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KONKURS PLASTYCZNY ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
(poświęcony pamięci Pana Huberta Kossowskiego )
Patronat nad Konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i
Kultury, przy współpracy z Biblioteką Publiczna im. Księdza Jana
Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Myślą
Praską.
Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Dzielnicy PragaPółnoc m.st. Warszawy Wojciech Zabłocki.
Informacje ogólne:
1. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2016 roku i trwać będzie do 31
stycznia 2017 roku.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas podstawowych IV-VI,
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Warszawy.
3. Dopuszczalne jest złożenie prac ze szkół z poza Warszawy. W takim
przypadku organizatorzy musza wyrazić zgodę na udział takiego
uczestnika w konkursie.( Mile widziani uczestnicy z całej Polski )
Warunki uczestnictwa w konkursie.
4. Każdy uczestnik zapozna się z informacjami o żołnierzach wyklętych
załączonych przez organizatora. ( prośba do nauczycieli o zapoznanie
młodzieży z tematem np. na lekcjach historii lub w inny sposób)
5. Prace konkursowe należy złożyć lub wysłać do dnia 31 stycznia 2017
rok (liczy się data stempla pocztowego)
W miejscu adres:
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50
Ul. Skoczylasa 9 03-470 Warszawa
6. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej
technice. Temat pracy: „Żołnierze Wyklęci” Regulamin niniejszego
konkursu będzie dostępny na stronach: tmptik.org.pl oraz
www.bppn.waw.p
Jury wyłoni prace która zostanie wykorzystana do plakatu promującego
wydarzenia organizowane przez TMPTiK w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
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Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły
nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas
spotkania organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i
Kultury. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach
internetowych tmptik.org.pl oraz www.bppn.waw.pl
Informacja na temat czasu i miejsca spotkania zostanie podana w styczniu 2017.
W ramach promocji prac zostanie zorganizowana wystawa.

W dzisiejszych czasach potrzeba nam nowych bohaterów - na miarę
XXI wieku.
Podziwiam
Żołnierzy
Wyklętych,
bohaterów
podziemia
niepodległościowego, czy kwiat polskiego rycerstwa i tych wszystkich, którzy na
przełomie wieków sławili potęgę oręża polskiego. Dożyliśmy takich czasów, że
na razie, nie musimy walczyć o wolność z bronią w ręku, jak to robili od wieków
nasi „dziadkowie”. Fakt ten jednak nie zwalnia nas z obowiązku wojskowego,
nauki taktyki wojskowej oraz posługiwania się bronią.
W dzisiejszych czasach, w dobie internetu, portali społecznościowych i
obecnych wszędzie różnego typu mediów trudno jest się nam odnaleźć.
Zalewani jesteśmy mnóstwem informacji, narzuca się nam co mamy mówić,
jeść, w co się ubierać, a nawet to, w jaki sposób mamy myśleć. Medialna sieczka
atakuje nas ze wszystkich stron. Dla przypomnienia większość obecnych
prywatnych mediów powstała na zlecenie PRL-owkiej służby specjalnej i była
tworzona przez ukrytych agentów. Media te praktycznie przetrwały w
niezmienionej postaci broniąc obecnie mafijnych układów swoich popleczników.
Po drugie większość koncernów medialnych jest w rękach zagranicznych, w
większości niemieckich. To możemy zadać sobie teraz pytanie, czyich
interesów bronić będą tak ukierunkowane media ? Jak pokazało ostatnie 25 lat,
największym wrogiem Polski i Polaków, oprócz naszych trzech największych
wrogów, Niemców, Rosjan, Ukrainy, pomijając zdrajców i morderców z pod
znaku czerwonej gwiazdy, są „polskojęzyczne media”. Media, które szydzą z
naszych polskich cnót i „plują” na słowa Bóg, Honor i Ojczyzna.
W takich czasach potrzeba nam nowych bohaterów. Ludzi, którzy nie
będą się bali walczyć o prawdę. Nie będą się wstydzili tego, że są Polakami,
nie będą się bali powiedzieć ,że słowa globalizacja, czy hasła „jesteśmy
obywatelami Europy, czy świata” to bzdura i za bardzo pachną komunizmem.
Człowiek, którego będziemy określać mianem bohatera na przekór
„nowoczesnej modzie” oprze się nowoczesnej dyktaturze. Czym jest ta
dyktatura i przez kogo jest kierowana ? Pod płaszczykiem pięknych słów i haseł
nowi dyktatorzy narzucają nam ekstremizm i totalitaryzm. Organizacje takie jak
ONZ, Komisja Europejska czy Trybunał
Sprawiedliwości stają się
poplecznikami „ekstremistycznych organizacji”. Mówiąc o wolności,
równouprawnieniu, dyskryminacji czy nietolerancji wspierają małe grupki
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różnego typu oszołomów czy zboczeńców. Nigdy nie może być tak, że niewielka
grupa, na przekór demokracji, może narzucić swoje poglądy całym
społeczeństwom, bo to już jest dyktatura i ekstremizm. Wolność poszczególnej
jednostki kończy się tam gdzie zaczyna wola większości. Prawdziwa większość
- nie ta kreowana przez pseudo sondaże, media czy instytucje, które tak
naprawdę nie mają nic wspólnego z demokracją.
Bohaterem będzie człowiek, który na przekór lansowanej „modzie”
potrafi mówić o Polskiej tradycji, historii i kulturze i nie będzie się bał powiedzieć
o destrukcji, jaką proponują nam pseudo autorytety. Bohaterem będzie również
ten, który powie prawdę na temat mediów społecznościowych i nie będzie się
bał walczyć z ludźmi, którzy stoją za największą gangreną dzisiejszego świata
taką jak Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube. Czym są tak naprawdę
tego typu portale?
Służą do walki z tradycją, kulturą, kościołem, z tym wszystkim co do tej
pory kreowało całe narody i społeczeństwa. Promują skrajnie niebezpieczne
poglądy czy ideologie. Każdy z tych portali ma swoje wewnętrzne regulaminy,
które są wprowadzane często wbrew obowiązującemu prawu, z drugiej strony
nie reagują na treści, które powinny być zgodnie z prawem zakazane. Nie będę
przytaczał przykładów, każdy z nas zna takie przykłady, poznał na własnej
skórze lub ktoś z jego znajomych miał podobne doświadczenia. Co gorsza
ludzie uzależniają się od tego typu komunikacji i dlatego powinniśmy pamiętać,
alkohol w małych ilościach i odpowiednio stosowany może być lekarstwem, gdy
przesadzimy uzależnia i prowadzi do destrukcji. Dlatego media
społecznościowe są jak dobra stara whisky. Jako alkohol może doprowadzić do
uzależnienia, ale nie wszystkim smakuje, ale piją, bo jest to na topie, żeby
pokazać jacy to są nietuzinkowi.
Czytając te słowa niech każdy z nas się zastanowi. Czy jesteś w stanie
zareagować wtedy kiedy ktoś obraża Polskę, naszą tradycję czy kulturę ?
Czy bezkrytycznie przyjmujesz wszystkie nowości, które rozpowszechniają
media społecznościowe ?
Jeśli jesteś wierzący czy potrafisz zareagować na ataki na swoją wiarę ?
Niestety nie znam człowieka, który na te trzy pytania zawsze mógłby
odpowiedzieć - Tak.
Każdego, kto z czystym sumieniem będzie mógł tak zrobić, będziemy mogli
okrzyknąć bohaterem na miarę naszych czasów.
Podsumowując zadałbym sobie pytanie. Czy wolałbym stanąć z bronią w ręku
walcząc z okupantem czy zrobić to co powinien zrobić dzisiejszy bohater?
Papka jaką nas się karmi spowodowała, że większość z nas pomimo
wewnętrznego sprzeciwu boi się odezwać, aby nie zostać nazwanym
oszołomem, nienowoczesnym, nietolerancyjnym. Pamiętajmy, największą
oznaką nietolerancji jest nazwanie drugiej osoby nietolerancyjną. Pamiętajmy,
że nikt pod przykrywką nietolerancji, nie może narzucić swoich poglądów innym,
bo to już jest ekstremizm. Każdy z nas może przyjąć do wiadomości poglądy
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innych, ale nie musi ich zaakceptować. Jeśli te poglądy są złe czy sprzeczne z
ogólnie przyjętymi normami mamy obowiązek wytknąć błędy i walczyć w obronie
naszych wartości.
Sławomir Wojdat

Emerytury w Polsce – co zrobię kiedy zostanę premierem !
Jak wszyscy wiem w XIX wieku pierwszym państwem, które wprowadziło
emerytury były Niemcy Bismarcka. Od tego czasu do dziś, możemy już ocenić
ten program z wielu płaszczyzn. Najważniejsze jednak wydają się dwie.
Pierwsza to katastrofalna zapaść demograficzna cechująca wszystkie kraje,
gdzie emerytury funkcjonują od dziesięcioleci. Obywatele mając zapewnioną
starość przez socjalistyczne państwa, nie muszą już starać się o dzieci, które w
przyszłości dochowają ojców. Dominuje skrajne samolubstwo i chęć jak
największego użycia tego świata. Dzieci bowiem to kłopoty trudy i koszty przez
wiele lat ( w rozumieniu egoisty ). Druga płaszczyzna to zniszczenie w dzieciach
odpowiedzialności za swoich ojców. Skoro bowiem rodzice mają emerytury, to
ja jako dziecko, nie mam obowiązku troszczyć się o ich dochowanie na starość.
O wspólnym zgodnym zamieszkiwaniu nie ma co nawet i myśleć. Rodziny
wielopokoleniowe mieszkające w jednym domu, to już niemal biały kruk dzisiaj.
Jest wiele innych skutków ubocznych powodowanych emeryturami, ale te dwie
z perspektywy chrześcijańskiej są najważniejsze. Trzecia bardzo szkodliwa
rzecz, jaką niesie emerytura to zanik odpowiedzialności w narodzie za samych
siebie, tę odpowiedzialność przejmują socjalistyczne państwa, czyli inaczej
mówiąc grupa trzymająca władzę w danym państwie, lub kontynencie. Zdaję
sobie sprawę także jednak, ile wygody, przynajmniej obecnie, wprowadza
system emerytalny do społeczeństwa. Żeby opisać wady i zalety systemu
emerytalnego trzeba napisać książkę, może kiedyś to zrobię. Jednak jedno
pozostaje faktem niezaprzeczalnym. Nikt dziś nie ma ochoty naprawić systemu
emerytalnego, bez rewizji wszystkiego od początku. Narody są do tego tak
przywiązane, że żaden polityk nie podejmie się tego w sposób uczciwy. Od razu
starci wyborców. Jaką więc reformę mądrą można by wprowadzić, która choć
trochę skorygowałaby obecny system który stoi na progu załamania,
szczególnie w Polsce. Oczywiście to co zrobiło PiS w ostatnich dniach, to
grubymi nićmi szyta kiełbasa wyborcza, a średnio zorientowany obywatel nie
wyłapie jej niedopowiedzeń, przeinaczeń oraz oczywiście skutków dla skarbu
państwa. Co zatem ja zrobię kiedy zostanę „premierem”, dla systemu
emerytalnego w Polsce? Po pierwsze należy w bardzo ścisły sposób powiązać
emeryturę, jej wysokość oraz czas zaprzestania pracy, z dzietnością danej
rodziny. Sposób jest prosty emerytura będzie zależna od składek
odprowadzanych przez dzieci. Im więcej dzieci posiada ojciec i matka, tym
wyższa jest ich emerytura. Z tym wiązać się będzie także wiek emerytalny, który
zasadniczo nie musi być szczególnie określony, pozostawiony do decyzji
rodziny na linii rodzice - dzieci. Podając przykład, pięcioro dzieci pracuje w
Polsce, każde z nich ma obowiązek określoną wartość swoich dochodów
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przekazać rodzicom, powiedzmy 2 %. Pięcioro dzieci x2% ich dochodów,
stanowi emeryturę dla ojców. Oczywiście, dzieci zwolnione będą z płacenia
jakichkolwiek danin emerytalnych na rzecz państwa. Pieniądze przepływają
bezpośrednio w rodzinie. Państwo nadzoruje tylko jedną rzecz. Dziecko nie
może uchylać się od płacenia daniny na rzecz rodziców. Jednak może być
sytuacja odwrotna, rodzice mogą nie chcieć pobierać składek od dzieci. W takim
wypadku dzieci nie płacą składek w ogóle, te pieniądze mogą przeznaczyć na
co chcą. Tylko jedna sytuacja nie może mieć miejsca, że dzieci odmawiają
płacenia daniny na rzecz ojców, jeśli Ci tego żądają. Warunkiem żądania daniny
emerytalnej od dziecka jest jego wychowanie do dorosłości. Tym, którzy
porzucają swoje dzieci nie przysługiwać będzie prawo do żądania daniny
emerytalnej. Oczywiście, taka reforma oznacza całkowity zanik pobierania
składek emerytalnych przez państwo, to jest nieodzowne. Każdy obywatel staje
się odpowiedzialny za siebie. Gwarantuję że w takim systemie dzietność
wzrośnie w sposób radykalny. Ci, którzy dziś wyśmiewają się z rodzin
wielodzietnych, nazywając ich królikami, niech sobie radzą sami na starość. Nie
chcą mieć dzieci, dobrze, niech więc sobie odkładają na emeryturę sami. Pełna
dowolność, fundusze emerytalne, akcje, obligacje, inwestycje – szeroki
wachlarz sposób oszczędzania będzie stał przed nimi, jednak jednego będą
pewni, od własnego dziecka nic nie dostaną, bo go nie mają. Sądzę, że tacy
bezdzietni mogą nawet stworzyć własny fundusz. Generalna zasada państwo
nie zabiera i nie daje. Jedynym koniecznym środkiem dla zapewnienia przeżycia
przez samotnych lub bezdzietnych, jest minimum żywieniowe zapewnione przez
państwo wypłacane w formie produktów o ile ktoś będzie tego potrzebował. Na
taką daninę pieniądze szły by z podatków płaconych przez wszystkich a
zróżnicowanych ze względu na ilość wychowywanych dzieci. Najwyższy
podatek na tzw. samotnych płaciliby Ci którzy dzieci nie mają, najniższy Ci którzy
mają ich dużo. Wiem, że taki sposób reformy emerytalnej nie spodobałby by się
wielu, jeszcze więcej pewnie nie zrozumiało by jego idei, tak mocno są
zniszczeni socjalistycznym porządkiem rzeczy, obecnie funkcjonującym w
Polsce i szerzej w zachodnim świecie. Zwracam się tu teraz to tych, którzy się
ze mną w tej kwestii nie zgadzają. Obecne państwo okrada was z gigantycznych
składek przez kilkadziesiąt lat pracy i je marnotrawi ( i z tym się zgadzacie)
Wcześniej czy później wiek emerytalny w Polsce zostanie podniesiony ( sądzę
że nawet do 75 lub 80 roku życia), kwestia czasu. Obietnice PiS, są na dziś, a
nie na zawsze. Rządy się zmieniają. Popatrzcie na zachód, tam wszyscy
podnoszą wiek emerytalny. Załamanie systemu emerytalnego na zachodzie jest
już widoczne mimo bogactwa i ogromnej liczby imigrantów jakie przyjmują do
siebie. Dzietność w Polsce zamiera, ludzie nie chcą mieć dzieci, bo taka dziś
panuje kultura hedonizmu. Załamanie systemu emerytalnego w Polsce jest
kwestią czasu. Tylko prawda i twarde stąpanie po ziemi, da nam chleb na
przyszłość. Kontakt dla polemiki niedlagender@gmail.com
Piotr Zajkowski
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Nowe Praskie forum!
Wartym do odnotowania dla mieszkańców Pragi-Północ faktem, jest pojawienie
się na facebooku nowej grupy dyskusyjnej o nazwie "Praga-Północ - Moja
Dzielnica" (www.facebook.com/groups/praga.moja.dzielnica). Forum powstałe
w tym serwisie ma na celu integrację mieszkańców, poruszanie spraw naszej
dzielnicy, wymianę zdań, doświadczeń i problemów związanych z
funkcjonowaniem Pragi-Północ. Do grupy zostali dodani również radni i
aktywiści Prascy, którzy niewątpliwie będą zwracać uwagę na problemy
mieszkańców i starać się będą wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców
oraz interweniować w sprawach tam poruszanych. Zachęcamy więc do
dołączenia do grupy oraz włączenia się w żywą dyskusję. Podobne fora działają
już w innych dzielnicach i coraz bardziej spełniają swoje role, gdyż wielu
młodych ludzi woli pisać o kwestiach swoich środowisk zamieszkania właśnie
m.in. za pomocą portali społecznościowych. Warto więc aby grupa "PragaPółnoc - Moja Dzielnica" stała się ważnym miejscem dyskusji o lokalnych
Praskich sprawach!
Ernest Kobyliński

***
Powróciłem z kraju, który nie ma granic...
Rozpaliłem ogień, który się nie spala...
Nikt już nie rozumie tajemniczych znaków
na mojej chorągwi mocno wypłowiałej
Ci, którzy są ze mną – nie są bardzo liczni,
Uzbrojeni tylko w serce oraz głowę,
A nad nami niebo – gwiazdy na nim błyszczą,
A pod nami ziemia – kości w ziemi płowe
Wszystko, co kochałem – tutaj pozostanie,
Wszystko, co mi drogie – będzie trwało dalej...
Zabiorę ze sobą tylko wątłą pamięć
o szlachetnych ludziach, nieśmiertelnej chwale

Aleksander Górski

Oskarżenia za korupcję w wyborach 2010 i 2014!
Prokuratura - z Nowym Rokiem żwawym krokiem!
Ruch Kontroli wyborów publikuje oficjalny Komunikat ze strony
Prokuratury Krajowej, w nadziei, że także inne afery - szczególnie z 2014
roku, - zostaną ponownie poddane uczciwej analizie. Umorzono wówczas
wiele spraw, co urągało standardom demokratycznym. W artykułach
powiązanych przypominamy najgłośniejszą aferę ze sfałszowaniem 130
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tysięcy głosów w Katowicach! Upór samotnie skarżącej Doroty Stańczyk członka komisji okręgowej - rozbił się o sędziowsko-prokuratorski układ
osłaniający sprawców fałszerstwa.
Żadne publikacje żadnych fundacji, ośmieszające ostatni apel do
władz wystosowany przez RKW z propozycjami zmian prawa wyborczego
i sugerujące, że RKW zawarł tam "teorie spiskowe' na temat sfałszowanych
wyborów 2014, nie są w stanie zasłonić faktów. One właśnie zaczęły być
ujawnianie. Czekamy na kolejne działania prokuratury!
Prokuratura Krajowa
czwartek, 5 stycznia 2017
Prokurator z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej
skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, w tym
funkcjonariuszom publicznym. Oskarżone są one o przestępstwa przeciwko
wyborom i referendum.
Burmistrz zasiądzie na ławie oskarżonych
W toku śledztwa ustalono, że Jerzy O. podczas drugiej tury wyborów
samorządowych w 2010 roku przekazał trzem współoskarżonym butelki z
alkoholem. W ten sposób chciał skłonić ich do oddania głosu na siebie, jako
kandydata na stanowisko Burmistrza Pyrzyc. Odbyło się to za pośrednictwem
innego oskarżonego – Marka L. W latach 2010-2014 Jerzy O. sprawował funkcję
Burmistrza Pyrzyc.
Podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2014 roku Jerzy O. nakłaniał
członków Obwodowych Komisji Wyborczych do bezprawnego przekazania mu
informacji przed zamknięciem lokalu wyborczego o frekwencji wyborczej,
wynikach głosowania oraz osobach, które nie przystąpiły do głosowania.
Skorumpowani mieszkańcy gminy
Prokurator oskarżył również dziewięciu mieszkańców Gminy Pyrzyce. Zarzucił
im udzielanie lub przyjęcie korzyści majątkowej w postaci butelek z alkoholem,
w celu skłonienia do oddania głosu na Jerzego O. Do czynów tych dochodziło w
okresie poprzedzającym drugą turę wyborów samorządowych w 2010 i 2014
roku.
Na ławie oskarżonych zasiądzie również 2 członków Obwodowych Komisji
Wyborczych. Prokurator zarzuca im bezprawne informowanie Jerzego O. o
frekwencji wyborczej, liczbie osób, które głosowały oraz o wynikach wyborów.
Miało to miejsce podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2014 roku.
Oskarżona została także Iwona S. To funkcjonariusz publiczny - referent w
Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Pyrzycach. Sprawując tę funkcję nie dopełniła ona ciążących na niej
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obowiązków służbowych. Na jedenastu pełnomocnictwach do głosowania
poświadczyła nieprawdę, co do faktu złożenia w jej obecności oświadczeń o
upoważnieniu innej osoby do głosowania, podczas gdy wola ta nie została
wyrażona przed nią. Przy pomocy tak wystawionych pełnomocnictw kolejnych
troje oskarżonych wzięło udział w głosowaniu i oddało głosy w imieniu
uprawnionych do głosowania.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
Opublikowane na http://solidarni2010.pl/34517-news-oskarzenia-za-korupcjew-wyborach-2010-i-2014.html
Od redakcji:
To tylko wierzchołek góry lodowej. Korupcja wyborcza nie jest tylko związana z
konkretnymi partiami. Bardzo często wiąże się z lokalnymi układami, które mają
znamiona działalności mafijnej. Powoduje to, że dla danej grupy trzymającej
władze nieważne są potrzeby wyborców, czy interes publiczny, a ich działalność
związana jest głównie z własnymi korzyściami lub promowaniem interesów
niewielkich grup. Zadziwiające jest również ,że te największe fałszerstwa, które
dotyczyły tysięcy, dziesiątek, a może setek tysięcy sfałszowanych głosów
zostały umorzone. Uczyniono to prawdopodobnie w obawie przed wyjściem na
jaw tych największych, które mogły mieć wpływ na dalsze losy dwóch ostatnich
głosowań. Tak długo jak wyborami będą się zajmować lokalne władze nie raz
będziemy słyszeć o fałszerstwach wyborczych. Bo ci, którzy rządzą, są
najbardziej zainteresowani tym, aby nie zaszły jakiekolwiek zmiany. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby powołanie niezależnej instytucji, której zadaniem byłoby
tylko organizowanie i przeprowadzanie wyborów.
Redakcja: tel. 661 594 207, e-mail: myslpraska@gmail.com
Wersja elektroniczna: http://tmptik.org.pl/index.php/mysl-praska
Zapraszamy na facebook:
https://www.facebook.com/MyslPraskaKwartalnikBiuletynInformacyjny/
Współpraca: Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury:
biuro@tmptik.org.pl
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-iKultury-900168683364092/?fref=nf
Towarzystwo Miłośników Polski Tradycji i Kultury zapraszam do
współpracy i wsparcia. Darowizny prosimy przekazywać wyłącznie na
numer konta TMPTiK:
Bank PKO SA VI Odział w Warszawa
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
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