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Wielki Koncert Pamięci Jana Pawła II
i Ofiar Tragedii Smoleńskiej

REKLAMA

2 kwietnia 2011 godz. 18.00
Bazylika Mniejsza w Kobyłce

Msza Święta

w Intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 r.
oraz Tragedii Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.,
Msza odbędzie się 10 kwietnia w niedzielę
o godz. 18.00, Kościół MB Częstochowskiej
patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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Wielki Koncert Pamięci Papieża Jana
Pawła II i Ofiar Tragedii Smoleńskiej
Bazylika Mniejsza w Kobyłce 2 kwietnia 2011 r. godz. 18 00

Kazimierz Andrzej Zych

10 kwietnia 2010 r. pod Katyniem
giną tragicznie prezydenci II i III
Rzeczypospolitej Polskiej – Ryszard
Kaczorowski i Lech Kaczyński z małżonką Marią, ministrowie, dowódcy
wszystkich rodzajów wojsk, biskupi,
posłowie, najwyżsi urzędnicy państwowi. By w jednej chwili, nagłej
i niespodziewanej państwo polskie
traciło legion najznamienitszych
swoich obywateli. Tak jeszcze nigdy
nie zdarzyło się w historii nowożytnej w żadnym państwie na świecie.
Nagle My wszyscy Polacy pomyśle-

Marek Król
Pokolenia spadkobierców dzieła
wielkiego papieża Jana Pawła II żyć
będą do końca świata
„Przecież nie cały umieram.
To, co we mnie niezniszczalne trwa”
Jan Paweł II
„Tryptyk rzymski”
Pokolenia spadkobierców dzieła
wielkiego papieża Jana Pawła II żyć
będą do końca świata.
Ja żyję w przeświadczeniu,
że we wszystkim, co mówię i robię
w związku z moim powołaniem i posłannictwem, z moją służbą, dzieje
się coś, co nie jest wyłącznie moją
inicjatywą. Wiem, że to nie tylko ja
jestem czynny w tym, co robię jako
następca Piotra”. Te słowa wypowiedział Jan Paweł II w zakończeniu
opublikowanych niedawno rozmów
z Nim, umieszczonych w książce „Pamięć i tożsamość”. A jednak wbrew temu, co potem mówi,
że byłoby śmieszne, gdyby uważał,
że to papież własnoręcznie obalił
komunizm, to on stał się ziemskim
demiurgiem epokowych zmian
w Europie i na świecie. Nie zrobił
tego sam, ale bez Niego, bez duchowego przywództwa papieża Polaka
www.gazetapatria.pl

W marcu i kwietniu 2005r. na Placu Św. Piotra w Watykanie tysiące osób modliło się najpierw
o zdrowie papieża, potem o ulgę w cierpieniu, wreszcie o błogosławioną śmierć. W tym czasie Jan
Paweł II przekraczał swój próg nadziei. Wypełniał słowa, które kiedyś napisał w swojej książce pod
takim właśnie tytułem: „Żeby znaleźć życie, trzeba stracić życie. Żeby się narodzić, trzeba umrzeć.
Żeby się zbawić, trzeba wziąć krzyż”.

liśmy podobnie, że oto zginęli, odeszli, ludzie którym Polska zawdzięczała po blisko 20 latach błędnej
transformacji powrót do nadziei,
że jeszcze nie wszystko stracone,
że prawdziwa wolność i suwerenność
naszej Ojczyzny jest jeszcze możliwa. Z Ich niewyjaśnioną śmiercią
przyszedł strach. Co dalej z Polską?
Powołany pod koniec zeszłego
roku przy Bazylice Świętej Trójcy
w Kobyłce i Sanktuarium Narodowym „Cudu nad Wisłą” w Ossowie
Społeczny Komitet Oddania Hołdu

Słudze Bożemu Papieżowi Janowi
Pawłowi II w kolejną rocznicę Jego
śmierci i zbliżającej się beatyfikacji,
oraz Pamięci Poległych w Katastrofie Smoleńskiej – elity narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej udającej
się 10 kwietnia 2010 roku na groby polskich oficerów do Katynia.
Komitet postanowił zorganizować
Wielki Koncert Pamięci poprzedzony uroczystą mszą świętą z udziałem
wybitnych artystów scen polskich.
Komitetowi przewodniczy ks. Dziekan Jan Andrzejewski przy wydatnej pomocy organizacyjnej – Starosty Powiatu Wołomińskiego Piotra
Uścińskiego, Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara, Burmistrza
Kobyłki Roberta Perkowskiego,
Burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego a także burmistrzów Marek
i Tłuszcza oraz wójtów Klembowa, Dąbrówki, Jadowa, Strachówki
i Poświętnego. W skład Komitetu weszły również osoby ściśle związane
z naszym powiatem Panowie: Jacek
Sasin, prof. Romuald Szeremietiew,
Ryszard Walczak, Jan Tokarski, Jan
Pietrzak, Kazimierz Andrzej Zych,
Andrzej Melak, Gniewomir RokoszKuczyński, Ryszard Głodek, ks. dr
Andrzej Rusinowski i Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika

niemożliwa byłaby wiosna ludów
Europy Środkowo-Wschodniej. Do
dziś żylibyśmy marzeniem o wolności, demokracji, w poczuciu niemocy
i bezsensu życia, nienawidząc siebie
i pogardzając innymi.
Świętując i radując się 16 października 1978 r., nie zdawaliśmy sobie
sprawy, że słynne słowa „Habemus
papam” będą miały tak magiczną
moc i otworzą nową epokę, epokę
Jana Pawła II. Jedenaście lat później
upadł najtrwalszy z totalitaryzmów
XX wieku – komunizm, a dokonała
tego wielomilionowa, nie uzbrojona
armia ludzi „Solidarności”, którymi dowodził kapral Lech Wałęsa,
a przewodził i dawał siłę Jan Paweł
II. Niewyobrażalne stało się faktem,
niemożliwe dostępne było w zasięgu
ręki. Rzeczpospolita wróciła do rodziny wolnych, suwerennych państw
i stała się trwałym ogniwem Europy,
co było marzeniem wielu pokoleń
Polaków. Czy byłoby to możliwe,
gdyby nie było Jana Pawła II? Oczywiście, że nie, bo jeśli byłoby możliwe, to stałoby się wcześniej.
„Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń.
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń”.

Te poruszające strofy z wiersza
Juliusza Słowackiego zarecytował
na prywatnym spotkaniu na początku pontyfikatu szkolny przyjaciel
z Wadowic – Romański. To sentymentalne spotkanie grupy kolegów
z gimnazjum wspomina w książce „Papież nieznany” Jerzy Kluger, kolega
z klasy i przyjaciel Lolka, jak wówczas nazywano Karola. Papież, usłyszawszy te słynne strofy, nie krył
zażenowania, choć oddawały one
nastrój Polaków przed pierwszą pielgrzymką do ojczyzny. Dzisiaj można
powiedzieć: i stało się to, co przepowiadał wieszcz. I łatwiej w to uwierzyć, niż zrozumieć fenomen siły
wiary, zwłaszcza w XXI wieku.
Trudno zrozumieć, jakimi jesteśmy
szczęściarzami, że przyszło nam żyć
w epoce Jana Pawła II - papieża, który miał tak wielki wpływ na miliony
wierzących i niewierzących, a także
wyznawców innych religii. Epoka
Jana Pawła II dokonała zamknięcia XX wieku, wieku pogardy dla
najwyższych wartości, wieku Holocaustu i masowych zbrodni dokonywanych w imię nieludzkich praw
reżimów faszystowskiego i komunistycznego.
„Ile dywizji ma papież?” – pytał
swego czasu Stalin, nie kryjąc pogardy wobec wiary i Kościoła. Epoka

Smoleńskiego prof. Włodzimierz
Bernacki. Honorowy Patronat nad
koncertem przyjął Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup WarszawskoPraski Henryk Hoser, oraz Pan Premier Jarosław Kaczyński. Poprzez
ten Koncert organizatorzy pragną
okazać dar dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana
Pawła II i oddać hołd Wielkim Polakom poległym tragicznie w katastrofie smoleńskiej, udającym się na 70.
rocznicę obchodów katyńskich 10

kwietnia 2010 roku. Koncert będzie
nagrany na płytę CD i transmitowany
przez telewizję, środki finansowe pozyskane z rozprowadzania płyty będą
przekazane jako cegiełka – dar dla
Komitetu Budowy w Warszawie Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod
Smoleńskiem. Członkowie Komitetu
serdecznie zapraszają na Wielki Koncert Pamięci do Bazyliki Mniejszej
w Kobyłce w dniu 2 kwietnia br.
o godz. 18:00.

Jana Pawła II pokazała siłę dywizji
papieskich, które bez użycia broni
zmieniły świat. Dzisiaj te niezliczone
dywizje Jana Pawła II na całym świecie towarzyszyły Mu w cierpieniu
i były przy Nim w ostatniej drodze
w świecie doczesnym. Ten ziemski,
globalny smutek i żal nie mają precedensu w dziejach ludzkości. Nikt
nigdy z żyjących nie dokonał takiego zjednoczenia setek milionów
mieszkańców Ziemi. Czyż nie jest to
dowód wielkości Jana Pawła II, najbliższego z wielkich i największego

z najbliższych?
Jan Paweł II nie odejdzie dopóty,
dopóki my nie odejdziemy od Niego.
Czy w ogóle można pożegnać Jana
Pawła II? Myślę, że jest to niemożliwe tak długo, jak długo będą żyli
spadkobiercy Jego epoki. A kolejne pokolenia spadkobierców dzieła
wielkiego papieża Jana Pawła II żyć
będą do końca świata. Nieśmiertelny
pozostaje z nami.

Nieśmiertelny

Źródło:
„Wprost”, kwiecień 2005 r.
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Ile PRL w III RP Jarosław Kaczyński
Premier Jan Olszewski w wywiadzie udzielonym
Janowi Nizinkiewiczowi, stwierdził, iż rozstanie
się z systemem komunistycznym, realne dopiero
po 1989 roku, nie powiodło się.

3

o „polityce białej flagi”
W wywiadzie dla portalu MyPis.pl Jarosław Kaczyński ostro skrytykował
politykę rządu, nazywając ją „polityką białej flagi do kwadratu”. Prezes
PiS odniósł się także do kontrowersyjnej wypowiedzi Władysława Bartoszewskiego i bojkotu programu Moniki Olejnik.

„W porozumieniach Okrągłego
Stołu zawarta jest zasada, że nowa
demokratyczna polska państwowość
będzie budowana w oparciu o struktury PRL. Ta zasada została zakwestionowana w wyborach 4 czerwca
1989 r. przez większość Polaków.
Tzw. strona solidarnościowo-opozycyjna nie skorzystała z tej okazji, aby
odrzucić porozumienia i podyktować
własne warunki odbudowy państwa.
W rezultacie po przeszło 20 latach
dominuje w naszym życiu politycznym nie tylko mentalność, ale także
konkretne struktury i układy personalne z tamtego okresu. Próby zmiany tego stanu rzeczy podjęte w 1992
r. przez pierwszy rząd powołany po
wolnych wyborach do parlamentu,
a potem w 2005 r. po wyborze Lecha
Kaczyńskiego na urząd prezydenta
RP zakończyły się niepowodzeniem.
W rezultacie mamy dziś w Polsce
swoistą hybrydę prawno-ustrojową, w ramach której instytucje demokratycznego państwa prawnego
współegzystują z personalnymi
i organizacyjnymi układami postkomunistycznej proweniencji” – powie-

dział premier obalony w nocy z 4 na
5 czerwca 1992 roku.
Jan Olszewski przypomniał, iż akces Polski zgłoszony przez jego rząd
„spotkał się wówczas z totalną krytyką większości polskiej klasy politycznej”. Ówczesną próbę lustracji
ocenił jako źle przygotowaną z powodu braku czasu. Podkreślił jednak,
iż dokończenie lustracji „jest nieuniknione”. Jej brak prowadzi do takich
patologii jak „nominacja dawnego
komunistycznego szpiega w Watykanie na stanowisko ambasadorskiego
w Moskwie z równoczesnym powierzeniem misji przygotowania udziału
prezydenta RP w uroczystościach
rocznicowych w Katyniu”.
Prezydenturę Bronisława Komorowskiego Jan Olszewski cenił jako
„nie spełniającą oczekiwań” i stwierdził:
„W moim przekonaniu nie da się
pogodzić wartości i tradycji solidarnościowej ze stanowiskiem Bronisława Komorowskiego w sprawie oceny
roli i działalności post PRL-owskich
Wojskowych Służb Informacyjnych.”
źródło: niezalezna.pl

Pytany o ocenę polityki zagranicznej rządu, prezes Prawa i Sprawiedliwości w mocnych słowach podsumował dotychczasowe osiągnięcia
Platformy Obywatelskiej.
– Jeżeli takie poddawanie się na
wszystkich azymutach, a wojownicza postawa tylko wobec Litwy, to
jest polityka, to można to określić
polityką. Mamy tutaj do czynienia
z polityką białej flagi podniesionej
do kwadratu. Polska pozwala się
traktować Rosji, tak jak ona chce.
Mamy tu do czynienia z rzeczami
haniebnymi, taki jak raport MAK
w sprawie śmierci polskiego Prezydenta i wielu innych ważnych ludzi
życia narodowego. – powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla
portalu MyPis.pl.
Pytany, czy jego zdaniem idea przyświecająca budowaniu IV Rzeczypospolitej zadziałała na Węgrzech,
Jarosław Kaczyński stwierdził,
że na Węgrzech rządy lewicy doprowadziły do takiego stanu, w którym
obywatele tego kraju postanowili coś
zmienić i udzielili kredytu zaufania
Wiktorowi Orbanowi.
– Ośmioletnie rządy lewicy doprowadziły w końcu Węgrów do stanu
takiego, że dali większość konstytucyjną premierowi Orbanowi. Można
mu tylko zazdrościć, bo gdybyśmy
my mieli taką większość to z całą
pewnością IV Rzeczypospolita by
powstała, łącznie z nową konstytucją, bo ta obecna jest fatalna i trzeba
ją zmienić. Łącznie z bardzo daleko
idącą przebudową całego życia publicznego i to taką, która na pewno
by nie osłabiła, jak niektórzy próbują

sugerować, tylko właśnie urealniła
i umocniła polską demokrację.
Polska potrzebuje takiego okresu,
w którym mamy demokrację prawdziwą, mamy prawdziwy rynek,
mamy prawdziwą wolność, czyli
wolność słowa i dostępu do informacji oraz równość wobec prawa, czyli,
że konsekwencje łamania prawa są
dla wszystkich takie same. – tłumaczył Jarosław Kaczyński.
Odnosząc się do niedawnego wywiadu Władysława Bartoszewskiego, w którym mówił on, że podczas
wojny bardziej bał się Polaków,
niż Niemców, Jarosław Kaczyński
stwierdził, że jest to wpisywanie się
w niemiecką próbę relatywizacji odpowiedzialności za II wojnę światową.
– Władysław Bartoszewski powiedział coś, co na pewno nam bardzo,
ale to bardzo szkodzi i co wpisuje
się w tendencję dyfamowania, czyli
obrażania narodu – tłumaczył prezes

PiS w wywiadzie dla portalu MyPiS.
pl.
Z kolei komentując kwestię bojkotu
programu Moniki Olejnik, Jarosław
Kaczyński ostro skrytykował Monikę
Olejnik, która jego zdaniem udając
obiektywizm, sama przewodzi atakom na polityków PiS.
– Chcemy powiedzieć wyraźnie,
że mamy już tego dosyć. Nie przychodzimy na dyskusje, żeby być ofiarą ataku ze wszystkich stron, któremu
przewodzi sama pani Olejnik, która
ma prawo do swoich poglądów politycznych, ale w takim razie niech się
zgłosi do Platformy Obywatelskiej
i najmie do tamtejszej gazety – mają
jakiś „POgłos” i niech tam sobie popracuje, a nie w radiu udając, że jest
obiektywną dziennikarką. – mówił
Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla
portalu MyPis.pl.
\
źródło: niezalezna.pl

Macierewicz: Tusk kłamie

Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu badającego katastrofę
smoleńską, przedstawił dziś Sejmie dokument, z którego jednoznacznie
wynika, że strona rosyjska nie życzyła sobie wspólnej wizyty polskiego
prezydenta i premiera w Katyniu 10 kwietnia 2010 r., a polski rząd to zaakceptował. Wczoraj portal niezalezna.pl przytoczył inne dokumenty na
ten temat.

Antoni Macierewicz uważa, że premier Donald Tusk w sposób kłamliwy stara się zrzucić odpowiedzialność za rozdzielenie zeszłorocznych
wizyt w Katyniu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
„Pan premier Tusk uznał za stosowpatria.gazeta@op.pl

ne oskarżyć pana prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, że to jego działania
były nakierowane na doprowadzenie
do rozdzielenia wizyt i to jest jego
wina” – komentował wywiad Tuska
Macierewicz w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie.

Macierewicz uważa sformułowania
premiera są „nieprawdziwe i kłamliwe”, i że szef rządu „próbuje w tej
sprawie przerzucić odpowiedzialność
na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w sposób po prostu nieuczciwy,
zwłaszcza w sytuacji, w której pan
prezydent Kaczyński bronić się nie
może”.
Kolejne dokumenty potwierdzają:
to Putin i Tusk chcieli rozdzielenia
wizyt.
Szef parlamentarnego zespołu badającego katastrofę smoleńską przedstawił też notatkę ministra w kancelarii Lecha Kaczyńskiego – Mariusza
Handzlika ze spotkania z podsekreta-

rzem stanu w MSZ Andrzejem Kremerem, w sprawie zeszłorocznych
obchodów katyńskich. Jak pisał
Handzlik w dokumencie z 23 lutego 2010 roku, Kremer przedstawił
mu podczas rozmowy trzy możliwe
scenariusze organizacji obchodów
w Katyniu.
Pierwszy polegał na tym, że Lech
Kaczyński do Katynia nie jedzie i nie
uczestniczy w obchodach, w których
biorą udział Tusk i premier Rosji
Władimir Putin. Drugi scenariusz zakładał, że prezydent sam uczestniczy
w obchodach w Katyniu, a Tusk i Putin udają się tam w innym terminie.
Trzeci mówił, że prezydent i premier

wspólnie uczestniczą w obchodach
katyńskich.
W notatce Handzlik napisał,
że ten trzeci scenariusz – jak zaznaczył w rozmowie Kremer – „ze
względu na stanowisko strony rosyjskiej - jest trudny do realizacji”.
„Uważam, że tak nieuczciwe działanie pana premiera Tuska zasługuje
naprawdę na jednoznacznie negatywną ocenę, dokumenty panie premierze mówią co innego, niech pan nie
wprowadza opinii publicznej w błąd”
- oświadczył Macierewicz.
źródło: niezalezna.pl
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Strach przed zombie
Zombie (żywy trup) istota popularna szczególnie w horrorach przedstawiana jako osoba martwa,
powstająca z grobu i starająca się zaspokoić żądzę krwi poprzez zjadanie świeżego ludzkiego mięsa
lub mózgu. Takim po-sowieckim zombie jest Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Komitet powołany w grudniu 1991 r. w celu badania przyczyn cywilnych wypadków lotniczych na
terenie państw będących wcześniej sowieckimi republikami, a następnie zebranych w Wspólnocie
Niepodległych Państw. Jest zarejestrowany w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(ICAO) jako niezależna międzynarodowa organizacja regionalna.

Formalnie MAK nie jest instytucją
przynależną do Federacji Rosyjskiej.
W każdym razie tak jak Rosyjska
Socjalistyczna Republika Radziecka
była jedną z wielu republik sowieckich w składzie ZSRR, tak Federacja
Rosyjska jest jednym z kilku państw
uczestniczących w pracach MAK.
„Śledztwo prowadził MAK, który jest
niezależną organizacją międzynarodową. Toteż jeśli koledzy w Polsce piszą, że to rosyjskie śledztwo, to wcale
tak nie jest” – oświadczył minister
spraw zagranicznych Rosji Siergiej
Ławrow.
To zapewne przez przypadek siedziba Komitetu znajduje się w Moskwie, a na jego czele stoi „caryca”
rosyjskiej awiacji generalica Tatiana
Anodina, ulubienica byłego wysokiego funkcjonariusza KGB i premiera
Rosji Primakowa.
Komitet jest więc czymś w rodzaju po-sowieckiego zombie i jest to,
jak mawiają „poprawni” językowo,
twór kontrowersyjny, skoro nawet
rosyjska Duma domagała się jego likwidacji.
Na temat Komitetu Леди Anodiny pisał nie podejrzewany wszak
o rusofobię Newsweek: http://www.
wykop.pl/link/408875/pelna-wersjamak-skorumpowani-wladcy-nieba/
Mimo to polski rząd obdarzył pełnym zaufaniem nie tylko rosyjskie
władze, rosyjską prokuraturę, ale
także „międzynarodową organizację” MAK. Teraz MAK odpłacił się
ufnemu polskiemu rządowi raportem
o przyczynach katastrofy. Świat dowiedział się co „niezależna organizacja regionalna” ustaliła: katastrofę
samolotu spowodował pijany polski
generał i wykonujący jego rozkaz
niedouczeni polscy piloci wojskowi,
którzy chcieli koniecznie wylądować
na smoleńskim lotnisku mimo mgły
i przyjacielskich przestróg rosyjskich
kontrolerów lotu.
Szef polskiej komisji badającej katastrofę Tu-154 minister Jerzy Miller, a za nim premier Donald Tusk
oświadczyli, że nie kwestionują ustaleń MAK. Będą tylko prosić Rosjan,
aby zechcieli rozważyć, czy jednak
www.gazetapatria.pl

nie należałoby też w raporcie wymienić takie „okoliczności” wypadku,
jak kiepski stan lotniska i błędy jego
obsługi. Nie trudno przewidzieć, co
im odpowie Rosja. Ale jednocześnie
obaj politycy obozu rządzącego Polską zapewniają, że oni „odważnie”
i dużo ostrzej niż gen. Anodina ujaw-

sji. I czy poniosą odpowiedzialność
polscy odpowiedzialni za katastrofę.
Premier nie usłyszał pytania o tę „ufność” i swoją dymisję, a w sprawie
odpowiedzialnych radził zachować
umiar bowiem... oni już nie żyją i nie
powinno się sprawiać przykrości ich
rodzinom.
Słuchałem dramatycznego wystąpienia Ewy Błasik, żony broniącej
honoru i czci swego męża. Pani Ewa
mówiła, że „polski rząd powinien
bronić godności polskich oficerów,
w tym godności mojego męża; szczególnie powinien ich bronić w sytuacji
gdy oni sami tego uczynić nie mogą.”
Trudno nie zgodzić się z panią Błasik.
Kim był jej mąż? Andrzej Błasik
ukończył szkołę oficerską lotnictwa
w Dęblinie w 1985 r. Był pilotem
lotnictwa myśliwsko-bombowego,
dowódcą klucza, eskadry, bazy lotniczej, brygady lotnictwa taktycznego, komendantem-rektorem Wyższej
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
i dowódcą Sił Powietrznych RP,

Szefowa MAK gen. Anodina i minister Jerzy Miller.
nią i potraktują polskie winy.
Rzeczywiście MAK zrobił pierwszy łagodny krok wskazując jako
przyczynę katastrofy pijanego generała Błasika. Dlaczegóżby nie pójść
dalej? Można by posługując się badaniami rosyjskich psychologów,
którzy ustalili nacisk psychiczny ze
strony gen. Błasika na pilotów, sformułować „polską” ostrzejszą opinię.
Np. można ogłosić, że piloci postanowili zemścić się na Błasiku za naciski
i celowo, świadomie samolot robili,
lub jeszcze ostrzej – prezydent Lech
Kaczyński wiedząc, że nie wygra
wyborów prezydenckich kazał rozbić
samolot, aby brat Jarosław żerując na
katastrofie uzyskał szanse powrotu
do władzy. Skoro już stanowisko komisji min. Millera w ocenie polskiej
winy ma być ostrzejsze od ustaleń
z raportu MAK...?
Na konferencji prasowej premiera
Tuska jeden z dziennikarzy zapytał
go, czy nie powinien podać się do
dymisji po tym, jak skończyła się
rządowa polityka ufności wobec Ro-

od kwietnia 2007 r. Miał tytuł oficera dyplomowanego po studiach
w Akademii Obrony Narodowej, był
absolwentem Holenderskiej Akademii Obrony w Hadze (1998) oraz
Szkoły Wojennej Sił Powietrznych
USA w Montgomery (2005). Pilot
klasy mistrzowskiej, posiadał ogólny
nalot 1592 godzin, w tym 482 godzin
na samolocie Su-22. Miał uprawnienia instruktorskie do szkolenia we
wszystkich warunkach atmosferycznych na samolotach Su-22 i PZL TS
– 11 Iskra. Wykonywał także loty
na samolotach Zlin-42M, PZL-101,
Lim-2, Lim-5, Lim-6 i Jak-40. Posiadał tytuł honorowy „Zasłużony pilot
wojskowy”. Dania 8 września 2010
na terenie amerykańskiej Bazy Lotniczej Ramstein odsłonięto pomnik
i tablicę pamiątkową poświęcone
gen. Andrzejowi Błasikowi.
W dniu 12 stycznia 2010 r. na konferencji prasowej szefowa MAK poinformowała: „U głównodowodzącego sił powietrznych gen. Błasika
stwierdzono alkohol”; „Obecność

w kabinie zwierzchnika sił powietrznych wywierała presję na załogę”;
„W opinii psychologów wywarło to
wpływ na decyzję pilotów o podjęciu
kolejnej próby lądowania i obniżeniu
poziomu poniżej 100 metrów.” W rezultacie czego doszło do katastrofy.
Komentując raport MAK min. Miller powiedział: „Nie polemizujemy
z zarzutami postawionymi przez MAK
stronie polskiej. Sami postawilibyśmy
te zarzuty, to dla nas jest oczywiste”.
Prezydent Bronisław Komorowski
zapytany przez PAP o ocenę sytuacji
po opublikowaniu raportu MAK, powiedział: „W pełni popieram stanowisko zajęte przez rząd polski w kwestii
oceny przyczyn i przebiegu katastrofy
lotniczej w Smoleńsku przedstawionych przez stronę rosyjską. Stanowisko polskie jest tyle samo wyważone,
co zdecydowane”. Niemiecka gazeta
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”
napisała: „Przez dziesięciolecia
istniały dwie wersje opisujące los
prawie 15 tysięcy polskich oficerów,
którzy w 1939 roku trafili do niewoli
sowieckiej. Dopiero w 2010 roku Rosja oficjalnie przyznała się do tego,
że Stalin ma na sumieniu zabitych
w Katyniu. Teraz zaś przez trudny do
przewidzenia czas istnieć będą także
dwie wersje opisujące katastrofę, która w tragiczny sposób jest spleciona
z Katyniem”.
Niemiecki dziennik dodaje: „Poważne zarzuty strony polskiej zostały
zignorowane. To nie są dobre przesłanki dla pojednania nad grobami
Katynia” (...) Publikując jednostronnie końcowy i nieodwracalny raport
z dochodzenia Rosja zmarnowała tę
szansę” – podsumował „Frankfurter
Allgemeine Zeitung”.
Magdalena Merta, wdowa po innym poległym w katastrofie, wiceministrze kultury Tomaszu Mercie
mówiła: „Obrzydliwe są informacje
o gen. Błasiku. Trzeba wspierać rodzinę generała. Jak premier Tusk witał trumny załogi na lotnisku mówił,
że przybyli nasi bohaterowie. Chciałabym, żebyśmy to bardzo często cytowali.”
W obronie honoru pilotów Tu-154
i dowódcy sił powietrznych RP występuje wielu ludzi. Milczą ci, któ-

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
rzy w szczególności powinni bronić
dobrego imienia polskich oficerów
przed pomówieniami i fałszywymi
oskarżeniami. Powinien wypowiedzieć się zwierzchnik sił zbrojnych,
prezydent RP i minister obrony, służbowy przełożony wszystkich żołnierzy. Obaj milczą. W wojsku niekiedy
mówi się o kimś, że jest on „bojowy”
bowiem wszystkiego się boi. Czyżby
do tej grupy „bojowych” należeli prezydent i szef MON? Aż tak wystraszyli się sowieckiego zombie?
Bezpośrednio
po
katastrofie
w Smoleńsku okradziono konto Andrzeja Przewoźnika, posługując się
jego kartami kredytowymi. Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział,
że sprawcami byli funkcjonariusze
OMON. Strona rosyjska gwałtownie
zaprotestowała. Złodziejami okazali
się bowiem rosyjscy żołnierze, którzy
nie należeli do OMON-u. I minister
Graś Rosjan przepraszał, po rosyjsku: Izvinite, eto byla prosta aszybka.
Nie możemy liczyć na przeprosiny ze
strony rzecznika rządu Rosji. Raport
MAK to nie aszybka.
W dniu 10 kwietnia 2010 r. z lotniska na Okęciu wystartował samolot
sił powietrznych RP do lotu na trasie
Warszawa – Smoleńsk.
Typ

Nr
Nr
Jednostka
seryjny boczny

Tu-154M 90A837

101

36 splt

Wyprodukowany
29.06.90

Przelot miał tzw. status HEAD
(na pokładzie znajduje się jedna
z najważniejszych osób w państwie).
Załogę samolotu Tu-154M stanowili
oficerowie WP i pracownice 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w liczbie siedmiu osób. Na
pokładzie był zwierzchnik i wszyscy
najważniejsi dowódcy sił zbrojnych
RP. Naprowadzaniem samolotu na
wojskowym lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj kierowało czterech oficerów
sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej,
dwóch pułkowników i dwóch majo-

Tyle pozostało z polskiego, prezydenckiego samolotu Tu-154M.
patria.gazeta@op.pl
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rów; przebywali oni na stanowisku
dowodzenia o kryptonimie „Korsarz”. Polski samolot wystartował
z Okęcia jako wojskowy, ale wg Ro-
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sjan w Smoleńsku lądował jako cywilny. Katastrofą zajmuje się więc
polska komisja do badania katastrofy
samolotu państwowego, a po stronie

rosyjskiej zajmuje się nią komisja ds.
wypadków samolotów cywilnych.
A wystarczyłoby, aby polski rząd
zajrzał do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (Dz.
U. z dnia 26 czerwca 1959 r.) gdzie
w artykule 3. „Cywilne i państwowe
statki powietrzne” zapisano:
a) Niniejsza Konwencja stosuje
się wyłącznie do cywilnych statków
powietrznych, nie stosuje się zaś do
statków powietrznych państwowych.
b) Statki powietrzne używane
w służbie wojskowej, celnej i policyjnej uważa się za statki powietrzne
państwowe.
W kwietniu 2005 r. w orędziu o stanie państwa ówczesny prezydent Rosji Władimir Putin powiedział: „Rozpad ZSRR był nie tylko największą
katastrofą geopolityczną XX wieku,
ale również prawdziwym dramatem

dla Rosjan.” Jeden z moich znajomych twierdzi, że ZSRR nie rozpadł
się, ale tylko na pewien czas schował. Mam trochę inną opinię. ZSRR
zszedł z tego świata, ale pojawiają się

i mają się coraz lepiej jego zombie,
które zaczęły straszyć w Polsce.
www.szeremietiew.pl

REKLAMA

Niemieckie
ofiary Katynia
cz.1

Stalin powołał komisję fałszerzy faktów w sprawie mordu na polskich oficerach Kiedy po upadku imperium sowieckiego władze Rosji przyznały, że mordu katyńskiego nie dokonali Niemcy,
w Republice Federalnej dało się zauważyć umiarkowaną radość i ulgę. I na tym się skończyło.
Nikt nie domagał się od Moskwy
zadośćuczynienia czy chociażby
przeprosin, sprawa zbrodni na 25 tys.
polskich oficerów i przedstawicieli
kresowej inteligencji została znów
zapomniana. Nie przypomniała sobie o niej Erika Steinbach i jej wypędzeni, choć w Związku Sowieckim
zostali osądzeni i skazani na śmierć
oficerowie Wehrmachtu, nie mający
ze zbrodnią katyńską absolutnie nic
wspólnego.

Nienawiść z miłością

Między Niemcami a Rosją panują osobliwe stosunki, które można
określić niespotykanym w innym
języku słowem Hassliebe - nienawiść pomieszana z miłością. Z tym,
że w duszach Niemców więcej jest
miłości, w rosyjskich - nienawiści.
Nie brak też w niemieckim stosunku do Rosji podziwu dla siły
i bezwzględności dawnego frontowego wroga, podziwu podszytego strachem. Rosja nie przeprosi Niemców
za obarczenie ich odpowiedzialnością za Katyń, tak jak nie przeprosi
Polaków. Dla Niemców zbrodnia
katyńska jest naszym problemem,
zresztą obywatele RFN nic o niej
nie wiedzą. I nie wygląda na to, żeby
mieli się dowiedzieć. Tragedia Polaków nie powinna bowiem wpływać
negatywnie na tradycyjną przyjaźń
niemiecko-rosyjską rozwijającą się
od stuleci ponad naszymi głowami.
W imię tej przyjaźni Erika Steinbach
nie będzie się domagać współczucia
dla niemieckich ofiar Katynia.
Nie chodzi jednak o współczucie,
chodzi o dochodzenie historycznej
prawdy oraz ukaranie ludzi odpowiedzialnych za wymordowanie
dziesiątków tysięcy Polaków i za
zbrodnie sądowe, które doprowadziły
do skazania i stracenia grupy nie zamieszanych w tę zbrodnię Niemców.
Zostali straceni, ponieważ najłatwiej
było wszystko zwalić na hitlerowców
patria.gazeta@op.pl

i spodziewać się, że nikt nie będzie
dochodził prawdy - ani zajęci procesami zbrodniarzy wojennych alianci,
ani tym bardziej pokonane Niemcy.

Żart Stalina

W roku 1943 Stalin zlecił specjalnie powołanej komisji fałszerzy faktów przypisanie zbrodni katyńskiej
Niemcom. Na konferencji w Teheranie wódz zaproponował, by za zamordowanie polskich oficerów w Katyniu rozstrzelać 50 tys. niemieckich
jeńców wojennych. Był to żart, tak
przynajmniej uznał prezydent USA
Franklin D. Roosevelt. Ale Stalin nie
żartował: za wymordowanie przez
NKWD - na jego polecenie - polskich oficerów w Sowietach sądzono
i skazywano niemieckich oficerów.
Procesy organizowano w latach
1943-1946.
Pierwszy taki proces odbył się
w 1943 r. w Mariupolu nad Morzem
Azowskim. Skazano wówczas na
śmierć czterech niemieckich oficerów. Wyroki wykonano. Kolejnych
siedmiu oficerów skazano na śmierć
w Smoleńsku. W innym procesie
w Smoleńsku za współudział
w zbrodni katyńskiej skazano na
śmierć 85 niemieckich oficerów,
w tym 18 generałów.

Krystyna Grzybowska
Wiadomo, że w jednym wypadku oskarżony, niejaki Arno Dührer,
przyznał się do winy. Opowiedział,
jak wraz z innymi oficerami brał
udział w egzekucji w lesie katyńskim,
w której zamordowano 15-20 tys.
osób. Wśród nich byli Żydzi i Rosjanie. Proces toczył się w Leningradzie.
Dührer w nagrodę za tę mistyfikację
uniknął śmierci i po odsiadce w łagrze wrócił do Niemiec. Karl Strüffling, Heinrich Remmlinger, Ernst
Böhm, Eduard Sonnenfeld, Hebard
Janike, Erwin Skotki, Ernst Geherer
skazani zostali na śmierć i powieszeni jeszcze tego samego dnia - 5 stycznia 1946 r.
Sowieci byli tak pewni siebie,
że na wniosek prokuratury wojskowej ZSRR wpisano mord katyński
do aktu oskarżenia procesu norymberskiego jako punkt 3 rozdział C.
Uzasadnienie: „We wrześniu 1941 r.
w lesie katyńskim w pobliżu Smoleńska zamordowanych zostało 925
jeńców wojennych”. Prokurator sowiecki Roman Rudenko w lutym
1946 r. powiększył liczbę zamordowanych do 11 tys. i jako sprawców
wskazał niemiecką formację wojskową o kryptonimie Sztab 537, batalion
saperów dowodzony przez oficerów
Arensa, Rechtsa i Hotta.

www.gazetapatria.pl
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Dlaczego w kwietniu
Syndrom zbrodni: Katyń – Smoleńsk

Katyń stał się nie tylko symbolem straszliwych zbrodni komunistycznych, ale również symbolem
komunistycznego kłamstwa i fałszu wmawianego przez ponad pół wieku przez Moskwę, nie tylko
Polakom, ale całemu światu. Tylko nieliczni w Europie i świecie mieli odwagę, aby głośno wypowiadać słowo prawdy przeciwko sowieckiemu kłamstwu.

prof. Józef Szaniawski
Katyń był największym kłamstwem
politycznym związanym z II wojną
światową. Było to prawdopodobnie główną przyczyną tego, że Jan
Paweł II nigdy nie został wpuszczony do Rosji, a wiemy jak bardzo
Ojciec Święty chciał się tam udać
z pielgrzymką. Nie dopuścili do
tego prezydenci Rosji Jelcyn i Putin

gium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna
być zachowana, jako przestroga dla
przyszłych pokoleń.”
Należy właśnie w tym miejscu bardzo mocno zaakcentować stosunkowo mało znany fakt, że pierwszymi
polskimi oficerami, których NKWD
rozstrzelało w zbiorowej egzekucji
byli księża – kapelani Wojska Polskiego. Nieprzypadkowo właśnie oni
uznani zostali przez władze sowieckie za tą część polskich elit, którą
należy wymordować w pierwszej
kolejności. Byli to w większości
księża katoliccy, ale ofiarami byli

Jan Paweł II i ks. pr. Zdzisław Peszkowski przy rzeźbie MB. Katyńskiej.
oraz patriarcha Moskwy Aleksiej II.
Nie przypadkiem dwaj ostatni byli
wysokimi funkcjonariuszami KGB
w okresie Rosji Sowieckiej. Obawiali
się, że polski papież może głośno powiedzieć w Moskwie prosto w oczy
jedno straszne słowo – Katyń!

ŚWIADECTWO
JANA PAWŁA II

To słowo Jan Paweł II przypominał
wielokrotnie. Szczególne świadectwo papież pozostawił na kartach
swego przesłania – „testamentu”, jakim jest „Pamięć i tożsamość”. Możemy tam przeczytać m.in.:
„Na Wschodzie pozostał dramat
katyński, który do dzisiaj stanowi
szczególne świadectwo walki, jaka
wówczas została podjęta. (…) To
dramat niewinnej śmierci – śmierci,
która nie powinna ulec zapomnieniu.
Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie,
Miednoje są rozdziałem w martyrolowww.gazetapatria.pl

też także duchowni innych wyznań,
w tym naczelny rabin Wojska Polskiego. NKWD ściągnęło ich wszystkich
z różnych obozów jenieckich z całej
Rosji w jedno miejsce, być może do
Moskwy. Zostali zamordowani jako
pierwsi na kilka miesięcy przed egzekucją w Katyniu i data ich męczeńskiej śmierci nie jest przypadkowa
– 24 grudnia 1939 roku. W samą Wigilię! A więc jeszcze przed wyrokiem
na Polskę z 5 marca 1940. Rosja do
dzisiaj ukrywa, gdzie zostali zgładzeni i gdzie zakopani potajemnie. Nie
mają nawet symbolicznego grobu.

ROSYJSKI WYROK
NA POLSKĘ

5 marca 1940 roku na Kremlu
w Moskwie rząd rosyjski podjął decyzję o zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim. Decyzja z 5 marca
1940 była faktycznym wyrokiem na
Polskę... Na zagładę skazani zostali
nie tylko bezbronni polscy jeńcy –

oficerowie i generałowie Wojska Polskiego, ale także polskie elity, które
dostały się pod sowieckie panowanie.
Byli to m.in. oficerowie i funkcjonariusze policji, urzędnicy państwowi
i samorządowi, oficerowie straży
granicznej KOP, nauczyciele, lekarze, profesorowie wyższych uczelni,
adwokaci, sędziowie, inżynierowie,
leśnicy, bankowcy, a w pierwszej
kolejności księża katoliccy oraz duchowni innych wyznań. Wszyscy
oni określeni zostali w decyzji z 5
marca, jako „…zawzięci wrogowie
władzy sowieckiej, pełni nienawiści
do ustroju sowieckiego, prowadzący
agitację antysowiecką, a każdy z nich
oczekuje wyjścia na wolność, aby
uzyskać możliwość aktywnego włączenia się w walce przeciwko władzy
sowieckiej”.
Oto najważniejszy fragment tego
tajnego dokumentu, który był zbrodniczym wyrokiem: „Polecić NKWD
ZSRS rozpatrzyć sprawy byłych
polskich oficerów, urzędników, policjantów, fabrykantów, obszarników
i uciekinierów – w trybie specjalnym
z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.
Sprawy rozpatrzyć bez wzywania
aresztowanych i bez przedstawiania
im zarzutów oraz aktu oskarżenia”.
Decyzję z 5 marca przekazano do
wykonania tajnej policji politycznej
NKWD. Należy podkreślić jednoznacznie z cała mocą: to nie NKWD,
ale rząd i państwo rosyjskie zwane wtedy Związkiem Sowieckim,
zgładziło elity Rzeczypospolitej.
Zbrodniarze z NKWD byli jedynie
katami – wykonawcami morderczego wyroku na Polakach. Ten wyrok
podpisali na Kremlu najważniejsi
przywódcy Rosji sowieckiej. Byli
to: Józef Stalin – dyktator imperium,
oraz sekretarz generalny partii komunistycznej, Wiaczesław Mołotow
– premier rządu, a zarazem minister
spraw zagranicznych, Michaił Kalinin – prezydent Rady Najwyższej
i oficjalnie głowa państwa, Klement
Woroszyłow – minister obrony, marszałek i dowódca Armii Czerwonej,
Ławrientij Beria – minister spraw
wewnętrznych, a zarazem szef policji
politycznej NKWD, Anastas Mikojan
– wicepremier rządu, a zarazem minister handlu, Łazar Kaganowicz – minister transportu. Formalną uchwałę
rządową do wykonania, czyli rozstrzelania tysięcy Polaków otrzymali: Wsiewołod Mierkułow i Bohdan
Kobułow – obaj wiceministrowie
spraw wewnętrznych, a także Leonid
Basztakow – dyrektor I departamentu specjalnego NKWD. Szefem całej
ludobójczej operacji wymordowania
polskich elit został mianowany generał Wasilij Błochin – główny kat
Związku Sowieckiego.
Większość więźniów znajdowała się w trzech obozach: Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie. Między
kwietniem a majem 1940 roku byli
wywożeni grupami. Więźniowie Kozielska trafili do Katynia, Starobiel-

Ś.P. prezydent Lech Kaczyński na wiecu w Tibilisi w obronie niepodległości Gruzji.
ska – do Charkowa, Ostaszkowa – do
Miednoje. Tam każdego z nich stawiano nad dołem i zabijano strzałem
w tył głowy. Nie znamy dokładnego
losu „mniejszej” – choć kilkunastotysięcznej – grupy zamordowanych
w innych miejscach imperium zła.

DLACZEGO
W KWIETNIU

Tradycyjne masowe rozstrzeliwania w Rosji sowieckiej miały miejsce zawsze na wiosnę od początków
kwietnia każdego roku. Jesienią
i zimą NKWD w łagrach i więzieniach gromadziło setki tysięcy aresztowanych. Niektórych z nich mordowano tradycyjnym strzałem w tył
głowy w podziemnych katowniach
więzień, ale masowa eksterminacja
nieszczęśników zaczynała się dopiero na wiosnę. Setek tysięcy ofiar
nawet ludobójcy z NKWD nie byli
w stanie „rozwalić” w piwnicach
więzień. To było możliwe jedynie
na otwartej dużej przestrzeni w lasach, tak właśnie jak w Katyniu pod
Smoleńskiem. Dlaczego w kwietniu?
Bo właśnie wtedy odmarzała zima
po ciężkiej rosyjskiej zimie i można
było kopać tzw. doły śmierci, które

były niezbędne przy masowym mordowaniu, aby następnie zakopać trupy, czasami nawet na sześć metrów
w głąb. Tak było właśnie w Katyniu,
gdzie oprawcy z NKWD rozstrzelanych polskich oficerów układali
trzema, czterema, a nawet pięcioma
warstwami trupów. Masowe rozstrzeliwania trwały od początków
kwietnia przez wiosnę, lato, aż do
jesieni. W ten straszliwy ludobójczy
scenariusz Rosja sowiecka wpisała
też rozstrzelanie tysięcy bezbronnych
polskich jeńców. Pierwszą ich grupę
– kilkuset oficerów NKWD wymordowało w Katyniu 3 kwietnia 1940,
a następne egzekucje trwały przez
kwiecień, maj aż do czerwca 1940r.
Wymordowanie
kilkudziesięciu
tysięcy bezbronnych polskich jeńców wojennych było bez precedensu
w dziejach cywilizowanego świata.
Już w epoce starożytnej jeńcy wojenni byli szanowani i otaczani należytą
opieką, szacunkiem, chociaż zarazem
byli troskliwie pilnowani. Wystarczy
sięgnąć do „Iliady” Homera, albo do
„Starego Testamentu”. Rosja sowiecka – imperium zła nie było jednak
państwem cywilizowanym! Wydawało się, że po jego upadku Rosja-
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teoria spiskowa, ale logicznie układający się rosyjski syndrom zbrodni. Bo
przecież, gdyby ich nie było delegacja Rzeczypospolitej z prezydentem
nie leciałaby na żadne uroczystości
do Katynia.

PORUCZNIK
KORDIAN, GENERAŁ
FIELDORF, ROTMISTRZ
PILECKI, PUŁKOWNIK
KUKLIŃSKI

nie udostępnią wszystkie tajemnice
związane z ludobójstwem sowieckim
na Polakach. Pewne pozytywne kroki
w tym kierunku zrobił prezydent Borys Jelcyn po 1991 roku.
Ale Rosja premiera Putina nie tylko
nie poczuwa się do odpowiedzialności za ludobójstwo, ale nie chce
nawet udostępnić Polsce archiwów
NKWD, dotyczących zbrodni na polskich elitach. Dlaczego?!
Uchwała rządu Rosji sowieckiej
stanowiła faktyczną eksterminację elity polskiej. To była naprawdę elita przywódcza, intelektualna
i duchowa Rzeczypospolitej i dlatego rozstrzelanie jej było rozstrzelaniem Rzeczypospolitej przez Rosję
sowiecką. Takich strat nie poniosło żadne państwo ani w II wojnie
światowej, ani nigdy wcześniej.
Eksterminację ustalili wspólnie obaj
okupanci – niemiecki i rosyjski na
naradach NKWD i Gestapo w ich
centralach w Moskwie i Berlinie,
a następnie na szczeblu lokalnym
w okupowanej Polsce m.in. w Krakowie, Zakopanem i Białej Podlaskiej.
Dlatego starannie ukrywaną nadal tajemnicą związaną z Katyniem jest fakt,
że w latach 1939-1941 NKWD miało
oficjalne przedstawicielstwo w Krakowie obok siedziby osławionego
gubernatora Hansa Franka, a Niemcy
prawdopodobnie już wiosną w 1940,
a nie w 1943 znali prawdę o Katyniu,
a także o innych komunistycznych
zbrodniach, których Katyń stał się
symbolem.
Jest oczywiste, że uchwała rządowa podjęta na Kremlu 5 marca 1940
roku była aktem ludobójstwa na bezbronnych jeńcach polskich, za co
odpowiedzialność w świetle prawa
międzynarodowego ponosi państwo
rosyjskie. Z tej odpowiedzialności
Rosjanie zdawali sobie doskonale
sprawę, bo przecież właśnie, dlatego
kłamali i ukrywali prawdę o zbrodni
katyńskiej przez pół wieku. Rosja
premiera Putina także nie poczuwa
się do odpowiedzialności, nie kłamie,
bo już kłamać nie może, ale nadal
manipuluje, nie chcąc nazwać zbrodni na Polakach ludobójstwem. Rosjanie nie chcą też nadal udostępnić nam
archiwów NKWD. Można domniemywać, ze znajdują się w nich dokumenty, z których wynika, ze prawda
o Katyniu jest jeszcze dużo gorsza
i bardziej straszliwa niż dotąd wiemy,
a liczba ofiar sowieckiej zbrodni i ludobójstwa na bezbronnych Polakach
być może przekracza 70 tysięcy!
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ŚWIADECTWO
PREZYDENTA
KACZYŃSKIEGO

Prezydent Lech Kaczyński miał
mówić właśnie o tym 10 kwietnia 2010r. na cmentarzu w Katyniu
w czasie uroczystości w 70 rocznicę
zbrodni. W przygotowanym przez
prezydenta przemówieniu był m.in.
ten bardzo istotny fragment: „Lista
ofiar zbrodni katyńskiej, począwszy od odkrycia pierwszych grobów
w kwietniu 1943 roku, stale rośnie.
Zwłaszcza w ostatnich latach wciąż
przybywa informacji o kolejnych
miejscach kaźni i utajnionego przez
lata pochówku naszych rodaków.
Katyń pod Smoleńskiem, Piatichatki pod Charkowem, Miednoje pod
Twerem, Bykownia pod Kijowem,
Kuropaty pod Mińskiem – czas z całą
pewnością dopisze tutaj nazwy kolejnych miejscowości. Nigdy też nie
będziemy dysponować kompletnym
katalogiem zamordowanych.”
Do tego straszliwego katalogu
śmierci dopisany został autor tego
przemówienia oraz wszyscy pozostali, którzy 10 kwietni 2010r. zostali ostatnimi ofiarami Katynia. 10
kwietnia 2010 roku w narodowej
katastrofie lotniczej w Smoleńsku tuż
obok Katynia rozbił się samolot, którym leciał Prezydent Lech Kaczyński
oraz towarzysząca delegacja, w tym
całe dowództwo Wojska Polskiego
stanowili trzon elity Rzeczypospolitej. Toczące się śledztwo powinno ustalić czy do katastrofy doszło
w wyniku mgły i warunków pogodowych, czy był to błąd pilotów, zbrodniczy zamach rosyjski, czy też awaria
samolotu. Jednak bez względu na
wynik śledztwa, ta katastrofa wpisuje się syndrom zbrodni rosyjskich,
stanowiących związek przyczynowo
– skutkowy. Jest zupełnie oczywiste,
ze ten straszliwy morderczy syndrom
stanowi integralną część, sama istotę
tradycyjnej polityki rosyjskiej skierowanej nie tylko przeciwko Polsce,
ale przeciwko Polsce w pierwszej
kolejności:
23 sierpnia 1939 roku w Moskwie
na Kremlu został podpisany układ
między Niemcami a Rosją, zwanymi wówczas III Rzeszą i Związkiem
Sowieckim. Układ ten był faktyczny
IV rozbiorem Polski, likwidował na
zawsze państwo Polskie! I przewidywał m.in. eksterminację polskich
elit politycznych, wojskowych i intelektualnych. Układ parafował Wiaczesław Mołotow – rosyjski minister

spraw zagranicznych oraz Joachim
von Ribbentrop – niemiecki minister
spraw zagranicznych. Realnie był to
pakt pomiędzy Stalinem a Hitlerem!
17 września 1939 r. – cios nożem
w plecy, agresja Rosji na Rzeczypospolitą. Armia Czerwona bierze do
niewoli około 250 tysięcy żołnierzy,
podoficerów, oficerów i generałów
Wojska Polskiego. Wszyscy zostają
osadzeni w łagrach pod nadzorem
NKWD. Jesień 1939/zima 1940 –
NKWD aresztuje ponad 50 tysięcy
najważniejszych przedstawicieli polskich elit państwowych i intelektualnych n podbitych województwach
Polski (52% terytorium Rzeczypospolitej). 24 grudnia 1939 rok – Wigilia – NKWD morduje wszystkich
księży – kapelanów Wojska Polskiego, którzy dostali się do niewoli sowieckiej. 5 marca 1940 roku
– rząd rosyjski podejmuje uchwałę
o wymordowaniu kilkudziesięciu
tysięcy polskich jeńców. Kwiecień/
czerwiec – 1940 – masowe egzekucje
nad dołami śmierci m.in. w Katyniu,
a także w wielu innych miejscach na
całym ogromnym obszarze imperium
zła. Ogólna ilość ofiar oraz miejsca
zbrodni są ukryte do dziś. 10 kwietnia 2010r. – w 70 rocznicę zbrodni
sowieckiego ludobójstwa prezydent
Kaczyński na czele delegacji Rzeczypospolitej udaje się do Katynia, aby
oddać hołd pomordowanym, pomimo wcześniejszych sygnałów władz
rosyjskich, że może być uważany za
persona non grata. To nie jest żadna

Najsłynniejszym polskim oficerem,
którego Rosjanie rozstrzelali był porucznik Kordian. Młody oficer Wojska Polskiego, bohater dramatu Juliusza Słowackiego zostaje rozstrzelany
decyzją cara Mikołaja I, a więc decyzją w Rosji najwyższą. Analogie
z decyzją Stalina o rozstrzelaniu tysięcy polskich oficerów są oczywiste,
a poetycko-historyczna wizja narodowego wieszcza jakim był Słowacki
jest wstrząsająca!
We wcześniejszej scenie o zbrodniach rosyjskiego ludobójstwa na Polakach pisze Słowacki:
„(…) zapytaj mewy lecącej z Sybiru,
Ilu w kopalniach jęczy, a ilu wyrżnięto?
A ilu przedzierżgnięto w zdrajców
I skalano?
A wszystkich nas łańcuchem
Z trupem powiązano,
Bo ta ziemia jest trupem (…)”
„Ta ziemia jest trupem” – tak właśnie nazwał Rosję wieszcz, wielki
polski poeta i niestety miał rację,
zwłaszcza z perspektywy masowych
egzekucji rozstrzeliwania oficerów
polskich w 1940 roku.
Moskiewski wyrok śmierci z 5 marca 1940 roku dotyczył oficerów Wojska Polskiego i polskich elit nie tylko
w latach wojny. W warunkach totalitarnego systemu i komunistycznego
reżimu był on ponadczasowa i jego
realizacja jedynie na mniejszą skalę, miała miejsce już po 1945 roku.
Czym bowiem były wyroki kapturowych sądów komunistycznych
na rotmistrza Pileckiego, majora
Szendzielarza-Łupaszkę generałów
Fieldorfa, Okulickiego, Tatara, oraz
innych oficerów i dowódców Armii
Krajowej? Nawet wyrok śmierci ze
stanu wojennego na pułkownika Kuklińskiego był pośrednio związany
z tamtym moskiewskim wyrokiem
5 marca 1940 r. Nie przypadkowo
ksiądz prałat Peszkowski, który sam
cudem uratował się od kuli NKWD
nad dołem śmierci, wołał na apelu
poległych przy Pomniku Katyńskim
na Placu Zamkowym w Warszawie
w 1998 roku: „Pułkowniku Kukliński
– to ty jesteś ostatnim nierozstrzela-

nym oficerem (…) Na śmierć cię skazali, na straszną śmierć, za to samo,
za co strzałem w tył głowy zabijali
w Katyniu!”. Upłynęło ponad 70
lat od wyroku śmierci wydanego na
Polskę 5 marca 1940 roku na Kremlu oraz od rozpoczęcia pierwszych
masowych egzekucji na polskich jeńcach w Katyniu. Żyjemy na szczęście
w zupełnie innej epoce i w zupełnie
zmienionej Europie. Ale w tej Europie zarzuca się Polakom rusofobię.
Takie opinie słyszeć można nie tylko w Moskwie, ale niestety również
w Berlinie, Brukseli, Paryżu i innych
stolicach europejskich. Tymczasem
ta rzekoma polska rusofobia, to jedynie nasza pamięć, którą w poetyckiej
wizji utrwalił w latach II wojny światowej Kazimierz Wierzyński:
„Twój żołnierz wciąż pamięta i jak
ma zapomnieć
O tych lasach katyńskich, gdzie
z gliny i pyłu
Straszny kopiec przed nami nie
przestał ogromnieć,
Góra czaszek przebitych kulami
od tyłu,
Pasmo rąk powiązanych, kalwaria
męczeńska,
Którą choćby rozkopać sto razy od
nowa,
Burzyć będzie się pamięć i wlec do
Smoleńska
Pamięć – krzywda i pamięć – moc
pozagrobowa.”
Obecny premier Rosji generał KGB,
Putin całą swą polityką nawiązuje do
imperium zła, czego symbolem jest
monumentalny sarkofag mordercy,
bandyty i dyktatora ludobójcy Stalina
w najbardziej prestiżowym miejscu
Rosji pod murem Kremla na Placu
Czerwonym. Tysiące Rosjan dziennie (!) oddają tutaj hołd Stalinowi. To
powinno być przemyślane nie tylko
przez Polaków! Inaczej w Warszawie, w samym sercu Polski, na Placu
Zamkowym, znajduje się symboliczna skromna mogiła – pomnik Katyński z rozstrzelanym polskim orłem
z oficerskiej czapki, pochylonym
nieco do przodu, tak jak pochyleni
byli nad dołami śmierci polscy jeńcy,
zanim komunistyczny oprawca strzelił im w tył głowy. Taka jest w XXI
wieku rosyjska, a taka polska pamięć.
Taka ich, a taka nasza racja stanu.
Takie jest rosyjskie odniesienie do
imperialnej historii, a taka odmienna
od tamtej jest nasza tradycja walki
o wolność Polski i Europy. I niechaj
nam nie wmawiają nie tylko w Moskwie, ale także w Berlinie i Brukseli,
że my, Polacy, jesteśmy rusofobami
i że jesteśmy przeczuleni na Rosję.
My tylko pamiętamy.
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Jarosław Kaczyński
o gaszeniu zniczy
Na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do gaszenia zniczy na
Krakowskim Przedmieściu i komentował zakaz
koncertu w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej, który miał się odbyć 10 kwietnia na Placu
Teatralnym.
– Władza boi się społeczeństwa i to
panicznie. Boi się ludzi, którzy służyli Polsce. Władza zakazuje wieńców,
obraża pamięć zmarłych, zakazuje
solidarności, zakazuje krzyża. Można nawiązać do pieśni Jana Pietrzaka
„Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż”
– mówił Jarosław Kaczyński.
Komentując zakaz organizacji koncertu na Placu Teatralnym i propozycje, aby koncert odbył się na Placu
Zamkowym, Jarosław Kaczyński
stwierdził, że obawia się „kolejnego
chwytu ze strony władz”
– Wiemy, że jest propozycja (ze
strony władz – przyp. red.) koncertu na Placu Zamkowym (zamiast na

Teatralnym – przyp. red.), ale boimy
się kolejnego chwytu – oświadczył
Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS zauważył, że do wzięcia udziału w koncercie zgłosiło się
wielu młodych ludzi i stwierdził,
że tym razem władza znów próbuje
hamować „coś autentycznego, społecznego, odnoszącego się do wartości, czyli tego, czego władza się tak
bardzo boi”.
– Jeśli to będzie miało niedobre
konsekwencje 10 kwietnia, to winę
poniesie rząd – oświadczył Jarosław
Kaczyński.
Źródło: niezalezna.pl
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Jan Tokarski, Krzysztof Plonka i Zbigniew Łukijańczuk i prof. J. Szaniawski
w „Izbie Pamięci” płk Ryszarda Kuklińskiego.
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Na Polskę patrzył
z radością

Przebywanie z prezydentem Kaczorowskim było podróżą w miejscu i czasie. Lubiłam zachodzić do jego londyńskiej kancelarii, gdzie wielką historię
czuło się na każdym kroku.
Kilka razy wracałam stamtąd do domu z wypiekami
na twarzy, bo dowiadywałam się o sprawach, o których
w kraju nadal niewiele osób ma pojęcie. Działalność rządu
na uchodźstwie do 1989 r. to w Polsce temat mało znany.
Zdarzało mi się przepisywać przemówienia prezydenta
Kaczorowskiego przygotowywane na uroczystości w Polsce. Niemal każdego dnia otrzymywał jakieś zaproszenie.
Dzięki pomocy dr. Jana Tarczyńskiego odpowiadał na
każde. Treść i forma przypominały najlepsze przedwojenne wzorce. Zapamiętam go jako niezwykle eleganckiego mężczyznę, w fenomenalnej formie, uśmiechniętego,
z imponującym dorobkiem.
Królowa Elżbieta II nadała mu honorowe szlachectwo.
Interesowało mnie, dlaczego nie ubiegał się o brytyjskie
obywatelstwo, choć mieszkał na Wyspach kilkadziesiąt
lat. Zdradził mi wtedy, że zostało pewne grono Polaków,
do którego się zaliczał, ludzi rozmyślnie odmawiających
przyjęcia tego dokumentu, co miało przypominać wojennym sojusznikom zdradę naszego kraju w 1939 r. Niekiedy miał z tego powodu problemy. Gdy pracował w dziale
księgowości w przedsiębiorstwie, które produkowało
elementy do atomowych łodzi podwodnych i elektrowni
atomowych, któregoś dnia przyjechał inspektor z ministerstwa obrony. Zapytał Kaczorowskiego, czy ma „screening”. „A co to takiego?” – odparł prezydent. „Opinia, że
możesz tu pracować”. „Niczego takiego Ryszard Kaczorowski (1919-2010) nie mam” – stwierdził. Kiedy okazało
się, że nie ma również obywatelstwa Wielkiej Brytanii,
zdumieli się: „To co ty tu robisz?!”. A jednak obyło się bez
konsekwencji. Po latach, śmiejąc się, mówił, że później
sam te „screeningi” wydawał.
Żył pamięcią II Rzeczypospolitej. Kiedy robiłam z nim
wywiad do książki, zaprosił mnie do domu w północnym
Londynie. Wspominał m.in. swoje pierwsze po 50 latach
spotkanie z krajem w 1990 r. Mówił, że było smutne: 24
grudnia, Wigilia, spacer po Warszawie blisko Zamku Królewskiego. Ciemno, głucho, od czasu do czasu tylko jakiś „maluch” przejechał. Ale na Polskę po 1989 r. patrzył
łaskawie. – W ostatnich dwóch dekadach Polska zrobiła
bardzo wiele. Porównywanie tego czasu do okresu międzywojennego nie do końca ma sens – mówił. – Jesteśmy
krajem z przetrzebionymi elitami. Na wychowanie czło-

wieka potrzeba kilku pokoleń. Ci, którzy rządzili krajem
przed II wojną światową, wychowali się w atmosferze
bezinteresownych działań dla ojczyzny: pradziad w powstaniu listopadowym, dziad w powstaniu styczniowym,
ojciec w legionach Piłsudskiego... Ale i teraz, mimo braku elit, doprowadziliśmy do członkostwa w NATO i Unii
Europejskiej. Dobrobyt w Polsce jest widoczny – nie krył
radości. Na koniec zapytałam go, w jakim procencie czuje
się Brytyjczykiem. Odpowiedział krótko: – W żadnym.
Sylwia Milan
Tygodnik „Cooltura” Londyn
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W walce o ustawę
chroniącą życie
Trwa akcja zbierania podpisów pod projektem
ustawy chroniącej bezbronne dzieci.

Na oficjalnej stronie inicjatywy
ustawodawczej Stop aborcji organizatorzy przypominają, że każdego
roku w Polsce zabijanych jest legalnie kilkaset dzieci.
REKLAMA
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W roku 2009 legalnie zabito ich
w polskich szpitalach 538. Liczba legalnych aborcji rośnie od lat. W tym
wzrasta odsetek aborcji dokonanych
ze względu na podejrzenie choroby
dziecka. Inicjatorzy chcą zebrać 100
tys. podpisów, by pracami nad ustawą zajął się parlament.
Chodzi o ustawę, która w klarowny sposób gwarantować ma prawo
do życia każdego, również chorego,
dziecka. Z obecnej ustawy, jak zaznaczają organizatorzy akcji, sądy
wywodzą prawo do usuwania ciąży.
Jak podkreślają inicjatorzy akcji,
badania opinii publicznej z ostatnich
5 lat wykazują coraz większą przewagę opowiadających się za życiem.
Dodają, że zaważyła na tym w dużym stopniu aktywność organizacji
i przedsięwzięć pro-life.
www.wybierzzycie.pl
www.stopaborcji.pl

Koniec procesu
Kiszczaka

Zakończył się przewód dowodowy w procesie Czesława Kiszczaka oskarżonego o przyczynienie się do śmierci górników w kopalni „Wujek” podczas
pacyfikacji w stanie wojennym.
Mowy końcowe stron zaplanowano
w drugiej połowie kwietnia.
Według prokuratury Kiszczak
umyślnie sprowadził „powszechne
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi”, wysyłając 13 grudnia
1981 r. szyfrogram do jednostek milicji, mających m.in. pacyfikować zakłady strajkujące po wprowadzeniu
stanu wojennego. Zdaniem prokuratury, bez podstawy prawnej Kiszczak
przekazał w nim dowódcom „oddziałów zwartych” MO swe uprawnienia
do wydania rozkazu użycia broni
przez te oddziały, co miało być podstawą działań plutonu specjalnego
ZOMO, który 15 i 16 grudnia strzelał
w kopalniach „Manifest Lipcowy”
i „Wujek”.
Sprawę Kiszczaka wyłączono
w 1993 r., z powodu jego złego
zdrowia, z katowickiego procesu
zomowców,w którym po kilku procesach zapadły ostateczne wyroki
skazujące ich na kary od 3,5 do 6 lat
więzienia. Pierwszy proces Kiszczaka ruszył przed warszawskim sądem
w 1994 r. W 1996 r. uniewinniono go,

a w 2004 r. skazano na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Oba wyroki uchylał potem Sąd Apelacyjny
w Warszawie.
W trzecim procesie SO w 2008 r.
uznał, że karalność nieumyślnego
czynu Kiszczaka przedawniła się
w 1986 r. i umorzył proces. W paź-

dzierniku 2009 r. SA uwzględnił apelacje prokuratury i pełnomocników
oskarżycieli posiłkowych (czyli górników z „Wujka”) i nakazał ponowny
proces. SA uznał, że nie można mówić o nieumyślnej winie Kiszczaka
i dlatego sprawa nie przedawniła się.
Źródło: niezalezna.pl

Polski Tupolew
na złom?

Dowódca polskich Sił Powietrznych gen. Lech Majewski wysłał pismo
do rosyjskiej Federalnej Agencji Transportu Lotniczego, która zaleciła
przewoźnikom powietrznym w Rosji wycofanie z eksploatacji samolotów
Tu-154M.
Ma to nastąpić z dniem 1 lipca, jeśli
producent tych maszyn nie poprawi
ich konstrukcji. Gen. Majewski zwraca się z zapytaniem, czy dotyczy to
także polskiego Tupolewa.
Polska obecnie posiada jeden saREKLAMA
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molot Tu-154M. W ubiegłym roku
w zakładzie remontowym w Samarze
w Rosji został przeprowadzony generalny przegląd maszyny.
Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych ppłk Robert Kuprach, zauwa-

żył, iż polski Tupolew jest maszyną
w wersji lux i znacznie różni się od
samolotów używanych przez przewoźników cywilnych. Polski Tu154M znajduje się na wyposażeniu
36. Specjalnego Pułku Lotnictwa
Transportowego, zajmującego się
przewożeniem najważniejszych osób
w państwie. Druga tego typu maszyna rozbiła się 10 kwietnia 2010 roku
pod Smoleńskiem.
Ostatnio tylko w samej Rosji doszło
do kilku awarii z udziałem Tu-154M.
4 grudnia 2010 roku pasażerski samolot tego typu na krajowej trasie
Moskwa-Machaczkała rozpadł się na
kawałki podczas awaryjnego lądowania, które nastąpiło zaledwie kilka
minut po starcie. Dwie osoby zginęły,
50 zostało rannych.
Z kolei, 9 września 2010 roku załoga innego rosyjskiego Tu-154 na
trasie Jakucja-Moskwa cudem uratowała maszynę z 81 pasażerami na pokładzie. Przy awaryjnym lądowaniu
praktycznie na gołym polu i zepsutych urządzeniach nawigacyjnych,
obyło się bez ofiar.
Źródło: niezalezna.pl
www.gazetapatria.pl
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Radio FaMa
– dlaczego
w Wołominie?

W najbliższym czasie, na początku kwietnia rozpocznie nadawanie lokalna rozgłośnia radiowa.
Radia FAMA będzie można słuchać na częstotliwości 94,7 MHz. – Przez pierwszy miesiąc nadawać
będziemy tzw. sygnał testowy: muzykę, przerywaną komunikatami o potrzebnych pracownikach
– informuje Danuta Jagielska, szefowa rozgłośni.

Danuta Jagielska
Na początku maja ruszymy z pełną
ramówką. Specjalnie dla słuchaczy
będziemy przygotowywać serwis
informacyjny z najświeższymi wiadomościami z regionu. Ponadto programy publicystyczne, informacje
drogowe i kulturalne, listy przebojów, konkursy i wiele innych propozycji, które powinny zainteresować
naszych słuchaczy. Naszą mocną
stroną jest muzyka, dobrana odpowiednio do pory dnia i grupy docelowej. Chcemy dotrzeć do słuchaczy
od 18 roku życia wzwyż. Myślę,

że każdy w naszej ofercie znajdzie
coś dla siebie.
Pewnie wszystkim nasuwa się pytanie „dlaczego Wołomin?” Tutaj
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
przyznała nam koncesję. Bardzo się
z tego cieszymy. Wołomin jest miastem cudownych ludzi i wielu możliwości. Radio FAMA działa na rynku kieleckim od 1995 roku. Mamy
wiernych słuchaczy, ale to grono
cały czas się poszerza. Zachęceni
sukcesem naszej pierwszej stacji
postanowiliśmy się rozwijać. Cztery

lata temu zaczęliśmy nadawać również w Tomaszowie Mazowieckim.
W obu miastach nadajemy osobny
program, z lokalnymi prowadzącymi.
Nie chcemy i nie stracimy lokalnego charakteru, bo to właśnie on wyróżnia nas spośród ogromnej liczby
stacji radiowych. KRRiT doceniła
naszą politykę, w tym roku obok
Wołomina, otworzymy stacje także
w Słupsku i Ostrowcu Świętokrzyskim. Uważamy, że społeczność lokalna zasługuje na swoje radio.

„PATRIA”

Konie moją pasją

Wszystko zaczęło się tak... Miałam trzynaście lat,
gdy koleżanka opowiedziała mi o niezwykłym
prezencie, który dostała od swoich rodziców. Ta
niespodzianka miała cztery kopytka, długą piękną grzywę i zapleciony w warkocz ogon. Szybko
pobiegłam do niej, aby zobaczyć to stworzenie.
Prawie oniemiałam z zachwytu. To cudo wyglądało jak z obrazu wybitnego malarza. Patrzyło
na mnie spod długich rzęs i cichutko rżało. Pamir
był po prostu piękny!
Od początku zaufałam mu i tak
zaczęła się nasza znajomość. Pierwsze spotkanie z koniem zrobiło na
mnie ogromnie wrażenie. Marzyłam
o spędzaniu z nim każdej wolnej chwili. Dzięki Pamirowi zrozumiałam,
że uwielbiam przebywać w towarzystwie koni.
Podczas wakacji poznałam nową
koleżankę – Kingę. Dowiedziałam
się od niej, że podziela moją pasję –
też kocha konie. Długo opowiadała
mi o stadninie, w której spędza wiele
czasu. Zaproponowała mi wspólną
wyprawę do ,,Galopu’’. Tam stawiałam swoje pierwsze kroki w jeździe
konnej. Moim ulubieńcem był Priam,
zwierzę o bardzo ciekawym, brązowym umaszczeniu.
W pewnym momencie chciałam
dowiedzieć się, czy w pobliżu mojego domu znajduje się inna stadnina.
Wraz z koleżanką zaczęłam poszukiwania. Znalazłam adres w Internecie. Było to miejsce, które oczarowało mnie i w którym chciałam spędzać
resztę wolnego wakacyjnego czasu.
Do ,,Czubajowizny” – bo tak nazywała się stadnina – musiałam dojeżdżać. Panowała tam wspaniała
atmosfera.
Poznałam wielu przyjaciół, ale najszybciej zawarłam znajomość z Batalią
i Misią. Pierwsze jazdy nie nale-

żały do łatwych. Z czasem sprawiało mi to coraz więcej przyjemności. Stopniowo zapoznałam się
z pozostałymi końmi. Kontakt ze
zwierzętami dodawał mi skrzydeł. Czułam się spokojniejsza
i zrelaksowana. Pewniej siedziałam
w siodle i panowałam nad koniem.
Odkryłam, jak wielką rolę
w moim życiu zaczęły odgrywać te
wspaniałe zwierzęta.
Dzisiaj mijają trzy lata od początku
spotkania z czworonożnymi przyjaciółmi. Nadal czujemy się świetnie
w swoim towarzystwie. Poczyniłam
w jeździe ogromne postępy i zamierzam cały czas rozwijać swoje umiejętności, bo konie to moja pasja...
Liliana Gastoł

Wpis na blogu

Cyrk z Grossami w Telewizji Polskiej Książka „List z Polski”

Ks. Tadeusz IsakowiczZaleski
Program miał się odbyć „na żywo”
o godz. 22.35 w holu nowego gmachu
przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.
Przyjechałem samochodem z Radwanowic godzinę wcześniej, ale zamiast

być posadzonym wraz z innymi na
widowni zostałem natychmiast odprowadzony długim korytarzem na
pierwsze piętro do innego budynku.
Po pudrowaniu pozostawiono mnie
samego w tamtejszej kawiarni przy
malinowej herbatce. Tam siedziałem
trzy kwadranse.
Póżniej jedna z osób z obsługi zadzwoniła do mnie na komórkę, prosząc, abym nie wychodził z kawiarni,
gdyż Grossowie nie wiedzą, że zostałem zaproszony do programu. Następnie przyszła do mnie inna osoby
twierdząc, że jak Grossowie zobaczą
mnie za wcześnie, to nie wejdą do
studia. Istny cyrk!
Gdy program już się zaczął sprowadzono mnie do holu, ale nie
głównymi schodami tylko schodami
awaryjnymi. Następnie przez kolejny
kwadrans trzymano mnie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Tutaj
bez jakiejkowiek zapalonej żarówki
młoda panienka po raz kolejny mnie
wyprudowała. Z daleka widziałem
hol, ale nic nie słyszałem co w nim
mówiono.

Po chwili prowadzono mnie bocznym wejściem przed kamery i posadzono przy byłym ambasadorze
Izraela w Polsce, Szymonie Weissie.
Dopuszczony w końcu do głosu poowiedziałem o tym jak ze mną postąpiono. Co do książki, to nazwałem ją
„gniotem intelektualnym”. Nazwałem też kłamstwami oskarżenia pod
adresem Kościoła katolickiego i kardynała Adama Sapiehy z Krakowa.
Szybko odebrano mi głos, ale dobre
i tyle.
Z Grossem spotkałem się jednak,
gdy poszedłem do charakteryzatorni,
aby zmyć puder z twarzy. Zapytałem go, czemu się on tak mnie boi.
Zamiast odpowiedzi usłyszałem wyzwiska, a następnie Gross krzyczał za
mną na korytarzu, że - uwaga! - pójdę
do piekła. Chyba trzy razy tak krzyknął. No cóż, biedny mały człowieczek, który chyba naprawdę uwierzył, że jest „autorytetem moralnym”.
Czytaj blog x.
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

„List z Polski” to w pierwszej kolejności film, który
bije w Internecie rekordy popularności. Wyprodukowany dla holenderskiej telewizji, wywołał burzę.
Jako pierwszy zadawał niewygodne pytania odnośnie katastrofy smoleńskiej. Jednocześnie narodził
się pomysł napisania książki, która stanowiłaby
pełną transkrypcję wywiadów, jakie zostały udzielone na potrzeby filmu.
Rozmówcy Mariusza Pilisa – wśród
nich Wiktor Juszczenko, Władimir
Bukowski oraz Piotr Naimski – mieli
zdecydowanie więcej do powiedzenia, aniżeli mogła pomieścić taśma
filmowa. Powstała książka ważna,
stawiająca pytania o Rosję, politykę Lecha Kaczyńskiego, rolę Polski
w świecie. Pytania, które dla wielu
mogą być niewygodne. Jedno z nich
brzmi: w jakim kierunku zmierza
Polska? Drugie: kto wskazuje ten
kierunek?
„Tej książki po prostu nie wypada
nie znać”. – Rafał A. Ziemkiewicz
„Nie mam najmniejszych wątpliwości co do faktu, że Zachód znów was
sprzedaje.” – Władimir Bukowski
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Życie pędzi niczym francuski TGV
Im jestem starszy tym częściej jednostką miary upływu czasu nie są dni, lecz tygodnie. Jakie to
dziwne, że czas staje się dla nas pojęciem tak względnym.
Kiedyś każdy dzień był jak długi
jak ocean do przemierzenia, szczególnie będąc uczniem odczuwałem
palącą potrzebę odznaczania sobie,
w samodzielnie wykonanym przeze
mnie kalendarzu, każdego dnia, który zbliżał mnie do wakacji. Obecnie
każda kolejna doba wydaje się nadchodzić wraz z mrugnięciem oka.
Odczuwam więc nieodpartą pokusę, by każdy moment wykorzystać
do granic możliwości i rzucam się
w wir różnorodnych spraw. Sprężam
się, dwoję się troję, a jednak po koniec dnia okazuje się, że wiele spraw
zostało nietkniętych. Założę się,
że nie jestem wyjątkiem. Rozwój
cywilizacyjny i technologii pozwala
na sprawne działanie, jednocześnie
wymuszając na nas coraz szybsze reakcje. Paradoksalnie w konsekwencji tych udogodnień, przybywa nam
dodatkowych zadań. Nasze miejsca
pracy coraz częściej zamieniają się
w drugie domy, a domy w motele.
Pracujemy, pracujemy, pracujemy…
A teraz pytanie: czy żyjemy, żeby
pracować, czy też pracujemy, aby
żyć? Przecież od zarania dziejów
praca została określona jako czynnik
pozwalający nam przetrwać. Dopiero niedawno stała się substytutem życia. Zatracamy się w niej nie licząc
już godzin, które spędzamy by tylko
osiągnąć cel, wyrobić plan.
Pracoholizm stał się plagą naszych
czasów. Najgorsze, że w szerokim

kręgu społecznym istnieje na niego
przyzwolenie, szczególnie w kręgach
biznesowych. Jak niebezpieczne
może się okazać zbyt silne zaangażowanie w sprawy zawodowe pokazuje
przykład Japonii, gdzie już od dawna
funkcjonuje termin „karoshi”, określający zjawisko masowych zgonów
lub poważnych uszczerbków na zdrowiu zazwyczaj spowodowanych nadciśnieniem i miażdżycą w połączeniu
z bardzo silnym przeciążeniem pracą .
Jednocześnie zaniedbujemy pozostałe kwestie. Bo przecież fakt, że w całości niemalże poświęcamy się życiu
zawodowemu nie oznacza, że przez
to inne kwestie same się wyjaśniają,
że można je zostawić, zapomnieć
o nich. W pewnym momencie znajdziemy się w sytuacji, że pozostałe
kategorie życia dotychczas przez nas
porzucone powrócą ze zwielokrotnioną mocą. Bo przecież oprócz pracy równie ważnymi kwestiami ( jeśli
nie ważniejszymi) są: nasze zdrowie,
rodzina i najbliżsi oraz nasze osobiste potrzeby. Wyobraźmy sobie,
że nagle zachorujemy. Dociera do
nas, że nie jesteśmy wtedy w stanie
odpowiednio zadbać o nasze potrzeby
finansowe, realizować swoich osobistych planów. Także relacje z bliskimi ulegają zachwianiu. I dalej, gdy
nie pielęgnujemy swoich pasji i nie
rozwijamy się jako jednostka, szybko
wypalamy się w życiu zawodowym,
a zacieśnione kontakty z rodziną

i znajomymi stają się dla nas czymś
w rodzaju osaczenia. Wreszcie, gdy
rezygnujemy z życia towarzysko-familijnego w dłuższej perspektywie
może okazać się, że nie jesteśmy
w stanie znieść samotności, ponieważ
człowiek jest jednak z reguły istotną
społeczną i nie jest w stanie funkcjonować zupełnie niezależnie. Okazuje
się wiec, że przejście do ekstremum
w każdej z tych czterech kategorii
niesie za sobą ryzyko poczucia życiowej porażki. Nie pozostaje więc
nic innego jak spróbować uporządkować swoje życie według zasady złotego środka. Już starożytny filozof
rzymski Horacy zdał sobie sprawę,
że zachowanie równowagi pomiędzy

pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami jest kluczem do satysfakcjonującej i spokojnej egzystencji.
Równowaga w podziale naszego potencjału pomiędzy pracę, dom, troskę
do zdrowie i własny rozwój, pozwala na różnorodność działań, dzięki
której możemy nabrać dystansu do
każdej ze wspomnianych sfer życia. Jednocześnie jednak umożliwia
kosztowanie życia w całym bukiecie
smaków. Nie pozwólmy wiec sobie
wmówić, że praca jest sensem naszego egzystencji, nawet jeśli dzięki
niej realizujemy część swoich pasji.
Uwierzmy, że mamy takie samo prawo uczestniczyć w pozostałych sferach naszego życia - w takim samym

Ireneusz Kielczyk
wymiarze. Niech zdrowy rozsądek
wygra z rozpędzoną machiną pieniądza, bezlitośnie niszczącą wszystko
co stanie jej na drodze.

Biją monety z Parą Prezydencką
Mennica Polska rozpoczęła bicie monety upamiętniającej ofiary smoleńskiej. Pojawią się na niej wizerunki śp. Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki
Marii Kaczyńskiej.
Monety z wizerunkiem pary prezydenckiej emitowane przez NBP
pojawią się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Stuzłotowa moneta o wadze 8
gram jest wykonana ze złota.

REKLAMA
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Wołomin, Kościelna 61a
tel. 22 787 05 65

www.suknie-anna.pl
e-mail: office-anna@wp.pl
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Wielki koncert w Kobyłce.
Burmistrz Robert Roguski zaprasza.
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