w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Przypomnijmy
od kilku lat dyrektorem szpitala został pan Andrzej Gruza były pracownik warszawskiego szpitala Centrum Zdrowia
Dziecka. W momencie kiedy pan Andrzej Gruza zasiadł na fotelu dyrektora naszego szpitala do CZDz jak informowało
RadioZET wkroczyła kontrola CBA i innych służb kontrolujących. Gazeta w sprawie kontroli kierowała zapytania do
Ministerstwa Zdrowia i sprawa niegospodarności potwierdzała się w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia.
Media krajowe tak informowały
wówczas o sytuacji w CZDz.
„(...) W raporcie z kontroli znajduje się wręcz stwierdzenie o rażącej niegospodarności. Kontrolerzy zwracają uwagę na niejasne
powiązania prywatno-biznesowe.
Przewodniczący rady nadzorczej
a później szef spółki Patron Andrzej
Gruza równocześnie zatrudniony
był w instytucie. Kontrolerzy zwracają uwagę, że Gruza i były dyrektor CZDz Piróg zaciągnęli pożyczki mieszkaniowe w szpitalu, które
dwukrotnie przewyższały pożyczki
udzielane pozostałym pracownikom.
Aby mogli dostać po 127 tysięcy złotych pożyczki konieczna była
zmiana regulaminu zakładowego
funduszu. Inicjatorem podniesienia
dopuszczalnej kwoty pożyczki był
Andrzej Gruza. Kontrolerzy ujawnili też przypadek potencjalnego
konfliktu interesów. Chodzi o peł-

nomocnika dyrektora Piróga, który
pełnił i pełni funkcje w spółkach
handlujących długami szpitali. Firmy te obecnie posiadają długi Centrum Zdrowia Dziecka.” – tak pisał
redaktor Mariusz Gierszewski RadioZET/MS.
Należy zwrócić uwagę, że byłe
władze powiatowe wiedziały gdzie
i jak pracował pan A.Gruza i że
prowadzona była kontrola a jednak
zdecydowały się na powierzenie mu
bardzo odpowiedzialnego stanowiska dyrektora szpitala w Wołominie.
Jest to co najmniej dziwne.
Nasze podejrzenia sprawdziły się
co do trudnej sytuacji tak finansowej jak i obsługi pacjentów szpitala.
Zadłużenie rosło, obsługa stawała
się coraz bardziej mało profesjonalna co potwierdzały liczne skargi,
listy i telefony do redakcji PATRII.
Gazeta kilkakrotnie kierowała do
kierownictwa szpitala zapytania

o wyjaśnienie najbardziej newralgicznych spraw dotyczących działalności szpitala, jego oddziałów
i kierownictwa. Odpowiedzi były
lakoniczne, zdawkowe, głównie podawane były paragrafy i przepisy
o ochronie danych osobowych itd.
nic merytorycznego.
W związku z powyższym, wielokrotna nasza próba podejmowana
w interesie poprawienia obsługi
szpitalnej mieszkańców Ziemi Wołomińskiej napotyka naszym zdaniem na arogancję kierownictwa
szpitala, jak i brak działań jednostki sprawującej nadzór nad Szpitalem Powiatowym w Wołominie.
W związku z powyższym postanawiamy zwrócić się bezpośrednio do
społeczeństwa czyli Państwa stawiając konkretne pytania.
• Czy jesteś za odwołaniem dyrekcji Szpitala Powiatowego w Wołominie w pięcioosobowym składzie,

co jest ewenementem w skali całej
Polski?
• Czy jesteś za rozbudową szpitala
na sumę kilkudziesięciu milionów
złotych jeżeli w obecnym szpitalu panują w ocenie pacjentów jak
i mieszkańców fatalne warunki
leczenia?
• Czy Rada Społeczna Szpitala
Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w której
składzie znajduje się kilkanaście
osób z samorządów miast i gmin
powiatu, należycie wypełnia powierzone jej zadanie opiniodawcze
oraz wnioskujące w sprawie zarządzania szpitalem?
Na powyższe pytania prosimy
udzielać odpowiedzi na stronie
www.gazetapatria.pl oraz mailowo
na adres patria.gazeta@op.pl

Spotkanie Starosty i wołomińskich przedsiębiorców
z przedstawicielami Bośni i Hercegowiny
Współpraca pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Ambasadą Bośni i Hercegowiny układa się bardzo dobrze. Obie strony
widzą duże możliwości płynące z nawiązania kontaktu. Wszyscy podkreślają, że o ile szczególnie ważna jest współpraca gospodarcza to niezwykle cenna będzie też wymiana doświadczeń w takich dziedzinach jak kultura czy sport.
W poniedziałek, 14 listopada bośniacka delegacja odwiedziła Starostwo Powiatowe. Gośćmi Kazimierza
Rakowskiego, starosty wołomińskiego
byli Duško Kovačević, Ambasador
Bośni i Hercegowiny, Petar Đokić Minister Przemysłu, Energetyki i Górnictwa Republiki Serbskiej, Goran Račić
Przewodniczący Izby Gospodarczej
i Przemysłowej w Banja Luce oraz Dušan Vještica, dyrektor firmy Kosmos
Banja Luka a.d.
W spotkaniu po stronie polskiej
uczestniczyli również Adam Łossan,
wicestarosta wołomiński i Robert
Makowski, zastępca burmistrza Wołomina oraz przedstawiciele przedsiębiorców: Tadeusz Redyk Przewodniczący Forum Gospodarczego Powiatu
Wołomińskiego i Bogdan Czerwiński,
Prezes Cechu Rzemiosł i Przedsiębior-

czości. Rozmowy dotyczyły obszarów na jakich mogłaby zostać podjęta
współpraca pomiędzy oboma regionami – Powiatem Wołomińskimi i kantonem Banja Luka. Jak podkreślał minister Đokić Republika Serbska chętnie
nawiąże relacje handlowe, kulturalne,
sportowe, ale to przemysł jest kołem
zamachowym gospodarki. Starosta
wołomiński przedstawił największe
firmy w powiecie: DJ Chem, Coca-Cola HBC, Interfiber, Tago, Piekarnia
Szwajcarska i kilka innych. Z kolei
burmistrz Makowski wskazał na dwie
inwestycje, które już w najbliższych
latach znacznie ułatwią komunikację
w powiecie – budowę trasy S8 oraz
modernizację linii kolejowej, a także
bliskość portu lotniczego w Modlinie.
Goran Račić, Przewodniczący Izby
Gospodarczej podkreślał zalety Banja

fot. Starostwo Powiatowe w Wołominie

Luki: stosunkowo niskie koszty pracy,
wykształcona i doświadczona kadra,
rozpoczęte inwestycje drogowe oraz
plan budowy lotniska.
Obie strony ustaliły, że sporządzą rejestr firm, z uwzględnieniem branż w

jakich działają oraz oferowanych usług
i produktów. Przedsiębiorcy z obu krajów na jego podstawie będą mogli szukać potencjalnych kontrahentów.
Starostwo Powiatowe w Wołominie
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Komitet Obrony
przed Demokracją
Szanowni Państwo!
W PRL-u nie zawsze i nie
wszystko było na kartki. Banany „rzucano” przed świętami, ale
trzeba je było wystać w kolejce.
Nie było oczywiście pewności
czy dla wszystkich starczy, była
raczej pewność, że ostatni odejdą
z kwitkiem. Pewna pani z końca
kolejki zaproponowała, żeby ekspedientka sprzedawała wszystkim tylko po jednym kilogramie.
Kiedy sama znalazła się przed
ladą zażądała 2 kg.
Taka sama zmiana reguł podczas gry przytrafiła się obecnej
opozycji totalnej, żeby nie powiedzieć totalitarnej. Póki się im zdawało, że będzie rządzić wiecznie, to demokracja była dobra, ale kiedy zadziałała tak jak demokracja działać powinna, trzeba było nagle zmienić
reguły gry w trybie pilnym. Kłopot w tym, że nie wypada przyznać się
do złamania zasad. Pozostało tylko jedno: zamiana znaczeń. Odtąd demokratycznie wybrana władza to dyktatura. Stąd już jedne konieczny
krok do obrony demokracji, która nie wiadomo na czym polega. Czyli
wniosek z tego taki: faktycznie KOD powstał w obronie przegranych
KODomitów i ich pociotków, ale głównie do obrony przed demokracją.
No, może jeszcze w obronie „ludzi honoru”, którzy wprowadzili stan
wojenny 35 lat temu.
Pozdrawiam i do następnego razu
Małgorzata Todd
http://mtodd.pl
REKLAMA
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Radzymin rozgrywa swoją partię
historii 1920 r. dalej kosztem Ossowa

Kazimierz Andrzej Zych
Tu w Ossowie - 14 sierpnia
wczesnym rankiem napotkał
opór, który to po wielu dramatach, walki i śmierci m.in.
Ks. mjr Ignacego Skorupki
- przerodził się w wielkie,
spektakularne zwycięstwo,
pierwsze od miesięcy, kiedy
po raz pierwszy cofające się
polskie wojsko przeszło do
skutecznego ataku pokonując
wojska Armii Czerwonej.
Ossów ma swoją wielką
i wyjątkową historię, a i bój
pod Ossowem to cudowny
zwrot w wojnie z Rosją. Radzymin i Ossów w minionym
i obecnym wieku mylono
tysiące razy na niekorzyść
oczywiście Ossowa. Nawet
historycy o Ossowie mówili
„Ossów koło Radzymina”
i tak fałszywy obraz Bitwy
Warszawskiej szedł w Polskę
i świat. Szkoda. Radzymin
to historia, w której miasto przechodziło kilka razy
z rąk do rąk - raz wroga, raz
Polaków. Ossów, to miejsce
decydującego boju w wojnie
1920, kiedy spod samych
wrót Warszawy Armia Czerwona doznała klęski w dniu
14 sierpnia. Tu pod Ossowem
nastąpił kulminacyjny zwrot
w wojnie - prącej na stolicę
armii Tuchaczewskiego, Lenina i Stalina, a oczekujący
w Wyszkowie na plebani
tzw. rząd komunistycznej
Polski na czele z Marchlewskim, Dzierżyńskim i Żydem

patria.gazeta@op.pl

Przypomnę - podczas wojny 1920 roku Radzymin był kilkakrotnie przejmowany z rąk do
rąk - raz bolszewików, raz polskiego wojska, w sumie bodajże 7 razy. O Radzymin toczyły
się ciężkie boje. Były wojskowe dezercje, była i chwała. Ossów - to najbliżej położona miejscowość u wrót Warszawy, na linii marszu bolszewików. Tu po brawurowej i bohaterskiej
obronie Wołomina, wróg musiał obejść go i od Mostówki, Majdanu i Leśniakowizny myślał,
że wejdzie do pańskiej stolicy, której kominy już widział z pól Ossowa.
Khonem czekali by przejąć
władzę w polskiej republice
sowieckiej.
W trakcie dyskusji w sejmie
w sprawie funduszy – wielu
mówiących - Ossów - jak
za komuny myliło z Radzyminem. Ten fatalny błąd w
podawaniu tych miejsc latami utrwalał się w głowach
tysięcy ludzi. Co ciekawe
nie bardzo było komu bronić
Ossowa w tej wpadce historycznej. Zmiany nadeszły
w latach siedemdziesiątych
i dalej kiedy to lokalni patrioci najpierw pod opieką
ówczesnego
ministranta
Konrada Rytla i Ks. Kalwarczyka i późniejszego sekretarza Ks. prymasa Glempa
składali kwiaty na cmentarzu
Orląt Ossowskich. Po roku
1989 już oficjalnie wyłączono cmentarz z poligonu wojskowego i naród zobaczył
to wspaniałe miejsce bohaterstwa polskiego żołnierza
z 1920 roku.
Gdzie tylko jestem - zawsze,
nawet do tej pory prostuję ten
historyczny błąd - mówiąc.
że Radzymin to miasto leżące kilkanaście kilometrów
od Ossowa, który znajduje
się w gminie Wołomin kilka
km. od granic Warszawy i że
Ks. Ignacy Skorupka poległ nie pod Radzyminem - jak to
napisane jest błędnie na Jego
nagrobku na Powązkach, a na
polach Ossowa - nie 15 sierpnia jak wielu to myli, a 14

o świcie. Przykro, że w dzisiejszy sejmie, a i członkowie rządu mylą dalej Ossów
z Radzyminem.
Pobudowanie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie raz na zawsze zaznaczy
Ossów w historii Polski jako
miejsce szczególne i wybitne
w wojnie 1920 roku z Rosją
bolszewicką. Nie umniejszam roli Radzymina, piszę
o zakłamywaniu historii i to
z czynnym udziałem władz
Radzymina na niekorzyść
Ossowa. Pod koniec lat dziwięćdziesiątych w Katedrze
Praskiej poszczególne miasta
ufundowały witraże do katedry. Radzymin - ufundował
wóczas witraż z postacią Ks.
Ignacego Skorupki z krzyżem w ręku, idącego z żołnierzami do ataku. Przypadek?
W 2000 roku na Cmentarzu
w Radzyminie ówczesny proboszcz z władzami Radzymina tuż przy kaplicy robią
symboliczny grób Ks. Skorupki z wykutą datą śmierci
15 sierpnia 1920 roku.
Wszyscy liczacy się znawcy historii wiedzą, że ksiądz
poległ 14 sierpnia. To stawiajacym symboliczny nagrobek Ks. Skorupki z mylną datą nie przeszkadzało
gdyż to Radzymin w Bitwie
Warszawskiej kojarzony jest
z datą 15 sierpnia. Na moją
interwencję kamień zeszlifowano i poprawiono datę na
14 sierpnia. Co gorsze, wielu ludzi myli ten nagrobek
z grobem właściwym Ks.
Ignacego Skorupki, który jest

na Powązkach. Przypadek?
W wywiadzie burmistrza
Piotrowskiego w Superexpressie w wykupioną przez
Radzymin wkładką, pan burmistrz powiedział o Wołominie w tamtych latach - jako
o nie liczącej się mieścinie
w Bitwie Warszawskiej.
Biedny burmistrz zapomina, że Wołomin był strategicznym miastem na drodze
bolszewików do Warszawy
i że w ataku kilkakrotnie się
obronił przed bolszewikami
w przeciwieństwie do Radzymina. Wołomina broniły dwa
pociągi pancerne i artyleria
celnie uderzając. Za obronę
Wołomina wręczono sto kilkanaście Krzyży Walecznych
i kilka Virtuti Militari.
Prawda o Radzyminie jest
trochę inna i różnorodna co

do obrony miasta. Głównym
powodem błędów historycznych jest nieprawdziwy, co
do miejsca śmierci napis
na nagrobku Ks. Skorupki
na Powązkach „że poległ
w Ossowie pod Radzyminem.” Lata lecą, a historia
dalej jest podkupowana przez
Radzymin kosztem Ossowa.
Mam nadzieję, że Muzeum
w Ossowie przerwie te historyczne manipulacje. Mam tu
i swój udział w naprawianiu
historii. Otóż będąc w Radiu
Maryja kilkanaście lat temu
u Ojca Jacka Cydzika, już
wtedy musiałem prostować
wypowiedzi znanych historyków, że Ossów nie leży
pod Radzyminem, a w gm.
Wołomin. Historia tych dwu
miejsc w Bitwie Warszawskiej jest całkowicie inna.
Dla
zainteresowanych
wskazuję, że mam na
wszystko dowody, włącznie z pomnikiem, a raczej
nagrobkiem Ks. Skorupki
w Radzyminie na cmentarzu
jeszcze przed przekuciem
daty na właściwą. Wszystko
przedstawiam na załączonych zdjęciach z witrażem
Radzymina w Katedrze na
Pradze. Drugie zdjęcie nagrobek śp. Ks. mjr Ignacy
Skorupa z na Powązkach.
Trzecie – symboliczny grób
Księdza w Radzyminie,
jeszcze z niewłaściwą datą
śmierci.
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Mentalna obrona komunizmu trwa
Muszę przyznać, że kondolencje jakie złożyło państwu kubańskiemu, po śmierci Fidela Castro,
wielu przywódców europejskich wydają się być zmyślone przez kabaretową stronę ze fikcyjnymi
newsami, czyli Asz Dziennik.

Tomasz Rowiński
Absurdalność
rozmaitych
pochwał, brak zdolności by
w jakiś sposób ocenić kilkadziesiąt lat reżimu komunistycznego wprowadzanego przemocą
i przemocą utrzymywanego,
jest świadectwem upadku klasy
politycznej w Europie. Najznakomitsze słowa zapisał Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej:
„Świat stracił człowieka, który
dla wielu był bohaterem. Zmienił losy swojego kraju, a jego
wpływy sięgały jeszcze o wiele
dalej”, dodając, że historia oceni jego „dziedzictwo”. Wspaniałe to dziedzictwo…
Może to jednak nie tylko
kwestia tego, że Starym Kontynentem w większości rządzą

ludzie bez właściwości, ale także rzeczywista konsekwencja
braku potępienia komunizmu
w Europie. A nie potępienie to
raczej nie jest przypadkiem, ale
ważnym elementem spuścizny
ideologicznej chronionej przez
dzisiejsze elity. Można nawet
zaryzykować stwierdzenie, że
jeśli gdzieś komunistom udało
się przejąć władzę dusz to właśnie w Unii Europejskiej. Dorobek rewizjonizmu, który był
odejściem od metod stalinowskich ku miękkiemu marszowi przez instytucje jest bliski
głównym ideologom post-Europy, jak Jurgen Habermas, ale
i znacznemu odsetkowi narodów przynależących kiedyś do
cywilizacji Zachodu. Pod płaszczem liberalizmu zbudowano
system realizujący liczne postulaty społecznego materializmu.
Dobrze, że do wypowiedzi
Junckera odniósł się polski europoseł Marek Jurek postulując
w Parlamencie Europejskim

minutę ciszy w intencji ofiar
reżimu komunistycznego, a nie
w intencji zmarłego zbrodniarza. Otrzymał po tej wypowiedzi zdecydowane oklaski na
sali obrad. Jednak neo-komuniści nie odpuszczają, ani na
krok - jedno słowo prawdy o lewicowych reżimach zaraz musi
zakończyć się wołaniem „ale
przecież Pinochet, ale przecież
Hitler”, co przecież jest niczym
innym jak usprawiedliwianiem

własnych sympatii i korzeni
ideologicznych. Nie słyszałem by ktoś na lewicy potrafił
zareagować i na potępienie Pinocheta (jako polityka prawicy) komentarzem - no dobrze,
ale Pinochet tak poza tym powstrzymał komunizm, a jakie
zasługi mają Stalin z Castro?
No jakie? Chyba realizację ideału powszechnej nędzy, strachu
i ateizacji. W tych zawodach
Pinochet nawet nie dorasta im

Biskup szukający prawdy
Arcybiskupa Jędraszewskiego poznałem osobiście w roku 2013, gdy
próbował zrealizować śmiały zamiar, polegający na tym by zbliżające się obchody 1050 rocznicy chrztu Polski odbyły się w sposób
naprawdę znaczący. Znaczący, czyli wiążący rozmaite aspekty życia
równocześnie polskiego i katolickiego.

Chodziło nie tylko o przekaz masowy, popkulturalny
i pobożnościowy, ale także - co
nieczęsto zdarza się w polskim
Kościele - dowartościowujący
znaczenie inteligencji katolickiej. Co ciekawe, ową inteligencją katolicką zaproszoną,
by dać swój wkład i głos, nie
byli ci, którzy noszą to określenie mocą dziedziczenia
lub z nadania opinii laickiej,
a równocześnie często są coraz
dalej od katolickiej ortodoksji. Abp Jędraszewski widział
to wtedy szerzej i zaprosił do
grona konsultacyjnego nowsze
środowiska katolickie takie
jak „Christianitas”, „Teologia
Polityczna”, czy „Pressje”.
Chodziło nie o celebrację środowiskowych zasług, lecz o
zachowywanie i rozwijanie

dziedzictwa
chrystianizacji:
łączenie pracy intelektualnej
i katolickiego credo.
Nic wtedy z tych zamiarów arcybiskupa nie wyszło - państwo
polskie w osobie ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego
nie chciało wiązać zbyt mocno
rocznicy 1050. ze współpracą
z Kościołem. Jednym ze świetnych pomysłów tamtego czasu
była idea książkowej serii milenijnej gromadząca pozycje
będące efektem pracy m. in.
nowych, powstałych po 1989
roku, kręgów inteligencji katolickiej. Nie wiem na ile był to
pomysły samego Arcybiskupa, a na ile jakichś jego mądrych doradców - nie zmienia
to jednak faktu, że postawa
otwartości wobec tych, którzy,
w znacznej mierze bezinteresownie, swoim życiem angażowali się w pracę umysłową dla
Kościoła zapadała w pamięć.
Często można teraz przeczytać, że abp Jędraszewski był

wykładowcą akademickim zajmował się nowoczesną filozofią - który przewyższał wielu
o głowę wiedzą i zdolnością
zainteresowania słuchaczy. Nic
o tym sam nie mogę powiedzieć - nigdy nie miałem przyjemności słuchać wykładów
arcybiskupa. Jednak warte
zauważenia jest jak trudno komentującym przychodzi powiązanie filozoficznej formacji
Księdza Arcybiskupa z jego
krytyczną postawą wobec rozmaitych zjawisk nowoczesności. Paradoksalnie krytycyzm
ten spotyka się z krytyką, jak
gdyby symbolizowała ona zamknięcie na świat, za to, że ma
być rzekomo wyrazem kościelnej zaściankowości.
Warto zauważyć, że dobra formacja filozoficzna jest zwykle
podstawą postawy krytycznej
- nikt nie ma pretensji do świeckich filozofów, że zajmują się
krytyką społeczną. Wydaje się,
z kolei że filozof katolicki -

w oczach liberałów i pewnej
specyficznej formacji postchrześcijańskiej - powinien być
przede wszystkim posłuszny
wobec ideałów i krytyk laickich oraz powtarzać je zamiast
wygłaszać własne. Abp Jędraszewski wyraźnie jednak nie
zamierzał w ostatnich latach
rezygnować z własnej autonomii, jako ktoś kto sprawuje
władzę duchową. W sposób
zdecydowany wypowiadał się
krytycznie o wpływach społecznych rozmaitych ideologii uzurpujących sobie miano
„współczesnej duchowości”.
Biskup mówiący swoim głosem, chcący oddzielać prawdę
od fałszu, a nie tylko powtarzający piękne frazesy akceptowane przez wszystkich jest Kościołowi w Polsce potrzebny.
Tę potrzebę zwiększa trudna
doktrynalnie sytuacja, w którą
Kościół wprowadziła adhortacja „Amoris Laetitia”, a bardziej jeszcze trwający pat nie-
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do pięt. Neokomuniści zaś znaleźli sposób by ateizm wreszcie podbudować dobrobytem
– marzenie Marksa w pewien
sposób się zrealizowało.
Nie chodzi jednak o to by
bronić Pinocheta, ale by pokazać, że lewica nie potrafi uznać
zbrodni własnego dziedzictwa
bez zestawiania z “równie złą”
lub “jeszcze gorszą” prawicą.
Taka dynamika dyskusji będzie
trwała dopóty dopóki komunizm nie zostanie potępiony
sam w sobie jako ideologia
zbrodnicza. Wtedy będzie można oddzielić ziarna i plewy odpowiedzialności za to co dobre
i złe w historii, a nie licytować
się na ofiary, które teraz prawie
zawsze mają twarz biednych,
pełnych dobrych intencji, komunistów zabijanych przez
szalonych prawaków. Lub ich
zabijających lepszej przyszłości na chwałę.
Źródło: Mały Dziennik

jasności interpretacyjnych. Abp
Jędraszewski był w polskim
Kościele jednym z tych hierarchów, którzy najbardziej przejrzyście argumentowali za trwałością nauczania katolickiego
o małżeństwie i komunii dla
rozwiedzionych jako niemożliwej. Chyba, że pod warunkami,
które w Kościele zostały jasno
określone i wyznaczyły wyraźną granicę pomiędzy postępowaniem prawym i nieprawym,
powiązanym z łaską lub z nią
zrywającym.
Umocnienie pozycji abp.
Jędraszewskiego poprzez wyniesienie go na ważną krakowską stolicę biskupią jest
potwierdzeniem
potrzeby,
o której wspomniałem powyżej
- także potrzeby intelektualnego przywództwa, które będzie
połączone z męstwem. Biskup-intelektualista
zasiadający
w Krakowie to chyba jednak
kontynuacja dobrej tradycji,
a tradycja to nie środowiskowy
konformizm i przyzwyczajenie,
ale zdolność podążania wraz
z tymi, którzy szukają prawdy
w rzeczach, nawet jeśli oznacza
to niezgodę ze światem.
Czy te nadzieje ujawniające
się w decyzji Papieża Franciszka mogą się zrealizować? To
jeszcze w całości przed nami.
Tomasz Rowiński
http://christianitas.org/

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

Numer 7 (58) 2016

„PATRIA”

7

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 28 II 2017 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,
Komandor Rajdu Katyńskiego Wiktor Węgrzyn, marszałek
Marek Jurek, prof. Witold Modzelewski i wielu innych.
Prezes Kapituły
Jan Tokarski

Dających radość i odpoczynek,
cudownych Świąt Bożego Narodzenia.
Pełnego wzajemnej życzliwości spotkania
przy wigilijnym stole.
Rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju
i wiary w przyszłość.
Radości i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2017 roku,
Mieszkańcom Miasta Kobyłka życzą:
Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka
Ewa Jaźwińska
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Burmistrz
Miasta Kobyłka
Robert Roguski

www.gazetapatria.pl

8

www.gazetapatria.pl

Numer 7 (58) 2016

„PATRIA”

patria.gazeta@op.pl

