Wiarygodność
sądu RP
dr hab. Romuald Szeremietiew

Str. 3

PSL ma wielki
problem...
dr Krzysztof Kawęcki

Str. 5

Po co idziemy
do PE?
Stanisław Tyszka

PATRIA
POLSKOŚĆ – TO BRZMI DUMNIE!

Str. 11

GAZETA BEZPŁATNA nr 1 (71) 2019

ISSN 2300-6951

Gazeta Środowisk Patriotycznych Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej – Na Mazowszu

Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa otacza blaskiem
życie każdego Polaka. Życzymy, aby Orędzie Zbawienia ogłoszone w jasności Poranka
Wielkanocnego nie tylko wypełniało dni świąteczne, lecz także pozostało na co dzień
– w Państwa rodzinach, miejscach pracy, w służbie dla wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie.
Redakcja PATRII i Gazety Wołomińskiej
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Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej 2018
Na uroczystość przyznania statuetek Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej czeka się cały rok.
Zawsze z ciekawością, kto w tym roku zostanie uhonorowany Aniołem, kto dołączy do grona znamienitych, którzy już otrzymali wyróżnienie? Uroczystość zawsze uświetniają swoją
obecnością wyjątkowi goście.
Polski, otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski, a w 2014
roku został wyróżniony medalem Polonia Mater Nostra Est.

Kazimierz Andrzej Zych
W tym roku w sali Fabryczki przy ul. Orwida w Wołominie pojawili się m.in.: Pan
Jan Pietrzak, Pan minister Jan
Szyszko, Pan minister Konstanty Radziwiłł, Pana poseł
Ryszard Czarniecki, proboszczowie kobyłkowskiej
i wołomińskiej parafii, ks.

Jan Andrzejewski i ks. Witold Gajda, burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan,
wicestarosta Pan Robert
Szydlik oraz goście z całego powiatu. Galę prowadził
Pan Łukasz Wojakowski.
Organizatorzy dziękują bardzo wszystkim za przybycie
a szczególnie sponsorom
i współorganizatorom uroczystości: Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta
Wołomin. Podczas Gali nagrodzeni zostali uczestnicy konkursu historycznego zorganizowanego przez
Pana Michała Janika oraz
ks. proboszcza parafii MB
Częstochowskiej w Wołominie Witolda Gajdę. Nagrody
dla laureatów konkursu ufundowali Urząd Miasta Wołomin, Pan Andrzej Saulewicz
oraz liczni sponsorzy.
W tym roku Kapituła Wyróżnienia „Anioł Stróż Ziemi
Wołomińskiej” uhonorowała
trzy osoby, których działalność
ma duże znaczenie dla gminy
Wołomin, powiatu wołomińskiego jak i całej Polski.
Anioł Za Działalność
Charytatywno-Dobroczynną
W kategorii „Za działalność
charytatywno-dobroczynną”
statuetkę otrzymał Piotr Piowww.gazetapatria.pl

trowski, mieszkaniec gminy Wołomin. To wieloletni
działacz społeczny, zawsze
zwrócony w kierunku drugiego człowieka. Oddany
innym, gotowy do niesienia
pomocy. Jest współtwórcą
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Majdanie i pracodawcą dla
wielu osób z gminy Wołomin
i powiatu wołomińskiego.
Wspiera finansowo miejscową Szkołę Podstawową.
Podejmuje liczne inicjatywy
służące poprawie warunków
życia. To dzięki niemu powstał m.in. chodnik na ulicy
Mińskiej w Majdanie. Jest
sponsorem Sołeckiego Dnia
Dziecka, który odbywa się
cyklicznie od kilku lat, dla
dzieci z Cięciwy, Leśniakowizny, Majdanu, Mostówki,
Ossowa i Turowa. Czynnie
wspiera wszelkie działania
Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w Majdanie. Ponadto
angażuje się w organizację
Marszów dla życia i rodziny w Wołominie. Za swoje
zasługi został już wcześniej
odznaczony medalem „Zasłużony dla Wołomina”.
Anioł Za Szczególne
Zasługi Dla Ojczyzny
W drugiej kategorii, „Za
szczególne zasługi dla Rze-

czypospolitej Polskiej”, zgłoszona została kandydatura
prof. dr hab. Jana Krzysztofa
Żaryna, historyka z wykształcenia i zamiłowania, obecnie
także Senatora RP. Nie było
wątpliwości, że właśnie on
powinien otrzymać tegorocznego Anioła Stróża. Biografia prof. Żaryna od młodości
jest przepełniona działalnością patriotyczną, a jego dorobek naukowy i zawodowy
znacznie przysłużył się do
upowszechniania wśród Polaków historii Polski oraz
Kościoła
Katolickiego.
Walczył o wolną ojczyznę.
W 1982 r. za współpracę
z opozycją demokratyczną
został zatrzymany przez Milicję Obywatelską i aresztowany. W 1989 r. wstąpił do
NSZZ „Solidarność”.
Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego
w 1984 roku. Był członkiem
zarządu samorządu studenckiego. Od 1997 do 2006
roku pracował w Instytucje
Historii Polski Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza
Manteuffla. W 2000 roku
został zatrudniony w Biurze
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej,
a w latach 2006-2009 pełnił

funkcję dyrektora Biura, następnie doradcy prezesa IPN
Janusza Kurtyki. Od 2003
roku wykłada na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, pracował też na
Uniwersytecie Warszawskim.
Jego publikacje ukazywały
się w wielu uznanych czasopismach, m.in. w „Acta Poloniae Historica”, „Kwartalniku
Historycznym”, „Arcanach”.
W 2013 roku objął stanowisko
redaktora naczelnego miesięcznika „W Sieci Historii”.
Za swoje zasługi był wielokrotnie odznaczany. W 2005
roku otrzymał Srebrny Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”. W 2009 roku, za dokumentowanie i utrwalanie
prawdy o najnowszej historii

Anioł Za Krzewienie
Wartości Patriotycznych
Trzeci Anioł Stróż trafił do
Waldemara Lau, mieszkańca
Radzymina, który poprzez
swoje działania przyczynił
się do tworzenia i upamiętniania historii Polski. Zasłynął m.in. jako współzałożyciel Związku Zawodowego
„Solidarność” w POLMO
w Markach oraz współpracownik
podziemnych
wydawnictw. W stanie wojennym wśród młodzieży
znany był pod pseudonimem
„Patriota”, a w podziemiu
wydawniczym nazywano go
„Vistula”. Przez całe życie
służył ojczyźnie, dążył do
wolności i demokracji, na
tym jednak jego działalność
się nie skończyła. Wciąż
jest aktywnym działaczem
społecznym, organizatorem,
współorganizatorem
lub
sponsorem wielu uroczystości i imprez w powiecie
wołomińskim, m.in. Biegu
Pamięci Bohaterów Obrońcy
Warszawy 1920 r., obchodów
15 sierpnia, Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego.
Jest rozpoznawany w wielu
środowiskach patriotycznych
i nie tylko. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą, co
umożliwia mu przekazywanie wiedzy o historii i wartości patriotycznych.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za przybycie, a szczególnie sponsorom
i współorganizatorom uroczystości – Starostwu powiatowemu i Urzędowi Miasta
Wołomin.

patria.gazeta@op.pl
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Wiarygodność sądu RP
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w 3 kwietnia b.r. dwie ostatnie zmiany nazw warszawskich ulic po ustawie dekomunizacyjnej. Orzekający sędzia Paweł Miładowski w uzasadnieniu wyroku podnosił, iż w przypadku patronów ulic, których wojewoda zastąpił nazwiskami
Władysława Stasiaka i Wojciecha Ziembińskiego, dotychczasowych patronów Józefa Szymańskiego i Krystynę Matysiakównę trudno uznać, aby symbolizowali system komunistyczny.
„A w tych dwóch sprawach mamy do czynienia z młodą dziewczyną, która coś tam obsługiwała
i tramwajarzem, któremu przypisano jakąś funkcję partyjną” – wywodził sędzia Miładowski.
Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
Józef Szymański (18991942) rzeczywiście był
tramwajarzem.
Podobno
pracował – nie jest to pewne - w zajezdni tramwajowej
na Woli. Ale jest pewnym,
że już w 1922 roku wstąpił
do Komunistycznej Partii
Robotniczej Polski - przekształconej potem w Komunistyczną Partię Polski,
która zapowiadała oddanie
Niemcom Pomorza, Śląska i
Wielkopolski, Sowietom polskich Kresów Wschodnich,
a na pozostałości terytorium
chciała utworzyć polską republikę sowiecką. W 1940
roku w okupowanej przez
Niemców Polsce ten „tramwajarz” był jednym z założycieli konspiracyjnej grupy
komunistycznej, a w 1942
roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej i w jej Komitecie Centralnym zajmował

patria.gazeta@op.pl

się problemami technicznymi
- w swoim mieszkaniu miał
tajną drukarnię. Aresztowany
we wrześniu 1942 roku został
rozstrzelany przez Niemców.
Natomiast Krystyna Matysiakówna nie tylko „coś”
(radiostację)
obsługiwała.
Mimo młodego wieku (1922
-1944) miała bogatą biografię działaczki komunistycznej. Obciążona dziedzicznie
- jej rodzice byli aktywnymi
działaczami komunistycznymi w okresie II RP, Krystyna Matysiakówna była aktywistką organizacji „Pionier”,
młodzieżowej przybudówki
KPP. W okupowanej przez
Niemców Polsce na początku
1940 roku przystąpiła do Towarzystwa Przyjaciół ZSRR,
które wkrótce przekształciło
się w Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR. Ci „przyjaciele”
Sowietów opowiadali się za
likwidacją państwa polskiego i włączenia jego ziem
w skład ZSRR. Matysiakówna jako jedna z pierwszych
w 1942 roku przeszła do

Polskiej Partii Robotniczej.
We wrześniu 1943 roku powierzono jej samodzielną
obsługę radiostacji, co było
dowodem wielkiego zaufania
ze strony sowieckiej. Niemcy
namierzyli radiostację. Matysiakównę rozstrzelali.

Szymański i Matysiakówna
zostali zamordowani przez
Niemców, jednak stracili oni
życie nie dlatego, że walczyli
o Polskę niepodległą. Zginęli
służąc Sowietom, które dążyły do pozbawienia Polski
niepodległości.

Kim byli patronujący warszawskim ulicom „tramwajarz” i „młoda dziewczyna”
nie może pojąć sędzia Miładowski wydający wyrok
w imieniu, jak by nie było,
Rzeczypospolitej Polskiej.

www.gazetapatria.pl
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9. rocznica tragedii smoleńskiej
Kilka minut przed katastrofą w Smoleńsku dostał przerażający telefon. Dziś zdradza szokujące informacje Obchodzimy 9 już rocznicę tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. W niejasnych
do dziś okolicznościach śmierć poniosło 96 osób znajdujących się na pokładzie prezydenckiego samolotu TU – 154m.
Wśród 96 ofiar znalazł się również prezydent RP Lech Kaczyński oraz pierwsza dama Maria Kaczyńska.
Do dziś wielu Polaków nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń
z 10 kwietnia 2010 roku. Wiele
wątpliwości w całej sprawie wzbudza przede wszystkim fakt, iż wrak
polskiego samolotu dalej przebywa
w Rosji, a od tamtych tragicznych
wydarzeń minęło już prawie 10 lat.
W całej sprawie powstało wiele niedomówień oraz wątpliwości.
Szczególnie zastanawiająca jest
kwestia informacji, które wskazywały na to, że o całej katastrofie
wiadomo było już wcześniej. Co jakiś czas osoby,, które wiedzą trochę
więcej w temacie Smoleńska przegrywają milczenie.
Reporterem, który postanowił przerwać milczenie po kilku latach jest
Wiktor Bater. Obecny redaktor naczelny Superstacji przed 9 laty miał
robić sprawozdanie z obchodów
rocznicy zbrodni katyńskiej. Stało
się jednak coś zupełnie innego.
Nikt w to nie uwierzył. To było
coś z takiej sfery abstrakcji totalnej, że pierwsza myśl: „ktoś sobie
robi głupie żarty”. Niestety nie, ale
uwierzyć w to, że stało się coś takiego. Nie byliśmy w stanie, dopóki
nie dojechaliśmy na miejsce tak naprawdę – mówił Bater.
Kilka minut przed ogłoszeniem
katastrofy dziennikarz otrzymał
bardzo dziwny telefon, którego nie
może zapomnieć po dziś dzień.
„Jeśli czekasz na prezydenta, to
się nie doczekasz, bo coś się stało”.
Pytam: „Ale co? Jakaś awaria czy
coś?” „Nie, ja nie wiem, ale coś się
stało”. On nie użył w pierwszej rozmowie słowa wypadek czy katastrofa. Nie. On powiedział, że coś się
stało, coś niedobrego, prezydent nie
doleci – mówi poruszony Bater.

www.gazetapatria.pl

„Jeśli czekasz na prezydenta
to się nie doczekasz”.
Wiktor Bater o katastrofie
smoleńskiej dla Newsweek
10.10.2019
„Pojechaliście za Krzyśkiem na
miejsce katastrofy?
– Tak. Krzysiek pojechał tam z tym
łebkiem. Już zaczęło być widać gdzie
to jest. Już pojawiły się samochody,
kiedy my wyjechaliśmy z lotniska.
Krzysiek potem mówił, że ten kierowca już wiedział gdzie jechać.
Ludzie w mieście gadają. To nie jest
duże miasto. No i jak samoloty lądują
to oni też wiedzą, bo tam jest jedna
ścieżka podejścia, więc pojawili się
pierwsi gapie.
Od tego miejsca, gdzie my byliśmy,
miejsce katastrofy było oddalone
o półtora kilometra góra. No, ale wyskoczyliśmy za bramę. Ci co ze mną
jechali prosili mnie, żebym uważał,
żebym jechał ostrożnie, bo widać
było, że wszystkim nam już te emocje zaczynają się udzielać, latają ręce
i trudno o skupienie. Zresztą nie tylko

nam jak się okazało. Przed nami jechała karetka pogotowia, taka z ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych,
która jechała przed nami – przyczepiliśmy się do niej, bo uznaliśmy, że wie
dokąd jedzie – zderzyła się na czołówkę z jakimś jeepem. Popatrzyliśmy, że
tam nic wielkiego się nie stało i pojechaliśmy już sami dalej.
Dochodzimy do momentu kiedy
już wiesz co się stało i musisz stanąć przed kamerą i to opowiedzieć.
To jest informacja, trzeba ją przekazać, każdy z nas by to zrobił, ale
to bywa czasem bardzo trudne. Ile
cię to kosztowało?
– Relacjonowałem różne wydarzenia, byłem w Biesłanie po zamachu.
To są momenty, w których trzeba
sobie założyć blokadę na emocje.
Byłem kompletnie wyłączony. Te
emocje przyszły potem. U wielu osób
działa taki mechanizm obronny.
W tym momencie musisz wykonywać swoją robotę, bo po pierwsze
byłeś pierwszy, który to powiedział
i ponosisz odpowiedzialność za to,
co dalej powiesz, jakich słów użyjesz. Tu działają trochę automatyczne mechanizmy. Im mniej emocji
w takich sytuacjach tym lepiej. Tembru głosu czy intonacji możesz do
końca nie opanować. Jesteś zdenerwowany, to będzie słychać, ale nie
można dać się ponieść. Tym bardziej,
że w takich sytuacjach natychmiast
zaczyna żyć plotka. Przychodzą ludzie, miejscowi, bardzo współczują,
składają kwiaty, palą znicze, mówią:
„ach, to potworna tragedia was tu
spotkała, a my przecież jedna dusza
słowiańska, a nie wiem czy słysze-

liście, że...”. No i tutaj się zaczynają
opowieści: że ktoś coś widział, że ktoś
coś słyszał, że w mieście mówili, że
był wybuch, albo dwa, że krążył nad
lotniskiem, że kogoś karetka zabrała.
Pamiętam, że widziałam zdjęcia,
na których widać jak biegniecie na
miejsce katastrofy, a żołnierze was
próbują wyłapać. Dość dramatycznie to wyglądało.
– To była milicja. Potem się pojawili przedstawiciele Federalnej Służby Ochrony, Federalna Służba Bezpieczeństwa i żołnierze z jednostki
w Smoleńsku. Milicjantów było za
mało, więc poprosili o pomoc żołnierzy. Dali im długie pały dla postrachu,
ale oni nie byli jakoś specjalnie agresywni. Natomiast dostali prikaz – nie
puszczać. No to nie puszczali. Jak nas
wyrzucili z tej płyty lotniska, to zaczęli
się głównie koncentrować na tym, żeby
nas nie dopuścić do miejsca katastrofy.
Podobno dla naszego dobra i dla dobra
śledztwa. Oni nawet drogi nie zamknęli, nad którą przeleciał samolot. Ruch
odbywał się cały czas.
Kiedy dziewięć lat później myślisz
o Smoleńsku, to jakie jest twoje
pierwsze wspomnienie?
– Pamiętam cmentarz. W Katyniu.
Ten podniosły nastrój - naszych weteranów, harcerzy, tych wszystkich, którzy czekali na prezydenta. Taką wyjątkowość tego miejsca jakim jest Katyń
i to zdanie Darka: „jeśli czekasz na
prezydenta to się go nie doczekasz”.
„Jeśli czekasz na prezydenta to się nie
doczekasz” – tak powiedział.
źródła:
propublico24.pl, newsweek.pl
patria.gazeta@op.pl
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Psl ma wielki problem z odnalezieniem się
w nowej rzeczywistości po roku 1990
Jestem zdziwiony propozycją Władysława Kosiniaka-Kamysza, ażeby do polskiej konstytucji
wpisać przynależność Polski do Unii Europejskiej. To potwierdza, że PSL, mimo deklaracji
swojego prezesa, ma naprawdę wielki problem z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości,
czyli po roku 1990 – powiedział w sobotnim programie „Polski punkt widzenia” na antenie
TV Trwam prezes Prawicy RP dr Krzysztof Kawęcki.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Dr
Krzysztof
Kawęcki odniósł się do sobotniej
konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego, podczas
której lider ludowców Władysław
Kosiniak-Kamysz
zaproponował, ażeby wpisać
do polskiej konstytucji przynależność naszego kraju do
Unii Europejskiej.
– To zdecydowanie nie jest
potrzebne. Jestem zupełnie
zdziwiony taką propozycją.

To potwierdza, że PSL, mimo
deklaracji swojego prezesa,
ma naprawdę wielki problem
z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, czyli po
roku 1990. PSL ciągle mówi
o tym, że chce nawiązywać
do tradycji PSL Mikołajczykowskiego. Jednak ta wypowiedź potwierdza, że mentalnościowo PSL jest bliżej do
Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego, a zatem do tradycji komunistycznej – zaznaczył prezes Prawicy RP.
ZSL był w koalicji PZPR,
a w tych czasach był zapis
w konstytucji o sojuszu ze
Związkiem Radzieckim – dodał.
– Sposób myślenia – jak
widać – jest bardzo zbliżony
i podobny. Wówczas ZSL
w jakiś sposób ten układ również legitymizowało – zwrócił uwagę gość TV Trwam.

Koalicja Europejska / Polska Agencja Prasowa / Rafał Guz

Wiadomym jest, że w programie Prawa i Sprawiedliwości nie ma mowy o tym,
ażeby Polskę wyprowadzić
z Unii Europejskiej – podkreślił Krzysztof Kawęcki.
– Mówienie o tym, że PiS
chce doprowadzić do polexitu to jest zupełnie nieuprawniony zarzut. Jeśli pojawiają

się tego typu hasła, to są one
na marginesie polskiego życia politycznego. Niezależnie
jak my oceniamy to hasło. To
nie jest jednak realne hasło
w polskiej polityce – powiedział gość „Polskiego punktu
widzenia”.
Dr Kawęcki odniósł się
również do ataków wymie-

rzanych w kierunku lidera
obozu Zjednoczonej Prawicy
Jarosława Kaczyńskiego. Jak
podkreślił, Jarosław Kaczyński jest politykiem bardzo
proeuropejskim.
– Mimo często bardzo mocnych deklaracji, to jednak
Jarosław Kaczyński wpisuje
się w ten nurt federalistyczny.
Przykładem tego jest kwestia akceptacji dla budowy
wspólnej armii europejskiej,
także podatków ściąganych
przez Unię Europejską bezpośrednio od obywateli,
a nie od państw, ale również mimo wszystko niejasna
(w sensie czasowym) deklaracja, jeśli chodzi o euro –
a w zasadzie brak jasnej deklaracji, że Polska do strefy
euro nie wejdzie – wskazał
prezes Prawicy RP.
źródło: radiomaryja.pl

Prawica Rzeczypospolitej idzie do wyborów
Ostatnie tygodnie były czasem dużej mobilizacji i zaangażowania Prawicy Rzeczypospolitej.
W ramach Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego Prawica organizowała pierwszy w historii Narodowy Marsz Życia a niedługo potem wsparła kolejną już Drogę krzyżową w intencji
prześladowanych chrześcijan, która przeszła ulicami Warszawy. Równocześnie też trwały
intensywne prace nad zbudowaniem optymalnego sojuszu przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego.

Tomasz Rowiński
Na pierwszy Narodowy
Marsz Życia, który miał
miejsce 24 marca 2019 roku,
Polacy musieli czekać aż
piętnaście lat. Tyle czasu minęło od ustanowienia oficjalnego państwowego Narodowego Dnia Życia. Trudno się
dziwić praktyce spychania
tego święta na margines, skoro kolejne rządy nie potrafią
zapewnić w Polsce, zgodnej
z konstytucją, pełnej ochrony życia ludzkiego – od poczęcia. Ostatnio widzimy, że
nawet plan minimum, czyli
zaniechanie aborcji eugenicznej jest niewykonalne
dla rządu deklarującego się
jako prawicowy i jako reprezentant opinii katolickiej.
patria.gazeta@op.pl

Głoszona przez założyciela
Prawicy Rzeczypospolitej
Marka Jurka potrzeba znalezienia nowej platformy
politycznej dla chrześcijan
i ludzi o przekonaniach republikańskich znajduje swoje kolejne potwierdzenia
w polityce Prawa i Sprawiedliwości. PiS choć podejmuje postulaty polityki
prorodzinnej, jednocześnie
nie zapewnia jej fundamentu
jakim jest ochrona życia.
W Narodowym Marszu
Życia wzięło udział blisko
20 tys. osób z całej Polski.
Marsz opublikował swoją Deklarację wzywającą rząd do
zmiany polityki. List ze wsparciem do uczestników Marszu
przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
Droga krzyżowa, w intencji prześladowanych chrześcijan, która odbyła się 6
kwietnia 2019 roku trady-

www.prawicarzeczypospolitej.org
cyjnie rozpoczęła się Mszą
świętą w kościele pw. św.
Klemensa na Woli i przeszła
ulicami Warszawy do grobu
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W rozważaniach przy kolejnych stacjach podjęto i przypominano rozmaite trudne
doświadczenia chrześcijan
z całego świata, które obejmują prześladowania w krajach muzułmańskich, ale także liczne profanacje mające
miejsce na chrześcijańskiej
niegdyś, europejskiej ziemi.
Prawica podjęła też decy-

zje dotyczące zbliżających
się wyborów do Parlamentu
Europejskiego. W ramach
Chrześcijańskiego Kongresu
Społecznego została podjęta próba zbudowania katolickiego i republikańskiego
„frontu” wyborczego. Nie
udało się to, ponieważ liderzy opinii katolickiej spoza
Prawicy
Rzeczypospolitej
znaleźli się ostatecznie na
listach innych komitetów.
Po zawiedzionej nadziei na
dobrą współpracę ze środowiskiem europosła Mirosła-

wa Piotrowskiego Prawica
podjęła decyzję o starcie
z list komitetu Kukiz‘15, który jest wciąż szansą na konstruktywną i odpowiedzialną
opozycję w Brukseli wobec
dominacji lewicy i liberałów.
Liderem listy w Wielkopolsce będzie Marek Jurek,
poza tym na listach znajdą
m.in Marian Piłka (okręg
Mazowsze), Lidia Sankowska-Grabczuk (okręg Mazowsze), poseł Jan Klawiter (okręg Pomorze) Bawer
Aondo Akaa (okręg małopolsko-świętokrzyski), Tomasz
Głowacki (okręg łódzki),
Jacek Guzikiewicz (okręg
lubusko-zachodniopomorski). W Warszawie godnym
poparcia kandydatem będzie
poseł Tomasz Rzymkowski
z komitetu Kukiz’15.
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Dofinansowania
dla klubów sportowych
3 kwietnia 2019 burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała
umowy dofinansowania dla trzech klubów sportowych.
Uczniowskiego
Klubu
Sportowego „HURAGAN”
– podpisane zostały dwie
umowy na łączną kwotę
55 tys. Złotych – Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży
z terenu gminy Wołomin”
(dotacja 20 000 zł) oraz
„Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej” (dotacja 35 000 zł).
Mazowieckiego Centrum
Tang Soo Do – podpisane
zostały dwie umowy na łączną kwotę 35 tys. złotych –
„Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży z terenu gminy
Wołomin” (dotacja 20 000 zł)
oraz „Wspieranie szkolenia
sportowego w kategorii seniorskiej” (dotacja 15 000 zł).
Klubu Karate Kyokushin

Wołomin – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin” (dotacja 12 000 zł).
Przekazane środki to inwestycja w rozwój talentu
i sportowej pasji u zawodni-

ków. Podpisane umowy dotyczą wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
UM Wołomin

wciąż w grze o II ligę

Zawodnicy z Kobyłki awansowali do półfinałów gier barażowych
o awans do II ligi Podczas turnieju w Gietrzwałdzie przepustką do
kolejnego etapu rozgrywek okazała się wygrana z gospodarzami.

www.gazetapatria.pl

Wołomińska
Karta Mieszkańca
już działa
Od 1 kwietnia 2019 roku Bilet Metropolitalny (Warszawa+) pełni jednocześnie funkcję
Wołomińskiej Karty Mieszkańca, która daje
dostęp do wielu atrakcyjnych zniżek od partnerów na terenie gminy.

Siatkarze Wichru

Zajęcie drugiego miejsca
w rozgrywkach III ligi dało
drużynie Piotra Szymanowskiego prawo gry w barażach
o awans. Na turniej ćwierćfinałowy przyszło im się
wybrać do Gietrzwałdu koło
Olsztyna, gdzie czekały na
nich zespoły lokalnego KPS
oraz MMKS Lotnik Łęczyca.
pierwotnie miał grać jeszcze
drużyna Iskry Warszawa, ale
PZPS na dwa dni przed turniejem uznał, że stołecznym
siatkarzom nie należy się
miejsce w barażach.
W pierwszym meczu rywalem Wichru był Lotnik. Za-
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wodnicy z Łęczycy, mający
na swoim koncie wygraną w
pierwszym spotkaniu z KPS
Gietrzwałd, nie dali również
szans podczas sobotniej potyczki naszym siatkarzom.
Przewagę wzrostu i siły przełożyli na trzy wygrane sety
i mogli wracać do domów,jako zwycięzcy grupy.
Niedzielny mecz z gospodarzami był dla obu drużyn
walką o awans. Wicher pozbierał się po sobotniej porażce i wygrał mecz 3:1.
– Wywalczyliśmy awans
do półfinałów. To jest nasz
kolejny krok do przodu. Po

pierwszym meczu z Łęczycą
mieliśmy spuszczone głowy.
Łęczyca nas rozgromiła - i to
w tym przypadku jest właściwe słowo. Byli od nas zdecydowanie lepsi w każdym
elemencie. Przed decydującym o awansie meczem z
gospodarzami byliśmy pełni
obaw bo Gietrzwałd przegrał
w pierwszym meczu z Łęczycą tylko 2:3 co oznaczało,
że to musi być bardzo dobry
zespół. Mecz był pełen walki
i “na styku”. Do ostatniej
piłki nie wiadomo było kto
wygra. Zagraliśmy pełni determinacji i to my wytrzymaliśmy końcówki i zachowaliśmy więcej zimnej krwi.
Bardzo cieszymy się z tego
awansu. To jest nasz duży
sukces. Na turniej półfinałowy jedziemy do Turka, gdzie
czeka nas kolejne wyzwanie.
Mamy za zadanie powalczyć
i zagrać trzy dobre mecze. Co
z tego wyjdzie - zobaczymy.
Cztery zespoły, dwa awansują do turnieju finałowego
- ocenił po powrocie trener
Piotr Szymanowski
– Gratuluję i dziękuję zawodnikom i trenerom oraz

Posiadacze Biletu Metropolitalnego (Warszawa+) oraz
Wołomińskiej Karty Seniora nie muszą występować z
dodatkowym wnioskiem ani
wymieniać tych dokumentów. Wołomińska Karta Seniora automatycznie staje się
Wołomińską Kartą Mieszkańca Senior.
Osoby, które jeszcze nie
mają swojej karty mogą ją
wyrobić w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Wołominie na podstawie rozliczenia podatkowego za
ubiegły rok, w którym jako
miejsce zamieszkania wskazana jest gmina Wołomin.

Dzięki karcie mieszkańcy
uzyskują m.in. zniżki na
usługi sportowo-rekreacyjne
oferowane przez Pływalnię
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Wołominie oraz zniżki przy
zakupie biletów na imprezy
organizowane lub odbywające się w Miejskim Domu
Kultury w Wołominie. Zachęcamy firmy z terenu całej
gminy do przystąpienia do
programu.
Deklaracja dla partnerów,
regulamin oraz wnioski dostępne są na stronie:
https://wolomin.org/bilet-metropolitalny/
UM Wołomin

wszystkim partnerom i sponsorom zespołu, jak również
kibicom, którzy byli z drużyną w Gietrzwałdzie. Wyjazd
doszedł do skutku dzięki patronatowi burmistrz Kobyłki
Edyty Zbieć, o który wystąpiło współpracujące z sekcją
stowarzyszenie Siatkówka
w Kobyłce. - dodał prezes
Wichru Artur Rola.

Skład Wichru: M. Klimkiewicz, P. Sześciórka, P. Świerżewski, P. Rutecki, M. Gawryś, M. Krone, M. Ślesicki,
M. Gawkowski (kapitan),
W. Karpienia, K. Majewski,
Ł. Szewczyk, A. Zieliński,
trenerzy Piotr Szymanowski
i Hubert Milewski
opracowanie: Wicher Kobyłka

patria.gazeta@op.pl
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Razem powstrzymamy aborcję!
W ostatnim czasie w liberalnych mediach opublikowano szereg artykułów, podyktowanych przez aborcyjne lobby:
„Coraz więcej Polek nie może znaleźć szpitala, który wykona legalną aborcję.”, „Coraz trudniej o legalną aborcję.
Szpitale odmawiają wykonywania zabiegów.”, „Coraz gorszy dostęp do legalnej aborcji w Polsce. Szpitale odmawiają
kobietom zabiegu. Lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia.”
Aborcyjni aktywiści ubolewają, że coraz trudniej
w naszym kraju znaleźć miejsce, w którym można zabić
swoje nienarodzone dziecko.
Ich zdaniem przekłada się to
bezpośrednio na liczbę wykonywanych aborcji: „Spodziewamy się, że statystyki
za 2019 r. będą alarmujące.”
Słowo “alarmujące” oznacza
w ich przypadku spadek liczby
mordowanych dzieci, co budzi
w aborcjonistach poważny lęk
i niepokój.
Wiedzą Państwo dlaczego tak
się dzieje? Aborcjoniści mówią
o tym otwarcie. „Wiele pacjentek upatrywało nadziei w Warszawie. Kobiety liczyły na to,
że jeśli przyjadą do stolicy, to
lekarze będą przestrzegać ich
praw i dokonają należnego im
świadczenia.”. Tym „świadczeniem” jest oczywiście mord na
niewinnym dziecku. To właśnie
w Warszawie wykonuje się najwięcej aborcji w Polsce. W ilości zabójstw przodują dwa szpitale - Bielański i Orłowskiego.
Zdaniem aborcjonistów, ta
sytuacja się zmienia: „Do tej
pory taką ostoją dla kobiet były
placówki w Warszawie: szpital
Bielański i szpital kliniczny im
prof. W Orłowskiego. Z naszych danych wynika jednak,
że ograniczono lub wręcz zaprzestano tam wykonywania
zabiegów aborcji.”
Co więcej, według zwolenników zabijania: „Sytuacja
z dostępem do legalnej aborcji
w szpitalach zaczęła pogarszać
się w 2017 roku.”. To właśnie
w 2017 rozpoczęliśmy naszą
ogólnopolską kampanię Szpitale bez Aborterów, która dzięki zaangażowaniu i determinacji naszych wolontariuszy oraz
pomocy Darczyńców trwa do
dziś. To właśnie pod dwoma
powyższymi szpitalami jako
pierwsze zaparkowały nasze
antyaborcyjne furgonetki.
Do szpitali Bielańskiego
i Orłowskiego przyjeżdżają
kobiety z całej Polski, gdyż
placówki te słyną z dokonywania zabójstw na dzieciach.
Wchodząc do środka spotykają
prawdę o aborcji, którą pokazujemy na samochodach oraz
regularnych pikietach tuż przed
głównymi wejściami. Czym to
skutkuje? „Jeżeli przyjęć kobiet, które mają wskazania do
aborcji jest mniej to z przyczyn

patria.gazeta@op.pl

dla mnie nieznanych. Może po
prostu mniej się ich zgłasza.”
Powiedziała Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor szpitala
Bielańskiego.
Aborcjoniści dostrzegają to
samo zjawisko na terenie całego kraju. „Sytuacja pogarsza
się w całej Polsce, nie tylko
w stolicy (...) Szczególnie ciężko jest na wschodzie. Na Podkarpaciu i w województwie
lubelskim aborcji nie wykonuje żaden szpital.” Ale jeszcze
nie tak dawno wykonywał.
W szpitalu Pro Familia w Rzeszowie regularnie mordowano
nienarodzone dzieci. Dzięki
wywieranej przez nas presji,
wszyscy tamtejsi lekarze zaprzestali uśmiercania. Stało
się tak ponieważ nieustannie
pokazywaliśmy prawdę na temat aborcji – na plakatach, billboardach, pikietach i demonstracjach, bezpośrednio przed
budynkiem szpitala.
Skoro udało się w Rzeszowie, może udać się też w każdym innym szpitalu w Polsce.
Zarówno w czołowych ośrodkach śmierci, takimi jak te
w Warszawie, jak i w innych
placówkach na terenie całego kraju. Jednym ze szpitali,
na który już od kilku lat nasi
wolontariusze wywierają presję, jest Uniwersytecki Szpital
Kliniczny we Wrocławiu. Regularnie organizują przed jego
wejściem pikiety w ramach
których pokazują wchodzącym
prawdę o aborcji. Proszę zobaczyć jak zmienia się liczba
zabijanych dzieci w tym miejscu: 2014 r. – 51, 2015 r. – 31,
2016 r. – 15, 2017 r. – 10
W tej chwili czekamy na ofi-

cjalne dane z 2018 roku. Jednak
tego typu informacje docierają
do nas z różnych źródeł.
Kilka dni temu z naszymi
wolontariuszami z Warszawy skontaktowała się kobieta
w ciąży, która wychodząc ze
szpitala Orłowskiego zobaczyła
nasz antyaborcyjny samochód.
Nasi działacze pomogli jej
w trudnej sytuacji i ostatecznie
odstąpiła od planów zabicia
swojego dziecka! Nie dziwię
się, że wywołuje to wściekłość
aborcjonistów, którzy tylko
w przeciągu dwóch ostatnich
miesięcy aż dziesięć razy przebili nam opony w aucie...
Dwa lata temu, dzięki wsparciu naszych Darczyńców, zorganizowaliśmy antyaborcyjną
wystawę w miejscowości Sobowidz niedaleko Gdańska. Jej
mieszkańcy zobaczyli prawdę
o aborcji na wielkoformatowych plakatach. Efekty tej
akcji relacjonuje ks Krzysztof
Masiulanis, proboszcz tamtejszej parafii i współorganizator
wystawy. „Niespełna dwa lata
temu gościliśmy wystawę antyaborcyjną. Ktoś powie – drastyczną w swojej wymowie bo
zdjęcia na dużych formatach
przedstawiały ofiary aborcji.
Respektując sekret konfesjonału mogę powiedzieć, że
przynajmniej dwójka dzieci
została dzięki obecności tej
wystawy ocalona. Bardzo się
z tego cieszę i chciałbym aby
wszędzie gdzie zagości tak
właśnie zadziałała”.
Tak właśnie działa pokazywanie prawdy o aborcji! To
wspaniałe owoce jednej tylko wystawy, która odbyła się
w małej miejscowości. Nasi

wolontariusze regularnie organizują podobne akcje w całej
Polsce i docierają do tysięcy
Polaków w całym kraju.
Jest jednak duże i wpływowe
lobby, któremu to przeszkadza.
To zwolennicy aborcji, którzy
chcieliby aby w Polsce było
tak samo jak na zachodzie.
W Hiszpanii każdego roku
zabija się poprzez aborcję ok.
100 000 dzieci. Podobną liczbę ofiar pochłania przemysł
śmierci w Niemczech. Najbardziej krwawe żniwo zbiera jednak za oceanem. Od 1973 roku
w USA zamordowano poprzez
aborcję ponad 57 milionów
(!) dzieci. To znacznie więcej
niż cała populacja Polski... Co
więcej - eksperci szacują, że te
statystyki są mocno zaniżone.
Najbardziej smutnym przykładem jest jednak dla mnie
Irlandia. W wyniku niemal całkowitej bierności tamtejszego
społeczeństwa, lobby aborcyjne z łatwością przeforsowało
w ubiegłym roku legalizację
zabijania dzieci na życzenie.
Co więcej, minister zdrowia
Irlandii zdążył już zapowiedzieć, że aborcja będzie finansowana z budżetu państwa.
W skutek wieloletnich zaniedbań i braku działań pokazujących prawdę o aborcji,
poparcie dla dzieciobójstwa
wśród młodych Irlandczyków
w wieku 18-24 lat sięgnęło
w ubiegłorocznym referendum
niemal 90%...
Walki z tym lobby nie da się
wygrać w tydzień, miesiąc czy
nawet jeden rok. Aby stawić
czoła aborcji potrzeba stałych,
regularnych i profesjonalnych
działań. Pokazywanie prawdy

o tym procederze przynosi dobre owoce. Musimy tylko kontynuować akcje.
Kilka dni temu nasi wolontariusze z Warszawy przeprowadzili dużą akcję w najbardziej
ruchliwym miejscu stolicy.
Na tzw. „patelni”, czyli placu
przy wejściu do stacji metra
centrum, rozstawili naszą antyaborcyjną wystawę. Akcja
trwała prawie przez cały dzień
a prawda o aborcji docierała do
tysięcy ludzi na godzinę!
Sześć podobnych wystaw
udało się również przeprowadzić w ostatnim czasie w trakcie dużego spotkania młodzieży na południu Polski. Prawdę
o aborcji zobaczyło ok. 5 tysięcy młodych osób.
Chciałabym żeby tego typu
akcje odbyły się również
w innych miastach i rejonach
Polski. Aby tak się stało, potrzebujemy co najmniej 10 nowych kompletów wystaw. Jeden plakat kosztuje ok. 230 zł
a łączny koszt wszystkich to
ok. 11 000 zł.
Dlatego zwracam się do Pana
z prośbą o przekazanie 30 zł,
60 zł, 120 zł, lub dowolnej
innej kwoty, aby pokazać antyaborcyjne wystawy w ruchliwych miejscach na terenie
kolejnych miast Polski.
Numer konta: 79 1050 1025
1000 0022 9191 4667, Fundacja Pro – Prawo do życia, pl.
Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00055 Warszawa. Dla przelewów
zagranicznych – Kod BIC
Swift: INGBPLPW
Nie możemy doprowadzić do
takiej sytuacji, jaka nastąpiła
w Irlandii. Tamtejsze społeczeństwo nie zrobiło praktycznie nic aby powstrzymać zmasowaną propagandę, na którą
aborcyjne lobby przeznaczyło
miliony dolarów.
Los Polski zależy tylko i wyłącznie od naszego zaangażowania. Dzięki antyaborcyjnej
wystawie tysiące ludzi mogą
zobaczyć prawdę o aborcji.
Dlatego raz jeszcze proszę
Pana o pomoc aby wystawić
ich jak najwięcej.
Serdecznie pozdrawiam,
Kinga Małecka-Prybyło
PS: Proszę również pamiętać o możliwości przekazania
1% swojego podatku na walkę
z aborcją! Nasz numer KRS to:
0000233080.
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Senator Koc jednym zdaniem
ośmieszyła Kosiniaka-Kamysza
Lider ludowców flirtuje z lewicą i katolikami. Walka idzie o prymat nie tylko wśród elektoratu wiejskiego i rolniczego,
ale także – a może przede wszystkim – o przewodnictwo wśród szeroko pojętej opozycji wobec obozu rządzącego.
Dlatego PSL, którego Kosiniak-Kamysz jest prezesem,
popiera modny ostatnio postulat szerszego rozdziału
Kościoła od państwa. By jednak nie tracić elektoratu katolickiego, ludowiec zapewnia
o swoim oddaniu wartościom
chrześcijańskim.
„Będziemy bronić chrześcijańskich korzeni w Europie i Polsce. Nie damy ich
podciąć”
– deklarował przewodniczący Polskiego Stronnictwa
Ludowego, chociaż chwilę wcześniej w tym samym
wywiadzie dla Polsat News
deklarował głęboki szacunek
dla antyklerykalnej Barbary
Nowackiej, zwolenniczki liberalizacji prawa aborcyjnego i orędowniczki legalizacji
związków homoseksualnych.
„Będą bronić chrześcijańskich korzeni Polski i Europy
w sojuszu z tymi, którzy walczą z Kościołem i wiarą, czyli Nowoczesną, Wiosną i tym
podobnymi wynalazkami...”

– zaorała, mówiąc żargonem internetu, posła PSL
wicemarszałek Senatu, Maria
Koc (PiS).
Ostatnio w środowisku PSL
pojawiały się głosy, że należy
zastanowić się nad zasadnością obecności biskupów na
obchodach
dożynkowych.
Ciekawy krok w stronę „bronienia chrześcijańskich korzeni w Europie i Polsce”…
RW/Polsat News/FB
źródło: swiatrolnika.info
Warto czasami
wejść na grabie,
by przypomnieć sobie
o ciężkiej pracy rolnika
Senator Maria Koc – Czytam wpisy na fb ludzi wykształconych i mądrych,
którzy oburzają się, że są pieniądze na krowy+ i świnie+
a nie ma na nauczycieli. Nie
wiem, czy to niewiedza, czy
zła wola, ale tak, czy inaczej
to fałszywa informacja. Powtarzana wiele razy nie stanie się prawdziwą. Moje wy-

jaśnienie sytuacji pewnie nie
na wiele się zda, ale spróbuję. Otóż jest w UE specjalny
program dotacyjny dla małych i średnich gospodarstw,
które parają się tradycyjnym
chowem bydła i trzody. Tradycyjny chów, czyli małe
stado krów, które od wiosny
do jesieni wypasane jest na
łące. A świnie są hodowane
na ściółce. Unia wspiera taki
chów, bo daje on możliwość
zarobkowania
niewielkim
gospodarstwom. Poza tym

dzięki takiej hodowli pozyskuje się wysokiej jakości
mleko i mięso. Program już
funkcjonuje, korzystają z
niego np. Włosi i Rumuni.
Polscy rolnicy też by mogli,
ale minister rolnictwa za PO-PSL nie zadbał o to, żeby
Polska została wpisana do
tego programu na lata 20142020. Po wyborach do PE
w Brukseli zaczną się prace
nad nowym budżetem na lata
2021-2027. Rząd będzie zabiegać o wpisanie Polski do

powyższego programu, aby
polscy rolnicy mogli z niego
korzystać. A korzysta się tak,
że dostaje się dopłaty do każdej sztuki świni i do każdej
krowy. Tak Unia wymyślila. I
na to daje pieniądze. I pewnie
nawet w Brukseli nie przyszłoby nikomu do głowy, że
można się z tego naśmiewać
i naigrawać. Bo dotacje dla
rolników w Zachodniej Europie funkcjonują już 40 lat i
nikt się z tego nie naśmiewa.
Wręcz przeciwnie, cieszą się,
że na wsi są małe rodzinne
gospodarstwa, gdzie można
kupić lokalne produkty, a nie
tylko przemysłowe chlewnie
i obory na setki krów. No ale
w Polsce jak ktoś jest przeciwko PiS, to ta przypadłość
wyłącza mu myślenie i wtedy
klepie, co usłyszy, nie nadwyrężając szarych komórek.
Nie bierzcie więc przykładu
z Broniarza, który porównał nauczycieli do zwierząt
z tego programu. Szanujcie
siebie i innych.

S. Broniarz realizuje
scenariusz polityczny
Każdy wie, że Pan Broniarz uczestniczy w różnych marszach KOD, był
kiedyś w tej wielkiej kolacji SLD. Realizuje też pewnie pewien scenariusz, który krótko można nazwać scenariuszem politycznym – tak
działania szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego ocenia politolog,
wykładowca akademicki prof. Mieczysław Ryba.
Od rana w wielu placówkach oświatowych trwa
bezterminowy strajk zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.
Wieczorem obie centrale
związkowe odrzuciły propozycje rządu. Porozumienie
w sprawie podwyżek podpisała jedynie oświatowa
„Solidarność”. Szef ZNP
Sławomir Broniarz ocenił po
spotkaniu, że propozycje rządu są nie do przyjęcia.
Prof. Mieczysław Ryba
w rozmowie z Radiem Maryja ocenił, że dla liderów ZNP
kwestia finansowa nie jest
pierwszorzędna.
– Tutaj nie było chyba przestrzeni do kompromisu, tylko
www.gazetapatria.pl

jest pewien projekt polityczny, który się dzieje, czyli Koalicja Europejska. Każdy wie,
że Pan Broniarz uczestniczy
w różnych marszach KOD,
był kiedyś w tej wielkiej
kolacji SLD. Realizuje też
pewnie, pewien scenariusz,
który krótko można nazwać
scenariuszem politycznym.

W tym względzie do porozumienia nie mogło dojść, bo
tutaj trzeba by było szukać
jakiegoś porozumienia, czyli
racjonalności w tym wszystkim. Racjonalność mówi tak,
że robimy tyle na ile budżet
stać. Czy byłoby stać na tak
daleko posunięte żądania –
wątpię – mówił prof. Mieczysław Ryba.
Termin protestu zbiega się
z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi. W środę, czwartek
i piątek ma odbyć się egzamin gimnazjalny a w przyszłym tygodniu egzamin
ósmoklasisty. Z kolei 6 maja
mają rozpocząć się matury.
źródło: radiomaryja.pl
patria.gazeta@op.pl
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Poruszający list Pani Wandy Półtawskiej
w rocznicę wyzwolenia KL Ravensbrück
13 i 14 kwietnia będziemy obchodzili 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu
koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbrück zlokalizowanego 80 km od Berlina. Miejsce to naznaczone męczeństwem tysięcy kobiet z których najliczniejszą grupę narodowościową stanowiły Polki stało się w ostatnim czasie polem bezprecedensowego ataku
Pani Insy Eschebach, dyrektor Muzeum KL Ravensbrück na wszelkie przejawy polskiej
pamięci o ofiarach tego obozu.
Pani dyrektor przeszkadzają nie tylko liczne polskie, biało-czerwone
flagi obecne w trakcie uroczystości,
transparenty z napisem „German Death Camps. Not Polish. Remember”,
ale także opaski z napisem NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) na ramionach
uczestników, które interpretuje jako
symbole antysemickich ugrupowań
współpracującychzfaszystami.Cowięcej,
w niedawnych wywiadach dla niemieckich mediów zadaje pytanie: czy można
zgodzić się na to, by goście z symbolami antysemickich ugrupowań upamiętniali swoich zmarłych w Ravensbrück?
Pani dyrektor powinna wiedzieć, że
duża część Polek trafiła do niemieckiego obozu właśnie ze względu na przynależność do NSZ i swój silny patriotyzm nakazujący konspiracyjną walkę
z niemieckim okupantem.
Odmawianie przez Niemkę Polakom prawa do upamiętniania polskich ofiar terroru niemieckiego i manifestowania swojego przywiązania
do polskich tradycji patriotycznych
– zarówno rodzinom, jak i spadkobiercom pamięci o polskich więźniarkach niemieckiego obozu, to powód
do hańby. Niemcy współcześni, którzy rzekomo „przezwyciężyli przeszłość” dalej traktują Polaków w sposób pełen uprzedzeń i z wyższością.
Te uprzedzenia widać także w kwestii upamiętnienia ofiar Ravensbrück.
Po 74 latach od zakończenia II wojny światowej nadal trzeba przypominać Niemcom i całemu światu, że
to właśnie Niemcy są odpowiedzialni zarówno za zorganizowanie jak
i przeprowadzenie masowych zbrodni w obozach takich jak Ravensbrück
i za zbrodnię Holokaustu.
Okrucieństwo niemieckie, ludobójstwo i eksperymenty pseudomedyczne sytuują obóz Ravensbrück na
mapie niemieckiego terroru w szczególnym miejscu – właśnie dlatego, że
niewyobrażalnym cierpieniom poddane zostały kobiety. Jedną z nich
była Pani dr Wanda Półtawska, Polka, więźniarka KL Ravensbrück nr
7709, operowana pseudomedycznie
1.08.1942 r.
Napisała ona przejmujący List
Otwarty w którym apeluje o pamięć
o tym, co było, tak by stawać po stronie dobra i piękna, a nie zła i nienawiści i aby czuć się odpowiedzialnym
za pielęgnowanie prawdy.
Zachęcam do zapoznania się z tym
szczególnym świadectwem.
Maciej Świrski
Prezes Reduty Dobrego Imienia
patria.gazeta@op.pl

Prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski. PAP/Paweł Supernak

LIST OTWARTY
PANI DR WANDY
PÓŁTAWSKIEJ
DO WSZYSTKICH LUDZI
DOBREJ WOLI
Od 2011 roku kwiecień - decyzją
Senatu RP - jest miesiącem pamięci
o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, wyzwolonego pod koniec
kwietnia 1945 roku.
Kwiecień to także miesiąc, w którym dokonano egzekucji 13 Polek
z transportu z 22 września 1941
roku. Były wśród nich młode dziewczęta, harcerki. Zostały rozstrzelane
18 kwietnia 1942 roku w wąskiej
uliczce między bunkrem a murem
obozu, nazywanej Tottengang, bo na
terenie obozu nie było jeszcze komory gazowej i krematorium. W miejscu
ich śmierci w roku 1997 udało się
wmurować tablicę pamiątkowa, która podczas swojego pobytu w Berlinie poświęcił papież Jan Paweł II.
Została ona później zdemontowana,
a na murze obozu umieszczono tablice narodowe, poświęcone więźniarkom z wszystkich krajów. Mamy
i tam swoje miejsce. Dla polskiej pamięci ważna jest jednak i ta wąska
uliczka, po której spłynęła krew rozstrzelanych 18 kwietnia Polek.
Dopiero teraz, po przeszło 70 latach, mówi się o tym, co działo się
w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, o losie więzionych tam
kobiet i prowadzonych na Polkach
z transportu warszawsko-lubelskiego
pseudomedycznych eksperymentach.
Historią Ravensbrück interesuje się
teraz młodzież, która bierze udział
w organizowanych konkursach. Teraz, kiedy ta nabierająca świadomości polska młodzież odwiedza dawny

obóz, by uczcić pamięć więźniarek,
pojawiają się głosy, że to polski nacjonalizm, który próbuje zawłaszczyć
pamięć o Ravensbrück.
Patriotyzm to nie nacjonalizm! Pamięć o obozie najbardziej żywa jest
w naszym kraju, bo wśród 132 tys.
więzionych w obozie było 40 tys. Polek. Nie były to kobiety z łapanek, ale
więźniarki polityczne, zatrzymywane
za działalność konspiracyjną, przynależność do Armii Krajowej. Wywiezione do Ravensbrück były także
kobiety z wyrokiem śmierci. Grupa
Polek w Ravensbrück to były świadome patriotki, działające na rzecz
obrony kraju. Przez wiele lat nie można było o tym wspominać. Nie wolno
nam o nich zapomnieć.
Na początku 1945 roku dowiedziałyśmy się, że 5 stycznia ma zostać
wykonana egzekucja ofiar pseudomedycznych eksperymentów, nazywanych „królikami doświadczalnymi”.
Wtedy spisałyśmy swój testament.
Żądałyśmy w nim utworzenia w Euro-

pie międzynarodowej szkoły, wychowującej młodych ludzi, którzy rozumiejąc wartość człowieczeństwa nie
dopuściliby do wojny i zbrodniczych
eksperymentów, jakich dokonywano
na nas w Ravensbrück. Chciałyśmy,
aby to, co było naszym losem, nigdy
się nie powtórzyło.
Nikt nie rodzi się świętym ani zbrodniarzem, człowieczeństwo trzeba
w sobie rozwijać. Od lat zajmuję się
młodzieżą i przekazuję im prawdę
okresu wojny. Moją troską jest, by
młodzi byli ludźmi, bo ja w swoim
życiu spotkałam nieludzkich mężczyzn i nieludzkie kobiety. Wojna się
skończyła, ale jej skutki wciąż trwają.
Najstraszniejszym z nich jest zaniżenie wartości życia, co widzimy w dramatach aborcji i eutanazji.
Powtórzę jeszcze raz. Patriotyzm to
nie nacjonalizm, bo nie chodzi o to,
by swój patriotyzm narzucać innym.
To nie polityka. To szukanie własnej
tożsamości. Dlatego trzeba zachować
pamięć o tym, co było, żebyśmy umieli stawać po stronie dobra i piękna,
a nie zła i nienawiści.
dr Wanda Półtawska
więzień KL Ravensbrück nr 7709
operowana pseudomedycznie
1.08.1942
Dama Białego Orła
Kraków, 10 kwietnia 2019 r.

Polska Agencja Prasowa / Radek Pietruszka
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Wielki sukces Ordo Iuris.
Córki zostaną z tatą w Polsce
Szanowni Państwo,
śpieszę podzielić się z Wami
wspaniałą wiadomością. Dzięki naszym prawnikom bohaterowie głośnej ucieczki ze
Szwecji - Rosjanin Denis Lisov i jego trzy córki – mogą
zostać w Polsce i starać się
o azyl. Polska nie wydała dzieci
w ręce wysłanych ich tropem
szwedzkich funkcjonariuszy
Mohammada A. i Hassana S.
To była jedna z najszybszych
interwencji. W 24 godziny uzyskaliśmy orzeczenie sądu, które zabezpieczyło los uciekinierów w naszej Ojczyźnie. Stało
się to możliwe dzięki zaangażowaniu Darczyńców Ordo Iuris, doświadczeniu prawników
zdobytemu podczas wspierania polskich rodzin na emigracji, zaangażowaniu ekspertów
oraz koordynacji działań polskich władz.
Denis Lisov wyemigrował
do Szwecji siedem lat temu
razem z żoną i najstarszą córką. Podjął pracę jako dekarz.
W tym czasie urodziły się jeszcze dwie córki. Niestety matka dziewczynek zachorowała
i z podejrzeniem schizofrenii
trafiła do szpitala.
Jej choroba posłużyła za pretekst dla szwedzkiego urzędu
opieki społecznej, który zdecydował o zabraniu dziewczynek, bez rozmowy z ojcem
uznając, że nie będzie dobrym
opiekunem dla własnych dzieci. Choć małe Rosjanki bardzo
kochają swojego tatę, mówią
wyłącznie w ojczystym języku
i są chrześcijankami obrządku
wschodniego, postanowiono
umieścić je w rodzinie arabskich imigrantów. W dodatku

nowe miejsce pobytu dziewczynek oddalone było ok. czterech godzin drogi od miejsca
zamieszkania rodziców.

„Uciekamy!”

Podczas ostatniego widzenia
z córkami Denis Lisov podjął
desperacką decyzję, że wykradnie dzieci i zabierze je do
Rosji. Wsiadł razem z nimi na
prom do Polski, a stąd chciał
polecieć samolotem do Moskwy. W pościg za rosyjską rodziną Szwedzi wysłali swoich
przedstawicieli - Mohammada
A., ojca rodziny zastępczej, do
której miały trafić dzieci, oraz
jego kuzyna Hassana S.
Ponieważ dziewczynki zostały wpisane przez szwedzkie
władze do Systemu Informacyjnego Schengen jako zaginione, polska straż graniczna
musiała zatrzymać rodzinę na
lotnisku w Warszawie. Wtedy
do sprawy włączyli się pełnomocnicy rodziny – mec. Bartosz Lewandowski, dyrektor
Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, współpracujący z nami pro bono polski

Ormianin mec. Babken Khanzadyan oraz niezwykle zaangażowany w pomoc rodzinie
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.
To oni wyjaśnili, że Szwedzi
nie mają żadnego prawa do
odbierania dzieci na polskiej
ziemi, a działania Mohammada i Hassana to nic innego jak
usiłowanie porwania. Zgodnie
z przepisami wyłącznie polski
sąd może decydować o losie
trzech córek Denisa Lisova.
Dotychczas tego typu incydenty kończyły się bezprawnym
przekazaniem
uciekinierów
w ręce przedstawicieli obcego państwa. Tym razem dzięki
ogromnemu
zaangażowaniu
naszych adwokatów, Rzecznika Praw Dziecka oraz wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości, funkcjonariuszy policji
i straży granicznej udało się
przełamać tę fatalną praktykę.
W ten sposób udowodniliśmy,
że Polska nie pozwoli już więcej
na łamanie międzynarodowych
standardów i nie uznaje jakichkolwiek uprawnień szwedzkich
władz na swoim terenie.

Sąd zgodził się
z naszą argumentacją

Już następnego dnia sprawą
Denisa Lisova i jego córek zajął
się polski sąd. Po pięciogodzinnej rozprawie wydał orzeczenie, że dla dobra dzieci Polska
udzieli im ochrony i nie wyda
w ręce Szwedów. – Dzieci są
bardzo silnie związane z tatą,
rozmawiając ze mną, wskazały,
że chcą być z tatą i kochają tatę
– uzasadniała sędzia.
Niezwłocznie po rozprawie
wraz z Rzecznikiem Praw
Dziecka
przygotowaliśmy
wszystkie dokumenty potrzebne do wniosku o azyl w Polsce
dla rosyjskiej rodziny. Podobnie jak w przypadku Silje Garmo, która mieszka już w Warszawie i dzięki naszej pomocy
może spokojnie wychowywać
córkę, jesteśmy przekonani, że
to najlepsze wyjście w tej trudnej i bolesnej sytuacji.

Nie zostawimy ich

Dzięki pomocy mec. Khanzadyana rodzina Denisa Lisova ma już tymczasowe mieszkanie i może spokojnie czekać

na rozstrzygnięcie wniosku
azylowego. Szwedzi jednak
nie składają broni i wiemy,
że wystosowali już oficjalne
zapytania do policji i straży
granicznej, żądając wskazania
miejsca pobytu dzieci. Po wydarzeniach na lotnisku strach
przed ich porwaniem jest bardzo realny. Strona szwedzka nie ukrywa, że sięgnie po
wszystkie środki po to, by
wymusić na Polsce wydanie
dziewczynek.
Ordo Iuris nie pozostawi
dzieci i ojca samym sobie.
Tak jak w przypadku polskich rodzin będziemy bronić
ich do końca i nie pozwolimy
na krzywdę niewinnych ludzi. Udowodnimy, że Polska
jest państwem, które respektuje prawo międzynarodowe
i wyznacza wysokie standardy,
chroniąc dobro dzieci i rodzin.
Wszystkie nasze działania
możemy podejmować tylko
dzięki naszym Darczyńcom.
Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które
umożliwiają nam zaangażowanie. Tylko dzięki tak wielkiej
hojności jesteśmy w stanie zareagować szybko i skutecznie,
gdy kogoś spotyka tak niewyobrażalna krzywda.
Podziękowania składam zarówno w imieniu swoim, jak
i wszystkich Beneficjentów,
którym możemy świadczyć
pomoc prawną.
Z wyrazami szacunku
adw. Jerzy Kwaśniewski
Prezes Instytutu na rzecz
Kultury Prawnej Ordo Iuris
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Po co idziemy
do Parlamentu Europejskiego?
26 maja wybierzemy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W tych wyborach będę miał zaszczyt
otwierać listę Kukiz’15 w okręgu nr 4 obejmującym Warszawę i powiaty podwarszawskie. Po co idziemy do Parlamentu Europejskiego?

Kukiz’15 chce, żeby Polacy przestali być obywatelami
drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Jest wiele obszarów,
w których polscy obywatele
są gorzej traktowani niż obywatele krajów z tzw. „starej
Unii”. Polscy rolnicy otrzymują mniejsze dopłaty niż ich koledzy z zachodniej Europy. Na
polski rynek trafiają produkty
gorszej jakości niż na rynki zachodnie. Polscy przedsiębiorcy
prowadzący działalność w krajach Unii są gorzej traktowani
niż biznesmeni np. z Francji

Tym bardziej, że Sybiracy
swoją przeszłością i teraźniejszością nie tylko wpisują się
w historię miasta, ale wzbogacają ją swoim doświadczeniem
i patriotyzmem. Mają też Sybiracy swoje miejsca w Wołominie, skwer swojego imienia
wraz z pomnikiem i Dębem
Pamięci, posadzonym 17
września, podczas uroczystych
obchodów Dnia Sybiraka.
Przy świątecznym stole zasiedli Sybiracy wraz z gośćmi,
wśród nich przedstawiciele
Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Wołominie,
Ośrodka Pomocy Społecznej,
zaprzyjaźnionych organizacji
kombatanckich i senioralnych.
Szczególnie serdecznie Prezes
Honorowy Maria Sobolewska przywitała ks. Grzegorza
Idzika oraz prezesa Andrzeja
Saulewicza i wiceprezesów
Agatę Bochenek i Igora Sulicha Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK, od wielu lat
współpracującego z Kołem
Sybiraków. To właśnie TPZW
WOŁOMINIAK podjął się
spisania wspomnień naszych
Sybiraków i największym marzeniem jest, by wspomnienia
te ukazały się jak najszybciej
w formie publikacji.
patria.gazeta@op.pl

pomimo nakazu równego traktowania. Specjaliści z Polski
mają problemy z uznawaniem
swoich kwalifikacji w innych
krajach UE. Niemcy i Francja
są łagodniej traktowane niż
Polska przez Komisję Europejską jeśli chodzi o praktyki
niedozwolonej pomocy publicznej. Parlament Europejski
przyjął ostatnio tzw. pakietowi mobilności, który uderzy
w polskie firmy transportowe
i może oznaczać utratę nawet
150 tys. miejsc pracy. W tych
obszarach i we wszystkich in-

nych, gdzie Polska i Polacy
są traktowani gorzej będziemy podejmować działania na
rzecz naszych obywateli.
W lutym Kukiz’15 zawarł
europejską koalicję ze współrządzącym Włochem Ruchem
5 Gwiazd i ugrupowaniami
antystemowymi z Finlandii,
Chorwacji i Grecji. Ogłosiliśmy manifest europejski,
zawierający naszą wizję Unii
Europejskiej. Unia Europejska
jest obecnie biurokratycznym
molochem, rządzonym przez
oderwaną od rzeczywistości

urzędniczo-polityczną kastę.
W Unii dominują dwa kraje,
Francja i Niemcy, które narzucają całej reszcie swoją wolę.
Uważamy, że Unia potrzebuje natychmiastowej i bardzo
głębokiej reformy. Bliska jest
nam koncepcja Europy Ojczyzn. Chcemy wzmocnić rolę
Parlamentu
Europejskiego,
który jest jedyną instytucją
unijną pochodzącą z demokratycznych wyborów. Unijne
instytucje potrzebują większej
transparentności oraz ograniczenia nadmiernie rozbuchanych wydatków. Należy zreformować strefę euro, a Polska
powinna bronić złotego i swojej suwerenności walutowej.
Prawo unijne powinno być pisane zdecydowanie prostszym
językiem i nie może narzucać
nadmiernych obowiązków na

mniejsze kraje. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami
niekontrolowanego napływu
imigrantów z odległych kulturowo krajów. Stanowczo
sprzeciwiamy się powiązaniu
wypłaty funduszy unijnych z
przestrzeganiem zasad praworządności, ten pomysł to nic
innego jak polityczna pałka na
niepokorne kraje. Liczymy, że
dzięki także Państwa głosom
przedstawiciele Kukiz’15 będą
mogli wraz z naszymi sojusznikami zmieniać Unię Europejską.
Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego chciałbym
życzyć Państwu wielkanocnej
radości i nadziei, życzliwości i
rodzinnego ciepła oraz wszelkiej pomyślności.
Stanisław Tyszka

Sybiracy przy Wielkanocnym stole
Rozmowy przy stole wielkanocnym przygotowanym przez Sybiraków z wołomińskiego Koła
ZS zdominowały wspomnienia. W tym roku przypada 30-lecie powstania wołomińskiego Koła,
a jubileusz doskonale wpisuje się w obchody 100-lecia nadania Wołominowi praw miejskich.

Sybiracy z wołomińskiego Koła z prezesem Andrzejem Saulewiczem
na wielkanocnym spotkaniu.

A ponieważ czas świąteczny jest czasem obdarowywania, nasi Sybiracy tradycyjnie
otrzymali paczki świąteczne
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Wołominie.
Dodatkowo, były też prezenty od Towarzystwa Przyjaciół

Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK oraz Piotra Piotrowskiego – właściciela zakładów mięsnych w Jadowie. Bo
kogóż innego obdarowywać
świątecznymi paczkami jak
nie tych, którym dzieciństwo
zabrała wojna i totalitaryzmy,

którzy najmłodsze lata spędzili
na Syberii. We wspomnieniach
z tamtych czasów najczęściej
pojawia się słowo „głód”.
Oto fragment wspomnień
Sybiraczki, Pani Krystyny
Baczewskiej.
„Po śmierci tatusia mamusia
poszła pracować do kołchozu.
Brat Ryszard też już pracował
w kołchozie, przy koniach.
Bardzo pomagał mamusi, narażając przy tym swoje życie.
Bo gdy czyścił końskie żłoby,
to wybierał te niedojedzone
ziarna, płukał w wodzie i nocą
przynosił do ziemianki. Mamusia mełła te ziarna na kamieniach i z tej brudnej mąki
piekła nam placki. Te placki,
które nazywaliśmy podpłomyki, to były od czasu do czasu,
jak bratu udało się ukraść
trochę końskiego ziarna. Gdy
głód nam bardzo dokuczał, to
żuliśmy zwierzęce skóry. Ja
byłam najmłodsza i najsłabsza, coś musiało czuwać nade

mną, że przeżyłam mimo głodu, chorób i odmrożeń. Ale tak
naprawę, to przeżyliśmy dzięki
kochanej mamusi, która była
bardzo zaradna. Miała maszynę do szycia i chociaż nie była
krawcową, to po ciężkiej pracy
w kołchozie jeszcze dorabiała
szyciem. Mówiła, że to bieda
nauczyła ją tak ładnie szyć.
W ten sposób zarabiała na
chleb, bo tego przydziałowego
było bardzo mało, tylko pół kilograma dziennie na rodzinę.
My, dzieci, też staraliśmy się
zdobyć coś do jedzenia, zbieraliśmy pestki słonecznika,
zrywaliśmy dziki szczaw, gotowaliśmy ziemniaczane obierki.
Jedliśmy wszystko, byleby tylko oszukać głód”.
Pamiętajmy o wołomińskich Sybirakach, opiekujmy
się nimi i cieszmy się, że są
z nami.
JA
www.gazetapatria.pl
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