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Prezydent RP - Andrzej Duda
na Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Spale
...“Spotkania z Państwem to zawsze spotkania, po których chce się służyć Ojczyźnie
i człowiek ma do tej służby dodatkowy zapał. Uśmiecham się, bo myślę sobie: jeśli masz
czasem chwile zwątpienia i załamania, spotkaj się z klubami Gazety Polskiej, to będziesz
rozumiał, jak bardzo ważna jest twoja służba.
„Tu rodzą się zwycięzcy” – głosi napis na ścianie tego obiektu. Tak – rodzą się właśnie
w Was. Chciałem podziękować za zaproszenie na spotkanie, które ma charakter polityczny, dyskusyjny, ale i towarzyski – spotkanie przyjaciół. To te spotkania, na których ludzie
się jednoczą. To piękna idea i nie dziwię się, że od 12 lat się spotykacie – to daje siłę.
Przez te 12 lat było wiele momentów bardzo, bardzo trudnych – jak w 2010 r. I dzięki sile,
która płynie z Waszego środowiska, te trudne chwile udało się przetrwać – nie załamać
się, tylko być w poczuciu tego, że są inni ludzie, którzy też tak postrzegają rzeczywistość i
za to chciałem też podziękować.
Chcę Państwu podziękować i prosić, byście nie spuszczali z tonu. Cieszę się, że również
w tych czasach jesteście cały czas razem. Wasza ocena dzisiejszych władz jest bardzo
potrzebna. Jesteście po to, aby te władze ocenić. Wasze głosy są potrzebne, by je rozważyć,
a jeśli są słuszne – wcielić je w życie.”...

“BRONIMY NASZYCH
WYBORÓW”
Drodzy czytelnicy ,
Rozpoczęły się wakacje tak oczekiwane, zwłaszcza przez dzieci.
Miejmy nadzieję, że upłyną wszystkim radośnie i zdrowo. Wypoczywajmy
więc na ile nas tylko będzie stać, bo żeby pracować efektywnie trzeba mieć
czas i na odpoczynek i na zajęcie się wreszcie własnym zdrowiem.
Tak jak dziurawa, nie cerowana skarpeta drze się dalej, tak człowiek, który
w porę nie pójdzie do specjalisty zaczyna się rozsypywać. Wiem coś na ten
temat.
Oprócz osobistych planów, czeka nas lato pełne wrażeń społecznych i politycznych, w których trzeba brać udział jeśli chce się uchodzić za obywatela
świadomego świata i świadomego swoich wyborów. Nie ma nic gorszego
niż godzenie się dla świętego spokoju na cokolwiek.
A co do wyborów, jesteśmy już w drugiej połowie kadencji samorządowej
i wszystkie ugrupowania zaczynają zastanawiać się, na poważnie, jakich
kandydatów wystawią w wyborach do samorządu.
Wszystkim nam przyjdzie nie tylko dokonać wyboru ale i przypilnować aby
ten nasz wybór nie był zfałszowany jak to bywało wcześniej.
Tymczasem trzeba rozglądać się, patrzeć, słuchać i wyciągać wnioski.
Ważne jak ktoś działa, czym się kieruje, jak i czyje pieniądze rozdaje, czy
czasem sami nie sprzedajemy się za marne srebrniki.
W numerze wrześniowym wiele ciekawych relacji i nowinek.
Do zobaczenia więc po wakacjach. Przywieźcie z nich nie tylko pamiątki
ale też nowe pomysły na lokalną przyszłość.
Grażyna Kijuc

200-setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki
W naszym wareckim Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego znajdują się trzy różne
portrety tego samego człowieka - Tadeusza
Kościuszki.
W tym roku mija 200 lat od śmierci. narodowego bohatera, który przeżył 71 lat.
Tadeusz Kościuszko urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu Roch III, na Podlasiu w
Mereczowszczyźnie. Był absolwentem Szkoły
Rycerskiej w Warszawie i Akademii Wojskowej
w Paryżu.
Latem 1775r wrócił do Polski po I rozbiorze
Rzeczypospolitej, której rozbiorcy ograniczyli
wojsko do 10 tys. Nie mogąc znaleźć pracy
w wojsku, brat gospodarzył w rodzinnym
majątku, a nie mając odpowiedniego majątku,
jego ukochaną wydano za innego - postanowił
jesienią tegoż roku wyruszyć w poszukiwaniu
zatrudnienia. Jego droga wiodła przez Drez-

no, Paryż aż zatrzymał się w Ameryce gdzie
toczyła się wojna o wyzwolenie kolonii z pod
panowania brytyjskiego. Jego wykształcenie
inżynieryjne zostało wykorzystane w wielu miejscach. Wyrazem uznania dla jego
umiejętności było powierzenie mu budowy
twierdzy West Point gdzie teraz mieści się Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych.
W uznaniu zasług amerykański Kongres
awansował go w roku 1783 na generała brygady
armii amerykańskiej.
W podziękowaniu otrzymał ok. 250 ha a zaległy
żołd wypłacono mu dopiero w roku 1798,
które przeznaczył na wykupienie wolności i
kształcenie murzynów.
Wyjechał ponownie do Polski w 1784 r.
powierzając przyszłemu prezydentowi Jeffersonowi wykonanie jego testamentu - niestety
jego przyjaciel sprzeniewierzył się jego wykonaniu ze względu na zbyt wyraźne abolicjo-

nistyczne zapisy.
Po powrocie do kraju przez 5 lat mieszkał
w Siechnowiczach, gdzie mimo skromnych
dochodów ograniczył pańszczyznę swoim
chłopom do 2 dni, a kobiety zwolnił całkowicie,
co nie znalazło uznania u jego sąsiadów.
Interesował się sprawami kraju, a postanowienia Sejmu Wielkiego o zwiększeniu armii
spowodowało, że uzyskał patent generała majora.
Dążenie do wzmocnienia Ojczyzny jak zwykle
wywołały niepokój Rosji i Prus ale też części
magnaterii będącej na jej „jurgielcie”, która
zawiązała spisek w1792r zwany „Targowicą” i
poprosiła by armia carycy przyszła z pomocą
przekraczając granice Rzeczypospolitej w
liczbie 100 tys. żołnierzy.
Nasza Armia Koronna pod wodzą Józefa Poniatowskiego liczyła 17 tys. Dowódca Armia
litewskiej książę Wirtemberski zdradził nie

stawiając najeźdźcom oporu. Jego postawa
była przyczyną podjęcia przez żonę Marię
(właścicielkę wsi Pilica) postępowania rozwodowego. Także Armia Koronna nie miała
sił do powstrzymania wojsk wkraczających na
Ukrainę.
Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska, gdzie
Tadeusz .Kościuszko walczył m.in. pod
Zieleńcami, Dubienką, a na linii Bugu udało
się powstrzymać trzykrotnie większe siły rosyj
-skie.
Po tych zwycięstwach, król niestety przystąpił
do Targowicy, a Kościuszko ponownie udał się
na emigrację.
Za udział w bitwie pod Zieleńcami i uczczenia
tego zwycięstwa, król ustanowił Order Virtuti Militari, a na pierwszej liści osób odznaczonych, złoty medal otrzymał gen. Tadeusz
Kościuszko.
c.d str. 8
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Po dziesięciu miesiącach intensywnej pracy nadszedł czas na wakacyjny wypoczynek.
Uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zasłużyli na dwa miesiące przerwy.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole rozpoczęło się 23 czerwca o
godz. 10.00. Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców powitała pani Dyrektor Danuta Borowiec. Swą obecnością zaszczycili nas: pani Barbara
Orłowska – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Promocji Powiatu w Starostwie Grójeckim,
ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pan Tomasz
Wawrzyniak – przedstawiciel KRUS w Grójcu, pan Krzysztof Zatorski – współwłaściciel firmy
„Dwa Jabłka”, pan Radosław Rak – Przewodniczący Rady Rodziców i Pani Beata Skiba –
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.
Pani Dyrektor podsumowała miniony rok szkolny, który obfitował w wiele inicjatyw
podnoszących poziom kształcenia w CKZiU w Nowej Wsi i dających wymierne efekty w postaci
spektakularnych osiągnięć uczniów. Szczególnie dumni jesteśmy z II miejsca Karola Osiaka –
absolwenta w zawodzie technik ogrodnik – w XLI Eliminacjach Centralnych Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych oraz I miejsca Pauliny Kępki – uczennicy klasy trzeciej w zawodzie

Pora na zasłużony odpoczynek!

Pan Tomasz Wawrzyniak – przedstawiciel KRUS w Grójcu – wręczył nagrody laureatom
konkursu wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie w rolnictwie. Pierwsze miejsce w etapie szkolnym zajął Patryk Sosiński z klasy pierwszej, drugie – Jakub Uliasz z klasy trzeciej, trzecie – Wojciech Dominiak z klasy drugiej; wszyscy kształcą się w zawodzie technik ogrodnik.
Uczniowie, którzy zajęli wysokie lokaty w zawodach sportowych, konkurach o zasięgu
powiatowym oraz konkursach wewnątrzszkolnych, również otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Ostatnim punktem piątkowej uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez
uczniów klasy drugiej w zawodach technik ekonomista i technik architektury krajobrazu. Scenariusz, przygotowany w konwencji Gali Oskarowej, zakładał wyłonienie z grona nominowanych
w różnych kategoriach nauczycieli, uczniów i wydarzeń minionego roku szkolnego laureatów
TOAMASZA 2107.
Wszyscy zwycięzcy z uśmiechem przyjmowali tytuły za zasługi, na które nikt do dnia dzisiejszego
nie zwracał uwagi, np. „Nauczyciel – Złota Piła”, „Nauczyciel – Siła Spokoju”, „Uczeń – Złote
Maniery”, „Uczeń – Złoty Pędzel”. Całość uświetniły popisy wokalne naszych niezastąpionych
solistów – Michała Strzelczyka i Pauliny Prazimowskiej.
Pracowity rok za nami. Przed uczniami – ponad dwa miesiące odpoczynku. Mamy
nadzieję, że po wakacjach spotkamy się pełni sił do realizacji nowych wyzwań.
Ewa Malowaniec –
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

technik ekonomista – w XX Ogólnopolskim Konkursie “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”. Karol i Paulina otrzymali w uznaniu swych zasług nagrody książkowe. Pani Dyrektor podkreśliła, że osiągnięcia uczestników konkursów ogólnopolskich są przykładem godnym
naśladowania i grono uczniów naszej szkoły – laureatów współzawodnictwa na tak wysokim szczeblu – będzie się stale powiększało.
Wyrazy uznania za efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym
2016/2017 przekazała na ręce pani Dyrektor w imieniu Starosty Grójeckiego pani Barbara
Orłowska – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Promocji Powiatu.
Pani Dyrektor w towarzystwie wychowawców klas wręczyła nagrody najlepszym.
Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali: Paulina Kępka, Paulina Cupryjak i Dominika
Michalak z klasy trzeciej w zawodzie technik ekonomista, Przemysław Dziubiński z klasy trzeciej
w zawodzie technik ogrodnik, Monika Papierowska, Monika Zielińska i Weronika Zalewska z
klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista, Aleksandra Podsiadła z klasy drugiej w zawodzie
technik ogrodnik, Aleksandra Krzyżanowska, Mateusz Horosz i Katarzyna Rogalska z klasy
pierwszej w zawodzie technik ekonomista, Weronika Wojtczak z klasy pierwszej w zawodzie
technik architektury krajobrazu oraz Rafał Kępka z klasy pierwszej w zawodzie technik ogrodnik.
Wzruszeni rodzice odebrali listy gratulacyjne.

List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego,
do klubowiczów
oraz czytelników “Gazety Polskiej”
i “Gazety Polskiej Codziennie” odczytany
na XII Zjeździe Klubów “Gazety Polskiej”
w Spale.
Przed rokiem miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się z Państwem osobiście. Wielce sobie cenię i lubię te spotkania,
nasze rozmowy i ich niezapomnianą atmosferę. Gdyby nie to, że swego czasu to wyrażenie było znakiem rozpoznawczym pewnego pana, to mógłbym powiedzieć, że podczas bytności u Państwa “ładuję akumulatory”. Dlatego jest mi
niezmiernie przykro, że z powodu wcześniej przyjętych zobowiązań i napiętego do granic możliwości kalendarza nie
mogłem przyjechać do Spały, by wziąć udział w tym święcie wolnej od poprawności politycznej myśli. Święcie, podczas
którego to, co białe, jest białe, a to, co czarne, jest czarne. Słowem: święcie najnormalniejszej normalności.
Można powiedzieć, że od czasu, kiedy na początku czerwca zeszłego roku rozmawiałem z Państwem
w Piotrkowie Trybunalskim, strukturalnie niewiele się zmieniło.
My - obóz naprawy Rzeczpospolitej Polskiej - konsekwentnie kroczymy wyznaczoną drogą, wprowadzając kolejne
elementy programowej “dobrej zmiany”.
Oni - siły broniące starego porządku - tak jak wcześniej starają się nas powstrzymywać. Różnica jest tylko taka, że my
obejmujemy działaniem na rzecz budowy nowej Polski kolejne obszary naszego życia, a oni postępują w sposób coraz
bardziej barbarzyński, bo sprzeczny z podstawowymi wartościami konstytutywnymi dla naszego kręgu kulturowego. Ci
nowi barbarzyńcy nie szanują już niczego, co jeszcze niedawno wyznaczało ład społeczno-moralny, profanują majestat
śmierci, szydzą z modlitwy, próbują pozbawić wierzących prawa do obecności w przestrzeni publicznej, drwią z tych,
których boli, że w trumnie ich najbliższych są ciała innych ofiar. Tak zachowują się nasi najbardziej zajadli przeciwnicy
wewnętrzni. Ci zewnętrzni zaś, których o pomoc wbrew polskiej racji stanu proszą ci pierwsi, wywierają coraz większą
presję, grożą wprowadzeniem rozwiązań sprzecznych z istotą demokracji, niezgodnych z ideami, które legły u podstaw
integracji europejskiej.

Prezesowi Kazimierzowi Ceglińskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci żony
składają członkowie
ZK RP i BWP Koło w Warce

Smutna prawda o naszych przeciwnikach ideowych i politycznych z obu stron granicy jest taka, iż uważają oni, że
demokracja jest tylko wtedy, gdy to oni sprawują władzę. Kiedy zaś w wolnych wyborach zwycięża ktoś inny, wtedy z
definicji mamy do czynienia z końcem demokracji lub co najmniej ze śmiertelnym jej zagrożeniem.
Rodzi się pytanie: dlaczego tak się dzieje, skąd bierze się ta nienawiść?
Odpowiedź nasuwa się prosta: dlatego, że się nie poddajemy. Dlatego, że nie wyhamowujemy. Dlatego, że nie zbaczamy
z wytyczonej drogi. A także dlatego, że mimo zmasowanej kampanii propagandowej proestablishmentowych mediów
w Polsce i za granicą tak wielu Polaków nie chce świata na opak. Z tej diagnozy płynie dla nas - czyli dla wszystkich
Polek i Polaków pragnących naprawy naszego państwa, marzących o silnej i suwerennej RP - jeden wniosek.
Musimy jeszcze więcej pracować, musimy jeszcze bardziej się starać. Bo to od nas zależy tempo przebudowy Polski, bo
to od nas zależy siła oporu przeciw ideologicznej ofensywie wyznawców nowego, “wspanialszego” świata. Bo to od
nas wreszcie zależy, ilu naszych politycznych przeciwników przekonamy, że “dobra zmiana” jest rzeczywiście dobrą
zmianą dla większości rodaków. Wierzę, że na kolejnym zjeździe klubów “GP” będziemy mogli sobie powiedzieć, że
jesteśmy dużo, dużo bliżej upragnionego celu.
Kończąc, pragnę podziękować Panu Redaktorowi Tomaszowi Sakiewiczowi oraz Panu Prezesowi Ryszardowi
Kapuścińskiemu za pamięć i zaproszenie, a obecnym tu Państwu - członkom klubów “GP”, czytelnikom tygodnika i
dziennika, wraz z rodzinami - oraz naszej Ojczyźnie chciałbym życzyć samych dobrych zmian.
										Jarosław Kaczyński
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XII ZJAZD KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ SPAŁA 2017
Blisko tysiąc osób wzięło udział
w XII Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej”Spała 2017. Klubowicze z całej Polski i z zagranicy ,w dniach 16-18 czerwca, opanowali tę małą, przepiekną miejscowość, letnią
rezydencję przedwojennych prezydentów
Rzeczpospolitej Polskiej.
Tegoroczny Zjazd odbył się w pięknym , na
światowym poziomie Centralnym Ośrodku
Sportu w Spale.
“Na mapie Polski jest taka mała
miejscowość, mała jak główka od szpilki, i
to jest właśnie Spała. Miejscowość ta liczy
jedynie 400 mieszkańców. Przyjechaliście
i dwukrotnie przebiliście liczebność
mieszkańców. Z pewnością będzie to niezapomniane wydarzenie – mówił, witając
klubowiczów, Tomasz Koziński, dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu.”
Oprócz klubów z całej Polski
przybyli przedstawiciele klubów „GP” z
Berlina, Brukseli, Hamburga, Madrytu,
Monachium, Montrealu, Nowego Yorku,
Paryża, Sztokholmu, Vancouver, a nawet
dalekiego Melbourne.
Szczególnie ciepło, oklaskami na stojąco,
przywitano mieszkańców Żytomierza na
Ukrainie.
Honorowym gościem zjazdu był
Prezydent RP - Andrzej Duda.
Z klubowiczami spotkali się również m.in.:
MON - Antoni Macierewicz,
Wice-premier Mateusz Morawiecki,
Minister Sportu Witold Bańka,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administacji - Mariusz Błaszczak,
Minister Środowiska - Jan Szyszko,
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego - Ryszard Czarnecki,
Prezes Intytutu Pamięci Narodowej - dr
Jarosław Szarek oraz dziennikarze strefy
wolnego słowa i przedstawiciele zarządów
polskich spółek skarbu państwa.
Rozrywki na najwyższym poziomie
dostarczyli Jan Pietrzak, Paweł Piekarczyk
i Bartek Kurowski.
Klub Gazety Polskiej w Warce uczestniczył
w Zjeździe w siedmioosobowym składzie.
Chętnych było więcej ale niestety, muszą
poczekać rok do następnego XIII już
Zjazdu.
Wcześniej spotkamy się jeszcze
w Warszawie podczas wizyty Prezydenta
USA - Donalda Trumpa, na pokniku wojskowym oraz tradycyjnie na miesięcznicy
smoleńskiej.
W mniejszym gronie planowane
jest spotkanie jeszcze tego lata w Warce.
Grażyna Kijuc
Przewodnicząca KGP w Warce
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