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To był IV rozbiór Polski

Po zdradzieckiej napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku w plecy walczącemu Wojsku
Polskiemu wbito nóż. W dniu 17 września Polska została zaatakowana przez Rosję. Było to dopełnienie zawartej wcześniej umowy pomiędzy Ribbentropem i Mołotowem. Niemcy i Rosja podzielili
się terytorium Rzeczypospolitej.

Rano, 17 września, sowiecki minister spraw zagranicznych Wiaczesław
Mołotow wręczył ambasadorowi RP
w Moskwie Wacławowi Grzybow-

notę ambasador Polski odpowiedział
Mołotowowi: “Żaden z argumentów użytych w nocie nie wytrzymuje
krytyki. Według moich wiadomości,
głowa państwa i rząd przebywają na
terytorium Polski. Suwerenność państwa istnieje, dopóki żołnierze armii
regularnej walczą. To co nota mówi
o sytuacji mniejszości narodowych jest
nonsensem. Wielokrotnie w naszych
rozmowach mówił pan o solidarności
słowiańskiej. Gdzie się podziała wasza solidarność słowiańska?” Orędzie
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

skiemu notę dyplomatyczną mającą
w oczach opinii światowej usprawiedliwić agresję Rosji na Polskę. “Polska
straciła wszystkie swoje okręgi przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa
jako stolica Polski już nie istnieje. Rząd
polski uległ rozkładowi. Oznacza to,
że państwo polskie i rząd przestały
praktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy
ZSRR a Polską, która stała się łatwym
polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji mogących stać się groźbą dla ZSRR. Dlatego
rząd radziecki nie może w obliczu tych
faktów zajmować nadal neutralnego
stanowiska. Rząd nasz nie może również pozostawać na fakt, że zamieszkujące terytorium Polski pokrewna
ludność ukraińskiego i białoruskiego
pochodzenia jest bezbronna i została
pozostawiona własnemu losowi. Rząd
radziecki polecił Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało
wojskom przekroczyć granicę i wziąć
pod swą opiekę życie i mienie ludności
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd radziecki zamierza równocześnie podjąć wszelkie środki mające
na celu uwolnienie narodu polskiego od
niszczącej wojny, w którą wepchnęli go
nierozsądni przywódcy i umożliwienie
mu życia w pokoju.” Na tę obłudną

Ignacego Mościckiego z 17 września
1939 roku ,napisane w Kosowie, województwie stanisławowskim. „Gdy
armia nasza z bezsprzykładnym męstwem zmaga sie z przemocą wroga
od pierwszego dnia wojny (…) nasz
wschodni sąsiad najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy
i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy nie po raz pierwszy w naszych
dziejach w obliczu nawałnicy, zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu.
Polska sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko barbarzyństwu, o dobro przeciwko
panowaniu zła na świecie.(…) Wiem,
że mimo najcięższych przejść zachowacie jak dotychczas hart ducha, godność i dumę, który mi zasłużyliście
sobie na podziw świata. Na każdego
z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu
w najcięższych warunkach.”
W tym dniu, o świcie, Naczelny
Wódz Edward Śmigły – Rydz otrzymał od pułkownika Kotarby meldunek o wkroczeniu Armii Czerwonej na
wschodnie tereny Rzeczypospolitej.
Zdezorientowane Naczelne Dowództwo wydało pamiętny i niezrozumiały
rozkaz: „z bolszewikami nie walczyć”.
Mimo to, nie wszystkie jednostki Woj-

Kazimierz Andrzej Zych

ska Polskiego poddały się temu rozkazowi i część z nich podjęła walkę
z agresorem. Na zapleczu zbolszewizowani Żydzi,Ukraińcy, Białorusini,
a często, pospolici bandyci przystąpili
do antypolskich wystąpień.
Tak tamten czas wspomina mieszkaniec tych ziem, Zbigniew Stasiak,
partyzant AK. “Nadszedł pamiętny dzień 17 września 1939 roku.
W tym dniu wracałem rano z pola (…)
powietrze zadrgało hukiem silników
przelatujących ze wschodu na zachód
samolotów. Leciały nisko nad ziemią, ogromne sześciosilnikowe bombowce z czerwonymi gwiazdami na
skrzydłach i kadłubach. Po przyjściu
do domu domu ujrzałem, że dziadek
i reszta domowników stoją na podwórku wpatrzeni w przelatujące maszyny
i usłyszałem komentarz dziadka: “Rosjanie idą nam na pomoc, ponieważ
faszyzm jest śmiertelnym wrogiem
komunizmu”. Po południu przyszedł
do nas sąsiad, który oznajmił, że (…)
Stalin wydał rozkaz wojskom Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej,
ażeby wkroczyła na wschodnie tereny
polskie, które faktycznie nigdy nie były
polskimi a białoruskimi i ukraińskimi,
że oni przyszli tu po to ażeby wyzwolić
miejscową ludność od polskich panów
i burżujów, którzy znęcali się nad tą
ludnością, że z Polską jako państwem
raz na zawsze koniec. Słysząc te wypowiedzi oniemiałem. To tak wygląda
pomoc, o której dziadek opowiadał.”
Temat sowieckiej agresji na Polskę
był w PRL na cenzurowanym. Miał zostać wymazany z pamięci narodu, tak
jak i inne zbrodnie jakich dopuścili się
sowieccy oprawcy. Pamięć o Golgocie
Wschodu przetrwała w pamięci świadków oraz dzięki Kościołowi i jego odważnym kapłanom, którzy narażając
życie mówili głośno prawdę o zdradzieckim ciosie w plecy, o zbrodni na
polskich oficerach i o polskim triumfie
w 1920 roku nad Wisłą. Jednym z tych
bohaterskich księży jest wieloletni proboszcz parafii M.B. Częstochowskiej
w Wołominie ksiądz prałat Jan Sikora,
który na własnej skórze doświadczył
okrucieństwa faszyzmu i bolszewizmu.

Poniżej: Generał Heinz Guderian (z prawej) ustala przebieg linii demarkacyjnej miedzy armia niemiecka i sowiecka z komisarzem politycznym
Armii Czerwonej Borowienskim
fot. IPN, www.1wrzesnia39.pl
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Wołomin. 72 % chce zmiany burmistrza!

Najnowsze preferencje wyborcze mieszkańców gminy Wołomin podaje Społeczny Ośrodek Badania
Opinii Mieszkańców „PATRIA”. Sondaż przeprowadzono w pierwszej połowie września br. Ankieterzy
„PATRII” zadali trzy pytania mieszkańcom gminy Wołomin. W sondażu uczestniczyło 460 osób.
Czy chcesz zmiany na stanowisku burmistrza Wołomina?
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Jak oceniasz upływającą kadencję burmistrza J. Mikulskiego z SKW w kontekście
ostatnich wydarzeń w Ossowie
– powstanie pomnika żołnierzy
bolszewickich oraz brak konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami miasta i gminy i z radą
miejską?

Wybory
samorządowe
21 listopada

Na którego z kandydatów na burmistrza Wołomina oddałbyś/abyś swój głos, gdyby wybory odbyły się we wrześniu br.?

Konrad Rytel
(szef Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, starosta wołomiński dwóch kadencji) – 27%
Jerzy Mikulski
(obecny burmistrz Wołomina wywodzący się z SKW) – 22%
Dariusz Szymanowski
(działacz społeczny związany z prawicą, bezpartyjny, przewodniczący stowarzyszenia „Wizna 1939”) – 14%
Karol Małolepszy
(Centrum Samorządowe - PSL, były dyrektor ZS nr 4 w Wołominie, były radny miejski i powiatowy) – 13,5%
Ryszard Madziar
(Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Wołominie) – 9%
Igor Sulich
(Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Wołominie) – 8%
Krzysztof Gawkowski
(Sojusz Lewicy Demokratycznej, sekretarz mazowieckiego SLD) – 6,5%

Celowo wśród nazwisk potencjalnych kandydatów nie wymieniano Pawła Solisa. Gdyby Paweł Solis nie startował w wyborach na burmistrza Wołomina, większość jego wyborców
– jak wynika z sondażu – poparłoby Konrada Rytla.

Bolszewikom świeczkę, a Polakom ogarek

W czasach Polski Ludowej były popularne dowcipy polityczne w formie pytań do Radia Erewan.
W jednym słuchacz pytał: Czy w Związku Radzieckim można opowiadać dowcipy polityczne? Radio odpowiadało; opowiadać można, ale jest też porzekadło, że lepiej jeść biały chleb nad Morzem
Czarnym, niż chleb czarny nad Morzem Białym.
Ostatnio trafiłem na pewnym forum
internetowym na nową wersje pytań
do Radia Erewan – „Drogie radio! Czy
jest prawdą, że w Warszawie przed pałacem prezydenckim ma stanąć pomnik
upamiętniający ofiary tragedii smoleńskiej? Radio odpowiada: Tak, to prawda, tylko nie w Warszawie, a w Ossowie, i nie przed pałacem prezydenckim
a na Polakówej Górce, a uczci nie ofiary tragedii smoleńskiej, lecz sołdatów
bolszewickich. I oczywiście będzie to
krzyż – krzyż prawosławny.”
W dniu 10 lipca br. Bronisław Komorowski, wówczas jeszcze prezydent
elekt, udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. Był to jego pierwszy wywiad
jako prezydenta, co z dumą w komentarzu redakcyjnym podkreśliła „GW”.
Jedno z pytań dotyczyło krzyża ustawionego przez harcerzy na ulicy przed
pałacem prezydenckim w miejscu,
gdzie tysiące Polaków przychodziło
by uczcić pamięć tragicznie zmarłego
Lecha Kaczyńskiego. Komorowski
odpowiadając na pytanie wyjaśnił,
że: „Pałac Prezydencki jest sanktuarium państwa”. A to oznacza,
że może przed nim stać krzyż. Podkreślił: „Krzyż przed Pałacem Prezydenckim to symbol religijny, więc zostanie
we współdziałaniu z władzami kościelnymi przeniesiony w inne, bardziej odpowiednie miejsce”.
W amerykańskiej komedii „Akademia Policyjna” policjant fajtłapa
nieświadomie wywołuje w mieście
groźne zamieszki. Osobnik ten szedł
ulicą i jadł jabłko. Rzucił za siebie nadgryziony owoc i uderzył nim w głowę
przechodzącego murzyna... O przepraszam, Afro-Amerykanina. Ten myśląc,
patria.gazeta@op.pl

że to sprawka innego Afro palnął go
w „biały inaczej” pysk. I zaczęła się
bijatyka – dzielnicę zamieszkiwały
męty, więc akcja rozkręciła się na całego. Trzeba było użyć ogromnych
sił, aby spacyfikować buntowników.
Przez pewien czas wydawało mi się,
że w Polsce w rolę policjanta fajtłapy
wcielił się pan prezydent. Swoją wypowiedzią prezydent zdenerwował ludzi
pragnących trwałego upamiętnienia
ofiar katastrofy. Wystarczyłoby przecież, by powiedział, że jego kancelaria wraz z rodzinami ofiar katastrofy
smoleńskiej opracuje projekt upamiętnienia zdarzenia. I zrobi to szybko.
A do czasu, gdy odpowiednia tablica
czy pomnik powstaną krzyż będzie stał.
Sądziłem, że ta niezręczna wypowiedź to pierwsza „gafa” prezydenta Komorowskiego. To przekonanie
umocniło we mnie wykonane przez
szefa kancelarii prezydenta chyłkiem
i konspiracyjnie powieszenie tablicy
informującej, że pod pałacem zbierali
się ludzie. Myślałem, że szef kancelarii jako lojalny urzędnik idzie w ślady
pryncypała. Tak myślałem do dzisiaj.
Dziś dowiedziałem się, że pan prezydent, jeśli zechce to potrafi szybko
postawić pomnik i to nawet pomnik
w kształcie krzyża.
Po śmierci Andrzeja Przewoźnika
szefem Rady Pamięci Narodowej został
Andrzej Kunert nota bene przyjaciel
Komorowskiego. Tuż po wypowiedzi
prezydenta na temat usuwania krzyża
Kunert skierował pismo do burmistrza
Wołomina (15 lipca).
„Zbliżająca się 90-ta rocznica Bitwy
Warszawskiej 1920 r. powinna otrzymać wyjątkową, szczególnie uroczy-

stą oprawę. Dążąc do nadania nowej
wartości obchodom rocznicowym
najwyższe władzy państwowe podniosły ideę zaproszenia na planowane uroczystości przedstawicieli strony rosyjskiej. Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła
się do Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa z prośbą o przygotowanie odpowiedniego obiektu, przy
którym delegacje rządowe polska
i rosyjska mogłyby wspólnie oddać
hołd ofiarom okrutnej wojny rozpętanej przez reżim bolszewicki.
W związku z powyższym Rada
OPWiM zwróciła się do władz Gminy
Wołomin z prośbą o rozważenie możliwości przygotowania na potrzeby, ww.
uroczystości mogiły zbiorowej żołnierzy bolszewickich poległych 14 sierpnia 1920 r. pod Ossowem, położonej na
tzw. Polakowej Górze na pograniczu
gmin Wołomin i Zielonka. Dziękując
za dotychczas okazane zaangażowanie
i pomoc pragnę niniejszym pismem
potwierdzić życzenie i intencje Kancelarii Prezydenta RP, która rozważa
możliwość udziału Prezydenta RP
w uroczystościach w Ossowie 14
sierpnia b.r.
Rada OPWiM podtrzymuje deklarację sfinansowania budowy pomnika na mogile żołnierzy bolszewickich
prosząc jednocześnie władze samorządowe o pomoc w zakresie przygotowania utwardzonego dojścia do mogiły
wraz z przeprawą przez Czarną Strugę
i niewielkim placem dla oficjalnych delegacji i asysty wojskowej, jak również
o logistyczną obsługę planowanej uroczystości.”
Prace ruszyły z kopyta. W lokalnej

gazecie informowano: „Nagrobek
powstaje według projektu rzeźbiarza
Marka Moderaua, zwycięzcy niedawnego konkursu na projekt kwatery smoleńskiej na Wojskowych Powązkach.
Będzie miał formę wyłaniającego się
z ziemi prawosławnego krzyża, po bokach którego staną w szeregu 22 spiczaste elementy przypominające ostrza
bagnetów(…) Inicjatywę poparł (…)
Bronisław Komorowski : – Szacunek
dla żołnierzy leży w polskiej tradycji.
Warto pokazać Rosjanom, że tak samo
odnosimy się do ich poległych. Upamiętnienie mogiły na Polakówej Górce
byłoby dobrym gestem w stosunkach
polsko-rosyjskich (..).Cała kompozycja wykonana będzie z nierdzewnej
kwasoodpornej stali. Pomnik ma być
gotowy w 90. rocznicę “Cudu nad Wisłą”. Samorząd Wołomina sfinansował
utwardzenie prowadzącej do niego
drogi. Wojsko przerzuci nową kładkę
nad rzeczką Czarna Struga. Podczas
uroczystości 14 sierpnia bolszewicką
mogiłę odwiedzi prezydent Bronisław
Komorowski.”
I pomnik jest! Tempo zawrotne. Niestety, nie wszystko poszło jak należy.
Oszołomstwo dyszące nienawiścią do
wszystkiego co rosyjskie dowiedziało się o pomniku Komorowskiego/
Kunerta i podniosło wrzawę. Pan prezydent zrezygnował więc z udziału
w uroczystości z racji „napiętego programu”. Monument ma odsłonić zaledwie sekretarz Kunert. Do tego nie będzie ambasadora Rosji. Minister spraw
zagranicznych Siergiej Ławrow zabronił mu przyjazdu do Ossowa.
...................................
Pomnik postawiony przez Komorow-

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
skeigo bolszewikom ma kształt krzyża. Dowiedzieliśmy się tym samym,
że w 1920 r. Polaków mordowali, gwałcili, grabili i palili polskie domy rosyjscy chrześcijanie. Ten krzyż to swoja
drogą straszny afront dla podwładnych
komandira Michaiła Tuchczewskiego
dumnych z czerwonej gwiazdy. No
i jest kłopot dla przewodniczącego Napieralskiego. W „przestrzeni publicznej” Polakówej Górki stoi krzyż! Czy
lewica będzie tam demonstrować i domagać się przeniesienia krzyża do kościoła? A może w świątyniach powinny
być tylko krzyże katolickie, natomiast
symbole innych wyznań, zwłaszcza
krzyż prawosławny, nie denerwują
zwolenników SLD?
Przysłowie mówi – Panu Bogu
świeczkę i diabłu ogarek. Ogarek dostali od prezydenta ludzie modlący się
pod krzyżem przed pałacem na Krakowskim Przedmięściu. A martwi bolszewicy mają całkiem sporą świeczkę.
Jednak Polacy w roli diabła? Zgoda
buduje!
http://szeremietiew.blox.pl
www.gazetapatria.pl
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Celowe działanie, czy zwykła głupota?

Przypadająca w tym roku 90 rocznica Bitwy Warszawskiej miała być wielkim patriotycznym wydarzeniem chwały Polskiego Wojska, które w 1920 roku pokonało wielokrotnie liczniejszą Armię Czerwoną idącą „ po trupie Polski do serca Europy”.

Kazimierz Andrzej Zych

Centralne uroczystości państwowe
jeszcze za życia śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego zaplanowano w Ossowie, a to za sprawą Społecznego Komitetu Uhonorowania Bohatera Narodowego Ks. Ignacego Skorupki Orderem Orła Białego, który w czerwcu 2009 roku wystąpił do Prezydenta
RP o pośmiertne nadanie najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej bohaterowi Ossowa, który idąc do ataku na bolszewików poległ 14 sierpnia
1920 roku.
Na dwa tygodnie przed uroczystościami tzw. pocztą pantoflową społeczeństwo ziemi wołomińskiej dowiedziało się o budowie w Ossowie pomnika żołnierzom bolszewickim, którego odsłonięcie miało nastąpić 15
sierpnia br. dokładnie w dniu Święta
Wojska Polskiego i Cudu nad Wisłą.
Cała sprawa była jak się powoli
dowiadywaliśmy dużo wcześniej zaplanowana za zgodą władz Wołomina
i Zielonki, a ściślej burmistrzów tych
miast w porozumieniu z Kancelarią
Marszałka Sejmu, a później Prezydenta RP, oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Jedyny jak do tej pory dokument,
który te skryte działania władz różnego szczebla potwierdza – to pismo ROPWiM i jej sekretarza Andrzeja Kunerta z dnia 15 lipca br. skierowane do
burmistrza Wołomina Jerzego Mikulskiego dotyczące budowy bolszewickiego pomnika w Ossowie. W piśmie
tym wskazano, że pomysł wzniesienia
w.w. pomnika żołnierzom bolszewickim wyszedł z Kancelarii Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego, która to kancelaria poprzez ministra Andrzeja Kunerta dogrywała szczegóły
budowy, lokalizacji, dojazdu i finansów pomnika z władzami Wołomina
i Zielonki. Prace ruszyły ekspresowo
i w dziesięć dni postawiono okazały
pomnik, wybudowano kilkuset metrową, utwardzoną drogę z przeprawą
mostową przez rzekę.
Dokładnie w dniu święta Cudu nad
Wisłą miało nastąpić odsłonięcie pomnika w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego ze sztandarem,
przedstawicielami ambasady Federacji
Rosyjskiej, władz Wołomina i Zielonki oraz ministra Andrzeja Kunerta.
Wszyscy wymienieni notable czekali z wieńcami, by odsłonić pomnik
bolszewicki gdy okazało się, że pod
pomnikiem czerwonoarmistów stoi
kilkudziesięciu osobowa grupa osób
z okolicznych miejscowości, a nawet
z całej Polski i protestuje przeciwko
jego odsłonięciu. Do manifestujących
podszedł minister Kunert, zdziwiony
tym protestem zaczął przekonywać do
słuszności jego decyzji i celu w jakim
został postawiony w Ossowie.
W tym momencie zadałem pytanie
panu ministrowi Kunertowi: „ który raz jest w Ossowie” ? Minister
odpowiedział, że jest tu pierwszy raz.
Nie mogąc ukryć swojego zdziwienia,
że polski minister Rady Pamięci Walk
i Męczeństwa, Warszawiak mieszkawww.gazetapatria.pl

jący kilkanaście kilometrów od Ossowa swoje pierwsze kroki zamiast na
polskie mogiły kieruje pod pomnik
sowieckich najeźdźców, podjąłem
dalszą dyskusję z panem Kunertem co
do czasu, formy i miejsca jego odsłonięcia.
Gdy zebrani, coraz bardziej wdawali się w merytoryczną i historyczną
dyskusję – bądź, co bądź – z doktorem
historii, argumenty pana Kunerta topniały i to szybko, aż oznajmił że jest
mu wstyd, że musi odwołać uroczystości o czym powiadomił oczekującego
w czarnej limuzynie ambasadora Rosji.
Wstydzić powinien się właśnie minister Kunert, że doprowadził do sytu-

agresorami i polegli w walce. Dlaczego usilnie minister Kunert nawiązuje
w wypadku Ossowa do Katynia? Odpowiedź jest jedna – realizowana jest
doktryna Gorbaczowa, a teraz Putina,
by zmusić Polaków do zaakceptowania w Polsce „anty- Katynia”, aby
„zmiękczyć” jak mówi prof. Andrzej
Nowak wymowę sowieckiej zbrodni
na polskich oficerach z 1940 roku.
Forma pomnika z okazałym prawosławnym krzyżem, dwadzieścia dwa
bagnety postawione na sztorc i kłamliwa historycznie granitowa tablica
z wieloma błędami ortograficznymi
w kilkudziesięciu metrowej również
granitowej obudowie tworzy doniosły
pomnika dla najeźdźcy. Odsłanianie go

Minister A. Kunert w rozmowie z protestującymi
acji zakłamującej historię tak w formie
pomnika jak i treści tablicy, zaś termin
na to wybrany to już dobitne upokorzenie Polaków.
Uważam, że tam w Ossowie panu
Kunertowi udzielono dobrej lekcji
historii i obrony prawdy. Nie dziwi
mnie już, że polski minister się za
nas wstydzi jak ten sam minister myli
zbrodniarzy ludobójstwa w Katyniu
z obrońcami Ojczyzny w 1920 r. Oto
wypowiedź dr Kunerta dla Gazety
Wyborczej z 17 września br. Na py-

w dniu Wojska Polskiego i 90 rocznicy
wojny z Rosją bolszewicką świadczy
o nieznajomości historii, jej zakłamywaniu, głupocie, albo celowym prowokacyjnym działaniu. Co bardziej
zdenerwowani uczestnicy protestu jak
i komentujący mówili, że jeśli celem
organizatorów było ośmieszenie nas
Polaków i poniżenie wielkiego zwycięstwa Polski nad Rosją w 1920 roku,
to taki cel został osiągnięty. Tak też się
stało, gdyż najważniejszą informacją
agencji prasowych w tym świątecz-

tanie, że na uroczystości w Ossowie
przyjechał ambasador Rosji – co powiedział?. „Musiałem ze wstydem poinformować go, że trzeba ją odwołać.
Co więcej, gdy dyskutowałem z protestującymi, przypomniałem sobie,
że 27 lipca brałem udział w uroczystości 10 - lecia otwarcia cmentarza
w Katyniu. Zorganizowali ją Rosjanie”.
Minister Kunert zapomniał, że do
Katynia polskie wojsko zostało dowiezione z sowieckich obozów jenieckich
i tam dziesiątkami tysięcy zamordowane, zaś w Ossowie bolszewicy byli

nym dniu było odwołanie uroczystości przy pomniku bolszewików, a nie
wiadomość, że bohater Ossowa Ks.
Ignacy Skorupka pośmiertnie otrzymał Order Orła Białego.
Osobiście nie chce mi się wierzyć
w aż takie wyrafinowane działanie,
a zatem osoby, które doprowadziły do
zakłócenia rocznicowych obchodów
Bitwy Warszawskiej - gloryfikacją
bolszewików właśnie w tym szczególnym dniu winny podać się do dymisji,
tym gorzej gdyż są to przedstawiciele
polskiej Rady Ochrony Pamięci Walki

Męczeństwa, a ich działania jak piszą
rosyjskie gazety były zgodne z poglądami obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zastanawiające
jest, że dzieje się to w okresie kiedy
polskie władze po pół roku od tragedii smoleńskiej i śmierci elity Państwa
Polskiego, która podążała by oddać
hołd ofiarom sowieckiego ludobójstwa
w Katyniu, nie potrafią postawić tam
godnego pomnika, zaś tu w Ossowie
oddajemy hołdy twórcom i wykonawcom tego największego totalitarnobolszewickiego reżimu.
Czy jest to również przypadek,
że w Ossowie bolszewikom, którzy
niszczyli prawosławie stawia się właśnie prawosławny krzyż w czasie kiedy inny chrześcijański krzyż zwalczany jest na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie ?
Należy zadać pytanie: jeżeli już
dokonano ekshumacji bolszewików
w Ossowie, to dlaczego ich pośmiertne szczątki z należytym szacunkiem
nie przetransportowano na cmentarz
rosyjski w Warszawie przy Żwirki
i Wigury i nie pogrzebano w zbiorowej mogile, dlaczego właśnie usilnie
dokonano tego pochówku w Ossowie,
miejscu gdzie nastąpił kulminacyjny
punkt zwrotny wojny z Rosją i początek jej klęski militarnej?
• Sprawa z pomnikiem bolszewików
dalej jest nie załatwiona i wyjaśniona
– tak pod względem jego lokalizacji
jak i dokumentacji inwestycyjnej budowy, pozwoleń na budowę – pomnika, drogi, mostu, finansowania przez
urzędy Wołomina i Zielonki tych prac,
o których nikt nie wiedział włącznie
z Radami Miasta i Powiatu.
Koszty budowy pomnika, jego projekt pokryliśmy właśnie my, nic o tym
nie wiedząc z własnych społecznych
budżetów miejskich, kiedy w Rosji za
budowę polskich cmentarzy Polaków
mordowanych w dziesiątkach tysięcy
jako nie najeźdźców a jeńców wojennych, rozstrzeliwanych bez sądów
strzałem w tył głowy płacimy z polskich funduszy. Trwający od początku kadencji obecnej władzy premiera
Tuska i prezydenta Komorowskiego
tzw. proces pojednania na kolanach
bez najmniejszych chęci drugiej strony Rosji szkodzi polskiej racji stanu
i poniża nas Polaków w opinii innych
dumnych narodów.
Zdziwienie musi też budzić homilia
wygłoszona 14 sierpnia w Ossowie
przez Prymasa Polski, w której padły
zaskakujące słowa „..gorąco módlmy
się za wszystkich poległych żołnierzy
rosyjskich – oni musieli tu przyjść,
bo inaczej polegliby z nieposłuszeństwa”. Po tych słowach zapanowała
chwilowa konsternacja, gdyż wcześniej abp Kowalczyk pomylił ks. Skorupkę z ks. Popiełuszką.
Słuchając tej wypowiedzi Prymasa
jasno wynika, że ci biedni bolszewicy musieli tu przyjść i mordować Polaków, bo jak by nie mordowali polskich obrońców - to by sami zginęli za
to, że ich nie mordowali. Co na to powiedzą rodziny zgwałconych i bestialsko zamordowanych przez tych biednych sołdatów 18 sierpnia 1920r. kilkudziesięciu sanitariuszek z płockiego szpitala? Co pomyślą sobie rodziny
okrutnie zamordowanych jeńców wo-

jennych, oficerów wziętych do niewoli w Lemanie koło Kolna, Chorzelach
czy wyciętych w pień bohaterów z Zadwórza?
Gdyby nie wystąpienia tuż po słowach Abp Kowalczyka – prymasa
seniora Kardynała Józefa Glempa
i Abp Henryka Hosera nawiązującego po raz pierwszy tego dnia do
zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojnie 1920 r. i przypomnienie zebranym na mszy w Ossowie
o braku do dnia dzisiejszego pomnika
i godnego uhonorowania przywódcy
Powstania Styczniowego Romualda
Traugutta, a także o skromnym pomniku obrońców Olszynki Grochowskiej w Powstaniu Listopadowym,
to z przykrością muszę stwierdzić,
że słowa przypominające o godności tego miejsca i szerzące prawdę
historyczną nie zaistniałyby podczas
tych ossowskich uroczystości. Nie
ulega wątpliwości, że była to słuszna
sugestia co do wcześniejszej wypowiedzi Abp Kowalczyka i pomnika
bolszewików nieopodal Sanktuarium
w Ossowie. Całkowity brak konsultacji
ze społeczeństwem oraz samorządami
w sprawie powstania pomnika najeźdźcy spod znaku – nie krzyża prawosławnego – a czerwonej gwiazdy
z sierpem i młotem, świadczy o lekceważeniu opinii publicznej, co przypomina nam o minionym okresie, gdzie
władza wszystko mogła, a ciemny naród mógł tylko bić brawo.
Od kilku tygodni obserwuję promowanie w wołomińskich świątyniach
osoby burmistrza Mikulskiego – nie
ma niedzieli, by z ambony w ogłoszeniach parafialnych nie padło jego
nazwisko. Ostatnio po raz kolejny
ponownie nazwisko burmistrza wymieniono z ambony, tym razem po
bolszewickim pomniku burmistrz Mikulski odsłania pomnik – mordowanych przez nich – Sybiraków! Szkoda,
że takiej aktywności informowania
nie okazano, gdy pan burmistrz wraz
z burmistrzem Zielonki budowali drogi i pomnik dla bolszewików
w Ossowie. Dlaczego wtedy z ambon nie ogłoszono i nie „zaproszono”
wiernych na uroczystości odsłonięcia
tego haniebnego pomnika najeźdźców?! Jako wierni jesteśmy wspólnotą
Kościoła Katolickiego i mamy prawo
wiedzieć, co dzieje się w naszym dekanacie, zważywszy na to, że o budowie pomnika podobno doskonale wiedzieli przedstawiciele wołomińskiego
Kościoła, a jednak podczas mszy za
Ojczyznę 13 sierpnia nie poinformowano wiernych o poczynaniach burmistrza Mikulskiego w Ossowie. Pisał
o takich zachowaniach już Norwid:
„apostolstwo nie jest dyplomacją
i kuglarstwem, i kabalistyką, ale proroctwem szczerym.”
– Cyprian Kamil Norwid
A inny poeta pisał:
A choć może kłamał trocha,
Miał słuchacze zapłakane,
Bo są kłamstwa co się kocha
Jak i prawdy niekochane
– Kazimierz Kaskowski
Gorzej byłoby, gdyby podobnie jak
trzymając w tajemnicy przed społeczeństwem budowę pomnika bolszepatria.gazeta@op.pl
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Na zdjęciu ciała polskich oficerów, jeńców bestialsko zamordowanych w Lemanie koło Kolna 20 sierpnia 1920 r.
wikom, nie poinformował burmistrz
o niej dziekana wołomińskiego dekanatu. Osobiście nie godzę się, by
w okresie wyborczym nagminnie promowano osobę burmistrza Mikulskiego, który jak pisze jeden z oburzonych
internautów „Marszałek Piłsudski

w grobie się przewraca gdy – burmistrz
Mikulski jedną ręką składa wieńce
przy pomniku Sybiraków i pogromcy
bolszewików Marszałka Józefa Piłsudskiego a drugą ręką uczestniczy
w budowie pomnika sowieckiego
i jedzie do Ossowa z wieńcem, by

oddawać pokłony bolszewikom”.
Przypomnę tu fragment homilii Abp
Sławoja Leszka Głódzia wypowiedziany w sierpniu br. na Jasnej Górze
a odwołujący się słów Cypriana Kamila Norwida – „Nie trzeba kłaniać się
okolicznościom – a Prawdzie kazać by

stała za drzwiami”. Taka dwulicowość
uprawiana przez władze, to nie tylko
uczestniczenie w fałszowaniu historii,
to brak podstawowych zasad patriotyzmu i szacunku dla bohaterów Polski.
Dowodem na to, że przekroczono
wszelkie normy przyzwoitości, prawdy

historycznej i naszej dumy narodowej
świadczy niedawna uchwała Rady
Powiatu wołomińskiego nr XLV337/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku
przedstawiająca stanowczy sprzeciw
wobec budowy w Ossowie pomnika
na bolszewickiej mogile z 1920 roku.

Budujmy narodowe pomniki, usuwajmy sowieckie
Z prof. Jackiem Trznadlem, przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler

W akcję usunięcia krzyża sprzed
Pałacu Prezydenckiego włączył
się minister Bogdan Zdrojewski.
W niewybrednych słowach zaatakował pomysł pomnika ku czci
ofiar, przewrotnie argumentując,
że “w Polsce panuje jakaś pomnikomania. (...) Polska staje się przez
to brzydsza, bardziej polityczna,
bardziej rozedrgana także emocjonalnie”. Zaskakuje Pana takie
stanowisko?
– Odrzucam argumenty ministra
Zdrojewskiego. W sytuacji gdy
z Warszawy nie usunięto jeszcze
wszystkich sowieckich monumentów, miałby nie powstać pomnik
upamiętniający tak wielką narodową
tragedię? W Polsce wciąż stoi wiele
pomników z okresu PRL, wystarczy
wspomnieć chociażby pomnik generała Berlinga czy “polsko-radzieckiego braterstwa broni” (tzw. czterej
śpiący) w Warszawie. Ich już dawno
nie powinno być w stolicy, nie mówiąc o prowincji, gdzie pomników
czy tablic upamiętniających władzę
ludową jest do tej pory mnóstwo.
W czasach PRL z wielkim zapałem
usuwano cenne pamiątki historyczne. Szkoda, że obecnie rządzący nie
podzielają takiego samego zapału w
stosunku do usuwania pamiątek sowieckich. Proszę sobie przypomnieć,
jaki skandal międzynarodowy zrobiła
Rosja, kiedy Estończycy usunęli ze
środka jednego z miast pomnik sowieckiego żołnierza, który przecież
symbolizował okupanta.
Negując ideę pomnika przed Pałacem Prezydenckim, minister
Zdrojewski podpiera się opinią
Ewy Nekandy-Trepki, stołecznego konserwatora zabytków, która twierdzi, że nowe upamiętnienie
“zaburzy klasycystyczny charakter
patria.gazeta@op.pl

założenia pałacowego”.
– Założenie, że nic nie może się
nigdy zmienić w tym miejscu, że
historia współczesna zaburzy nam
przeszłość, jest błędne. Gdyby było
prawdziwe, to przy ruinach Forum
Romanum w Rzymie nie powinno
powstać nowe miasto, bo zaburza
tak ważny dla nas Rzym klasyczny, Rzym konsulów i cezarów. Poza
tym jest jeszcze jedna sprawa. Gdy
stawiamy pomniki, zwykle długo
zastanawiamy się nad odpowiednim
dla nich miejscem. W przypadku
katastrofy prezydenckiego samolotu
pod Katyniem mamy do czynienia z
wydarzeniem wykraczającym poza
zwykłą miarę. To właśnie pod Pałacem Prezydenckim spontanicznie zaczęli zbierać się ludzie
10 kwietnia br., tu został postawiony krzyż upamiętniający tę tragedię. Dlatego uważam, że również tutaj powinien powstać monument poświęcony tragicznie zmarłym ofiarom.
Jaki kształt powinien przybrać
pomnik?
– Nie byłbym za stawianiem dużego monumentu, bo kolidowałby
w tym miejscu z pomnikiem księcia
Józefa Poniatowskiego. Z pewnością mogłaby jednak powstać tablica z wygrawerowanymi nazwiskami wszystkich ofiar i informacją,
że w tym pałacu mieszkał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który zginął w katastrofie. Uważam,
że taka tablica niczego nie naruszałaby
w przestrzeni Pałacu Prezydenckiego. Gdyby tak nawet było, wyjątkowość wydarzenia może naruszać
wszystkie “standardy”. Oponentom
przypominam, że w Warszawie wiele razy naruszano “standardy”, czego
przykładem jest Pałac Kultury i Nauki, który zaburzył architektoniczną
tkankę Śródmieścia. Opowiadałem
się za jego usunięciem. Także działania Biura Odbudowy Stolicy doprowadziły do zburzenia wielu zabytkowych budynków, które mogły stać
jeszcze wiele dziesięcioleci.
Wszyscy jesteśmy zgodni, że pomnik, który ma powstać na Krakowskim Przedmieściu, powinien

mieć wkomponowany element
krzyża.
– Zgadzam się z tym. Jeżeli będzie
to np. pamiątkowa tablica, to może
być na niej – zależnie od kompozycji – krzyż. Dlaczego mielibyśmy
uciekać od symboliki chrześcijańskiej? Krzyż powinien być chociażby dlatego, że nie mamy krzyża katyńskiego w stolicy, a ta delegacja
przecież leciała na uroczystości do
Katynia. Uważam, że powinien być
rozpisany konkurs na taki pomnik.
Jeszcze raz podkreślę, w żaden sposób nie naruszy on przestrzeni przed
Pałacem Prezydenckim, zakładając,
że nowe elementy zostaną odpowiednio wkomponowane w istniejącą już
architekturę. To, co naruszyło Warszawę całkowicie, to były bombardowania 1939 i 1944 roku, a potem
ochocza praca Biura Odbudowy
Stolicy. Podejmowało ono decyzję
o burzeniu zabytkowych domów,
które mogły stać jeszcze wiele dziesięcioleci, tworząc w ich miejscu
skwer, bo taki był projekt.
Co Pana najbardziej razi
w sztucznie wywołanej awanturze wokół krzyża na Krakowskim
Przedmieściu?
– Każdy kraj, każdy naród stawia
pomniki. Nawet lokalne społeczności
lubią wiedzieć, że w danym miejscu
ktoś znamienity się urodził, mieszkał, zmarł, i upamiętniają ten fakt
w stosowny sposób. To jest naturalne.
W Pałacu Prezydenckim mieszkał tragicznie zmarły śp. prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej pan Lech
Kaczyński, więc siłą rzeczy nie ma
lepszego miejsca na godne upamiętnienie jego osoby, jego bliskich
i współpracowników, którzy razem
z nim ponieśli śmierć. Pod pomnikiem, jaka by nie była jego forma,
zarówno Polacy, jak i zagraniczni
turyści będą mogli oddać hołd poległym. Nie rozumiem argumentów
ludzi - myślę tu głównie o panu Palikocie - którzy za wszelką cenę chcieliby, żeby taki pomnik w tym miejscu
nie powstał, czy najchętniej zabraliby
z Wawelu trumny z parą prezydencką. Warto przypomnieć sobie, kto
bezcześcił i wyrzucał trumny... W XX
wieku czyniła tak czerwona Hiszpa-

nia, wcześniej rewolucja francuska.
Mogę zapytać złośliwie, dlaczego
panu Palikotowi nie przyjdzie do głowy przenieść z wojskowych Powązek
w inne miejsce grobu Bieruta?
Jeszcze podczas kampanii wyborczej pod pretekstem mycia chodnika usiłowano usunąć krzyż sprzed
Pałacu Prezydenckiego, nie dopuścili do tego przedstawiciele Komitetu Katyńskiego. Platforma Obywatelska walczy z krzyżem i przyszłym pomnikiem z niesamowitą
zaciekłością.
- Myślę, że chodzi o sprawę katastrofy smoleńskiej i prowadzonego
śledztwa, które na naszych oczach
coraz bardziej się sypie. Słyszeliśmy
już wstrząsające informacje o sytuacji w komisji MAK, o jej wykroczeniach, złych śledztwach i korupcji.
Nie ustępują także pretensje do rządu
Donalda Tuska, który nie wytłumaczył się z różnych rzeczy. Tymczasem prokuratura uznała, że panowie
Tusk i Komorowski nie muszą zeznawać przed komisją śledczą, bo nic
ich nie łączy z katastrofą. A przecież
ich odpowiedzialność w kwestii decyzji, jakie podejmowali po katastrofie, jest ewidentna. Myślę tu głównie
o oddaniu Rosjanom śledztwa. Mamy
więc do czynienia z upadkiem demokracji, kiedy władza wykonawcza,
bo niewątpliwie mamy do czynienia
z naciskiem na określonego prokuratora, zlewa się z władzą sądowniczą.
Przed Pałacem Prezydenckim ludzie
gromadzili się nie tylko bezpośrednio
po katastrofie, lecz także później – tu
spotykali się członkowie Ruchu 10
Kwietnia, który przecież postawił sobie za cel wyjaśnienie katastrofy. To
jest nie na rękę rządowi i Platformie
Obywatelskiej. Dla nich wszystko,
co przypomina katastrofę, powinno
być usuwane z pola widzenia ludzi,
a Pałac Prezydencki jest miejscem
szczególnym.
Nie dziwi Pana fakt, że gdy trzeba bronić pomników upamiętniających wartości narodowe, katolickie, padają zarzuty “pomnikomanii”, zaburzania zabytkowej przestrzeni? Gdy natomiast promuje
się np. dewiacje, co ostatnio czyni

Muzeum Narodowe, ministerstwo
kultury wspiera takie inicjatywy...
– Co do opinii pani Trepki, jestem
nieufny, bo nie wiem, kto jeszcze
wpływał na nią. Sądzę, że uzasadnienie, które podaje, może być bardzo
stronnicze. Na moich oczach zostało
zburzonych wiele zabytkowych gmachów, które po wojnie jakoś ostały
się w Warszawie, a których nie potrafili obronić konserwatorzy zabytków.
Dziś dochodzi do podobnych rzeczy.
Niedawno rozmawiałem z pewnym
konserwatorem zabytków, który
stracił pracę w swoim mieście tylko
dlatego, że sprzeciwił się wyburzeniu
domów, które miały dla tego miasta
wartość zabytkową. Nie jest to zastanawiające? Inny przykład. Obok
mego domu na wsi stał do niedawna
piękny dworek z końca XVIII wieku
z wielospadowym dachem. Mimo
że była na nim tablica informująca,
że jest on strzeżonym dobrem narodowym, pozwolono mu popaść w zupełną ruinę. Ten teren kupił później
jakiś biznesmen, który zburzył dworek i wybudował na jego miejscu, nie
trzymając się historycznego planu,
zupełnie dowolną rekonstrukcję.
Sporo czasu spędził Pan we Francji, jak tam podchodzi się do pomników?
- We Francji, którą dobrze znam,
uderzyło mnie, że w każdej wiosce
stoi krzyż, a na nim znajduje się spis
nazwisk tych, którzy zginęli podczas
I wojny światowej. Niech więc pan
Zdrojewski, który mówi o pomnikomanii w Polsce, napisze dużą rozprawę albo pracę doktorską na temat
tego, jak we Francji stawia się pomniki poległym. My pomnika I wojny właściwie w ogóle nie mamy...
Radziłbym, żebyśmy się najpierw zastanowili, jak jest u innych, a nie krytykowali idei wybudowania u nas pomnika tak ważnego dla Narodu Polskiego.
Dziękuję za rozmowę.
Źródło: „Nasz Dziennik” (Poniedziałek, 26 lipca 2010, Nr 172
(3798))
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Czy technik
to już historia?

„PATRIA”

Rzecz o wolności

Przy 11% bezrobociu w Polsce 30% firm ma kłopoty kadrowe. Gdzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy?

Czytając gazety z ofertami pracy najczęściej można znaleźć takie
ogłoszenia: „Zatrudnię sprzedawcę,
fryzjerkę, elektryka, hydraulika itp.”.
Czyli praca jest, tylko brak pracowników. Przy 11% bezrobociu w Polsce 30% firm ma kłopoty kadrowe.
Gdzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy?
Ostatnia reforma szkolnictwa zlikwidowała 4-letnie licea zawodowe,
które kształciły robotników wykwalifikowanych i dawały jednocześnie
wykształcenie średnie. Na ich miejsce pojawiły się licea profilowane.
Kogo miały kształcić? Nie wiadomo. Do zawodu nie przygotowują, do
studiów raczej też nie ze względu na
zmniejszoną liczbę godzin przedmiotów ogólnokształcących. Na szczęście młodzi ludzie sami zweryfikowali tę hybrydę i licea profilowane
powoli zaczynają znikać z rynku eduREKLAMA

www.gazetapatria.pl

kacyjnego.
A technika, które kształciły fachowców nagle okazały się niepotrzebne i zaczęto w ich miejsce tworzyć licea ogólnokształcące. To prawda, że nie wszystkie kształciły fachowców poszukiwanych na rynku
pracy (co miał robić technik przemysłu szklarskiego, kiedy zlikwidowano huty szkła?). Główną jednak
przyczyną likwidacji szkół kształcących w zawodzie było ciągłe niedoinwestowanie oświaty. Szkolnictwo
zawodowe jest kosztowne: trzeba inwestować w bazę technodydaktyczną, zatrudniać fachowców. Ci ostatni do pracy w szkole się nie garnęli,
trudno sobie wyobrazić, by np. inżynier elektryk otrzymywał pensję nauczyciela stażysty. Nie było na to pieniędzy. Nikt wtedy nie myślał co będzie się działo na rynku pracy na 5,
10, 10 lat.
Mniej zauważalną przyczyną upadku szkolnictwa zawodowego jest
zrównanie czasu w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych (do 3 lat w wielu zawodach).
To spowodowało, że te ostatnie przestały być dla młodzieży alternatywą
do szybkiego usamodzielnienia się.
Większość młodych ludzi odkłada
decyzje o własnej drodze zawodowej
do ukończenia liceum.
A potem.... potem oczywiście studia. Często na prywatnej uczelni, bo
do tych dostęp jest nieograniczony.
Nie ma chyba w Polsce miasta po-

wiatowego, które nie miałoby wyższej uczelni. Co oferują: 190 szkół
wyższych na kierunek pedagogiczny,
niewiele mniej zarządzanie i marketing, administrację, ochronę środowiska, finanse i bankowość.
Kształcą więc przyszłych bezrobotnych. Nie oceniając poziomu tych
studiów oczywiste jest, że rynek pracy nie jest w stanie co rok wchłonąć
tylu tysięcy pedagogów, czy pracowników administracji (znam absolwenta zarządzania, który wysłał CV
do 900 firm i pracy nie znalazł).
Co robią więc ci współcześni dwudziestoparoletni? Najpierw z nadzieją
szukają pracy w zawodzie: miesiąc,
dwa, pół roku, najbardziej ambitni nawet rok. Potem są zadowoleni
z pracy w pizzerii, hurtowni spożywczej czy sklepie z butami. W końcu
trzeba z czegoś żyć... Ci bardziej
kreatywni próbują sił we własnym
biznesie. Inni myślą o przekwalifikowaniu się... tylko jak to zrobić.
Być może reforma szkolnictwa zawodowego, która ma się rozpocząć
w 2012r. Doprowadzi do równowagi
na rynku pracy. Umożliwi ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (np. Centrach
Kształcenia Ustawicznego) oraz
przystąpienia do egzaminu zawodowego na poziomie robotnika wykwalifikowanego lub technika. Miejmy
nadzieję, że do tego czasu ostatni
hydraulik nie wyjedzie na Zieloną
Wyspę...

Ireneusz Kielczyk
Niebywale trudno jest znaleźć
granicę między tym, na co możemy
sobie pozwolić wobec innych osób,
a co już może zostać odebrane jako
naruszanie czyjeś integralności
i wolności. Nie tak dawno znajoma
opowiedziała mi krótką scenkę rodzajową. Z racji tego, że mieszka na
peryferiach Warszawy, a nie posiada
prawa jazdy, zmuszona jest codziennie dotrzeć do pracy, korzystając
z środków transportu miejskiego. Autobus, tramwaj czy metro – to miejsca niezastąpione, gdy zechce się
poznać mentalność współczesnego
społeczeństwa. Tu ludzie się spotykają, a spotkania te, choć często zaledwie kilkuminutowe, mogą stanowić
doskonały witraż ludzkich charakterów i skłonności. Jest on tym bardziej realistyczny, że w warunkach
braku komfortu jazdy, chociażby bez
klimatyzacji, co szczególnie dało się
odczuć podczas ostatniej fali tropikalnych upałów, czy też zmęczenia,
bo przecież miasto samo w sobie potrafi być uciążliwe, ludzie przestają
kontrolować swoje zachowanie.
I właśnie w jeden z tych dusznych
dni, znajoma wsiadła do swojego
tramwaju, zajęła jedno z ostatnich
wolnych miejsc i miała okazję przyjrzeć się pasażerom. Od razu przed
sobą zauważyła kobietę w średnim
wieku, dość elegancko ubraną, z tych
które określa się mianem „kobiet
z klasą”. Natomiast tuż przed nią siedział chłopiec, prawdopodobnie gimnazjalista, rumiany i w sile swojego
młodzieńczego wieku. Z zachowania
obojga można było wywnioskować,
że są ze sobą spokrewnieni, co więcej można było określić stopień tej
koligacji, a mianowicie - matka i syn.
Tramwaj wlókł się niemiłosiernie,
pasażerowie próbowali przyspieszyć
czas podróży rozmowami, a krótkie
i powtarzalne „Ale gorąco”, „O Jezu,
ale skwar” brzmiały jak mantra i wypełniały cały pojazd. Na kolejnym
przystanku tramwaj zatrzymał się.
Wsiadło kilkoro pasażerów, a pośród
nich kobieta, w wieku, w którym
z należytą czcią można już użyć synonimu „babunia”. Rozejrzała się
dyskretnie, a gdy zauważyła, że nie
ma wolnych miejsc siedzących, posłusznie jak uczennica stanęła przy
wspomnianej kobiecie z synem.
Znajoma spojrzała na zegarek. Była
ósma rano, skwar co najmniej 30
stopniowy. Następnie spojrzała na
staruszkę. Ta oddychała wolno i
ciężko, widać było, że podróż wymaga od niej dużego wysiłku. „Trzeba
ustąpić jej miejsca” – pomyślała znajoma i gdy już miała poderwać się i
podnieść, usłyszała męski głos: „Dlaczego nie każe pani swojemu synowi

Może pozwoliliśmy, by
zupełnie niezauważalnie zakradła się do naszego życia zupełnie
inna wolność – wolność egoistyczna, która o tyle ma rację bytu,o ile działa na korzyść
jednostki , i to jednostki, która nie widzi nic
poza czubek własnego
nosa.
ustąpić miejsca starszej pani?” Podniosła wzrok i zobaczyła mężczyznę
w średnim wieku, który ze zdziwieniem patrzył w stronę matki gimnazjalisty. Pytanie zadane głośno
od razu wzbudziło zainteresowanie
znacznej części pasażerów. Wszyscy
spoglądali raz na mężczyznę, raz na
matkę, aż wreszcie, gdy cisza była
zbyt długa, zawiesili wzrok na tej
ostatniej. Ta bez zmieszania, odparła: „To nie jest pańskie dziecko i nie
życzę sobie, żeby pan mówił mi jak
powinnam je wychowywać”. Mężczyzna osłupiał, znajoma również,
a najbardziej niezręcznie zrobiło się
bogu ducha winnej staruszce…
Żadne z nich prawdopodobnie nie
spodziewało się takiego biegu wydarzeń, bo w kontekście tej sytuacji,
przypomnieli sobie zapewne siebie
z dzieciństwa i za nic nie mogli pojąć, że konkretne i dla nich święte zasady dobrego wychowania, które od
kołyski były im wpajane, są zupełnie
obce młodemu pokoleniu. Pojawia
się jednak raz pytanie: skąd młodzi
mają czerpać wiedzę, jeśli zwyczajnie nikt jej im nie przekazuje. Nowocześni rodzice zapominają, że ich latorośl już niedługo sama będzie miała
swoje rodziny i swoje pociechy, a oni
sami kiedy być może znajdą się na
miejscu tej wątłej staruszki.
I jeśli zastanawiamy się dlaczego
takie sytuacje w ogóle mają miejsce,
to przychodzi mi na myśl tylko jedno: że może to są właśnie rezultaty,
tak długo oczekiwanych wolności:
wolności słowa, czynów i wreszcie
wychowania. Tylko czy o taką wolność na pewno walczyli nasi przodkowie? Może pozwoliliśmy, by zupełnie niezauważalnie zakradła się
do naszego życia zupełnie inna wolność – wolność egoistyczna, która
o tyle ma rację bytu, o ile działa na
korzyść jednostki, i to jednostki,
która nie widzi nic poza czubek własnego nosa. Czy w takim wypadku
wolno nam, podobnie jak zrobił to
ów mężczyzna, zareagować? Czy
mamy prawo przeciwstawiać się obojętności wobec słabszego, starszego,
czy też mamy powstrzymywać się,
ponieważ naruszamy czyjąś „wolność”, w tym wypadku wolność do
wychowania młodego człowieka na
dorosłego egoistę.
Z rozrzewnieniem wspominam
wiec moją nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej, która nie
raz wytargała mnie za uszy za to,
że nie wstałem na jej wejście do
klasy. Albo mojego świętej pamięci
dziadka, który niestrudzenie opowiadał mi, małemu smykowi, że kiedyś
jedni walczyli, po to by inni mogli,
żyć w wolności. Może gdyby nie oni,
nie byłby tym kim jestem.
patria.gazeta@op.pl
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„Będziesz obchodził święto
pierwszych plonów i święto żniwa”
Rolnik utrudzony pracą, gdy tylko zakończą się żniwa, niesie plony ziemi Bogu w dziękczynieniu. To
dziękczynienie za dary Boże i ziemi nazywamy dożynkami.

ks. Władysław Trojanowski
dziekan tłuszczański
Wakacje, które przeżywamy każdego roku, to szczególny czas w życiu ludzi. Jedni po całorocznej wytężonej pracy odpoczywają w górach, nad morzem, nad jeziorami,
czy też w różnych zagranicznych kurortach. Natomiast dla rolników i ludzi związanych ze wsią, czas wakacji, to czas wzmożonej pracy. Trzeba zebrać podczas żniw to co urodziła karmicielka ziemia, a co przedtem
wrzucił w ziemię człowiek. To ciężka i mozolna praca człowieka, a nade
wszystko Boże błogosławieństwo
dają efekty plonów zbóż i płodów
rolnych. Rolnik w szczególny sposób
widzi tę współzależność pracy człowieka i Bożego błogosławieństwa,
aby ziemia wydała upragnione owoce, które będą służyć nie tylko rolnikowi, ale wszystkim ludziom.
Stąd rolnik utrudzony pracą, gdy
tylko zakończą się żniwa, niesie
plony ziemi Bogu w dziękczynieniu. To dziękczynienie za dary Boże
i ziemi nazywamy dożynkami. Każdy, kto zna znój pracy na roli chce
dziękować Bogu. Stąd są dożynki
w wiejskich parafiach. Są też dożynki w większych skupiskach jakimi są
Gminy. Są też dożynki powiatowe,
wojewódzkie i ogólnopolskie. Na

szczególną uwagę zasługują dożynki
narodowe na Jasnej Górze. Jednakże
i wielką wagę przywiązują mieszkańcy wsi i miast do dożynek gminno
diecezjalnych, które każdego roku
odbywają się w każdej diecezji na
terenie innej gminy.
Pomni na Boże pouczenie zawarte w Księdze Wyjścia: „Będziesz
obchodził święto pierwszych plonów i święto żniwa”, Święto dziękczynienia za plony tj. DOŻYNKI
Diecezjalno Gminne w tym roku
obchodziliśmy w Tłuszczu. Pragniemy w tym miejscu wyrazić naszą
wdzięczność, iż dzięki uprzejmości
i życzliwości Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, Ordynariusza naszej diecezji warszawsko
praskiej, a także Burmistrza Gminy
pana Krzysztofa Białka i Radnych

naszej Gminy gościliśmy tylu wspaniałych P.T. Gości, a nade wszystko
pracujących na roli, utrudzonych P.T
ROLNIKÓW. Jako Wspólnota Diecezjalna chcemy wyśpiewać tę piękną pieśń” „Bogu z Jego darów, chleb
niesiemy czysty; przyjmij Ojcze tę
ofiarę, przyjmij Boże wiekuisty”.
Składając Bogu dziękczynienie za
tegoroczne plony nasz wzrok i serce
kierujemy ku Wszystkim ludziom
wsi. Dziękujemy Im za pracę na roli,
za umiłowanie matki ziemi rodzicielki plonów. Szczególnie patrzymy
z troską i miłością na tych rolników,
którzy podczas tegorocznej powodzi
utracili swoje plony i chcemy zaradzić Ich niedostatkowi. Solidaryzując się z Nimi, nie tylko spieszymy
z pomocą materialną, ale nadto domagamy się od Władz Rządowych,

Abp Henryk Hoser i ks. dziekan Władysław Trojanowski.

by nie tylko obiecywali, ale także
nieśli pomoc poszkodowanym. Niech
to święto dziękczynienia uczuli nas
na problemy najbiedniejszych.
Starostowie dożynek pani Elżbieta
Rudnik, sołtyska ze wsi Łysobyki
i pan Kazimierz Banaszek, lokalny
biznesmen, ale nade wszystkim rolnik uprawiający prawie 20 ha ziemi
przynieśli do ołtarza chleb, który wręczyli Pasterzowi Diecezji Księdzu
Arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi SAC, a po Mszy św. także Gospodarzowi Gminy panu Burmistrzowi
Janowi Krzysztofowi Białkowi. Do
Obydwu Włodarzy wypowiedzieli
znamienne słowa: „by tak rozdzielali
chleb, aby nikomu go nie zabrakło”.
Ustami Włodarzy całującymi dożynkowy bochen chleba ucałowaliśmy
także spracowane dłonie rolników.
Niech z całą mocą te pragnienia się

spełnią. By jednakże mogły się one
ziścić, musimy wszyscy nauczyć
się szacunku dla chleba. Stąd niech
wyraziście brzmią w naszych sercach i uszach słowa Norwida, który
powie: „..do kraju tego, gdzie przez
szacunek dla chleba, odrobinę się całuje przez uszanowanie – tęskno mi
Panie”. Niech NIKOMU w naszej
Ojczyźnie i na całym świecie nie
zabraknie chleba i niech nie będzie
ludzi głodnych na ziemi. Zadbajmy
także o jedność naszej lokalnej społeczności i nie dajmy posłuchu żadnym brukowym gazetom zrzeszonym
w korporacjach.
W imieniu Organizatorów tegorocznych Dożynek Diecezjalno Gminnych dziękuję Wszystkich mieszkańcom naszej Diecezji za udział w tegorocznych Dożynkach w Tłuszczu.

„Zamelduj się w Ząbkach”
Parę miesięcy temu w naszym mieście niemal na każdym słupie ogłoszeniowym widać było pana
z clipartu, który zachęcał wszystkich mieszkańców Ząbek do tego, by meldowali się w naszym mieście. Władze Ząbek argumentowały to faktem, że im więcej zameldowanych Ząbkowian, tym większe wpływy do budżetu miasta, a co za tym idzie, więcej pieniędzy na inwestycje miejskie. Czy taki
argument wystarcza jednak do tego, by osoba, która w Ząbkach mieszka, ale podatki płaci w Gdańsku, Warszawie czy we Włocławku, faktycznie zameldowała się w swoim miejscu zamieszkania?
Według mnie to trochę mało. Do czego zmierzam?
Tomasz Miller
W mojej parafii przy ulicy Powstańców w trakcie Mszy św. np na
godzinę 11:30 przed kaplicą, gdy
jest ładna pogoda widać tłumy mam
i ojców z małymi dziećmi. Na pewno dla tych rodzin miłą wiadomością
jest fakt, że w Ząbkach (jako jednym
z nielicznych miast w Polsce) becikowe wypłacane jest w kwocie 2000
PLN, a więc kwocie dwukrotnie
wyższej niż chociażby w Warszawie.
Niby dobrze, ale czy ktoś z władz
naszego miasta interesuje się młodymi rodzinami już po wypłacie becikowego? Śmiem wątpić. Ile mamy
państwowych żłobków w Ząbkach?
Odpowiedź jest prosta – żadnego!!!
Tak więc całe becikowe zazwyczaj
szybko wydane jest na karnet do prypatria.gazeta@op.pl

watnego żłobka, albo na wynagrodzenie dla opiekunki. Czy musi tak
być? Dlaczego miasto do tej pory nie
postarało się o to, by w Ząbkach było
co najmniej kilka państwowych żłobków? Gdyby młode rodziny wiedziały, że nie muszą się martwić o to, co
zrobią z dziećmi, kiedy skończy się
urlop macierzyński, na pewno chętniej meldowałyby się w Ząbkach.
Idźmy dalej, dziecko kończy 3 lata
i powinno pójść do przedszkola.
Niedawno z wielką pompą otwarto
przedszkole przy ulicy Westerplatte. Bardzo dobrze, ale czy to nie za
mało? Sam byłem świadkiem, jak
młode mamy denerwowały się, że ich
dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola, bo ich rodzice są małżeństwem (!) i co gorsza zarówno ojciec,
jak i matka pracują. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane

są dzieci, które mają tylko jednego
rodzica (przynajmniej formalnie),
lub dzieci rodziców mających ciężką
sytuację finansową. Dobrze, że tak
jest, bo tym rodzinom trzeba pomóc,
ale przez to, że miejsc w przedszkolach jest tak mało, wychodzi na to,
że w przedszkolach państwowych uczą
się dzieci prawie wyłącznie z rodzin
w trudnej sytuacji. I znowu pojawia
się pytanie: czy dodatkowe państwowe przedszkola nie spowodowałyby
by mieszkańcy Ząbek chętniej meldowali się w naszym mieście?
Co dalej? Oczywiście czas na szkołę podstawową. Tu już sytuacja wygląda dużo lepiej. Kilka szkół państwowych mamy. Chyba każde dziecko do szkoły chodzi i nie musi uczyć
się w Warszawie. Co mają jednak powiedzieć np. rodzice dzieci, które
chodzą do szkoły przy ulicy Kościel-

nej np. na godzinę 15? Jeżeli babcia
takiego dziecka jest już na emeryturze, to pewnie do tej 15 zajmuje się
dzieckiem. Co mają jednak powiedzieć ludzie młodzi, których rodzice nie mieszkają w Ząbkach? Można
powiedzieć, to nie są rodowici mieszkańcy Ząbek, więc żadne przywileje im się nie należą, ale po co w takim razie akcja “zamelduj się w Ząbkach”? Poza tym czy to naprawdę
taki wielki przywilej, by dziecko do
szkoły chodziło na godzinę 8? Nie
wspomnę już o tym, że kilkulatek nie
potrafi skoncentrować uwagi, kiedy
jest zmęczony…
Według mnie to właśnie placówki
oświatowe, a raczej ich brak stanowią największy problem w naszym
mieście. Nowe osiedla powstają w
mgnieniu oka. Co roku kilka tysięcy
nowych mieszkańców wprowadza

się do Ząbek, a ile nowych miejsc
w żłobkach, przedszkolach, czy
w szkołach powstaje w Ząbkach
w ciągu roku? Władze miasta dysponują planami zagospodarowania,
wiedzą, co będzie powstawać w najbliższym czasie, warto więc wziąć
to pod uwagę przy budowie kolejnej
placówki….
Mam nadzieję że ta sytuacja już
niedługo znacząco się poprawi,
a może już niebawem doczekamy się
też jakichś szkół ponadgimnazjalnych w Ząbkach?
Tak więc uważam akcję “zamelduj się w Ząbkach” za potrzebną, ale
jeszcze bardziej potrzebny jest rozwój oświaty w naszym mieście. Bo
jeśli rodzice będą mogli przyprowadzić dzieci do żłobka, czy przedszkola to akcja, o której wspominam,
wcale nie będzie potrzebna.
www.gazetapatria.pl
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17 września 2019. OPERACJA „POJEDNANIE”
AGRESJA NA POLSKĘ
(scenariusz prawie nierealny)

14.09 sobota godz. 15.00 (17.00
czasu moskiewskiego) – Moskwa:
wszystkie rosyjskie stacje radiowe
i telewizyjne podają jako pilną wiadomość z Polski, że w miejscowości
Ossów koło Wołomina pod Warszawą doszło do profanacji i zniszczenia
pomnika żołnierzy rosyjskich, którzy
zginęli tutaj w sierpniu 1920 roku

www.gazetapatria.pl

w swej wielkiej dziejowej misji
w drodze do Europy. Jak wynika
z komunikatów „profanacji pomnika
dokonała duża grupa polskich nacjonalistów, mająca milczące poparcie
polskich władz państwowych.”
14.09 sobota godz. 18.00 (20.00
czasu moskiewskiego) – Moskwa:
zmiana programu wszystkich ka-

nałów telewizyjnych w Federacji
Rosyjskiej. Nadawany jest film dokumentalny, który przekazuje jak
przy pomniku w Ossowie gromadzi
się tłum Polaków, jak wygłaszane
są antyrosyjskie przemówienia, a na
koniec grupa osobników w czarnych
kominiarkach maluje na pomniku
czerwone gwiazdy i obala go na ziemię. Następnie wszyscy uczestnicy
zajścia, załatwiają potrzeby fizjologiczne. Reportaż jest niesłychanie
sugestywny, a lektor w języku rosyjskim dramatycznym głosem odczytuje antyrosyjskie wystąpienia Polaków
przy pomniku. W filmie brak choćby
jednego słowa po polsku, nie podano
też skąd wzięła się ekipa telewizji
moskiewskiej w Ossowie w czasie
zajść przy pomniku. Dokument zostaje powtórzony jeszcze tego samego wieczora kilkakrotnie w całości
i we fragmentach.
15.09 niedziela godz. 8.00 (10.00
czasu moskiewskiego) – Moskwa:
we wszystkich stacjach radiowych
i telewizyjnych od rana pojawiają się setki komentatorów z całej
Rosji. Omawiają oni wydarzenia
w Ossowie koło Wołomina, podkreślają tradycyjną nienawiść Polaków
do Rosjan i innych narodów. Polski
nacjonalizm od wieków uniemożliwia pełną integrację Rosji z Europą. Przypomina się, że prezydentem
Polski jest Radosław Sikorski, który
niegdyś zamordował żołnierzy rosyjskich w Afganistanie, a potem jako
minister obrony narodowej określał
Gazociąg Północny, jako gazociąg
Ribbentrop – Mołotow. Również premier rządu polskiego Zbigniew Ziobro jest nacjonalistą z długim stażem.
Obaj oni – Sikorski i Ziobro stoją za
plecami prowokatorów, którzy dopuścili się profanacji pomnika w Ossowie. Wiadomo też, iż na czele polskich prawicowych bojówek, które
zniszczyły pomnik żołnierzy rosyj-

profesor Józef Szaniawski
skich stał znany polski nacjonalista,
używający pseudonimu „Zych”.
15.09 niedziela godz. 16.00 – Warszawa, Telewizja TVN 24: rozpoczyna się wielogodzinny program
polityczno – publicystyczny na temat
konieczności pojednania z Rosją.
Potępione zostały zajścia w Ossowie, a także prezydent, premier, rząd
i episkopat, które biernie przyglądały się jak nacjonaliści burzą pomnik,
który odsłonięty kilka lat wcześniej
miał być symbolem pojednania polsko – rosyjskiego. To pojednanie jest
niezbędne nie tylko Polakom i Rosjanom, ale wszystkim Europejczykom
– podkreślali bez wyjątku dyskutanci. Byli wśród nich m.in. były premier Donald Tusk, byli prezydenci
Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, a także sędziwy
reżyser Andrzej Wajda, Agnieszka
Holland, Adam Michnik, aktorzy Daniel Olbrychski i Michał Żebrowski
oraz Monika Olejnik, Andrzej Olechowski, Marek Belka, Józef Oleksy,
Dariusz Rosati, Marek Siwiec, Hanna
Gronkiewicz – Waltz, Andrzej Kunert, Wojciech Olejniczak.
16.09 poniedziałek godz. 10.00
(12.00 czasu moskiewskiego) – Moskwa: minister spraw zagranicznych
Federacji Rosyjskiej Siergiej Mołotin na nagłej konferencji prasowej
oświadcza, że zniszczenie przez polskich nacjonalistów pomnika żołnierzy rosyjskich w Ossowie oraz tradycyjna rusofobia Polaków osiągnęła
apogeum i jest dalej nie do zaakceptowania dla Rosji, a ponadto szkodzi
dobrym stosunkom Rosji z Unią Europejską. Minister Mołotin wymienia
liczne utrudnienia, jakie w ostatnich
latach robili Polacy przy tranzycie rosyjskiej ropy, gazu i innych towarów
z Rosji do UE. Jednak Rosjanie nadal
chcą pojednania z Polską.
16.09 poniedziałek godz. 18.30
(20.30 czasu moskiewskiego) – Moskwa, Kreml: prezydent Rosji generał Lieonid Putinow wygłasza orędzie do narodu transmitowane przez
wszystkie media. Putinow stwierdza,
że Polska stanowi niebezpieczeństwo
dla całej Europy, bowiem Polacy odrzucają politykę pojednania, którą
od lat proponuje im Rosja. Polska
od 1989 roku bardzo wzrosła w siłę

i dąży do utworzenia Rzeczypospolitej od morza do morza. To zagraża
stabilizacji międzynarodowej, zważywszy szczególnie, jak prymitywnie
nacjonalistyczne są fobie Polaków
przeciwko Rosjanom.
Szczególnie odrażającym aktem
barbarzyństwa było zniszczenie
przez polskich nacjonalistów pomnika chwały żołnierzy rosyjskich
w Ossowie koło Wołomina pod Warszawą. „To profanacja, to pohańbienie i poniżenie dla całej Rosji. Wielki
naród rosyjski nie może pozwalać na
takie prowokacje” – oświadczył Putinow.
Powołując się na wywiad rosyjski,
Putinow stwierdza, że destabilizacji Europy chce polski prezydent
i rząd. W tych działaniach biorą też
udział polscy szpiedzy, którzy zajmują wysokie stanowiska w Brukseli
– w NATO i UE oraz w Watykanie.
Zdaniem prezydenta Putinowa na
Białostocczyźnie oraz Suwalszczyźnie mają miejsce masowe prześladowania ze strony Polaków przeciwko
tamtejszej ludności, która prawie
w 90% to potomkowie obywateli
Związku Sowieckiego, którzy otrzymali obywatelstwo sowieckie po wyzwoleniu tych ziem 17 września 1939
przez Armię Czerwoną. Zgodnie
z prawem międzynarodowym wszyscy oni są obecnie obywatelami Federacji Rosyjskiej.
16.09 poniedziałek godz. 22.00 –
Warszawa, Pałac Prezydencki: Pilna narada prezydenta Radosława Sikorskiego z premierem Zbigniewem
Ziobro oraz czołowymi politykami
RP. Minister spraw zagranicznych
otrzymuje polecenie, aby drogą dyplomatyczną wyjaśnić jak najprędzej
przyczyny nagłej zmiany polityki rosyjskiej. Żadnych innych wiążących
decyzji nie podjęto.
17.09 wtorek godz. 0.53 – rosyjski atak elektroniczno-satelitarny,
na około 80% terytorium Polski następuje kompletne wyłączenie prądu
elektrycznego. Jednocześnie następują zakłócenia pracy komputerów,
nie działają systemy telefoniczne zarówno stacjonarne jak też komórkowe. Przestają emitować stacje radiowe i telewizyjne. Sparaliżowane są
wszystkie jednostki Wojska Polskiepatria.gazeta@op.pl
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go, lotniska, Policja i PKP. Prezydent
i rząd RP są odcięci od świata.
17.09 wtorek godz. 1.03 – agresja na Polskę: jednostki Armii
Rosyjskiej przekraczają granicę
Rzeczypospolitej od północy z rejonu Kaliningradu oraz od wschodu
z rejonu Białorusi, a także z północnego wschodu łamiąc suwerenność
Litwy. Sześć mobilnych kolumn pancernych jest osłanianych z powietrza
przez helikoptery szturmowe oraz
lotnictwo. Błyskawiczną operacją
o kryptonimie „Pojednanie” dowodzi
generał Nikita Breżnin. Kompletnie
zaskoczona polska Straż Graniczna
i nieliczne garnizony Wojska Polskiego pozbawione wszelkiej łączności nie stawiają prawie oporu, poza
nielicznymi wyjątkami.
17.09 wtorek 2.45 – doborowe
oddziały spadochroniarzy Specnazu
zajmują newralgiczne punkty północno - wschodniej Polski, w tym
koszary jednostek Wojska Polskiego,
komendy Policji, najważniejsze urzędy, węzły kolejowe i drogowe. Sołdaci rosyjscy mordują wartowników
oraz kilkuset zaskoczonych we śnie
generałów, oficerów i najważniejszych urzędników lokalnych.
17.09 wtorek około 3 nad ranem
– okręty rosyjskiej Floty Bałtyckiej
blokują porty w Elblągu, Gdańsku
i Gdyni.
17.09 wtorek między 3.30 a 5.45
rano: Sołdaci rosyjscy zajmują m.in.
Suwałki, Augustów, Łomżę, Białystok, Gołdap, Ełk, Olecko, Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Mierzeję Wiślaną. Nigdzie nie napotykają oporu
zaskoczonych we śnie Polaków.
17.09 wtorek 5.01: z lotniska
w Malborku startują 4 polskie F-16
i podejmują nierówną walkę z rosyjskimi Migami. Wszystkie pozostałe
lotniska cywilne i wojskowe w całej
Polsce są unieruchomione – bombardowanie rosyjskie zniszczyło pasy
startowe i systemy nawigacyjne.
17.09 wtorek 5.24: brawurowy
atak torpedowy polskiego okrętu
podwodnego ORP Orzeł III na konwój okrętów rosyjskich płynących
z Petersburga do Gdańska. Dwa
transportowce z rosyjskim desantem
zostają zatopione, ginie ponad tysiąc
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sołdatów, pozostałych ratują rosyjskie okręty i helikoptery.
17.09. wtorek 5.50 – Warszawa:
na skutek błyskawicznie rozwijającej się agresji sowieckiej prezydent
RP Radosław Sikorski, premier Zbigniew Ziobro oraz generał Roman
Polko Szef Sztabu Generalnego
z grupą ministrów i generałów ewakuują się z Warszawy do Poznania.
Poza oficerami BOR oraz żołnierzami - kurierami nie ma żadnej innej
łączności. Ambasador USA w Warszawie Daniel Clinton radzi, aby prezydent, premier i rząd RP udali się do
Niemiec, gdzie funkcjonują normalne środki łączności.
17.09 wtorek godz. 6.00 (8.00
czasu moskiewskiego) – Moskwa
Kreml: oświadczenie prezydenta
Rosji Lieonida Putinowa głosi m.in.,
że błyskawiczna operacja podjęta
w nocy miała charakter ograniczony,
wszystkie cele zostały osiągnięte,
Federacja Rosyjska nie ma zamiaru
podbijać Polski, a Rosja nie jest agresorem jak kłamliwie głoszą Polacy
oraz niektórzy nieodpowiedzialni politycy i media amerykańskie. Rosja
nie napadła na Polskę, bowiem oddziały rosyjskie są wyłącznie siłami
pokojowymi. Zabezpieczają jedynie
spokojny byt prześladowanej dotąd
przez Polaków ludności Białostocczyzny i Suwalszczyzny. Zadaniem
rosyjskich sił pokojowych jest też
pilnowanie ropociągów i gazociągów, tak, aby ropa i gaz mogły bez
przeszkód ze strony polskich ekstremistów płynąć do Niemiec, Francji
oraz innych państw Unii Europejskiej.
Moskwa nie zamierza i nie chce
mieszać się w wewnętrzne sprawy
Polski, sugeruje jedynie, aby powstał nowy rząd w Warszawie, który zapewni temu krajowi pojednanie
z Rosją, a całej Europie przyjaźń
i stabilizację. Prezydent Putinow zasugerował również, że dobrym kandydatem na prezydenta RP mógłby
być niestary jeszcze, ale bardzo doświadczony patriota polski Władysław Tymoszewicz, chroniący się od
lat w Puszczy Białowieskiej przed
prześladowaniami prawicowych radykałów.

17.09 wtorek godz. 9.10 – Bruksela: przewodniczący Komisji Europejskiej Francois de Gall oświadcza,
że byłoby zbrodnią rozpętanie wojny w Europie z powodu zajęcia kilku miast w Polsce, które przez całe
wieki do Polski nie należały. Polska
już parokrotnie w dziejach wciągała Zachód w niepotrzebne konflikty
z Rosją. Dla dobra Europy Polacy
powinni dokonać pojednania z Rosją.
17.09 wtorek godz.11.30 – Bruksela: sekretarz generalny NATO
Benito Berluscone wzywa USA,
aby powstrzymały się przed nazbyt
pochopnymi działaniami militarnymi i sugeruje, że nadszedł czas aby
wycofać z Europy wojska amerykańskie. Zapewni to Europie stabilizację
i pokój.
17.09 wtorek godz. 13.45 – Berlin: kanclerz Niemiec Adolf Schreder
oświadcza, że nie mowy, aby Niemcy wydały Rosjanom prezydenta
Sikorskiego i premiera Ziobrę oraz
pozostałych polskich emigrantów
politycznych, którzy otrzymali azyl
w krajach UE. Jednocześnie kanclerz
podkreślił konieczność jak najszybszego rozpoczęcia rozmów z prezydentem Putinowem w celu unormowania sytuacji w Polsce i w Europie.
Najważniejsza jest Realpolitik, a jej
istotą jest pojednanie Polaków z Rosjanami.
17.09 wtorek godz. 14.00 (8.00
czasu wschodnioamerykańskiego)
– Waszyngton, Biały Dom: prezy-

dent Ameryki Ronald MacArthur
składa oświadczenie: USA nie pozostaną bierne wobec bezwzględnej agresji rosyjskiej na sojusznika
i przyjaciela Ameryki. Bezkarna dotąd rekonstrukcja imperium zła przekroczyła nie tylko granice Polski, ale
granice bezpieczeństwa globalnego
Stanów Zjednoczonych. Siły zbrojne
USA otrzymują rozkazy najwyższej
gotowości bojowej. Na Kreml zostaje
przesłane ultimatum - w ciągu 2 tygodni, czyli do końca września armia
rosyjska musi opuścić zajęte terytoria
Polski.
17.09 wtorek godz. 14.00-15.20:
mimo wcześniejszego oświadczenia
prezydenta Putinowa, że operacja
rosyjska ma ograniczony charakter
i zakończyła się rano, oddziały rosyjskie opanowały kluczowe mosty
na środkowej Wiśle m.in. w Warszawie, Modlinie, Płocku, Włocławku,
Toruniu. Podobnie pod kontrolą komandosów rosyjskich znalazło się
kilka najważniejszych lotnisk m.in.
Okęcie w Warszawie, Krzesiny i Ławica w Poznaniu oraz Rembiechowo
w Gdańsku. Lądują na nich transportowce rosyjskie - ogromne „Antonowy” ze sprzętem, zaopatrzeniem
i oddziałami desantowymi.
17.09. godz. 16.00 – Ambasada
Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej w Warszawie: na konferencji prasowej ambasador Wasilij
Chruszczow oraz generał Iwan Sierin
oświadczają, iż w składzie korpusu
rosyjskich sił pokojowych stacjonujących wokół Warszawy, znajduje
się brygada saperów, którzy odbudują pomnik żołnierzy rosyjskich
w Ossowie, zniszczony przez polskich nacjonalistów. Będzie to pierwszy krok w polityce pojednania między Rosjanami a Polakami.
17.09 wtorek godz. 16.05 – Baza
USA „Prometeusz” koło Słupska:
alarm bojowy dla zespołu żołnierzy
systemu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Na odprawie sztabowej
generał Harry Reagan – dowódca
bazy oświadcza, że otrzymał rozkazy
z Pentagonu zapasowymi systemami
łączności, a także pełnomocnictwa
jako tymczasowy dowódca sił USA
w Polsce: zgodnie z procedurami,
jeżeli jakikolwiek samolot lub rakieta pojawi się we wrogich zamiarach
w promieniu 200 mil (340 km) od
bazy ma zostać zniszczony. Zagrożenie dla amerykańskiej bazy w Polsce
ma być traktowane jako równoznaczne z zagrożeniem i agresją terytorium
Stanów Zjednoczonych. Ameryka ma
dosyć możliwości, aby wykorzystać
całą swą potęgę dla ochrony bazy
przed Rosjanami, stwierdza generał
Reagan.

17.09 wtorek godz. 17.00 – Jasna
Góra, Częstochowa: Prymas Polski
kardynał Tadeusz Rydzyk wzywa
z Jasnej Góry cały naród, aby
w obliczu brutalnej napaści na Rzeczpospolitą oddał się w opiekę Maryi
tak jak zawsze w najtrudniejszych
dla Polaków chwilach. Jego homilia
jest słyszalna w części kraju, dzięki
zachowanym przezornie na czarną
godzinę zapasowym nadajnikom Radia Maryja.
17.09 wtorek godz.18.10 – Inowrocław: Brygada Kawalerii Powietrznej Śmigłowców Bojowych
im. Marszałka Piłsudskiego, mimo
braku łączności, bez rozkazów oraz
bez sprawnej nawigacji - jako pierwsza jednostka Wojska Polskiego podejmuje działania zaczepne wobec
agresora rosyjskiego. W całej Polsce
wieczorem rozpoczynają się lokalne
starcia z sołdatami rosyjskimi
17.09 wtorek godz. 19.00 – Żagań: biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz Zdzisław Beszkowski
w czasie mszy dla żołnierzy wyruszających bronić Ojczyzny wzywa, aby
walczyli do ostatniej kropli krwi i aby
nie poddawali się Rosjanom, którzy
i tak mają w tradycji mordowanie
wziętych do niewoli polskich jeńców.
17.09 wtorek godz. 19.45 – Warszawa, gmach Sejmu: przywódcy
SLD Wojciech Olejarski, Grzegorz
Napierniczak oraz Józef Olin oświadczają, że tworzą nowy rząd polski na razie mniejszościowy. Nawiązują
w ten sposób do najlepszych polskich
tradycji targowicy, której celem było
zawsze pojednanie z Rosją, oszczędzanie polskiej krwi oraz wybieranie
mniejszego zła.
Nowy minister obrony narodowej
generał Wojciech Jaruski wydaje rozkaz, aby wszystkie jednostki Wojska
Polskiego pozostały w koszarach:
z Rosjanami nie walczyć!
17.09 wtorek godz. 20.00 – Rzym,
Watykan Bazylika św. Piotra: wieczorna msza święta w intencji Polaków. Ojciec Święty Jan Paweł III
cytuje w homilii słowa swego wielkiego poprzednika Jana Pawła II:
Już w 1920 roku zdawało się, że komuniści podbiją Polskę i pójdą dalej
do Europy Zachodniej, ze zawojują
świat. W rzeczywistości wówczas do
tego nie doszło. Cud nad Wisłą, zwycięstwo marszałka Piłsudskiego bitwie z Armią Czerwoną, zatrzymało
te sowieckie zakusy. Po zwycięstwie
w II wojnie światowej Rosjanie z całym impetem szli znowu na podbój
świata, a w każdym razie Europy,
/…/ Już jako papież usłyszałem to
z ust jednego z wybitnych polityków
europejskich. Powiedział: Jeżeli komunizm rosyjski pójdzie na Zachód,
www.gazetapatria.pl
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my nie będziemy w stanie się obronić.
Nie ma siły, która by nas zmobilizowała do takiej obrony…
17.09 wtorek godz. 20.00 (22.00
czasu moskiewskiego) – Moskwa:
Mimo późnej pory minister spraw
zagranicznych Rosji Siergiej Mołotin spotyka się z ambasadorami
wszystkich państw Unii Europejskiej
i NATO (nieobecni są jedynie ambasadorzy Polski oraz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady). W nawiązaniu do historycznej
doktryny politycznej dyplomacji
carskiej, a później sowieckiej „Co
nasze to nasze, a o waszym możemy dyskutować” – Mołotin wręcza
im notę rządu Federacji Rosyjskiej,
która przestrzega przed tradycyjnym
nacjonalizmem i awanturnictwem
politycznym Polaków. „Polacy już
raz w 1939 roku wciągnęli Zachód
w wojnę światową i chcą to uczynić
ponownie. Rosja nie jest agresorem
a pokój jest najważniejszy” – oświadcza minister Mołotin.
17.09 wtorek godz. 23.05 – Paryż:
nadzwyczajne nocne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw
„starej” Unii Europejskiej podejmuje
wstępne decyzje po otrzymaniu noty
ministra Mołotina. Szefowie dyplomacji Niemiec i Francji Joachim von
Steinbach oraz Philip Sarcozy wspólnie wnioskują, aby wysłać do Polski
siły pokojowe Unii Europejskiej,
które razem z siłami pokojowymi
Rosji, będą kontrolowały tranzytowe
ropociągi i gazociągi na terytorium
Polski. Wnoszą też, aby Polska została zawieszona w prawach członka
UE do momentu pojednania z Rosją.
Ten ostatni wniosek przepada wobec
weta szefowej dyplomacji brytyjskiej
pani Margareth Rice, która ostentacyjnie opuszcza obrady, aby udać się
nocnym lotem do USA. Minister von
Steinbach wnioskuje, aby tematem
przyszłego szczytu UE był problem
bezpośredniej wspólnej granicy Rosji z Unią. Dzięki temu w przyszłości uniknie się kryzysów w Europie,
a najbardziej skorzystają na tym sami
Polacy.
Noc z 17 na 18 września: w całej Polsce nadal trwa od kilkunastu godzin panika ludności. Ludzie
szturmują hipermarkety, sklepy
i magazyny z żywnością oraz stacje
benzynowe. Ze względu na brak prą-
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du elektrycznego totalnie nie działaja
kasy, wagi i komputery w sklepach,
brak prądu uniemożliwia działanie
wind, otwieranie drzwi automatycznych oraz pompowanie benzyny. Zamkniętych banków i urzędów pocztowych pilnuje wojsko i policja. Chaos
wzmaga brak światła i jakichkolwiek
połączeń telefonicznych. Nie kursują
koleje, tramwaje i warszawskie metro. Z godziny na godzinę wzrasta
liczba rabunków i napadów, szczególnie w Warszawie i w większych
miastach. Ludzie usiłują zaopatrzyć
się w podstawowe zapasy żywności
takie jak cukier, mąka, ryż, kasza,
a także kawa, herbata i alkohol. Tylko w nielicznych miejscowościach
władzom lokalnym udaje się zapanować nad sytuacją. Tysiące autobusów
i samochodów osobowych, a nawet
tirów, przemieszcza się w kierunku
zachodniej granicy Polski. Najbardziej zdesperowani i zagrożeni Polacy całymi rodzinami usiłują przedostać się do Niemiec i innych państw
Unii Europejskiej.
Noc z 17 na 18 września – Północny Atlantyk: atomowe okręty podwodne, lotniskowce i pozostałe okręty floty USA oraz okręty brytyjskiej
Royal Navy przechodzą do działań
„na wypadek wojny”.
17.09 wtorek godz. 22.00 czasu
wschodnioamerykańskiego (w Europie jest już środa 18.09 godz. 4
rano) – Waszyngton, Biały Dom:
prezydent Ronald MacArthur wygłasza orędzie do narodu transmitowane
przez wszystkie telewizje: Ameryka
ma tradycyjnych sojuszników, ale
ma tez tradycyjnych wrogów, którzy są zarazem wrogami wolności.
Ameryka ma też sojuszników, którzy
są przyjaciółmi. To właśnie Polacy –
podkreśla prezydent. Polacy zawsze
walczyli o wolność. W USA będziemy zawsze pamiętać, że bohaterowie Ameryki Pułaski, Kościuszko,
Kukliński byli Polakami. MacArthur
ujawnia ultimatum dla Rosji ważne
do końca września, natomiast już teraz Ameryka podjęła działania przy
pomocy systemów satelitarnych, aby
sparaliżować rosyjskie systemy łączności – na razie sił rosyjskich biorących udział w agresji na Polskę. Jeszcze dzisiejszej nocy pierwsza eskadra
okrętów USA wpłynie na Bałtyk –
deklaruje prezydent.

17.09 wtorek godz. 22.40 czasu
wschodnioamerykańskiego (w Europie jest już środa 18 września
4.40 rano) – Waszyngton, Pentagon: z polecenia prezydenta Ronalda
MacArthura szef połączonych sztabów US Army generał John Patton
nakazuje natychmiastowe wzmocnienie sił amerykańskich w Europie,
wysłanie pomocy humanitarnej dla
Polaków od narodu amerykańskiego
oraz kompleksową aktywację systemów satelitarnych tzw. gwiezdnych
wojen.
18.09 środa między 4 a 6 nad ranem: w Warszawie i w kilku innych
miastach Polski komandosi Specnazu
aresztują i uprowadzają do Moskwy
grupę 16 czołowych polityków polskich. Są wśród nich m.in. byli premierzy Jarosław Kaczyński, Jerzy
Buzek, sędziwy Jan Olszewski oraz
Mariusz Kamiński, Romuald Szeremietiew, arcybiskup Głódź, Jacek
Sasin, Jarosław Zieliński i Antoni
Macierewicz a także przywódca
grupy nacjonalistycznej o pseudonimie „Zych”, który zburzył pomnik
żołnierzy rosyjskich w Ossowie pod
Warszawą. Zarzuca się im działania
przeciwko pojednaniu polsko rosyjskiemu, podżeganie do wojny, godze-
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nie w bezpieczeństwo energetyczne
Unii Europejskiej oraz naruszanie
praw człowieka we wschodniej Polsce. Za Radosławem Sikorskim
i Zbigniewem Ziobro rozesłane zostały międzynarodowe listy gończe.
Wszyscy mają zostać osądzeni przez
niezależny trybunał międzynarodowy w Moskwie.
18.09 środa godz. 714 – Białystok, kwatera polowa generała Nikity Breżnina: dowódca rosyjskich
„sił pokojowych” raportuje sytuację
przez telefon prezydentowi Rosji.
W trakcie rozmowy następują zakłócenia, a następnie całkowite zerwanie
wszelkiej łączności zarówno z Moskwą, jak też pomiędzy jednostkami
rosyjskimi w Polsce.
Józef Szaniawski
Publikowany tekst stanowi fragment scenariusza filmu political
fiction. Autor jest dr. historii, politologiem, dziennikarzem w Polsce
i w Ameryce, profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i Mediów
w Toruniu. W latach 1973-85 prowa-

dził działalność niepodległościową
i antykomunistyczną jako dziennikarz PAP konspiracyjnie współpracował z Radiem Wolna Europa. Wykryty i aresztowany przez bezpiekę,
został skazany przez sąd stanu wojennego jako agent wywiadu Stanów
Zjednoczonych. Z 15 lat więzienia
jakie wnioskował Naczelny Prokurator Wojskowy w akcie oskarżenia,
5 lat odsiedział Szaniawski w najcięższych komunistycznych więzieniach na ul. Oczki i Rakowieckiej
w Warszawie oraz w Barczewie na
Mazurach. Uwolniony, uniewinniony i zrehabilitowany przez Sąd
Najwyższy w 1990r. jako ostatni
więzień polityczny PRL. Przyjaciel
i pełnomocnik pułkownika Kuklińskiego, ufundował wraz z nimi Pomnik Katyński na Pl. Zamkowym
w Warszawie, przywiózł z Ameryki
do Ojczyzny urnę z jego prochami.
Autor kilku tysięcy publikacji m.in.
monumentalnych monografii: Reduta – Polska między historią, a geopolityką, Pułkownik Kukliński - samotna misja, Marszałek Piłsudski w
obronie Polski i Europy, „Grunwald
– pole chwały”. Jest też autorem kilkunastu scenariuszy telewizyjnych
filmów dokumentalnych.

Skróćmy ich kadencję dla ich i naszego dobra

Będąc ostatnio gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy, zwanego coraz częściej polskim Davos,
usłyszałem od jednego z przedsiębiorców, że pracowników powinno wymieniać się mniej więcej po
pięciu latach na nowych, bo popadają w rutynę, albo kombinują jak okradać swego właściciela. Podobną opinię daje się coraz częściej słyszeć o samorządowcach. Mówi się o ograniczeniu ich służby
do dwóch kadencji, tak jak to jest w przypadku Prezydenta RP.

Krzysztof Oksiuta
Nie ma oczywiście idealnego modelu; ani zatrudniania pracowników,
ani powoływania urzędników na
funkcje publiczne. Zawsze są też
wyjątki. Gdybyśmy jednak przyjęli,
że każdy pracownik przez pierwszy
okres stara się udowodnić swoją
www.gazetapatria.pl

pracowitością trafność przyznania
awansu, zbliżając się do dajmy na to,
idealnego modelu urzędnika Maksa
Webera to też należy uwzględnić,
że po tej fazie następuje naturalny
okres rutyny i konformizmu o którym
pisał Robert Merton. Czy też zaczyna
działać prawo Parkinsona mówiące
o wykonywaniu każdej czynności
w jak najdłuższym czasie , nawet jeśli możliwe jest wykonanie jej wcześniej.
Nie sposób więc lekceważyć tych
naukowych reguł, zwłaszcza jeśli
praktycy potwierdzają ich zasadność.
Dlatego, zabierając głos w dyskusji

o wyborach samorządowych, opowiadam się za skróceniem ilości
kadencji samorządowców do najwyżej dwóch, na tym samym szczeblu
samorządu lub tej samej funkcji.
Byłoby to dobre zarówno dla mieszkańców, bowiem wybrańcy narodu
starają się pracować najwydajniej jak
potrafią przynajmniej pierwszą kadencję ,by być wybranym na drugą,
jak i dla samych samorządowców,
bo nie zatracają zdolności adaptacyjnych do funkcjonowania poza obecną
funkcją.
Ale zapyta ktoś, a co z tymi dobrymi wójtami, burmistrzami, radny-

mi ma dziać się dalej. Mają przecież
osiągnięcia, doświadczenie, są popularni w społeczeństwie, więc dlaczego z nich sztucznie mamy rezygnować?
Otóż odpowiem tak. Rzeczywiście,
zdarzają się tacy ludzie. Wjeżdżasz
do miasta i gminy (nie mam tu na
myśli Wołomina) i jesteś zszokowany
porządkiem, urbanistyką i piękną architekturą. Konfrontujesz w pamięci
komunistyczny wizerunek, ze współczesnym i usta same wypowiadają
magiczne słowa: ” tu jest świetny gospodarz!”. Zazdrościsz mieszkańcom
tego miasta ich burmistrza. Chciałbyś

mieć go w swojej zapadłej mieścinie… No i właśnie, możesz mieć go
po dwóch kadencjach u siebie, dzięki
proponowanemu rozwiązaniu. Skoro
tych ludzi jest nie wiele, niech i inne
miasta skorzystają z ich talentów
menadżerskich. Polska wyglądałaby
dużo lepiej na większym obszarze.
Dobrzy samorządowcy mogliby
też udzielać się na innych szczeblach
władzy w powiecie, województwie,
Sejmie. Wszędzie po dwie kadencje.
Zastanów się ,czy wtedy nie byłoby
lepiej, nie tylko dla nich, ale i dla
nas?
patria.gazeta@op.pl
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Krzyż w Warszawie
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Spotkałam pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu Hiszpanów, którzy z wielkim szacunkiem
i zainteresowaniem dopytywali się o zaistniałą sytuację. Podsumowali zapewnieniem o własnej
modlitwie w intencji trwania Krzyża, wyrazili swoją niemoc w sprawie szerzącej się demoralizacji
w Hiszpanii po objęciu rządów przez socjalistów i zwolenników Unii Europejskiej, życzyli nam Polakom
wytrwałości w obronie wartości, patriotyzmu i Chrześcijaństwa.

Hanna Wujkowska
Krzyż na Krakowskim Przedmieściu, a dokładnie zdarzenia związane
z jego tam obecnością, wzniesiony
w kwietniu , po największej katastrofie, jest znakiem danym nam dla
zrozumienia otaczającego świata. I to
na wszystkich płaszczyznach- osobistej, narodowej, politycznej, globalnej. Osoby wyrażające swoje zdanie
w sposób zmierzający do ograniczania znaczenia rzeczywistości Krzyża
przed Pałacem Prezydenckim, mylą
się. To nie tylko polityka, ani dewocja, ani działanie komuś na złość etc.
Ten Krzyż w tym właśnie miejscu
i czasie, a także obecność ludzi przyjmujących bardzo konkretne postawy
wobec tego znaku stały się koniecznością, konsekwencją historii naszej
Ojczyzny i całego świata. Tylko śle-

piec nie zauważyłby, że otaczająca
nas rzeczywistość bardzo odbiega
od przeczuwanej przez przeciętnego
człowieka krainy sprawiedliwości,
życzliwości, uczciwości i radości.
Niestety przemoc, niesprawiedliwość i kłamstwo są „standardem”
misternie wplecionym w skomplikowane mechanizmy funkcjonowania
państw, w tym także Polski. Jak to
wszystko zrozumieć, jak przetrwać
bez Krzyża?
Obrońcy Krzyża, a jest ich bardzo
wielu, nie tylko tych niezmordowanych, codziennie trwających na
Krakowskim Przedmieściu, wiedzą,
że to niemożliwe. Dlatego z takim
uporem, wbrew wszelkim trudnościom i szykanom bronią i będą bronić najświętszego znaku chrześcijan.
Dla siebie, dla przeszłych i przyszłych pokoleń. Także dla tych tragicznie poległych pod Smoleńskiem,
gdyż bez Ich krwawej ofiary te rzeczy
jeszcze nie miałyby miejsca, wielu
ludzi nie postawiłoby sobie pytania
o sens otaczającej rzeczywistości,
nie walczyłoby o prawdę. Przykłady

niegdyś katolickich państw, które poległy pod naporem wszechobecnego
permisywizmu moralnego, hedonizmu i cywilizacji śmierci są aż nadto
czytelne.
Spotkałam pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu Hiszpanów, którzy z wielkim szacunkiem
i zainteresowaniem dopytywali się
o zaistniałą sytuację. Podsumowali
zapewnieniem o własnej modlitwie
w intencji trwania Krzyża, wyrazili
swoją niemoc w sprawie szerzącej się
demoralizacji w Hiszpanii po objęciu
rządów przez socjalistów i zwolenników Unii Europejskiej, życzyli nam
Polakom wytrwałości w obronie wartości, patriotyzmu i Chrześcijaństwa.
Stwierdzili też, że nadzieja dla świata
jest tu w Polsce. Przybysze z obcych
stron widzą i rozumieją. Szkoda,
że media oraz osoby odpowiedzialne
za tę sytuację, nie widzą i nie rozumieją.
Ś.P. Sługa Boży Kardynał Stefan
Wyszyński powiedział przed laty:
„Kto sprzeciwia się znakowi Chrystusa, ten już został pokonany! Nikt

i nic nie wyrzuci krzyża z serca Warszawy, z serca Niepokalanej Panny
Maryi Łaskawej Patronki stolicy.
Ten, kto niszczy krzyż i jego obraz
w sercach ludzi, sam zostanie zniszczony! Warszawo, pamiętaj o krzyżach, którymi byłaś usiana w czas
Powstania! To one rodzą nowych

ludzi plemię! Warszawo, nikt nie wyrwie krzyża z twego serca… umordowana stolico! Od krzyża zacznie
się zwycięstwo. Uwierzcie i módlcie
się.” To słowa prorocze. Trzeba jednak otworzyć oczy, uszy i serca, aby
dotarły one do rozumu.

„Wszystkie fakty w sprawie pomnika bolszewików w Ossowie” – szukaj
na YouTube.

REKLAMA

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl

12

Wielki nieobecny
Numer 2 (2), wrzesień 2010

„PATRIA”

To, co stało się później z ciałem bohatera spod Wizny, kapitana Władysława Raginisa jest chyba
jeszcze bardziej dramatyczne niż jego śmierć, a patrząc z perspektywy czasu dla mnie, jako Polaka
po prostu wstydliwe.
nóża Góry Strękowej, przy szosie
z Wizny do Białegostoku i tam ich
zakopano. Leżą tam do dziś, nasi bohaterowie, bez pogrzebu i z nakazu
żołnierzy Armii Czerwonej !

Nie zapomnijcie poległych w boju …

kpt. Raginis (pierwszy z prawej) w Szkole Podchorążych Piechoty
w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej
W niedzielę 5 września b.r. na Górze Strękowej k. Wizny po raz kolejny odbyły się uroczystości upamiętniające 71 rocznicę bitwy pod Wizną.
Tak jak i w ubiegłym roku obchody
te miały bardzo odświętny charakter,
a piękna, słoneczna pogoda zachęcała wszystkich do wzięcia w nich
udziału. Cieszy fakt, że po latach
przywracana jest pamięć o tamtych
wydarzeniach, że coraz więcej ludzi pojawia się na uroczystościach
w rocznicę bitwy, by swoją obecnością uczcić pamięć o Spartanach
spod Wizny, by uczcić dowódcę
obrony kpt. Władysława Raginisa.
Ten 31-letni oficer Korpusu Ochrony Pogranicza dla Ojczyzny
i w imię honoru poświęcił swoje młode życie i jako ostatni żołnierz osamotnionej reduty „Wizna”, dotrzymując
złożonej wobec żołnierzy przysięgi,
że żywy nie opuści bronionej pozycji,
rozerwał się granatem w bunkrze na
Górze Strękowej. Jednak to, co stało
się później z ciałem kapitana jest chyba jeszcze bardziej dramatyczne niż
jego śmierć, a patrząc z perspektywy
czasu dla mnie, jako Polaka po prostu
wstydliwe. Bo trudno jest pogodzić
się ze świadomością, że w czasie, gdy
uroczystości odbywają się na górze,
obok schronu, On wciąż spoczywa
gdzieś przy szosie u podnóża góry,
z dala od wszystkich, sponiewierany
po śmierci przez wrogów i „przepędzony” z miejsca, którego żywy nie
opuścił…

„Rycerski” etos Wehrmachtu.

Po śmierci kapitana 10 września
1939r. Niemcy nie tylko nie pozwolili
www.gazetapatria.pl

miejscowej ludności pochować jego
ciała, ale nawet nie pozwolili nikomu wchodzić do bunkra. Znajdowały
się tam wówczas zwłoki kpt. Raginisa i jego zastępcy por. Stanisława
Brykalskiego, który zginął raniony
odłamkiem pocisku artyleryjskiego.
To właśnie ci dwaj żołnierze złożyli
przysięgę, że żywi nie opuszczą bronionej pozycji – słowa dotrzymali …
Po ok. dwóch dniach Niemcy znów
pojawili się na Górze Strękowej.
Przyjechali tam samochodem, po
czym weszli do schronu i zbezcześcili ciała - obłożyli je słomą i podpalili;
gdy wyszli, wewnątrz słychać było
wystrzały eksplodującej w ogniu
amunicji. Dopiero wtedy, na prośbę
okolicznych mieszkańców pozwolono wydostać i pogrzebać ciała żołnierzy; pochowano ich tuż przy wejściu
do schronu.

To przykre i dla mnie osobiście
wyjątkowo wstydliwe, ale ten stan
trwa do dzisiaj. Nie wiemy gdzie pochowano mjr Hubala, poszukujemy
też miejsca pochówku gen. Nila, ale
przecież wiadomo gdzie i w jakich
okolicznościach pochowano kpt.
Raginisa! Dlatego, gdy poznałem
historię tego miejsca, podjąłem starania o przywrócenie pamięci o naszych bohaterach i zorganizowanie
im pogrzebu w miejscu, gdzie zginęli i gdzie z potrzeby serca zostali
pochowani przez miejscową ludność.
Pierwsze rozmowy, jakie podjąłem
jeszcze w 2008r. były bardzo trudne,
tak jak wyjątkowo trudny i poważny
jest sam temat, dotykający problemu
etyki, wiary i szacunku dla szczątków
ludzkich. Ale najważniejsze było to,
że zaczęto mówić o sprawie w lokalnej społeczności. Pojawiły się jednak głosy, że w latach 60-tych ciało
kapitana zostało przeniesione przez
rodzinę w inne miejsce, do rodzinnego grobu, zrodziły się więc wątpliwości … Dlatego zwróciłem się
do IPN-u z prośbą o przeprowadzenie kwerendy w archiwach IPN oraz
o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnej ekshumacji; ze względu na to,
że w archiwach nie odnaleziono żadnych dokumentów, IPN odmówił zajęcia stanowiska w tej sprawie. Przyznaję ze zdziwieniem, że nie takiej
odpowiedzi oczekiwałem od instytucji, która bądź co bądź, w swojej na-

zwie ma tzw. „pamięć narodową” …

Było, nie minęło…

Ponieważ nie udało się odnaleźć
żadnych dokumentów, szansą na
odnalezienie śladów tamtej historii
było sprawdzenie miejsc związanych
z bitwą pod Wizną bezpośrednio
w terenie. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Wizna 1939” w przeddzień
tegorocznych uroczystości przyjechał do Wizny red. Adam Sikorski,
autor znanego programu telewizyjnego pt. „Było nie minęło …kronika zwiadowców historii”, z którym
sprawdzaliśmy miejsca gdzie zginął
i został pogrzebany kpt. Władysław
Raginis. Udało się jednoznacznie zidentyfikować pierwotne miejsce złożenia ciał, tuż obok schronu na Górze Strękowej, a także zlokalizować
obecną mogiłę. Badania georadarem
potwierdziły przy tym ponad wszelką wątpliwość, że struktura ziemi
w mogile jest zachowana, co oznacza,
że od czasu złożenia tam ciał żołnierzy nie było tam ingerencji człowieka. W poszukiwaniach na Górze
Strękowej bardzo pomogła nam
mieszkanka wsi Góra Strękowa Pani
Kazimiera Puchowicz, świadek tamtych wydarzeń, która wskazała pierwotne miejsce pochówku kapitana
oraz opowiedziała o zbezczeszczeniu
zwłok przez żołnierzy Wehrmachtu
(program „Było, nie minęło…” o kpt.
Władysławie Raginisie zostanie wyemitowany w ostatnią sobotę września).

Co dalej?

DARIUSZ SZYMANOWSKI
po zdjęciach do programu Wójt Gminy Zawady, na terenie której znajduje się schron na Górze Strękowej,
w rozmowie ze mną zadeklarował
chęć i gotowość zorganizowana pogrzebu i ekshumacji szczątków żołnierzy. Zwróciliśmy się też do Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
a także do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
o objęcie patronatem naszych działań
i o pomoc w ich realizacji. Mamy nadzieję, że uroczystości pogrzebowe
uda się zorganizować w przyszłym
roku, jeszcze przed kolejnymi, wrześniowymi obchodami rocznicowymi,
a już dziś swój udział w ceremonii
zadeklarowało wiele grup rekonstrukcji historycznych z całej Polski.
Ja zaś wierzę, że będzie to wielka,
wspaniała manifestacja patriotyczna
młodzieży na cześć kapitana Raginisa i jego zastępcy por. Brykalskiego.
Czy to wystarczy za ponad 70 lat zapomnienia?
więcej na stronach www.wizna1939.eu i www.studioskorpion.pl

Dzięki pomocy red. Adama Sikorskiego udało się zidentyfikować i potwierdzić miejsca związane z historią
ciała kapitana, po jego śmierci. Już

Szacunek dla poległych
wg czerwonoarmistów.

Pod koniec września 1939r. (ok.
3 tygodnie po śmierci kapitana)
na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Wiznę, która weszła wówczas
w skład zachodniej Białorusi zajęli
Rosjanie, którzy przejęli również od
Niemców pod swoją kontrolę schron
na Górze Strękowej. Nie mogli jednak znieść widoku kwiatów przynoszonych codziennie na grób kapitana przez mieszkańców okolicznych
wsi, a jeszcze bardziej świadomości,
że obok nich pochowani są polscy
żołnierze. Dlatego zaraz po zajęciu
Góry Strękowej nakazali miejscowej
ludności wykopać zwłoki i zabrać
je jak najdalej od schronu. Wybrano
miejsce oddalone ok. 400m, u pod-

Zdjęcia do porgramu Było, nie mineło...
patria.gazeta@op.pl
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Okiem samorządowca – świadomość wyborcza
Miał rację Konrad Rytel pisząc w lutowym „Dobrym Znaku” o konieczności zmiany ordynacji wyborczej, gdyż obecny system eliminuje z życia publicznego osoby uczciwe, aktywne i niezależne, ale nie
posiadające poparcia partyjnego.
W Polsce niemal co roku odbywają
się wybory – prezydenta, parlamentarne no i samorządowe.
Chciałbym kilka zdań napisać na
temat tych ostatnich, a konkretnie o wyborach w naszym mieście
i powiecie Wołomin. Pracę radnych
wołomińskich obserwuję na sesjach
i poza nią od 20 lat pełniąc obowiązki przewodniczącego Osiedla „Lipińska”.
Z przykrością muszę stwierdzić,
że wraz z upływem lat spada poziom
tej pracy.
W I kadencji za burmistrza p. P.
Bulika w Radzie zasiadali przedstawiciele ważnych dla pracy w Komisjach i tworzenia prawa podczas
Sesji, zawodów. Byli w niej i prawnicy, lekarze, nauczyciele a także
inżynierowie. To nie były jak często
obecnie jałowe dyskusje. Wystąpienia Grzegorza Lipskiego, Bogusława
Kowalskiego czy Piotra Uściłowskiego były fachowe i kompetentne.
Znajomość prawa tych dwu ostatnich
adwokatów pozwalała bardzo rzadko
uciekać się do pomocy urzędującego
radcy prawnego.
W późniejszych kadencjach również nie brakowało dobrych fachowców. Błyskotliwość i kompetencje
takich radnych jak Czesław Sitarz,
Karol Małolepszy, Konrad Rytel czy
Andrzej Zych mogły każdemu zaim-

ponować.
A jakie refleksje wynoszę z obecnych obrad ostatniej kadencji. Głos
polemiczny zauważa się jedynie ze
strony radnej p. H. Żabik, co nawet
dostrzegli moi uczniowie z Duczek,
obecni na kilku Sesjach. Potem przestali przychodzić, bo powiedzieli,
cyt. „że wieje nudą”. I faktycznie,
zadziwiająca jednomyślność. Na dwa
dni przed Sesją zbierają się raz poszczególne Komisje, by ich przewodniczący podczas swoich relacji wypowiedzieli dwa słowa: „bez uwag”
lub „jednogłośnie”.
Skoro tak, to znaczy, że burmistrz
pracuje wystarczająco samodzielnie
i dobrze. Wtedy Rada w ogóle nie
byłaby potrzebna. Wystarczyłoby
dwu lub trzech doradców różnych
specjalności. Ale demokracja takiego
rozwiązania nie przewiduje.
Natomiast odbywają się jak napisałem na wstępie co cztery lata wybory samorządowe. Jak one wyglądają
i kogo wybieramy? Status intelektualny, osiągnięcia osobiste czy kompetencje nie mają najmniejszego
znaczenia. Jak wykazała praktyka,
najlepiej być pupilem lidera danej
partii czy ugrupowania, który ustanawia swoją listę.
Ponieważ wszyscy wszystkich nie
znają, zwyczajowo wybiera się „jedynki”. I tak jest od góry do dołu,

czyli od Parlamentu do Gminy.
Chyba, że się jest Wałęsowiczem, to
można być na ostatnim miejscu i nie
kłopotać się o wybór.
Miał rację Konrad Rytel pisząc
w lutowym „Dobrym Znaku” o konieczności zmiany ordynacji wyborczej, gdyż obecny system eliminuje
z życia publicznego osoby uczciwe,
aktywne i niezależne, ale nie posiadające poparcia partyjnego.
Podobnie uważa Tadeusz Markiewicz pisząc w swoim artykule,
że trzeba głosować na ludzi „stąd”,
choćby znajdowali się na partyjnych
listach, bo to prawdopodobnie jedyna
metoda wejścia do sejmiku, by lepiej
reprezentowali interesy całej naszej
społeczności. Też miał rację. Inny zaś
redaktor w majowym lokalnym tygodniku napisał, że powinien powstać
przepis, nakazujący osobie, która
pogardziła mandatem radnego, zwrot
całokadencyjnej diety. Nie wiem, czy
miał na myśli tę samą osobę, której
postępku ja absolutnie nie pochwalam. Leszek Miller w „Minęła 20-ta”
na początku lipca br. skrytykował
kolegę partyjnego W. Olejniczaka
za podobną postawę. Poradził wcześniejsze złożenie mandatu europosła.
Podobnie i nasz „szczęśliwiec”
zanim zaryzykował start na radnego, pierwej winien odstąpić swoje
stanowisko komuś innemu, a nie je

w ten sposób umacniać. Ten człowiek
przełożył inne dobrodziejstwo nad
mandat radnego. Co o tym zadecydowało, że pogardził tym zaszczytnym
tytułem.
Jak się tak głębiej zastanowić, to
myślę, że lepszą metodą, niż przypadkowe wybory, byłaby rozmowa
klasyfikacyjna, a następnie egzamin
jak na wyższej uczelni. To by mi odpowiadało. Nie bałbym się o wynik,
tak jak nie bałem się na studiach. Ale
pozostawmy to w sferze marzeń.
I na koniec ostatnia refleksja,
z ostatniej sesji przedwakacyjnej.
Wyszło z niej demonstracyjnie pięciu
radnych, torpedując dalsze obrady.
Wyłączyłbym ze swojej pretensji p.
H. Żabik, gdyż od samego początku
prezentowała taką samą postawę.
Natomiast jeden z pozostałej czwórki (nie lubię personalnie atakować
kogokolwiek) jeszcze niedawno zachwycał się idealnie skonstruowanym budżetem, dzieląc swój podziw
z P-cym Rady, a teraz chce się wykazać, że jednak jest z opozycji. Ci
młodzi ludzie wykazali się brakiem
szacunku wobec 30-osobowej grupy
sołtysów i p-cych Rad Osiedlowych,
którzy musieli zostawić swoje obowiązki zawodowe i osobiste i trzykrotnie w lipcowy upał przychodzić.
W związku z tym P-cy Rady p. Andrzej Żelezik przeprosił tę grupę za

Eugeniusz Dembiński
Przewodniczący Osiedla
„Lipińska”
zaistniałą sytuację. Tym młodzieńcom taki gest nie przyszedł nawet do
głowy. A uchwały przewidziane porządkiem obrad i tak musiały znaleźć
swój finał. I znalazły, tylko w trzech
podejściach. Udałoby mi zrozumieć
racje, jakimi kierowali się ci panowie,
gdyby zechcieli udowodnić celowość
takiego postępowania. Chyba, że takiego wigoru dostali przed zbliżającymi się, jesiennymi wyborami. Do
tego czasu z pewnością jeszcze nie
jedno nas zadziwi. Na razie do września będziemy chyba mieli spokój!
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Jaki standard dla Polski?

Przy okazji komentarzy dotyczących Krzyża pod Pałacem Prezydenckim, usłyszałam z ust jednego
z polityków, że Polska powinna przejść na “Standard Europejski”. Wyjaśnił, że standard ten oznacza państwo laickie, pozbawione symboli religijnych. Dodał, że inne kraje katolickie, np. Hiszpania,
też powoli przechodzą na ten standard i zakończył swój wywód mówiąc, że “Polska jest daleko
w tyle”.
Ale czy w zamieszkiwanej przez
dziesiątki narodów Europie istnieje
standard w tej dziedzinie, który od
dzisiaj musimy wdrażać? Polska jest
krajem europejskim i to dość dużym,
ma swoje silnie zakorzenione tradycje i zwyczaje, które może wnieść
do wspólnej Europy. Jest też krajem głęboko katolickim, a obecność
krzyża lub jego brak tego nie zmieni.
Bo wiara zawsze była dla Polaków
ważna. W trudnych czasach dawała nadzieję na odzyskanie wolności,
przeświadczenie, że z Bożą pomocą
wszystko jest możliwe. Duchowni wraz z Polakami modlili się za
wolność i Ojczyznę. Nie wiadomo

jak potoczyłyby się losy Polski gdyby nie nasz katolicyzm, modlitwy
Polaków wzbudzające nadzieję na
zwycięstwo, wspaniały Papież zwiastujący zmiany. Czy bez tego Polska
byłaby dziś wolnym krajem?
Wracając jednak do wspomnianego
standardu. Czy państwo pozbawione
symboli religijnych jest „Europejskim standardem”?
Oczywiście, że nie. Europa jest
różnorodna, choć rzeczywiście są
tendencje, aby wiarę odsuwać na
dalszy plan. Dlatego Polska wraz
z innymi krajami europejskimi, które
pielęgnują wartości katolickie (Włochy, Irlandia, Litwa, Malta, Bułga-

ria i inne), może, a nawet powinna
tworzyć własne standardy, które inne
kraje będą chciały naśladować. I nie
chodzi nawet o obecność krzyży
w instytucjach publicznych. O jakie
więc standardy chodzi?
Niech dzieci dorastają w licznych
rodzinach, które staną się świadectwem dobrobytu, a nie patologii.
Niech uczą się w szkole religii, gdyż
jest ona częścią polskiej i europejskiej kultury. Ład społeczny niech
opiera się na pięknych i ponadczasowych wartościach chrześcijańskich,
które każą kochać bliźniego, pomagać biednym, chronić życie nienarodzonych dzieci. Wartościach, które

każdy człowiek przecież – wierzący
i niewierzący, akceptuje.
Z drugiej strony polski Kościół,
a więc i my wszyscy, czerpać możemy z tradycji innych krajów starej
Unii. Może jak we Włoszech Kościół
mógłby stawać się centrum codziennego życia lokalnych społeczności
organizując grę w piłkę i siatkówkę
na kościelnym boisku? W końcu nie
stoi to w sprzeczności ani z wiarą,
ani programem Orlików. A Księdzu
grającemu w piłkę być może byłoby
łatwiej dotrzeć do młodzieży z przesłaniem Ewangelii.
A obecność Krzyży w życiu publicznym? Polska powinna przy-

Iwona Krucka
Była reprezentantka
Parafialnej Drużyny
Siatkówki w Padwie
łączyć się do krajów, które walczą
o to w Trybunale Praw Człowieka
w Starsburgu. Dlaczego? Bo tylko
jednocząc siły możemy być silną, katolicką częścią Europy.

Nasz rok 2010 cz. 2 – refleksje wiosenno-letnie
Przecież można było zrobić podobnie jak pod Poznaniem gdzie odkryto na
polu groby żołnierzy Wehrmachtu. Archeolodzy zebrali szczątki 28 żołnierzy i z należnym szacunkiem pochowano na cmentarzu pod Poznaniem. Dla
mnie nieudacznictwem władz Wołomina i Zielonki było umieszczenie płyty
z napisem rosyjskim zawierającym w jednym krótkim zdaniu dwóch błędów
ortograficznych i dwóch gramatycznych. Czy nie można było znaleźć kogoś
rozgarniętego, kto zna język rosyjski?

Jan Rączka

Kiedyś była wspólna
komisja ws. katastrofy
lotniczej

W tegoroczne obchody zbrodni katyńskiej wpisała się nowa tragedia
narodowa. Na smoleńskim lotnisku
rozbił się polski samolot rządowy
wiozący oficjalną delegację z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
na czele. Na pokładzie rozbitego samolotu znajdowali się także najważniejsi dowódcy wojskowi wszystkich
rodzajów polskich sił zbrojnych oraz
ważni przedstawiciele instytucji rządowych i społecznych.
Wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy powinno stać się priorytetem dla
polskiego rządu (zginęły przecież
najważniejsze osoby w państwie), ale
tak się nie stało.Wokół tej tragedii od
samego początku dzieją się dziwne
rzeczy. Pierwszą z nich było odrzucenie propozycji
wspólnego (tzn. my i Rosjanie)
prowadzenia śledztwa ustalającego
przyczyny tej katastrofy.
Podczas ubiegłorocznych pokazów
w Dęblinie uległ katastrofie białoruski samolot wojskowy i przy jej wy-

jaśnianiu zgodnie pracowały ekipy
obu krajów: polska i białoruska.
Bardzo interesujący jest film emitowany kilka tygodni temu na kanale
Discovery (na pewno będą powtórki,
polecam), poświecony katastrofie
dwóch samolotów pasażerskich IŁ62, które rozbiły się podchodząc do
lotniska Okęcie. Wtedy powołana
była wspólna komisja polsko – sowiecka i choć z trudnościami, prawdę
ustaliła. Co łączy tamte katastrofy
z katastrofą smoleńską? Otóż i wtedy i teraz natychmiast po katastrofie
winą obarczono pilotów rozbitych
samolotów (wiadomo nie mogą się
bronić). Ale wtedy polska ekipa
bardzo solidnie podeszła do sprawy
i mimo, że były to czasy komuny
dowiodła swoich racji, czyli czegoś
zupełnie innego. Pamiętam seminarium poświęcone katastrofie IŁów-62
jakie odbyło się na wydz. MEiL Politechniki Warszawskiej było prowadzone przez prof. J. Maryniaka. Było
ogromne zainteresowanie i zaskoczenie wynikami ustaleń przyczyn
katastrof, bo usłużna komunistom
prasa na wszelki wypadek milczała.

Właśnie w tym filmie na Discovery możemy posłuchać wypowiedzi,
prof. Maryniaka i innych członków
polskiej komisji. Uważam, więc,
że ogłoszenie winnych przed ustaleniem godziny katastrofy,(którą udało
się ustalić po kilku tygodniach) należy uważać, za co najmniej dziwne.
Pojawiające się bez przerwy sprzeczne informacje, niedomówienia i pospolite kłamstwa sprawiają wrażenie,
że prawdy nigdy nie poznamy. To,
że Rosjanie są specjalistami w „niewyjaśnianiu” takich spraw wiadomo
od dawna. Jako przykład może posłużyć śmierć w katastrofie lotniczej
pierwszego kosmonauty sowieckiego J. Gagarina. Krążyły o tym
różne legendy (np. pijaństwo), a po
dwudziestu latach prawda okazała
się prozaiczna Gagarin był niewinny natomiast zawiniła kontrola lotów. Władze polskie również nie są
zainteresowane wyjaśnieniem przyczyn katastrofy gdyż okazałoby się,
instytucje rządowe (wojsko, kancelaria premiera) odpowiadające za
przygotowanie wizyty delegacji prezydenckiej otrzymały zadanie przekraczające ich możliwości. Dlatego
czym więcej niejasności w sprawie
katastrofy tym łatwiej ukryć swoją
nieudolność.

Wrócono do starej zasady
tematów zastępczych

W obszarze społecznym pojawiła
się nowa jakość. Katastrofa wyzwo-

liła poprzez smutek ogromną więź
międzyludzką. Te tłumy przybywające oddać hołd poległym stanowiły
coś, czego nikt się nie spodziewał.
Ludzie poczuli, ze są razem. Okazało się również, że ci, których żegnaliśmy byli zupełnie inni niż ci sami,
których pokazywano nam wcześniej
w mediach. Okazali się być ciepli,
wrażliwi zupełne przeciwieństwo
tego, co nam wtłaczano do głów.
Kto tego nie przeżył tego nie zrozumie? Chwile takie jak zawsze trwają
krótko. Wróciła szara rzeczywistość.
Zostały zarządzone wcześniejsze
wybory prezydenckie, co stanowiło
rozpoczęcie kampanii prezydenckiej.
Polskę spotkały jeszcze inne katastrofy, mianowicie powodzie. Były
one tragiczne w skutkach. Mimo
przykrych doświadczeń z 1997 roku
i przyjęcia zaleceń dotyczących infrastruktury wodnej zrobiono w tym
względzie niewiele. Przejeżdżałem
w lipcu obrzeżami Sandomierza
i widziałem bezradność ludzi, którzy
utracili wszystko. To, co pokazywała TV wglądało dramatycznie, ale
w miejscach gdzie nie dotarli reporterzy obraz zniszczeń był porażający. Ludzie byli w większości zdani
na siebie i sąsiedzką pomoc. Pomoc
uzyskana od władz ma raczej charakter symboliczny. W takich warunkach rozwijała się kampania wyborcza. Druga tura wyborów była
raczej referendum za czy przeciw J.
Kaczyńskiemu. Obojętne, kto był-

by kandydatem PO otrzymałby tyle
samo głosów. Polaryzacja społeczeństwa okazała się jednoznaczna PO
uzyskała pełnię władzy. Okazało się,
że po trzech latach nieudolnych
rządów nic się nie zmieniło. Żeby
odwrócić uwagę od zainteresowania ludzi złą sytuacją gospodarczo
finansową, wrócono do starej zasady
tematów zastępczych. Przystąpiono
do walki z PiS-em, a w szczególności
z Kaczyńskimi (nawet tragicznie
zmarłemu nie dano spokoju). Rozpoczęto walkę z krzyżem, który postawili harcerze po katastrofie smoleńskiej. Zamieciono pod dywan aferę
hazardową. To, że przy okazji podniesiono VAT i dług publiczny rośnie
o 300 mln zł dziennie, ale nic to, kto
by się tym przejmował.

Pomnik bolszewików
– metoda faktów dokonanych

Polityka zagraniczna nabrała tempa. Zacisnęła się współpraca z Rosją i to nie tylko gospodarcza, ale
i polityczna. Właśnie ta ostatnia dotknęła przy okazji nasz Wołomin
i okolice. Na sugestię ówczesnego
Marszałka Sejmu, a obecnego prezydenta postanowiono oddać hołd
bolszewikom poległym w bitwie pod
Ossowem w 1920 roku. Na dodatek
odsłonieńcie pomnika miało nastąpić
w dzień obchodów rocznicy Bitwy
Warszawskiej. Władze Wołomina
tak się spieszyły, że nie zdążyły powiadomić o tym nawet radnych miejOGŁOSZENIE
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skich. Zapewne władze miasta zdawały sobie sprawę, że ta uroczystość
nie będzie przyjęta z entuzjazmem
i próbowali robić to metodą faktów
dokonanych, co skończyło się kompromitacją. Władze były zdziwione
reakcją mieszkańców. Wołomińscy
decydenci to wołominiacy z pierwszego pokolenia i nie wiedzą jak była
przekazywana wiedza o tej bitwie.
Po dojściu komunistów do władzy wiedza o Bitwie Warszawskiej
była przekazywana przez rodziców
i dziadków, bo szkoła, prasa, radio
i TV kłamały. Ojciec mój i dziadek
pamiętali bolszewików jak z rowu
(obecnie przy al. Niepodległości) od
strony kościoła bolszewicy ostrzeliwali polskich żołnierzy znajdujących
się w miejscu gdzie stoi kościół M.
B. Częstochowskiej. Karabin maszynowy (polski) stał mniej więcej na
obecnym skrzyżowaniu Reja i Lipińskiej. Jedynym znakiem rozpoznaw-
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czym bolszewików była czerwona
gwiazda, bo z mundurami było różnie. Pożywienia własnego nie mieli
i musieli je zdobywać, to głównie im
mieszkańcy zapamiętali. Nie udało
się zdobyć Wołomina i bolszewicy
poszli w kierunku Majdanu, a potem
na Ossów. Dlatego nie zdziwiłem się,
że ta uroczystość skończyła się tak
jak się skończyła. Przecież można
było zrobić podobnie jak pod Poznaniem gdzie odkryto na polu groby
żołnierzy Wehrmachtu. Archeolodzy
zebrali szczątki 28 żołnierzy i z należnym szacunkiem pochowano na
cmentarzu pod Poznaniem. Dla mnie
nieudacznictwem władz Wołomina
i Zielonki było umieszczenie płyty
z napisem rosyjskim zawierającym
w jednym krótkim zdaniu dwóch
błędów ortograficznych i dwóch
gramatycznych. Czy nie można było
znaleźć kogoś rozgarniętego, kto zna
język rosyjski?

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.gazetapatria.pl

Pielgrzymka grupy z parafii
MB Częstochowskiej
Ponad stuosobowa grupa z parafii
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej z Wołomina w tym
roku weszła po raz 21 na Jasną Górę.
Byli najbardziej rozśpiewaną i rozmodloną grupą - wyszli z Warszawy ze Świątyni Opatrzności Bożej
trzymając w ręku różańce zrobione
przez więźniów.
15 sierpnia o godz. 8 rano na porannej Mszy Świętej dla pątników
w homilii Abp Kazimierz Nycz
powiedział do zebranych pielgrzymów: „Szliście do Matki Boskiej
Częstochowskiej 9 dni z wielkim
zapałem i poświęceniem, często
w złych warunkach atmosferycznych, ale doszliście na Chwałę Matki Boskiej Częstochowskiej Szczęść
wam Boże...” .
Radosław Siedlecki.

Jak było naprawdę
Rosną podatki
z zaproszeniami na Wawel – zamiast dzieci

Żona mego przyjaciela, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, opowiedziała mi osobiście, jak została potraktowana przez organizatorów
piątkowej uroczystości w katedrze wawelskiej.

Ks. Tadeusz IsakowiczZaleski
Informację o zaproszeniu otrzymała w środę 8 września, czyli zaledwie
na dwa dni przed uroczystością. Zadzwonił do niej w tej sprawie urzędnik instytucji, w której pracował jej
mąż. Samo zaś zaproszenie otrzymała – uwaga! – dopiero rano w piątek
10 września, czyli w dniu wyjazdu.

Było ono podpisane przez księdza
kardynała Stanisława Dziwisza. Na
zaproszeniu nie było żadnej informacji, ile osób może przyjechać, jak
dojechać na Wawel i gdzie można zaparkować samochód.
Osoba ta mieszka kilkaset kilometrów od Krakowa. Poza tym, ma małe
dzieci na wychowaniu. Organizacja
wyjazdu graniczyła więc z cudem.
Pomimo tego pojechała z dziećmi,
które nie poszły z tego powodu do
szkoły. Inne osoby też otrzymały
zaproszenie na kilkanaście godzin
przed uroczystością, więc ze względu na pracę zawodową, obowiązki rodzinne czy odległość nie były
w stanie w żaden sposób dojechac
do Krakowa. Mają one ogromny żal
o to, że organizatorzy nie wysłali im
zaproszeń przynajmniej na tydzień
wcześniej. Część osób w ogóle żadnych zaproszeń nie otrzymała.
Inną wielką wpadką organizatorów
było także samo poświęcenie tablicy
w krypcie wawelskiej. Zeszli bowiem
do niej w pierwszej kolejności licznie
zgromadzeni duchowni i przedstawi-

ciele władz, którzy w dużej mierze
ją zapełnili. Dla większości rodzin
zabrakło miejsca. W czasie poświęcenia stały więc one na zewnątrz.
Dolatywał tylko głos.
Odczytywana lista nazwisk ofiar
zawierała wielkie braki. Pominięto
przede wszystkim nazwiska załogi
samolotu. Z kolei przy jednych osobach wymieniano stopnie wojskowe, przy innych nie. Tak stało się
między innymi przy małopolskich
dowódcach: generale Bronisławie
Kwiatkowskim i admirale Andrzeju Karwecie. Później organizatorzy
– czyli urzędnicy kurii krakowskiej
i urzędnicy wojewody małopolskiego
tłumaczyli się tym, że listę ofiar ściągnięto – też uwaga! – z Internetu.
Opinia wielu rodzin jest taka,
że organizatorom po prostu na tym
wszystkim nie zależało. Typowo
po urzędniczemu „odbębnili” sprawę, troszcząc się jedynie o VIP-ów
i o samych siebie, a nie o rodziny
ofiar. Smutne, ale niestety prawdziwe.
www.isakowicz.pl

Podatki płacone przez rodziny w Polsce należą
do najwyższych w Europie, a przyrost naturalny
do najniższych.

Niedawno występowałem w Polsat News z minister Julią Piterą,
która oświadczyła mi, że nie można
używać określenia podwyżka cen
w stosunku do podwyżki VAT. Nie
zgodziliśmy się, bo uważam, że nie
tylko można, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu, niezależnie od tego
jak ładną nazwę dla brzydkich rzeczy wymyśli liberalna propaganda.
Tym bardziej, że premier oświadczył,
iż następna podwyżka podatków będzie znowu podwyżką VAT. Donald
Tusk zastrzegł oczywiście, że na
pewno nie będzie konieczna. I można
mu wierzyć – tak jak można wierzyć,
że podwyżka VAT nie oznacza podwyżki cen.
Udzieliłem też ostatnio wypowiedzi portalowi money.pl, który opublikował dane pokazujące skutki
obniżenia podatków dla rodzin wychowujących dzieci, przeprowadzonej dzięki Prawicy Rzeczypospolitej
przed trzema laty. Wtedy rodziny
z dwójką dzieci oddawały budżetowi
27 % swoich pensji, dziś oddają 20
%. Dotyczy to ogromnej ilości rodzin
2+2, w wypadku większych rodzin
skutki są głębsze. I to jest miara skuteczności naszej polityki. Pamiętać

Marek Jurek
trzeba jednak i o tym, że o ile w polityce od słów ważniejsze są czyny, jest
rzecz od czynów jeszcze ważniejsza:
ich konsekwencje. Podatki płacone
przez rodziny w Polsce należą do najwyższych w Europie, a przyrost naturalny do najniższych. Polskę trzeba
zmieniać, ale zmienić ją możemy
tylko wtedy, gdy w polityce zasady
i odpowiedzialność zastąpią narracje
mistrzów wyborczej iluzji.

Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej
ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa, www.prawicarzeczypospolitej.org
Zapraszamy osoby o poglądach patriotyczno-narodowych i chrześcijańskich
do współpracy w nadchodzących wyborach samorządowych.
Siedziba powiatowego oddziału Prawicy Rzeczypospolitej:
05-200 Wołomin ul. Kościelna 61a, tel./fax: 22 787-14-26, kom. 602 512 040, e-mail: kazych@op.pl
patria.gazeta@op.pl
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