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w numerze
To nie reforma, tylko złe
zmiany
Wywiad
z Patrykiem Hałaczkiewiczem

- Widać kolejne próby ograniczenia
konstytucyjnych uprawnień, zwłaszcza zasady równości w wyborach.
Logo partii na listach wyborczych
oznacza dalsze uprzywilejowanie
ich kandydatów. Temu samemu celowi służy likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych...
>>> STR. 3

X Klub gospodarczy MWS.
Gościliśmy Romualda
Szeremietiewa

«… potencjalny agresor, który
chciałbym rozpocząć walkę musiałby brać pod uwagę nie tylko to czym
dysponuje Polska, a to, że te inne
państwa są u nas obecne. To stwarza
barierę jeszcze nieprzekraczalną.»
>>> STR. 4

Nowy plan
zagospodarowania
centrum
Ostatnia,
burzliwa sesja
rady miasta
Warszawa zakończyła się
uchwaleniem
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Śródmieścia Południowego w rejonie ul.
Poznańskiej. Na ten moment czekaliśmy 7 lat. Niestety, plan wywołał
wiele kontrowersji i oburzenia. Dlaczego? Radni zaakceptowali siedem
wieżowców w tym rejonie.
>>>STR. 6

SZANOWNI DZIAŁACZE I SYMPATYCY
MAZOWIECKIEJ WSPÓLNOTY
SAMORZĄDOWEJ
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia oraz zakończenie roku 2017, jest to
okres w tradycji naszej Ojczyzny kiedy dokonujemy podsumowania tego co minęło
oraz układamy plany na najbliższy rok.
W działalności samorządowej wchodzimy w ostatni rok obecnej kadencji, dokonujemy oceny dotychczasowej działalności na terenie województwa mazowieckiego oraz przygotowujemy środowiska samorządowe do czekających nas wyzwań
w najbliższym roku.
Partia rządząca zamierza cofnąć obecne zapisy ordynacji wyborczej i wprowadzić proporcjonalny sposób wybierania radnych wszystkich szczebli niezależnie od
wielkości gminy czy powiatu. Środowiska samorządowe w całej Polsce są zdecydowanie przeciwne działaniom odwracającym zasadę wyborów większościowych
opartych na jednomandatowych okręgach wyborczych.
Żeby konkurować z blokami partyjnymi w wyborach polegających na głosowaniu na listy wyborcze, musimy zwiększyć aktywność członków Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej i przyciągnąć grupy samorządowców z całego Mazowsza
do komitetu wyborczego który będzie organizowany przez nasze Stowarzyszenie.
reklama

Aby osiągnąć dobry wynik wyborczy przy proporcjonalnej ordynacji wyborczej musimy zgromadzić dużą ilość kandydatów i zarejestrować listy we wszystkich
okręgach wyborczych.
Powszechnie jest wiadome że na terenie województwa mazowieckiego jedynym
niepartyjnym stowarzyszeniem samorządowym które jest w stanie skutecznie konkurować w wyborach jest Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, która niezależnie
od kalendarza wyborczego prowadzi aktywną działalność zabiegając o rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Po raz kolejny rozpoczynamy mobilizację członków i sympatyków do pracy samorządowej oraz zwracamy się do przyjaciół działających w samorządach różnych szczebli
do wspólnej wytężonej pracy w służbie mieszkańcom naszych małych ojczyzn.
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2018 składamy życzenia nieustannej opieki Opatrzności Bożej dla każdego z nas i naszych
bliskich oraz sukcesów w życiu osobistym i społecznym dla wielkiej mazowieckiej
rodziny samorządowej.
KONRAD RYTEL, PREZES MWS

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa MWS.ORG.PL

2

Samorządowcy budują wspólną
listę do rady miasta
W Sali konferencyjnej OSiR przy
Polnej w Warszawie w sobotnie
popołudnie (18.11.) zgromadziło
się około siedemdziesiąt
osób. Przyjechali prawie ze
wszystkich dzielnic Warszawy.
Organizatorami i gospodarzami
spotkania byli samorządowcy
skupieni w Stowarzyszeniu
Mieszkańcy działającym na

zdeterminowani – mówił Grzegorz
Wysocki z Ochockiej Wspólnoty Samorządowej i zastępca burmistrza na
Ochocie.
Właśnie zagadnieniu nazwy poświęcone było wystąpienie pana Patryka Hałaczkiewicza koordynatora
ogólnopolskiego komitetu Bezpartyjni
Samorządowcy. Zaproponował przystąpienie zebranych do tej inicjatywy
zarówno w wymierzę wyborów do sejmiku jak i do rady miasta.

- Chcemy stworzyć komitet,
który będzie miał synergię w całym
kraju, czas antenowy oraz numer listy losowany na poziomie krajowym.
Chcemy zaproponować Państwu
współpracę na poziomie luźnej federacji. – powiedział pan Patryk Hałaczkiewicz.
Propozycja Bezpartyjnych Samorządowców nie została odrzucona a
prace nad wspólną listą do rady miasta
będą kontynuowane.

terenie dzielnicy Śródmieście.
Co łączyło wszystkich dyskutantów? Na pewno: chęć przeciwstawienia
się centralizacji zarządzania miastem,
negatywna ocena proponowanej ordynacji wyborczej, która usiłuje w sposób
sztuczny utrudnić działanie takim komitetom lokalnym jak oni. W dyskusji
podnoszono również kwestie wspólnej
reprezentacji w radzie miasta, która do
tej pory przynależy tylko partiom politycznym.
- Potencjał jest ogromny, praktycznie w każdej dzielnicy jest, co najmniej
jeden komitet lokalny. Takie komitety
skupiają w sumie 117 radnych, notując
bardzo wysokie poparcie w wyborach
na szczeblu dzielnicy. Jeśli połączylibyśmy siły to w wybranej za rok radzie
miasta moglibyśmy forsować swoje postulaty, ponieważ mielibyśmy znaczącą
reprezentacje. – mówił na konferencji Antoni Pomianowski z Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa i zastępca
Burmistrza.
Zebrani praktycznie nie dyskutowali o tym czy stworzyć wspólną listę
do rady miasta tylko jak ją zbudować,
aby była silna.
- Liderami list w okręgach muszą
być liderzy stowarzyszeń i komitetów
lokalnych. Tylko wtedy jesteśmy w
stanie zwrócić uwagę naszych mieszkańców na taką listę. To oni mają za
zadanie skupić wokół swojej osoby
poparcie innych komitetów i chociaż
w części przełożyć je na poparcie do
rady miasta. Nie stać nas na kreowanie
nowych ludzi na rok przed wyborami,
ponieważ nie mamy takich środków jak
partie polityczne, które otrzymują subwencje z naszych podatków. Drugim
podstawowym warunkiem jest zrozumiała i przekonująca nazwa tego komitetu. Trzecim jest wyrazisty kandydat
na prezydenta, który musi cieszyć się
poparciem wszystkich. To są rzeczy do
spełnienia w sytuacji, kiedy będziemy
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To nie reforma, tylko złe zmiany
Z Patrykiem Hałaczkiewiczem (Bezpartyjni Samorządowcy) rozmawia Łukasz Perzyna
nie nie są ważne spory pomiędzy PiS a

Dolnym Śląsku z 1700 mieszkańców i

leżnych komitetów w jedną inicjatywę.

PO, tylko wodociąg i szkoła. Również

Warszawa z prawie dwumilionową lud-

Łatwiej o nie w sytuacji, gdy przychodzi

dwukadencyjność służy wyeliminowa-

nością zostaną ze sobą pod wieloma

bronić podstawowych zasad samorząd-

niu wyrazistych liderów lokalnych na

względami zrównane, a mają osobne

ności. Widzimy, po co wprowadza się

rzecz kandydatów z partyjnymi legity-

problemy. Każdy o tym wie. Przepisy

partyjne logotypy na listach wyborczych.

macjami. Wszystkie partie polityczne

utrudniające faktycznie zbieranie pod-

Albo czemu przyzwala się na to, że w

w Polsce, jak ze statystyk wynika, w

pisów pod listami kandydatów radykal-

wyborach lokalnych może startować kan-

sumie liczą raptem 80 tys członków

nie ograniczają bierne prawo wyborcze.

dydat, który nie mieszka w danej gminie.
Wkrótce pojawią się spadochroniarze,

płacących składki. Wystarczy zestawić

- Co z forsowanych przez PiS zmian ordynacji wyborczej wynika dla takich środowisk

będą dodatkowo faworyzowani. To zła
zmiana.

jak Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
czy Bezpartyjni Samorządowcy, czyli – naj-

- Przed pięciu laty wydaliśmy wraz z Mariu-

krócej rzecz ujmując – dla komitetów nieza-

szem Ambroziakiem książkę ”Kraj odzyski-

leżnych?

wany”, bilansującą ćwierćwiecze demokra-

- Widać kolejne próby ograni-

tycznych zmian w samorządach i ich pracę

czenia konstytucyjnych uprawnień,

na rzecz wspólnot lokalnych. Czy zmiany

zwłaszcza zasady równości w wybo-

dokonane przez PiS oznaczają, że… Polskę

rach. Logo partii na listach wyborczych

znów potem trzeba będzie odzyskiwać?

oznacza dalsze uprzywilejowanie ich

- Nasila się dziś tendencja do cen-

kandydatów. Temu samemu celowi

tralizacji. Nie tylko obecną władzę w

służy likwidacja jednomandatowych

kraju ona cechuje, poprzednicy z ko-

okręgów wyborczych tam, gdzie już

alicji PO-PSL dodawali samorządom

działały, czy zmniejszenie okręgów,

zadań do wypełnienia, nie oferując nie-

tak, żeby mandaty uzyskiwali w nich

zbędnych środków finansowych i w ten

nieliczni kandydaci. Warto przy tym

sposób osiągali podobny cel. Obecnie

pamiętać, że idealnej równości również

rządzący dążą jednak otwarcie już do

dotychczas nie było: lokalne komitety

podporządkowania samorządów. Usta-

zmuszone były prowadzić kampanię

wa o oświacie oddaje właściwie szkoły

za własne pieniądze, partie polityczne

w ręce kuratorów, a to samorządy ze

dysponują na ten cel środkami z bu-

swoich pieniędzy płacą za utrzymanie

dżetu, czyli po prostu pieniędzmi po-

tych szkół. Podobnie ustawa o cenach

zyskiwanymi od podatnika. Po wpro-

wody okazuje się niekorzystna dla

wadzeniu dokonywanych przez PiS

gmin.

zmian w ordynacji dysproporcja szans

lizacyjnym tendencjom PiS, to nie dla-

jeszcze się pogłębi. Oceniam, że to nie-

tego że samorządowcy są kolejną grupą

bezpieczna próba. Radny, zamiast być

broniącą traconych wpływów. Upar-

odpowiedzialny przed mieszkańcami,

tyjnienie samorządów szkodzi wspól-

staje się zależny od aparatu partyjnego,

notom lokalnym. Sprowadzi konflikty

skoro kandydaci formacji politycznych

polityczne do każdej gminy. A w gmi-

Jeśli się sprzeciwiamy centra-

tę grupę z ludnością Polski czy liczbą

- Czy pisowskie zmiany zmuszą takie for-

z partyjnymi rekomendacjami, ale nie

uprawnionych do głosowania, żeby

macje jak Bezpartyjni Samorządowcy czy

mający nic wspólnego z mieszkańcami,

zrozumieć, że jak nikły stanowi pro-

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa –

których jako radni mają reprezentować.

mil. Rzeczywiście w przyszłości znów

jednym słowem inicjatywy niezależne od

W trakcie debaty w dolnośląskim sejmi-

trzeba będzie państwo odzyskiwać dla

partii – do szukania szerokich porozumień,

ku wojewódzkim jeden z radnych PiS

wspólnot lokalnych, małych Ojczyzn.

wspólnego działania?

bez ogródek stwierdził, że to dobrze, że

Zmiany, jakie PiS wprowadza w prawie

- Widzę dwa wyjścia dla niezależ-

po wprowadzanych zmianach radni od-

wyborczym to nie reforma, lecz nisz-

nych komitetów. Zapisanie się do którejś

powiadać będą przed partią, bo oznacza

czenie samorządności, niosące za sobą

z dwóch głównych partii, bo tylko one

to, że będą lepiej pracować. My nadal

likwidację wielu dobrych rzeczy, które

mają szansę pokonać bariery w zmniej-

uważamy, że radny powinien być odpo-

przez ćwierć wieku zdążyły w Polsce lo-

szonych okręgach wyborczych do sejmi-

wiedzialny przed mieszkańcami, którzy

kalnej zaistnieć. Gmina Pielgrzymka na

ków - lub zjednoczenie wszystkich nieza-

go wybrali, by ich reprezentował.
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X Klub gospodarczy MWS.
Gościliśmy Romualda Szeremietiewa
Ostatniego dnia listopada podczas X Klubu
gospodarczego MWS gościliśmy Romualda
Szeremetiewa. Byłego wiceministra i p.o.
ministera obrony narodowej, a przede
wszystkim doktora habilitowanego nauk
wojskowych oraz profesora nadzwyczajnego
AON i Akademii Sztuki Wojennej.

Nagrodzony w 1990 roku przez
Ryszarda Kaczorowskiego Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia
Polski, 11 listopada tego roku, w 99
rocznicę Odzyskania Niepodległości, otrzymał Wielki Krzyż Orderu
Odrodzenia Polski od prezydenta
Andrzeja Dudy. Prof. Szeremetiew
nieraz odgrywał kluczową rolę w
losach Polski, chociażby kiedy to
w latach 70-ch był członkiem słynnego «Ruchu» oraz założycielem
ROPCiO. Założyciel Polskiej Partii
Niepodległościowej, poseł na Sejm
III kadencji, niesłusznie oskarżany
o korupcję prof. Romuald Szerem-

tiew jeszcze za życia zdobył sławę a
przede wszytkim uznanie w świecie
politycznym, gdyż losy Polski nigdy
nie przestawały obchodzi jego osobę.
Na pytanie, jak na chwilę teraźniejszą wygląda obrona naszego
kraju odpowiedział szczerze i bez
wahań, że Polska armia jeszcze nie
osiągnęła odpowiedniego poziomu i
jest w trakcie intensywnej modernizacji i rozbudowy, a także robi duże
postępy w rozwoju technologii wojennych układów elektronicznych:
«… jeśli chodzi o sprawy technologiczne, głównie w elektronice,
w Polsce są spore osiągnięcia. Jak
wiadomo, współczesne uzbrojenie
funkcjonuje dzięki temu, że ma odpowiednie układy elektroniczne. I
na tym polu poslcy konstruktorzy
mają spore osiągnięcia.»
Czy Polska jest w stanie się
obronić?
Pan prof. Szeremetiew stanowczo powiedział, że obecność sił
NATO na terenie Polski w tej chwili zapewnia wystarczający poziom
obrony kraju, dlatego Polska jest w
sytuacji bezpiecznej, jeśli chodzi o
potencjalne działania wojenne.
«… potencjalny agresor, który
chciałbym rozpocząć walkę musiałby brać pod uwagę nie tylko to czym
dysponuje Polska, a to, że te inne
państwa są u nas obecne. To stwarza
barierę jeszcze nieprzekraczalną.»
Czy mamy się bać powtórki z II
wojny światowej?
Podczas II wojny światowej
Wielka Brytania i Francja bez
względu na porozumienia nie obroniły Polski przed napastnikami. Wg
prof. Szeremetiewa jak i większości
ludzi była to jedna z najważniejszych przyczyn porażki Polski. Na
pytanie, jak wielka jest szansa powtórzenia podobnego scenariusza,
prof. Szeremetiew odpowiedział wyraźnie, że nie ma podstaw do lęku,

ponieważ wojska natowskie przebywają cały czas na terenie kraju.
Natomiast przed II wojną światową
żadnych wojsk nie było. Jest to zasadnicza różnica, która daję nadzieję
bezpieczeństwa.
Wracając do modernizacji armii
polskiej, to jest ona dosyć intensywna. Jak powiedział pan profesor,
może na razie ta siła obronna Polski
leży po stronie wojsk sojuszników,
natomiast Polska armia prężnie
nadrabia wszystkie braki idąc w kierunku rozwoju modelu armii amerykańskiej. Oznacza to, że modernizowane są nie już istniejące od wielu
lat technologie wojenne (co jest typową strategią rozwoju wojennego
np. Rosji), tylko są wdrażane technologie i urządzenia nowej generacji, co daje znacznie większe szanse
na polu walki. Dobrym przykładem
może być zakup co najmniej 120
dział samobieżnych, które wyróżnia
bardzo dalekie pole zasięgu oraz precyzyjny mechanizm trafiania w cel:
«Minister obrony kieruje rożnego rodzaju zamówienia do zakładów.
Na przykład niedawno podpisano
umowę na zakup dział samobieżnych. To jest artyleria kalibru 105,5
mm, a więc to jest poważna siła. A
tego będzie co najmniej 120 sztuk.
I to jest artyleria, która potrafi niszczyć cele na duże odległości - 30-40
km. To jest precyzyjna amunicja,
która trafia do celu, sama wynajdując ten cel. To się cały czas dzieję.»
Prof. Romuald Szeremietiew
przybliżył wszystkim obecnym sytuację Polski oraz odpowiedział na
wszystkie zadane pytania. Potrafił
wyjaśnić dosyć precyzyjnie etap
rozwoju, na którym znajdują się
polskie siły obronne i dał odrobinę
spokoju w stosunku do wydarzeń,
które dzieją się w świecie.
Dziękujemy za spotkanie.
MICHAŁ GOLUB
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Jak szybko i dobrze sprzedać
odziedziczone mieszkanie?
Odziedziczyliście w spadku mieszkanie
lub inną nieruchomość po dziadkach,
rodzicach czy kimś bliskim. Nieruchomość była od wielu lat nieremontowana, jest w złym stanie technicznym,
wymaga generalnego remontu lub jest
zadłużona. A do tego pełna starych,
zniszczonych mebli i zbędnego, leciwego sprzętu domowego. Macie inną
nieruchomość, w której toczy się wasze
życie, więc nie macie głowy, czasu ani
pieniędzy, żeby zająć się porządkami.
Co zrobić z odziedziczonym mieszkaniem?
Czas podjąć decyzję, co dalej
z odziedziczonym spadkiem. Czy
zostaje w rodzinie, czy też chcecie
go sprzedać, bo macie inne plany,
np. potrzebujecie pieniędzy na inwestycje, na inne poważne zakupy
czy na spłatę długu.
Podatek od spadku
Zanim podejmiecie jednak
jakąkolwiek decyzję, musicie pamiętać o konieczności zapłacenia
podatku od spadku. Opłatę należy
uiścić w okresie dwóch tygodni od
przyjęcia spadku. Jego wysokość
wylicza się na podstawie stopnia
pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą i wartości
odziedziczonego majątku. Im dalsza więź i im większy majątek, tym

porządków, opróżnienia nieruchomości ze starych rzeczy, przeprowadzania kosztownych remontów,
bez płacenia prowizji agencji nieruchomości, i bez innych dolegliwości warto skontaktować się z firmą
Lexa Sp. z o.o.
Lexa to firma, która posiada
wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Zajmuje się
kupnem mieszkań w szczególności
tych na które ciężko znaleźć jest
kupca, bo są w złym stanie technicznym lub są zadłużone.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy. On wszystko dokładnie
wyjaśni i odpowie na Twoje pytania. Ostateczna decyzja o sprzedaży
należy do Ciebie.
wyższy podatek. Więcej od podatku od spadku napiszemy w kolejnym artykule.
Decyzja zapadła – sprzedajecie. Macie
kilka możliwości.
Sami dajecie ogłoszenie i organizujecie spotkania z potencjalnymi kupcami. Wcześniej jednak
musicie nieruchomość przygotować i doprowadzić do takiego stanu, by móc zaproponować jak najkorzystniejszą dla was cenę. Jeżeli
wybierzecie taką drogę, musicie się
liczyć z dużą dezorganizacją w wa-

szym życiu oraz wzięciem na siebie
załatwiania wielu formalności.
Jeżeli zaś chcecie powierzyć
wszystkie sprawy związane ze
sprzedażą, możecie się zwrócić
do jednej z agencji nieruchomości. Jeżeli dopisze wam szczęście,
znajdzie ona szybko klienta, ale
może to też trwać długo. Należy
również brać pod uwagę prowizję,
jaką pobierze agencja. Aby uzyskać satysfakcjonującą cenę, trzeba
także, podobnie jak w przypadku
własnego ogłoszenia, przygotować
nieruchomość.

Jest jednak skuteczniejsza droga
sprzedaży waszej nieruchomości.
Jeżeli interesuje was skuteczna
i szybka sprzedaż, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów wynikających m.in. z konieczności zrobienia

Skontaktuj się z nami:
Daniel Piesto
Prezes Zarządu
Tel: 664 943 077
danielpiesto@gmail.com
www.panstwopiesto.pl
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Nowy plan zagospodarowania czyli
kolejnych 7 wieżowców w centrum
Ostatnia, burzliwa sesja rady miasta (z
udziałem grupy mieszkańców) zakończyła się uchwaleniem Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla
Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej. Na ten moment czekaliśmy 7 lat.
Niestety, plan wywołał wiele kontrowersji i
oburzenia (stąd obecność mieszkańców na
obradach).Dlaczego? Radni zaakceptowali
siedem wieżowców w tym rejonie.

Z jednej strony są więc powody do
radości, to MPZP to gwarancja uporządkowania dopuszczalnej architektury i teraz nikt nie będzie mógł dowolnie interpretować przepisów i budować
gdzie popadnie i co komu przyjdzie do
głowy. Z drugiej zaś strony w takim
wyglądzie ten dokument gwarantuje
jedno - kolejne molochy w centrum
miasta. Radni nie przyjęli poprawek
zgłaszanych przez Piotra Guziała.

- Brak przyjęcia poprawek do
planu, a wraz z radną Pauliną Piechna- Więckowicz jako jedyni zgłaszaliśmy poprawki dotyczące wieżowców.
Awantura przy uchwalaniu planu
Śródmieścia Płd powinna dać miejskim aktywistom do myślenia, jak nie
należy działać, jeśli chce się odnieść
sukces. Ordynarne słowa, krzyki,
chamskie zachowanie nikogo z decydentów nie skłonią do refleksji. A

wręcz przeciwnie. Ci co byli gotowi
na kompromisy zamknęli się na argumenty. Zabrakło spotkań z radnymi
na dyżurach, argumentów, konkretnych poprawek, co w jakim miejscu
zamienić na co. Chcąc ograniczyć
liczbę, czy gabaryty wieżowców należało szukać kompromisów. Niestety
niektórzy bardziej szukali medialnego
poklasku - mówi Piotr Guział i dodaje,
że uchwalony plan umożliwia budowę
pięciu nowych biurowców w rejonie
ulic Emilii Plater, Wspólnej i Nowogrodzkiej oraz nadbudowę dwóch
istniejących. Medialnie największe
kontrowersje budziła Roma Tower nazywana ironicznie Nycz Tower ale tak
naprawdę w tym planie największym

złem są wieżowce na działce miejskiej
po liceum Hoffmanowej. Rolą i obowiązkiem samorządu jest szukanie
zysku społecznego, a nie za wszelką
cenę zysku biznesowego, bowiem miasto ma zaspokajać zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkańców, a nie spekulować nieruchomościami. Tu stało się
inaczej. Nie dość, że zlikwidowano
liceum Hoffmanowej, to zamiast przeznaczyć jedną z nielicznych tak dobrze
położonych nieruchomości miejskich
bez roszczeń pod usługi publiczne,
miasto chce zbyć tą nieruchomość pod
budowę 2 wieżowców.
- podkreśla Piotr Guział
ŹRÓDŁO: WWW.WIO.WAW.PL

Jaki los czeka
lotnisko Chopina?
Od jakiegoś czasu coraz więcej mówi się o budowie Centralnego Portu Lotniczego w Stanisławowie. Po wybudowaniu tego obiektu miały zapaść decyzje dotyczące warszawskiego lotniska czyli w 2025. Tymczasem pod koniec listopada
gruchnęła wiadomość, że Lotnisko Chopina zostanie zlikwidowane w 2027 roku.
Cały ruch pasażerski ma zostać przeniesiony na podwarszawskie, nowe lotnisko
Solidarności.
Co stanie się z terenem po lotnisku Chopina? Na to pytanie też poznaliśmy już
odpowiedź. Będą na nim lądować samoloty transportowe, wojskowe i czarterowe.
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Złamany szyfr tajemnicy
Marszałka Piłsudskiego

150 lat temu na Litwie 5 grudnia przyszła
na świat postać dla nas Polaków niezwykła.
Napisano o niej setki książek, wierszy, panegiryków a jednocześnie mnóstwo kąśliwych
elaboratów, artykułów i paszkwili. Większość
rodaków po śmierci a niektórzy jeszcze za życia, uznała tego człowieka za herosa równego
Chrobrym, Sobieskim czy Batorym. Stał się
on wyidealizowanym ucieleśnieniem wszystkiego, co ważne, wzniosłe i bohaterskie. Z
drugiej strony oskarżano go o łamanie prawa,
zwalczanie demokracji i próbę zaprowadzenia
dyktatury. Kim był ten człowiek, który do
dziś rozpala dyskusje, budzi emocje i pomimo, że dawno spoczywa w Krypcie Srebrnych Dzwonów na Wawelu ciągle (jak Polska
długa i szeroka) każe zza grobu czcić swoje

zwycięstwa a nawet rocznice swych urodzin,
śmierci czy dzień imienin?
Nieprawdopodobne? A jednak prawdziwe!
Nikt w Polsce nie wyrył w świadomości
narodowej tak trwałego piętna jak właśnie
on. Jakim musiał być „mocarzem” skoro bez
szwanku dla swego imienia przetrwał niewyobrażalną hekatombę a później epokę fałszu
i obłudy? Jakie nakazy historii dały mu prawo by trwać w polskich duszach, w polskim
charakterze narodowym mimo upływu czasu?
Bo był zwycięskim wodzem? Bywali od
niego więksi. Genialnym analitykiem i strategiem? Znamy w naszej historii podobnych.
A może jak nikt inny potrafił bezbłędnie zdefiniować polskie błędy, potknięcia i

słabości? To prawdopodobne, choć nie jeden
za jego życia i również dzisiaj zdecydowanie
temu zaprzeczy.
Więc dlaczego tak się stało? Jeden
z cichych bohaterów naszej wolności,
żołnierz Armii Krajowej, historyk, publicysta i działacz niepodległościowy śp.
Andrzej Szomański (1930-1987) napisał
dwa miesiące przed śmiercią słowa, które
moim zdaniem łamią i demaskują tę zagadkę. Jeżeli ktoś woli -Tajemnicę Marszałka Piłsudskiego.
„W Pismach Zbiorowych, snując refleksje nad Powstaniem Styczniowym, stawia Józef Piłsudski pytanie: Wielkości gdzie twoje
imię? U schyłku XX wieku wiemy, że Wielkość dla Polaków to właśnie Jego Imię!”
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