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„ s o w i e c k i e g o  s o j u z a ” ,  a l e 

„jewropejskiego sojuza”.  

   Ostatnio słyszymy, że powstaje nawet 

partia laicyzatorów pod sztandarami 

pewnego skandalisty, który przy okazji 

przewodniczenia szumnie reklamowanej 

sejmowej komisji „Przyjazne państwo” 

pokazał, że nie potrafi budować, więc 

teraz licząc na tani poklask, uderzył         

w tony antyklerykalne i dzieli. I tak oto 

sztandar „postępu” chwyta w swe ręce 

pełne rewolucyjnego zapału następne 

pokolenie. Czy to jest przypadek, że jest 

ono ukształtowane w duchu pokolenia 

KPP wychowanego w tradycji 

antyreligijnych broszur spod znaku 

Jemieliana Jarosławskiego, w czasach 

stalinowskich założyciela pisma „Ateist”, 

miesięcznika „Bezbożnik” oraz Związku 

Wojujących Bezbożników?   ❒ 
 

__________ 

Kosowicz - Pomocy Polakom ze str. 20 
 

pomocą polskich linii lotniczych LOT 

przewieziono nam dwukrotnie po 4 

tysiące w każdej paczce nieodpłatnie. 

Później nastąpiły zmiany w dyrekcji LOT

-u, resztę wysłano przez polską agencję 

przewozową do Polski a stamtąd księża i 

siostry zakonne chętnie zabierały i 

zawoziły na Wschód ciesząc się, że nie 

jadą z pustymi rękami. 

   Do Komitetu napływały różne prośby, 

szczególnie od szkół i ośrodków 

kulturalno oświatowych o ufundowanie 

TV z video odwarzaczami, taśmy 

edukacyjne a także anteny satelitarne 

głównie z terenów daleko położonych od 

Polski, a także o komputery od Parafii i 

już powstających organizacji polskich dla 

administracji. Później potrzeby i prośby 

wzrastały coraz bardziej. 

   W 1997 r.na prośbę średniej Szkoły w 

Bujwidzach na Wileńszczyźnie, położonej 

na dalekiej prowincji, Komitet ufundował 

Mikrobus, ponieważ władze litewskie 

zredukowały autobusy i zmieniły rozkład 

jazdy celem ich było by polska młodzież 

nie mogła dojeżdzać do szkoły na czas. W 

ten sposób z powodu braku ilości 

uczn iów,  zamiarem ich  było 

zredukowanie ilości polskich szkół 

średnich na prowincji. Tę akcję 

rozpoczęto od szkoły w Bujwidzach.  

   Ledwie zakończyliśmy ten projekt, gdy 

władze litewskie oznajmiły, że szkoły 

średnie muszą mieć klasę komputerową. 

Początkowo Polacy bardzo się ucieszyli, 

licząc, że polskie szkoły też otrzymają 

komputery. Jednak ta radość była krótko 

trwała. Litwini ogłosili że szkoły etniczne 

muszą same sobie wyposażyć klasy 

komputerowe, a jeśli nie wyposażą to 

szkoły będą zlikwidowane. Kilka 

miesięcy później to samo ogłoszono na 

Łotwie. Komitet otrzymał bardzo wiele 

próśb błagalnych o pomoc. Komitet nie 

widział możliwości podołaniu tak 

wielkiemu zadaniu. Na Litwie w tym 

czasie było ponad 120 szkół polskich        

w tym kilkadziesiąt średnich. Na Łotwie 

było 6. Członkowie Komitetu zdawali 

sobie sprawę, że muszą się podjąć tego 

olbrzymiego zadania i przystąpili do 

działania. 
 

Projekt Komputery na Wschód 

   Przypadek zdarzył się, że w czasie 

imprezy opłatkowej zorganizowanej przez 

Kongres Polonii Amerykańskiej 

zapoznałem Państwo Ewę i Romana 

Liwak. Z rozmowy dowiedziałem się, że 

pan Roman Liwak jest inżynierem 

elektroniki, specyficznie wiedzy 

komputerowej. Opowiedziałem mu o 

naszym dylemacie potrzeby zaopatrzenia 

szkół polskich na Wschodzie                        

w komputery. Pan Roman oświadczył, że 

mógłby nam coś w tym problemie 

dopomóc, że jako hoby ma u siebie             

w garażu założony warsztat i może 

przebudowywać lub montować w całości 

komputery. Niezmiernie ucieszyłem się tą 

wiadomością, ale myslałem ile nam może 

policzyć. W dalszej rozmowie powiedział, 

że możemy spróbować i że za swoją 

robociznę nic nie policzy, gdyż rozumie 

sytuację i uważa, że sprawa jest godna 

poparcia i bardzo ważna. Dodał niech 

Komitet zakupi i zapłaci za nowe części 

do wymiany, ewentualnie on może kupić, 

bo wie gdzie jest dostępna cena. Tak się 

rozpoczęła wspaniałą i owocną pracę, 

która trwała 11 lat. Potem z pomocą 

przyszły inne osoby: Pan inż.. Janusz 

Wilczek oraz pan Piotr Czyżewski, którzy 

dostarczyli do Komitetu większą ilość 

komputerów, wiele osób także 

przekazywało swoje osobiste komputery a 

także zakupowano na licytacji. Wspólnym 

wysiłkiem a szczególnie pana Romana 

Liwaka Komitet zdołał wysłać 626 

zestawów komputerowych. Zaopatrzył 

ponad 100 szkół polskich i ośrodki 

kulturalno oświatowe w klasy 

komputerowe a także wiele organizacji i 

parafii w komputery dla administracji 

biurowej. Udzielił pomocy doraźnej dla 

ponad 1075 nauczycieli, udzielił pomocy 

wielu studentom ze wschodu będącym na 

studiach w Polsce. 

   Udzielono pomocy Parafiom, Zakonom, 

Seminarium w sumie około  

215,000.- USD 

   Na cele edukacji, szkoły, ośrodki 

kulturalno-oświatowe, zespoły, chóry, 

kolonie i inne......342,000 - USD 

   Na pomoc socjalną dla najbardziej 

potrzebujących około...........63,000 - USD 

Razem stanowi to okolo.....620,000.- USD 

Cyfry te nie są ostateczne, gdyż Komitet 

nie zakończył swej działalności. 

   Komitet był inicjatorem i głównym 

sponsorem zakupu Mikrobusu dla 

polskiego Domu Dziecka w Solecznikach 

na Wileńszczyźnie, Litwa. Komitet także 

pomógł zakupić auto dla Parafii w 

Złoczowie w diecezji lwowskiej. Parafia 

jest duża a tereny rozległe z polską 

ludnością, której nie sposób obsłużyć bez 

auta. 

   W tym sprawozdaniu wymieniłem tylko 

niektóre projekty z uwagi na to, że nie 

sposób wszystkie wymienić. Wiele z nich 

jest nadal w toku dalszej działalności.    ❒ 
 

__________ 

Prof. Pipes: Polska może 

skorzystać  

z łagodniejszej Rosji 
psm, IAR 
 

   PRZEGLĄD PRASY. Amerykański 

historyk i znawca spraw rosyjskich, 

profesor Richard Pipes, uważa, że warto 

wykorzystać obecną szansę porozumienia 

Polski z Rosją. W wywiadzie dla 

“Rzeczpospolitej” Pipes nie wyklucza 

jednak, że obecne złagodzenie 

stanowiska Rosji to tylko krótkotrwała 

odwilż.  

Richard Pipes (06-12-10, 10) 

   Z d a n i e m  p r o f e s o r a  P i p e s a , 

amerykańskiego znawcy Rosji, rosyjska 

polityka jest teraz mniej agresywna i 

Polska może skorzystać z okazji, aby 

załatwić kilka spraw spornych. Zmiana        

w polityce Moskwy wynika, według 

Pipesa, z jej nowej strategii: Rosja chce 

się zbliżyć do Europy i do NATO, których 

Polska jest nieodłączną częścią, a więc 

chce się zbliżyć i do Polski. 

   Twarzą tej nowej polityki jest prezydent 

Dmitrij Miedwiediew. Choć nie wiadomo 

do końca, jakie są relacje między nim a 

premierem Władimirem Putinem, to 

jednak zdaniem Pipesa Miedwiediew ma 

sporo władzy. Jest on też lepszym od 

Putina partnerem dla Polski, gdyż jest 

prawnikiem, a Putin byłym KGB-istą. 
 

   Fakt, że rosyjska Duma Państwowa 

potępiła zbrodnię katyńską, a odpowiedź 

Rosji dla Trybunału w Strasburgu 

podtrzymuje stare stanowisko w tej 

sprawie świadczy, zdaniem Pipesa, że         

w rosyjskim obozie władzy ścierają się 

różne grupy interesów. Amerykański 

historyk podkreśla, że ocieplenie na linii 

Warszawa - Moskwa jest pozytywnie 

odbierane w Waszyngtonie. - Jeżeli Biały 

Dom chce mieć dobre stosunki                  

z Kremlem, to zmniejszenie tarć między 

Rosją a jednym z bliskich sojuszników 

USA jest bardzo pożądane - mówi 

R i c h a r d  P i p e s  w  r o z m o w i e                        

z “Rzeczpospolitą”.   ❒ 

 

__________ 

Rewelacje i wstrząsające 

fakty o Karolu Wojtyle 
PAP 
 

   Znany watykanista Giacomo Galeazzi 

zapowiada w rozmowie z „Polską The 

Times” ujawnienie w książce 

„Tajemniczy Wojtyła” wstrząsających 

faktów z życia papieża.  

Papież Pius IX 

Karol Wojtyła 

   Książka to wynik poważnego 

dochodzenia na temat nieznanej strony 

Karola Wojtyły, mówi Galeazzi. Tytuł 

roboczy to „Tajemniczy Wojtyła”, 

książka zaś pełna będzie rewelacji i 

wstrząsających, myślę, nieznanych 

faktów. Między innymi pokaże, w jaki 

sposób Wojtyła już od końca II wojny 

światowej został wybrany jako gwarant 

równowagi, wybrany, by zniszczyć 

komunizm. Poprzez poufne źródła i 

niepublikowane dokumenty nasze 

dochodzenie pokazuje, jak Wojtyła mógł 

być wybrany już za młodu do realizacji 

geopolitycznego projektu.  

   W wywiadzie przeczytamy wiele 

interesujących informacji dotyczących 

p o w o d ó w o p ó źn ien i a  p r o ce s u 

beatyfikacyjnego polskiego papieża. Do 

frakcji hamującej ten proces należy m.in. 

mediolański kardynał Carlo Maria 

Martini.  

- Kardynał Martini jest reprezentantem 

dużej grupy biskupów, którzy wyrażają 

wątpliwości co do beatyfikacji Karola 

Wojtyły, twierdzi Galeazzi. Wielu 

członków episkopatu włoskiego, ale także 

niemieckiego i francuskiego, wyraża 

swoje wątpliwości i zastrzeżenia co do 

sposobu, w jaki Wojtyła używał pieniędzy 

Watykanu, ale także przestrzeni, jaką dał 

fundamentalistycznym ruchom jak Opus 

Dei, Comunione e Liberazione czy 

Legionari di Cisto (Legion Chrystusa), 

które stały się Kościołem w Kościele. - 

Wojtyła - z pewnością w dobrej wierze - 

zaakceptował i wspierał Legionistów 

Chrystusa, który postrzegał jako bastion 

dający odpór sektom i marksizmowi,       

w związku z czym być może nie 

poświęcił wystarczającej uwagi 

skandalowi seksualnemu związanemu         

z księdzem Marcialem Macielem 

Degollado, założycielem organizacji 

Legionistów Chrystusa, twierdzi Galeazzi. 

Jego zdaniem polski papież generalnie nie 

poświęcał zbyt wiele uwagi kwestii 

pedofilii w Kościele - za jego pontyfikatu 

świadomość tego problemu i 

monitorowanie go były niskie. W samych 

tylko Stanach Zjednoczonych zostały 

wypłacone odszkodowania w wysokości 

660 milionów dolarów, a na całym 

świecie wciąż wpływają pozwy karne i 

cywilne. Benedykt XVI poświęca dużo 

uwagi temu problemowi, podczas gdy Jan 

Paweł II wolał go ignorować. Także ten 

fakt powoduje poważne problemy             

w beatyfikacji, twierdzi rozmówca 

„Polski The Times”.   ❒ 
 

___________ 

Polska nie jest 

najważniejsza  
Izabela Kacprzak  
 

   Ruch Autonomii Śląska wkracza do 

wielkiej polityki. Razem z Platformą 

Obywatelską rządzi regionem. Na czym 

się zatrzyma?  

– Zwycięstwo Ruchu Autonomii Śląska i 

koalicja z PO i PSL w sejmiku to 

największa  sensac j a  wyborów 

samorządowych na Śląsku – ocenia             

dr  Tomasz  S łup ik ,  po l i to log                      

z Uniwersytetu Śląskiego.  

– I największy błąd – dodaje jeden           

z polityków Platformy, który Ruch uważa 

za niebezpieczny.  

   Szok był tym większy, że Ruch 

Autonomii Śląska, stowarzyszenie 

Ślązaków dążących do decentralizacji 

państwa i zbudowania regionalnej 

autonomii z własnym premierem, sejmem 

do 2020 r., zdobył tam więcej głosów od 

PSL.  

   Decyzja o koalicji z RAŚ wywołała 

burzę. Negatywnie wypowiedział się o 

niej Jerzy Buzek, szef Parlamentu 

Europejskiego, i prezydent Bronisław 

Komorowski. – To się skończy źle dla 

Platformy i dla państwa. I ja zgadzam się 

z Buzkiem i Komorowskim – uważa jeden 

z radnych PO. – Ten sojusz już nam 

zaszkodził, bo Platforma poinformowała o 

koalicji, a potem przegrała drugie tury          

z SLD.  
 

Wstydliwa koalicja?  

   Adam Matusiewicz, wicewojewoda 

śląski, szef katowickiej Platformy i nowy 

marszałek województwa odpowiedzialny 

za zbudowanie dobrej koalicji, w dniu 

wyborów samorządowych sugerował, że 

w sejmiku pozostanie dawny układ 

Platformy, ludowców i lewicy: – PSL i 

SLD to nasi naturalni koalicjanci. 

Rządziliśmy trzy lata, dotarliśmy się. 

Niespodzianek nie będzie i zmian też nie 

– mówił.  

   Ale niespodzianka jest. I to spora. Kilka 

dni po wyborach zarząd PO na Śląsku 

oficjalnie poinformował, że tworzy 

koalicję z PSL i Ruchem Autonomii 

Śląska.  

   Kto o tym zdecydował? – Dziś nikt się 

do tego nie przyznaje, ale przekroczono 

granicę – mówi jeden ze znanych 

polityków PO. – Słychać głosy, że to 

efekt kampanii samorządowej, w której 

PO z SLD strasznie z sobą konkurowały. 

Tak było np. w Częstochowie, gdzie 

Sojusz zgarnął nam stanowisko 

prezydenta.  

   M a t u s i e w i c z  o d p o w i a d a 

dyplomatycznie: – Zdecydował zarząd 

regionu PO, była dyskusja, ścierały się 

różne argumenty.  

– Ponoć tak zdecydował Tomasz 

Tomczykiewicz (szef Klubu PO w Sejmie 

i przewodniczący śląskiej PO – red.), 

kiedy wrócił z Warszawy – mówi o 

wyborze RAŚ na koalicjanta jeden ze 

znanych śląskich polityków.  

– Tomek był za, ja zresztą też. Zarząd 

podjął uchwalę, ale ją głosowaliśmy na 

radzie regionalnej. I tam ją przegłosowali 

– zaznacza Matusiewicz.  

   Rada liczy 125 członków, ale o koalicji 

decydowały 83 osoby. 77 było za, cztery 

wstrzymały się od głosu, dwie osoby były 

przeciw. Kto? Nieoficjalnie wiadomo, że 

radny wojewódzki Piotr Spyra, oficjalny 

przeciwnik RAŚ, i senator Antoni 

Motyczka.  

   Jerzy Gorzelik, szef RAŚ, w rozmowie 

z „Rz” ujawnia, że wstępne sondażowe 

rozmowy z Platformą zaczęły się jeszcze 

przed wyborami. – Ale bez konkretów – 

przyznaje Gorzelik, który nie dziwi się 

niechęci części działaczy z partii Donalda 

Tuska. – Jestem przyzwyczajony do 

krytyki – dodaje.  

   Jak bardzo ta koalicja rodzi podziały 

nawet w samej Platformie było widać 

podczas piątkowego głosowania nad 

wyborem Gorzelika do zarządu 

województwa.    Zgodnie   z umową   <\f>  
 

Kacprzak - Polska do str. 22 
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Wiadomości Polonijne  

przyjmują z radością każdą 

informację o wydarzeniach  

w naszych polskich 

organizacjach 

Polska jest poligonem 

gdzie ścierają się dwie 

ideologie 
Ks. Lucjan Kamieński SDB 
 

   W swoim czasie Ks. Kard. A. Hlond, 

dziś już błogosławiony, wypowiedział 

prorocze słowa: „Na Polskę będą 

zwrócone oczy całego świata, ale wpierw 

Polska musi odwrócić się od świata i 

oprzeć się na Bogu”: Ks. Kard. A. Hlond 

podkreślił, źe modlitwa za Polskę to nie 

sprawa osobista lub narodowa, ale jest to 

sprawa Boźa gdyż chodzi o Królestwo 

Boźe, które w Polsce ma się rozpocząć i 

rozszerzyć na cały świat. 

   Mam wraźenie, że to proroctwo zaczyna 

się wypełniać na naszych oczach?              

Z pewnością siły szatańskie zdają sobie 

sprawę z tego, źe Polska jest ważnym 

punktem na mapie Europy i świata i że        

w planach boźych wpisana jest misja 

Polski katolickiej, która wcześniej lub 

później powinna się wypełnić. Oczy 

świata kilkakrotnie już były zwrócone na 

Polskę; najpierw po tzw. przełomie 

październikowym w 1956, kiedy do 

władzy dorwal się tow. Wiesio Gomułka. 

Potem była „Solidarność” i Lech Wałęsa. 

W dniu 16 października 1978r oczy 

całego świata rzeczywiście były zwrócone 

na Polskę. Czy w proroctwie księdza kard. 

A. Hlonda chodziło o wybór papieża 

Polaka czy o coś innego trudno w tej 

chwili dochodzić? 

   Być moźe w tej chwili juź teraz zaczyna 

spełniać się powiedzenie ks. kard. A. 

Hlonda? Już teraz oczy, jeśli nie całego 

świata to przynajmniej części świata są 

zwrócone na Polskę? Mam na uwadze       

w pierwszym rzędzie naszych sasiądów 

tak ze Wschodu jak i Zachodu a 

szczególnie gdy chodzi o Unię 

Europejską .Polska katolicka jest im „solą 

w oku”, bo jest przeszkodą do połączenia 

ateizmu od strony wschodniej do 

zachodniej i z resztą świata. 

   Nie tak dawno jeden z wielkich 

masonów któregoś z krajów zachodniej 

Europy miał powiedzieć: „Nadszedł czas i 

występujemy do tej walki z Kościołem”. 

Ta walka jest już w toku a poligonem 

Polska, na terenie której przyczaił się 

odwieczny wróg Boga i Kościoła, 
 

To już chyba drugi PRL? 

   Takiego chamstwa, obłudy, cynizmu i 

arogancji w stosunku do kościoła  

katolickiego w Polsce i do tego co jest 

związane z kościołem, dotychczas               

w Polsce chyba nie było. Pewne metody 

w postępowaniu obecnej ekipy rządzącej 

toczka w toczkę przypominają czasy       

PRL-u. W momencie kiedy skończyła się 

II-ga wojna światowa i rodził się na 

ziemiach polskich PRL, miałem wówczas 

10 lat i do dziś w mojej pamięci pozostały 

pewne obrazy. Najpierw było bardzo 

pięknie i poprawnie jak powinno było 

być, jak było uprzednio. Nie zanosiło się 

na prześladowanie Kościoła. Nikt nie 

wyrzucał religii ze szkół, nikt nie 

zdejmował krzyży z biur urzędów 

państwowych, wojsko swój dzień 

rozpoczynało modlitwą i śpiewem: 

„Kiedy ranne wstają zorze…” a na 

Pasterkę i na Rezurekcję czwórkami szło 

do kościoła. W Warszawie na procesji 

Boźego Ciała pan Bierut pod rękę 

prowadził celebransa, w szpitalach była 

duchowa opieka chorych, funkcjonowała 

instytucja dobroczynna „Caritas”, były 

szkoły katolickie i katolickie organizacje 

przy parafiach jak np „Krucyjata”, była 

też prasa katolicka i było jeszcze wiele 

innych rzeczy. Pamiętam tylko tuż przed 

referendum i to pierwsze referendum w 

wolnej jeszcze Polsce, było dla mnie 

nieco tajemnicze. Pamiętam jak rodzice, 

znajomi, sąsiedzi rozmawiali o czymś 

szeptem czego ja nie rozumiałem i nie 

wiedziałem w czym rzecz? Obecnie już 

wiem, że społeczeństwo się informowało, 

co do głosowania bo widzieli polityczne 

niebezpieczeństwo. Czuwało  nad  tym  

aby głosowanie było  czyste,   ale  później  
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się okazało, źe referendum zostało 

sfałszowane. 

   Nowa władza w nowej Polsce 

umacniała swoją pozycję. Stopniowo 

eliminowała wszystko co było katolickie. 

Rozpoczęła się czystka i katolików 

odsuwano na dalszy plan lub wogóle 

ignorowano z racji, że są katolikami. 

Usunięto religię ze szkół a kapelanów 

ze`szpitali. Panowie z UB nagrywali         

w kościołach kazania. Zlikwidowano 

prasę katolicką wprowadzając na rynek 

paxowskie „Słowo Powszechne” z panem 

B. Piaseckim na czele. Zlikwidowano 

szkoły katolickie, a budynki kościelne 

zabrano na uźytek państwowy. Po 1989r. 

zwrócono zabrane mienie kościelne, ale 

zwrócono kompletnie zdewastowane. 

Chodzi o te posiadłości o które obecnie 

lewica zaczyna robić duźo szumu. Do 

budynków kościelnych, w tym na 

plebanie dokwaterowywano osoby a 

nawet całe rodziny. Był to rodzaj represji 

władz PRL-u w stosunku do kościoła. 

Zabronione były procesje o charakterze 

religijnym a do grup pielgrzymkowych 

nasyłano prowokatorów. Pielgrzymom 

idącym do Częstochowy na wszelki 

sposób utrudniano, naprzykład zatruwając 

wodę w studniach na trasie którędy szli 

pielgrzymi. Utrudniano na wszelki sposób 

i szantażowano ludzi podczas peregrinacji 

MB Jasnogórskiej, a w pewnym 

momencie Matka Boźa została 

aresztowana przez władze UB i MO. Tym 

represjom przeciwstawiał się ks. kard. St. 

Wyszyński i cały Episkopat polski, za co 

władza ludowa aresztowała księdza kard. 

Wyszyńskiego, ks. abpa. A. Baraniaka a 

innych biskupów szykanowano i 

zastraszano. 
 

Dzisiejsze metody  

rządzenia obecnej ekipy są podobne 

   To co dzieje się na naszych oczach 

wydaje się, że jest wierną kopią tego co 

s ię  dz ia ło  w PRL -u  nr  1 .                          

W wiadomościach internetowych w końcu 

m-ca października ktoś przypomnial o 

morderstwie Małgorzaty Grabińskiej         

w latach 80-tych. Małgorzata Grabińska 

została zamordowana w swoim domu na 

Saskie j  Kepie  w Warszawie . 

Zamordowano przez poderźnięcie gardła. 

Według jej męża, mordercą był 

funkcjonariusz SB. Celem mordu miała 

być synowa mecenasa Andrzeja 

Grabińskiego pełnomocnika rodziny ks. 

J e r z eg o  P o p i e łu szk i .  K o b i e t a 

zamordowana nosiła takie same nazwisko 

jak synowa mecenasa A. Grabińskiego, 

która mieszkała kilka domów dalej. Była 

to zbrodnia doskonała, bo morderca nie 

zostawił źadnych śladów. Dochodzenie 

zostało umorzone. 

Podobnych morderstw w latach 80-tych 

było kilkadziesiąt. Oprócz ks. J. 

Popiełuszki w podobnych okolicznościach 

zamordowano ks. Zycha i ks. Suchowolca 

oraz wiele innych osób. W tle tych 

wszystkich morderstw przewijają się 

funkcjonariusze SB, którzy dziś mają 

wysokie emerytury i świetnie się im 

powodzi. A co im dziś mówi ich 

sumienie? Bóg raczy wiedzieć, jeżeli mają 

jeszcze kawałek sumienia? 

   Wszyscy zamordowani skrytobójczo i ci 

których nie zdołano zamordować 

otrzymywali anonimowe pogróźki               

w rodzaju: „jeśli nie zamilkniesz, jeśli 

posuniesz się dalej to moźe spotkać cię 

coś przykrego”. Czy ten scenariusz nie 

powtarza się obecnie? Już zamordowano 

kilka osób i nikt nic nie wie, śledztwo 

umorzono. Czy scenariusz z 19 

października br. morderstwo dokonane 

dokładnie w 26-tą rocznicę morderstwa 

ks. J. Popiełuszki nic nam nie mówi? Tak 

jakby ktoś zaplanował, aby w ten krwawy 

sposob „uczcić” śmierć męczeńską 

kapłana Jerzego, który głosił prawdę, a 

hasłem jego było: „zło dobrem 

zwyciężaj”. 
 

Winę za wszystko  

ponosi PiS i Kaczyńscy. 

   Smuciłem się, kiedy zdałem sobie 

sprawę, źe pan J. Kaczyński w walce do 
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koalicyjną ma on odpowiadać w nim za 

kulturę, edukację i współpracę 

międzynarodową (te zadania dotychczas 

miało SLD).  

   Mimo dyscypliny kandydatura szefa 

RAŚ przepadła. Wyłamało się czterech 

radnych PO. Z naszych informacji 

wynika, że przeciw byli m.in. Spyra i 

Ludgarda Buzek. Choć dowodów na to 

nie ma, bo głosowanie było tajne. – 

Matusiewicz się wściekł – opowiada 

jeden z radnych Platformy.  

   Głosowanie nad wyborem Gorzelika do 

zarządu będzie dziś powtórzone. – I 

Gorzelik przejdzie – zdradza nam jeden          

z ważnych polityków Platformy.  
 

Strach przed separatyzmem  

   Hipotez, po co Platforma wzięła do 

rządzenia Śląskiem kontrowersyjnych 

autonomistów, jest kilka. Marek Migalski, 

europoseł ze Śląska i znajomy Gorzelika: 

– Są tańszym koalicjantem. Mniej 

pazernym niż duże partie, jak na przykład 

SLD.  

   Zbyszek Zaborowski, szef śląskiego 

Sojuszu, twierdzi, że to kalkulacja 

p o l i t y c z n a  P l a t f o r m y .  –                           

W przyszłorocznych  wyborach 

parlamentarnych my jesteśmy z PO 

rywalami, a RAŚ nietłumaczy i straszy, że 

koa l i c j a  z  au tonomis tami  to 

„wypuszczenie dżina z butelki”. – PO 

musi wziąć pełną odpowiedzialność za to, 

co się może stać. Ja bym siły RAŚ nie 

lekceważył – podkreśla.  

– Niebezpieczne jest nie tylko to, że RAŚ-

owcy mówią wprost, iż nie czują się 

Polakami, ale fakt, że dla Ruchu polska 

racja stanu nie jest punktem odniesienia – 

dodaje jeden z nieprzychylnych 

autonomistom polityków Platformy. – 

Gorzelik opanował dyplomatyczny język 

do perfekcji, ale prawdziwy RAŚ 

wypowiada się na forach internetowych.  
 

Odbezpieczamy granat...  

   Ruch od kilku lat prowadzi też swoją 

politykę na salonach europejskich. 

Podpisał porozumienie z Wolnym 

Sojuszem Europejskim. To europejska 

par t ia  skupiająca  ugrupowania 

reprezentujące regiony i narody 

bezpaństwowe. – To separatyści. Jak 

Śląsk zacznie być odbierany w UE? – 

pyta zdegustowany działacz PO.  

   Tymczasem w śląskim porozumieniu 

koalicyjnym RAŚ zadbał o to, by 

pojawiło się zdanie o takich obowiązkach 

stron: „opowiadają się za większą 

decentralizacją państwa i wzmacnianiem 

pozycji wspólnot regionalnych i 

lokalnych”. Strony “zobowiązują się 

wypracowywać i prezentować opinii 

publicznej wspólne stanowisko                

w kwestiach związanych z owym 

procesem”.  

– Umowa nie mówi o autonomii, ale 

decentralizacji, która jest bardzo szerokim 

pojęciem. Takie nazywanie tych kwestii 

jest bliskie PO. Osobiście jestem 

sceptyczny, jeśli chodzi o pomysł 

autonomii  Śląska –  zastrzega 

Matusiewicz.  

   Zarzuty o separatyzm drażnią RAŚ. 

Wczoraj Gorzelik poinformował, że Ruch 

p l a n u j e  p o z w a ć  G r z e g o r z a 

Napieralskiego, lidera SLD za 

twierdzenia, że organizacja “dąży do 

oderwania Śląska od Polski”.  
 

Nowa droga RAŚ  

   Według szacunków Gorzelika osób 

czujących się Ślązakami jest dziś co 

najmniej 300 tysięcy (w 2002 r. dzięki 

kampanii RAŚ narodowość śląską 

zadeklarowało 173 tys. osób). Szef Ruchu 

nie ukrywa, że myśli o tej grupie także 

jako politycznym elektoracie. Jak takie 

poparcie może zostać wykorzystane?  

   Jeszcze w 1998 r. Gorzelik próbował 

zarejestrować Związek Ludności 

Narodowości Śląskiej (a w ostatnich 

latach RAŚ próbował rejestrować 

Związek Ludności Narodowości Śląskiej 

– Stowarzyszenie Osób Deklarujących 

Przynależność do Narodowości Śląskiej). 

Pomysł do dziś został niezrealizowany. 

Zajmowały się nim sądy wszystkich 

instancji i dwukrotnie Sąd Najwyższy 

(ostatnio trzy lata temu), a także Trybunał 

Praw Człowieka w Strasburgu.  

   Wszyscy uznali, że nazwa jest 

sprzeczna z prawem. – RAŚ-owcy chcieli 

mieć papier, że skoro jest grupa osób 

czujących się Ślązakami, to wystarczy to, 

by uznać naród – mówi jedna z osób 

działająca wtedy w RAŚ.  

   Sąd Najwyższy przyjął jednak, że 

„wolność wyboru narodowości może być 

realizowana tylko w odniesieniu do 

narodów obiektywnie istniejących, 

u k s z t a ł t o w a n y c h  w  p r o c e s i e 

historycznym, a narodu śląskiego nie ma”.  

   Jak twierdzą niektórzy, Gorzelik 

odpuścił walkę o narodowość śląską i 

skupił się na hasłach o autonomii i 

pragmatycznej polityce – wprowadzaniu 

swoich ludzi do samorządów.  

   W ubiegłym tygodniu podczas 

zaprzysiężenia radnych sejmiku działacze 

RAŚ zasiedli na widowni z mapą i 

napisem „Oberschlesien”. To historyczna 

mapa terytorium Górnego Śląska po I 

wojnie światowej. Z Opolszczyzną, ale 

bez Częstochowy i Zagłębia. – Aż mnie 

zmroziło – mówi Zaborowski.  

– PO może się na tej koalicji poślizgnąć. 

Jurek Gorzelik nie jest spolegliwy, on 

tylko na takiego wygląda. Potrafi świetnie 

planować i iść do celu – mówi jeden          

z jego znajomych. – RAŚ ma szansę 

zyskać na promocji swych idei, a więc 

śląskiej odrębności – ocenia koalicję        

w śląskim sejmiku dr Sebastian Kubas, 

politolog z Uniwersytetu Śląskiego.  

– Jeszcze kilka tygodni temu niewielu 

wiedziało, co to jest Ruch Autonomii 

Śląska, a dziś mówią o tym lokalnym 

ugrupowaniu politycznym politycy 

największej rangi. Nie sądzę jednak, by 

Platforma uległa ich wizji autonomii. Ale 

– jak to bywa w polityce – czas pokaże, 

czy mieliśmy rację.  

   Silne nastroje śląskich autonomistów 

przetoczyły się w latach 90. przez 

Czechosłowację. – Ruch, podobny jak 

dziś nasz RAŚ spowodował faktycznie 

rozpad na Czechy i Słowację, ale zaraz po 

tym wytracił impet i dziś już się nie liczy 

– przypomina dr Słupik. Prof. Jacek 

Wódz, socjolog ze Śląska – RAŚ to grupa 

wyraźnie odrębna, ale ktoś, kto pojmuje 

demokrację, nie może tego negować! Oni 

z niej skorzystali.  

   Ma jednak wątpliwości, czy Ruch 

dobrze odczytuje potrzeby Ślązaków. – 

Podkreślanie odrębności, tak. Ale 

autonomia w sensie proponowanym przez 

Gorzelika? Nie sądzę, by Ślązacy chcieli 

samoistnego bytu politycznego.   ❒ 
 

Rzeczpospolita 
 

___________ 
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Najgorsza jest władza, 

której nie można 

kontrolować 
 

Z prof. Janem Kłosem, kierownikiem 

Katedry Etyki Społecznej i Politycznej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, rozmawia Anna 

Ambroziak 
 

Co Pana zdaniem miało wpływ na 

decyzje wyborców? 

- Rzeczywiście przed wyborami panowała 

pewna gorączkowość i niepewność, czy 

spełnią się oczekiwania społeczne           

w związku z wyborami. Zawsze ważna 

j e s t  c n o t a  p r z e z o r n o ś c i  i 

wstrzemięźliwości: chodzi o to, by nie 

obiecywać za dużo, w każdym razie nie za 

wszelką cenę, żeby tylko otrzymać 

mandat społecznego zaufania; no i 

społeczeństwo musi mieć świadomość, że 

nawet realizacja słusznych oczekiwań 

zależy od wielu czynników i nie może się 

ziścić z dnia na dzień. Pewnie w związku 

z tym ostatnim oferta wyborcza, czym 

można głos wyborczy „kupić”, staje się 

coraz bardziej zawężona. Coraz trudniej 

jest obiecać coś, co rzeczywiście można 

zrealizować, coraz trudniej obiecać też 

coś, w co społeczeństwo uwierzy. Nasza 

wiedza dotycząca życia społecznego, jak 

mam nadzieję, poszerza się, zyskujemy 

coraz większą świadomość pewnych 

mechanizmów, tego, co jest tylko grą 

wyborczą i co jest pustą obietnicą. 

Wiza dla ofiar 

przestępstw- wiza „U” 
Christopher Kerosky 
Tłumaczenie: Natalia Nowicka 
 

   Poniższy artykuł przenaczony jest dla 

osób, które są ofiarami  przestępstwa. Aby 

ubiegać się o wizę kategorii „U” należy 

wykazać, że popełnione przestępstwo 

miało miejsce na terytorium Stanów 

Zjednoczonych, a poszkodowana osoba 

współpracuje z władzami oraz organami 

ścigania USA w celu rozwiązania sprawy. 

   W roku 2000 Kongres Stanów 

Zjednoczonych zezwolił na utworzenie 

nowej kategorii wizowej „U” na 

podstawie ustawy Victims of Trafficking 

and Violence Protection Act 2000. 

U s t aw o d aw s t w o  t o  u s t an aw i a 

podstawowe zasady oraz cele dla organów 

ścigania w walce z przestępczością 

między innymi wśród imigrantów. Wiza 

kategorii „U” została utworzona w celu 

wzmocnienia uprawnień organów 

ścigania w wykrywaniu, ściganiu i 

karan iu  przypadków przemocy                

w rodzinie, napaści na tle seksualnym, 

handlu żywym towarem, oraz innych 

przestępstw. Ustawa także zobowiązuje 

Rodziny ofiar 

smoleńskiej katastrofy 

chcą międzynarodowego 

śledztwa  
Malgorzata Lewicka, Radio Maryja  
 

   Wszystkie komunikaty przekazane 

polskim pilotom przez rosyjskich 

kontrolerów były nieprawdziwe wynika        

z analiz przeprowadzonych przez byłego 

żołnierza służb lotniczych, który pragnie 

zachować anonimowość. Dlaczego do 

tego doszło, jak to się stało i kto jest za to 

odpowiedzialny? Rodziny ofiar 

smoleńskiej tragedii do dziś nie otrzymały 

odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące 

katastrofy. W dalszym ciągu mają też 

utrudniony dostęp do dokumentów 

jawnych.  Podczas wysłuchania 

publicznego w Parlamencie Europejskim 

w Brukseli stwierdziły, że są za dobrymi 

relacjami z Rosją, ale nie zgadzają się na 

to, by odbywało się to kosztem prawdy. 

Opuszczeni przez państwo bliscy ofiar 

zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzin 

K a t y ń  2 0 1 0  d o m a g a j ą  s i ę 

międzynarodowego śledztwa.  
 

Europa usłyszała prawdę o Smoleńsku  

   We wtorek siódmego grudnia br. sala 

konferencyjna Parlamentu Europejskiego 

w Brukseli, w której odbywało się 

wysłuchanie publiczne na temat katastrofy 

smoleńskiej była wypełniona po brzegi. 

Jak stwierdzili unijni obserwatorzy nigdy 

jeszcze nie mieściła tylu gości. 

Europejska opinia publiczna po raz 

pierwszy usłyszała o tym, co wydarzyło 

się przed i po katastrofie, że to nie generał 

Andrzej Błasik trzymał ster, że to nie 

prezydent Lech Kaczyński zmuszał 

pilotów do lądowania, że tak naprawdę to 

rosyjscy kontrolerzy od samego początku 

wprowadzali polskich pilotów w błąd. 

Dowodem były przedstawione na 

wysłuchaniu zdjęcia satelitarne, które 

pok azu j ą  konsekw enc je  z łego 

naprowadzania samolotu. W miejscu 

przed polaną ze szczątkami maszyny 

widoczne są wyżłobione kołami samolotu 

bruzdy drogi przyziemienia. Z analizy 

raportów rosyjskich kontrolerów i 

manewrów dokonywanych przez załogę 

T154M zarejestrowanych na czarnych 

skrzynkach wynika, że wszystkie dane 

przekazane polskim pilotom były błędne. 

Nieprawdziwa była informacja o tym, że 

samolot był na kursie, błędne były 

wskazania z odbiorników NDB i GPS. Jak 

powiedział były żołnierz służb lotniczych 

obecny na spotkaniu gdyby choć jedno          

z tych danych było prawdziwe polscy 

piloci zdołaliby uratować delegację 

zdążającą 10 kwietnia do Katynia.  
 

To Rosjanie naciskali by były dwie 

różne delegacje polskich polityków  

    Jak powiedział poseł Antoni 

Macierewicz wszystko zaczęło się od 

wys tąp ien ia  p rezydenta  Lecha 

Kaczyńskiego na Westerplatte .                

W obecności prezydenta Rosji Dmitrija 

Miedwiediewa i niemieckiej kanclerz 

Angeli Merkel polski prezydent 

powiedział, że Katyń był ludobójstwem i 

Polska nigdy nie ustanie by to udowodnić. 

To było przyczyną rozdzielenia wizyt na 

dwie: 7 i 10 kwietnia. Dążono za wszelką 

cenę, by skupić uwagę na wizycie 

premiera Donalda Tuska. Wysiłek 

ochrony skupiony był na 7 kwietnia, co 

skutkowało wydarzeniami z 10 kwietnia. 

Interesująca w tej sprawie jest wypowiedź 

nie żyjącego dziś Tomasza Merty, byłego 

podsekretarza stanu w ministerstwie 

kultury, który także zginął pod 

Smoleńskiem. Zwrócił on uwagę na 

zaskakujący zwrot stanowiska Rosji 

wobec delegacji z 10 kwietnia. Przez cały 

czas Rosja była przeciwna tej wizycie 

jednak bezpośrednio przez feralnym lotem 

zaczęto zachowywać się tak, jakby 

czekano na prezydencką wizytę                  

z otwartymi ramionami. Strona rosyjska 

nagle wycofała się ze wszystkich 

zastrzeżeń. Tomasz Merta, który dobrze 

znał   mentalność    naszych    wschodnich  
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sąsiadów powiedział, że już nic nie 

rozumie z rosyjskiej polityki.  
 

Informacje, które docierają  

do rodzin są sprzeczne  

   Według wyników przedstawionych 

przez Rosję rzecznik praw obywatelskich 

Janusz Kochanowski zmarł 10 minut po 

wypadku. Oznacza to, że przeżył 

katastrofę, ale nie wiadomo, czy była 

próba udzielenia mu pomocy. Z innych 

informacji przekazanych wcześniej 

wynika, że Janusz Kochanowski zmarł 

przed katastrofą. Do dziś nie wiadomo co 

działo się przez 16 minut po katastrofie. 

Dopiero wtedy wezwano karetki. Minister 

Jacek Sasin, który dotarł na miejsce pół 

godziny po tragedii powiedział, że nadal 

nie było tam żadnej akcji ratunkowej. 

Przejęto natomiast prawie natychmiast 

konwencję Chicagowską. Przesądziło to 

raz na zawsze o charakterze śledztwa. 

Wszystkie procedury znalazły się                   

w rękach rosyjskich.  
 

Niejasności jest bardzo wiele  

   Bliscy ofiar smoleńskiej tragedii 

z w r a c a j ą  u w a g ę  n a  l i c z n e 

nieprawidłowości rosyjskiego śledztwa. 

Zuzanna Kurtyka, która 11 kwietnia 

pojechała do Moskwy w prosektorium 

spędziła trzy dni pełne strachu, że nie uda 

się jej zidentyfikować męża. Opisy ciał 

były błędne, nie było zdjęć. Zapewniano, 

że polscy śledczy i prokuratorzy są na 

miejscu, że szczątki ludzkie są 

zabezpieczone. Jak się jednak okazało 

informacje te były kłamstwem. 

Nieprawdziwe były również dane o tym, 

że identyfikacje dotyczyły każdej części 

ludzkiej i że wykonano sekcje zwłok. 

Zuzanna Kurtyka, która jest lekarzem 

powiedziała, że ciało jej męża nie miało 

śladów sekcji. Do dziś nie wiadomo, czy 

były przeprowadzone wszystkie stosowne 

badania, w tym DNA.  

   Inną sprawą na którą zwracają uwagę 

bliscy ofiar to trumna z ciałem 

niezidentyfikowanym, która dotarła do 

Polski. Zostało ono bez zgody rodzin 

smoleńskich skremowane. Okoliczności te 

spowodowały, że rodziny nie wiedzą, czy 

pochowały swoich bliskich. Nawet 

rodziny, które bez wątpliwości dokonały 

identyfikacji ciał mają teraz obawy, czy  

w trumnach są ich bliscy. Niektórzy 

wystąpili o ekshumację, jednak do dziś 

nie otrzymali odpowiedzi.  
 

Miejsce tragedii niezabezpieczone  

   Opinią publiczną wstrząsnął fakt 

odnajdowania na miejscu tragedii przez 

kolejne pielgrzymki fragmentów ludzkich 

szczątków. Stowarzyszenie Rodzin Katyń 

2010 wystąpiło do rządu o zabezpieczenie 

miejsca zdarzenia i wydanie wraku, ale 

Rosja okryła go tylko brezentem. 

Uczestnicy unijnego wysłuchania 

obejrzeli film na którym widać wyraźnie, 

jak wrak samolotu był niszczony. Było 

widać mężczyzn, którzy ten wrak cięli, 

ciągnęli, uderzali w niego młotami. 

Opinię publiczną oburzyła także sprawa 

wypłacania pieniędzy z kont osób 

zmarłych. Jak informowały media 

pieniądze były wypłacane w Rosji. Jednak 

zamiast podjęcia próby wyjaśnienia 

sprawy rzecznik prasowy rządu Paweł 

Graś przeprosił Rosjan za te 

“podejrzenia”. Zuzanna Kurtyka 

powiedziała wprost, że w tych 

okolicznościach rodzi się strach, że         

w sprawie katastrofy dzieją się rzeczy, 

które nie powinny mieć miejsca.  
 

Rodziny pozostały same  

   Rodzinom i pełnomocnikom nie 

pozwolono na kopiowanie nawet akt 

jawnych, muszą je przepisywać. Do tej 

pory decyzja ta nie została zmieniona. 

Bliscy ofiar zostali pozostawieni sami 

sobie. O wszystkim dowiadują się                  

z mediów. Skarżą się, że mają mniejszy 

dostęp do informacji niż dziennikarze. 

Mają pretensje do mediów, że nie 

przekazują rzetelnie posiadanych 

informacji. Andrzej Melak powiedział, że 

tylko relacje nielicznych katolickich 

środków społecznego przekazu,  jak Radia  

Maryja I TV  Trwam  ukazują  prawdziwy  

stan rzeczy.  

   Rodziny mają żal do państwa, że  

zabroniono im otwarcia trumien, chociaż 

polskie prawo na to zezwala. Nie 

otrzymali także wyczerpującej pomocy, 

jaką mogliby uzyskać w tak szczególnych 

okolicznością. Po to by wspierać się 

wzajemnie powstało Stowarzyszenie 

Rodzin Katyń 2010. Jednak zamiast 

wspierać się i przeżywać żałobę muszą 

dociekać prawdy o śmierci swoich 

bliskich, bo rząd nie chce się tym 

zajmować.  
 

Międzynarodowa komisja  

może wyjaśnić okoliczności tragedii  

Prezydenci Polski i Rosji 

przekonywali, że sprawy 

dzielące oba kraje nie 

powinny blokować 

współpracy. 
Jerzy Dudek i Marcin Włodarski 
 

Wizyta: przełom czy kurtuazja? 
 

   Dmitrij Miedwiediew został powitany          

z najwyższymi honorami przez kompanię 

Wojska Polskiego, ale przed Pałacem 

Prezydenckim czekała na niego też grupa 

demonstrantów domagających się 

wyjaśnienia okoliczności katastrofy 

smoleńskiej.  

   Władze obu krajów liczą jednak, że 

dwudniowa wizyta rosyjskiego 

przywódcy w Polsce zwiększy wzajemne 

zaufanie i będzie impulsem do 

zacieśnienia współpracy gospodarczej. 

Różne oceny historii  

   Dobrą atmosferę miało zapewnić 

rozpoczęcie rozmów od spotkania 

Bronisława Komorowskiego i Dmitrija 

Miedwiediewa w towarzystwie żon Anny 

i Swietłany. Potem pierwsze damy 

wybrały się na zwiedzanie Muzeum 

Fryderyka Chopina, a przywódcy 

rozmawiali w cztery oczy, jedynie            

w obecności tłumaczy.  

   Bronisław Komorowski pierwszy raz 

spotkał się z Dmitrijem Miedwiediewem 

podczas jego nieoficjalnej wizyty              

w Krakowie z okazji pogrzebu prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. Kolejny raz 

rozmawiali w maju w Moskwie na 

obchodach 65. rocznicy zakończenia II 

wojny światowej. Przywódcy mówili 

wówczas, że tragedia pod Smoleńskiem 

powinna zbliżyć oba narody, a nie 

pog łęb iać  i s tn ie jące  podz ia ły . 

Nieprzypadkowo kilka dni przed wizytą 

Miedwiediewa w Polsce rosyjska Duma 

stwierdziła w uchwale, że za zbrodnię w 

Katyniu odpowiada stalinowski reżim, a 

ZSRR był państwem totalitarnym.  

– Ostatnio Rosja podjęła wiele 

bezprecedensowych kroków na rzecz 

oczyszczania dziedzictwa przeszłości – 

łącznie z przekazaniem akt sprawy 

katyńskiej i przyjęciem rezolucji przez 

Dumę. Ta linia będzie kontynuowana. 

Wybraliśmy ją absolutnie świadomie – 

mówił w Warszawie prezydent 

Miedwiediew. Podkreślał, że prawda jest 

potrzebna nie tylko Polakom, lecz także 

Rosjanom.  

   Ale były sygnały, że interpretacja 

historii nadal będzie różnić oba narody. 

Miedwiediew, podobnie jak premier 

Władimir Putin podczas zeszłorocznych 
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   Jedna trzecia mieszkańców naszej 

planety uznaje, że Jezus Chrystus jest 

Bogiem i Synem Maryi. Ci wszyscy 

wiedzą, że Chrystus, Bóg-Człowiek 

narodził się w ubogiej szopie, opodal 

miasteczka Betlejem. O Jego cudownym 

narodzeniu opowiadają nam Ewangelie. 

Okoliczności i miejsce narodzenia Jezusa 

znane są nam wszystkim natomiast gorzej 

jest gdy chodzi o datę narodzin Jezusa. 

Tradycja Kościoła Wschodniego i 

Z a c h o d n i e g o  p r z y j m u j e ,  ż e 

narodzeniaeBożej Dzieciny miało miejsce 

w zimie. Żaden z Ewangelistów podobnie 

jak Tradycja Chrześcijańska nic nie 

mówią o dacie narodzin Syna Bożego. 
 

Dlaczego 25 Grudnia  

jest datą Bożego Narodzenia? 

   Trzeba wiedzieć, że chrześcijanie od 

początku świętowali Zmartwychwstanie 

Jezusa czyli Wielkanoc a nie Boże 

Narodzen ie .  W owym czas ie 

wspomnienie narodzin Jezusa nie było aż 

tak ważne jak wydarzenie Męki, Śmierci i 

Z m a r t w y c h w s t a n i a  C h r y s t u s a . 

Wydarzenia wielkanocne były centrum 

pobożności i liturgii pierwotnego 

Kościoła w owym czasie. Dopiero            

w II-gim lub III-cim stuleciu punktem 

zainteresowania chrześcijan stały się inne 

wydarzenia w tym też i sprawa narodzenia 

   W środę 1 grudnia 2010 miałem 

zaszczyt uczestniczyć, jako Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany 

Systemu Wyborczego – Jednomandatowe 

O k r ę g i  W y b o r c z e  ( J O W )                         

w zorganizowanym przez Prezydenta RP 

„Forum Debaty Samorządowej”, której 

celem, jak rozumiem, jest przygotowanie 

do zamierzonych przez Pana Prezydenta 

inicjatyw ustawowych w sprawie 

struktury i funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. Obradom przewodniczył 

min. Olgierd Dziekoński, Minister Stanu 

w Kancelarii Prezydenta, a Pan Prezydent 

przysłuchiwał się obradom, wygłosił 

słowo wstępne i podsumował pierwszą 

część obrad. Wprowadzenie do dyskusji 

przygotowali doradcy Prezydenta RP, 

profesorowie Paweł Świaniewicz i Michał 

Kulesza. Uczestnicy, w liczbie ok. 60, 

podzieleni byli na dwie grupy – 

siedzących za stołem właściwych 

uczestników Debaty (ok. 20) i ok. 40-

osobową grupę „obserwatorów”.  

Przedstawiciele mediów dopuszczeni byli 

tylko na kilka początkowych minut, dla 

zrobienia zdjęć. Całość spotkania była 

nagrywana i ma być dostępna                     

w Internecie. Czas wystąpień był ściśle 

reglamentowany: po 3 minuty dla 

uczestników właściwych i 2 minuty dla 

obserwatorów.  

   Prof. Świaniewicz wprowadził do 

kwestii jednostek pomocniczych 

samorządu terytorialnego, a prof. Kulesza 

przygotował opracowanie na temat relacji 

między władzą wykonawczą, a 

uchwałodawczą na różnych szczeblach 

samorządu terytorialnego. Jest rzeczą 

ciekawą, że projektodawcy rozważają, de 

facto, regulację ustawową czwartego 

stopnia samorządu terytorialnego, bo do 

tej pory ograniczaliśmy się do trzech 

(województwa, powiaty, gminy). 

Wprawdzie  p ro f .  Świan iewicz 

wielokrotnie zastrzegał się, że jest 

przeciwnikiem „przeregulowania” sprawy 

jednostek pomocniczych, jakby nie 

dostrzegając, że sam pomysł regulowania 

ustawowego sprawy rad osiedlowych, 

dzielnicowych itp., jest już sam w sobie 

daleko idącym przeregulowaniem.          

W dyskusji, obserwator, p. Mariusz Wis, 

Prezes Zarządu Fundacji im. Madisona 

„Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, 

wysuną ł  koncepc j ę  zupe łnego 

z r ezyg no w an ia  z  u s t aw o w eg o 

regulowania spraw samorządowych i 

pozostawienia decyzji, w szczególności 

kwestii ordynacji wyborczych, samym 

samorządom. Ale głos ten, jak na razie, 

pozostał bez echa.  

   Niezwykłym, ale zasadniczym, 

elementem tego spotkania i debaty był 

fakt, ze wszyscy mówcy, bez wyjątku, 

zdecydowanie popierali koncepcje 

jednomandatowych okręgów wyborczych 

na różnych szczeblach samorządu 

terytorialnego, aczkolwiek tu były pewne 

niuansowe różnice. Natomiast sam Pan 

Prezydent opowiedział się zdecydowanie 

za JOW na wszystkich szczeblach 

samorządu terytorialnego, bo uważa,  że 

będzie to znaczący krok w kierunku 

ewolucyjnego przejścia na system JOW 

także w wyborach do Sejmu. „Gdy to się 

sprawdzi w samorządzie, to będziemy 

mi e l i  p o w ażn y  a r g u me n t  z a 

wprowadzeniem JOW w wyborach 

parlamentarnych”.  

   Ponieważ praktycznie wszyscy 

uczestnicy debaty wychwalali zalety 

systemu JOW, więc w moich dwu 

minutach, nie oparłem się pokusie 

wyrażenia oczarowania tą atmosferą i 

pozwoliłem sobie powiedzieć, że kiedy 

razem   z obecnym   na   sali   b. Prezesem  
 

Przystawa - Forum do str. 24 

Przystawa - Forum ze str. 17 
 

Trybunału Konstytucyjnego Jerzym 

Stępniem, prawie 20 lat temu 

rozpoczynaliśmy działalność Ruchu 

Obywatelskiego na rzecz JOW, to nawet 

nie podejrzewaliśmy, że doczekamy 

takiego czasu, gdy w Pałacu 

Prezydenckim wszyscy mówcy będą 

w y c h w a l a l i  k o n c e p c j ę  J O W !  

Zaapelowałem więc do Pana Prezydenta, 

żeby wykorzystał swoje uprawnienia 

konstytucyjne, poparcie Platformy 

Obywatelskiej i obywatelskie poparcie dla 

idei JOW i jak najszybciej zarządził 

referendum ogólnokrajowe w sprawie 

JOW w wyborach do Sejmu.  

   Pomimo wszystkich miłych uchu 

wypowiedzi na Sali, wiadomo było i jest, 

Assange i przecieki 

sekretów USA 
Iwo Cyprian Pogonowski 
www.pogonowski.com 
 

   Julian Assange, Australijczyk                 

z pochodzenia, ma lat 39. Był on 

wychowany w tradycji ruchów 

antywojennych, jest inicjatorem 

WikiLeaks - ruchu przecieków sekretów 

państwowych USA, który został 

niedawno aresztowany w W. Brytanii. 

Mimo tego ochotnicy tego ruchu nadal 

publikują tajne dokumenty służb USA, 

podczas gdy autor książki p. t. 

„Konieczne Sekrety,  Media i 

Praworządność.” ( „Necessary Secrets, the 

Media, and the Rule of  Law”) Gabriel 

Schoenfield, twierdzi w The Wall Street 

Journal z 9go grudnia 2010, że w celu 

zasądzenia go na rozprawie sądowej musi 

być udowodnione, że człowiek ten działał 

wywrotowo w ramach ruchu „WikiLeaks” 

co z punktu widzenia służb USA wydaje 

się oczywiste, na wypadek wydania go    

w ręce amerykańskiego wymiaru 

sprawiedliwość i sporządzania przeciwko 

niemu aktu oskarżenia. 

   W praktyce wiadomo, że działacze         

w podobnych sytuacjach, takich w jakiej 

znajduje się Assange, zwykle 

ubezpieczają się za pomocą groźby 

natychmiastowego opublikowania przez 

wielu ich zwolenników jednocześnie 

 
 

 

 

 

 
Zarząd i  pracownicy Szarotki  

 

życzą wszystkim, 

aby te Święta  

pełne były radości,  

rodzinnego ciepła  

i  

Wzajemnej życzliwości. 

Wesołych Świąt  

specjalnie niepożądanych sekretów służb 

państwowych USA i innych państw 

NATO. Amerykańskie prawo z 1917 roku 

t. zw. „Espionage Act” czyli „Prawo 

Przeciwko Szpiegostwu” zalicza 

„przekazywanie informacji związanych         

z bezpieczeństwem USA osobom 

nieupoważnionym” do działalności 

szpiegowskiej.  

   Assange napewno pogwałcił przepisy 

amerykańskie, natomiast nie wiadomo, co 

się dzieje w tak zwanej „szarej strefie,”        

w której dygnitarze rozważają sprawę 

„mniejszych szkód,” a mianowicie czy 

warto odstraszać innych działaczy ruchu 

„WikiLeaks” losem zgotowanym przez 

nich temu człowiekowi, czy raczej 

zapobiegać ogłoszeniu przez tychże 

działaczy, kompromitujących danych 

takich jak oficjalne stosowanie tortur 

nieraz kończących się śmiercią 

bezprawnie aresztowanego człowieka 

przez służby USA, n.p. przy pomocy 


