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PREZYDENT 
ZNOWU U NAS
południowe podlasie I 2

Kolejna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w naszym woje-
wództwie. Tym razem najpopularniejszy polski polityk goś-
cił w Biłgoraju. – Celem mojej prezydentury jest to, aby po 
jej zakończeniu przeciętnemu Polakowi żyło się lepiej, żeby 
młodzi ludzie, którzy wyjechali za granicę chcieli i mogli 
do Polski wracać – mówił prezydent.

BUDAPESZT NAD WISŁĄ
polska I 10

Czy Prawo i Sprawiedliwość podąży podobną drogą jak Fi-
desz na Węgrzech? Czy podobnie rozumie ideę budowy 
państwa opartego na innych fundamentach niż postko-
munistyczne i neoliberalne? Czy przeprowadzi głębokie 
reformy zmieniające model rozwoju państwa?

JUBILEUSZOWA 
INAUGURACJA
biała podlaska I 4

Po raz dwudziesty zainaugurowano rok akademicki na Pań-
stwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej. Była to równocześnie pierwsza inauguracja bez 
twórcy uczelni, zmarłego w marcu br. współtwórcy uczelni 
prof. Józefa Bergiera.
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ZOSTAWCIE

Ofensywa obyczajowa skrajnej lewicy trwa! W szkołach 
organizowane są tzw. tęczowe piątki, promujące 
ideologię ruchu LGBT (lesbijki, homoseksualiści, 
biseksualiści, transseksualiści). Posłowie SLD 
zapowiadają ustawę pozwalającą homoseksualnym 
parom na zawieranie „małżeństw" i adopcję dzieci. 
W Parlamencie Europejskim Polska jest szkalowana, 
bo ośmielamy się w naszym Sejmie dyskutować nad 
zakazem promocji pedofi lii. Najwyższy czas by postawić 
sprawę jasno i mówić głośno: ręce precz od naszych 
dzieci! Dajcie nam żyć po swojemu!

NASZE
DZIECI!
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PREZYDENT ZNOWU U NAS!
Kolejna wizyta prezydenta An drzeja Dudy w naszym województwie. 

Tym razem najpopularniejszy polski polityk gościł w Biłgoraju. 

Powiedz, kto ma dla ciebie zagrać!

Bombowe pole

Uczyli bezpieczeństwa 
w Terespolu
W ramach akcji „Zapnij pasy” przy terespolskim 

urzędzie gminy odbyła się prezentacja symulatora 

drogowego zakupionego przez Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

lubelszczyzna

Entuzjastycznie witany przez tłumy 
mieszkańców prezydent Andrzej Duda 
odniósł się m.in. do sprawy propono-
wanej przez Prawo i Sprawiedliwość 
podwyżki płacy minimalnej. 
– Straszy się ludzi, że jak zostanie pod-
niesiona płaca minimalna do 4 tys. zł, 
to ludzi powyrzucają z pracy. Nie słu-
chajcie państwo tych bzdur. Najważ-
niejszy jest człowiek – mówił prezy-
dent. – Chcemy rzeczywiście zmie-
niać Polskę na lepsze, bo obywatel jest 
w kraju najważniejszy. Chciałbym, że-
byśmy nadal takie zadania realizowali 
i będziemy je realizowali – dodał An-
drzej Duda.
Prezydent ocenił, że program realizo-
wany przez Prawo i Sprawiedliwość jest 
„prospołeczny i propaństwowy, spra-
wia, że ludziom żyje się wygodniej, le-

terespol

W wydarzeniu wzięła udział młodzież 
ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Terespol. 
– Dzięki doświadczeniu, które dają sy-
mulatory, można dobrze zrozumieć, 
dlaczego tak ważne jest zapinanie pa-
sów bezpieczeństwa przed rozpoczę-
ciem każdej jazdy. Dlatego kupiliśmy 
profesjonalny symulator dachowania 
oraz symulator zderzeń – mówił pod-
czas prezentacji dyrektor WORD, Igor 
Dzikiewicz. 
W drugiej części spotkania każdy mógł 
się przekonać jak zabezpieczają pasy 
podczas dachowania, jak zachowują 
się przedmioty pozostawione luzem 
w aucie, jakie szkody mogą wyrządzić 
kierowcy i pasażerom i jak ważne jest 
zapinanie pasów również na tylnych 
siedzeniach. 

lichty gm. czemierniki

Po raz kolejny policjanci apelują 
o ostrożność i przypominają, że odna-
lezionych niewybuchów nie  należy do-
tykać czy też próbować przenosić.
O znalezisku mundurowych poinfor-
mowała właścicielka gruntów ornych. 
Na miejsce skierowany został policjant 
z grupy rozpoznania minersko-piro-
technicznego, który potwierdził zgło-
szenie. Policjanci zabezpieczyli teren 
do czasu przyjazdu saperów. W trak-
cie działań żołnierze ujawnili na miej-
scu dodatkowe ponad 250 sztuk poci-
sków artyleryjskich oraz niemal 40 za-
palników do pocisków artyleryjskich. 
Znalezione niewybuchy zostały zabez-
pieczone. Jest to już kolejne tego typu 
znalezisko na terenie powiatu radzyń-
skiego. Odnalezione niewybuchy to po-
zostałości działań wojennych z okresu II 
wojny światowej. Pomimo tego, że tyle 

lat znajdowały się pod ziemią, nadal są 
niebezpieczne. Nawet stare i zardze-
wiałe stanowią śmiertelne zagrożenie.

Honorowy patronat nad akcją objął se-
nator Grzegorz Bierecki. 

Na polu w miejscowości Lichty

(gm. Czemierniki) znaleziono 250 pocisków 

artyleryjskich z czasu II Wojny Światowej. 

Praca czeka: zostań pogranicznikiem
Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. 

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są także w Białej Podlaskiej.

gmina borki

Ciekawa inicjatywa gminy Borki. Za 
pomocą prowadzonego przez urzęd-

ników portalu partycypacji społecznej 
można poinformować władze, jakie 
zespoły muzyczne powinny wystąpić 
w przyszłym roku podczas gminnych 

imprez. Propozycje można składać 
do końca 2019 roku. Każda z nich jest 
 mile widziana, każda zostanie rozpa-
trzona!

chełm, biała podlaska

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie 
przypomina, że w trybie ciągłym prowadzi nabór kan-
dydatów do służby przygotowawczej. Dokumenty od 
kandydatów do służby w SG, przyjmowane są już nie 
tylko w siedzibie NOSG w Chełmie ale również w Bia-
łej Podlaskiej oraz Zamościu. Do końca 2019 roku pla-
nuje się przyjąć do służby jeszcze 45 funkcjonariuszy.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą po 
wcześniejszym wyznaczeniu terminu do ich złoże-
nia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem 
dokumentów odbywać się będą od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 
797 337 619. W Białej Podlaskiej dokumenty można zło-
żyć w placówce SG przy ul. Dokudowskiej 19 (wtorek, 
godz. 9-13.30)

piej, bardziej komfortowo i bardziej 
bezpiecznie”.
– Miało się nie dać wypłacić 500 Plus, 
miało się nie dać poprawić warun-
ków życia, miało się nic nie dać zrobić. 
Okazało się, że była możliwość wpro-
wadzenia 500 Plus, spokojnie, ostroż-
nie, poczynając od drugiego dziecka – 
przypomniał.
– Potem, jak się okazało, podatki, które 
były kradzione, wreszcie przechodzą 
do budżetu państwa i okazało się, że 
można wypłacić 500 Plus już na każde 
dziecko. Miało się nie dać poprawić 
losu emerytów, ale okazało się, że dało 
się wypłacić tę trzynastą emeryturę – 
podkreślał Andrzej Duda.
– Celem mojej prezydentury jest to, 
aby po jej zakończeniu przeciętnemu 
Polakowi żyło się lepiej, żeby młodzi 
ludzie, którzy wyjechali za granicę 
chcieli i mogli do Polski wracać. To 

wszystko było moim marzeniem, moim 
wielkim programem i cieszę się, że ra-
zem z moimi kolegami mogliśmy to w 
ciągu ostatnich lat realizować. Wierzę, 
że program ten będzie realizowany da-
lej – powiedział prezydent. 

Urzędnicy, samorządowcy i działacze społeczni spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą

Mieszkańcy witali gościa z entuzjazmem

Podanie o przyjęcie do SG można złożyć m.in. w Białej Podlaskiej

Uwaga na niewybuchy!

Symulator kosztował ok. 100 tys. zł

fo
t. 

Ja
ku

b 
Sz

ym
cz

uk
/K

PR
P

fo
t. 

Ja
ku

b 
Sz

ym
cz

uk
/K

PR
P

fo
t. 

fa
ce

bo
ok

.c
om

/u
rz

ad
gm

in
yt

er
es

po
l/

fo
t. 

lu
be

ls
ka

.p
ol

ic
ja

.g
ov

.p
l

fo
t. 

na
db

uz
an

sk
i.s

tr
az

gr
an

ic
zn

a.
pl



Tygodnik Podlaski
25 października 2019 wydarzenia 3D O Ł Ą C Z  D O  N A ST Y G O D N I K P O D L A S K I . P L

Parady równości już spowszedniały. Teraz tematem jest „edukacja seksualna"

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

STOP SEKSUALIZACJI DZIECI!
Ofensywa obyczajowa skrajnej lewicy trwa! W szkołach organizowane są tzw. tęczowe piątki, promujące ideologię 

LGBT. Posłowie SLD zapowiadają ustawę pozwalającą homoseksualnym parom na adopcję dzieci. W Parlamencie 

Europejskim Polska jest szkalowana, bo ośmiela się dyskutować nad zakazem promocji pedofi lii. Musimy więc dziś 

stawiać sprawę jasno i mówić głośno: ręce precz od naszych dzieci! 

Kto zafunduje nam tęczowe Podlasie?
W naszym regionie „tęczowe piątki” i inne tego typu inicjatywy nie 

cieszą się – przynajmniej na razie – zbyt dużym zainteresowaniem. 

Niektóre wypowiedzi i działania lokalnych polityków liberalnej lewicy 

skłaniają jednak do zadania pytania: jak długo jeszcze będziemy 

mogli cieszyć się względnym spokojem? 

polska

„Tęczowe piątki” to inicjatywa or-
ganizacji o nazwie Kampania Prze-
ciwko Homofobii. Zdaniem licznych 
przeciwników tej akcji, jest ona pro-
mocją ideologii LGBT i homoseksual-
nego stylu życia wśród najmłodszych.

Szkoła wolna od ideologii
– Szkoła musi być wolna od ideolo-
gii, która skrywa się pod pozorem to-
lerancji – powiedział Rzecznik Prawa 

Dziecka Mikołaj Pawlak. – Dyrektorzy 
muszą tego pilnować, a resort eduka-
cji ich kontrolować. Rodzice mogą żą-
dać przestrzegania prawa do wycho-
wania. Rzecznik praw obywatelskich 
ma strzec praw wszystkich obywateli, 

a nie tylko wybiórczo określonych – 
dodał Pawlak.

Prawa rodziców
O tym, że „tęczowe piątki” czy zaję-
cia z tzw. edukacji seksualnej nie mogą 
być pod żadnym pozorem traktowane 
jako obowiązkowe informuje także 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
– Stanowczo podkreślamy, że obo-
wiązkiem dyrektora szkoły jest uzy-
skanie zgody rodziców na działalność 
stowarzyszeń i organizacji na terenie 

szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że 
dziecko w szkole uczestniczy w wyda-
rzeniu niezgodnym z ich wartościami, 
mają prawo wyrazić swój stanowczy 
sprzeciw. Rodzic ma prawo do decy-
dowania o tym, jakie organizacje i z ja-

kimi inicjatywami są obecne w szkole 
– oznajmił resort. 

Kościół mówi „nie”
Przeciwko „tęczowym piątkom” sta-
nowczo wypowiada się także polski 
Kościół. Komisja Wychowania Katoli-
ckiego Konferencji Episkopatu Polski 
podkreśliła, że „szkoła nie jest miej-
scem na propagowanie środowisk 
LGBT”. Przewodniczący Komisji bi-
skup Marek Mendyk oświadczył, że 
„tęczowe piątki” w żaden sposób nie 
pokrywają się z zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Edukacji programem na-
uczania ogólnego. – Rodzice i szkoła 
nie mogą pozostać bierni wobec tego 
problemu – zaznaczył bp Mendyk, 
przypominając komunikat KEP z 2018 
roku. Głosi on, że „sprawy kształcenia 
i wychowania powinny być jak naj-
bardziej odległe od koniunktur poli-
tycznych i ideologicznych. Szkoła nie 
jest i nie może być miejscem na ja-
kiekolwiek propagowanie środowisk 
LGBTQ”. 

Biedroń kłamie w europarlamencie
Równocześnie toczy się burzliwa dys-
kusja o obywatelskim projekcie ustawy 
Stop Pedofi lii, która ma zaostrzać kary 
m.in. za namawianie małoletnich do 
współżycia seksualnego. Potrzebna 
inicjatywa stała się pretekstem do ko-
lejnego ataku na Polskę. Lewicowy eu-
roparlamentarzysta, założyciel partii 
Wiosna Robert Biedroń doprowadził 
do debaty w  Parlamencie Europej-
skim, której tematem było rzekome 
prześladowanie „edukatorów seksu-
alnych” w naszym kraju. Biedroń po-

południowe podlasie

Najbardziej znanym orędownikiem 
obyczajowej rewolucji z naszego re-
gionu jest niewątpliwie Riad Haidar, 
polityk przez wiele lat związany z SLD, 
który ostatnio został posłem z  ra-
mienia Koalicji Obywatelskiej (to PO 
i kilka mniejszych partyjek). W trakcie 
kampanii wyborczej Haidar zaprezen-
tował się jako zwolennik „małżeństw” 
homoseksualistów. 

– Ja osobiście jestem za – powiedział 
w wywiadzie udzielonym radiu RMF 
FM bialski neonatolog. 
Na pytanie, czy pary homoseksualne 
powinny mieć prawo do adopcji dzieci 
Haidar odparł zaś: 
– Powinny, co przeszkadza? Jeżeli 
spełniają pewne warunki które są 
ustalone przez organy państwa po-
wołane do tego celu, dlaczegóż nie? 
– dowodził. 
Z kolei polityczny podopieczny Hai-

dara, prezydent Białej Podlaskiej Mi-
chał Litwiniuk z PO nie chciał odpo-
wiadać na pytania o swoją postawę 
wobec wizyty w  mieście edukato-
rów z grupy LGBT Stonewall. Przypo-
mnijmy: przybyli oni do Białej Pod-
laskiej latem, bo uznali, że „skala 
pomówień i dezinformacji na temat 
społeczności LGBT+ jest ogromna”. 
Ich wizytę promował m.in. współfi -
nansowany z miejskich pieniędzy por-
tal radiobiper.pl. Mimo, że miał taką 

możliwość, Litwiniuk nie sprzeciwił 
się akcji homoaktywistów. 
– Prezydent miasta nie był inicjato-
rem, współorganizatorem wydarze-
nia oraz nie wziął w nim udziału – 
tłumaczyła wówczas swojego szefa 

rzeczniczka Litwiniuka Gabriela Kuc-
-Stefaniuk. 

HS 

Obowiązkiem dyrektora szkoły 

jest uzyskanie zgody rodziców 

na działalność stowarzyszeń 

i organizacji na terenie szkoły. 

Jeśli rodzice wiedzą o tym, że 

dziecko w szkole uczestniczy 

w wydarzeniu niezgodnym z ich 

wartościami, mają prawo wyrazić 

swój stanowczy sprzeciw. wiedział m.in., że to rząd PiS przedsta-
wił propozycję zaostrzenia kar (co jest 
nieprawdą) i że to projekt… „pisany pod 
dyktando lobby pedofi lskiego”.

Śmiszek chce adopcji dzieci
Z kolei poseł SLD a prywatnie partner 
Biedronia Krzysztof Śmiszek zapo-
wiedział, że w ciągu najbliższych mie-

sięcy złożony zostanie projekt ustawy 
o związkach partnerskich czyli „mał-
żeństwach” homoseksualistów. Mają 
się w nim znaleźć zapisy umożliwia-
jące homo-parom adopcję dzieci. 

HS

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

Riad Haidar Michał Litwiniuk
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Więcej czasu na pieniądze za suszę
Ważna informacja dla rolników! Decyzją ministra Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego termin składania wniosków o pomoc suszową został 

przedłużony do 15 listopada. 

PIERWSZA INAUGURACJA
BEZ PROFESORA BERGIERA

biała podlaska

Specjalny list do bialskiej społeczności akademi-
ckiej wystosował prezydent Andrzej Duda. Od-
czytał go, wraz z fragmentami listu od Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, 
rektor PSW prof. Jerzy Nitychoruk. 
– 20 lat istnienia naszej uczelni to piękny czas. 
Znaleźliśmy tu pracę, przyjaciół, realizujemy ży-
ciowe pasje. Nasza uczelnia, choć nie najstarsza, 
będzie dla nas zawsze najważniejsza. Możemy być 
dumni z naszego wspólnego dzieła – mówił prof. 
Nitychoruk, podkreślając ogromne zasługi zmar-
łego niedawno prof. Józefa Bergiera, wieloletniego 
rektora bialskiej uczelni. 
Prof. Bergier został uhonorowany nie tylko przez 
bialczan. Podczas inauguracji na ręce małżonki 

rolnictwo

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa rozpoczęła nabór 3 paź-
dziernika i do piątku 18 października na 
konta rolników przelała w ramach po-
mocy suszowej blisko 395 mln zł. Z dnia 
na dzień rośnie liczba składanych 
wniosków o pomoc. Do biur powiato-
wych Agencji trafi ło ich blisko 155 tys. 
Pomoc jest udzielana na każdy hektar 
upraw dotkniętych klęską żywiołową, 
w przypadku gdy szkody spowodowane 
tegoroczną suszą, huraganem, gra-

dem, deszczem nawalnym, przymroz-
kami wiosennymi lub powodzią osza-
cowane przez komisję powołaną przez 
wojewodę, wynoszą co najmniej 30 
proc. danej uprawy. Wysokość pomocy 
jest zróżnicowana i zależy od wielkości 
szkód powstałych na powierzchni da-
nej uprawy lub od obsady posiadanych 
przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie w przypadku po-
mocy do użytków zielonych w gospo-
darstwie.
Susza była także jednym z tematów 
piątego posiedzenia Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Rolniczego. Obradom 
przewodniczył wicewojewoda lubelski 
Robert Gmitruczuk. Omówiono także 
bardzo szeroko kwestię walki z ASF na 
terenie Lubelszczyzny. W posiedzeniu 
WRDR uczestniczyli m.in. Sebastian 
Trojak, członek zarządu wojewódz-
twa lubelskiego; Maciej Frant z Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego 
w Puławach oraz przedstawiciele Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego LUW: Grzegorz Wiński 
i Grzegorz Lipa.

HS 

śp. profesora Barbary przekazany został dyplom 
poświadczający przyznanie bialskiemu naukow-
cowi doktoratu honorowego przez uniwersystet 
w Pecsu na Węgrzech. 
Inauguracja była także okazją do odebrania me-
dali przez pracowników uczelni medali nadanych 
przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Z rąk prof. Nitychoruka 
tytuł honorowego profesora uczelni odebrał z kolei 
prof. Grzegorz Podstawka. Do ślubowania przystą-
pili studenci reprezentujący wszystkie cztery wy-
działy PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział 
Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział 
Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Nauk Tech-
nicznych. Inaugurację uświetnił występ Kseni Olej-
nik oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Biawena”.

HS

Ważne porozumienie
Zarządzająca Centrum Logistycznym w Małaszewiczach spółka 
PKP Cargo, PSW oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
w Terespolu podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia no-
wych kierunków kształcenia. Młodzi ludzie będą zdobywali wie-
dzę z dziedziny logistyki, transportu i spedycji a potem znajdą za-
trudnienie w PKP Cargo. – To zatrzyma naszą młodzież tu, w na-
szych domach – mówił podczas uroczystości senator Grzegorz 
Bierecki, inicjator programu. Dzięki porozumieniu młodzi ludzie 
będą uczyli się fachu w ALO w Terespolu a potem pogłębiali wie-
dzę studiując w bialskiej PSW. 

Wybitny naukowiec
Profesor Józef Bergier był bardzo cenionym specjali-
stą z zakresu teorii i praktyki treningów w zespołowych 
grach sportowych. Karierę naukową poświecił na bada-
nie zagadnień motoryki człowieka. Opublikował ponad 
300 artykułów i 6 autorskich podręczników. Jego arty-
kuły można było przeczytać w czołowych zagranicz-
nych naukowych czasopismach o teorii sportu: „Annals 
of Agricultural and Environmental Medicine”, „Journal 
of Sports Science and Medicine”, „Journal of Human Ki-
netics” czy „Journal of Toxicology and Environmental 
Health”. Do historii Białej Podlaskiej i naszego regionu 
Józef Bergier przeszedł jako założyciel i wieloletni rek-
tor Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II.

Po raz dwudziesty zainaugurowano rok akademicki 
na Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej. Była to równocześnie pierwsza 
inauguracja bez twórcy uczelni, zmarłego w marcu 
br. współtwórcy uczelni prof. Józefa Bergiera.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego
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Wyprawa seniorów do Lublina 
Uczestnicy pierwszej edycji projektu „Czas dla Seniorów” radzyńskiego 

Klubu Seniora pojechali na wspaniałą wycieczkę do Lublina. Główny 

punkt programu: spektakl w Teatrze Muzycznym „Nie taki Straszny Dwór”.

Tragedia na „dwójce”

lublin

Jest to kameralna, skrócona wersja naro-
dowej opery „Straszny Dwór” Stanisława 
Moniuszki. Przedstawienie zostało przy-
gotowane z racji przypadającej w tym 
roku 200. rocznicy urodzin kompozy-
tora oraz Roku Stanisława Moniuszki, 

ogłoszonego uchwałą Sejmu. 
Podczas pobytu w  Lublinie seniorzy 
mieli okazję odbyć spacer po lubelskiej 
Starówce – włącznie z odwiedzinami 
Katedry Lubelskiej, zrelaksować się 
w grocie solnej. Ostatnie godziny po-
bytu w stolicy regionu spędzili na Placu 
Litewskim odpoczywając przy fontan-

nach oraz słuchając przewodnika o tym 
ważnym miejscu w  dziejach miasta. 
Znajduje się tam m.in. pałac Potockich, 
gdzie mieszkała rodzina Eustachego, za-
nim ten za główną siedzibę rodu wybrał 
Radzyń i rozbudował pałac. Tam przy-
szedł na świat Stanisław Kostka Potocki.

HS

kobylany

Policjanci wyjaśniają okoliczności tra-
gicznego wypadku drogowego, do któ-
rego doszło w miniony poniedziałek na 
krajowej „dwójce”. Zginął w nim moto-
cyklista.
Do wypadku doszło w miejscowości Ko-
bylany. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący samochodem osobowym 
marki BMW, 52-letni mieszkaniec gm. 
Terespol, doprowadził do zderzenia 
z  motocyklem marki Kawasaki. Kie-
rowca osobówki prawdopodobnie wy-
jeżdżając z drogi podporządkowanej, nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu jadą-
cemu krajówką motocykliście. W chwili 
zdarzenia 52-latek był trzeźwy. W wy-
niku zdarzenia 36-letni mieszkaniec gm. 
Terespol kierujący jednośladem, poniósł 
śmierć na miejscu zdarzenia. Policjanci 
wyjaśniają szczegóły i okoliczności wy-
padku i apelują do wszystkich kierują-
cych o rozwagę i przestrzeganie prze-
pisów. Pamiętajmy, że motocyklista 
w momencie zderzenia z samochodem 
narażony jest na większe niebezpie-
czeństwo utraty zdrowia i życia. Oprócz 
kasku i odpowiedniego kombinezonu, 

nie ma on żadnych zabezpieczeń w po-
staci karoserii samochodu, pasów bez-
pieczeństwa czy poduszek powietrz-
nych. Kierowanie pojazdem to także 
odpowiedzialność za innych uczestni-
ków ruchu drogowego. Przestrzeganie 
przepisów, wyobraźnia, rozsądek oraz 
umiejętność przewidywania różnych 
sytuacji na drodze są gwarantem bez-
pieczeństwa.

HS 

DĄB „DEWAJTIS”
Zespół pałacowo-parkowy w Woli Osowińskiej (gm. Borki) 

ma kształt prostokąta. W centralnej jego części znajduje się 

pałac, który składa się z dwóch części – parterowego dworu 

z XIX w. i przylegającego do niego piętrowego skrzydła 

(mającego już formę pałacu) dobudowanego w 1906 r. 

Budynek otacza park krajobrazowy założony w XVIII w. 

Spotkamy w nim wiele starych drzew, z których najbardziej 

charakterystycznym jest tajemniczy dąb „Dewajtis”.
wola osowińska

Nazwa drzewa nawiązuje do pozytywistycznej powieści oby-
czajowej Marii Rodziewiczówny z 1889 r., która po raz pierw-
szy została opublikowana w odcinkach na łamach „Kuriera 
Warszawskiego”. Książka „Dewajtis” za życia autorki docze-
kała się 13 wydań po polsku, a także licznych przekładów, 
m.in. na litewski, niemiecki, serbski, angielski, francuski, wę-
gierski, czeski czy słowacki. Na jej podstawie powstała sztuka 
teatralna oraz słuchowisko radiowe. Podczas wojny książka 
ukazała się w Londynie, Chicago, Palestynie i Rzymie. Do 
chwili obecnej powieść „Dewajtis” jest wciąż poczytna i nie-
ustannie wznawiana.
Akcja książki Marii Rodziewiczówny „Dewajtis” rozgrywa się 
na Żmudzi. Główny bohater – Marek Czertwan – po śmierci 
despotycznego ojca jest wyzyskiwany przez rodzinę macochy. 

Zajmuje się majątkiem Poświcie, który po-
został bez opieki po zaginięciu przyjaciela, 
Kazimierza Orwida. Wrodzona pracowitość 
zmusza go do niezwykłych wysiłków i poświę-
ceń w imię cudzego dobra. W tym wszystkim 
jest bardzo samotny. Jedynym oparciem dla Marka 
jest tytułowy dąb, który rośnie w pobliżu ruin litew-
skiej warowni. Drzewo jest dla niego symbolem wiecz-
nego trwania, niezniszczalności, ale i tradycji wiążących 
mieszkańców z ziemią ojczystą. Los głównego bohatera od-
mienia odnalezienie w Ameryce córki właściciela majątku, 
Ireny Orwid. Marek chce jak najszybciej przekazać jej spuś-
ciznę po ojcu i zająć się wreszcie własnym życiem. Młodzi 
jednak zakochują się w sobie, tylko że Marek broni się przed 
tym uczuciem. Obawia się, że zostanie posądzony o wyracho-
wanie jako żeniący się z panną tylko dla jej fortuny. Toczy 
walkę z samym sobą. Dopiero dramatyczne wydarzenia, ja-
kich doświadczy, pozwolą mu przełamać się. W nagrodę już 
na zawsze zdobędzie ukochaną kobietę oraz wszelkie dobra 
materialne będące jego wyłączną zasługą.
Dąb „Dewajtis” w Woli Osowińskiej to dąb szypułkowy, który 
naturalnie występuje niemal w całej Europie. Jest on gatunkiem 
długowiecznym i potrafi  rosnąć 1000 lat. Wiek drzewa znaj-
dującego się w woleńskim parku szacuje się na ponad 500 lat. 
Obwód jego pnia w najszerszym miejscu wynosi ok. 550 cm. 
Dąb „Dewajtis” posiada status pomnika przyrody ożywionej.
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Dwudziesta druga część 

cyklu Cudze chwalicie,

 swoje poznajcie… 

...autorstwa Roberta Mazurka, 
znanego animatora kultury i dzia-
łacza społecznego, obecnie szefa 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Radzyńscy seniorzy miło i pożytecznie spędzili czas w Lublinie

W wypadku zginął motocyklista
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Broniarz znów grozi strajkiem
Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz chce, 

żeby jego ludzie wszczęli kolejny protest. Tym razem jest to tzw. 

strajk włoski. 

Przez eko-terrorystów zginą nasze lasy?Przez eko-terrorystów zginą nasze lasy?

polska

Według Broniarza protest ma polegać 
na wykonywaniu tylko tych czynności, 
które są opisane w przepisach prawa 
oświatowego. Twierdzi on,  że jest to… 
obrona godności zawodu nauczyciela. 
– Nie można traktować nauczyciela jak 
pochyłego drzewa, na które każda koza 
wejdzie i stanie się on bez mała osobą 
odpowiedzialną za wszystko – powie-
dział szef ZNP na antenie jednej z lewi-

cowych rozgłośni radiowych. 
Broniarz oświadczył, że protest jest 
bezterminowy, a jego wstępną ocenę 
ZNP dokona w kwietniu.
Na pytanie, jak dużo nauczycieli może 
włączyć się w protest, odpowiedział, 
że to będzie „proces, kaskada, lawina, 
to będzie pączkowało”.
– Zaczynamy od  dużych miast, 
bo tu  jest największe zainteresowa-
nie, ale to  będzie schodziło na  dół. 
Przykłady pociągają, jeżeli nauczy-

ciele zobaczą, że w sąsiadującej szkole 
pedagodzy porozumieli się i  jadąc 
na wycieczkę, dostają delegacje od dy-
rektora, stosowne wynagrodzenie 
za godziny nadliczbowe – stwierdził 
Sławomir Broniarz, łaskawie dodając, 
że „protest nie będzie oznaczał braku 
szkolnych wycieczek”.

HS

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

ekoterror

Miliony drzew w Puszczy Białowieskiej umarły, 
o co z ochotą walczyły takie organizacje jest 
Greenpeace. Pseudoekolodzy radzili, żeby zo-
stawić drzewa samym sobie, aby zjadł je kor-
nik, a puszcza sama się odrodzi. Jeszcze kilka lat 
temu nikt nie zastanawiał się, czy kornik jest na-
turalny, czy nie. Chore drzewa były wycinane, 
aby uratować pozostałe. W ich miejsce sadzono 
nowe. Te wyrastały, umierały i upadały, a na ich 
miejscu pojawiały się już nowe, nieposadzone 
ludzką ręką. To właśnie w taki sposób powstała 
Puszcza Białowieska, której ekolodzy pozwalają 
umierać. Problem jednak w tym, że ich plany ni-
jak mają się do rzeczywistości, bo puszcza dla 
kornika to za mało i zaczął interesować się oko-
licznymi lasami.

Walka o Puszczę
O Puszczę Białowieską walczył były minister 
środowiska, śp. prof. Jan Szyszko. Wielokrotnie 
podkreślał, że wbrew temu, co twierdzi Komisja 
Europejska, Puszcza od wieków jest użytkowana 
przez człowieka, dzięki czemu tak pięknie wy-

glądała. Wielokrotnie podkreślał także, że tylko 
wycinka zarażonych drzew może zapobiec roz-
przestrzenianiu się kornika. Podkreślał, że przez 
kornika giną nie tylko drzewa, ale także siedli-
ska i gatunki.
– W reakcji rozpoczął się pozamerytoryczny 
atak medialny oskarżający Polskę o  celowe 
niszczenie unikatowych zasobów przyrodni-
czych. Słowu „wycinka puszczy” nadano sym-
boliczny wymiar. Posługując się tym hasłem, 
blokowano prowadzenie przez leśników prac 
ochronnych, upokarzano miejscową ludność 
i słano skargi na cały świat — mówił w 2018 roku 
prof. Szyszko.

Inwazja idzie z Białowieży
Co spowodowało zaniechanie wycinki chorych 
drzew, co bez skrupułów zrobiono np. w Bawa-
rii? Rozszalały kornik zaczął atakować podlaskie 
lasy, oddalone nawet o 100 km!
Monika Strus-Wołos poinformowała na Facebo-
oku, że należący do jej rodziny od ponad 600 lat 
na Podlasiu, będzie musiał zostać wycięty, bo zo-
stał zaatakowany przez kornika.
– Inwazja idzie od  Białowieży i  dotarła już 

do lasu w prostej linii oddalonego o 100 km. We-
dług nadleśniczych, całe Podlasie stanęło na kra-
wędzi największej katastrofy lasów, może nawet 
w historii. Bo kiedyś nie było durnych ekologów, 
a ludzie robili po prostu racjonalne cięcia sani-
tarne – stwierdziła.

Tysiące drzew pod siekiery
Kobieta zwróciła uwagę, że wszystko zaczęło 
się od zablokowania wycinki w Białowieży kil-
kuset zainfekowanych drzew. Zwróciła uwagę, 
że warto o tym pamiętać, bo „teraz pod siekiery 
muszą iść niezliczone tysiące drzew w całym re-
gionie”.
– Ale co, eko-guru nie mówią o tym, prawda? 
A wy nie przewidzieliście, że kornik, gdy już ze-
żre Białowieżę, pójdzie dalej? Wasza zdolność 
przewidywania skutków nie sięga tak daleko? 
Płakać mi się chce. Już nie zobaczę mojego lasu. 
Na pewno ponownie go nasadzimy, ale piękny 
las zobaczą dopiero kolejne pokolenia. Dbaliśmy 
o niego, dosadzaliśmy cenne gatunki, robiliśmy 
cięcia sanitarne – wspomina Strus-Wołos.
Strus-Wołos zwróciła także uwagę na to, jak 
ogromną stratą dla ekosystemu jest atak kornika.

Apel do „ekologów”
– Płakaliście nad biednymi dziczkami odstrze-
lanymi z powodu ASF? To zacznijcie płakać nad 
tysiącami zwierząt – saren, dzików, zajęcy, lisów, 
ptactwa, płazów, owadów, które z dni a na dzień 
zostaną pozbawione leśnego domu. Wiele zginie 
w czasie migracji, część trafi  do innych komplek-
sów leśnych, które przecież są już zasiedlone. 
Wiecie co się stanie, gdy gwałtownie wzrośnie 
tam populacja zwierząt? Część przestanie się 
rozmnażać, a część zginie z głodu. Czysta biolo-
gia. I nie jest to najprzyjemniejszy rodzaj śmierci. 
Co wtedy zrobicie? Przywieziecie 10 kg marchwi, 
aby zagłuszyć sumienie? – pytała w swoim wpi-
sie kobieta. – Na przyszłość bądźcie łaskawi nie 
zabierać głosu w sprawach, o których nie macie 
zielonego pojęcia. Pilnujcie swojej sojowej la� e 
– dodała Monika Strus-Wołos.
Ekolodzy i Komisja Europejska zamiast drzew, 
chroni kornika. Ile jeszcze drzew musi zginąć, 
a wraz z nimi wiele zwierząt, ptaków i owadów, 
aby przejrzeli na oczy? W Przypadku Puszczy 
Białowieskiej może być już za późno, ale Polska 
ma wiele lasów, które można uratować.

HS/wPolityce.pl

Walka ze zmianami klimatycznymi to w ostatnim czasie jedno z ulubionych haseł Walka ze zmianami klimatycznymi to w ostatnim czasie jedno z ulubionych haseł 
podnoszonych przez pseudoekologów i celebrytów protestujących w obronie i przeciwko podnoszonych przez pseudoekologów i celebrytów protestujących w obronie i przeciwko 
wszystkiemu, możliwe. To oni doprowadzili do tego, że Puszcza Białowieska zabijana jest wszystkiemu, możliwe. To oni doprowadzili do tego, że Puszcza Białowieska zabijana jest 
przez kornika drukarza. Okazuje się także, że teren puszczy to dla kornika za mało!przez kornika drukarza. Okazuje się także, że teren puszczy to dla kornika za mało!

Szef ZNP Sławomir Broniarz znowu wkracza do akcji
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Nierozumność, podłość, pogarda i kłamstwo stają 
się wyznacznikiem nowoczesności i współczesności. 
Destruktorzy polskiego państwa i polskich insty-
tucji, niszczyciele wszelkich wartości ruszą teraz 
na prawdziwą wojnę z polskością, chrześcijaństwem, 
rozumnością, a nawet powagą.
Natychmiast po wyborach, jak widać „wajchowy” 
zwolnił wszelkie hamulce – jak to trafnie zauwa-
żył red. Michał Karnowski. I jeśli nie będziemy się 
mądrze i odważnie bić, to łotry całkiem wejdą nam 
na głowę. Bezkarność na tyle rozzuchwaliła złoczyń-
ców, że znów poczuli wiatr w żagle, teraz nie będzie 
już żadnej świętości, ani żadnych granic kompromi-
tacji, czy prowokacji. Chronieni przez nadzwyczajną 
kastę sędziowską, inspirowani i pompowani przez 
zagraniczne media w Polsce, finansowani i wspierani 
politycznie przez wszelkie ośrodki wrogie Polsce, 
delikatnie traktowani przez władze będą chcieli 

prawdziwej rewolty społecznej i etycznej, nowej 
wojny ideologicznej. Rozmiary i formy szokujących 
zachowań publicznych i politycznych deklaracji, 
w nadchodzących latach będą przybierać kształt 
satanistycznych tańców pod papieskim oknem w Kra-
kowie, w rocznicę wyboru Papieża – Polaka, Św. Jana 
Pawła II, czy przyrównywania męczeńskiej śmierci 
ks. J. Popiełuszki do dramatu osoby niezrównoważo-
nej psychicznie, co właśnie uczynił przewodniczący 
PO i KO Grzegorz Schetyna.
Niestety podobne zachowania celebrytów i polity-
ków staną się powszechnością, a próby destrukcji, 

demoralizacji i degradacji ludzkich zachowań, ataki 
na tradycyjną rodzinę, religię katolicką, drwiny 
z uczciwych i myślących, ośmieszanie polskiego pań-
stwa, Sejmu, Senatu, pogarda dla rządzących stanie 
się nagminna i bardziej akceptowana, jeśli nie zosta-
nie podjęta twarda, bezwzględna kontrofensywa 
ludzi rozumnych i przyzwoitych. Wydaje się nawet, 
że mimo coraz bardziej żałosnych i rozpaczliwych 
zaklęć prof. L. Balcerowicza kwestie gospodarcze 
i finansowe zejdą na plan dalszy, będzie zaś eska-
lowana przez totalną opozycję wojna kulturowa 
i cywilizacyjna, propagowane będzie zło i głupota, 
akceptowana deprawacja, a nawet dewiacje, a prze 
wszystkim będzie czyniony gigantyczny chaos 
i to za wszelką cenę, bo rozzuchwaleni złoczyńcy 
nie obawiają się już żadnych konsekwencji i to bez 
względu na obawy premiera Jarosława Gowina 
czy rządzący będą mówić językiem konfederacji, 
czy językiem miłości. Tęczowo-różowa nawałnica 
ruszyła na całego, będą zakładane w Sejmie zespoły 
d/s LGBT, będą próby uchwalenia ustawy o małżeń-
stwach homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci. 
Nie chodzi tylko o to, że rządzić się będzie znacznie 
trudniej i ciężej przyjdzie naprawiać Polskie Pań-
stwo – a jest co jeszcze naprawiać – ale już raczej 

o to jakie będą dusze i sumienia młodych pokoleń 
Polaków, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska, 
jak mawiał premier J. Olszewski. Czy elitą będą 
ludzie pokroju J. Stuhra, K. Jandy, prof. J. Hartmana, 
senatora St. Gawłowskiego, posłanki K. Jachiry 
czy senatora J. Fedorowicza, czy w ogóle jeszcze 
będziemy mogli nadawać prawdziwe znaczenie sło-
wom, bez cenzury i konsekwencji, używać własnych 
opinii, słów surowych, ale prawdziwych, czy w rela-
cjach publicznych i zawodowych ostanie się resztka 
rozumności, zdrowego rozsądku, prawdy i przyzwo-
itości, czy poprawność polityczna zatriumfuje nad 

Pełne wyrzeczeń życie i męczeńska śmierć kapłana z Żoliborza 
pokazują, że wiele podziałów, które sobie narzucamy jest sztucz-
nych, a liczy się tylko ten podstawowy, na dobro i zło.
Zastanówmy się nad tym, proszę, choć dzisiaj, w rocznicę 
Jego śmierci.
Światopogląd czy polityka, choć na co dzień rozgrzewają opinie 

publiczną są tylko pochodną pierwotnego wyboru. Wydawało 
nam się do niedawna, że trwałym podziałem na scenie politycz-
nej jest przeciwstawienie się prawicy lewicy i na odwrót. I co? 
Wydaje się, że to anachronizm, teraz mamy raczej konserwaty-
stów naprzeciwko liberałów. Za kilka lat linię graniczną położymy 
pewnie gdzieś indziej. Taka jest natura ludzka, że potrzebujemy 
się różnić, że różnice sami sobie wymyślamy. Bo tam, gdzie jest 
podział, gdzie są kontrowersje, są: oglądalność, klikalność, zwo-
lennicy i przeciwnicy. Jest jakaś energia pomagająca zrobić biznes. 
Bo w efekcie, to o to chodzi.
Podział na dobro i zło jest dzisiaj mało widowiskowy, traktujemy 
go może jako oczywistość, więc nie ma nad czym się rozdrabniać. 
Gdyby się nad tym głębiej zastanowić i podejść do zagadnie-
nia uczciwie, mogłoby się okazać, że prawicowcy znajdą dobrych 

ludzi wśród lewaków i odwrotnie. Nie chodzi mi o jakieś sztuczne 
pojednania, raczej o zastanowienie nad istotą sporu. A to już jest 
myślenie niebezpieczne dla układu nowego, wspaniałego świata. 
Dlatego są ludzie, którym zależy, by nakładając na rzeczywi-
stość pewne kalki nie pozwolić ludziom na myślenie o najprostszej 
naturze rzeczy i zdarzeń. By, np. wiwatujący na cześć Urbana 
tłum w jednym z warszawskim klubów nie myślał w katego-
riach: dobry to czy zły człowiek, tylko by szedł za politycznym 
podszeptem i widział w tej „zabawie” udział we froncie anty-PiS. 
W czasach odwracania znaczeń słów i innych manipulacji szczegól-
nie ważne jest proste przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki. Kapłan 
mawiał, że „prawda to jest zgodność słów z czynami”. Jakież 
to proste! Prawda?
Artykuł opublikowany w portalu wPolityce.pl 

CYTAT 
TYGODNIA

Ktoś, kto 
się kogo-
kolwiek 
boi nie 
powinien 
być prezy-
dentem. 
Jestem 
względnie 
młodym 
człowie-
kiem i nie 
wybieram 
się na eme-
ryturę.

Nadchodzi wojna kulturowa, a głupota i podłość 
zaczynają triumfować w życiu publicznym

odwagą cywilną i rozumnością, czy zwyciężą i zdo-
minują nasze życie głupota, bylejakość, ideologia 
LGBT i homo-parady w każdy weekend? Nadcho-
dzi idiokracja w miejsce dogorywającej, liberalnej 
Demokracji, a podłość i głupota stają się wyznaczni-
kiem współczesności. Uniwersytety tak dopieszczane 
przez wicepremiera J.  Gowina zamiast edukacji 
coraz śmielej serwują młodym ludziom ideologi-
zację, dyktat intelektualny, autocenzurę, a nawet 
deprawację sumień. Skala negatywnych emocji spo-
łecznych i politycznych będzie tylko rosła, media 
mętnego nurtu będą głównie sprzyjać dalszemu 
„odmóżdżaniu” polskiego społeczeństwa, zaś liczba 
mało-pożytecznych idiotów, chwytających w lot 
wszelkie diabelskie podszepty będzie niestety rosła, 
bez skutecznego oporu, bez repolonizacji, czy dekon-
centracji mediów tę wojnę trudno będzie wygrać. 
W mocno już wygłodniałej konfitur i stanowisk total-
nej opozycji żądza władzy przyćmiewać będzie nawet 
instynkt samozachowawczy, a to będzie zabójcze 
dla polskiego życia publicznego, polityki i relacji 
międzyludzkich. Niestety urosną w siłę bez sta-
nowczej tamy ze strony rządzących wszelkie formy 
przemocy słownej czy psychicznej, nie mówiąc już 
o roli rynsztokowego języka i zwyczajnie chamskich 
zachowaniach. Zwykli kłamcy, oszuści, złodzieje 
czy socjopaci, na scenie publicznej i politycznej 
przestaną być wyjątkami, postaciami wstydliwymi, 
godnymi potępienia czy niewybieralnymi. Będzie 
można „świrować”, iść na wybory i wybierać tych 
zdecydowanie najgorszych. Coraz bardziej będzie 
nam brakować prawdziwych elit, godnych zaufania 
mężów stanu, coraz więcej będzie tych bezczelnych, 
bezmyślnych, a nawet skorumpowanych, patolo-
gicznych krętaczy i ludzi zwyczajnie złych. Ludzie 
myślący i wartościowi staną się coraz mniej nie-
zbędni i doceniani. Niestety walka dobra ze złem, 
głupoty z rozumnością, prawdy z kłamstwem będzie 
się tylko potęgować i wcale nie jest powiedziane, 
że mądrość i przyzwoitość mogą wygrać starcie 
z głupotą, butą, niekompetencją i cynizmem. Ludzie 
przestali już się bać głodu, chłodu i wojny, dla wielu 
suwerenność i naród, prawda i piękno przestały 
mieć istotne znaczenie, liczy się dziś konsumpcja, 
kasa i swawola. Ile uda się nam ocalić jeszcze z tego, 
co piękne, mądre, dobre i sprawiedliwe, wbrew pozo-
rom wiele zależy od nas samych i naszych wyborów 
– sporo też od rządzących? 
Czy robiąc ciągle to samo możemy oczekiwać lep-
szych rezultatów? Z pewnością jednak nie można 
się poddawać.

Męczeństwo kapłana z Żoliborza pokazuje, 
że realny wybór jest jeden – między dobrem, a złem

Marcin Wikło
Dziennikarz prasowy, radiowy 
i telewizyjny. Publikuje w portalu 
wPolityce.pl i tygodniku Sieci

Ludzie przestali już się bać głodu, 

chłodu i wojny, dla wielu suwerenność 

i naród, prawda i piękno przestały 

mieć istotne znaczenie, liczy się dziś 

konsumpcja, kasa i swawola.

Janusz Szewczak
Poseł PiS

Andrzej Duda
Prezydent RP

Duda
RP
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PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI
IDZIE PRZEZ RODZINĘ
– Przeżywamy atak cywilizacyjny na rodzinę. Zgodnie z naturą składają się na nią mężczyzna 
(ojciec), kobieta (matka) i dzie ci. Jesteśmy jednak świadkami szalonych pomysłów, które 
mają doprowadzić do zapaści kulturowej i cywilizacyjnej – mówi ks. infułat Ireneusz Skubiś, 
założyciel i moderator Ruchu Europa Christi.

wywiad

Spróbujmy podsumować dotychczasowe 
wydarzenia III Międzynarodowego Kon-
gresu „Europa Christi – Europa dwóch 
płuc – Europa Ewangelii, prawdy i po-
koju. Karta praw rodziny. Wizja św. Jana 
Pawła II, który powinien zostać Patro-
nem Europy i Doktorem Kościoła”. Co 
jest największym osiągnięciem aktual-
nej edycji?
Ks. inf. Ireneusz Skubiś: Pragnęliśmy, 
żeby trzecia edycja kongresu już po-
przez swoje hasło „Europa dwóch płuc 

– Europa Ewangelii, prawdy i pokoju”, 
wprowadzała nas głębiej w rzeczywi-
stość pontyfi katu św. Jana Pawła II, któ-
rego wizję Europy pragniemy realizo-

wać. 1150. Rocznica śmierci św. Cyryla 
była wyzwaniem, żeby poprzez jego re-
fl eksje dotyczące Braci Sołuńskich, któ-
rych ogłosił współpatronami Europy 
i z charyzmatami których łączył swój 
pontyfikat, lepiej rozumieć symbol 
wschodnich płuc Europy. Zaczynaliśmy 
w Częstochowie przed obliczem Matki 
Bożej, która kształtowała jego serce ka-
płana, biskupa i papieża w duchu de-
wizy „Totus tuus”. Kontynuowaliśmy 
w  Velehradzie na Morawach, o  któ-
rym św. Jan Paweł II mówił, że obok 
Monte Cassino, skąd św. Benedykt bu-

dował Europę Łacińską, stanowi drugi 
kamień węgielny chrześcijańskiej Eu-
ropy. W Velehradzie święci Cyryl i Me-
tody wszczepili na trwale w historię 

Europy tradycję grecką i bizantyjską. 
„Finał” cyrylometodiańskich sesji od-
był się w Nitrze, którą św. Jan Paweł na-
zwał Betlejem chrześcijaństwa na Sło-
wacji. W Nitrze stanął pierwszy chrześ-
cijański kościół na ziemiach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Jeszcze za ży-
cia św. Metodego utworzono tutaj die-
cezję, a katedra, która wznosi się nad 
miastem, stanowi wśród narodów sło-
wiańskich jedną z najstarszych siedzib 
biskupów w Europie. W skrócie, prze-
wodnią myślą sesji było zapoznanie się 
z modelem ewangelizacji Słowian Eu-

ropy przez świętych Cyryla i Metodego. 
Z modelem, który prowadzi do prawdy, 
mądrości oraz do jedności poprzez po-
kój, co stanowi ogromne wyzwanie dla 

naszych czasów. Każda sesja między-
narodowa była koronowana uroczystą 
Eucharystią, modlitwą za Europę i ro-
dzinę, żeby wzmacniać wspólnotę du-
cha, pamiętając o nauczaniu św. Jana 
Pawła II w Gnieźnie w 1979 r., że „nie 
będzie jedności Europy, dopóki nie bę-
dzie ona wspólnotą ducha”.

Kolejne sesje kongresu – w  Lublinie, 
Warszawie, we Wrocławiu i Lwowie – po-
dejmą głównie bardzo ważne zagadnie-
nia dotyczące Karty praw rodziny, która 
powstała z inicjatywy św. Jana Pawła II. 
Dlaczego ten dokument jest tak ważny?
– Przeżywamy atak cywilizacyjny na 
rodzinę. Zgodnie z  naturą składają 
się na nią mężczyzna (ojciec), kobieta 
(matka) i dzieci. Jesteśmy jednak świad-
kami szalonych pomysłów, które mają 
doprowadzić do zapaści kulturowej 
i cywilizacyjnej. To są zagrożenia prze-
ciwko naturalnemu stanowi życia czło-
wieka na ziemi. Ideologia gender staje 
się w wielu miejscach na globie jako 
obowiązująca i  panująca i  jako taka 
jest w przestrzeni medialnej, publicz-
nej i politycznej elementem poprawno-
ści politycznej.

Dziś rodzinie, a wraz z nią wszystkim tra-
dycyjnym wartościom, nieustannie za-
graża atak środowisk odwołujących się 
do myśli neomarksistowskiej. Czy Koś-
ciół może odpowiedzieć na to zagrożenie 

właśnie Kartą praw rodziny?
– Wobec różnych pomysłów, m.in. za-
wartych w  karcie LGBT, przypomi-
namy, że z inspiracji św. Jana Pawła II 
już w 1983 r. Stolica Apostolska wydała 
Kartę praw rodziny. Jest to znakomity 
dokument, którego celem jest przed-
stawienie chrześcijanom i niechrześci-
janom podstawowych praw właściwych 
rodzinie, a wynikających z prawa wpi-
sanego przez Stwórcę w serce każdego 
człowieka. Jak czytamy we wstępie do 
tego dokumentu: „Społeczeństwo jest 
powołane do obrony tych praw przed 
jakimkolwiek ich naruszeniem”. Jako 
Ruch Europa Christi czujemy się zobo-
wiązani do uświadomienia polskim ka-
tolikom i osobom odpowiedzialnym za 
losy narodu, że ten dokument winien 
być przedmiotem naszego głębokiego 
zamyślenia i stać się programem na-
szych działań w obronie naturalnej ro-
dziny. Karta praw rodziny jest prawdzi-
wym darem św. Jana Pawła II nie tylko 
dla Kościoła, lecz dla całego świata, 
zwłaszcza wobec zagrożeń odradza-
jącego się dziś ze zdwojoną siłą atei-
zującego marksizmu. Przypominamy 
też znamienne słowa papieża Polaka: 
„Przyszłość ludzkości idzie przez ro-
dzinę”.

Podczas sesji na Słowacji mówił ksiądz, 
iż Słowianie mają być mesjaszem Eu-
ropy. Jak przypominać Staremu Konty-

W naszych czasach należy odsłonić naukowo 

niepodważalną chrześcijańską koncepcję człowieka 

jako osoby stworzonej na obraz Boga, bo ona 

według św. Jana Pawła II jest korzeniem ludów Europy. 

Koncepcja ta tworzona była przez Ojców Kościoła, 

pogłębiana przez św. Augustyna i świętych Cyryla 

i Metodego. 



SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

Tygodnik Podlaski
25 października 2019 9publicystyka

R
EK

LA
M

A

D O Ł Ą C Z  D O  N A ST Y G O D N I K P O D L A S K I . P L

nentowi tę chrześcijańską tożsamość?
– To symboliczne określenie przywo-
łuje jakby romantyczną myśl XIX w., 
ale w swej treści jest wciąż bardzo aktu-
alne. Dzisiaj jest to walka o ład moralny, 
którą tak dobrze znamy z  naszych 
dziejów i którą nazwał św. Jan Paweł 
II w homilii na Błoniach w Krakowie 
w 1979 r. „bierzmowaniem narodu pol-
skiego”. Patronem owej wielkiej zasad-
niczej próby wiary i próby charakteru 
stał się św. Stanisław, przelewając krew 
jako świadek Chrystusa. Słowa św. Jana 
Pawła II były bardzo mocne: „Opatrz-
ność Boża dała naszemu narodowi 
w odpowiednim czasie po chrzcie hi-
storyczny moment bierzmowania (…) 
Polska też wówczas była młodym naro-
dem i państwem – ma przyczynić się do 

tego, aby był on na miarę swojego życia 
i powołania również »świadkiem Chry-
stusa« (…) Od każdej zwycięskiej próby 
w ostateczności zależy ład moralny. 
Każda próba przegrana przynosi nie-
ład. Wiemy też doskonale z całych na-
szych dziejów, że absolutnie, za żadną 
cenę, nie możemy sobie pozwolić na 
ów nieład. Za to już wiele razy gorzko 
zapłaciliśmy w historii”. Żaden z naro-
dów europejskich nie przelał w historii 
tyle krwi, żeby dać świadectwo Chry-
stusowi, ile naród polski. Owo bierz-
mowanie nadal trwa. Nie ma lepszego 
przypominania Staremu Kontynentowi 
o chrześcijańskiej tożsamości, jak być 
świadkiem Chrystusa w walce o powrót 
ładu moralnego w życie Europy. W mo-
wie pochwalnej na cześć świętych Cy-

ryla i Metodego narody słowiańskie 
porównywane są do robotników – 
świadków Chrystusa zatrudnianych 
do pracy w winnicy w ostatniej godzi-
nie: „Nasz czas, nasze dni są bowiem 
jakby nowym szczególnym etapem Pe-
dagogii Bożej skierowanej do pracow-
ników ostatniej godziny” (por. Mt 20, 
1n). Pontyfi kat papieża Słowianina nie 
był przypadkiem, co św. Jan Paweł II 
mocno podkreślił w Gnieźnie w 1979 r.

Wróćmy do przesłania świętych Cyryla 
i Metodego dla współczesnej Europy. Dr 
Pavol Mačala mówił w Nitrze: „Trzeba 
dzisiaj odkryć chrześcijańską koncepcję 
człowieka stworzonego na obraz Boga”. 
Jak to zrobić?
– Zgadzam się z tym, że w naszych cza-
sach należy odsłonić naukowo niepod-
ważalną chrześcijańską koncepcję czło-
wieka jako osoby stworzonej na obraz 
Boga, bo ona według św. Jana Pawła II 
jest korzeniem ludów Europy. Koncep-
cja ta tworzona była przez Ojców Koś-
cioła, pogłębiana przez św. Augustyna 
i świętych Cyryla i Metodego. Wszystko 
wskazuje na to, że alfabet Słowian au-
torstwa św. Cyryla był gramatyką osoby, 
osobowości, która była odrzucona 
przez zachodni kler już za życia świę-
tych Braci Sołuńskich w wieku IX. Od-
rzuca się ją i dziś, we współczesnej na-
uce nie ma osoby jako faktu antropolo-
gicznego. Już w latach 60. Theilhard de 
Chardin SJ stwierdził, że jest to zadzi-
wiające, iż człowiek, centrum i twórca 
wszelkiej nauki, pozostał jedynym 
przedmiotem, którego nauka nie potra-
fi ła zmieścić w jednolity obraz wszech-
świata. Jednak osobę znajdujemy w per-
sonalizmie chrześcijańskim, w myśli św. 
Jana Pawła II. Jego praca „Osoba i czyn” 
jest dziełem podstawowym persona-
lizmu, podręcznikiem personalizmu. 
Ks. prof. Czesław S. Bartnik jest twórcą 
systemu personalizmu uniwersalnego. 
Myśl personalistyczna pozwala nam od-
krywać misterium osoby ludzkiej i tę 
myśl należy umieścić, używając słów 
Theilharda de Chardina SJ, w jednolity 
obraz wszechświata, w naukę. 

Rozmawiał Artur Ceyrowski
Artykuł opublikowany w  tygodniku 
„Sieci”, nr 41/2019 r.

Laudetur Iesus Christus! –
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

To pozdrowienie jeszcze dziś zna cała Europa, ale część chciałaby o nim 
zapomnieć, a zapomnienie to skutkuje zatarciem pamięci o chrześcijań-
skich korzeniach Starego Kontynentu. Zachodniej Europie chcę przypo-
mnieć, że drugie imię Europy to „Europa Christi”.
Dlatego powstała idea pielgrzymki na Jasną Górę – do Matki Bożej Czę-
stochowskiej, zwanej też Zwycięską – w intencji rychłej beatyfi kacji zało-
życieli Zjednoczonej Europy. Budowali oni pojednanie na gruncie chrześ-
cijańskiej kultury i kultura ta jest znakiem tożsamości Europy.
Bez powrotu do źródeł tej tożsamości nie może być mowy także o refor-
mie Unii Europejskiej.
Trzeba mieć świadomość, że Europa jest tożsama przez spoiwo, którym 
jest kultura rozwijana przez Kościół w ciągu 2 tysięcy lat przy udziale 
wielkich chrześcijan i świętych. Kultura ta nieustannie rozpala wszystko, 
co wielkie, twórcze i służące człowiekowi na ziemi.
Aby odbudować chrześcijańską tożsamość Europy, trzeba wzbudzać iskry, 
które dotrą do każdego jej krańca. Taką małą iskrą niech będzie Ruch 
„Europa Christi”.

Ks. Ireneusz Skubiś – promotor Ruchu

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ks. inf. dr Ireneusz Skubiś
Ks. Ireneusz Skubiś jest doktorem prawa kanonicznego, protonotariuszem 
apostolskim, prałatem scholastykiem Kapituły Bazyliki Archikatedralnej 
Częstochowskiej, wikariuszem biskupim do spraw środków społecznego 
przekazu, redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 
konfratrem Zakonu Paulinów, obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie 
Metropolitalnym, wykładowcą prawa kanonicznego w Instytucie Teolo-
gicznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, przewod-
niczącym Rady Programowej Katolickiej Rozgłośni Radiowej „Fiat” w Czę-
stochowie, diecezjalnym duszpasterzem prawników, kapelanem Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Częstochowie, członkiem Kolegium Konsultorów, 
Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej.
Ks. inf. Ireneusz Skubiś otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Został odzna-
czony Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), jest laurea-
tem Nagrody im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, przyznawanej przez 
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (1995), Nagrody im. Włodzimie-
rza Pietrzaka (1995), Nagrody im. Karola Miarki (1998), Platynowego 
Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach (1998). Otrzymał wyróżnienie Fundacji „Zdą-
żyć z Pomocą” dla osób szczególnie zasłużonych w realizacji Programu 
Fundacji (2000, 2005), wyróżnienie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych 
Archidiecezji Częstochowskiej „Anioł Nadziei” (2003), Nagrodę Totus me-
dialny dla Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (2004), Nagrodę Prezydenta 
Miasta Częstochowy „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” (2004), Nagrodę 
im. Juliana Kulentego „Multimedia w służbie Ewangelizacji 2005” przy-
znawaną przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe.

Ks. infułat Ireneusz Skubiś, założyciel i moderator Ruchu Europa Christi
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BUDAPESZT-WARSZAWA:
WSPÓLNA SPRAWA?
Czy Prawo i Sprawiedliwość podąży podobną drogą jak Fidesz na Węgrzech? Czy podobnie 
rozumie ideę budowy państwa opartego na innych fundamentach niż postkomunistyczne 
i neoliberalne? Czy przeprowadzi głębokie reformy zmieniające model rozwoju państwa?

europa

Kiedy w 2011 r. parlament w Budapesz-
cie uchwalił nową konstytucję, Victor 
Orban powtarzał, że wydarzenie to za-
myka ostatecznie etap postkomunizmu 
w historii jego kraju. Z czasem jednak 
zaczął używać innego sformułowa-
nia. Coraz częściej mówił o zerwaniu 
z modelem demokracji liberalnej. Co to 
znaczy? Obecna władza na Węgrzech 
przez wielu krytyków oskarżana jest 
o zamach na demokrację. W rzeczy-
wistości jednak Orban odrzuca tylko 
jeden określony typ demokracji. Mało 
tego: uważa sam siebie za prawdziwego 
obrońcę demokracji, której najwięk-
szymi wrogami są dziś – według niego 
– właśnie liberałowie. Niektórym prze-
ciwstawienie sobie demokracji i libera-
lizmu może się wydawać zaskakujące, 
jednak wizję takiego właśnie konfl iktu 
kreśli np. postać z przeciwnego bieguna 
ideowego, wpływowa osobistość zaple-
cza intelektualnego partii demokratycz-
nej w USA, czyli Fareed Zakaria. Różnica 
polega jedynie na odwróceniu znaków – 
dla niego to liberalizm jest zbawienny, 
demokracja zaś podejrzana. Lud potrafi  
być bowiem nieobliczalny i łatwo może 
zostać uwiedziony przez populistów, 
którzy są w stanie uruchomić mroczne 
instynkty zbiorowe. Dlatego ostateczną 
instancją muszą być oświecone elity li-
beralne, które powinny korygować kie-
runek rozwoju państw narodowych. 
Zakaria głosi publicznie to, o czym jego 
obóz woli głośno nie mówić. W tej sy-
tuacji pojawia się pytanie: kto realnie 
ma sprawować władzę? Kto jest suwe-
renem? Zgodnie z założeniami demo-
kracji najwyższym suwerenem jest lud 
(gr. „demos”, łac. „populus”).
Jeśli Zakaria odmawia mu tego prawa, to 
proponuje model, który trudno nazwać 
inaczej niż oligarchicznym. W tym kon-
tekście Orban jawi się więc rzeczywiście 
jako obrońca demokracji. Na to nakłada 
się kolejny podział. Nigdzie w świecie 
nowożytnym ustrój demokratyczny nie 
rozwinął się poza państwami narodo-
wymi, które stwarzają ramy umożliwia-
jące funkcjonowanie tego systemu. Nie 
ma takiego „demosu”, a więc takiego su-
werena jak naród europejski.
Każda próba budowania współczes-
nej władzy ponadnarodowej musi się 
więc odbywać kosztem demokracji. 
Broniąc kompetencji państwa narodo-
wego w Unii Europejskiej, Orban broni 

zatem podstaw demokracji. Węgierski 
premier odrzuca demokrację liberalną, 
ponieważ osłabia ona życie wspólno-
towe (od rodzinnego, przez kościelne, 
po narodowe), rozbijając więzi między-
ludzkie i wysuszając źródła kapitału 
społecznego. Jego zdaniem dzisiejszy 
liberalizm prowadzi do dyktatu: w po-
lityce – oligarchii, w gospodarce – kor-
poracji, a w kulturze – poprawności po-
litycznej. Dla Orbana emblematyczną 
postacią, w której splatają się te trzy za-
grożenia, jest George Soros, operujący 
we wszystkich tych wymiarach.

Narodziny nowego systemu
Co jednak Orban proponuje w zamian? 
Otóż demokracji liberalnej przeciwsta-
wia on demokrację chrześcijańską (nie 
w sensie chadecji jako partii, lecz jako 
praktykę ustrojową). Jej zarys przedsta-
wił
14 września tego roku w Budapeszcie 
podczas swego programowego przemó-
wienia na XII Kongresie Akademików 
Chrześcijańskich. (…) Mówił wówczas: 
„Wolność liberalna uczy nas, że wolno 
wszystko to, co nie narusza wolności 
drugiego. Natomiast wolność chrześ-
cijańska uczy nas: czego nie chcesz, by 
tobie uczyniono, tego i ty nie czyń dru-
giemu. Liberalna wolność oznacza, że 
społeczeństwo jest tłumem konkuru-
jących z sobą jednostek, utrzymywa-
nym przez rynek, własny interes eko-
nomiczny i przepisy prawne. Zgodnie 

z chrześcijańską wolnością świat jest 
jednak podzielony na narody, narody 
zaś są kulturowo i historycznie ukształ-
towanymi wspólnotami osób. Są zorga-
nizowaną społecznością, której człon-
kowie powinni się nawzajem chronić 
i przygotowywać do stawania wspólnie 
wobec wyzwań tego świata”.
Liberalizm, jak mówi Orban, czyni z pie-
niądza i wolnego rynku miarę wszelkich 
relacji międzyludzkich, lekceważąc do-
bra oparte na innej logice, takie jak pa-
triotyzm, budowanie rodziny i wycho-
wywanie dzieci, ofi arność, solidarność, 
wierność, pasja twórcza, powołanie czy 
uczestniczenie w autorefl eksji narodu. 
Chrześcijańska demokracja w jego wizji 
uznaje natomiast te relacyjne dobra za 
szczególnie cenne i wymagające wspie-
rania ze strony państwa (…).

Po stronie obywateli 
Wydarzenia ostatniej dekady pokazały, 
że powyższa wizja i wynikająca z niej 
praktyka polityczna zyskały popar-
cie większości społeczeństwa węgier-
skiego, skoro Fidesz trzy razy z rzędu 
wygrał wybory parlamentarne, trzy-
krotnie zdobywając większość konsty-
tucyjną. W ten sposób zyskał mandat 
społeczny do daleko idących zmian, 
które nie są zwykłą korektą istniejącego 
systemu, lecz stworzeniem nowego pa-
radygmatu politycznego. Nadzwyczajny 
program wymaga nadzwyczajnych środ-
ków. Wcześniej państwo abdykowało 

z wielu obszarów życia, pozostawiając 
te sfery międzynarodowym korpora-
cjom, antyrozwojowym grupom inte-
resów i niejawnym układom. Efektem 
tego, jak mówi Orban, stała się koloni-
zacja kraju i niemożność wykształcenia 
klasy średniej. Dlatego władza wprowa-
dziła wiele zmian, których celem było 
stanięcie po stronie zwykłego obywa-
tela, bezradnego w starciu z dyktatem 
siły i nieuczciwą konkurencją wielkich 
graczy. Tak było w  przypadku obni-
żenia o 20 proc. świadczeń komunal-
nych za wodę, prąd, gaz, kanalizację, 
ogrzewanie czy wywóz szamba. Rzą-
dowi eksperci stwierdzili, że zachodnie 
fi rmy z tej branży, wykorzystując swą 
pozycję monopolistyczną, narzucają 
klientom zawyżone stawki. Orban zdo-
łał wygrać to starcie, choć naraził się na 
ataki wielu kół europejskich. Dla prze-
ciętnej węgierskiej rodziny oznaczało to 
jednak wzrost płacy realnej o 6,3 proc. 
Ekonomiści Fideszu obliczyli też, że 
ciężar utrzymywania państwa – przez 
płacenie podatków – spoczywa głow-
nie na barkach niezamożnych obywa-
teli oraz małych i średnich fi rm, nato-
miast wielkie koncerny przez całe lata 
korzystały z różnorodnych ulg, przywi-
lejów i wakacji podatkowych, które po-
wodowały, że mogły obniżać ceny swo-
ich usług i eliminować przez to mniejszą 
konkurencję. Postanowiono więc zmie-
nić ten stan nierównowagi i obłożono 
większymi obciążeniami międzynaro-

dowe korporacje, wprowadzając spe-
cjalny podatek dla banków, hipermar-
ketów oraz fi rm z branży telekomuni-
kacyjnej i energetycznej. Jednocześnie 
zaostrzono kontrolę nad owymi koncer-
nami, by nie próbowały zrzucać ciężaru 
„Janosikowego podatku” na barki kon-
sumentów przez podwyżki swych usług. 
Z drugiej strony wprowadzono dogod-
niejsze warunki dla rozwoju węgierskiej 
klasy średniej. Dlatego podatek CIT dla 
małych i średnich przedsiębiorstw ob-
niżono do 10 proc. Od 2012 r. obowią-
zuje też liniowy podatek PIT ze stawką 
16 proc. i z ulgami na dzieci. To właśnie 
stało się przyczyną sporu węgierskiego 
rządu z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym, który nie godził się na ta-
kie działania. Fidesz postawił jednak 
na swoim, a wkrótce potem misja MFW 
w Budapeszcie została zamknięta. Za 
rządów Viktora Orbana zainicjowano 
też szeroko zakrojony program polityki 
prorodzinnej, zwłaszcza poprzez ulgi 
podatkowe promujące wielodzietność. 
W praktyce oznacza to, że rodzina ma-
jąca troje dzieci nie musi płacić w ogóle 
podatków. Dziś wydatki państwa w tej 
sferze wynoszą niemal 5 proc. PKB.

Wojna kulturowa
Rozwiązania gospodarczo-społeczne 
są jednak niewystarczające, jeśli zapo-
mni się o kulturowym aspekcie polityki 
i  wspólnotowym wymiarze narodu. 
Mówił o tym Orban w 2018 r. podczas 

Jarosław Kaczyński i Victor Orban. W którą stronę pójdzie Polska w drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości?
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Kody rubryk: 

tpo.a.x.y gdzie „a” oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BU-
DOWLANE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: 
KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: 
MATRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: 
MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: 
MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NA-
UKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x.y gdzie „op” oznacza rubrykę: OD-
DAM-PRZYJMĘ
tpo.o.x.y gdzie „o” oznacza rubrykę: 

ODZIEŻ
tpo.pp.x.y gdzie „pp” oznacza rubrykę: 
PRACA PODEJMĘ
tpo.pz.x.y gdzie „pz” oznacza rubrykę: 
PRACA ZATRUDNIĘ
tpo.rl.x.y gdzie „rl” oznacza rubrykę: ROL-
NICZE
tpo.rz.x.y gdzie „rz” oznacza rubrykę: 
RÓŻNE
tpo.u.x.y gdzie „u” oznacza rubrykę: 
USŁUGI
tpo.zd.x.y gdzie „zd” oznacza rubrykę: 
ZDROWIE
tpo.zw.x.y gdzie „zw” oznacza rubrykę: 
ZWIERZĘTA

gdzie (po kropce) w miejsce „x” należy wpisać 
treść Ogłoszenia, a w miejsce „y” należy wpi-
sać numer telefonu osoby wysyłającej Ogło-
szenie – przykład treści sms ogłoszenie sprze-
daży auta w rubryce MOTORYZACJA:

tpo.mo.sprzedam audi a4 2001r 19tdi 
srebrny 19000 zl. Tel.555444333

INSTRUKCJA 
DODAWANIA OGŁOSZEŃ:

Aby dodać ogłoszenie należy nadać wiadomość SMS na numer 73601 – koszt 
sms-a 3,69zł (3 złote + 23 procent VAT) za 160 znaków. 

Wiadomość musi zostać napisaną w języku polskim bez polskich znaków diakry-
tycznych wg. wzoru:

tpo.kod rubryki.tekst ogłoszenia.numer telefonu

agd
NAPRAWA telewizorów i monitorów, Serwis 
Elektroniki RTV, ul. Księcia Witolda 19/3 (obok Lidla) 
Biała Podlaska. Tel. 83 342 32 32, 504 035 771

budowlane
SPRZEDAŻ I WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
WARSZAWSKICH www.mekbud.pl. Tel. 795-400-522

matrymonialne
KRZYSZTOF 50 lat – poznam kobietę do związku. Tel. 
794740569

SZUKAM dziewczyny stanu wolnego od 26 do 32 lat. 
Biała Podlaska, Piszczac, Międzyrzec Podlaski. Tel. 883571298

motoryzacja
SPRZEDAM nowy Generator Prądotwórczy KRONCH 

Model KN 83000 jedno – i trójfazowy. Tel. 668401215

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM kawalerkę w Międzyrzecu Podlaskim. Tel. 
504381107

odzież
KURTKA puchowa damska fi rma Zara rozmiar L. Tel. 
785641820

praca zatrudnię
KIEROWCÓW kat. D z doświadczeniem w Niemczech. 
Zarobki 2500 euro plus zakwaterowanie. Tel. 502452065

rolnicze
KUPIĘ stodołę może być zawalona. Tel. 503-100-349

różne
SPRZEDAM orzechy włoskie, dostarczę pod wskazany 
adres gratis. Tel. 791 919 914

POŻYCZKA pozabankowa do 1000 zł w 15 minut. 
Minimum formalności. Akceptujemy kazde źródło 
dochodu. Bez sprawdzania w BIK. Biała Podlaska Tel. 
795502191

KLATKA dla królika duża nowa. Tel. 519619442

usługi
USŁUGI transportowe, cała Polska, auto do 3t, auto z 
przyczepa do 6t. www.mekbud.pl Tel. 795-400-522

zdrowie
MEDYCYNA estetyczna i anty-aging, lek. med. 
Małgorzata Konon-Kisiel, botox, kw. hialuronowy, 
peelingi medyczne, leczenie łysienia i nadmiernej 
potliwości. Tel. 501620981

SKUTECZNA REKLAMA
w Tygodniku Podlaskim (10 tysięcy nakładu)

tel. 695 353 321, reklama@tygodnikpodlaski.pl

swego wystąpienia w Siedmiogrodzie, 
gdy stwierdził, że wraz ze zdobyciem 
po raz trzeci większości konstytucyjnej 
otrzymał od narodu upoważnienie do 
budowy nowej ery (…). Premier Węgier 
zwrócił uwagę na rzecz, która znajduje 
się poza horyzontem myślowym wielu 
polityków. Chodzi o hierarchię ważno-
ści, którą celnie ujął T. S. Eliot, mówiąc, 
iż „polityka jest funkcją kultury, a ser-
cem kultury jest religia”. Wybory poli-
tyczne, których dokonują społeczeń-
stwa, w dłuższej perspektywie wynikają 
bowiem z wyborów przedpolitycznych, 
te zaś z kolei opierają się na fundamen-
tach duchowych i kulturowych. Bez za-
korzenienia ideowego i światopoglą-
dowego w społeczeństwie nie ostoi się 
żaden długotrwały projekt polityczny. 
Dlatego właśnie kultura stała się dziś 
głównym polem bitwy o władzę, co wi-
dać we wszystkich krajach Zachodu. 
Mając świadomość toczącej się wojny 
kulturowej, Orban postanowił po-
wstrzymać kontynuowany przez lewicę 
nieprzerwanie od lat „długi marsz przez 
instytucje”. Przykładem działań podję-
tych w tym kierunku może być np. ogra-
niczenie wpływów George’a Sorosa czy 
zakaz studiów gender na węgierskich 
uczelniach. Zdaniem węgierskich władz 
nie reprezentują one nauki, lecz ideolo-
gię, więc jako takie nie mają racji bytu 
na uniwersytetach, podobnie jak zajęcia 
z marksizmu-leninizmu.

Innym krokiem była zmiana warun-
ków funkcjonowania rynku mediów, 
by skończyć z monopolem jednej op-
cji ideowej i zapewnić w tym obsza-
rze pluralizm światopoglądowy. Przez 
długie lata gazety z kapitałem węgier-
skim, zwłaszcza prezentujące świato-
pogląd konserwatywny, znajdowały 
się bowiem w zdecydowanej mniejszo-
ści. Próbowały co prawda rywalizować 
z zagranicznymi potentatami, ale oka-
zywały się zbyt słabe w starciu z gigan-
tami. Padały ofi arą m.in. zmów dumpin-
gowych czy blokad reklam ze strony do-
mów mediowych. 
„Coś podobnego nigdy więcej nie może 
się wydarzyć i żeby to osiągnąć, na-
leży zorganizować bezpieczne dzia-
łanie ogólnokrajowych oraz regional-
nych podmiotów prasowych, stworzyć 
im stabilną podstawę i niezależność 
od zagranicznych ośrodków, by mogły 
reprezentować system wartości w du-
chu narodowo-chrześcijańskim”. Takie 
słowa czytamy w dokumencie założy-
cielskim Środkowoeuropejskiej Fun-

dacji Prasy i Mediów, która powstała 
w 2018 r. z inicjatywy władz węgier-
skich. Jej zadaniem jest wspieranie na 
rynku medialnym rodzimego kapitału, 
któremu trudno w rozproszeniu konku-
rować z potężnymi koncernami zagra-
nicznymi. Zrzeszone w holdingu mają 
na to większe szanse. Podobne instytu-
cje funkcjonują zresztą od dawna z po-
wodzeniem w  wielu krajach świata, 
np. w USA czy Skandynawii (m.in. Eg-
mont w Danii, Mi� Media w Szwecji czy 
Amedia-sti elsen w Norwegii). Dzięki 
polityce Fideszu zmieniła się też struk-
tura własnościowa na rynku mediów. 
O ile w 1990 r. wszystkie dzienniki lo-
kalne należały do Niemców, o tyle dziś 
wszystkie znajdują się w rękach kapi-
tału węgierskiego. W segmencie dzien-
ników ogólnokrajowych ten udział wy-
nosi 65 proc.
W tym czasie zmieniła się też świado-
mość Węgrów. Tuż po transformacji 
ustrojowej większość Madziarów była 
przeświadczona, że media będą bar-
dziej wiarygodne w rękach kapitału za-
granicznego niż krajowego. Zachód był 
dla nich zaprzeczeniem komunistycz-
nego zakłamania, kojarzył się z wol-
nym światem oraz wysokimi standar-
dami etycznymi dziennikarstwa. Przez 
30 lat to przekonanie się jednak rady-
kalnie zmieniło. Dziś panuje dość po-
wszechna opinia, że media z  zagra-
nicznym kapitałem właścicielskim re-

prezentują przede wszystkim interesy 
zagraniczne, które niekoniecznie mu-
szą być zgodne z interesami Węgrów. 
Dopiero w tym kontekście lepiej zro-
zumieć można słowa skierowane przez 
Viktora Orbana do Jarosława Kaczyń-
skiego w 2016 r. podczas forum w Kry-
nicy, że potrzebna nam jest dziś „kontr-
rewolucja kulturalna”. Premier Węgier 
ma bowiem świadomość, że jeśli chce, 
aby jego wizja państwa przetrwała, to 
konieczne są dogłębne reformy, a nie 
korekta systemu. Programy społeczne 
jest wprowadzić najłatwiej. Najtrudniej 
jest przeprowadzić trwałe zmiany w kul-
turze, gdzie kluczowe są media, uni-
wersytety, kino i inne instytucje mające 
wpływ na kształtowanie świata warto-
ści. Bez tego każde zwycięstwo okaże 
się kruche. Oczywiście jeśli przyjmiemy, 
że celem nie jest wygrana w wyborach 
(nawet kilka razy z rzędu), lecz budowa 
państwa sprawiedliwego i solidarnego.

Grzegorz Górny
Pełny tekst opublikowany w tygodniku 
„Sieci” 41/2019 

Węgierski premier odrzuca demokrację 

liberalną, ponieważ osłabia ona życie 

wspólnotowe (od rodzinnego, przez 

kościelne, po narodowe), rozbijając więzi 

międzyludzkie i wysuszając źródła kapitału 

społecznego. Jego zdaniem dzisiejszy 

liberalizm prowadzi do dyktatu: w polityce 

– oligarchii, w gospodarce – korporacji, 

a w kulturze – poprawności politycznej.
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Rozbłysła gwiazda Sebastiana Szymańskiego

piłka nożna

– To jest coś wielkiego. Trzeba czerpać z tych 
chwil jak najwięcej. Cieszę się, że mamy awans, 
cieszę się, że byłem częścią tej drużyny. Przed 
nami jeszcze dwa spotkania, trzeba podejść do 
tego bardzo profesjonalnie i zagrać na najwyż-
szym poziomie – mówił Sebastian Szymański po 
wygranym meczu z Macedonią Północną, w któ-
rym Polacy przypieczętowali awans na przyszło-
roczne Mistrzostwa Europy. Pomocnik z Białej 
Podlaskiej był blisko premierowej bramki dla 
Biało-Czerwonych – po jego strzale piłka trafi ła 
jednak w słupek. Kilka dni wcześniej, w wyjazdo-
wym meczu z Łotwą, Szymański asystował z ko-
lei przy jednej z trzech bramek Roberta Lewan-
dowskiego. 

Najlepszy sezon
Ten sezon jest zdecydowanie najlepszym w ka-
rierze 20-latka, który zaczął przygodę z piłką 
w wieku 6 lat i wychowywał się piłkarsko na bial-

skich boiskach, by w 2013 roku trafi ć do mło-
dzieżowej drużyny Legii Warszawa. W barwach 
wojskowych Szymański sięgnął dwukrotnie 
po tytuł Mistrza Polski by za rekordową kwotę 
blisko 6 mln euro przejść do Dinama Moskwa. 
W lidze, która – niestety – jest znacznie silniej-
sza od naszej Ekstraklasy Szymański gra regu-
larnie, będąc wyróżniającą się postacią zespołu. 
– Mimo młodego wieku ma niesamowite umie-
jętności, serce i zmysł do gry. Polska piłka bę-
dzie miała z niego dużo radości – mówił o Seba-
stianie po meczu z Macedonią Północną trener 
reprezentacji Jerzy Brzęczek. 

W ślady Borysiuka
Przypomnijmy, że poprzednim bialczaninem 
grającym w Biało-Czerwonych barwach był 
inny wychowanek TOP 54 Ariel Borysiuk. Ma 
on na swoim koncie 12 występów w seniorskiej 
kadrze, niedawno został mistrzem Mołdawii ze 
swoim nowym zespołem – Sheriff em Tiraspol. 

HS

Piękny czas w życiu naszego Sebastiana Szymańskiego! 

Pochodzący z Białej Podlaskiej piłkarz Dinama Moskwa 

zadebiutował w seniorskiej reprezentacji a w dwóch 

ostatnich  meczach kadry wychodził w pierwszej 

jedenastce. – Przede mną jeszcze mnóstwo pracy, cieszę 

się chwilą – mówi skromnie wychowanek TOP 54. 

Wychowanek TOP 54 Sebastian Szymański olśniewa występami w reprezentacji Polski. Brawo! Jesteśmy dumni!
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