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Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu moc najserdeczniejszych życzeń, obfitości łask
od Bożej Dzieciny, miłości, radości, ciepła i życzliwości wśród najbliższych. Niech światło płynące z Betlejemskiej Stajenki promieniuje wszędzie tam, gdzie się Państwo znajdą, niech rozprasza wszelkie ciemności
ludzkich serc. Życzymy wszystkim, aby na Naszej – Polskiej Ziemi w wigilijną noc nikt nie cierpiał głodu,
zimna, czy samotności. Każdej Rodzinie życzymy radosnych Świąt, dostatku oraz obfitego Błogosławieństwa
Bożego w nowym – 2011 roku.
Redakcja „PATRIA”
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Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej
ma nowych opiekunów
W mroźny grudniowy wieczór odbyła się dziewiąta edycja wręczenia wyróżnień Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej.

Ireneusz Kielczyk – Poświętne
Uroczystości poprzedziła uroczysta msza święta za Ojczyznę odprawiona w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej, na której kazanie wygłosił Ks. Prałat Jan Sikora.

Ks. dziekan Jan Andrzejewski – Kobyłka

Prof. Józef Szaniawski – Warszawa

przeszli do restauracji Falcon na
drugą część uroczystości dotyczących wręczenia wyróżnień i nagród
osobom szczególnie zasłużonym dla
Ziemi Wołomińskiej. Na początku

Jana Andrzejewskiego, Ks. Krzysztofa Małachowskiego, Ks. Dr Andrzeja Rusinowskiego, Przewodniczącego Rady Powiaty Pawła Solisa
i Ireneusza Maślanego, burmistrza
Ryszarda Madziara, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Marcina
Dutkiewicza, burmistrzów Marek
Janusza Werczyńskiego, Radzymina
Zbigniewa Piotrowskiego, Kobyłki
Roberta Roguskiego, Zielonki Grzegorza Dudzika, wójtów Klembowa
Kazimierza Rakowskiego, Jadowa
Dariusza Kokoszko, Dąbrówki Tadeusza Bulika, Tłuszcza Pawła Bednarczyka i Strachówki Piotra Orzechowskiego. Szczególnie ciepło
przywitano byłego starostę Konrada
Rytla i przewodniczącego Adama
Kopczyńskiego. Uroczystości prowadzili honorowy prezes Kapituł
Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej
Kazimierz Andrzej Zych, Prezes Jan

I CHRZEŚCIJAŃSKĄ, otrzymał
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski,
Kustosz Bazyliki Mniejszej w Kobyłce i Sanktuarium Narodowego
w Ossowie zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Kobyłki i Prezesa
Mirosława Bujalskiego. W uzasadnieniu wniosku TPK czytamy „Ks.
prałat od lat zabiegał o Sanktuarium
Ossowskie, dbając o odpowiednia
rangę i oprawę uroczystości 14-15
sierpnia w Ossowie. Ossów staje
się dziś miejscem narodowego kultu
i ksiądz prałat ma w tym swój znaczny udział. Odnowił freski w prezbiterium i nawach bocznych Bazyliki.
W podziemiach wybudował kaplicę
adoracji Najświętszego Sakramentu,
muzeum parafialne i salę konferencyjną. Dziś parafia, która dała początek ponad 20 nowym parafiom

Członkowie Kapituły wręczają medal Panu Cezaremu Wnukowi.
szczyci się świątynią która od 2010
roku nosi tytuł Bazyliki Mniejszej.
Wyróżnienie – Za działalność CHARYTATYWNO-DOBROCZYNNĄ

Burmistrz Radzymina – Zbigniew Piotrowski nagrodzony medalem pamiątkowym
Przy pełnym wiernych kościele
w asyście sztandarów kombatanckich i organizacji kościelnych odsłuchano pięknego patriotycznego
kazania nawiązującego do 29- rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Po Mszy zaproszeni goście

licznie przybyli goście z całego powiatu, wspólnie odśpiewali hymn
polski i obejrzeli film historyczny
z pierwszych chwil stanu wojennego.
Wśród zebranych uczestników gali
wyróżnień przywitano pana prof.
Józefa Szaniawskiego, Ks. Dziekana

Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar składa życzenia zebranym.

Wyróżniony Pan Wacław Grądzki i czł. Kapituły ( K. Zych, Ks. dziekan J. Andrzejewski)
www.gazetapatria.pl

Tokarski, oraz członkowie Janina
Kiliańska, Janina Samsel, Krzysztof
Wytrykus, Zbigniew Łukijańczuk i
Elżbieta Kuczko. Po części oficjalnej Prezes Jan Tokarski odczytał
protokół Kapituły z dnia 7- grudnia
2010 roku. Decyzją Kapituły za rok
2010 w dziewiątej edycji- wyróżnienia statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej - Za działalność
PATRIOTYCZNO- NARODOWĄ

Jacka Kołaka. W bardzo przepięknym i rzeczowym uzasadnieniu do
Wyróżnienia zebrani na uroczystości z ogromnym zaciekawieniem
słuchali o działaniach skromnego
Pana Ireneusza dla najbardziej potrzebujących. „Pan Ireneusz jest
człowiekiem, który dzieli się własnymi środkami, a co najważniejsze
dzieli się swoim wrażliwym człowieczeństwem zawsze otwartym,
aby wysłuchać drugiego człowieka,
porozmawiać z nim, wesprzeć dobrym słowem i życzliwą obecnością. Działalność Pana Ireneusza
Kielczyka nie ogranicza się tylko
do miejscowej parafii. Przykładem
może być, jego współpraca z Siostrami Karmelitankami Bosymi
z Warszawy i Nowych Osin k. Mińska Mazowieckiego. Pan Ireneusz

– otrzymał Pan Ireneusz Kielczyk
z Poświętnego zgłoszony przez Ks.

działa tam nieustannie, jako „niewidzialna ręka”, zawsze pomocna
i otwarta na potrzebujących. Od
2004 do 2009 roku Pan Ireneusz
stale współpracował z Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej. Dowoził
produkty i dostarczał je dla najuboższych.” Na koniec ks. Jacek Kołak
pisze że Pan Ireneusz jest przykładem „Dobrego Samarytanina”,
a jego skromna osoba może być
dla innych świadectwem i szczególną zachętą do pracy charytatywnej. Wyróżnienie wyjątkowe – ZA
SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– otrzymał Pan prof. Józef Szaniawski z Warszawy. Profesor Józef Szaniawski od lat związany jest
z Wołominem, promując historię
naszego regionu a szczególnie wojnę 1920 roku i Bój pod Ossowem
w której bohaterską śmiercią poległ

Członkowie Kapituły wręczają medal Panu Janowi Wnukowi.
patria.gazeta@op.pl

Konrad Rytel w trakcie składania życzeń świątecznych.
Ks. Ignacy Skorupka. Zasługi Pana
profesora dla niepodległości Polski
są ogromne. Jako ostatni więzień
PRL, osadzony w najcięższych więzieniach na Oczki, Rakowieckiej
w Warszawie oraz w Barczewie, skazany na dziesięć lat, wyszedł w 1990
roku zrehabilitowany i uniewinniony. Autor tysięcy artykułów, esejów
politycznych, scenariuszy filmów
dokumentalnych oraz książek. Przy-
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jaciel i pełnomocnik bohatera Polski
Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Razem z Pułkownikiem ufundowali
Pomnik Katyński w Warszawie na
Pl. Zamkowym. Profesor w Wyższej
Szkole Stosunków Międzynarodowych i Ameryki oraz Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Członek Rady Naukowej Muzeum Wojska Polskiego.

Ryszard Walczak wręcza medal Ks. J. Popiełuszki
Kazimierzowi Andrzejowi Zychowi.

Odznaczony i wyróżniony wieloma
medalami i dyplomami zagranicznymi i krajowymi. Jak sam mówi
o sobie Przyjaciel Wołomina. Na
zakończenie uroczystości wręczono pamiątkowe medale i dyplomy
90-rocznicy Cudu nad Wisłą zasłużonym osobom z Powiatu Wołomińskiego. Medale i okolicznościowe dyplomy z wizerunkiem
Ks. Ignacego Skorupki otrzymali:
Pan Zbigniew Piotrowski burmistrz
miasta Radzymin, Pan Jan Wnuk
były burmistrz Radzymina. Pan Cezary Wnuk Przewodniczący Rady
Radzymina. Medale oraz dyplomy
otrzymali również Pani Marianna
Marchewka z Marek za obronę wartości chrześcijańskich, życia poczętego i nowonarodzonych oraz Pan
Wacław Grądzki za kultywowanie
miejsc kultu religijnego i osobistą
odbudowę Kapliczki Matki Bożej
na Osiedlu Niepodległości w Wołominie. Na zakończenie przedstawiciele Kapituły Medalu Ks. Jerzego
Popiełuszki w składzie Pan Ryszard
Walczak, Ks. Dziekan Jan Andrzejewski i Pan Andrzej Melak wręczyli „Medal Zło Dobrem Zwyciężaj”

Panu Kazimierzowi Zychowi. Po
oficjalnych uroczystościach przy
dźwięku kolęd Bożonarodzeniowych wszyscy składali sobie życzenia świąteczne łamiąc się opłatkiem
życząc Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2011. Pan Prezes Kapituły
Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej Jan
Tokarski podziękował wszystkim
za pomoc w organizacji i wsparciu
tegorocznej edycji wyróżnienia i zaprosił wszystkich na przyszłoroczne
uroczystości.
fot. do artykułu – FOTO-ELKA

Ks. Krzysztof Małachowski i Krzysztof Wytrykus.

Z rąk członków Kapituły medal otrzymuje Pani Marianna Marchewka z Marek.

Dostojni goście uroczystości Gali wręczenia Wyróżnień Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej.

Do licznie przybyłych gości przemawia prezes Kapituły Jan Tokarski.
patria.gazeta@op.pl
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Na Boże Narodzenie dostajemy prezenty. Dzieciom mówi się, że święty Mikołaj prezenty przynosi
tylko tym, które były grzeczne. One zapewniają, że na prezenty zasłużyły. W Rosji istnieje podobny
zwyczaj tylko obdarowującym upominkami jest Dziadek Mróz.

W mijającym roku wiele działo
się w stosunkach polsko-rosyjskich.
Władze RP dwoiły się i troiły zapewniając Rosjan jak bardzo im zależy na
dobrych relacjach. Kiedy prezydent
Miedwiediew postanowił odwiedzić
Warszawę prasa rosyjska donosiła,
że Polacy czekają na na niego tak,
jak czekali na przyjazd papieża. Prezydent Komorowski, wsparty radą
generała Jaruzelskiego, ugościł jak
potrafił najlepiej rosyjskiego prezydenta. Tak więc Komorowski,
w przeciwieństwie do „niegrzecznego” Lecha Kaczyńskiego wykazał się
grzecznością. I teraz rosyjski Dzied
Moroz przyniósł mu prezent pod
choinkę. A skoro obdarowanym jest
prezydent, to podarunek dostała cała
Polska. Tym podarunkiem są rakiety
Iskander.
Rosja reformuje armię i zbroi się.
„Przekażemy bardzo poważne kwoty
na przezbrojenie armii. Jestem dumny, że mogę ogłosić tę kwotę – 20
bln rubli” – powiedział 13 grudnia br.
premier Władimir Putin, występując
w stoczni nad Morzem Białym, gdzie
są budowane atomowe okręty podwodne. Suma podana przez premiera
Rosji to równowartość ok. 650 mld
dol. Wicepremier Siergiej Iwanow
dodał, że z zapowiedzianej kwoty
79 proc. zostanie przeznaczone na
zakup nowego uzbrojenia, a reszta
na prace badawczo-rozwojowe. Te
środki rząd Rosji chce wydać w latach 2011-2020 na zakupy nowych,
strategicznych rakiet balistycznych,
samolotów wielozadaniowych piątej
generacji, na systemy obrony przeciwlotniczej, łączności i elektronicznego rozpoznania pola walki. Jedna
www.gazetapatria.pl

piąta inwestycji zostanie przeznaczona dla marynarki wojennej.
W 2010 roku w Rosji zasadniczej
zmianie uległ system kierowania
siłami zbrojnymi. W miejsce sześciu okręgów wojskowych powołano cztery operacyjno-strategiczne dowództwa (OSK): „Zachód”,
„Wschód”, „Centrum” oraz „Południe”. W skład OSK „Zachód” ze

sztabem w Sankt Petersburgu weszły
dawne Moskiewski i Leningradzki
Okręgi Wojskowe, rejon Kaliningradu, a także Floty: Bałtycka i Północna. Dowodzący OSK „Zachód gen.
Arkadij Bachin poinformował 14
grudnia (wg agencji RIA Nowosti),
że podległe mu wojska otrzymały
na uzbrojenie systemy rakietowe
Iskander. „Trwa zmiana wyposażenia

i dostawa nowych typów techniki. Nie tak dawno w Petersburgu
w stoczni północnej zwodowano fregatę „Admirał Gorszkow”, dostaliśmy też nowe kompleksy rakietowe
Iskander, o których dużo się mówiło”
– oznajmił Bachin.
Kilkadziesiąt
kilometrów
na
wschód od Kaliningradu znajduje się miasto Czerniachowsk (pol.
Wystruć). Stacjonuje tam 152. Brygada Rakietowa, wyposażona dotąd
w osiemnaście wyrzutni rakiet starszego typu Toczka. Teraz ta jednostka została uzbrojona w Iskandery. Ta
rakieta należy do najnowocześniejszych na świecie i jest określana jako
broń przyszłości armii rosyjskiej. Jest
pociskiem balistycznym o długość
7,3 m i masie startowej od 3800 kg
do 4020 kg w zależności od ładunku.
Wysoka prędkość pozwala przełamywać obronę antyrakietową. Iskander
porusza się poniżej wysokości 50
km i potrafi wykonywać manewry
z dużymi przeciążeniami utrudniając
przechwycenie przez systemy obronne. Może przenosić głowice o masie
od 480 do 720 kg kasetowe, odłamkowo-burzące, paliwowe, penetrujące, elektromagnetyczne i jądrowe.
Wysoka celność rakiety (od 10 do
30 m.) powoduje, że skuteczność
rażenia każdym z typów ładunków
jest bardzo duża. Rakiety są odpalane z samobieżnych wyrzutni, a więc
są trudne do wykrycia i zniszczenia.
Mogą razić cele na odległość do 500
km.
Mamy więc sukces polityki umizgów wobec Rosji. W 10 dni po
wizycie prezydenta Miedwiediewa
w Warszawie – Rosja rozmieściła
rakiety jądrowe wycelowane w Polskę. Rosja w przeszłości kilka razy

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
groziła Polsce, że wyceluje w nas
Iskandery, gdy Polska rządzili „niegrzeczni” bracia Kaczyńscy. Dlaczego to zrobiła teraz, gdy rządza Tusk
i Komorowski? Prawicowy portal
Fronda zauważa: „Rosja groziła rozmieszczeniem pocisków Iskander
w obwodzie kaliningradzkim, gdy
NATO i Amerykanie chcieli budować
w Polsce system tarczy antyrakietowej bez zgody Moskwy. Okazuje się,
że mimo wycofania się USA z projektu tarczy Rosjanie nie zmienili swoich
planów. Uległa polityka Waszyngtonu i służalcza postawa polskiego rządu nie zmieniły agresywnych planów
Moskwy. (...) Czy powstanie wojskowej instalacji tuż przy granicy z Polską ma być świadectwem ocieplenia
na linii Warszawa-Moskwa? Znając
polskich polityków, tak to zapewne
będą przedstawiać.” Rzeczywiście
minister obrony Klich zapewnił,
że nie musimy się przejmować
tymi rakietami bowiem „są one wymierzone w decyzje, jakie zapadły
na listopadowym szczycie NATO
w Lizbonie”. Wg ministra Klicha
rakiety celują w „decyzje”, a nie
w Polskę. Minister mówił: „Czujemy
się bezpieczni jako stabilny członek
stabilnego Sojuszu, dysponujący też
własnym potencjałem wojskowym”.
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Pomnik Tadeusza Kościuszki w mundurze generała Armii Stanów Zjednoczonych stanął w listopadzie w stolicy Polski w prestiżowym miejscu, niedaleko ulicy Marszałkowskiej, na osi Grobu Nieznanego Żołnierza i pomnika Józefa Piłsudskiego. To niezwykły obiekt, bardzo ważny i piękny jako
rzeźba. Stanowi replikę pomnika Kościuszki sprzed Białego Domu w Waszyngtonie, gdzie stoi już od
ponad stu lat. W Warszawie Kościuszko nie miał dotąd pomnika. Wyryte są na nim nazwy pól bitewnych Polski i USA, gdzie zwyciężał generał obu armii: Racławice, West Point, Saratoga. Po dwóch
stronach cokołu stoją żołnierze Kościuszki: polski chłop – kosynier, a także amerykański ranger.

prof. Józef Szaniawski
Ważnym elementem pomnika jest
alegoria imperialnej Rosji: potwór
– ogromny jadowity wąż, który
pochłonął już Polskę, usiłuje opasać kulę ziemską, zagraża innym
państwom i narodom! Ten pomnik
był i jest nadal bardzo znany wśród
Amerykanów – ze względu na usytuowanie tuż obok prezydenckiego
Białego Domu. Odbywały się przy
nim liczne mityngi Amerykanów
i Polonii solidaryzujących się z Polską w chwilach dla niej najtrudniejszych w ciągu ostatnich stu lat. Inspiracją artystyczną dla tej znakomitej
rzeźby był słynny obraz Jana Matejki
“Kościuszko pod Racławicami”.
W wielkiej historyczno-malarskiej
wizji Matejko przedstawił Naczelnika na koniu, z odkrytą głową, ale
trzymającego zwycięsko w prawej
dłoni polską czapkę rogatywkę. Za
plecami Kościuszki na drzewie kapliczka z Matką Bożą Częstochowską oraz rozwinięty sztandar z białym
orłem w koronie. U stóp zwycięskiego polskiego wodza leży na ziemi
sztandar rosyjski ze złowrogim dwugłowym zaborczym orłem carskim.
A jeszcze dalej chłopi kosynierzy tuż
obok zdobycznych rosyjskich armat.
Symbolika tego arcydzieła Matejki to
coś więcej niż dzieło sztuki, to polska racja stanu!Tadeusz Kościuszko
REKLAMA
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nie był zwyczajnym amerykańskim
generałem, ale razem z Kazimierzem
Pułaskim uważany jest za ojca założyciela Armii Stanów Zjednoczonych. Był odznaczony najwyższym
wojskowym orderem USA, cieszył
się zaufaniem, a nawet przyjaźnią
pierwszych prezydentów Ameryki
- Waszyngtona oraz Jeffersona. To
ten ostatni wymusił na carze Rosji,
aby wypuścił Kościuszkę z niewoli,
a następnie pozwolił mu jako obywatelowi i generałowi Stanów Zjednoczonych udać się na emigrację do

gen. Kazimierz Pułaski
Ameryki. Kościuszko był bohaterem
walk o wolność Ameryki i Polski, ale
Rosjanie osadzili go w najcięższym
wtedy więzieniu świata, w osławionej Twierdzy Pietropawłowskiej,
jako Naczelnika - wodza niepodległej
Polski, faktycznego przywódcę i głowę państwa w ostatnich miesiącach
istnienia Rzeczypospolitej.

Od epoki Kościuszki, Pułaskiego,
Waszyngtona, Jeffersona, od epoki
upadku Polski, a utworzenia USA
minęło ponad 200 lat. Te historyczne
postacie stoją u genezy tradycyjnej
przyjaźni i związków polsko-amerykańskich, a także formalnego sojuszu
pomiędzy Rzecząpospolitą a Stanami
Zjednoczonymi. Ten sojusz stanowi fundament, na którym opiera się
strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. Tymczasem rzecznik polskiego rządu oświadcza publicznie
w mediach, że Ameryka jest dla III
RP “obcym mocarstwem”! Minister
Paweł Graś, jak wiadomo, jest nie
tylko formalnym rzecznikiem rządu
Donalda Tuska, ale należy do najbliższego kręgu zaufania przyjaciół
premiera. Wypowiedź ministra Grasia nie była przypadkowa, ponieważ
aż trzykrotnie określił on Stany Zjednoczone jako “obce mocarstwo”,
a zarazem akcentował, że właśnie
dlatego polscy parlamentarzyści nie
powinni się zwracać do Ameryki
z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu katastrofy z 10 kwietnia, w której na
terytorium Rosji zginął prezydent
RP i cała elita Rzeczypospolitej. W
języku polityki określenie “obce mocarstwo” znaczy tyle co wróg. To po
prostu niesłychane, aby rzecznik rządu polskiego w roku 2010 tak właśnie określał Amerykę. Tak o Ameryce mówili za komuny Jaruzelski,
Gomułka, Urban i ich mocodawcy
na Kremlu. Czyżby minister Graś...
No właśnie, ponieważ w stosunku
do Rosji premiera Putina rzecznik

rządu premiera Tuska nie używał
określenia “obce mocarstwo”. Wręcz
odwrotnie. Paweł Graś po 10 kwietnia 2010 r. wprost nie może się nachwalić Rosjan, a zwłaszcza spec
służb rosyjskich, których funkcjonariusze wywodzą się z KGB. Graś

kilka miesięcy temu posunął się tak
daleko, że wypowiadał się oficjalnie po rosyjsku. Tak jest – rzecznik
polskiego rządu chwalił następców
KGB po rosyjsku. Czy to oznacza
jakąś podległość wobec Kremla?
Minister Graś powinien zostać nie
tylko natychmiast zdymisjonowany
i odsunięty od wszystkich tajemnic
państwowych, ale powinno zostać
wdrożone śledztwo prokuratorskie,
które zbada całą jego działalność, budzącą najgorsze podejrzenia.
Sprawa katastrofy pod Smoleńskiem ma ścisły związek ze zbrodnią
sowiecką, ludobójstwem w Katyniu
w 1940 roku. Rosjanie wymordowali
wtedy elitę kadry oficerskiej Wojska
Polskiego, a także inteligencję polską. Kolejne rządy i kolejni władcy na
Kremlu kłamali na arenie międzynarodowej w sprawie katyńskiej przez
pół wieku. Jedynie Stany Zjednoczone otwarcie wyrażały swoje oburzenie zbrodnią dokonaną na Polakach
i tylko Amerykanie przeprowadzili
własne śledztwo, aby udowodnić
mordercom z Moskwy, że są mordercami. Już choćby dlatego możemy
mieć zaufanie do Ameryki, a nie do
Rosji. Dlaczego nie ma zaufania do
USA jako “obcego mocarstwa” minister - rzecznik obecnego polskiego
rządu, a ma to zaufanie do Federacji
Rosyjskiej? To jeszcze jedna ważna
sprawa, która wyniknęła z katastrofy
10 kwietnia jako jej skutek uboczny.
To problem, jak zdefiniować Amerykę, a jak zdefiniować Rosję. Minister
Graś już to zrobił. Dlatego temu panu
już dziękujemy. Natychmiast!
www.gazetapatria.pl
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Polityka rozumiana jako troska o dobro wspólne
jest zadaniem każdego tworzącego społeczeństwo. Oczywiście na miarę jego możliwości. Inaczej za to wspólne dobro będzie odpowiedzialny etatowy polityk, a odmiennie wolontariusz.
Czego innego oczekujemy od wójta, burmistrza
a członka lokalnego stowarzyszenia. Jednak nikt
nie jest wyłączony z troski o nasze wspólne dobro ani lekarz, ani ksiądz, ani nauczyciel.

Nikt też nie ma prawa twierdzić,
że np. ksiądz powinien oddziaływać
tylko w sferze tzw. „spraw kościelnych”, a resztę pozostawić świeckim. W ostatnich dniach jesteśmy
świadkami bardzo poważnej debaty,
której owoce mogą okazać się nie
tylko niezdrowe, ale wręcz zabójcze dla naszych następców. Chodzi
o legalizację programu in vitro
w Polsce. Hierarchowie Kościoła Katolickiego wprost, bez ogródek sprzeciwili się projektom dopuszczającym
legalne stosowanie tej procedury,
przy okazji przypominając wiernym
o niebezpieczeństwie narażenia się
na ekskomunikę. Stanowisko to
podniosło temperaturę debaty do poziomu wrzenia. Wręcz zarzuca się,
że Kościół-instytucja staje po przeciwnej stronie niż wierni etc. Ta
wrzawa jednak to nic innego jak tylko kolejny w długim ciągu pseudoargument za „oddzieleniem” kościoła
od państwa. Kościół-instytucja miałby zajmować się tylko usługówką
dla wiernych, natomiast państwo stałoby się wykładnikiem moralności,
zamiast rzeczywistej pracy, służby
i ochrony obywateli. Rzeczywistość
jest jednak bardziej skomplikowana, sprawy ludzkie mieszają się ze
sprawami boskimi, nawet wówczas,
gdy ktoś w to nie wierzy. A Kościół,
czyli my wszyscy, którzy jesteśmy
ochrzczeni, mamy coś do powiedzenia w każdej dotyczącej nas sprawie,
także in vitro. Owszem zdania były,
są i będą podzielone jak w wielu innych przypadkach, ale to nie oznacza,
że wierni i „państwo” są w opozycji
do hierarchii, jak to przedstawiają
publice rozentuzjazmowane media.
Wskazanie niebezpieczeństw wynikających z legalnego i powszechnego
stosowania in vitro jest oczywistym
obowiązkiem każdego, kto posiada
na ten temat wiedzę naukową-medyczną, filozoficzną i teologiczną.
Przypadki kazirodztwa, zwielokrotniona liczba defektów genetycznych
u dzieci poczętych na szkle, ujemne
skutki zdrowotne dla dawczyń komórek jajowych – to tylko niektóre
słabo znane aspekty zapłodnienia pozaustrojowego. Populistyczna debata
w popularnych mediach obliczona
jest przede wszystkim na wywołanie
emocji u odbiorców i zwielokrotnienie współczucia dla osób dotkniętych
niepłodnością. To zdecydowanie za
www.gazetapatria.pl

mało. Problem jest o wiele poważniejszy. Trzeba by zdiagnozować
przyczyny wzrastającej plagi niepłodności, popularyzować metody jej
leczenia (naprotechnologia), ułatwić
procedury adopcji dzieci przebywających w placówkach wychowawczych, a nie podążać drogą bez wyjścia jaką jest lodówka wypełniona
zamrożonymi ludzkimi embrionami.
Niestety w programach in vitro nie
udaje się unikać tego okrucieństwa.
In vitro bez tzw. nadliczbowych
embrionów jest po prostu nieekonomiczne; jego skuteczność, bez zamrożonych we wczesnej fazie życia
ludzi, wynosi tylko kilka procent.
Ogromna „materiałochłonność” tej
metody jest jej naturą. Jaka to natura?
Nad tym pytaniem warto się zastanowić. Kościół Katolicki stoi na straży
życia każdego człowieka, jest orędownikiem życia, tak jak powinniśmy być nimi wszyscy przynależący
do tej wspólnoty. Przeciwnicy życia
wykorzystują natomiast nieszczęście

„PATRIA”

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
WOŁOMINA OGŁASZ COROCZNĄ
EDYCJĘ WYRÓŻNIENIA „DLA TWÓRCY
NAJWARTOŚCIOWSZEGO WYDARZENIA
ROKU” za 2010 rok
W kategoriach:
1. Osoba fizyczna
2. Instytucja (osoba prawna)
Pisemne zgłoszenie kandydatów do WYRÓŻNIENIA STATUETKĄ
autorstwa artysty rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego prosimy kierować na adres: TPW 05-200 Wołomin ul. Wileńska 57 lub na adresy e-mail redakcji lokalnej prasy: „Wieści Podwarszawskie”, „Fakty.
wwl”, Życie Powiatu”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Dobry Znak”, „Kurier W”, „netKonkret”, „Gazeta Wołomińska” oraz PATRIA najpóźniej
do 15 lutego 2010 roku .Zgodnie z tradycją i Regulaminem wręczenie Statuetek Wyróżnienia nastąpi na Uroczystej Sesji Rady Miasta
w 92 rocznicę nadania praw miejskich Miastu Wołomin lub 3 maja
w Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Za Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wołomina
Prezes Ja
Jan Tokarski

Hanna Wujkowska
ludzi niepłodnych oferując im metody śmiercionośne i niejako niosące
jako efekt uboczny życie okupione
śmiercią wielu. Bardzo to wyrafinowane i pokrętne. Od tzw. państwa
i pretendujących do władania, społeczeństwo ma prawo oczekiwać rozwiązań palących problemów – wzrastającego poziomu ubóstwa, fatalnej
sytuacji w służbie zdrowia, upadku
wielu gałęzi gospodarki, słabej infrastruktury i in. Miejsce moralnych
debat, z których chce się wyrugować
zdanie ludzi Kościoła, powinny zająć dyskusje o sprawach, które są do
rozwiązania. In vitro natomiast to kolejny impas, problem dla filozofów,
horror, w który wciągają nas zwolennicy cywilizacji śmierci. Hanna Wujkowska-lekarz, bioetyki, kandydatka
do Rady Sejmiku Wojewódzkiego
z listy Ruchu Przełomu Narodowego.
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Palikota nowomowa
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Nikt dzisiaj nie zastanawia się do czego nas praktyka in vitro zaprowadzi w przyszłości. Gdy medycyna pójdzie naprzód, gdy będzie już możliwe nie tyle posiadanie dzieci co posiadanie wyłącznie
udoskonalonych genetycznie, wybitnych, niechorujących jednostek wybranej płci. Czy dzieci poczęte
naturalnie nie zaczną być uważane za gorsze, mniej wartościowe „jednostki”?
Ruch Poparcia Palikota został
zarejestrowany jako kolejna partia
polityczna. Były polityk PO rozpoczyna swoje tournee po Polsce
w celu tworzenia partyjnych struktur. Jakich argumentów użyje aby
przekonać katolickich Polaków,
że przykazanie „Nia zabijaj” w żaden sposób nie dotyczy zabijania
dzieci w łonie matki czy dzieci poczętych metodą in vitro?
Ugrupowanie byłego posła PO,
Janusza Palikota dąży do pełnej
liberalizacji wszystkich aspektów życia społecznego. Domaga
się pelnej legalizacji in vitro, dopuszczalności aborcji, możliwości
zawierania małżeństw homoseksualnych. Czy tak antykatolickie
postulaty mają szanse przebicia
w kraju, w którym ponad 90% osób
uważa się za katolików?
Mają, wystarczy nadać nowe
nazewnictwo różnym działaniom
i odpowiednio często je powtarzać
REKLAMA

w telewizji. Po jakimś czasie człowiek się nauczy, że to co kiedyś
było czarne teraz jest białe.
I tak o dziecku w łonie matki nie
używa się określenia „dziecko”
lecz: „płód”, „zawartość brzucha”
lub nawet „przedczłowiek”. Jak
ognia unika się słowa „dziecko”.
Zabójstwo uzasadniane jest “prawem kobiety do decydowania
o własnym ciele”. Przekonuje się
społeczeństwo, że płód to nie jest
człowiek, przynajmniej do 12 tygodnia ciąży.
A co z in vitro? Tu sprawa wygląda podobnie. Nie nazywa się
ludzkich zarodków „dziećmi” lecz
„zlepkiem komórek”. Niedlugo
o kobiecie, która poroniła nie będzie się już mówić „sraciła dziecko” lecz „straciła zespół komórek”.
Pod hasłem „Leczenia niepłodności” produkuje się zarodki niczym
w fabryce produkcyjnej, następnie
wybiera się najlepsze jednostki

a resztę się mrozi, co naraża je na
obumarcie. Czasem się zastanawiam jak mnie samą w fazie komórkowej zaklasyfikowanoby: czy
oceniono by mnie jako „dobrze się
zapowiadającą” czy też skazano by
na śmierć. Słowo „Leczenie” dobrze się kojarzy, więc jest często
wykorzystywane do opisywania
zjawiska In vitro. Tylko, że jak dotąd żadna kobieta po on vitro nie
zaczęła być płodna, więc gdzie tu
„leczenie”?
Nikt dzisiaj nie zastanawia się do
czego nas praktyka in vitro zaprowadzi w przyszłości. Gdy medycyna pójdzie naprzód, gdy będzie już
możliwe nie tyle posiadanie dzieci
co posiadanie wyłącznie udoskonalonych genetycznie, wybitnych,
niechorujących jednostek wybranej
płci. Czy dzieci poczęte naturalnie
nie zaczną być uważane za gorsze,
mniej wartościowe „jednostki”?
Nadawanie nowych nazw a więc

propaganda mająca na celu ukształtowanie określonych poglądów
i przekonań to nic innego jak indoktrynacja, znana już w historii,
głównie hitlerowkich Niemiec.
Szansa na to, że wielu Polaków
uwierzy w lepszy, zlaicyzowany,
palikotowy świat może być całkiem
duża zważywszy na niespotykaną
w historii nagonkę na Kościół
i osoby wierzące. W końcu nawet
Prezydent, nazywający się Katolikiem jest za in vitro, Premier nazywa osoby wierzące pogardliwie
„moherowymi beretami” a osoby
modlące się pod krzyżem zabierane
są do zakładów psychiatrycznych.
Relatywizm, który ogarniał Europę
Zachodnią teraz wkracza do Polski
– jednego z ostatnich europejskich
bastionów Katolicyzmu.
Dwie partie rządzące zajęte są
głównie wzajemnymi oskarżeniami
i konfliktami, co sprawia, że ludzie
zaczynają odczuwać zniechęcenie
zarówno władzą jak i opozycją.
A wiadomo, gdzie dwa się biją
tam…
Na konfliktach i przepychankach

Iwona Krucka
Była reprezentantka
Parafialnej Drużyny
Siatkówki w Padwie
polityków PO i PIS może skorzystać nie tylko Palikot ale też SLD,
która rywalizuje z Palikotem o pozycję najbardziej „nowoczesnej”
partii. Dla wyborców prawicowych
alternatywą dla PIS mogłaby stać
się Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka. Bo Marek Jutek to jeden
z niewielu polityków, który cieszy
się niesłabnącym szacunkiem, nawet wśród odmiennych światopoglądowo polityków. Jest człowiekiem wiarygodnym, religijnym
a co najważniejsze, niekonfliktowym. Ale czy media nastawione na
wyrazistych,czytaj „konflktowych”
polityków będą chciały promować
polityka, który jest po prostu normalny?
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Zima wasza, wiosna nasza!

„PATRIA”

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

Kazimierz Andrzej Zych
Dekret o stanie wojennym został
przyjęty wbrew prawu, gdyż Konstytucja PRL zabraniała Radzie
Państwa wydawać dekrety podczas trwania sesji Sejmu. Był to
więc zamach stanu dający władzę
Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, na czele której stanął
generał w ciemnych okularach.
„Zrobię wszystko, jako komunista
i żołnierz, Leonidzie Illiczu, żeby
sytuacja się poprawiła, żeby doprowadzić do przełomu w kraju i w naszej partii, walcząc o zdrowie tych
sił narodu, które zbłądziły i wstąpiły do Solidarności. Będziemy atakować przeciwnika, i to naturalnie
tak atakować, żeby to przyniosło
rezultaty.” – obiecał Breżniewowi Wojciech Jaruzelski. Napisał
o nim Norman Davies: „Jaruzelski
już jako szef Głównego Zarządu
Politycznego Wojska Polskiego był
członkiem KGB”, i dalej: „Jaruzelski był oficerem w służbie imperium sowieckiego od młodości aż
do emerytury”. Moskwa doceniła
swojego generała. Za ujarzmienie
Polski i Polaków, 24 kwietnia 1984
roku na Kremlu, z rąk Konstantina

Czernienki „za wierność idei internacjonalizmu i leninizmu” Jaruzelski otrzymał platynowo – złoty
order Lenina, najwyższe odznaczenie sowieckie, którego przed nim
nie otrzymał żaden Polak. Jeszcze
„piękniejszą” laurkę Jaruzelskiemu
za wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce wystawił nie byle kto, tylko prawa ręka Stalina, Wiaczesław
Mołotow. Pisał w swoich pamiętnikach: „Bolszewików było wśród
Polaków mało. Jaruzelski nas wyręczył”.
Po roku 1989, to on dalej pociągał za polityczne sznurki. Umowa
przy okrągłym stole II Solidarności z aparatem komunistycznym
PRL doprowadziła do wyboru na
pierwszego prezydenta III RP,
właśnie twórcę stanu wojennego,
generała Wojciecha Jaruzelskiego.
To przy tym stole ustalono kryteria i pola wpływów umawiających
się stron. To w wyniku tych ustaleń
twórcy i wykonawcy stanu wojennego nie zostali osądzeni. Dlaczego tak było? Jeszcze pamiętamy
mowy redaktora Adama Michnika
w obronie generała Jaruzelskiego
czy nazwanie generała Kiszczaka
„człowiekiem honoru”. Właśnie
dlatego! To media, w kolejne rocz-

nice wprowadzenia stanu wojennego, zamieszczały wywiady z Jaruzelskim, Kiszczakiem, Urbanem
czy Rakowskim, zastraszając Polaków, że interwencja sowiecka była
nie do uniknięcia. Za co więc było
ich sądzić?
Od wyboru ś.p. Lecha Kaczyńskiego na prezydenta IV RP historia tamtego okresu pisana jest
od nowa. Niestety nadal nie ma
pewności, kiedy dowiemy się co
ukryto przed Polakami w Magdalence i przy okrągłym stole. Póki
co, oskarżeni zostali przed sądem
generałowie: Jaruzelski, Kiszczak,
Siwicki i Tuczapski za kierowanie
zbrojnym związkiem przestępczym
przeciwko własnemu narodowi.
Minęło już 29 zim, wiosny nie
przyniosły zmian a generał Jaruzelski powrócił na salony na zaproszenie prezydenta Komorowskiego,
zasiada w Radzie Bezpieczeństwa
Narodowego.
Zastanawiam się, ile jeszcze potrzeba dowodów na to, by zdradę
nazwać zdradą i ją osądzić? Ale
wiem jedno, to właśnie my musimy to zrobić, by pozostawić świadectwo prawdy przyszłym pokoleniom.
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Już za chwilę Święta…

Co to za urodziny, gdy nie ma na nich jubilata? I co to za Święta, gdy zapominamy o Tym, Którego
świętujemy?

Ireneusz Kielczyk
Jak zawsze o niezmiennej porze,
a mimo to w tym roku moje subiektywne pojmowanie czasu daje mi poczucie,
REKLAMA

że przychodzą one tak niespodziewanie
szybko. Pamiętam gdy byłem dzieckiem
moment Świąt Bożego Narodzenia był
najbardziej tym wypatrywanym w całym roku. Każdy dzień oczekiwania
wlókł się nieubłaganie, a przy nadziei
utrzymywały mnie smaki i zapachy,
towarzyszące przygotowaniom przedświątecznym, które przez cały rok pieczołowicie pielęgnowałem w mojej pamięci. Kiedy wreszcie nadchodził czas
adwentu z zachowań dorosłych już domowników mogłem wywnioskować, że
już za chwilę, już za parę dni upragniony
czas nadejdzie. Atmosfera pełnej mobilizacji w porządkach domowych, prześciganie się najbardziej świątecznych

potrawach, rwetes harmider i to trudne
do zdefiniowania uczucie, namacalnie
objawiające się w ściśniętym żołądku,
że czekamy na coś nadzwyczajnego…
I wreszcie 24 grudnia, tego a tego roku,
przecierałem oczy nie mogąc uwierzyć,
że to już, że ten długi jak stonoga rok
w końcu zatoczył koło. Zrywałem się
więc co sił, by nie uronić nawet sekundy. Ciepło domu i nastroju świątecznego towarzyszyło nam już do wieczerzy
wigilijnej. Słuchajcie, co to była za czas!
Dziadek – senior domu z namaszczeniem trzymający Pismo Święte odczytał
fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa tak przejmująco, że każdemu z nas
w uszach pobrzmiewał głos kwilącej na

zimnie Dzieciny. Potem opłatek, biały
cieniutki chlebek, którego smaku, mnie
małemu chłopcu, nigdy nie było dosyć,
a którego niewidzialna moc sprawiała,
że rzucaliśmy się sobie w objęcia, jakby po szczęśliwym powrocie z dalekiej
i niebezpiecznej podróży, z oczami
oszklonymi witrażem łez. Niepojęte to
było uczucie, gdy w oczach jednej osoby odbijał się drugi człowiek…
Mamy schyłek roku 2010. Jakże obraz
tego czasu się zmienił. Pośpiech, gonitwa, myśli o tym co musimy zrobić,
by załatwić wszystkie sprawy zanim
„zamkniemy ten rok”. Nasz zawodowy
terminarz, niczym renesansowy baron
z opasłym brzuchem zadań, opatrzonych
dopiskami: pilne, bardzo pilne, na wczoraj, niebezpiecznie zbliża się do granicy
niewykonalności. Nagle niczym wyrwani z amoku zauważamy, że Święta tuż za
pasem… Ale jak to? - pytamy sami siebie, przecież dopiero przed chwilą była
Wielkanoc, sekundę temu letnie upały.
Przyjrzyjmy się bliżej naszym oczekiwaniom na te Święta. Nie ma w nich
już takich emocji, tej niepewności czy
oby na pewno nadejdą. Ledwie pozwoliliśmy uczcić pamięć naszych Świętych
i bliskich zmarłych w listopadowym
święcie, a już chwilę po nim, w spotach
reklamowych dobroduszny Mikołaj
mknie w naszym odbiorniku czerwoną ciężarówką przez ośnieżoną krainę,
próbując bardziej lub mniej świadomie,
wmówić nam że Święta nie będą w pełni prawdziwe jeśli już teraz nie zaopatrzymy się w popularny napój o kolorze
karmelu. W centrach handlowych akcje
obniżek i specjalnych świątecznych promocji, byśmy czuli się jeszcze bardziej
świątecznie. Gdzie nie spojrzymy lampki, przybrane choinki, zagłuszające myśli pastorałki tłoczone do naszych uszu
przez sklepowe głośniki - wszystkiego
jakby w bród, jakby aż nadto, aż przyprawia o świąteczny zawrót głowy...
Ten kolorowy obrazek to znak naszych czasów. Ma być pięknie, idealnie,

lekko i zabawnie, wszystko w imię czysto pojętej przyjemności. Wyobraźmy
sobie jednak pewną sytuację. Zostajemy
zaproszeni na urodziny. Szukamy prezentu, którym moglibyśmy ucieszyć obdarowanego. Wkładamy najlepszy garnitur, czy najbardziej szykowną suknię
i pojawiamy się na uroczystości punktualnie o wyznaczonej godzinie. Otwierają nam się drzwi i wtedy jesteśmy
informowani, że najważniejszej osoby
nie będzie. Co to za urodziny, gdy nie
ma na nich jubilata? I co to za Święta,
gdy zapominamy o tym, którego świętujemy? Jakże łatwo z naszych myśli
wyrzuciliśmy fakt, że ponad dwa tysiące
lat temu przyszedł do nas Chrystus, by
zapoczątkować dzieło Zbawienia. Od
tego momentu wszystko się zaczęło i to
właśnie Jego narodzenie stało się dla nas
Święte. A jak to wygląda współcześnie?
Przyjrzyjmy się, w ilu sytuacjach słowo
Święta niesie za sobą prawdziwe konotacje, ile razy rzeczywiście odnosi się do
wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat? Czy
wywołuje w nas chwilę zadumy i refleksji nad sensem życia i na ile jesteśmy
w stanie w czasie tych Świąt narodzić się
na nowo dla siebie i bliskich. Nie bójmy
się odczuwać leku przed tym, że Boże
Narodzenie to wydarzenie niepojęte
i że nie jesteśmy do końca w stanie zrozumieć tej Wielkiej Tajemnicy Wcielenia naszym ludzkim umysłem, ale nie
zniechęcajmy się tym i pozwólmy zadziałać przychodzącemu Bogu. On dobrze wie, że Jego nauka nie jest łatwa.
Poświęćmy ten czas na zadanie sobie
fundamentalnego pytania o sens naszego miejsca tu na ziemi, w tym a nie
innym momencie, nawet jeśli zamiast
jasnej odpowiedzi, pytań przybędzie.
Niech ten nadchodzący czas będzie dla
nas czasem porządkującym nasze myśli, by pośród zgiełku otaczającego nas
świata udało nam się poznać, co w życiu
ma nadrzędną wartość.

REKLAMA

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl

10

Numer 5 (5), grudzień 2010

„PATRIA”

Nie przenoście nam Krakowa do stolicy
Po raz pierwszy od zawarcia konkordatu doszło do tak ewidentnej ingerencji partii władzy w sprawy
Kościoła

Ks. Tadeusz IsakowiczZaleski
Po powrocie z Ameryki Płd. zastałem wiele listów od Czytelników,
proszących mnie o ustosunkowanie
się do kontrowersji wokół nominacji nowego biskupa polowego Wojska Polskiego. Opisane one zostały
w naszym tygodniku już tydzień
temu, więc odpowiadając na listy dodam tylko trzy uwagi. Po pierwsze,
zachowanie Bronisława Komorowskiego, który w tej sprawie ewidentnie wywierał presję na stronę watykańską, źle świadczy o nim samym.
Niejednokrotnie podkreśla on, że jest
praktykującym katolikiem, ale w tym
wypadku zachował się jak etatowy
działacz partyjny, przekładający interesy swojego ugrupowania nad dobro
Kościoła.
Po drugie, cała ta sytuacja zaistniała

po raz pierwszy od zawarcia w 1993
r. konkordatu ze Stolicą Apostolską
i źle wróży na przyszłość. Przypomina bowiem zachowanie z epoki
Władysława Gomułki, kiedy państwo
ingerowało w nominacje kościelne,
wiele z nich blokowało, a kandydatów zgłaszanych przez stronę kościelną odrzucało m.in. za patriotyczne
kazania. Poza tym, można poważnie
obawiać się, że wielu aparatczyków
z partii władzy o mentalności powiatowych pierwszych sekretarzy PZPR
będzie chciało, wzorem Komorowskiego, też mieć wpływ na nominacje
biskupie czy proboszczowskie. Może
nawet z mikrofonem w kieszeni będą
chodzić po kościołach, aby kontrolować, co który ksiądz powiedział na
kazaniu. A duchownym będą zakładać TEOK, czyli Teczkę Operacyjną
na Księdza. Skąd my to wszystko już
znamy?
Po trzecie, blokując bardzo dobrą
nominację ks. płk. Sławomira Żarskiego, znawcę spraw wojskowych
od podszewki, desygnowano na jego
miejsce ks. bp. Józefa Guzdka, który
nigdy nie miał kontaktu z tym środowiskiem. Dodam, że osobiście znam
biskupa nominata, bo razem zaczynaliśmy studia w krakowskim seminarium duchownym w 1975 r. Wówczas bardzo wielu kleryków zostało
powołanych do odbycia dwuletniej
służby wojskowej w specjalnym batalionie w Brzegu, w tym również ja.
Wcześniej inni koledzy trafili do po-

dobnego batalionu w Bartoszycach.
Przez jednostki militarne przewinęło
się w tych czasach prawie 4 tys. kleryków, lecz bp. Guzdkowi władze
wojskowe kartę powołania cofnęły,
przez co do armii nie trafił. Dziś jawi
się to jako paradoks, że człowiek,
który nie przeżył choćby jednego
dnia w koszarach, zostaje biskupem
polowym i otrzymuje stopień generalski. Nie negując gorliwości i zdol-

Ks. prałat płk Sławomir Żarski
ności nominata, dodam, że w samym
Episkopacie Polski jest wielu biskupów, którzy jako klerycy jednak służbę wojskową odbyli i z tego powodu
idealnie pasują na wspominane stanowisko. Dlaczego dokonano takiego
a nie innego wyboru? Śmiem twierdzić, że nie ze względów merytorycznych, ale politycznych. Nowy biskup

polowy pochodzi ze środowiska ks.
kardynała Stanisława Dziwisza, który nigdy, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych, nie krył poparcia
ani dla PO, ani dla Komorowskiego.
Dziś od tego poparcia odcinane są
kupony, których najlepszym przykładem jest swoistego rodzaju “desant”
krakowski w Warszawie. Niektórzy
już dziś ironicznie pytają, jaka kolejna funkcja kościelna w stolicy będzie
obsadzona przez ludzi z Krakowa.
Jako rodowity krakowianin powinienem się cieszyć, ale jednak się tym
martwię, bo podtekst nominacji jest
oczywisty. Jest taka piosenka „Nie
przenoście nam stolicy do Krakowa”, ale teraz powinna powstać inna,
pt. „Nie przenoście nam Krakowa do
stolicy”. Chociaż gdyby przenosiny
dotyczyły takich duchownych jak bp
Tadeusz Pieronek, to w Małopolsce
przyjęto by to z ulgą.
Skoro już piszę o swoim mieście
rodzinnym, to muszę odnotować
jeszcze jeden paradoks, jakim jest
wygrana pod Wawelem Jacka Majchrowskiego, lewicowego polityka
rodem z Sosnowca. Według powszechnej opinii, w drugiej turze głosowano na niego nie dlatego, by go
poprzeć, ale aby odrzucić kandydata
PO Stanisława Kracika. Z rozmów
z duchownymi wynika, że również
oni zachowali się podobnie, ale głównie dlatego, że mają już dość sojuszu
kurii krakowskiej z partią władzy.
Jak słusznie powiedział jeden z księ-

ży - gdyby PO, która ma już stanowisko wojewody i marszałka małopolskiego, zdobyła jeszcze funkcję
prezydenta Krakowa, to ze względu
na wspomniany sojusz superambitny
poseł Ireneusz Raś, szef małopolskich struktur partyjnych, zostałby
chyba kanclerzem kurii krakowskiej
albo co najmniej proboszczem bazyliki Mariackiej.
Na koniec inna sprawa. 15 lipca
ub.r. Sejm przyjął przez aklamację
uchwałę “w sprawie tragicznego losu
Polaków na Kresach Wschodnich”.
Zobowiązuje ona władze publiczne do upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA. Głosi
ponadto, iż “Tragedia Polaków na
Kresach winna być przywrócona
pamięci historycznej współczesnych
pokoleń”. Niestety, władze państwowe notorycznie uchylają się od
realizacji tej uchwały. Szczególnie
widać to w szkolnictwie, gdzie sprawa jest nadal tematem tabu. Dlatego miłośnicy Kresów Wschodnich,
w tym pracownicy naukowi z Krakowa
i Wrocławia, wystosowali list otwarty do minister edukacji narodowej
Katarzyny Hall, domagając się wprowadzenia tej problematyki do programu szkolnego. List jest na mojej
stronie internetowej. Głosy poparcia
można kierować na adres e-mailowy:
kresy_rp1@wp.pl
Źródło: Gazeta Polska, 15 grudnia
2010 r.
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Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” wręczono
Ks. Prałatowi Janowi Sikorze w 60. rocznicę
posługi kapłańskiej.
Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki przyznał medal „ZŁO
DOBREM ZWYCIĘŻAJ” Księdzu Prałatowi Janowi Sikorze za wierną służbę Kościołowi i Ojczyźnie, a także za szerzenie pamięci o męczennikach,
bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie.
A w tydzień wcześniej medalem tym wyróżniono działacza niepodległościowego Kazimierza Andrzeja Zycha z Wołomina.

Medale „Zło Dobrem Zwyciężaj”
z wizerunkiem Kapłana Męczennika
przyznawane są od 1998 roku, zostali nimi dotychczas wyróżnieni z rąk
fundatora Ryszarda Walczaka Prezesa Komitetu m.in.: matka Ks. Jerzego
Marianna Popiełuszko, Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski, Ks.
Biskup Władysław Niziołek, Ks.
Biskup Zbigniew Kraszewski, Ks.
Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź,
śp. Gen. Dywizji Ks. Biskup Tadeusz

Płoski, Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, śp. Ks. Jan Twardowski, śp. Stefan Melak, twórcy filmu „Popiełuszko” Państwo Julita i Rafał Wiczyńscy
oraz odtwórca głównej roli Pan Adam
Woronowicz, śp. Prezydent RP na
uchodźctwie Ryszard Kaczorowski,
śp. Minister Władysław Stasiak, Jan
Kasprzyk Prezes Związku Piłsudczyków, Urząd Miasta Ząbki za nadanie tytułu Honorowego Mieszkańca
Ząbek Ks. Jerzemu Popiełuszko,
Ks. Dziekan Mieczysław Stefaniuk
z Zielonki, Ks. Dziekan Stanisław
Kuć z Radzymina, Ks. Dziekan Jan
Andrzejewski z Kobyłki, Ks. Kanonik Edward Kowara Proboszcz
Parafii Św. Trójcy w Ząbkach, Pan
Andrzej Michalik organizator zawodów kawaleryjskich i rekonstrukcji
Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Pośmiertnie medalem tym wyróżniono
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z małżonką Marią Kaczyńską
w Katedrze Polowej Wojska Polskie-

go, zaś 28 listopada na Olszynce Grochowskiej medal ten przyznano pośmiertnie śp. Generałowi Tadeuszowi
Błasikowi za wierną służbę narodowi
i ojczyźnie, a odebrała go małżonka
Ewa Błasik. Tego samego dnia wyróżnieni zostali bracia Stefana Melaka na jego wcześniejsza prośbę.
Szerząc pamięć o Słudze Bożym
Ks. Jerzym Popiełuszce przekazując
jego spuściznę i przesłania młodym
pokoleniom oraz wynagradzając
medalem z jego wizerunkiem tych
którzy służą lub służyli z poświęceniem Bogu i Ojczyźnie wypełniamy
jego święty testament ponieważ w tą
świętość uwierzyliśmy od początku
męczeńskiej śmierci naszego Patrona
Ks. Jerzego Popiełuszko.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Medal wręcza były prezydencki minister Jacek Sasin.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH NA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

DĄBRÓWKA
JADÓW

Tadeusz BULIK
63,43% (1.755 głosów)

Dariusz KOKOSZKA

Sławomir ROSA

55,22% (1.961 głosów)

36,57% (1.012 głosów)

RADZYMIN

KLEMBÓW

Zbigniew PIOTROWSKI

Kazimierz RAKOWSKI

58,21% (4.604 głosy)

52,19% (1.920 głosów)

TŁUSZCZ

Paweł BEDNARCZYK
70,46% (4.427 głosów)

Jan BIAŁEK
29,54% (1.856 głosów)

Piotr ORZECHOWSKI

WOŁOMIN

56,31% (852 głosy)

Ryszard MADZIAR
Janusz WERCZYŃSKI
51,39% (3.333 głosy)

Jacek ORYCH
48,61% (3.153 głosy)

Kazimierz ŁAPKA

57,94% (8.414 głosów)

MARKI

43,69% (661 głosów)

Jerzy MIKULSKI
42,06% (6.108 głosów)

KOBYŁKA

POŚWIĘTNE
Jan CYMERMAN

Robert ROGUSKI
73,75% (5.376 głosów)

54,25% (1.380 głosów)

Paweł BUREK
45,75% (1.164 głosy)

ZĄBKI
Robert PERKOWSKI
70,13% (6.486 głosów)

STRACHÓWKA

ZIELONKA
Grzegorz DUDZIK

Legenda:
Wybrany w I turze wyborów
21 listopada

55,13% (3.232 głosy)

Adam ŁOSSAN
44,87% (2.631 głosów)
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Wybrany w II turze wyborów
5 grudnia
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Wigilia Powiatowa
12

Starosta Piotr Uściński oraz
wicestarosta Rafał Pazio

Starosta P. Uściński (PiS) i były
starosta Maciej Urmanowski (PO)
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Przewoniczący rady powiatu Paweł Solis
i wiceburmistrz Wołomina Grzegorz Mickiewicz

Wój Strachówki Piotr Orzechowski
z obecnym i byłym starostą powiatu.

REKLAMA

www.gazetapatria.pl

patria.gazeta@op.pl

