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Refl eksję rozpocznijmy od pyta-
nia: Czy od dziś (wtorek 3 sierpnia) 
przybędzie w historii Polski jeszcze 
jeden termin i jeszcze jedno bolesne 
wspomnienie: kolejny miesiąc od 
konfl iktu o krzyż z placu przed Pała-
cem Prezydenckim?

Ten krzyż 
to głos Narodu

Zawsze trzeba pamiętać, że krzyż, 
zwłaszcza ten omodlony, jest zna-
kiem świętym, wypełnia go treść 
wiary, co dla nas najważniejsze, i nie 
wolno nim manipulować, gardzić ani 
go poniewierać. W podtekście jest 
jeszcze i takie pytanie: Czym różniły 
się od krzyża na placu przed Pałacem 
Prezydenckim krzyże w Miętnem 
i Włoszczowej, których bronił bp 
Mieczysław Jaworski? 

Wspomniane krzyże były znakiem 
wiary dla młodzieży i ich rodziców. 
Ich usunięcie nie oznaczało zmia-
ny miejsca, ale złą wolę i decyzję 
wykluczenia tego znaku z życia pu-
blicznego. W takiej sytuacji Kościół 
nie mógł milczeć. Krzyż, nazwijmy 
go smoleński, stał się również takim 
świętym znakiem i ukierunkowaniem 
modlitwy w dniach żałoby. Wskazy-
wał głębszy sens tragedii, był wy-
razem wiary w zmartwychwstanie 
tych, którzy zginęli, oraz świadec-
twem szlachetności i wiary harcerzy, 
którzy go tutaj przynieśli. Nikt nie 
sądził, że pozostanie on taki i w tym 
miejscu na zawsze, ale sprawy po-
woli nabierały innego wymiaru. Na 
placu przed Pałacem Prezydenckim 
zaczął mówić Naród. Tylko że tego 
Narodu nikt nie chciał słuchać i już 
w czasie uroczystości pogrzebowych 
było to wyraźnie widać. Potem kon-
tynuowano tylko nagonkę na ludzkie 
odczucia, co w całej Polsce budziło 
milczącą dezaprobatę i niesmak. 
A później nastąpiło kilka poważnych 
nieroztropnych wydarzeń czy decy-
zji, które zaczęły upolityczniać krzyż 
z Krakowskiego Przedmieścia. 

Narodu się nie lekceważy

Abp Józef Michalik

 „Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona”. Adam Mickiewicz – wieszcz narodowy

Nieroztropne decyzje
Do nieroztropnych posunięć na-

leżała decyzja prezydenta elekta 
Bronisława Komorowskiego o prze-
niesieniu tego znaku – który stał się 
już symbolem – w bliżej nieokreślo-
ne miejsce. Był to absolutny nietakt, 
a jak się dalej okazało – i błąd po-
lityczny, o ile nie była to realizacja 
czyichś nacisków. Jakąś formą nie-
roztropności w zaistniałej sytuacji 
było składanie kwiatów pod krzy-
żem przez przewodniczącego partii 
opozycyjnej. W napiętej sytuacji 
wezwano na pomoc harcerzy i Ku-
rię Warszawską, próbując pominąć 
sprawę postawienia godnego pomni-
ka czy choćby tablicy upamiętnia-
jącej nowy symbol uczuć i odczuć 
mieszkańców Warszawy i Polski, co 
podkopało jeszcze zaufanie do całej 
sprawy. Każde działanie ukrywające 
prawdziwe intencje musi w tym kra-

ju budzić podejrzenia, bo to jest na-
sze dziedzictwo i nasza wewnętrzna 
siła, bo oszukiwano nas od wieków. 
I sprawujący władzę muszą o tym 
pamiętać.

Ten krzyż 
to nasza pamięć

Krzyż „smoleński” – jego znacze-
nie można zrozumieć na prostym 
przykładzie krzyża pogrzebnego, na 
którym jest nazwisko i data śmierci 
żegnanej osoby. Wszyscy wiedzą, 
że to tylko symbol, znak oznaczający 
wydarzenie czy miejsce spoczynku. 
Na tym miejscu bliscy z czasem bu-
dują pomnik albo grobowiec, a krzyż 
zostaje przeniesiony w inne miejsce 
lub w sposób godny – zniszczony. 
W tym przypadku krzyż należało 
uszanować i w taki sposób zastąpić, 
aby nie było po nim pustki. Wcze-
śniej jednak trzeba koniecznie dać 

społeczeństwu do zrozumienia, że 
ci, których pamięć przypomina, są 
szanowani i wszystkim nam drodzy. 
Bo to była elita Narodu, która udawa-
ła się nie byle gdzie i nie po byle co 
– ale do Katynia, aby uczcić zadep-
tywaną pamięć niewinnie wymordo-
wanych, z którymi od dziesięcioleci 
utożsamia się cały Naród. Czy wolno 
lekceważyć i ośmieszać ujawnione 
emocje? Nie wolno, zanim się nie 
odczyta głębokiego ich znaczenia. 
Zaniechanie tych zasad sprawiło, 
że wróciły niepotrzebnie czasy i na-
wyki pewnej dziś prywatnej stacji 
telewizyjnej, która pokazuje jako 
obrońców krzyża ludzi starych, nie-
kiedy zniszczonych latami pracy lub 
uzależnień, co nie jest jedyną ani 
pełną prawdą. I wcale się nie dziwię 
pewnej agresywności zwykłych lu-
dzi, skoro „elity”, chronione potęż-
nymi środkami fi nansowymi, ośmie-
szają nowy, rodzący się symbol, 

a przy okazji także wiarę i Kościół. 
W jednym z tygodników, datowanym 
1 sierpnia br., redaktor naczelny za-
tytułował artykuł wstępny: „Krzyż 
wyprowadzić”, co nieodparcie przy-
wołuje skojarzenie z ostatnim po-
siedzeniem polskiej partii komuni-
stycznej. Kończy zaś swoje wywody 
metaforą mocno szydzącą: „Oczy-
wiście, znajdą się obrońcy tradycji, 
twierdzący, że Kościół jest jak skała. 
Niezmiennie trwa od dwóch tysiąc-
leci i nie musi się niczego obawiać. 
Niedźwiedzie polarne też nie przej-
mują się globalnym ociepleniem. Są 
przekonane, że skoro Arktyka zawsze 
była, to zawsze też będzie”. Pozosta-
wiam to bez komentarza.

Za przykładem krzyża 
Roku Świętego

W 1983 r. obchodzony był w całym 
Kościele Rok Święty dla podkre-
ślenia 1950. rocznicy śmierci Pana 
Jezusa, czyli naszego Odkupienia. 
W Bazylice św. Piotra w Rzymie 
umieszczono z tej okazji zwykły, 
drewniany krzyż. Po zakończeniu 
Roku Świętego uznano, że trzeba 
wrócić do poprzedniego stanu, ale co 
zrobić z krzyżem? Przecież tysiące 
pielgrzymów modliło się przed nim 
przez cały rok. Z pomysłem zgłosiła 
się do Papieskiej Rady ds. Laikatu 
grupa młodzieży z Centro s. Lorenzo: 
są gotowi przejąć krzyż Roku Świę-
tego, jeśli Papież go im przekaże, 
i pójść z nim do młodzieży różnych 
krajów w ramach przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży. Ten 
krzyż wędruje do dziś po świecie, 
gromadzi na modlitwie młodzież, jest 
symbolem zaufania do młodych Jana 
Pawła II, który go im powierzył.

A może i krzyż z Krakowskiego 
Przedmieścia w Warszawie mógłby 
stać się ożywczym symbolem sza-
cunku dla ofi ar Katynia: tych z roku 
1940 i tych z roku 2010, którzy nie 
zdołali im oddać hołdu w 70. rocz-
nicę mordu. Przecież w Katyniu ma 
powstać kaplica-sanktuarium pamię-
ci ofi ar. Ale taką decyzję – każdą de-
cyzję w ważnych sprawach – można 
podejmować po rozważnej konsul-
tacji, refl eksji w duchu szczerości 
i prawdy. 

Z tłumem się nie dyskutuje – po-
wie mędrzec. Tak, ale Narodu się 
nie lekceważy. W rytm życia Narodu 
i w rytm jego serca trzeba się pokor-
niej wsłuchiwać.



3

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 4 (9), kwiecień 2011

Film MGŁA to zapis rozmów od-
bytych w lipcu i sierpniu przez Ma-
rię Dłużewską oraz Joannę Lichocką 
z sześcioma urzędnikami Kancela-
rii Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go – Jackiem Sasinem, Adamem 
Kwiatkowskim, Marcinem Wierz-
chowskim, Jakubem Oparą, Andrze-
jem Dudą oraz Pawłem Zołoteńkim. 
Bohaterowie opowiadają o swych 
przeżyciach w obliczu niewyobra-
żalnej tragedii, ale też o tym jak wy-
glądały przygotowania do wyjazdu 
prezydenta do Katynia, jak z ich per-
spektywy wyglądał tydzień żałoby 
i przygotowania do pogrzebu pary 
prezydenckiej, współpracowników, 
najbliższych przyjaciół. Opisują, jak 
w tle dramatycznych wydarzeń, to-
czyła się gra polityczna.

Red.

MGŁA w Wołominie
Z inicjatywy wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Wołominie Katarzyny Lubiak w Sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wo-
łominie odbyła się projekcja fi lmu MGŁA oraz spotkanie z jego autorką Joanną Lichocką oraz z Jackiem Sasinem i Adamem 
Kwiatkowskim – byłymi pracownikami Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

Słownik wyrazów obcych Włady-
sława Kopalińskiego podaje: „mo-
rale duch (bojowy), duch zespołu, 
wola walki, gotowość wypełniania 
rozkazów, znoszenia trudów i niebez-
pieczeństw, odporność psychiczna 
(wojska)”.

O upadku morale można mówić, 
jeśli stan psychiczny żołnierzy unie-
możliwia podejmowanie jakichkol-
wiek działań bojowych, choć kon-
dycja fi zyczna walkę umożliwia, 
a zasoby środków bojowych nie są 
w istotny sposób nadwątlone. Z mo-
rale wiąże się też pojęcie esprit de 

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister 

Obrony Narodowej

LWP – Wallenrod Warszawskogo 
Dogowora
„Napoleon mówił, że trzy ćwierci powodzenia na wojnie i w każdej bitwie jest stan moralny ludzi, 
a ćwierć zaledwie jest stan wszystkich innych czynników. Tak wysoko stawiał jeden z geniuszów 
wojny stan moralny czyli stosunek do pracy wojny. (...)”. „Dlatego też, ..., próby poprawienia stanu 
moralnego u siebie lub próby psucia stanu moralnego u przeciwnika są stale przedsiębrane, stale 
robione, albowiem zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej, osła-
bieniem tej woli, co jest przygotowaniem do ostatecznego fi zycznego zwycięstwa.” (Józef Piłsudski, 
„Naczelny wódz w teorii i praktyce”, wykład wygłoszony 21 marca 1926 r.)

corps – duch armii, ukazujący prze-
konanie żołnierzy, iż są w stanie 
w razie potrzeby obronić własny kraj 
przed obcym najazdem.

Ważną rolę odgrywa wyszkolenie 
żołnierzy i nowoczesność uzbrojenia 
oraz kwalifi kacje dowódców i jakość 
dowodzenia. Niski poziom wyszko-
lenia, przestarzała i zawodna broń, 
niskie walory dowódców, to czynniki 
osłabiające morale. Jednak nie one 
decydują. W listopadzie 1918 r. żoł-
nierze niemieccy, dobrze uzbrojeni 
i zaopatrzeni, byli rozbrajani przez 
polska młodzież. W sierpniu 1944 r. 

żołnierze AK idący do walki mieli 
słabe uzbrojenie i kiepskie zaopatrze-
nie, a potrafi li przez wiele dni toczyć 
bój z przeważającym materialnie 
wrogiem. O postawie wojska decy-
dował stan morale – niski Niemców 
w 1918 r. i wysoki Polaków w 1944 r.

Konstytucja RP w art. 85 ust. 1 po-
stanawia: „Obowiązkiem obywatela 
polskiego jest obrona Ojczyzny.” 
Ustawodawca, wpisując słowo „Oj-
czyzna” na karty Konstytucji i łącząc 
je z obowiązkiem obrony, nawią-
zywał do polskiej tradycji. Trudno 
jednak dostrzec, aby patriotyzm był 

czynnikiem dominującym w obec-
nym procesie tzw. uzawodowienia 
armii. Słyszymy raczej o material-
nych zachętach do podjęcia zawodo-
wej służby w wojsku niż odwołanie 
się do etosu polskiego żołnierza. 
Tymczasem wojsko było zawsze 
w Polsce ważną społecznie i naro-
dowo instytucją. Miejscem kształto-
wania postaw patriotycznych i oby-
watelskich ludzi w mundurach. Czy 
można to wyliczyć w złotówkach? 
Czy morale współczesnego żołnie-
rza polskiego ma sprowadzać się do 
pytań o wysokość jego zarobków? 

(Nie należy mylić obowiązku troski 
państwa o materialne warunki służ-
by żołnierzy z takimi sprawami, jak 
rola wojska w państwie i patriotyzm 
służby.)

Rodzi się pytanie w oparciu o jaką 
tradycje i jakie przesłanie ideowe 
ukształtujemy morale sił zbrojnych 
Rzeczpospolitej?

Wojsko, każde wojsko, odwołuje 
się do narodowej tradycji. Każda ar-
mia ma też specyfi czne, własne insty-

Organizatorzy spotkania – Katarzyna Lubiak i Leszek Czarzasty, autorka Joanna Lichocka oraz Jacek Sasin i Adam Kwiatkowski.              Autorzy podpisują książkę „Mgła”.
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Jestem też przekonany, że większość 
kadry zawodowej w 1990 r. z ulgą 
pozbyła się legitymacji PZPR. Jed-
nak przywrócenie tradycji wojskowej 
z uwzględnieniem właściwej oceny 
okresu PRL nie nastąpiło.

Siły zbrojne PRL były przygotowy-
wane do wojny z Zachodem. Gdyby 
Sowiety odniosły zwycięstwo (m.in. 
za cenę nuklearnego zniszczenia Pol-
ski), to stan zniewolenia Polaków 
umocniłby się. To było sprzeczne 
z polskim interesem narodowym. Po-
dobna sprzeczność była też widoczna 
w latach 1945-56, gdy Polacy byli 
terroryzowani przez komunistów, 
ale podobnie trzeba ocenić stan wo-
jenny 1981 r. Ludzie, którzy stan 
wojenny zaplanowali i zrealizowali 
przekonują nas, że wyprowadzając 

czołgi na ulicę miast uprawiali „wa-
lenrodyzm”. Chcieli podobno w ten 
sposób zablokować przygotowywa-
ną przez Moskwę interwencję wojsk 
paktu nomen omen „warszawskie-
go”. Czy gdyby tak rzeczywiście 
było, to potępialiby pułkownika Ry-
szarda Kuklińskiego, który walenro-
dyzm świadomie wybrał?

Może być wojsko dobrze uzbrojone 
i wyszkolone, ale jeśli nie ma w nim 
siły moralnej i ducha armii (esprit 
de corps), to w godzinie próby ono 
zawiedzie. Te wartości wojsko czer-
pie z narodowej tradycji, z dokonań 
poprzedników. Nie jest więc obojęt-
ne co trafi a do głów żołnierzy i ich 
dowódców,  jakie wartości kształtują 
umysły ludzi w siłach zbrojnych.

W wojsku mamy odznaczenia za 
odwagę i są wyroki sadów wojsko-
wych za czyny niegodne. Tak jednak 
jak odwaga i ofi arność w „cywilu” 
bywa chlubnym wyjątkiem, tak samo 
czyn bohaterski żołnierza jest zda-
rzeniem nadzwyczajnym. A to ozna-
cza, że żołnierz nie może być albo 
bohaterem, albo tchórzem. Wśród 
żołnierzy zawodowych LWP byli bo-
haterowie, którzy także za cenę życia 
przeciwstawili się reżimowi. I byli 
też wojskowi na wysokich stanowi-
skach służący z oddaniem Sowietom. 
Była ponadto większość pragnących 
służyć Polsce.  Sowieci zdawali spra-
wę, że tych wiernych Moskwie może 
być za mało i na wypadek wojny 
z Zachodem zamierzali wysłać pol-
skie dywizje w bój pod kontrolą. Po-
stulowany tzw. Front Polski istniał, 
zdaje się, tylko na mapach w Sztabie 
Generalnym WP. Na szczęście za-
miary sowieckich dowódców Układu 
Warszawskiego pozostały na papie-
rze. Natomiast pragnienie wielu żoł-
nierzy LWP, służenia wolnej Polsce, 
ziściło się. Trudno jednak przyjąć, 
że Wojsko Polskie może zbudować 
morale zachowując jako wzór za-
równo pułkownika Cieplińskiego jak 
i jego prześladowców.

tucje i zwyczaje, symbole i znaki. Ar-
mie są tak różne, jak różne są narody 
i państwa. Dlatego Wojsko Polskie 
ma prawo zachować swoją odrębność 
i nadal różnić się od armii amerykań-
skiej, francuskiej, niemieckiej czy 
rosyjskiej. Można nawet powiedzieć, 
że wartość polskiej armii w sojuszach 
będzie tym większa, im bardziej zdo-
łamy zachować wewnętrzną spo-
istość i narodowy charakter naszego 
wojska. Ten wymóg spełniają też ar-
mie NATO i wojskowi tych armii byli 
zdziwieni, gdy ktoś im tłumaczył, że 
dla dobra sojuszu obronnego muszą 
oni zrezygnować z narodowej trady-
cji wojskowej. Unifi kacja może doty-
czyć uzbrojenia i sprzętu, nie może 

mieć miejsca tam, gdzie kształtuje 
się morale armii. Francuski generał 
Andre Beaufre pisał w swoim „Wstę-
pie do strategii”: „[...]mimo rozwoju 
techniki i socjalizacji armia musi za-
chować w wysokim stopniu charakter 
„narodowy” to znaczy musi zapuścić 
korzenie głęboko w naród i być z nim 
ściśle związana”.

W XVIII wieku zaczęły powstawać 
armie narodowe, świadome celów 
walki i dowodzone przez wodzów 
będących początkowo także przy-
wódcami politycznymi. Z czasem do-
wodzenie siłami zbrojnymi stało się 
profesją zawodowych wojskowych, 
a przywództwo polityczne znalazło 
się poza wojskiem i ponad wojskiem. 
Ten proces dokonał się w ciągu ostat-
nich dwu wieków. Polska podzielona 
między sąsiadów nie uczestniczyła 
w tych zmianach. Dla Polaków woj-
sko, mundur i broń nabierały innego 
znaczenia. Były symbolem niepod-
ległego państwa, a walka zbrojna 
drogą do wolności. Polscy wojskowi, 
naczelnik Tadeusz Kościuszko, ksią-
żę Józef Poniatowski, czy dyktator 
powstania styczniowego Romuald 
Traugutt, mimo przegranej w walce 
z wrogiem stali się bohaterami naro-
dowymi. Służba wojskowa będąca na 

Zachodzie coraz częściej zawodem, 
w Polsce była obowiązkiem patrio-
tycznym. Nakazem, który ściągał 
represje i prześladowania zaborców. 
W polskich warunkach żołnierzem 
zostawał każdy, kto uważał się za 
patriotę. Żołnierzami byli więc ci, 
którzy w normalnych warunkach, 
w wolnym państwie, zapewne ni-
gdy by munduru nie włożyli. Czyn 
zbrojny z okresu I wojny światowej 
(Legiony Polskie, Błękitna Armia we 
Francji, Korpusy Polskie w Rosji), 
a następnie wyzwolenie Wilna i czyn 
zbrojny Orląt lwowskich, powstańcy 
śląscy i wielkopolscy, wojna z Rosją 
bolszewicką w obronie niepodległo-
ści  umocniły w świadomości naro-
dowej obraz żołnierza patrioty. Lata 
II wojny światowej jeszcze bardziej 
pogłębiły w społeczeństwie tę świa-
domość. Tradycją polskiego wojska 
było powołanie do zadań znacznie 
wykraczających poza czysto militar-
ne.

Obecna Rzeczypospolita odziedzi-
czyła wiele po okresie Polski Lu-
dowej, nawet zbyt wiele. Państwo 
polskie otrzymało w spadku po PRL 
armię. A Wojsko Polskie, w propa-
gandzie nazwane „ludowym”, było 
w PRL jednym z głównych fi larów 
komunistycznego państwa. Miało 
zresztą „bronić socjalizmu jak nie-
podległości”. Kadra zawodowa woj-
ska była latami poddawana indoktry-
nacji komunistycznej, a członkostwo 
w PZPR stanowiło istotny element 
służby żołnierza zawodowego. 
W 1980 r. do partii należało 80% 
ofi cerów, 53% chorążych i 38,5% 
podofi cerów. Wszyscy wyżsi do-
wódcy byli członkami PZPR. Nad 
posłuszeństwem armii czuwał roz-
budowany aparat polityczny (w 1989 
– 7800 osób, w tym 5700 ofi cerów). 
Przy czym Główny Zarząd Poli-
tyczny funkcjonował „na prawach” 
wydziału KC PZPR. We wszystkich 

jednostkach działały komitety partyj-
ne, tzw. Podstawowych Organizacji 
Partyjnych PZPR było 5 tys.

Z historii przypominamy udział 
jednostek LWP w pacyfi kacji pod-
ziemia niepodległościowego, kiedy 
to opór przed narzuconą Polsce wła-
dzą i represje komunistów wepchnęły 
w podziemie i do lasów tysiące 
żołnierzy AK i NSZ. Nie możemy 
też zapomnieć o Poznaniu 1956 r., 
o udziale LWP w inwazji na Czecho-
słowację w 1968 r., o grudniu 1970 
r. i doświadczeniu stanu wojennego 
1981 r. Pozostaje dylemat czy można 
pogodzić dorobek sił zbrojnych PRL 
z ideałami sił zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej?

Wojsko ma chronić niepodległość 
państwa, niepodzielność jego teryto-
rium i nienaruszalność granic. Pań-
stwo jest, zgodnie z Konstytucją RP, 
„dobrem wspólnym wszystkich oby-
wateli”. Władza zwierzchnia w pań-
stwie należy do narodu – jest nim Na-
ród Polski! Na podstawie Konstytucji 
RP należy stwierdzić, że siły zbrojne 
RP są powołane do ochrony polskie-
go interesu narodowego i mają to 
czynić zgodnie z racją stanu państwa 
polskiego. Jak ma się do tego do-
świadczenie historyczne LWP?

 W 1945 r. było wiadomym, że so-
jusznicy zdradzili Polskę oddając ją 
w łapy Stalina. Sowiecka agentura 
kłamstwem, przekupstwem i prze-
mocą tworzyła struktury państwa 
satelickiego. Powołano wojsko, które 
miało słuchać rozkazów płynących 
z Moskwy. Między polskim intere-
sem narodowym, a racją stanu pań-
stwa tworzonego przez komunistów 
wystąpiła zasadnicza sprzeczność. 
W tym czasie było niepodległe pań-
stwo polskie z prezydentem i rządem 
na uchodźstwie i wojskiem na Zacho-
dzie oraz w kraju (Armia Krajowa). 
To państwo działało zgodnie z pol-
skim interesem narodowym. Stalin 
i jego agenci zrobili wszystko, aby je 
zniszczyć.

Mamy przykłady postaw z tam-
tych czasów dwu polskich ofi cerów. 
Pierwszy: w 1939 r. dowodził kom-
panią ppanc. i w bitwie nad Bzurą 
osobiście zniszczył osiem niemiec-
kich czołgów. Następnie działał 
w podziemiu jako inspektor AK 
w Rzeszowie. Podległe mu oddziały 
zdobyły niemiecki pocisk rakietowy 
„V” następnie przetransportowany 
do Anglii. Z powodzeniem walczył 
z Niemcami w akcji „Burza”. Zagro-
żony aresztowaniem kontynuował 
walkę z nowym okupantem stając 
na czele kierownictwa WiN. Aresz-
towany przez UB przez ponad trzy 
lata był torturowany. Śledztwo było 
prowadzone pod bezpośrednim nad-

zorem NKWD. W dniu 14 paździer-
nika 1950 r. został skazany na 5-krot-
ną karę śmierci oraz 30 lat więzienia. 
Zabito go strzałem w tył głowy.

Tym ofi cerem był pułkownik WP 
Łukasz Ciepliński, odznaczony or-
derem Virtuti Militari i Krzyżem Wa-
lecznych. W grypsie przemyconym 
z celi śmierci napisał – „nie mogłem 
żyć inaczej”. 

Drugi ofi cer - uczestnik wojny 
z bolszewikami 1920 r. i wybitny 
teoretyk sztuki wojennej. W 1939 r. 
dowodził pułkiem kawalerii, trafi ł 
do niewoli niemieckiej. W 1943 r. 
Niemcy zawieźli go do Katynia po-
kazali zwłoki zamordowanych przez 
Sowietów polskich ofi cerów. W 1945 
r. ofi cer ten wstąpił do wojska two-
rzonego przez komunistów. Awanso-
wany na generała LWP. Kierował w 
Sztabie Generalnym WP komórką do 
zwalczania podziemia i takich ofi ce-
rów jak płk Ciepliński. Tym drugim 

ofi cerem był pułkownik WP Ste-
fan Mossor odznaczony trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych.

Jakie przesłanie płynie z losów tych 
ofi cerów - czy postawy obu w rów-
nym stopniu mogą być wzorem dla 
ofi cerów WP?

W latach sześćdziesiątych powoła-
no mnie do odbycia zasadniczej służ-
by wojskowej i przez dwa lata nosi-
łem mundur. Musiałem wysłuchiwać 
bredni wygłaszanych przez ofi cerów 
„politycznych” i uczyć się na pamięć 
„postępowych tradycji LWP”. Mimo 
to czas spędzony w jednostce woj-
skowej nie był stracony. W wojsku 
byli nie tylko przebrani w mundury 
partyjniacy, ale obok nich wielu woj-
skowych, którzy mieli świadomość, 
że są polskimi żołnierzami. To oni 
starali się zachować narodowy cha-
rakter armii. Starali się wyszkolić 
nas na profesjonalnych żołnierzy. 

gen. Stefan Grot-Rowecki

marszałek Józef Piłsudski

gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”

płk. Łukasz Ciepliński
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Porucznik Wehrmachtu 
oskarża 

Wspomniane oskarżenie prze-
czytał w „Neue Zeitung”, amery-
kańskiej gazecie ukazującej się po 
niemiecku, Reinhardt von Eich-
born, były porucznik Wehrmachtu. 
Uznał, że to pomyłka i że chodzi 
o oddział zwiadowczy numer 537, 
podlegający Grupie Armii Środek, 
stacjonujący od grudnia 1941 r. 
do stycznia 1943 r. w koszarach 
oddalonych o 7 km od grobów 
katyńskich. Von Eichborn służył 
w tej jednostce i znał wymienio-
nych przez Rudenkę ofi cerów, choć 
prokurator przekręcił nieco ich na-
zwiska. 

W rzeczywistości brzmiały one: 
Ahrens, Rex i Toth. Porucznik von 
Eichborn, Ślązak z Wrocławia, 
zdobył się na odwagę i pojechał 
do Norymbergi, by udowodnić, 
że zbrodnia katyńska nie była dzie-
łem Wehr-machtu, a tym bardziej 
jego oddziału. 

Istotnie, odwaga była duża – po-
rucznik postanowił się włączyć do 
machiny sądowej, jaką był proces 
norymberski. Spisał u notariusza 
swoje zeznanie, potem odszukał 
ofi cerów, podofi cerów i żołnierzy 
ze swego pułku i zebrał ich oświad-
czenia. Jednym z nich był Fabian 
von Schlabendorff, uczestnik za-
machu na Hitlera z 20 lipca 1944 r. 
Tymczasem w Norymberdze poja-
wił się płk Ahrens, któremu Ruden-
ko zarzucił dowodzenie egzekucją 
w Katyniu. Sprawa Katynia nie sta-
nęła na porządku dziennym procesu 
w Norymberdze. Nie odważyli się 
jej podnosić nawet obrońcy, także 
Otto Stahmer, obrońca Hermanna 
Göringa, chociaż to jego kliento-
wi Rudenko zarzucił bezpośrednią 
odpowiedzialność za mord katyń-
ski. Von Eichborn – na zaprosze-
nie Stahmera – przyjechał jednak 
w czerwcu 1946 r. do Norymbergi, 

Niemieckie ofi ary Katynia
cz.2

Stalin powołał komisję fałszerzy faktów w sprawie mordu na polskich ofi cerach 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.

mimo iż amerykańskie władze woj-
skowe były temu przeciwne, suge-
rując, że nie są w stanie zagwaran-
tować mu bezpieczeństwa. 

Rudenko strzela 
Rozpoczęła się walka Rudenki 

o niedopuszczenie do omawiania 
sprawy Katynia. Domagał się re-
zygnacji z przesłuchiwania świad-
ków i badania dowodów. Stahmer 
był ponoć przerażony. Gdy Göring 
wspomniał na sali sądowej o Ka-
tyniu – według relacji jednej ze 
szwajcarskich rozgłośni radiowych 
– Rudenko wyciągnął pistolet 
i strzelił do oskarżonego, ale chy-

bił, lekko raniąc siedzącego obok 
Rudolfa Hessa. Istnieje zresztą 
teoria, że celem lotu Hessa do An-
glii było przekazanie dokumentów 
o zbrodni katyńskiej. W każdym ra-
zie dzięki staraniom Ahrensa i von 
Eichborna sprawa Katynia stanęła 
w końcu na porządku dnia – prze-
sądziło o tym głosowanie w zespo-
le sędziowskim. Kiedy przewod-
niczący, sędzia Biddle, dopuścił 
świadków obrony w sprawie Katy-
nia, Rudenko zarzucił trybunałowi 
naruszenie obowiązków. Wówczas 
sędzia Biddle zagroził aresztowa-
niem Rudenki za obrazę trybunału. 

Rudenko wdał się w rokowania 

z obrońcami, aby usunąć z wokan-
dy sprawę Katynia. Kiedy wyda-
wało się, że obrońcy się poddali, 
von Eichborn oświadczył, że udaje 
się na spotkanie ze sprawozdawcą 
norymberskim londyńskiego dzien-
nika „The Times”. Był to blef, ale 
się udało - mecenas Göringa Stah-
mer powiadomił trybunał, że obro-
na życzy sobie jednak rozpatrywa-
nia sprawy Katynia. 

Stalin powołał komisję fałszerzy 
faktów w sprawie mordu na pol-
skich ofi cerach Kiedy po upadku 
imperium sowieckiego władze Ro-
sji przyznały, że mordu katyńskie-
go nie dokonali Niemcy, w Repu-
blice Federalnej dało się zauważyć 
umiarkowaną radość i ulgę. I na 
tym się skończyło. Nikt nie doma-
gał się od Moskwy zadośćuczy-
nienia czy chociażby przeprosin, 
sprawa zbrodni na 25 tys. polskich 
ofi cerów i przedstawicieli kresowej 
inteligencji została znów zapo-
mniana. Nie przypomniała sobie 
o niej Erika Steinbach i jej wypę-
dzeni, choć w Związku Sowieckim 
zostali osądzeni i skazani na śmierć 
ofi cerowie Wehrmachtu, nie mają-
cy ze zbrodnią katyńską absolutnie 
nic wspólnego. 

Cisza nad 
tymi grobami 

1 lipca 1946 r. rozpoczęto przesłu-
chania świadków. Pierwszy zezna-
wał Ahrens, który groby katyńskie 
odkrył podczas polowania na wilki 
zimą 1943 r. Opowiedział też o roz-
mowie z chłopami, którzy powie-
dzieli, iż polscy ofi cerowie zostali 

przywiezieni do lasu katyńskiego 
wiosną 1940 r., po czym słysza-
no strzały i krzyki. Von Eichborn 
jako ofi cer łącznikowy udowodnił, 
że z Berlina nie nadszedł rozkaz 
rozstrzelania polskich ofi cerów.

I choć świadkowie przedstawi-
li niezbite dowody świadczące 
o tym, że Wehrmacht nie miał nic 
wspólnego ze zbrodnią katyńską, 
w Norymberdze nie padło rozstrzy-
gnięcie sądowe. Słowo „Katyń” nie 
znalazło się w wyrokach. Gdyby 
jednak nie upór von Eichborna, 
w Norymberdze za zbrodnię katyń-
ską odpowiadaliby Niemcy.

Sowieci wyszli z tej sprawy zwy-
cięsko. Prasa amerykańska pisała 
o Katyniu jako zbrodni niemiec-
kiej. Polscy świadkowie, którzy 
byli w Katyniu na zaproszenie 
Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, byli ścigani i prześlado-
wani do końca życia, a nawet po 
śmierci, jak znakomity pisarz Józef 
Mackiewicz, któremu przyklejo-
no obowiązującą do dziś etykietkę 
kolaboranta. O niemieckie ofi ary 
Katynia nie upomniał się zaś nigdy 
nikt.

Norynberga – Sowiecki prokurator Roman Rudenko oskarża Niemców o dokonanie zbrodni Katyńskiej.
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1 kwietnia na terenie całego kraju 
rozpoczął się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2011. 
Potrwa on do 30 czerwca. W prze-
ciwieństwie do spisu z 2002 roku, 
który zezwalał na udzielenie tylko 
jednej odpowiedzi na pytanie o na-
rodowość, w tym roku respondenci 
będą odpowiadali na dwa pytania:

1) Jaka jest Pani/Pana narodowość?
2) Czy odczuwa Pani/Pan przyna-

leżność także do innego narodu lub 
wspólnoty etnicznej?

Można zatem zadeklarować „przy-
należność” do dwóch narodów! 
Mamy tutaj do czynienia nie tyle 
z kompletnym pomieszaniem pojęć 
(naród a grupa etniczna), ile ze świa-
domym działaniem na rzecz rozbicia 
polskiej wspólnoty narodowej i pań-
stwowej.

Główny Urząd Statystyczny zde-
fi niował narodowość jako „deklara-
tywną cechę indywidualną każdego 
człowieka”. Klasyfi kacja wprowa-
dzona przez GUS ma wynikać z no-
wej ustawy o mniejszościach narodo-
wych oraz tzw. unijnych standardów.

Akcja tworzenia 
„narodu śląskiego”

Sytuacja ta najbardziej ucieszyła 
separatystów i autonomistów ślą-
skich. Przedstawiciele Ruchu Auto-
nomii Śląska szacują, że w tegorocz-

O wyniku spisu powszechnego na Śląsku mogą decydować ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z dawnym 
miejscem zamieszkania, o ile kiedykolwiek mieszkali na Śląsku.

Polak dwóch narodowości?
W działalności różnych promotorów „narodu śląskiego”, a jutro zapewne kaszubskiego, góralskie-
go, mazurskiego, autonomia Śląska to tylko etap w przekształceniu unitarnego modelu państwa 
polskiego w państwo federalistyczne. Absurdalnie sformułowane w spisie pytania o narodowość to 
prezent od państwa polskiego dla regionalistów.

Dr Krzysztof Kawęcki

nym spisie liczba osób deklarujących 
narodowość śląską może sięgnąć 
300-500 tysięcy. Mogą zatem później 
triumfalnie ogłaszać, że w porówna-
niu do 2002 roku, gdy narodowość 
śląską wskazało ponad 173 tys. osób, 
liczba ta znacznie się zwiększyła. 
To konsekwencja przyjętej metody, 
która wprowadza możliwość wyka-
zania przynależności do jednocześnie 
dwóch narodowości.

Zarówno aktywiści RAŚ, jak 
i Związku Ludności Narodowości 
Śląskiej mocno zaangażowali się 
w powstanie „narodu śląskiego”. 
RAŚ tylko w ciągu ostatnich dwóch 
dni marca rozdał na Górnym Śląsku 
100 tys. ulotek namawiających do 
deklaracji narodowości śląskiej pod-
czas spisu. Z kolei liderzy Związ-
ku Ludności Narodowości Śląskiej 
(nielegalnego!) skierowali odezwę 
do Ślązaków przebywających poza 
granicami Polski (chodzi np. o osoby, 
które w latach 80. wyjechały do Nie-
miec, mają podwójne obywatelstwo 
oraz są nadal zameldowane na tere-
nie Polski) o wzięcie udziału w spisie 
powszechnym przez internet. Tekst 
kolportowany jest m.in. pocztą elek-
troniczną w środowiskach Ślązaków 
na całym świecie.

Zdaniem demografa, profesora 
Uniwersytetu Śląskiego Mariana 
Mitręgi, łączna liczba osób, które 
są uprawnione, aby apel ZLNŚ zre-
alizować, może sięgać setek tysięcy 
ludzi. „To niebezpieczne – ocenił 
– bo o wyniku mogą decydować lu-
dzie, którzy nie mają nic wspólnego 
albo niewiele z dawnym miejscem 

zamieszkania, o ile kiedykolwiek 
mieszkali na Śląsku” („Dziennik Za-
chodni”, 1.04.2011 r.).

Dla separatystów śląskich zadekla-
rowanie narodowości śląskiej ma do-
prowadzić następnie do możliwości 
używania języka śląskiego w urzę-
dach, naukę prawdziwej historii Ślą-
ska oraz języka śląskiego w szkołach.

W akcję sztucznego tworzenia „na-
rodu śląskiego” wpisują się również 
lokalni działacze PO i PSL. 5 marca 
marszałek województwa śląskiego 
i wicewojewoda (z PO) oraz posło-
wie na Sejm RP z PO wzięli udział w 
VII Kongresie Ruchu Autonomii Ślą-
ska, który odbył się w historycznej 
sali plenarnej Sejmu Śląskiego. Na 
zjeździe przedstawione zostały pro-
pozycje zmian w Konstytucji, prze-
kształcające Rzeczpospolitą Polską 
w państwo regionalne, które umoż-
liwi uzyskanie autonomii wszystkim 
aspirującym do tego regionom Pol-
ski.

Po zakończeniu Narodowego Spi-
su Powszechnego może się okazać, 
że Ślązacy są... najliczniejszą mniej-
szością narodową, że pojawią się ko-
lejne narodowości, np. kaszubska czy 
góralska. Oznaczałoby to reanimo-
wanie okupacyjnej niemieckiej kon-
cepcji „goralenvolku”, czyli „narodu 
góralskiego”.

Narzędzie 
destabilizacji

Sytuacja jest poważna. Na naszych 
oczach trwa proces destabilizacji 
państwa, rozbicia na dzielnice. Warto 
w tym kontekście przypomnieć sło-

wa Donalda Tuska wygłoszone na II 
Kongresie Kaszubskim w Gdańsku 
(12-14.06.1992 r.). Obecny premier 
jako ówczesny wiceprzewodniczący 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
wygłosił referat pod tytułem „Pomor-
ska idea regionalna jako zadanie poli-
tyczne”. Postawił pytanie o istnienie 
realnych przesłanek dla powstania 
regionalizmu jako samodzielnej siły 
politycznej, zarówno na Pomorzu, 
jak i w całej Polsce.

„Trzeba zrobić wszystko – mówił 
– aby wpływ ruchów regionalnych 
i samorządowych oraz partii poli-
tycznych, dla których regionalizm 
jest istotnym fragmentem ich pro-
gramu, na zmiany ustrojowe i gospo-
darcze, był jak największy. Koniecz-
ne jest uczestnictwo regionalistów 
w debacie konstytucyjnej i w pracy 
nad innymi aktami legislacyjnymi. 
Tak długo bowiem, jak trwać bę-
dzie w Polsce centralistyczny model 
władzy, jak długo większość decyzji 
zapadać będzie w Warszawie – ma-
rzenie o państwie regionalnym pozo-
stanie utopią”.

Zdaniem Tuska, „obok rewolucji 
własnościowej właśnie rewolucja 
regionalna stanowi treść historycz-
nej transformacji ustrojowej naszego 
państwa”. Zadania te – jak wspo-
mniał – próbował realizować rząd 
Jana Krzysztofa Bieleckiego. Przy-
pomnijmy, że Bielecki na początku 
1992 roku w Brukseli snuł wizję Eu-
ropy regionów i Polski podzielonej 
na Mazowsze, Wielkopolskę, Górny 
Śląsk i Dolny Śląsk. Dla obecnego 
premiera Bielecki zawsze był poli-

tycznym autorytetem.
Dwadzieścia lat temu Donald Tusk 

apelował do lokalnych środowisk 
o udział w wyborach samorządo-
wych pod nazwą ligi pomorskiej 
„z perspektywą akcji parlamentarnej 
z podobnie ukształtowanymi ligami 
regionalnymi w kraju”. Był zwo-
lennikiem przekształcenia ruchów 
regionalnych w skuteczne ruchy po-
lityczne, z powodzeniem ubiegające 
się o władzę (II Kongres Kaszub-
ski. Przyszłość Kaszubszczyzny, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Gdańsk 1992).

W jednym z ostatnich wywiadów 
przewodniczący RAŚ Jerzy Gorze-
lik powiedział: „Ja widzę w Polsce 
regionów Górny Śląsk, Dolny Śląsk, 
Wielkopolskę, Pomorze – pewnie 
podzielone na część wschodnią i za-
chodnią, Ziemię Łęczycko-Sieradzką 
z Łodzią jako jej współczesnym cen-
trum, Mazowsze, Podlasie, region 
dawnych Prus Wschodnich” („Nie 
jestem Polakiem, jestem Ślązakiem”, 
www.interia.pl z 31.03.2011 r.). Czy 
zatem nie można uznać Gorzelika 
za ucznia Tuska? Obaj wywodzą się 
z tego samego, liberalnego nurtu po-
litycznego. Sojusz PO i RAŚ w sej-
miku śląskim to przede wszystkim 
porozumienie programowe oparte na 
wspólnej wizji państwa.

Autor jest historykiem i politolo-
giem, zajmuje się myślą polityczną 

Narodowej Demokracji.
www.naszdziennik.pl

REKLAMA
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Eucharystii, którą celebrowało 
dziewięciu kapłanów, przewodniczył 
Bp Stanisław Kędziora. W słowie, 
skierowanym do wiernych, podkre-
ślił znaczenie osobistych spotkań 
z Janem Pawłem II.

Tuż po Mszy św. ks. dziekan Jan 
Andrzejewski podziękował wszyst-
kim, którzy włączyli się w organi-
zację uroczystości. Słowa uznania 
przypadły staroście wołomińskiemu 
Piotrowi Uścińskiemu, burmistrzom 
Wołomina Ryszardowi Madziarowi, 
Kobyłki, Ząbek i Marek, wójtom 
gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, 
Strachówka, Poświętne oraz całe-
mu Społecznemu Komitetowi po-
wołanemu przy Bazylice Mniejszej 

Wielki Koncert Pamięci
Uroczystą Mszą świętą i Koncertem uczczono 6. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Obchody te połączono 
z upamiętnieniem ofi ar, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystość zorganizowano 
2 kwietnia w Bazylice Mniejszej w Kobyłce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Abp Diecezji Warszawsko-Praskiej 
Henryk Hoser.

w Kobyłce.
Dwugodzinny program słowno-

muzyczny poprowadził Jan Pietrzak. 
Przed licznie zebraną publicznością 
wystąpili: Ewa Dałkowska, Ha-
lina Łabonarska, Anna Lisiewicz 
z kwartetem smyczkowym, Lech 
Makowiecki, Marcin Wolski, An-
drzej Rosiewicz, Rafał Ziemkiewicz 
i chór parafi alny „Cantanti” z Ko-
byłki. Zaprezentowano m.in. utwo-
ry takie jak: „Zapłakana Polska” 
i „Nielegalne kwiaty” Jana Pietrzaka, 
„Ostatni list” Lecha Makowieckiego, 
„Pytasz mnie” Andrzeja Rosiewicza. 
Nie zabrakło fragmentów twórczo-
ści Jana Pawła II (Tryptyk Rzymski) 
oraz poezji Marcina Wolskiego. Kil-

ka wspomnień o „naszym Papieżu” 
oraz słów o sytuacji w Polsce rok 
po katastrofi e smoleńskiej wypowie-
dział dziennikarz i publicysta Rafał 
Ziemkiewicz.

Uroczystość zakończono złożeniem 
kwiatów po Pomnikiem Jana Pawła 
II w Kobyłce i wspólnym odśpiewa-
niem ulubionej pieśni Papieża Polaka 
– „Barki”.

Wśród gości ofi cjalnych, którzy 
wzięli udział w sobotnim wydarzeniu, 
obecni byli (oprócz samorządowców 
z terenu powiatu wołomińskiego): 
były Minister w Kancelarii Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego Jacek 
Sasin, rodzina Stefana Melaka, który 
zginął 10 kwietnia pod Smoleńskiem, 
przewodniczący Komitetu Budowy 
Pomnika Ofi ar Katastrofy Smoleń-
skiej w Warszawie prof. Włodzimierz 
Bernacki oraz przedstawiciele Spo-
łecznego Komitetu Oddania Hołdu 
Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II 
i Poległym w Katastrofi e Smoleń-
skiej.

Źródło: UM Wołomin

SPOŁECZNY KOMITET ODDA-
NIA HOŁDU SŁUDZE BOŻEMU 
JANOWI PAWŁOWI II I POLE-
GŁYM W KATASTROFIE SMO-
LEŃSKIEJ:

Przewodniczący Komitetu:
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski

Członkowie Komitetu:
Jacek Sasin, Jan Pietrzak, Andrzej 

Melak, prof. Włodzimierz Bernac-
ki, Ryszard Walczak, ks. dr Andrzej 
Rusinowski, prof. dr hab. Romuald 
Szeremietiew, Starosta Wołomiński 
Piotr Uściński, Burmistrz Wołomina 
Ryszard Madziar, Burmistrz Miasta 
Kobyłka Robert Roguski, Burmistrz 
Miasta Ząbki Robert Perkowski, 
Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Jan 
Tokarski, Ryszard Głodek i Kazi-
mierz Andrzej Zych.
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Paradoks historii sprawił, że obec-
ne działania zbrojne wojsk amery-
kańskich i europejskich rozpoczęły 
się w Libii dokładnie w 70. rocznicę 
działań prowadzonych na tym terenie 
przez wojska aliantów w czasie II 
wojny światowej. Wtedy po jednej 
stronie walczyli Włosi i Niemcy ze 
słynnego Afrika Korps, po drugiej 
Anglicy, Australijczycy, Hindusi, 

Polacy, a nawet Czesi. Najważniej-
szym wydarzeniem tych działań było 
zdobycie libijskiego miasta Tobruk, 
przekształconego później w twier-
dzę. Była ona w dniach 31 marca 
– 9 grudnia 1941 r. zaciekle bronio-
ne przez aliantów. Z wojsk polskich 

walczyła tutaj Samodzielna Brygada 
Karpacka, sformowana w Syrii. Tak-
że na wodach libijskich i maltańskich 
z nieprzyjacielem zmagały się pol-
skie niszczyciele, ochraniając kon-
woje z zaopatrzeniem. Z kolei dwa 
polskie okręty podwodne ORP „So-
kół” i ORP „Dzik”, zwane „straszny-
mi bliźniakami”, siały spustoszenie 
wśród okrętów wroga. W walkach 
lądowych zginęło ponad 100 naszych 
rodaków, a setki zostało rannych. 
Pozostał po nich polskich cmentarz 
wojskowy. Dziś o ich męstwie mało 
kto pamięta. Nawet w samej Polsce 
sprawa ta jest zapomniana. Dla od-
miany Czesi, którzy na froncie libij-
skim mieli zaledwie jeden niewielki 
oddział, nakręcili o tym fi lm, zresztą 
dość udany, choć czasami zbyt „cze-
ski” w podejściu do wojny. Uwzględ-
nili w nim także zmagania polskich 
żołnierzy. Nasza kinematografi a 
oczywiście nie nakręciła nic. Aby 
więc zobaczyć ekranizację walk pod 
Tobrukiem, trzeba pojechać do Pragi. 

Karpacką brygadą dowodził gen. 
Stanisław Kopański, postać niezwy-
kle ciekawa. Urodził się w Peters-
burgu. W czasie I wojny światowej 
z armii carskiej przeszedł do Korpu-
su Polskiego. Jako ochotnik walczył 
w 1918 r. we Lwowie, a następ-
nie pod Wilnem, gdzie stracił oko. 
W okresie międzywojennym był do-
wódcą pułku artylerii w kresowym 
Stryju. W 1942 r. jego brygada prze-
kształciła się na terenie Palestyny 
w 3. Dywizję Strzelców Karpackich. 
Zasilili ją żołnierze-tułacze, którzy 
wydostali się z radzieckich łagrów. 
Dywizja zasłynęła w walkach we 
Włoszech. Po wojnie gen. Kopań-
ski pozostał na emigracji. W 1946 r. 
władze komunistyczne odebrały mu 
obywatelstwo polskie. Zmarł w 1976 
r. w Londynie. W ponownie wolnej 
Polsce w przeciwieństwie do genera-
łów Sikorskiego czy Andersa jest on 
praktycznie nieznany. Ma tylko jedną 

ulicę, we Wrocławiu. O bohaterach 
spod Tobruku pamiętajmy więc, gdy 
w najbliższych dniach telewizja i pra-
sa będą nas zasypywać informacjami 
o walkach w Libii. 

„Kiedyś zwyciężaliśmy w bitwach 
o niepodległość, dziś przegrywamy 
w bitwach o pamięć” – napisał nie-
dawno ze smutkiem jeden z polskich 
mieszkańców Lwowa. Te gorzkie 
słowa padły w związku z wymianą 
listów pomiędzy samorządem kra-
kowskim a lwowskim. W lipcu ub. 
r. z inicjatywy radnego PiS Miro-
sława Gilarskiego radni miasta nad 
Wisłą wystosowali apel do radnych 
partnerskiego miasta nad Pełtwią 
w sprawie gloryfi kacji UPA. Napisali 
m.in.: „Odezwę tę kierujemy z ufno-
ścią, wierząc, że mądrość naszych 
przyjaciół ze Lwowa pozwoli od-
dzielić to, co chwalebne i godne pa-
mięci w historii zmagań o niezależną 
państwowość ukraińską, od tego, co 
poprzez swoją niegodziwość buduje 
pomiędzy naszymi narodami otchłań 
wrogości”. 

Ze względu na wybory samorządo-
we na Ukrainie odpowiedź przyszła 
dopiero teraz. Nowo wybrana lwow-
ska Rada Miejska, zdominowana 
przez faszystowską i probanderow-
ską „Swobodę”, wprawdzie wyra-
ziła ubolewanie z powodu mordów 
na niewinnej ludności polskiej, ale 
sam apel odrzuciła, tak pisząc o oso-
bach kierujących owymi zbrodniami: 
„Jednocześnie nie możemy nie wspo-
mnieć tego, że działacze polityczni 
powyżej wspomniani dołożyli nie-
wiarygodnego wysiłku dla odzyska-
nia ukraińskiej państwowości i gdy-
by nie ich bezcenny wkład, możliwe 
że Ukraina nigdy by nie odrodziła się 
jako samodzielne, niepodległe pań-
stwo europejskie”. Wynika z tego, 
że kult zbrodniarzy podzielił nie 
tylko partnerskie miasta Zamość 
i Żółkiew oraz partnerskie powiaty 
Jarosław i Jaworów, ale i dwa naj-

ważniejsze miasta dawnej Galicji. No 
cóż, to kolejny zły prognostyk przed 
mistrzostwami Euro 2012. 

Złym prognostykiem jest też ostatni 
sondaż na Ukrainie. Na pytanie, czy 
jesteś za niepodległością swojego 
kraju, 47 proc. ankietowanych, w tym 
wielu młodych ludzi, odpowiedziało, 
że nie. Co więcej, chcą oni – rzecz 
niebywała! – powrotu do ZSRR. 
A jeszcze dwadzieścia lat temu, tuż 
po rozpadzie radzieckiego imperium, 
twierdziło tak tylko 7 proc. obywate-
li. Jest to niesłychana porażka spo-
łeczna. Według wielu komentatorów, 
złożyło się na kilka przyczyn. Obok 
kryzysu gospodarczego, walk poli-
tycznych „na górze” i wszechpotęż-
nej korupcji wymienia się także kom-
promitację obozu pomarańczowych 
w zakresie tzw. polityki historycznej. 

Co do pamięci, a raczej niepamięci, 
to „Tygodnik Powszechny” ogłosił, 
że nowym laureatem Medalu św. Je-
rzego został o. Ludwik Wiśniewski. 
W ten sposób został on postawiony 
w jednym szeregu z poprzednimi lau-
reatami, wśród których znaleźli się 
m.in. Leszek Balcerowicz, Tadeusz 
Pieronek i śp. Józef Życiński oraz 

Nie zapomnieć o Tobruku

Ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski

Kiedyś zwyciężaliśmy w bitwach o niepodległość, dziś przegrywamy w bitwach o pamięć

sam Adam Michnik. Dla sędziwego 
dominikanina być oklaskiwanym 
na krakowskich salonach to szczyt 
życiowych marzeń. Zapomniał on 
jednak, że rycerz św. Jerzy walczył 
z czerwonym smokiem, a nie się z 
nim fraternizował. 

Zapraszam na uroczystości katyń-
skie i smoleńskie 3 kwietnia o g. 11 
w parafi i św. Katarzyny przy ul. Ko-
ścielnej w Kudowie-Zdroju (poświę-
cę tablicę pamiątkową i wygłoszę 
kazanie). 

Gazeta polska, 30 marca 2011 r.

gen. Stanisław Kopański
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„W nowym fi lmie Andrzeja Wajdy 
o Lechu Wałęsie, Bellucci wcieli się 
w rolę słynnej włoskiej dziennikar-
ki Oriany Fallaci. Gwiazda przyleci 
prywatnym samolotem do Gdańska 
na dwa dni zdjęciowe. Wcześniej 
polska ekipa poleci do niej, żeby 
zrobić przymiarkę strojów i cha-
rakteryzacji. Bellucci zagra m.in. w 
bardzo emocjonującej scenie rozmo-
wy Fallaci z Lechem Wałęsą, w któ-
rej będzie omawiana realna groźba 
wejścia wojsk radzieckich na teren 
Polski. Mimo, że będzie to epizo-
dyczna rola, Bellucci będzie obecna 
na ekranie przez 9 minut.” – czytamy 
na portalu Onet.pl. Podobno trwają 
negocjację by epizodyczną rolę Mar-
garet Thatcher w fi lmie Wajdy zagra-
ła jedna z najwybitniejszych aktorek 
amerykańskich Meryl Streep. Gwiaz-
da „Wyboru Zofi i”, wciela się już 

Włoska seksbomba i pomnikowy Wałęsa
Media obiegła sensacyjna informacja o tym, że w fi lmie o Lechu Wałęsie jaki robi Andrzej Wajda 
zagra Monica Bellucci, która wcieli się w Orianę Fallaci. Jestem ciekaw jak Wajda pokaże ich słynny 
wywiad i podejście do naszego oswobodziciela kobiety, która napisała po latach, że: „Nasza epoka 
pozbawiona jest przywódców. Kiedy się pomyśli, że pijak Jelcyn był carem, a ignorant Wałęsa sym-
bolem wolności, uginają się nogi pod człowiekiem”

Łukasz Adamski

w rolę brytyjskiej premier w pierw-
szym biografi cznym fi lmie o niej 
i producenci obrazu o Wałęsie stara-
ją się namówić ją na „spin off”. Taka 
obsada robi wrażenie. I gdyby tylko 
fi lmu nie robił Wajda to moglibyśmy 
się spodziewać prawdziwego arcy-
dzieła. Niestety nie jesteśmy Amery-
kanami, którzy potrafi ą się w sposób 
brutalny rozliczać się z własną histo-
rią. Wajda nie jest Oliverem Stonem, 
który potrafi  zburzyć najświętsze 
pomniki w USA. Nie istotne jest to, 
że ten fan Castro i Chaveza robi to 
najczęściej w niesprawiedliwy spo-
sób. Chodzi o sam fakt uderzenia 
w autorytety i wolność stawiania 
trudnych pytań. Andrzej Wajda jest 
jednak częścią establishmentu i, cho-
wając już polityczne kwestie, powie-
rzenie komuś takiemu zrobienie fi l-
mu o tak kontrowersyjnej osobie jak 

polski noblista, i znów zapomnijmy 
o dzisiejszym politycznym zaanga-
żowaniu Wałęsy i nawet kontrower-
sjach agenturalnych, stawia od razu 
fi lm na przegranej pozycji.

Dokładnie można przewidzieć jaki 
będzie fi lm Wajdy. Będzie przypo-
minał prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego. Nudny, momentami 
żenujący, poprawnie zabawny i do 
bólu etosowy jak cała III RP. Jednym 
słowem- cukierkowy lukier z sym-
bolicznymi wąsami w roli głównej 
zamiast akcji. Wajda jako reżyser ob-
razu o arcyciekawej historii prostego 
elektryka, który został prezydentem 
RP gwarantuje skrojenie tego fi lmu 
by pasował do rozmiaru pocztówki 
z Gdańska. To zresztą nie jest zarzut 
tylko do reżysera „Ziemi Obiecanej”. 
Jesteśmy krajem, gdzie obalanie po-
mników, ba nawet robienie na nich 
malutkiej rysy jest niemile widziane. 
I jest to problem narodowy, który chy-
ba ma podłoże w naszych komplek-
sach, które powodują, że zakochuje-
my się w każdym sportowcu, który 
dobija do czołówki w swojej dyscy-
plinie. Nie mamy więc zadziornego 
fi lmu o Powstaniu Warszawskim, 
o skomplikowanych relacjach Pola-
ków z Żydami czy agenturalnej prze-
szłości autorytetów moralnych czy 
o tym jak naprawdę wyglądał podział 

władzy w III RP między komunista-
mi i częścią opozycji. Nie chcemy 
tego oglądać. W mity lubi wierzyć 
nie tylko wyszydzana w lewico-
wo-liberalnych mediach narodowa 
prawica, ale również sama michni-
kowszczyzna. Przykładem tego jest 
haniebne potrakowanie Romana Gra-
czyka, który napisał wyważona pracę 
o przeszłości niektórych redaktorów 
„Tygodnika Powszechnego”.

Tak naprawdę Wajda mógłby na-
kręcić tylko jedną scenę rozmowy 
Wałęsy z Bellucci i puścić ją jako 
trailer, na podstawie którego prze-
konalibyśmy się jaki rodzaj fi lmu 
będziemy oglądać. Laurkę z plasti-
kowymi jak Paris Hilton bohaterami 
czy poważne dzieło z pełnokrwisty-
mi postaciami, które płaczą, krwawią 
i pokazują swoje słabe strony. Znając 
ostatnie dokonania Wajdy można po-
traktować te pytania jako retoryczne.

Przypomnijmy więc co Oriana 
Fallacci mówiła o Lechu Wałęsie po 
przeprowadzeniu głośnego wywiadu 
z nim, gdy nasz wielki bohater, który 
sam pokonał światowy komunizm, 
siedział w wannie. Może skromnie 
podpowiemy wielkiemu mistrzo-
wi  jak włoska piękność z genialnego 
fi lmu Giuseppe Tornatore „Malena” 
powinna zagrać „chrześcijańską ate-
istkę”. „Był bardzo pretensjonalny 

i pewny siebie, uważał się za kogoś 
bardzo mądrego, inteligentnego, 
ważnego. […] Był nieprawdopodob-
nie próżny. Potworny arogant, któ-
ry miał dla mnie jedną zaletę: jakąś 
chłopską zdolność do mimowolnego 
wyrażania się w sposób poetyki: Je-
stem przewodnikiem stada, byłem, 
który goni inne byki… itp. Ale, jako 
człowiek, był tym, co my, we Wło-
szech okreslamy jako „antipatico” 
– pisała Oriana Fallaci.

Czy prawdziwy stosunek tej zna-
komitej lewicowej dziennikarki do 
wielkiego i jedynego oswobodzicie-
la narodu, o którego przeszłości nie 
wolno pisać, pokaże Wajda? Podej-
rzewam, że jest to marzenie ściętej 
w „Dantonie” głowy i obawiam się, 
że Bellucci pozostanie w fi lmie pięk-
nym, seksownym dodatkiem do po-
mnikowego Lecha. Nie tego zapewne 
chciałaby Oriana Fallaci.

Źródło: fronda.pl

Wszystkim 
Przyjaciołom Prawicy Rzeczypospolitej

składam serdeczne życzenia 
radosnych Świąt Wielkiej Nocy 
i tej samej radości w podążaniu

za Chrystusem Zmartwychwstałym 
każdego dnia.

Oby Zmartwychwstanie Pana było dla nas źródłem wiary 
w potęgę Boga tryumfującą nad wszelkim złem.

Z wyrazami przyjaźni
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OGŁOSZENIE

14 marca zmarła w Moskwie 23-let-
nia Alina Milan, studentka piątego 
roku wydziału prawa stołecznego 
uniwersytetu. Kilka miesięcy temu 
lekarze zdiagnozowali u niej ciężką 
chorobę wątroby. Jedynym ratun-
kiem, by ocalić jej życie, okazał się 
przeszczep tego organu. W Rosji jed-
nak nie wykonuje się transplantacji 
wątroby. Pod koniec zeszłego roku 
Alina wraz z matką udały się więc do 
Tel Awiwu, gdzie tego typu operacje 
są wykonywane. Przeszła wstępne 
badania w tamtejszej klinice, które 
potwierdziły, że tylko szybka opera-
cja jest w stanie uratować jej życie.

Matka i córka wróciły do Moskwy, 
gdzie stanęły przed poważnym wy-
borem. Transplantacja jest bardzo 
kosztownym zabiegiem, a rodzina 
Milanów nie miała środków na jej 
sfi nansowanie. Pojawiła się jednak 
możliwość bezpłatnego wykonania 
operacji. Warunkiem było otrzy-
manie izraelskiego obywatelstwa, 
z czym wiąże się bezpłatny dostęp do 
państwowej opieki medycznej. Było 
to o tyle proste, że Alina miała w ro-
dzinie żydowskich przodków. Poja-
wiło się jednak pewne „ale”...
Żeby otrzymać izraelskie oby-

watelstwo, należy wypełnić odpo-

Młoda, piękna dziewczyna. Miała wybór: zmiana wyznania i dalsze życie albo trwanie przy swojej 
wierze i pewna śmierć. Wybrała Chrystusa.

wiednią ankietę. W jednej z rubryk 
należy wpisać deklarowane wyzna-
nie. Według prawa obowiązującego 
w Izraelu obywatelem tego kraju 
może zostać tylko ten, kto zadekla-
ruje się jako wyznawca judaizmu 
lub jako ateista. Wpisanie do rubryki 
słowa „chrześcijanin” automatycznie 
zamyka drogę do izraelskiego oby-
watelstwa. Alina odmówiła wypeł-
nienia ankiety. „Nie ma takiej ceny, 
za którą mogłabym wyrzec się Chry-
stusa”, powiedziała dziewczyna, dla 
której ceną do zapłacenia była utrata 
własnego życia.

Zachowała się relacja kierownika 
duchowego Aliny Milan, o. Aleksan-
dra Naruszewa, który był świadkiem 
podjęcia przez nią decyzji. Oto jego 
opis:
Żeby otrzymać szybką pomoc 

lekarską i szansę na dalsze życie, 
musiała napisać tylko jedno słowo: 
„ateistka” lub „judaistka”... Z tym 
pytaniem zwróciła się do mnie przez 
telefon. Co robić? Lekarze mówili, 
że czasu ma bardzo mało: dwa, trzy 
tygodnie...

Wybór był prosty – albo skłamać, 
wyrzec się swojej wiary i otrzymać 
nadzieję na przeżycie, albo całkowi-
cie zaufać Bogu.

Z mieszanymi uczuciami jecha-
łem do niej do szpitala. Obok mnie 
siedziała jej matka ze zmęczoną 
i przygnębioną twarzą. W sali reani-
macyjnej czekał na mnie człowiek, 
oczekujący na odpowiedź – prawdo-
podobnie odpowiedź na najważniej-
sze pytanie w jej życiu.

Nie jestem po to, by decydować 
o czyimkolwiek losie i nie wiedzia-
łem, co powiedzieć... choć prawdę 
mówiąc wiedziałem, ale...

Jeszcze przed wejściem do chorej 
matka dziewczyny powiedziała mi, 
że wspólnie z córką podjęły już de-
cyzję... Przerwałem jej i zmieniłem 
szybko temat, gdyż bałem się usły-
szeć to, co byłoby najstraszniejsze 
dla mnie, jako kapłana i chrześcija-
nina.

Gdy wszedłem do sali, zobaczyłem 
wychudzoną, żółtą, ledwie podobną 
do 22-letniej dziewczyny, istotę. Pa-
trzyła na mnie jednak jasnym wzro-
kiem, a w jej oczach widziałem jakąś 
zadziwiającą pewność i twardość.

„My już postanowiłyśmy wszystko 
z mamą – powiedziała bez zbędnych 
wstępów Alina. – Nie zdejmę krzyża 
i nie wyrzeknę się wiary. Nie ma ta-
kiej ceny.”

Gdy o. Naruszew żegnał się z ko-

bietami, zapytał, co będą teraz robić. 
Powiedziały, że poszukają sponso-
rów, którzy być może zgodzą się sfi -
nansować operację. „Ale nie macie 
już przecież czasu”, wtrącił kapłan. 
„Przed nami wieczność”, odpowie-
działa dziewczyna.

Przyjaciele Aliny z moskiewskiego 
uniwersytetu postanowili zebrać po-
trzebną sumę, zorganizowali zbiórkę, 
dawali ogłoszenia, ale nie udało im 
się. Alina zmarła 14 marca.

Przed śmiercią zdążyła jeszcze na-
pisać w internecie list do przyjaciół: 
Nie wykazałam żadnego bohater-
stwa. Nie dokonałam teraz żadnego 
wyboru, bo swojego wyboru dokona-
łam już dawno – jestem prawosławną 
chrześcijanką.

Dalej pisała: Mam przed sobą 
dokument z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Izraela. Jest tu taki 
passus: „przyjmuję obywatelstwo/
prawo/religię danego kraju”, wystar-
czy tylko podpisać. Powiedzcie sami, 
czy mam wybór? Najważniejsze nie 
to, co na papierze, ale to, co w du-
szy... a tam zaufanie Bogu silniejsze 
jest od wszelkich papierów, praw, 
krajów, strasznych diagnoz i czasów! 
I nawet w najcięższych chwilach 
nie opuszcza mnie poczucie, że Bóg 

trzyma mnie za rękę... Jedyny wybór, 
którego dokonałam już dawno i nie 
jest on związany z żadnym obywatel-
stwem, to wiara w Boga. I bez wzglę-
du na wszystko, będę mu dziękować 
za to, co mnie spotka. 

Na końcu Alina podziękowała 
wszystkim, którzy pamiętali o niej 
i troszczyli się o nią. Podkreśliła, 
że nie jest żadną bohaterką. Prawdzi-
we bohaterstwo to zostawić na boku 
wszystkie swoje sprawy i zająć się 
bliźnim, brzmiały jej ostatnie słowa 
skierowane do przyjaciół.

Wieczny odpoczynek racz jej dać 
Panie!

Źródło: fronda.pl
autor: Taras Suchorebryk

Kilka dni temu wstąpiłem do 
urzędu pocztowego. Popołudniową 
godziną mogłem wytłumaczyć kil-
kuosobową kolejkę, którą zastałem 
w środku i w której zająłem miejsce. 
Gdy wreszcie nadeszła moja kolej, 
podszedłem do okienka i wręczyw-
szy mały plik rachunków czekałem, 
aż usłyszę kwotę, zawsze lekko 
przytłaczającą, którą muszę zapła-
cić, by móc funkcjonować zgodnie 
z prawem przez kolejny miesiąc. 
W tym samym momencie do sąsied-
niego okienka podeszła kolejna oso-
ba, a ponieważ pomieszczenie miało 
dobrą akustykę bez trudu usłysza-
łem zdanie: „Poproszę 25 znaczków 
pocztowych z motywem świątecz-
nym i tę samą ilość kart pocztowych.. 
tych ze Zmartwychwstałym Panem 
Jezusem.” W głowie pojawiła się 
myśl, że rzeczywiście właściwie za 
chwilę już Wielkanoc. Szalony dzień 

Ireneusz Kielczyk

Poproszę 25 znaczków pocztowych 
z motywem świątecznym…
Zacząłem się bowiem zastanawiać ile kart pocztowych do ludzi spotkanych na mojej drodze w życiu 
udało mi się wysłać. Może akurat jedna z tych kart dotrze do kogoś, kto już zapomniał o znaczeniu 
tych Wielkanocy i wzbudzi na nowo w nim potrzebę ich przeżycia. Nie lekceważmy w sobie tym ma-
łych oznak naszej wiary, bo stanowią one piękne dopełnienie naszych duchowych przygotowań do 
Zmartwychwstania Pana.

pełen obowiązków na chwilę spra-
wił, że o nich zapomniałem, aż to tej 
chwili. Zanim pani z okienka podała 
kupującej łączną cenę, ja zupełnie 
podświadomie dokonałem przybliżo-
nych rachunków ustalając, że kwota 
ta stanowić może  dla niej spory wy-
datek. Jeszcze bardziej utrwaliłem się 
w tym przekonaniu, gdy zobaczyłam 
jak kobieta ta wyjmuje z wewnętrz-
nej kieszeni swojego płaszcza małe 
zawiniątko. Była to biała wykroch-
malona chustka. Kobieta ostrożnie 
odwinęła jej rogi i wyjęła należną  
sumę pieniędzy. Zawsze ulegam 
wzruszeniu, gdy widzę taki sposób 
przechowywania pieniędzy. Może 
wynika on z przyzwyczajenia, może 
ze strachu przed kradzieżą, a może 
bardziej z pierwotnego szacunku dla 
pieniądza, który, o czym często zda-
rza się nam zapomnieć, synonimem 
wytężonej pracy. W każdym razie, 

czułem, że w tej zupełnie niepozor-
nej sytuacji można dostrzec nadzwy-
czajne piękno. Wyobraziłem sobie 
tę kobietę w jej domu, dzień lub 
kilka dni wcześniej, jak planuje wy-
datki świąteczne. Sprawdza zapasy 
w spiżarni, sporządza listę niezbęd-
nych produktów, a potem gdy sama 
się orientuje, że koszty będą duże, 
skrupulatnie analizuje bez którego 
z nich jest w stanie przygotować god-
ne święta. Ale ma jeszcze jedno pra-
gnienie. Pragnienie podzielenia się 
Dobrą Nowiną o Zmartwychwstaniu 
Pana ze swoimi bliskimi. Dlatego re-
zygnuje ona z części zakupów, po to 
tylko by dochowując tradycji, wysłać 
każdemu z nim kartę z życzeniami. 
Odczytuję ten gest nie tylko jako pie-
lęgnowanie pięknych zwyczajów, ale 
przede wszystkich jako świadectwo 
dobrego przeżywania nadchodzących 
Świąt Wielkanocy, pewnego rodzaju 

manifest swojej wiary, która przyj-
muje namacalną formę. Widząc plik 
pocztówek, które kobieta odebrała od 
urzędniczki trochę mnie zawstydził. 
Zacząłem się bowiem zastanawiać ile 
kart pocztowych do ludzi spotkanych 
na mojej drodze w życiu udało mi się 
wysłać. Gdzieś w zakamarkach pa-
mięci jakiś niewyraźny obraz dał mi 
do zrozumienia, że rzadko udało mi 
się do tego zmobilizować. Za rzadko. 

Okres Wielkiego Postu, następnie 
czas rekolekcji i Wielki Tydzień to 
nieodzowne elementy przygotowań 
do Wielkanocy. Świadome w nich 
uczestnictwo pozwala nam wejść 
w to wielkie wydarzenie, jakim jest 
Zmartwychwstanie Jezusa. Jednak 
opisana przeze mnie sytuacja w urzę-
dzie pozwoliła mi myśleć, że każdy 
z nas indywidualnie może te święta 
przeżywać. Oprócz tej sfery Sacrum, 
bez której oczywiście nie było by 

Wielkanocy, każdy z nas chce dodać 
od siebie pierwiastek ludzki. Jedni 
robią generalne porządki. Niektórzy 
dają się porwać szaleństwu wypie-
ków. Inni, jak wspomniana kobieta 
w urzędzie, poświęci czas i pienią-
dze wysyłając karty pocztowe i tym 
samym niosąc Radosną Nowinę 
w świat. Może akurat jedna z tych 
kart dotrze do kogoś, kto już zapo-
mniał o znaczeniu tych Wielkanocy 
i wzbudzi na nowo w nim potrzebę 
ich przeżycia. Nie lekceważmy w so-
bie tym małych oznak naszej wiary, 
bo stanowią one piękne dopełnienie 
naszych duchowych przygotowań do 
Zmartwychwstania Pana.

Odmówiła przejścia na judaizm. 
Zapłaciła za to życiem
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Podczas letnich upałów konieczne 
jest częste przemywanie kopytek. 
Bywają one siedliskiem różnych za-
razków, których trzeba się pozbywać. 
Piękny wygląd końskiej grzywy za-
pewnia codzienne szczotkowanie, 
czynności tej poddaje się cały tułów. 
Dzięki temu ciało stworzenia relak-
suje się i poprawia się jego ukrwie-
nie.

Większość koników przepada za 
kąpielą z prawdziwą pianą i chłodną 
wodą. Słychać wtedy radosne rżenie 
i pomrukiwania. 

Chwilę spędzane w towarzystwie 
zadbanych i radosnych czworonogów 
należą do najmilszych. Może zdziwić 
kogoś radosny koń, bo wielu ludzi 
uważa, że zwierzaki nie mają uczuć. 
Z całą pewnością mogę stwierdzić 
– to nie jest prawda! Pamiętam jak 
dziś, gdy podczas zawodów jeden 
z koni cieszył się z wygranej razem 
ze swą panią. Podnosił wysoko swój 
łepek i głośno rżał. Wesoło przebierał

Zwierzęta te doskonale wyczuwają 
lęk u swych właścicieli. Zachowują 
się wtedy niepewnie i unikają towa-
rzystwa. Nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, jak bardzo cierpią, gdy mu-
szą iść na rzeż. Niech nikt nie mówi, 
że zwierzęta nie mają uczuć.

Bardzo dużo radości dostarcza mi 
karmienie ich. One także mają swoje 
przysmaczki. Chętnie schrupią mar-
chewkę, nie pogardzą też kosteczką 
cukru. Podstawowy posiłek konia 
stanowi specjalnie

dobrane i osuszone siano. Łako-
mym kąskiem jeż też dla nich zielona 

Najlepszy przyjaciel człowieka
Przebywanie z końmi świetnie wpływa na moje samopoczucie. Bardzo lu-
bię, gdy ładnie wyglądają, wymaga to jednak dużego wysiłku. Codzienne 
zabiegi higieniczne zapewniają zwierzęciu dobre zdrowie i siłę.

trawka. Jako wprawiona opiekunka 
dbam o to, by moi podopieczni otrzy-
mywali odpowiednie ilości niezbęd-
nego pożywienia. Dieta jest bardzo 
ważna. Po każdym posiłku należy 
zadbać o napojenie konia.

Moi czworonożni przyjaciele świet-
nie nadają się na towarzyszy urodzi-

nowych imprez. Bawią się razem ze 
wszystkimi i okazują zadowolenie. 
Można przystroić pięknie ich grzywy 
i poczęstować torcikiem. Zapewniam 
wszystkich, że potrafi ą się odwdzię-
czyć miłym gestem i słodkim rże-
niem...

Liliana Gastoł
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10 kwietnia br. minęła pierwsza 
rocznica narodowej tragedii, dla 
mnie i wielu rodzin oraz przyjaciół 
tych wszystkich ofi ar, którzy zginęli 
w Smoleńsku to już 12. rocznica nie-
wyjaśnionej dotąd katastrofy która 
ogarnięta jest jednym wielkim fał-
szem publicznym pod przykrywką 
którego służby rosyjskie niszczą 
i fałszują dowody. Nigdy nie za-
pomnę jak w kilka dni po tragedii 
w dźwiękach marsza żałobnego na 
Lotnisku Wojskowym w Warszawie, 
uczestniczyłem z wieloma rodzinami 
w powitaniu ciał zmarłych – znanych 
mi wspaniałych oddanych ojczyźnie 
Polaków m.in.: Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego Ks. Gen. Tade-
usza Płoskiego, Ks. Rektora Ryszar-
da Rumianka, Ks. Infułata Zdzisła-
wa Króla, Ks. Józefa Jońca Prezesa 
Stowarzyszenia Parafi ada, Ministra 
Władysława Stasiaka, Ministra 
Pawła Wypycha, Ministra Janusza 
Krupskiego, Dyrektora Biura Kadr 
i Odznaczeń w Kancelarii Prezyden-
ta RP Barbarę Mamińską, Pana Gen.  
Franciszka Gągora, z którym kilku-
krotnie szliśmy w procesji Bożego 
Ciała Krakowskim Przedmieściem. 
A wraz z całą rodziną Melaków wi-
taliśmy mojego przyjaciela Stefana 
Melaka Prezesa Komitetu Katyńskie-
go i Kręgu Pamięci Narodowej, orę-
downika prawdy katyńskiej. Łączyła 

Pamięć o Smoleńsku
W rok po katastrofi e samolotu w Smoleńsku, w której zginął Pan Prezydent 
RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz nasi przyjaciele i znajomi.

nas jedna idea wolnej i niepodległej 
Polski, silnej gospodarczo z odkła-
maną historią. 

W 70. rocznice ludobójczej zbrodni 
dokonanej w 1940 r. przez NKWD 
na Polskich Ofi cerach w Katyniu, 
Ostaszkowie, Kozielsku, Miednoje 
i innych masowych grobach inteli-
gencji polskiej Stefan Melak obroń-
ca tożsamości narodowej i wytrwały 
orędownik prawdy katyńskiej zginął 
w samolocie, wraz z Panem Prezy-
dentem RP Lechem Kaczyńskim 
i jego małżonką Marią oraz z przed-
stawicielami Rzeczypospolitej Pol-
skiej różnych stanów.

Zginęli w służbie narodowi pol-
skiemu w pobliżu Katynia, miejsca, 
w którym zamierzali oddać hołd 
ofi arom i przypomnieć światu o tej 
nieludzkiej zbrodni co uczynili przy-
płacając je własnym życiem. Nie da 
się zapomnieć tych czterdziestu paru 
trumien ustawionych w 4 rzędach 
w hali Torwaru w Warszawie przy 
których modliłem się kilkukrotnie 
tak jak tych trumien z ciałami Pary 
Prezydenckiej i Ich bliskich współ-
pracowników.

I pomyśleć, że jeszcze w ubiegłym 
roku w Wielki Piątek w drodze krzy-
żowej na Starym Mieście szedłem 
obok Biskupa Polowego Ks. Genera-
ła Tadeusza Płoskiego i pary prezy-
denckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, 

którym wręczyłem obrazek wówczas 
Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełusz-
ki, a dwa miesiące później przyszło 
mi wyróżniać Ich  medalem „Zło Do-
brem Zwyciężaj” już pośmiertnie.

Od tamtego dramatycznego mo-
mentu, każdego 10. dnia miesiąca 
uczestniczymy z bratem Stefana 
Melaka, Andrzejem w Kościele Se-
minaryjnym na Krakowskim Przed-
mieściu w porannej mszy świętej 
w intencji Pana Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i małżonki Marii oraz 
94 ofi ar tej narodowej tragedii. I jak 
co miesiąc towarzyszymy Panu Pre-
mierowi Jarosławowi Kaczyńskie-
mu wraz z Parlamentarzystami przy 
składaniu kwiatów w godzinę tej 
wielkiej tragedii przed Pałacem Pre-
zydenckim. A następnie udajemy się 
na Powązki gdzie wspólnie modlimy 
się i towarzyszymy Jarosławowi Ka-
czyńskiemu przy składaniu kwiatów 
i zapalamy znicze na grobach kil-
kudziesięciu ofi ar pochowanych na 
wojskowym Cmentarzu Powązkow-
skim, tak było i tym razem w roczną 
rocznicę Dramatu Narodowego i 71 
rocznicę Mordu Katyńskiego.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszko

Radny Powiatu Wołomin

Przed Pałacem Prezydenckim modlą się: Marszałek Marek Kuchciński, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Ryszard Walczak.

Zaproszenie

Dla Wiary Kościoła i Polski
Zapraszamy 

na uroczyste poświęcenie 
Krzyża u zbiegu ulic Lipińska i Legionów.

Uroczysta Msza św. odbędzie się
w parafi i MB Królowej Polski w Wołominie, 

przy ul. Kurkowej 
w dniu 14.05.2011 (sobota) o godzinie 15.00.

Po Mszy będzie przemarsz pod Krzyż

organizatorzy

Z informacji Homo Homini wyni-
ka, że do Sejmu weszłyby także SLD 
– z poparciem 17,2 procent, oraz PSL 
– 7,1 proc. Nowa formacja Joanny 

PiS dogania PO 
w sondażach!
Z najnowszego badania instytutu Homo Homi-
ni wynika, że na PiS chce zagłosować 28,7 an-
kietowanych, natomiast na PO 32,1. Powoduje 
to bardzo duże obawy w partii Donalda Tuska, 
ponieważ zwykle sondaże dla PiSu są niedosza-
cowane i należy doliczyć jeszcze tę grupę wy-
borców, która nie wypowiada się w badaniach 
sondażowych jednoznacznie.

Kluzik-Rostkowskiej i Pawła Poncy-
liusza PJN (Polska Jest Najważniej-
sza) ma w sondażu wynik 5,1 proc.

Red.

Wywiad jeszcze rano można było 
przeczytać na stronie wprost.pl. 
Główne portale internetowe – onet.
pl i wp.pl – streściły go, nie poda-
jąc jednak najważniejszej informacji 
o skandalicznych SMS-ach. Tylko 
portal Niezależna.pl omówił rozmo-
wę z gen. Petelickim – twórcą jed-
nostki GROM – w całości.

Cenzura. „Wprost” usunął wywiad
Ze strony wprost.pl zniknął wywiad z gen. Sławomirem Petelickim, w któ-
rym ofi cer ujawnił, że tuż po katastrofi e czołowi politycy PO otrzymali SMS
-a z instrukcją na temat tego, jak mają się wypowiadać na temat katastro-
fy. Wiadomość tekstowa brzmiała: „Katastrofę spowodowali piloci, którzy 
zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do 
tego skłonił”.

Przed południem wywiad z gene-
rałem zniknął ze stron wprost.pl. Na 
szczęście najważniejsze wypowiedzi 
Petelickiego zawarliśmy w naszym 
omówieniu.

Co było powodem usunięcia roz-
mowy przez „Wprost” tuż przed rocz-
nicą 10 kwietnia? Miejmy nadzieję, 
że nie doszło do takiej samej sytu-

acji jak w lutym 2010 r., gdy Tomasz 
Arabski – szef kancelarii premiera 
– zadzwonił do prezesa PAP i nakło-
nił go, by dziennikarz tej agencji nie 
zadawał Donaldowi Tuskowi niewy-
godnego pytania na konferencji pra-
sowej w Jerozolimie. 

Źródło: niezależna.pl

okiem patriiokiem patrii

Solidarni 2010 protestują przed pałacem prezydenckim.


