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Prof. Przystawa ze str. 17
Zdajemy sobie sprawę, że władzom RP
mogłoby być niewygodne organizowanie
takich obchodów, których celem jest
wskazywania na łamanie praw człowieka w
krajach, z którymi RP chce utrzymywać
poprawne stosunki gospodarcze i polityczne.
Dlatego, wykorzystanie do tego celu
organizacji pozarządowe wydaje się jak
najbardziej wskazane.
Na ten sympatyczny apel o międzyludzką
i międzynarodową solidarność pozwoliłem
sobie odpisać:
Drogi Mirku,
Dziękuję Ci za podzielenie się ze mną
Twoją inicjatywą. Uważam, że jest to
znakomity pomysł i Wrocław jest
znakomitym miejscem na zorganizowanie
takiej konferencji.
Jest jednak ważne, żeby konferencja taka
poruszała nie tylko problemy krajów, które
wymieniasz, ale żeby w jej programie, na
właściwym miejscu, znalazło się i
omówienie sytuacji praw człowieka i
obywatela w Polsce. Nie sądzę, żeby było
dla Ciebie tajemnicą, że związany jestem z
Ruchem Obywatelskim na rzecz
Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
Ruch ten od lat podnosi sprawę naruszenia
praw obywatelskich w Polsce, w
szczególności poprzez ordynację wyborczą
do Sejmu, która odbiera nam nasze bierne
prawo wyborcze i gwałci fundamentalną
zasadę demokracji, jaką jest równość
obywateli wobec prawa, w szczególności
wobec tego najważniejszego prawa
ustrojowego, jakim jest ordynacja wyborcza
do Izby Ustawodawczej. Ma to ogromne i
opłakane konsekwencje dla rozwoju
państwa i społeczeństwa polskiego. W tej
sprawie Ruch nasz, na konferencji
samorządowej wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast – Patronów Honorowych
Ruchu (patronami Ruchu jest około 300
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
łącznie z Prezydentem Wrocławia; zob.
http://jow.pl/?q=node/13), jaka odbyła się w
Łochowie w dniach 21 – 23 września 2007,
skierował w tej sprawie wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich (z tekstem
wniosku możesz się zapoznać np. pod
adresem http://jow.pl/?q=node/116, ale i w
wielu innych miejscach), w którym oczekuje
jego interwencji w tej sprawie. Jak na razie
RPO nie znalazł czasu, aby na nasz wniosek
odpowiedzieć, ale to może być tylko
dodatkowy powód do podjęcia tematu na
proponowanej przez Ciebie konferencji.
Jest długa lista naruszeń praw
obywatelskich w Polsce. Przypomnę
chociażby bulwersującą sprawę zebrania
przez obywateli ponad 750 tysięcy podpisów
pod wnioskiem o referendum "4 razy TAK",
gdzie, między innymi, znalazł się postulat
JOW.
Nie będę w mojej odpowiedzi tej listy
wydłużał – uważam, że tyle wystarczy. W
każdym razie, gdyby konferencja, jaką masz
zamiar zorganizować tu, lub gdzie indziej,
tymi sprawami się miała nie zająć, to byłoby
właściwą rzeczą przypomnieć słynną fraszkę
"Na matematyka", jaką wieki temu złożył
książę polskich poetów, przypadkowo o tym
samym nazwisku, co obecny Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Z wszystkimi najlepszymi życzeniami
świątecznymi i noworocznymi,
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w dniu poświęconym Matce Bożej
Fatimskiej. Było rzeczą ewidentną, że to
MB Fatims ka Ws p o mo ż ycielka
pokrzyżowała plany tych, którzy od dawna
skrupulatnie przygotowywali ten zamach.
Prymas Polski ks. Kardynał Stefan
Wyszyński po wyjściu z więzienia
w październiku 1956 roku był przekonany,
że to uwolnienie jak i swoją służbę
Kościołowi zawdzięcza wsparciu Matki
Bożej. Episkopat Polski w tym wydarzeniu
dopatrywał się podobieństwa z papieżem
Piusem VII z czasów napoleońskich.
Właśnie dlatego Episkopat Polski z ks.
Kard. St. Wyszyńskim na czele skierował
prośbę do Stolicy Apostolskiej aby święto
„Wspomożenia Wiernych” rozszerzyć na
całą Polskę. Ojciec św. Jan XXIII
przychylając się do tej petycji postanowił,
że w Polsce data 24 maja będzie dniem
uczczenia Maryi Wspomożenia Wiernych.
Tak na marginesie dodam, że św. Jan
Bosko, kapłan turyński założyciel
Zgromadzenia Salezjańskiego, obrał właśnie
Maryję Wspom. Wiernych na patronkę
swego zgromadzenia. On, to jest św. Jan
Bosko, urodzony 16 VIII 1815 r.
w Castelnuovo d’Asti k. Turynu, został
wyświęcony na kapłana w 1841r. był
czcici el em Mar yi „ Wspo możen i a
Wiernych” i propagował jej kult. Data 8
grudnia 1841 r. święto MB Niepokalanego
Poczęcia był dniem w którym ten kapłan dał
początek
swojemu
wielkiemu
przedsięwzięciu. W Turynie ku jej czci
wybudował piękną bazylikę. Przy udziale
Marii Mazzarello założył żeńskie
zgromadzenie zakonne zwane „Córkami
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych”.
Święto 24 maja jest świętem patronalnym
Wielkiej Rodziny Salezjańskiej oraz dzieł
które zapoczątkował ten święty, a które do
dziś Salezjanie kontynuują niemal we
wszystkich krajach świata.
Prymas Polski ks. Kard. August Hlond,
wychowany w szkole św. Jana Bosko, który
wzrastał w klimacie nabożeństwa ku czci
Wspomożenia Wiernych, zaraz po wojnie
kiedy wrócił do Polski, swoją pracę
rozpoczął od Wielkiego Aktu poświęcenia
Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu
Maryi Panny. Kończąc swoje życie
przepowiedział Jej zwycięstwo: „Jeżeli
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zwycięstwo przyjdzie to przyjdzie przez
Maryję”.
Po śmierci Kard. A. Hlonda na jego biurku
znaleziono zapisane myśli prorocze, które
pochodzą z przemówienia z okazji
przeniesienia relikwi błg. Władysława
z Gielniowa:
1. Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej
Matki na pewien czas złoży atrybut swej
wszechpotęgi.
2. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce
Najświętszej.
3. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się
Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże
rozpętaną na ziemi moc szatańską.
4. Polska jest narodem wybranym Najśw.
Maryi Panny.
5. Polska nie opuści sztandaru Królowej
Nieba – spełni swe zadania, będzie znowu
Matką świętych.
6. Polska nie zwycięży bronią ale modlitwą,
pokutą, wielką miłością bliźniego i
różańcom.
7. Polska ma stanąć na czele Maryjnego
Zjednoczenia Narodów.
8. Polska będzie Przewodniczką Narodów.
9. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny z
podziwem na nas patrzeć będzie.
10. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń
której Polska używając odniesie zwycięstwo
– jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od
tych strasznych chwil, jakimi może karane
będą za swą niewierność względem Boga.
Polska będzie pierwsza, która dozna opieki
Matki Bożej. Maryja obroni świat od
zagłady zupełnej. Polska nie opuści
sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem
wszyscy niech sięzwracają z prośbą do
Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod
Jej płaszczem.
11. Natąpi wielki triumf Serca Matki Bożej,
po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad
światem przez Polskę.
12. Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boską
idziemy w przyszłość.
W takim kontekście trzeba rozumieć i
widzieć ciągłe ataki na Radio Maryja. To
nie O.T.Rydzyk jest niebezpieczny, to nie
TV Trwam, ani ci którzy są związani z
działalnością Radia Maryja. To wielki strach
przed Tą któ rą czcim y jako
Wspomożycielkę Wiernych. „Jeśli
zwycięstwo przyjdzie to przyjdzie przez
Maryję”.
Czy umiemy i potrafimy korzystać z tego
Wspomożenia Wiernych? A przecież
żyjemy w sąsiedztwie zła. Zmniejsza się
liczba małżeństw katolickich. Coraz
większa liczba rozwodów, zwiększa się
liczba małżeństw na kontrakcie cywilnym
lub wogóle na tzw „wiarę. Groźnym
niebezpi eczeńs twem są rozwod y,
małżeństwa rozbite. W miejsce małżeństw
wprowadzanie form zastępczych w postaci
związków partnerskich, adopcja dzieci przez
pary homoseksualne.
Na tego rodzaju niebezpieczeństwa jedyny
ratunek w Bogu i w protekcji
„Wspomożenia Wiernych”. ❒

Mówimy po polsku

__________

NA MATEMATYKA
Ziemię pomierzył i głębokie morze,
Wie jako wstają i zachodzą zorze,
Wiatrom rozumie, praktykuje komu,
A sam nie widzi, że ma kurwę w domu

❒

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii
Zostań członkiem
polskiej organizacji

wschodnich oraz prześladowanych przez
Niemców, organizowanie kursów sanitarnych i zaopatrzenie w sprzęt sanitarny,
prowadzenie tajnego szkolnictwa.
Szefem „Uprawy” w Krakowskiem, został
Leon Krzeczunowicz pseud. „Express”, a
następnie jej kierownictwo na terenie całej
ówczesnej Generalnej Guberni objął Roman
Lasocki, do 1939 roku sekretarz generalny
Rady Naczelnej organizacji ziemiańskich w
Warszawie. W PRL władza komunistyczna
starała się usunąć wszelkie informacje dotyczące patriotycznych działań ziemiaństwa
w czasach II wojny światowej.
Konspiracyjne organizacje ziemian, nigdy
nie ujawniły się komunistycznym władzom.
Wszystko to sprawiło, że w świadomości
społecznej nie utrwaliła się wiedza o niepodległościowym czynie ziemian w czasie
II Wojny Światowej.
Jadwiga Inglis International Correspondent
z Los Angels na podstawie informacji z
Instytutu Pamieci Narodowej ❒

__________
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przepowiednia ich się sprawdziła.
Tytuł „Izrael j est najbliższym
sprzymierzeńcem USA” jest mylny. USA i
Izrael maja tylko zakulisowe porozumienia,
ale nie ma żadnego traktatu, ponieważ Izrael
nie ma uznanych przez swój rząd granic tak,
że nawet nie ma konstytucji, mimo tego, że
bez oficjalnych granic i konstytucji nie
może podpisywać traktatów. Jak wiadomo
pierwszy wniosek o uznanie państwa Izrael
w Palestynie był wniesiony do ONZ przez
ambasadora Sowietów, Andreja Gromykę,
w marcu 1947, poczym terror syjonistów
spowodował koniec mandatu brytyjskiego
w Palestynie w listopadzie 1947 roku.
Z b ł o go s ł a wi eń s t we m Zwi ąz ku
Sowieckiego, państwo Izrael zostało
założone w dniu 14 maja, 1948 roku jako
kość niezgody na Bliskim Wschodzie i
podminowanie dostaw paliwa na zachód.
Prawdopodobnie Stalin sobie nie wyobrażał
skali szkód, jakie Izrael wyrządzi USA,
zwłaszcza, że koszty napadu na Irak
oceniane są od 3000 do 5000 miliardów
dolarów ze skarbu USA.
Sekretarz stanu Georgie Marshall
ostrzegał prezydenta Trumana, wielkiego
mistrza masonerii, że go nie poprze
w następnych wyborach, jeżeli Truman
oficjalnie uzna państwo Izrael. Następny po
Marshall’u sekretarz stanu, John Foster
Dulles, twierdził, że „Izrael będzie
kamieniem młyńskim u szyi USA.” ❒
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Jurek
Ponieważ ani Mirosław Chojecki, ani
Prezydent Wrocławia nie znaleźli czasu, aby
na mój list odpowiedzieć, więc
przypomnienie tej fraszki wydaje mi się na
czasie:
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