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   Barak, w jakim mieszkali Polacy zesłani 

na Sybir, wagony z wywózek czy 

historyczne zdjęcia trójwymiarowe mogą 

obejrzeć zwiedzający otwartą wczoraj        

w Muzeum Wojska w Białymstoku 

ekspozycję „Na okrutnej ziemi - losy 

Polaków zesłanych na Sybir od XVIII 

wieku do roku 1956”. Wystawa jest 

zalążkiem powstającego w tym mieście, 

pierwszego w Polsce, Muzeum Pamięci 

Sybiru. Nowemu dyrektorowi placówki 

wystarczyło zaledwie pół roku, aby 

zlikwidować wcześniejszą stałą 

ekspozycję, która przez 40 lat 

zakłamywała wojenną i powojenną 

historię Polski. 

   Przypomnijmy, że „Nasz Dziennik” 

jako pierwszy alarmował, iż poprzedni 

dyrektor muzeum Krzysztof Filipow nie 

chce zmienić stałej wystawy z czasów 

tzw. Polski Ludowej, która zakłamuje 

historię. - Poprzednia wystawa stała była 

w tym Muzeum Wojska otwarta 40 lat 

temu, najwyższy jest już więc czas, aby 

poszła ona w niepamięć, gdyż 

przeinaczała fakty historyczne, a zastąpiła 

ją nowa, wiarygodna ekspozycja, którą 

dziś otwieramy - powiedział podczas 

uroczystego otwarcia wystawy Robert 

Sadowski, obecny dyrektor Muzeum 

Wojska w Białymstoku, któremu 

wystarczyło zaledwie sześć miesięcy, aby 

doprowadzić do powstania tej ekspozycji. 

- Współcześnie stosowane są nowoczesne 

metody pokazywania historii, niemal 

wszystkich ich tu użyliśmy. Obiecuję też, 

że ekspozycja stała Muzeum Wojska            

w Bia łymstoku będz ie  nada l 

rozbudowywana, aktualizowana i 

unowocześniana - dodał dyrektor. 

Zapowiedział, że w najbliższym czasie            

w muzeum rozpoczną się prace nad 

tworzeniem kolejnych elementów 

ekspozycji stałej - wystawy poświęconej 

okresowi 1914-1939 oraz ekspozycji 

przedstawiającej jednostki Wojska 

Polskiego od 1956 roku do chwili 

obecnej.  

   Nowa ekspozycja prezentuje ważne 

wydarzenia z dziejów Białegostoku i 

historii II wojny światowej. Specjalne 

dioramy, manekiny, oryginalna broń i 

multimedialne stanowiska zawierają 

informacje, fragmenty kronik filmowych i 

archiwalne zdjęcia, a także czytane przez 

znanych aktorów wspomnienia 

białostoczan wywiezionych na Syberię. 

Nagrań, w trzech językach, dokonano          

w Polskim Radiu Białystok. Warto 

podkreślić, że wystawa „Na okrutnej 

ziemi - losy Polaków zesłanych na Sybir 

od XVIII wieku do roku 1956” jest 

zalążkiem Muzeum Pamięci Sybiru. 

Placówka docelowo ma się znajdować 

przy ulicy Węglowej w Białymstoku.  

   Muzeum Pamięci Sybiru ma podjąć 

współpracę z bogatą w eksponaty i 

materiały źródłowe Izbą Pamięci Sybiru 

funkcjonującą od kilku lat w dolnych 

salach kościoła Ducha Świętego                  

w Białymstoku. Przy świątyni stoi jedyny 

w Polsce pomnik - Grób nieznanego 

Sybiraka, przy którym kończy się 

organizowany każdego roku we wrześniu 

wielotysięczny Międzynarodowy Marsz 

Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 

Tegoroczny, jubileuszowy, 10. marsz 

odbędzie się 9-10 września.   ❒ 
 

__________ 

Muzeum Sybiru  

w pół roku  
Adam Białous 

Nasz Ojciec Święty –

Wspomnienie 
Kazimierz Cybulski 
 

   Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 

1920 roku w w Wadowicach, mieście 

oddalonym zaledwie 47 kilometrów od 

Krakowa, prastarej stolicy Polski. Był to 

rok wielkich wydarzeń w naszych 

dziejach, rok zwany często „Polskim 

Cudem”. W tym samym bowiem czasie, 

kiedy odrodzone po 123 latach niewoli 

Państwo polskie rodziło się do nowego 

życia, Karol Józef Wojtyła ujrzał światło 

dzienne. Można to nazwać przypadkiem, 

lub po prostu zbiegiem okoliczności.  

Osobiście zawsze bylem przekonany, że 

nic – powtarzam NIC –na tym świecie 

nie dzieje się bez powodu i przyczyny.  

Zaprawdę niezbadane są Wyroki Boskie.     

Polskość i patriotyzm przyszłego Papieża 

kształtowały się w okresie trudnym, 

przełomowym, ale równocześnie też i          

w okresie, który wydał najwspanialszą 

młodzież ubiegłego stulecia. Będąc synem 

emerytowanego oficera-patrioty, oraz 

głęboko religijnych obojga rodziców, 

młody Karol wyrastał w atmosferze 

prawdziwie polskiej; o głęboko 

zakorzenionym poczuciu wiary, historii, 

tradycji i kultury swego narodu, oraz jego 

specyficznej tożsamości. Ale Karol 

Wojtyła wyrastał też w atmosferze 

w i e lk i ch  o so b i s t ych  t r ag ed i i , 

niecodziennych przeżyć i w pewnym 

sensie samotności, od dzieciństwa 

począwszy. Jego jedyna siostra zmarła           

w niemowlęctwie. Matkę stracił mając lat 

osiem, starszego brata – lekarza mając lat 

dwanaście, a ojca, którego uwielbiał, w 

dwudziestym roku życia. Tak więc przed 

tak zwanym „wiekiem pełnoletności”

Karol Wojtyła pozostał sam. Ta rodzinna 

tragedia chłopca i dorastającego 

młodzieńca niewątpliwie ukształtowała 

charakter przyszłego Papieża. 

   Karol Wojtyła, który był mistykiem, 

człowiekiem kontemplacyjnym, poetą, 

dramaturgiem, filozofem, był też 

r ó w n o c z e ś n i e  c z ł o w i e k i e m  o 

nieprzeciętnej fizycznej wytrzymałości, 

która zapewne pomogła mu przeżyć wiele 

obrażeń i wypadków, włącznie                  

z zamachem na życie. Ale Karol Wojtyła 

był przede wszystkim człowiekiem 

głębokiej wiary i modlitwy, w której 

znajdował tę siłę tak duchową jak i 

fizyczną dla swej nadludzkiej wprost 

pracy wymagającej niesłychanej energii, 

poświęcenia i woli spełnienia powierzonej 

mu misji. Jego determinacja z jaką bronił 

przy każdej okazji podstawowych zasad 

wiary, teologii, etyki i chrześcijańskiej 

moralności, a szczególnie obrony życia 

nienarodzonych dzieci, przyczyniły się 

głównie do sformulowania o nim – przez 

w s z y s t k i e  s k r a j n i e  l i b e r a l n e 

stowarzyszenia i prasę – opinii 

„staromodnego konserwatysty”. Nic nie 

może być dalszym od prawdy. A prawda 

jest taka, że ten „staromodny i 

konserwatywny papież” był prawdziwym 

bojownikiem o wolność i tolerancję 

religijną, o podstawowe prawa każdego 

człowieka do pracy, politycznej wolności, 

godności i społecznej sprawiedliwości. 

   W jego licznych encyklikach, listach, 

homiliach, przemówieniach i orędziach, 

już jako Papież, a wcześniej jeszcze jako 

kapłan, biskup i profesor filozofii               

w pracach naukowych, książkach, poezji i 

sztukach, naczelne miejsce zajmuje 

CZLOWIEK. Miłość do człowieka, 

wiara w niego, a szczególnie troska o jego 

dobro i zbawienie, były głównym 

podłożem zainteresowań Ojca Swiętego. 

Czlowiek, jego praca i współczesna mu 

cywilizacja, stanowiły punkt wyjścia          

w wielu rozważaniach Jana Pawła II. 
 

„...Papież – pisze Jacek Czajkowki –

snuje swoje refleksje w oparciu o całą 

dynamikę uwarunkowań zachodzących        

w tym zakresie.  Mówi o człowieku 

konkretnym, historycznym; /.../  Mówi o 

człowieku   żyjącym   w epoce  nieznanego  
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Dużo optymizmu,  

mało realizmu 
Nasz Dziennik, Małgorzata Goss 
 

   Deficyt budżetowy w wysokości 42,2 

mld zł, wzrost gospodarczy w tempie 3,5 

proc. PKB, inflacja średnioroczna na 

poziomie 2,3 proc. - to podstawowe 

założenia budżetu na 2011 rok, nad 

którego przyjęciem debatował wczoraj 

rząd. Opozycyjne PiS skierowało do 

premiera 30 pytań dotyczących ustawy 

budżetowej i stanu finansów państwa.  

   W porównaniu z pierwotnym planem 

rząd o 5 mld zł skorygował w dół poziom 

deficytu. Oszczędności budżetowe ma 

przynieść m.in. 10-procentowa redukcja 

administracji, utworzenie wspólnego 

konta dla wszystkich ministerstw, 

urzędów centralnych i rządowych agencji. 

Nie będzie natomiast redukcji wydatków 

n a  o b r o n n o ś ć  -  z a p e w n i a j ą 

przedstawiciele resortu finansów. 

Wydatki utrzymane zostaną na poziomie 

1,95 proc. PKB.  

   Rząd liczy na to, że 3,5-procentowy 

wzrost zagwarantuje wyższe wpływy          

z PIT i CIT. Dochody budżetowe mają też 

poprawić dodatkowe wpływy z podwyżki 

VAT - ok. 5 mld zł - a także dochody          

z dywidend od spółek Skarbu Państwa        

w kwocie ok. 10 mld zł i wpływy             

z prywatyzacji tychże spółek na poziomie 

15 mld złotych. Potrzeby pożyczkowe 

państwa (środki potrzebne do 

sfinansowania deficytu budżetu państwa, 

spłaty wcześniej  zaciągniętych 

zobowiązań, sfinansowania udzielonych 

przez Skarb Państwa pożyczek) określone 

zostały w projekcie na 72 mld złotych. - 

Ryzyko przekroczenia przez dług 

publiczny 55-procentowego progu 

deficytu budżetowego w przyszłym roku 

nadal istnieje - przyznała wiceminister 

finansów Hanna Majszczyk. 

   Projekt budżetu jako nierealistyczny 

ocenia Janusz Szewczak, główny 

ekonomista SKOK. - Wpływy z CIT          

w bieżącym roku będą o 3 mld zł niższe 

od planowanych i podobnie będzie w roku 

przyszłym. Iluzoryczne są też plany 

pozyskania 5 mld zł z podwyżki VAT, 

konsumenci bowiem ograniczą zakupy, a 

część małych firm zrezygnuje                   

z rozliczania tego podatku z fiskusem - 

twierdzi ekonomista. Możliwość taką 

stwarzają obecne przepisy, które 

podniosły pułap obrotów, przy których 

istnieje obowiązek rozliczania VAT, z 50 

do 100 tys. zł, a w planach jest 

podniesienie go do 150 tys. złotych. 

- Nierealne jest też ściągnięcie 10 mld zł  

z dywidend od spółek skarbowych - 

uważa ekspert, przypominając, że 

najbardziej dochodowe spółki: KGHM, 

PZU i PKO BP, zostały w tym roku silnie 

wydrenowane z pieniędzy na rzecz 

budżetu (w przypadku PZU - głównie na 

rzecz Eureko). Według eksperta, rząd 

zdecydowanie nie doszacował potrzeb 

pożyczkowych w 2011 roku. - Wyniosą 

one, w mojej ocenie, nie 72 mld zł, lecz 

ok. 100 mld zł, podobnie jak w bieżącym 

roku - twierdzi główny ekonomista 

SKOK.  

   W związku z projektem budżetu 30 

pytań do premiera zgłosiło opozycyjne 

PiS. Według szefa klubu Mariusza 

Błaszczaka,  sytuacja  f inansów 

publicznych jest fatalna. - Jak rząd 

zamierza pozyskać 15 mld z prywatyzacji, 

skoro z zakładanych na bieżący rok 25 

mld wpływów osiągnął tylko 45 proc.? - 

pytała na konferencji prasowej posłanka 

Beata Szydło. Zwróciła też uwagę, że rząd 

popadł w sprzeczność: planując sprzedaż 

udziałów w spółkach skarbowych, 

jednocześnie liczy na wysokie 

dywidendy. Niepokój opozycji budzi 

także sytuacja ZUS. - W listopadzie i 

grudniu wypłata emerytur jest zagrożona - 

oceniła Szydło.  

   O tym, że sytuacja FUS jest coraz 

trudniejsza, świadczy fakt, że rząd planuje 

zwiększyć w przyszłorocznym budżecie 

dotację    dla   ZUS   oraz    udzielić   FUS  
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   Prezydent Komorowski w Brukseli, 

Berlinie i Paryżu, minister Ławrow           

w Warszawie - najważniejsze spotkania 

polityczne obecnego tygodnia wskazują 

na priorytety rządu Donalda Tuska           

w polityce zagranicznej. „Pogłębianie 

integracji europejskiej” i brak sprzeciwu 

w obliczu coraz ściślejszej współpracy 

tandemu Berlin - Moskwa - to cele, jakie 

stawia sobie państwo polskie na arenie 

międzynarodowej. Uderza minimalizm 

naszej dyplomacji i pełna kapitulacja          

w realizowaniu interesu narodowego.  

   Wizyta prezydenta Bronisława 

Komorowskiego w Brukseli nie 

zaskoczyła. Wybór miejsca pierwszej 

podróży jasno mówi, jaki będzie kierunek 

polityki zagranicznej lansowanej przez 

nowego prezydenta. Kierunek Bruksela to 

nic innego jak bezwzględne wpisanie się 

w procesy integracyjne proponowane 

przez głównych architektów współczesnej 

Unii Europejskiej. O obranym kierunku  

w polityce zagranicznej świadczą dobitnie 

słowa, jakie wypowiedział Bronisław 

Komorowski, nieustannie powtarzający o 

potrzebie „pogłębiania integracji 

europejskiej”. Jest to najczęściej używane 

słowo-wytrych przez polityków 

francuskich i niemieckich, od lat dążących 

do zbudowania superpaństwa na 

kontynencie. Jakbyśmy zapytali na 

poważnie, co prezydent Komorowski 

rozumie pod pojęciem „pogłębiania 

integracji”, z pewnością miałby duże 

trudności z wyjaśnieniem, gdyż o tym 

wiedzą tak naprawdę dużo w Berlinie, a 

nie w Warszawie. To Berlin proponuje, 

aby wobec obecnego kryzysu 

finansowego w strefie euro stworzyć          

w Unii coś w rodzaju rządu 

gospodarczego, który całkowicie 

przejąłby kontrolę nad wydatkami 

budżetowymi poszczególnych krajów. 

Idąc na skróty, musielibyśmy stwierdzić, 

że najnowszy projekt pogłębiania 

integracji to nic innego, jak pozbawienie 

resztek atrybutów suwerenności 

gospodarczej państw członkowskich UE. 

Jest rzeczą skrajnie zadziwiającą, jak 

prezydent państwa słabszego, które może 

na takiej integracji wiele stracić, 

zapowiada, że polska prezydencja w UE 

będzie polegać właśnie na pogłębianiu 

tego procesu. Racjonalna wydaje się 

strategia wręcz odwrotna, opór i próba 

sprzedaży własnej skóry za jak najwyższą 

cenę. Dla Polski zatem najbardziej 

korzystne byłoby maksymalne opóźnienie 

procesu realizowanego w Paryżu i 

Berlinie. 

   Euroentuzjaści twierdzą, że ściślejsza 

integracja mimo wszystko wzmacnia kraje 

mniejsze, gdyż te za pośrednictwem 

Brukseli bardziej mogą chronić swoje 

partykularne interesy. O tym, jak bardzo 

złudne są to przekonania, świadczą 

ostatnie decyzje szefowej dyplomacji UE, 

pani Catherine Ashton, która w nowo 

p o w s t a j ą c y c h  p l a c ó w k a c h 

dyplomatycznych Unii nie obsadziła 

żadnego Polaka i doprowadziła do 

całkowitej marginalizacji krajów Europy 

Centralnej. A miało być tak pięknie, 

mamiono nas uzyskaniem przemożnego 

wpływu na politykę zagraniczną UE, 

dzięki czemu miała wzrosnąć nasza 

pozycja chociażby w stosunku do Rosji. 

Wizyta Bronisława Komorowskiego          

w Brukseli w sytuacji tak skrajnego 

lekceważenia   w UE   naszych   interesów  
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Kapitulacja wobec osi 

Berlin – Moskwa 
Prof. Mieczysław Ryba 


