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Wszyscy wyglądają bardzo przeko-
nywująco, obok legionistów podąża-
jących pieszo i na koniach, w proce-
sji  uczestniczy kilkuosobowa grupa 
żydów. W skład korowodu  wchodzą 
też    wszyscy ci którzy towarzyszyli 
Jezusowi w jego drodze na Golgotę.  
Szczególnie realistycznie odegrana 
została scena ukrzyżowania.

O wrażenia i przemyślenia zapytali-
śmy Krzysztofa Wytrykusa odgrywa-
jącego rolę Chrystusa:

Była to już moja ósma droga krzy-
żowa z tego siedem razy odgrywałem 
rolę Jezusa. A zaczęło się od długiej 
rozmowy z Księdzem Proboszczem 
Jerzym Ćwiklakiem. Początkowo po-
mysł księdza wydawał mi się niereal-
ny, wręcz absurdalny. Byłem i jestem 
przekonany, że tylko osoba duchowna 
może się wcielić w tę rolę. Pamiętam, 
że wtedy odbyłem wiele rozmów, 
także ze samym sobą i właściwie do 
dzisiaj nie uzyskałem odpowiedzi na 
jedno pytanie, dlaczego to ja otrzyma-

Droga Krzyżowa ulicami miastaDroga Krzyżowa ulicami miasta
W miniony piątek 30 marca w Parafi i Świętego Józefa Robotnika kolejny raz odbyła się droga krzyżowa, w procesji, ulicami 
wołomińskiego Sławka przeszli uczestnicy Misterium Męki Pańskiej. Pomimo niskiej temperatury i padającego deszczu, tak 
jak w latach ubiegłych wzięło udział kilkaset osób. Obok księży, sióstr zakonnych, uczestnikami są aktorzy przebrani za po-
staci z czasów cesarstwa rzymskiego.

łem tę propozycję?
Za każdym razem jest to dla mnie 

olbrzymie przeżycie i przygotowuje 
się do tego przez kilka miesięcy, za-
wsze też idę z ważną dla mnie inten-
cją.  Przez te siedem lat dowiedziałem 
się, że  dzięki drodze krzyżowej mam 
szansę , choć przez krótką chwilę, na 
zatrzymanie się i obserwowanie świa-
ta. Najpierw z perspektywy brudnego, 
mokrego asfaltu a potem z symbolizu-
jącego cierpienie krzyża. To napraw-
dę uczy pokory, a mnie utwierdza 
w przekonaniu, że trzeba podawać 
rękę  tym, którzy przez ludzi lub ży-
cie zostali doprowadzeni do upadku. 
Tymi gestami możemy naładować na-
sze serca dobrocią i stać się innymi, 
wrażliwymi ludźmi. 

Redakcja w imieniu organizatorów 
pragnie podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do uświetnienia 
kolejnej dziewiątej drogi krzyżowej, 
Bóg zapłać!

Niewola u Sowietów
1 września 1939 roku wojska nie-

mieckie bez wypowiedzenia wojny 
zaatakowały państwo polskie. Pod 
ich naporem w nierównej walce ustę-
powały na wschód oddziały polskie. 
Wykonując zarządzenia władz cen-
tralnych ewakuowano organy admi-
nistracji państwowej, w tym również 
policję. Początkowo punktem jej 
koncentracji był Chełm, następnie 
Kowel na Wołyniu, natomiast policja 
z województw południowo – zachod-
nich, a przede wszystkim Policja Wo-
jewództwa Śląskiego, wycofywała się 
w kierunku na Tarnopol. Agresja 17 
września Armii Czerwonej na Polskę 
spowodowała, że na terenie wschod-
nich województw Rzeczypospolitej 
oprócz policjantów pełniących tu 
służbę, znaleźli się policjanci z dziel-
nic zachodnich i centralnych.

Do końca września i początkiem 
października do niewoli sowieckiej 
dostało się ok. 250 tys. żołnierzy Woj-
ska Polskiego i Korpusu Ochrony Po-
granicza, w tym policjanci, funkcjona-
riusze Straży Granicznej i Więziennej. 
Rozkazem z 19 września ludowego 
komisarza spraw wewnętrznych Berii 
utworzono osiem obozów jenieckich  
w tym ostaszkowskiego. Obóz ten 
został utworzony w pomieszczeniach 
karnej kolonii NKWD dla nieletnich, 
mieszczącej się w byłym klaszto-
rze prawosławnym Niłowa Pustyń 
na wyspie Stołbnyj jeziora Seliger 
w obwodzie kalinińskim, ok. 10 km 
od miasteczka Ostaszków.

Życie obozowe
Dyrektywą Berii z 3 października 

1939r. w obozie ostaszkowskim skon-
centrowano wyłącznie policjantów, 
żandarmów, żołnierzy KOP, funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej i Więzien-
nej. Według stanu z 18 lutego 1940r. 
w obozie znajdowało się 6369 jeńców, 
w tym: 282 ofi cerów policji, żandar-
merii i KOP, 784 podofi cerów policji 
i żandarmerii, 5001 szeregowców 

„Miednoje – Mord na polskich policjantach”„Miednoje – Mord na polskich policjantach”
Miednoje, wieś w Rosji, obwód twerski miejsce spoczynku ok. 6300 polskich jeńców, głównie poli-
cjantów, z obozu w Ostaszkowie, a rozstrzelanych w Twerze (Kalininie).

policji i żandarmerii, 114 strażników 
więziennych, 6 wywiadowców i 182  
inne osoby (m.in. lekarze, duchow-
ni, osadnicy wojskowi). Jeńców za-
kwaterowano w 20 blokach grupując 
ich według województw i kategorii; 
ofi cerów skoncentrowano w jednym 
bloku w oddzielnych salach według 
stopni. Jeńcy spali na dwupiętrowych 
pryczach, a ofi cerowie, poczyna-
jąc od stopnia majora – na łóżkach. 
Wszystkim wydano materace i koce, 
a ofi cerom dodatkowo poduszki 
i prześcieradła. W obozie panował na-
stępujący porządek dzienny: pobud-
ka o godzinie siódmej, apel poranny 
i toaleta od siódmej do ósmej (apel 
polegał na sprawdzeniu obecności 
według listy). Śniadanie wydawano 
od godziny ósmej rozpoczynając od 
jeńców udających się do pracy. Praca 
trwała do godziny 16.30 z przerwą 
na “herbatę” w południe, obiad zaś 
od 16.30 do 18, po nim rozpoczy-
nały się zajęcia własne i czas wolny 
do godziny 23. Wszystkich jeńców 
w obozie ostaszkowskim obowiązy-
wała praca, np. wykorzystywano ich 
przy budowie grobli łączącej wyspę 
z półwyspem Swietlica. Korespon-
dencja wychodząca jak i przychodzą-
ca podlegała cenzurze

Obozowe NKWD zwracało szcze-
gólną uwagę na pracę propagan-
dowo-polityczną, poprzez gazety 
i czasopisma prenumerowane przez 
komitet obwodowy partii, mega-
fony, a pomieszczeniach głośniki, 
propagandowe fi lmy, pogadanki 
i indywidualne rozmowy. Dawało to 
jednak niewielkie efekty, ponieważ 
enkawudziści mieli do czynienia 
z ludźmi szczególnie przywiązanymi 
do etosu niepodległej Polski. Mimo, 
że w obozie położonym na wyspie pa-
nowało przeraźliwe zimno, tempera-
tura zimą przekraczała -43 stopnie C, 
a pomieszczenia mieszkalne były nie 
ogrzewane. Normy żywieniowe były 
obliczone wyłącznie na podtrzymanie 

życia, nie zaspokajając głodu. I po-
wszechna świadomość, że władze so-
wieckie mogą w każdej chwili zesłać 
ich do łagrów na Syberii, panowała 
głęboka wiara mimo przygnębienia 
spowodowanego zaistniałą sytuacją. 
Wbrew zakazowi władz obozowych 
obchodzili oni Wigilię, dzielili się 
opłatkiem, wspólnie śpiewali kolędy, 
a w Wielką Sobotę 23 marca ks. płk 
Edmund Nowak odwiedził wszystkie 
sale, mając ze sobą wodę święconą 
i uratowaną przed rewizjami stułę 
poświęcił ubogie jenieckie święco-
ne rozłożone na stole, składające się 
z kawałków chleba posypanego solą.

Skazani na śmierć
Kluczowym dla losów jeńców wo-

jennych w tym policjantów z obozu 
w Ostaszkowie, było stanowisko Berii 
w jego notatce do Stalina z 5 marca 
1940r, w której stwierdzał, że za-
równo jeńcy jak i więźniowie Polacy 
są zawziętymi, pełnymi nienawiści 
wrogami ustroju sowieckiego, którzy 
oczekują uwolnienia w celu podjęcia 
aktywnej walki o przywrócenie pań-
stwa polskiego. Dlatego postulował, 
aby sprawy 14 700 jeńców i 11 000 
więźniów rozpatrzyć w trybie spe-
cjalnym z zastosowaniem wobec nich 
najwyższego wymiaru kary – roz-
strzelania – powierzając wydawanie 
wyroków trojce w składzie: Mier-
kułow, Bachczo Kobułow i Leonid 
Basztakow. Wniosek Berii został za-
akceptowany przez Stalina, Klimenta 
Woroszyłowa, Wiaczesława Mołoto-
wa, Anastasa Mikojana oraz Michaiła 
Kalinina i Łazara Kaganowicza. Jesz-
cze tego samego dnia – 5 marca 1940 
roku – wniosek Berii został w całej 
rozciągłości akceptowany przez Biu-
ro Polityczne KC WKP(b), najwyższą 
władzę partyjno- państwową Związku 
Sowieckiego.

Mord na policjantach
Oznaczało to, że 5 kwietnia 1940 

roku pierwszych 343 jeńców obozu 
ostaszkowskiego zostało zamordowa-

nych. W Kalininie podjęto przygoto-
wania – pierwsi przyjechali oprawcy: 
mjr bezpieczeństwa państwowego 
W. Błochin, kombryg Michaił Kri-
wienko i st. major bezpieczeństwa 
państwowego N. Siniegubow, którzy 
przywieźli ze sobą w walizce nie-
mieckie pistolety typu Walther oraz 
amunicję. Pozostałą część ok. trzy-
dziestoosobowej grupy egzekucyjnej 
stanowili enkawudyści z Kalinina. Po-
tem z Moskwy sprowadzono koparkę 
mechaniczną z operatorem I. Antono-
wem i jego pomocnikiem. Mieli oni 
kopać głębokie doły na zwłoki zamor-
dowanych. W podziemiach Zarządu 
Obwodowego NKWD przygotowano 
wybitą wojłokiem dźwiękochłonną 
celę śmierci. Jeńców wywożono do 
Kalinina pod zbrojną eskortą wago-
nami więziennymi doczepianymi do 
pociągów rozkładowych. Ze stacji 
w Kalininie byli oni przewożeni ka-
retką więzienną do Zarządu Obwo-
dowego NKWD przy ul. Sowietskiej 
i tam do zmroku przebywali w celach 
znajdujących się w jego podziemiach. 
Z zeznań Tokariewa szefa kalinińskie-
go Zarządu Obwodowego NKWD  
wiadomo, że rozstrzeliwania roz-
poczynano wieczorem a kończono 
o świcie. Egzekucje przebiegały na-
stępująco – w jednym z pomieszczeń 
piwnicznych przystrojonym propa-
gandowymi afi szami sprawdzano per-
sonalia skazanego, skuwano go i prze-
prowadzano do znajdującej się obok 
celi śmierci, której drzwi były wyło-
żone wojłokiem, gdzie mordowano 
ofi arę strzałem w tył głowy. Zwłoki 
wynoszono na dziedziniec i układano 
w samochodach ciężarowych. Następ-
nie wprowadzano kolejnego skazań-
ca. Po zakończonej egzekucji każdego 
transportu Tokariew wysyłał do Mier-
kułowa meldunek potwierdzający wy-
mordowanie kolejnej partii jeńców.

O świcie samochody w kolumnie ru-
szały szosą Moskwa – Leningrad do 
odległej o 32 km miejscowości Mied-

noje nad rzeką Twiercą, znajdował się 
tam teren rekreacyjny kalinińskiego 
NKWD. Tam na skraju lasu, zwłoki 
zamordowanych zrzucano bezładnie 
do przygotowanego dołu głębokości 
trzech-czterech metrów i koparka na-
tychmiast zasypywała jamę przygo-
towując równocześnie nowy wykop 
na dzień następny. Po zakończeniu 
ostatniej egzekucji 19 maja 1940, Bło-
chin wyprawił bankiet dla całej grupy 
oprawców. Członkowie ekipy egze-
kucyjnej pili zresztą spirytus każdego 
dnia, po ukończeniu rozstrzeliwań. 
Przyjmuje się, że obóz ostaszkowski 
został zlikwidowany przed 23 maja 
1940 roku.

Dopiero w lipcu i sierpniu 1991 
roku ustalono w wyniku prac ekshu-
macyjnych, że zwłoki jeńców Ostasz-
kowa spoczywają w lesie koło wsi 
Miednoje pod Twerem (dawniejszy 
Kalinin). W 1994 papież Jan Paweł II 
poświęcił kamień węgielny pod budo-
wę Polskiego Cmentarza Wojennego 
w Miednoje, którego uroczyste otwar-
cie i poświęcenie nastąpiło 2 września 
2000 roku.

Źródło: Miednoje Księga 
Cmentarna Polskiego Cmentarza 
Wojennego I-II, Warszawa 2006.

Andrzej Szkopowiec
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Kazimierz Andrzej Zych

Druga rocznica katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r.

Naukowcy zbadają okoliczności Naukowcy zbadają okoliczności 
katastrofy smoleńskiej?katastrofy smoleńskiej?

Jak informuje Gazeta Polska Codzienna osiemnastu pracowników z trzech wydziałów Uniwersytetu 
Warszawskiego (chemii, fi zyki oraz matematyki, informatyki i mechaniki) podjęło inicjatywę, by 
„zbadać mechanikę katastrofy smoleńskiej rzetelnymi metodami fi zyki” .Wielokrotne odmowy pol-
skich władz w sprawie udziału niezależnych ekspertów do zbadania przyczyn katastrofy polskiego 
samolotu w którym zginęło – 96 wybitnych Polaków, po woli w wyniku nacisku opinii społecznej 
wcześniej czy później muszą ulec zmianie.

Dłużej nie da się stać murem by 
w ślepo bronić wersji MAK i generał 
Anodiny. W to, że państwo polskie 
nie sprostało tak wielkiemu wy-
zwaniu wyjaśnienia tej niebywałej 
tragedii nikt już nie wątpi. Natrętne 
narzucanie nam dalej tych fałszy-
wych wersji poszczególnych eta-
pów katastrofy w świetle zachowań 
strony polskiej chociażby przedsta-
wiania wersji przez ówczesną mi-
nister zdrowia Kopacz a dzisiejszą 
marszałek Sejmu (ekshumacja śp. 
Przemysława Gosiewskiego i Zbi-
gniewa Wassermanna, zaskakujące 
stronnicze konferencje płk Klicha)- 
w świetle nowych dowodów nie dają 
się dalej nijak obronić. Niebywałe 
jest zachowanie większości polskich 
mediów piętnujących i wyśmiewa-
jących wszelkie próby wyjaśnienia 
okoliczności katastrofy również ule-
ga zmianie. Jest tylko kwestią czasu, 
kiedy poznamy kolejne zaskakujące 
fakty manipulacji i zdrady polskiej 
racji stanu osób biorących udział 
w kamufl owaniu przyczyn najwięk-
szej narodowej tragedii po II wojnie 
światowej. Druga rocznica przypada-
jąca 10 kwietnia wina być należycie 
obchodzona przez nas Polaków by 

nie dopuścić w przyszłości do po-
dobnych tragicznych wydarzeń, by 
oddać cześć i honor za ich obecność 
tam w Katyniu w 70. rocznicę zbrod-
ni ludobójstwa na polskich jeńcach 
wojennych. Ofi arom tych wybitnych 
polskich obywateli na czele z Pre-
zydentem RP Lechem Kaczyńskim 
i Prezydentem na uchodźstwie II 
Rzeczypospolitej Ryszardem Ka-
czorowskim , społeczeństwo polskie 
mimo dzisiejszych koniunktural-
nych działań rządzących zbytnio 
uległych Moskwie i tak będzie sta-
wiać pomniki bo taka jest Nasza 
polska powinność. Na nic zdadzą się 
wszelkie machlojki – prawda wcze-
śniej czy później wyjdzie, nie da się 
jej zagłuszyć tzw. akredytowany-
mi, dyżurnymi propagandzistami. 
Ci co torpedowali wszelkie zabiegi 
o rzetelne śledztwo, prośby rodzin 
o udział niezależnych ekspertów i pa-
tomorfologów podczas sekcji zwłok, 
ci co zabraniali rodzinom otwar-
cia trumien własnych mężów, braci 
i sióstr by móc się z nimi pożegnać 
– dzisiaj muszą liczyć się z tym, 
że nadejdzie taki czas kiedy utra-
cą tak kurczowo trzymaną władzę 
i przyjdzie im się kiedyś rozliczyć 
z podejmowania tych hańbiących de-
cyzji.

Wspomniani warszawscy naukow-
cy chcący doprowadzić do wyja-
śnienia spraw podstawowych kata-
strofy w swoim oświadczeniu piszą, 
że w śledztwie polskiej prokuratury 
„nie wykonano oczywistych pro-

cedur, nie przedstawiono wyników 
badań kinematycznych i laboratoryj-
nych”. „Unika się jak ognia konfron-
tacji z wynikami niezależnych badań 
naukowych, za to ogłasza się do-
mniemania, nawet bez żadnych pod-
staw, licząc na naiwność lub/i brak 
wiedzy obywateli” – podkreślają.

Jak relacjonuje Gazeta Polska Co-
dziennie, uczeni zgłosili się ze swoim 
artykułem i apelem do innych kole-
gów oraz do kwartalnika uniwersy-
teckiego. Tam jednak odmówiono 
publikacji, twierdząc, że ich tekst nie 
wpisuje się w tematykę pisma, któ-

ra jakoby ma dotyczyć rozmaitych 
aspektów funkcjonowania Uniwersy-
tetu i zmian w szkolnictwie wyższym 
– stwierdza gazeta.

Katastrofa prezydenckiego
Tu-154M pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 roku o godz. 8.41 
pod Smoleńskiem rozbił się samolot 
Tu-154M, którym polska delegacja 
udawała się do Katynia na uroczysto-
ści związane z 70. rocznicą zamordo-
wania tam polskich ofi cerów przez 
radzieckie NKWD.

W katastrofi e, do której doszło 
REKLAMAREKLAMA

w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północ-
ny zginęło 96 osób, w tym prezydent 
RP Lech Kaczyński i jego małżon-
ka Maria. Wraz z parą prezydencką 
zginęli także ministrowie, parla-
mentarzyści, szefowie centralnych 
urzędów państwowych, dowódcy 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych, 
a także ofi cerowie Biura Ochrony 
Rządu i członkowie załogi prezy-
denckiego samolotu.

Pamiątkowa tablica pamięci 
ofi ar katastrofy smoleńskiej 

– cmentarz w Ossowie.
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OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

SPRZEDAM NOWE
MIESZKANIE

Centrum Wołomina
58 m2, I piętro

602 192 199 

Podczas spotkania powiedzieli: 
Przewodniczący wołomińskiego 
Klubu Mariusz Stępnik: „Na wstępie 
chciałbym zaznaczyć, że działalność 
Klubu Gazety Polskiej jest po to, żeby 
być wśród ludzi, którzy myślą i czują 
podobnie i dzięki temu ta obecność  
ma stanowić wzajemną odtrutkę na 
wszechobecną  lewicowo-laicką pro-
pagandę, która dominuje w mediach 
i którą przesiąkamy. Żeby być takim 
nowoczesnym, otwartym, świato-
wym to trzeba postępować tak jak te 
wzorce, które są nam podsuwane, te 
takie „elity intelektualno-moralne”, 
jak Kuba Wojewódzki na przykład. 
Kiedyś elitarni byli ludzie, którzy 
mieli jakieś osiągnięcia, wyróżniali 
się pod względem intelektualnym 
i moralnym. Teraz to inaczej wygląda 
– elitarni stają się ludzie bardzo dziw-
ni. Ludzie zaczynają się prześcigać 
w tym, żeby robić coś durnego i tacy 
ludzie nagle stają się bohaterami.”

Wiceprzewodniczący Zbigniew Pa-
ziewski: „To nie jest partia polityczna 
i chcemy skupić wokół siebie ludzi, 
którzy myślą narodowo, myślą pa-
triotycznie. Społeczeństwo podzielo-
ne jest na trzy kategorie – ludzi wła-
dzy, ludzi nie mających środków do 
życia (grupa ta nie jest zorganizowa-
na), a trzecią grupę chcemy stworzyć 
my i chcemy współpracować z tą dru-
gą grupą. Chcemy stworzyć archipe-
lag polskości, archipelag patriotyzmu 
i nasza inicjatywa jest skierowana 
właśnie ku temu. Tak zaczął premier 
Orban na Węgrzech – nie miał środ-
ków przekazu w swoich rękach, nie 

Inauguracja Klubu Gazety Polskiej w WołominieInauguracja Klubu Gazety Polskiej w Wołominie
W piątek 23 marca w kawiarni Miejskiego Domu Kultury w Wołominie odbyło się spotkanie założycielskie tutejszego Klubu 
Gazety Polskiej. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli: poseł na Sejm RP Jacek Sasin, burmistrz Wołomina Ryszard Madziar oraz 
przewodniczący sąsiednich Klubów: Krystyna Muracka wraz z Alicją Wyczółkowską z KGP z Zielonki, a także Radosław Dec, 
który stoi na czele Klubu w Markach.

miał większego 
poparcia, ale 
zaczął organi-
zować maleńkie 
grupy patrio-
tyczne, kilka-
naście tysięcy 
takich grup 
i uzyskał 70% 
poparcia w na-
stępnych wybo-
rach.”

Ryszard Ma-
dziar: „Nigdy 
nie jest za póź-
no na powstanie takiego Klubu. 
To jest alternatywa na to co otrzy-
mujemy z mediów. Moim zdaniem 
to, że powstają Kluby Gazety Pol-
skiej pokazuje, iż jest głód wie-
dzy innej, wiedzy od innych osób, 
które mają inne spojrzenie. Będę 
wspierał te działania w zakresie 
kultywowania tego nowego słowa 
i pomysł, aby to odbywało się w Wo-
łominie jest jak najbardziej właści-
wy, ponieważ jesteśmy centralnym 
miastem powiatu i to jest nasz obo-
wiązek. Na pewno będziemy czerpać 
z doświadczeń naszych sąsiadów, 
min. z Marek. Tutaj mamy kolegę, 
który bardzo prężnie działa od roku 
w Markach. W momencie kiedy po-
wstała idea budowy pomnika Lecha 
Kaczyńskiego, to właśnie pan Dec, 
był jedną z pierwszych osób, która 
zareagowała i zadeklarowała wspar-
cie i zbierała podpisy za tym, aby ten 
pomnik mógł powstać w Wołominie. 
Myślę, że ta idea odżyje i w niedłu-

gim czasie może zostać doprowadzo-
na do końca.”

Alicja Wyczółkowska: „Rolą Klu-
bów jest otwieranie głów dla tych 
wszystkich, którzy nie wiedzą po któ-
rej stronie należy stać. Rolą Klubów 
jest przede wszystkim to, żeby spo-
wodować, że ludzie zaczną myśleć 
własnym rozumem, sięgać do wzo-
rów, sięgać do przeszłości i myśleć 
właśnie swoim własnym rozumem. 
Ogromnie zależy nam na tym, żeby 
przekonać młodych ludzi, bo to prze-
cież oni będą kształtować Polskę i to 
dla nich ta Polska ma być za parę lat 
i taka jaka ona będzie, to takie będą 
warunki życia dla nich i dla przy-
szłych pokoleń.”

Radosław Dec: „Ze strony Klubu 
w Markach mogę zadeklarować chęć 
pełnej współpracy – jeżeli będziemy 
mogli Państwu pomóc, będziemy na 
pewno to robili. Klub Gazety Polskiej 
ma do spełnienia dwa podstawowe 
cele. Pierwszym z nich jest docho-

dzenie prawdy 
s m o l eń s k i e j , 
nigdy nie od-
puścimy tego, 
musimy poznać 
prawdę. Druga 
sprawa, która 
jest dla nas bar-
dzo ważna, to 
propagowanie 
pewnego etosu 
przez mieszkań-
ców Wołomina. 
Nazywam to 
etosem prawico-

wym, ale my ten etos możemy okre-
ślić w trzech słowach: Bóg, Honor 
i Ojczyzna. Żeby nam się właśnie 
udało propagować te wszystkie idee.”

Krystyna Muracka: „Człowiek, 
który nie ma motywacji do działania, 
działa jak automat, jak marionetka, 
jak kukiełka i można nim poruszać. 
Jeżeli ktoś jest silniejszy na świecie, 
to ma motywację i może z takie-
go człowieka zrobić właśnie kukłę, 
bezmyślną, bezwolną, całkowicie 
podporządkowaną jakiejś idei, która 
nie zawsze może być ideą słuszną 
i prawą, ideą korzystną dla społe-
czeństwa, dla narodu, dla ojczyzny. 
Chcę oddychać innym powietrzem, 
chcę spotykać się z ludźmi, którzy 
mają podobny stosunek do Polski, 
do społeczeństwa, do narodu. Chcę 
spotykać się z ludźmi, którzy wła-
ściwie już teraz są wykluczani z tego 
społeczeństwa przez nasz rząd. To 
ma być nasz kraj i chcemy budować 
Polskę na miarę naszych marzeń, nie-

koniecznie na miarę marzeń Donalda 
Tuska, Jacka Żakowskiego czy Ada-
ma Michnika.”

Jacek Sasin: „Myślę, że oprócz tego, 
że będzie się Państwo spotykać i dys-
kutować,  to stanowicie takie żywe 
wsparcie dla niezależnych mediów 
w Polsce, bo niezależne media w Pol-
sce dzisiaj, to jest bardzo niewielki 
wycinek rynku medialnego. Widać 
wyraźnie jak wielkim cierniem są 
dzisiaj te niezależne media dla rzą-
dzących i dla tego 90% rynku me-
dialnego, opanowanego przez duże 
koncerny medialne, najczęściej bę-
dące na usługach władzy i tylko sta-
nowisko tej władzy przedstawiające, 
a nas w jakiś sposób wyśmiewające. 
Organizując takie kluby wspieramy 
te wolne media i chciałbym Państwu 
powiedzieć, że w Sejmie  powstał Ze-
spół Parlamentarny Wspierania Ga-
zety Polskiej. Jestem członkiem tego 
Zespołu i chcemy również na forum 
parlamentu mówić, jak ważne jest to, 
żeby te wolne media istniały. Toczy-
my też batalię dotyczącą Telewizji 
Trwam, na razie w Sejmie bez więk-
szego skutku propagandowego, ale 
udało nam się problem nagłośnić.”

Następne spotkanie Klubu Gaze-
ty Polskiej planowane jest w ostatni 
czwartek kwietnia. Szczegółowych 
informacji udzieli Państwu przewod-
niczący Mariusz Stępnik, mailowo: 
klubgpwolomin@op.pl lub telefo-
nicznie: 601 405 312.

Marcin Godlewski

Uroczysty pochówek Bohaterów spod Wizny Uroczysty pochówek Bohaterów spod Wizny 
Wydarzeniem Historycznym RokuWydarzeniem Historycznym Roku
Plebiscyt zorganizowały portal Historia.pl oraz Muzeum Historii Polski. Jurorami WHR zostali: prof. dr hab. Andrzej Chwalba, 
dr hab. Igor Kąkolewski, Monika Matwiejczuk, Jan Wróbel, Wojciech Duch, Sebastian Pawlina i Kamil Janicki.

Dzięki staraniom i osobistemu zaangażowaniu Dariusza 
Szymanowskiego po 72 latach doszło do ekshumacji kpt. 
Raginisa i por. Brykalskiego.

Odnalezienie zwłok Bohaterów spod Wizny otworzyło 
drogę do uroczystego pochówku żołnierzy według cere-
moniału wojskowego. Uroczysty pochówek kpt. Raginisa 
został uznany Wydarzeniem historycznym Roku zdecy-
dowaną większością głosów, uzyskując ich 42%. Kolejne 
wydarzenie, którym była Bitwa Morska. Obrona Twierdzy 
Wisłoujście uzyskało 16,05% głosów.

Oto fi nałowa dziesiątka i rozkład głosów internau-
tów:

Po 72 latach – uroczysty pochówek kpt. Władysława 
Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego, dowódcy obro-
ny odcinka Wizna z honorami godnymi ofi cerów Wojska 
Polskiego – 42,00 %, 

Rekonstrukcja historyczna „Bitwa Morska. Obrona 
Twierdzy Wisłoujście!” – 16,05 %, 

Otwarcie Muzeum AK w Krakowie – 10,90 %, 

Podziemna Ekspozycja Multimedialna w kopalni soli 
w Bochni – 10,58 %, 

Nowoczesny budynek oraz wystawa stała w Muzeum 
Miejsce Pamięci Palmiry – 8,82 %, 

Wiki Lubi Zabytki – 3,49 %, 
Odzyskanie tzw. “Pomarańczarki” – 2,47 %, 
Wystawa: „Polska. Skarby i kolekcje dzieł sztuki” czyli 

„Złote Czasy Rzeczypospolitej” [Madryt] – 2,45 %, 
Wystawa „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii 

w sztuce” [Berlin] – 1,89 %
Wystawa „Historia w sztuce” otwarta w MOCAK 

w Krakowie – 1,33 %
Ogólnopolska uroczystość wręczenia nagród odbyła się 

30 marca w MDK w Wołominie.

red.

Poseł Jacek Sasin w towarzystwie członków nowo powstałego Klubu Gazety Polskiej.

Laureat I nagrody Dariusz Szymanowski w towarzystwie pozostałych wyróżnionych.

SPRZEDAM NOWE
MIESZKANIE

Centrum Wołomina
68 m2, dwupoziomowe

602 192 199 


