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Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne 
 

Józef Bizoń 

 

Czas na Chanukę z PSL-em 
 

„To światło symbolizuje najbardziej uniwersalne wartości, tak naprawdę najważniejsze 

na dzisiaj, dla przyszłości całej ludzkości”   

- Jarosław Kalinowski z okazji święta Chanuka 2007 r. 
 

– klip do obejrzenia i odsłuchania 

http://pardon.wrzuta.pl/film/2gNWsZHLPQb/pardon_tv_happy_chanuka . 

 

Jesienne wybory parlamentarne roku 2007 wygrała Platforma Obywatelska i utworzono 

koalicję rządową PO-PSL. 
 

W polityce na linii Polska-Izrael nastąpił podział ról pomiędzy prezydentem RP Lechem Kaczyńskim 

a koalicją rządzącą PO-PSL. W 2009 r. na falach Radia Maryja prof. Bogusław Wolniewicz stwierdzi 

[ku niezadowoleniu prowadzącego – zaraz kończę, wszelkie pretensje proszę kierować do 

mnie_mówił profesor], że pomiędzy Lechem Kaczyńskim i jego kancelarią a Donaldem Tuskiem 

i jego rządem trwa jakiś dziwny wyścig w ukochaniu wszystkiego co żydowskie, i że Polskę spisano 

na straty. 
. 

W roku 2007 żydowskie Święto Chanuka przypadało w pierwszej dekadzie grudnia. 

Kolejne rocznice wydarzeń grudniowych – tak drogie sercu każdego Polaka – przypadały po święcie 

Chanuka. Połączono zatem świętowanie Chanuki [na Placu Defilad, w Sejmie RP i w Pałacu 

Prezydenckim] z licznymi uroczystościami nadawania orderów i odznaczeń państwowych przez 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wszystkie mass-media nagłaśniały i komentowały nadawanie tych 

orderów i oznaczeń państwowych. 

Po wprowadzeniu w grudniu 2006 r.  przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego menory wraz ze 

świętem Chanuka do Pałacu Prezydenckiego nastał teraz czas na  wprowadzenie menory i święta 

Chanuka do Sejmu RP. 
. 

Na 10 grudnia 2007 r. ustalono wspólne świętowanie w tym dniu Chanuki w dwóch miejscach: 

1) w Sejmie RP z udziałem parlamentarzystów;  

2) w Pałacu Prezydenckim  z udziałem  prezydenta Lecha Kaczyńskiego [uwielbianego przez 

słuchaczy Radia Maryja i czytelników Naszego Dziennika] i Metropolity Warszawskiego abp. 

Kazimierza Nycza [uwielbianego przez środowiska abp. St. Dziwisza z Krakowa i środowiska Gazety 

Wyborczej]. 

Poprzedzone to zostało zapaleniem świateł menory 9 grudnia 2007 r. na Placu Defilad [przed 

pałacem Kultury i Nauki w Warszawie] z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka [z PSL], 

prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz i ambasadora Izraela Dawida Peleg. 
. 

Powstał w ten sposób po raz pierwszy w historii Polski jawny komplet Chanukowy: władza 

prezydencka, władza rządowa, władza samorządowa, władza kościelna. 

Zaś działalność pisarska Grossa szkalująca Polskę i Polaków, której pomógł Lech Kaczyński – jako 

minister sprawiedliwości – poprzez przerwanie ekshumacji zwłok w Jedwabnem, stanowiła idealną 

osłonę tego procesu pochodu Chanuki do polskich urzędów państwowych, a wraz z nią pochodu 

menory. 
______________ 
 

9 grudnia 2007  r. 
 

Na Placu Defilad w Warszawie ustawiono dużych rozmiarów menorę [świecznik] – tak, że trzeba 

było użyć podnośnika do zapalenia świateł na tej menorze. 

Internetowe wydanie gazety.pl na tą okoliczność donosi: „Miasto z rządem przy menorze” 

http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,4746542.html 
 

Świętowali tam: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz [PO], wicepremier Waldemar 

Pawlak [PSL], ambasador Izraela Dawid Peleg. Pani prezydent wówczas mówiła, że warto wierzyć 

w cuda, których symbolem jest właśnie Chanuka. 

Potwierdzenie tegoż znajdujemy również w innym źródle informacji - 

http://www.kosciol.pl/article.php?story=20071215184446716 
 

- tam też dowiadujemy się, że Chanuka zapłonęła na Kremlu. 
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Potwierdza to również portal społeczności żydowskiej jewish.org.pl „Chanuka z Chabadem przed 

Pałacem Kultury”. 

http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/wiadomopci-mainmenu-57/927-chanuka-z-chabadem-

przed-pasacem-kultury.html 
_______________ 
 

10 grudnia 2007  r. 
 

Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski z PSL i rabin Shalom Stambler [rezydujący w Polsce – 

z żydowskiej międzynarodowej organizacji Chabad Lubavitch] zapalili w Sejmie RP chanukowe 

świece w świeczniku menory. Obecni przy tym byli polscy parlamentarzyści oraz  ambasador Izraela 

w Polsce Davida Peleg, były ambasador Izraela w Polsce Szewacha Weiss. 
. 

No i Jarosław Kalinowski m.in. tam mówił: 
 

 „to światło symbolizuje najbardziej uniwersalne wartości, tak naprawdę najważniejsze na 

dzisiaj, dla przyszłości całej ludzkości” 
 

– klip do obejrzenia i odsłuchania 

http://pardon.wrzuta.pl/film/2gNWsZHLPQb/pardon_tv_happy_chanuka . 
. 

Informację wraz ze zdjęciami z tego wydarzenia w Sejmie RP zamieszczona jest m.in. w artykule 

„W Sejmie i Pałacu Prezydenckim zapłonęły chanukowe świece” 

http://www.rp.pl/artykul/75805.html 

Stąd też niżej kilka bezpośrednich wejść do zdjęć [które warto obejrzeć] z tego wydarzenia w 

Sejmie RP. 

Na świeczniku menory w jej środku zamontowano orła. 
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> 

Nie jest dla mnie jasnym kto w grudniu 2008 r. zapalał w Sejmie menorę [trudno to teraz 
odszukać]. 
 

W 2009 r. menorę wraz z rabinami zapalał wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski  

i wyraził z tego powodu wielką radość, a i że myśli, że losy Polaków i Żydów są na zawsze z sobą 

splecione. 

Zaś rabin Szalom Ber Stambler [z Chabad Lubavitch] raczył zauważyć, że menora i Chanuka na stałe 

pozostaną w Sejmie RP, bo to już trzeci raz te obchody Chanuki w Sejmie RP, a liczba 3 oznacza 

u Żydów coś stałego. 

– czytaj: „Niesiołowski: losy Polaków i Żydów na zawsze splecione” 

http://www.kosciol.pl/article.php?story=20071215184446716 
 

 Zobacz też zdjęcie szczęśliwego Stefana Niesiołowskiego z menorą: 

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23561/niesiolowski_chanuka_550.jpeg 
. 

Również w 2010 r. Stefan Niesiołowski zapalał wraz z rabinem menorę w Sejmie RP. 
 

 „Zapłonęły świece chanukowe” 

http://religie.wiara.pl/doc/682808.Zaplonely-swiece-chanukowe 

Zdjęcie: http://i.wp.pl/a/f/jpeg/25812/chanuka_niesiolowski_pap_550.jpeg 
. 

Według tej stałej liczby 3 – w rozumowaniu żydowskim – to menora [oficjalne godło 

Izraela] i Chanuka weszły na stałe również do Pałacu Prezydenckiego. 

Następnie w ramach budowy ‘Rzeczpospolitej Obojga Narodów’ menora wraz Chanuką wejdą na 

stałe do urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, a na końcu do wszystkich urzędów 

gmin w całej Polsce, a i do kościołów katolickich w Polsce [no bo to będzie taniej, przyjaźnie 

i ekumenicznie]  – jak dobrze pójdzie. W kościele katolickim w Nadarzynie już stoi przy ołtarzu 

pokaźnych rozmiarów menora. 
 

No i jak to Jarosław Kalinowski z PSL stwierdził: najważniejsza będzie menora i Chanuka, 

bo to najważniejsze na dziś i dla przyszłości całej ludzkości.  

 

Powyższy tekst jest fragmentem ze strony: KOR_BATORY_INNI 

http://jozefbizon.wordpress.com/kor-batory-inni  
 

Boguchwała, A.D. 25 września 2011 r. – Józef Bizoń 

___________ 
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