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Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Nasz Dziennik (9 września br.) zamieścił notatkę opatrzoną pytaniem: „Czy minister obrony przyjedzie na pogrzeb kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego?”

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej

Z artykułu czytelnik dowiadywał
się, że ministra nie będzie. Odnotowano też moją wypowiedź: „Romuald Szeremietiew, były minister
obrony, jest zaskoczony, że Tomasz
Siemoniak osobiście nie złoży hołdu
bohaterowi. – To kolejne zdarzenie,
gdzie szef MON nie jest zainteresowany tym, aby uhonorować bohaterów Wojska Polskiego. Wśród wielu
żołnierzy, którzy zginęli w czasie II
wojny światowej, kpt. Raginis jest
bardzo wybitną i bohaterską postacią – zaznacza Szeremietiew. Dodaje,
że niemieckie dywizje pancerne,
które parły na Warszawę, zostały
zatrzymane na umocnieniach Wizny. – Kapitan Raginis to wyjątkowa
i wspaniała postać. Nie chciał skapitulować, walczył do końca. Poprzedni minister Bogdan Klich nie był zainteresowany uczestnictwem w tego
rodzaju uroczystościach i, jak się
wydaje, obecny szef MON kontynuuje te tradycje. To bardzo niedobrze
– konkluduje Szeremietiew.”
Dostałem list opisujący inną sprawę
– skandaliczne zaniedbanie cmentarza żołnierzy Drugiego Korpusu
poległych w 1944 roku czasie walk

o Bolonię. Autor listu nadesłał też
zdjęcia pokazujące w jakim stanie
znajdują się groby polskich żołnierzy, leży ich tam ponad 1400 i dla
porównania stan cmentarza żołnierzy brytyjskich (w pobliżu polskiego
cmentarza jest kwatera kilkudziesięciu poległych Brytyjczyków).

Napisałem o tym: http://szeremietiew.nowyekran.pl/post/26407,czywidzisz-ten-rzad-bialych-krzyzy
Trzeba przyznać, że prezydent RP,
MON i ...Rada Pamięci nie pamiętający o żołnierzach polskich poległych
pod Bolonią wykazały się wyjątkową sprawnością i „pamięcią”, gdy

postanowiono uczcicie pomnikiem
sowieckich najeźdźców z 1920 roku.
h t t p : / / s z e r e m i e t i e w. b l o x .
pl/2010/08/Bolszewikom-swieczkea-Polakom-ogarek.html
„Czy widzisz ten rząd białych krzyży, to Polak z honorem brał ślub”
brzmią słowa pieśni o czerwonych

makach na Monte Cassino. Nie widzą ich zwierzchnik sił zbrojnych,
minister obrony i przewodniczący
Rady Pamięci. Być może dlatego,
że polegli walczyli o niepodległą Polskę, a nie jakaś mutację PRL. No tak,
gdyby nie sowiecki najazd w 1920
roku i jego późniejsza kontynuacja
17 września 1939 roku, to PRL by
nie było i nie byłoby dziś prawnego
spadkobiercy PRL, Rzeczypospolitej
Dwa i pół. Dbałość o groby sowieckich najeźdzców jest więc wskazana,
mogił polskich żołnierzy w dalekiej
Bolonii zza pomnika krasnoarmiejców pod Ossowem nie widać.

Bohaterowie za długo czekali
Z Dariuszem Szymanowskim, prezesem Stowarzyszenia Wizna 1939, rozmawia Adam Białous.
Bohaterscy obrońcy Wizny, kpt.
Władysław Raginis i jego zastępca
por. Stanisław Brykalski, doczekali się godnego pogrzebu...
– Ceremonia pogrzebowa, na którą nasi bohaterowie czekali 72 lata,
rozpocznie się dziś o godzinie 10.00
Mszą św. w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela w Wiźnie. Następnie
kondukt w asyście kompanii honorowej wystawionej przez Dowództwo
Wojsk Lądowych uda się na Strękową Górę. Doczesne szczątki bohaterów zostaną tam złożone w mogile
wojennej urządzonej we wnętrzu
rozbitego schronu dowodzenia –
w miejscu, w którym zginęli. Wśród
zaproszonych gości są osoby, które
pamiętają tamte wydarzenia.
Dlaczego stowarzyszenie zabiegało o ekshumację mogiły obrońców Wizny?
– Do tej pory uważano, że szczątki kpt. Raginisa są pochowane
w okolicy bunkra, bo tam pozwolili
www.gazetapatria.pl

je pochować Niemcy. Jednak mało
kto wiedział, że mieszkańcy składali tu kwiaty, a Rosjanie – nie mogąc
tego ścierpieć – kazali po cichu przenieść ciała żołnierzy do dołu wykopanego przy drodze u podnóża góry.
Świadkowie tego pochówku twierdzili, zgodnie z prawdą, że nigdy nie
było ekshumacji ciała kpt. Raginisa.
A trzeba było tego dokonać, i to już
dawno, bo Niemcy i Rosjanie ciało
dowódcy obrony odcinka Wizna
zbezcześcili, a my, Polacy, o nim zapomnieliśmy. Nie można było dłużej
tolerować faktu, żeby 66 lat po zakończeniu wojny szczątki naszego
bohatera narodowego, pochowane w
sposób niegodny, dalej tak spoczywały. Dlatego podjęliśmy starania
o ekshumację i złożenie z honorami
ciała kpt. Raginisa do godnego grobu – pomnika na Strękowej Górze.
Skąd przekonanie, że to jego
szczątki?
– Dokonaliśmy ekshumacji dołu

pogrzebowego znajdującego się
przy drodze do Łomży, gdzie w czasie wojny obrońców Wizny kazali
pochować Rosjanie. Spodziewaliśmy się tam znaleźć jedynie szczątki
ludzkie. Natomiast z jamy grobowej wyjęliśmy także 11 odłamków
i „łyżkę” granatu, które w wyniku
wybuchu wbiły się w ciało kapitana. Przedmioty te leżały dokładnie
w miejscu, gdzie spoczywał kpt.
Raginis. Wiemy o tym miejscu
z opisu świadka tamtych wydarzeń,
drogomistrza Józefa Wiśniowskiego. W liście do siostry kpt. Raginisa
pisze on również, że Rosjanie przed
pochowaniem ciała dokładnie je zrewidowali i znaleźli medalik z Matką
Bożą. Ten właśnie medalik odkryliśmy w mogile. W miejscu, gdzie
powinny być ułożone stopy kapitana, znaleźliśmy drucianą pętlę,
którą założono na nogi i tak zwłoki
zaciągnięto z okolic bunkra do dołu
przy drodze. Odkryliśmy też w mogile oficerskie wieczne pióro z masy

perłowej oraz fragmenty oficerskiego munduru.
Jak wygląda pomnik bohaterów?
– Schron, w którym zginęli bohaterscy żołnierze, a który teraz jest
pomnikiem, został przez nas uporządkowany, wypoziomowany. Wewnątrz umieściliśmy płytę nagrobną
– to właśnie jest miejsce obecnego
pochówku żołnierzy. Nad tą płytą jest krzyż. Stanu technicznego
schronu celowo nie zmienialiśmy,
żeby zachował swój historyczny
charakter. Wykonaliśmy jedynie szerokie schody prowadzące do środka
schronu, gdzie znajduje się grób,
żeby ludzie mogli tu bezpiecznie
dotrzeć.
Kto finansował te prace?
– Prosiliśmy o pomoc w sfinansowaniu budowy pomnika marszałka województwa podlaskiego,
ale do dziś nie otrzymaliśmy od-

powiedzi. Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa zadeklarowała,
że ewentualnie mogłaby przeznaczyć pewne środki, ale dopiero
w przyszłym roku. Uznaliśmy, że nie
będziemy tak długo czekać z godnym pochówkiem naszych bohaterów i sami sfinansowaliśmy budowę
grobu-pomnika.
Dziękuję za rozmowę.
Źródło: www.naszdziennik.pl
patria.gazeta@op.pl
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Jacek Sasin
– „Zaufanie i odpowiedzialność”

Szanowni Państwo
Mam zaszczyt ubiegać się o mandat poselski z tej ziemi – z ziemi wołomińskiej, z którą związany jestem
od pokoleń. To z okolic Klembowa
wywodzi się mój pradziadek. Stamtąd moja rodzina jeszcze na początku XX w. sprowadziła się do Ząbek,
gdzie mieszkam od urodzenia i wraz
z żoną wychowuję syna.
Swoją działalność polityczną
złączyłem z Prawem i Sprawiedliwością. Dzięki temu mogłem pracować na rzecz powiatu wołomińskiego, najpierw będąc wojewodą
mazowieckim w rządzie Jarosława
Kaczyńskiego, a teraz jako radny
i przewodniczący klubu PiS w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Największym jednak zaszczytem na mojej politycznej drodze

była służba u boku śp. Lecha Kaczyńskiego, najpierw w warszawskim ratuszu, a później w Pałacu
Prezydenckim, gdzie zostałem ministrem, Zastępcą Szefa Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wiedza i doświadczenie tam
zdobyte oraz przeżycia związane
z tamtym czasem na zawsze będą
stanowić bezcenny kapitał w mojej
pracy publicznej i politycznej.
Prosząc w tym miejscu o Państwa
zaufanie zapewniam, że jako parlamentarzysta mam zamiar służyć
państwu polskiemu, ale jednocześnie obiecuję, że interes mojej małej ojczyzny nigdy nie zostanie zepchnięty na drugi plan. Jestem stąd.
Mam tutaj znajomych, przyjaciół
i rodzinę. Wiem, z jakimi problemami musimy się borykać. Niedoin-

westowania infrastruktura drogowa,
zwłaszcza odkładana modernizacja
Drogi Wojewódzkiej 634, czy zapuszczona i zatłoczona kolej, brak
jednej i spójnej koncepcji komunikacyjnej gwarantującej wydajne
i komfortowe połączenie z Warszawą, to rzeczy, które w dużej mierze
leżą u podstaw zbyt wolnego rozwoju naszego powiatu. Obiecuję w Sejmie walczyć na rzecz poprawy tego
stanu rzeczy. Programy rządowe, zapisy w budżecie państwa i słyszalny
głos posła w mediach dają ku temu
narzędzia.
Moje doświadczenie w służbie publicznej gwarantuje, że będę potrafił to zrobić. Ale aby móc to zrobić,
potrzebuję Państwa poparcia 9 października.
Jacek Sasin

REKLAMA

W powszechnym odczuciu trudno jest łączyć politykę i zaufanie. Zaufanie kojarzy się z rodziną, gdzie pełni obok miłości podstawowe spoiwo. Od
dziecka mogłam obserwować i wychowywać się w atmosferze, gdzie ani
zaufania, ani miłości i odpowiedzialności nie brakowało. Moi rodzice mnie
tego nauczyli i myślę, że swoim przykładem nauczyli tego także wiele innych
osób, które miały szczęście ich znać.
Wiem, że mój Tata, nie traktował polityki wizerunkowo. Polityka była jego
powołaniem, które pojmował jako realną pracę na rzecz ludzi. Brał pełną odpowiedzialność za swoje działania. Od czasów, gdy byłam jeszcze dzieckiem,
a Tata angażował się w działalność opozycyjną czułam, że robi dla Polski coś
bardzo ważnego. Pamiętam od zawsze jak bardzo cenił wolność i prawdę. Jak
bardzo kochał nasz wspólny kraj.
Wiele osób mówiło, że Lech Kaczyński stawiał sobie zbyt ambitne cele
i nie przyjmował reguł dzisiejszej polityki, która tak często jest zakładnikiem
mediów, gdzie króluje ładny obrazek towarzyszący szybkiej i powierzchownej informacji. Polityki, w której często brakuje myślenia o wyższych celach,
o interesie kraju. Honor, Naród, Ojczyzna, – te pojęcia mają w sercach i na
ustach już nieliczni, a zwłaszcza mało ich w polskiej polityce i wśród tak
zwanych elit.
Mamy przed sobą kolejne wybory. Po raz kolejny Ci, którzy potrafią korzystać z demokracji i wiedzą, że los ich państwa i przyszłość najbliższych jest
w ich rękach, pójdą i zagłosują stawiając krzyżyk przy kandydacie, któremu
zaufają. Jest kilka osób, którym ufał mój Tata, a którzy teraz są na listach
wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z tych osób jest Jacek Sasin,
który był zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP i pomagał mojemu Tacie
w Pałacu Prezydenckim, ale i wcześniej w warszawskim ratuszu. Teraz wraz
Maciejem Łopińskim, przyjacielem moich rodziców i wieloma innymi osobami tworzy Ruch nazwany imieniem Lecha Kaczyńskiego i kontynuuje misję
mojego taty, tragicznie przerwaną 10 kwietnia 2010 r.
Kiedy moi rodzice zginęli w Smoleńsku, zostałam wraz z rodziną postawiona w sytuacji, w której nie było czasu na przemyślenia i ważenie racji. Trzeba
było trwać i godnie pożegnać rodziców. W tym czasie musiałam zaufać Jackowi Sasinowi. Zaufałam i nie zawiodłam się. Mogłam skoncentrować się
na podejmowaniu najważniejszych decyzji, które każda rodzina po stracie
bliskich podejmować powinna. Spokój którego potrzebowałam zapewniły
mi właśnie wysiłki Jacka Sasina, który okazał się być niezwykle sprawnym
urzędnikiem i wrażliwym człowiekiem. Zawsze mogłam na niego liczyć,
o każdej porze dnia i wiem, że nadal mogę na nim polegać.
Mówiąc o zaufaniu w polityce myślę o Jacku Sasinie i chciałabym, żeby
mógł kontynuować misję mojego taty w parlamencie i wziął za nią współodpowiedzialność. Bardzo bym chciała, by osoba taka jak on zasiadała w ławach sejmowych. Osoba, która się sprawdziła, jako urzędnik i jako człowiek
– w najtrudniejszych okolicznościach.
Marta Kaczyńska
patria.gazeta@op.pl
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Marszałek Józef Piłsudski
– „Strzeżcie się agentur”

Historia Polski pełna jest różnych działań bohaterów, ale brakuje w niej wyraźnego miejsca dla
niszczących Polskę działań agentów w mundurach polskich oficerów i smokingach urzędników
państwowych służących obcym mocarstwom. A było ich dosyć sporo, szczególnie w wojsku polskim,
które formowane po odzyskaniu niepodległości po trzech różnych zaborcach stwarzało szczególnie
dobre pole do ich werbunku.

gen. Wadysław Sikorski
Czytając artykuł Dariusza Baliszewskiego „Bóg, honor, agentura”
nie możemy odwrócić uwagi od
faktów w nim zawartych, gdzie Baliszewski napisał: Każdy kto śledził
drogę ewakuacji rządu polskiego we
wrześniu 1939 roku, ze zdziwieniem
musi dostrzec, ze niemieckie samoloty wiedzione niepojętą intuicją pojawiają się tam, gdzie pojawia się rząd i
naczelny wódz. Niemcy przez kogoś
prowadzeni, bombardują wsie i miasteczka na trasie przejazdu kolumny
rządowej. Skąd wiedzą? Kim byli
agenci? I najważniejsze pytanie jak
w takiej sytuacji można skutecznie
dowodzić milionową polska armią?
Z tego powodu w Brześciu nad Bugiem naczelny wódz decyduje się
nie rozwijać głównego masztu radiostacji. Rezygnuje z łączności.
W żadnych z opracowań analizujących czynności polskiego dowództwa

emocjonujemy się 11 września, czyli odległymi o 7 tysięcy kilometrów
wieżami WTC, ale odległość czasowa jest mniejsza – to zaledwie 10
lat. Gdyby jednak zadać pytanie: Jak
dziś zachowałyby się polskie władze
w przypadku zagrożenia? W imię
polityki miłości przyjęły najeźdźców jako partnerów, wyzwolicieli?
Oddały Polskę bez walki? Żadnych

gen. Stefan Dąb-Biernacki

gen. Wieniawa Długoszowski
i przyczyny klęski nikt nie znajduje
nawet aluzji do działalności rodzimych agentów. A że byli i działali,
zdaje się nie ulegać kwestii.” Dwie
jakże ważne daty dla Polski 1 i 17
września 1939 roku, agresja na Polskę Niemiec i Związku Radzieckiego poprzedzone paktem Ribbentrop
– Mołotow jak pisze red. Tadeusz
Płużański w felietonie „Nie ściągajcie białej flagi” przechodzą w polskich mediach praktycznie bez echa.
Bo dawno, bo kogo to obchodzi, żyjemy w innych czasach itd. Bardziej
www.gazetapatria.pl
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planów tworzenia władzy politycznej
i wojskowej na Obczyźnie? Na budynkach publicznych powiewałaby
biała flaga? A może dzisiejsi włodarze
RP boją się, że skończą jak ŚmigłyRydz”. Marszałek po internowaniu
w Rumunii, która dopuściła się zdrady w stosunku do Polski, powrócił
przez Węgry do Polski, by dalej
kierować ruchem oporu w okupowanej Polsce, nagle umiera 2 grudnia
1941 r. w dziwnych okolicznościach
i zostaje potajemnie pochowany pod
przybranym nazwiskiem Adama Zawiszy. Dziś wiemy, że w tej mogile
leży zupełnie inna osoba. Ale i ta wersja śmierci jest dzisiaj podważana,
gdyż rzekomo odnaleziono tajne niemieckie dokumenty według których
marszałek zmarł w Warszawie 11
lutego 1943 r. Inne zaś źródła podają,
że wywiad polski namierzył go w Palestynie w 1942 roku. Jeszcze przez
jakiś czas kilka wywiadów szukało
polskiego marszałka. Najprawdopodobniej jednak został zwyczajnie zlikwidowany przez ludzi związanych

z rządem londyńskim. „Jako piłsudczyk, programowo znienawidzony
przez nowego premiera i naczelnego
wodza. „Obecność jego w Polsce wysoce utrudnia nam pracę” – stwierdził
gen. Sikorski i nakazał, żeby jego poprzednik opuścił kraj i udał się w charakterze gościa Wielkiej Brytanii do
Afryki Południowej. Rydz nie podporządkował się i nie wyjechał.” Dziś
historia przyznaje mu rację, czytamy
w najnowszych opracowaniach wojskowych, że Rydz dobrze dowodził
w kampanii wrześniowej, a wojna na
dwóch frontach z miażdżącą przewagą musiała być przegrana.
Osoba generała Władysława Sikorskiego w okresie przedwojennym jak
i lat wojny w opinii badaczy historii
jawi się wyjątkowo tajemniczo ale
i negatywnie. Odważnie ale i wiarygodnie o generale pisze red. Artur
Baliszewski w artykule pt. „ Bóg,
honor i agentura”. „Tuż przed wojną w Warszawie odbył się pogrzeb
jednego z najwyższych polskich
generałów. W.M. został pochowany
w Alei Zasłużonych na Powązkach.
Zmarł w Berlinie podczas podróży
służbowej. Wtajemniczeni twierdzili,
że w berlińskim metrze ukąsiła go
kobra. Ukąsiła go, zanim przekazał
Niemcom niezwykłej wagi dokumenty. Urządzono podobno uroczy-

sty pogrzeb, by oddalić podejrzenia,
że w polskiej armii mógł działać
agent. Z tych samych powodów zrezygnowano z procesu gen. Władysława Sikorskiego, podejrzewanego
o przekazanie Francuzom polskich
planów mobilizacyjnych. Udostępnione mi dokumenty francuskiej
misji wojskowej w Warszawie nie
pozostawiają wątpliwości, że Sikorski, nawet gdy pełnił funkcję premiera, był świadomym, płatnym agentem Francji.” Po przegranej wojnie
z dwoma agresorami w kampanii
wrześniowej i ewakuacji polskiego
rządu i generalicji do Rumunii, Sikorski wykorzystuje szansę i wychodzi z cienia niebytu, zepchnięty na
boczny tor w wyniku konfliktu z obozem marszałka Piłsudskiego. Uznawany przez człowieka Francuzów
dokonał przy ich pomocy swoistego
zamachu stanu, odsuwając gen. Wieniawę Długoszowskiego i przejmując
pełnię władzy na emigracji. To tylko
niektóre szkodzące Polsce działania późniejszego premiera i wodza
naczelnego. O tych niechlubnych
poczynaniach Sikorskiego wiedzia-

wybuchu wojny popadali w niełaskę
często płacąc za wiedzę własnym
życiem. Tragiczną śmiercią ginie
najbliższy współpracownik Marszałka Piłsudskiego generał Wieniawa
Długoszowski. O niemal prezydent
Rzeczypospolitej i następca Ignacego
Mościckiego. Sprzeciw gen. Władysława Sikorskiego i sprzyjającej mu
Francji zablokowały jednak dalsze
sprawowanie przez Wieniawę tej
zaszczytnej funkcji w tak dramatycznym czasie wojny.
O haniebnym traktowaniu piłsudczyków przez Sikorskiego tak pisze
red. Piotr Zychowicz. „Na stanowisku premiera gen. Sikorski mścił
się w sposób wyjątkowo zajadły
i niegodny. Skutecznie zablokował
wyjazd z Rumunii czołowych przedstawicieli poprzedniej ekipy – z Beckiem i Śmigłym-Rydzem na czele, a
tych piłsudczyków, którzy mimo to
dostali się do Francji, bezwzględnie

marszałek Rydz Śmigły

Mogiła oficera polskiego – wyspa Bute
ło wielu najbliższych marszałkowi
Piłsudskiemu oficerów, którzy po

sekował. Oficerowie, których uważał
za najbardziej sprzyjających Piłsudskiemu i zaangażowanych w przedwojenny system, osadzał w specjalnych obozach karnych na Wyspie
Węży (Bute).”
Gen. Sikorski już na samym początku swoich rządów we wrześniu

Wyspa Bute (Wyspa Węży) – oficer polski w wojskowym
obozie odosobnienia.
patria.gazeta@op.pl

zwraca się do władz francuskich
z prośbą o wydzierżawienie w Paryżu
więzienia dla oficerów odpowiedzialnych jego zdaniem za klęskę wrześniową. Francuzi odmawiają. Jednak
kilka miesięcy później w francuskim
Cerizaj powstaje dla niechcianych
polskich oficerów pierwszy obóz
koncentracyjny. Do obozu trafiają
bez wyroków setki jakże potrzebnych w tym okresie oficerów. Tak
znalazł się za kratkami szef sztabu
armii wrześniowej gen. Wacław Stachiewicz. Tak ściągnięto z Wegier
i aresztowano generała Stefana DąbBiernackiego. Tak do obozu w Cerizay trafiło 69 legionowych oficerów
z inspektorem lotnictwa gen. Ludomirem Rayskim, prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Stanisławem
Kwaśniewskim czy emerytowanym
generałem Mikołajem Osikowskim.
Wszyscy, którzy w II Rzeczypospolitej pełnili jakąkolwiek funkcję
i sprawowali choćby najmniej ważny
urząd, mieli pozostawać pod kontrolą i z dala od armii. Takie działania
możemy śmiało porównać do jakże
znanych czystek stalinowskich oficerów w latach trzydziestych z ta tylko
różnicą, że Stalin dokonywał masowych egzekucji na swoich oficerach,
tu mamy do czynienia z wyrafinowanym i psychicznym odizolowaniu
w wyniku którego samobójstwo popełniło kilkuset wybitnych polskich
wojskowych. Redaktor Baliszewski
bez ogródek pisze, że przez polskie
obozy koncentracyjne wymyślone
i realizowane na rozkaz polskiego
premiera i wodza naczelnego przewinęło się kilka tysięcy oficerów, a sam
Sikorski cierpiał na znaną w historii
„chorobę utraconej władzy”. Gdy stanął na czele rządu, po prostu się mścił
„okazywał się małostkowy, pamiętliwy i nienawistny wobec wszystkiego
co wiązało się z piłsudczykami”.
Czytając archiwum profesora Stanisława Kota, bliskiego współpracownika gen. Sikorskiego, którego
część tych dokumentów znajduje się
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w Polsce – dosłownie włos się jeży
na głowie. Wynika z nich, że Sikorski i jego podwładni byli zaślepieni
nienawiścią do swoich politycznych
przeciwników, że można powiedzieć że działali na szkodę państwa
polskiego. Wielu utalentowanym
oficerom łamano kariery, charaktery,
snuto intrygi i polityczne rozgrywki
oraz odbierano wolę walki z wrogiem. Rozważając genezę zamachu
w Gibraltarze wątek fizycznego
i psychicznego niszczenia honoru oficera polskiego przez gen Sikorskiego
moim zdaniem musi być brany pod
uwagę. Tego zapewne ówcześni sojusznicy Ameryka, Rosja i Anglia nie
mogły pominąć w swoich planach
tyczenia granic powojennej Europy.
Kiedy zastanawiamy się nad tym
czy wygraliśmy, czy przegraliśmy
wojnę do dziś po cichu się mówi, bo
głośno jakoś nie wypada, że co najmniej dwóch członków polskiego
rządu na emigracji w Londynie było
agentami Moskwy. Wiemy już ze
jeden nosił pseudonim „Ogrodnik”
drugi „Henryk”. Tak wtedy jak i po
wojnie stoimy w obliczu przegranej
pozycji, gdyż o naszych sprawach
decydują agenci, włącznie z gen.

Wojciechem Jaruzelski człowiekiem
Informacji Wojskowej o pseudonimie
„Wolski”, twórcą stanu wojennego
wypowiedzianego własnemu narodowi w roku 1981.
Dzień 17 września 2011 r. – 72
rocznica zdradzieckiego wbicia sowieckiego noża w plecy II Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku przywołuje upiory tamtych tragicznych
czasów. Pod pomnikiem braterstwa
broni na warszawskiej Pradze „czterech śpiących” złożono wieńce z napisem na szarfie „bohaterom wojny”.
Ta prowokacja to nie tylko jakiś wybryk, to przemyślane i celowe działanie tych, którzy przypominają nam,
że Rosja o nas nie zapomina. To właśnie 17 września w mediach możemy
przeczytać, że „prezydent Bronisław
Komorowski wyraża ubolewanie
z powodu zbezczeszczenia w podwarszawskim Ossowie mogiły 22
żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w 1920 r. w Bitwie Warszawskiej”. Dlaczego teraz i w tym dniu
– czy to kolejna prowokacja?
Również w dniu agresji 17 września w Katowicach policja aresztuje
działacza KPN wielokrotnego posła
Sejmu RP Adama Słomkę za to, że na

stojącym na Placu Wolności pomniku
poświęconym żołnierzom radzieckim
namalował symbole dwu totalitarnych i ludobójczych systemów komunizmu i faszyzmu. Słomka w 72
rocznicę agresji wysłał do prezydenta
Rosji list w sprawie zwrotu zagrabionych przez Rosję od 1772 r. dzieł
sztuki, żądając ich zwrotu. Przed II
wojną światową w miejscu, gdzie
w okresie PRL postawiono pomnik
ku chwale czerwonoarmiejców, stał
pomnik-grób podkreślam grób Nieznanego Powstańca Śląskiego. Poseł
Słomka chce usunięcia radzieckiego
pomnika i przywrócenia pomnika powstańca śląskiego.
Kończąc przytoczę niemal proroczy cytat twórcy naszej niepodległości marszałka Piłsudskiego „Polskę,
być może, czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów – powtarzam-

gen. Ludomir Rayski
strzeżcie się agentur. Idźcie swoja
drogą, służąc jedynie Polsce, miłując
tylko Polskę i nienawidząc tych, co
służą obcym.”

REKLAMA

Przedwojenny pomnik Powstańca Śląskiego
– Katowice.

Kandydatka na senatora w okręgu nr 40
– powiaty: legionowski, nowodworski, wołomiński i zachodnio-warszawski

Hanna Wujkowska ur. 4 czerwca 1963 r. w Warszawie, mieszkanka Zielonki. Lekarz, specjalista chorób
wewnętrznych. Absolwentka Akademii Medycznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Międzynarodowej Szkoły Menadżerów w Warszawie.
Zaangażowana od lat w działalność społeczną i polityczną.
Była radną powiatu wołomińskiego dwóch kadencji, podczas
których pełniła funkcję przewodniczącej Komisji zdrowia
i polityki społecznej oraz wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. W latach 2006-2007 została powołana na doradcę
Premiera ds. rodziny, a następnie na doradcę MEN ds. promocji życia w szkołach.
Od 1997 należy do Human Life International. Jest członkiem zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Forum
Kobiet Polskich. Związana jest z działalnością stowarzyszeń

i partii, które cenią wartości podstawowe, do których należą: ochrona życia i godności każdego człowieka, promocja
rodziny i jej praw, rozwój i wychowanie młodego pokolenia
w zdrowym otoczeniu, oraz poszanowanie ludzi starszych.
Jest katoliczką.
Za wkład i zaangażowanie w pracy na rzecz innych była nominowana do Statuetki Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej,
a także została odznaczona medalem ks. Ignacego Skorupki za szczególne zasługi dla promocji Ossowa-miejsca
Cudu nad Wisłą. Publikuje na łamach prasy katolickiej.
Jest czynnym lekarzem, pracowała w szpitalu bródnowskim w Warszawie, kierowała placówką zdrowia. Obecnie
pracuje w lecznictwie otwartym oraz udziela konsultacji
w zakładzie dla nieuleczalnie chorych kobiet. Prywatnie
jest mężatką, mamą trójki dzieci i babcią jednej wnuczki.
Kandyduje z ramienia Komitetu Wyborczego Prawica.

REKLAMA

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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„Sześcioletnia Hela,
żywcem gryziona przez szczury”
We wrześniu 1939 r. Maria Pasierbek była nastolatką, gdy do jej rodzinnego Żurawna k. Stryja weszli Sowieci. Wraz z całą rodziną wywiezioną ją na Sybir. „Mama zmarła na tyfus w Uzbekistanie,
bo nie chciano jej pozostawić w szpitalu. Nakazano nam pochować ją zwyczajem miejscowych na
krowim pastwisku. (...) A potem siostrzyczkę Helenkę. Pamiętam, jak mama mnie prosiła: „Marysiu,
uratuj te dzieci, żeby się tu nie zmarnowały”. A ja tylko mogłam patrzeć z rozdartym sercem jak
sześcioletnia Hela, żywcem gryziona przez szczury, umierała w nieludzkim szpitalu.”
zywał pomoc obecnym Niemcom,
zaopatrując je w surowce i żywność”.
Stalin mówił: „Towarzysze!
W interesie ZSRR – Ojczyzny pracujących – jest, żeby wybuchła wojna
między Rzeszą i kapitalistycznym
blokiem anglo-francuskim. Należy
uczynić wszystko, żeby ta wojna
trwała jak najdłużej w celu wy-

twa podlegają podziałowi na dwie
kategorie: a) pierwsza kategoria
podlegająca rozstrzelaniu, do której należą wszystkie szpiegowskie,
dywersyjne, szkodnicze i powstańcze kadry wywiadu polskiego; b)
druga kategoria, mniej aktywna od
nich, podlegają osądzeniu w więzieniach i łagrach z wyrokiem od 5
do 10 lat”. W okresie od 15 sierp-

Bratanie się żołnierzy niemieckich i radzieckich – Brześć 1939.
17 września minęła 70. rocznica agresji sowieckiej na Polskę.
W Rosji publikuje się opracowania
dowodzące, że to Polska wywołała
wojnę odrzucając „umiarkowane”
żądania Hitlera,. Polska zresztą
zamierzała wspólnie z Niemcami
napaść na ZSRR. Na szczęście
genialny Stalin przejrzał zamiary
podstępnych Polaków. I aby odsunąć groźbę niemieckiej napaści
musiał zawrzeć układ z Hitlerem.
Natomiast we wrześniu 1939
r. armia sowiecka nie dokonała
agresji, ale wzięła w opiekę Białorusinów i Ukraińców mieszkających na terytorium Polski. Był
więc „marsz wyzwoleńczy”, który
w obliczu klęski Polski ochronił
miliony jej byłych obywateli przed
Niemcami.
W Moskwie zżymają się na
niewdzięczność Polaków, którzy
zapominają, że w czasie II wojny światowej Armia Czerwona
wyzwoliła ich spod niemieckiej
okupacji, a Stalin dał Polsce niemieckie tereny nad Odrą i Nysą.
Niepomni tego Polacy ciągle opowiadają o jakimś „nożu w plecy”,
o zagrabieniu polskiego terytorium, o Katyniu i tym podobnych
przedawnionych
„pospolitych
zbrodniach”.
Polacy okazują Rosjanom czarną
niewdzięczność – mówią politycy,
historycy i media Federacji Rosyjskiej.
W archiwach sowieckich [Cientr
Chranienia IstorikoDokumientalnych Kolliekcji, bywszij Osobyj
Archiw SSSR, F.7. Op.1. D.1 223]
znajduje się tekst Stalina, który wg
Wiaczesława Nikonowa, politologa i wnuka Mołotowa chciał Polsce pomóc, „ale Polaków nie dało
się namówić do współpracy”.
www.gazetapatria.pl

Otóż 19 sierpnia 1939 r. Stalina zwołał posiedzenie Politbiura
Centralnego Komitetu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) i tak przedstawił
cele polityki Sowietów.
„Problem pokoju czy wojny
wstępuje w fazę dla nas krytyczną.
Jeśli zawrzemy umowę o pomocy wzajemnej z Francją i Wielką
Brytanią, Niemcy odstąpią od
Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami zachodnimi.
Wojna będzie oddalona...”
Natomiast: „Jeśli przyjmiemy
ofertę Niemiec zawarcia paktu
o nieagresji, to Niemcy, oczywiście, napadną na Polskę i włączenie się Francji i Wielkiej Brytanii
do wojny stanie się koniecznością. Zachodnia Europa zostanie
poddana poważnym wstrząsom
i nieporządkom. W tych warunkach będziemy mieli wiele szans,
by pozostać na uboczu konfliktu
i możemy mieć nadzieję na nasze
korzystne przystąpienie do wojny.”
Stalin stwierdzał: „Dokonamy
wyboru i on jest jasny. Powinniśmy przyjąć propozycję niemiecką
i delikatnie odesłać misję anglofrancuską. Pierwszą korzyścią,
którą wyciągniemy, będzie zniszczenie Polski...”
A do tego: „Niemcy dają nam
pełną swobodę działań w państwach pribałtijskich i nie mają nic
przeciwko przywróceniu Besarabii
do ZSRR. Są gotowe ustąpić nam
w charakterze strefy wpływów Rumunię, Bułgarię i Węgry”.
Dyktator sowiecki rozwinął kuszące perspektywy skomunizowania wyniszczonej wojną Europy
i stąd dla podtrzymania wojennych
możliwości Niemiec „oczekując
swojego czasu, ZSRR będzie oka-

Gen. Heinz Guderian w towarzystwie generała sowieckiego.
czerpania obydwu stron. Właśnie
z tej przyczyny powinniśmy zgodzić się na zawarcie paktu zaproponowanego przez Niemcy i pracować nad tym, żeby ta wojna, raz
wypowiedziana, przeciągnęła się
maksymalnie.”
Zadaniem numer jeden dla ZSRR
było zniszczenie niepodległej Polski. Do tego władze sowieckie
przygotowywały się skrupulatnie.
Zanim doszło do paktu z Hitlerem przeprowadzono zakrojoną na
szeroką skalę akcję likwidowania
obywateli sowieckich polskiego
pochodzenia na terenach przygranicznych. Czystka zaczęła się jeszcze w 1934 r., ale jej antypolski
charakter ujawnił się w pełni, gdy
ogłoszono oficjalnie, że Polacy to
„naród wrogi”. Specjalny rozkaz
NKWD z 11 sierpnia 1937 r. nazwano „Operacja polska”. W rozkazie czytamy: „Wszyscy aresztowani w miarę ujawnienia stopnia
ich przewinienia w procesie śledz-

nia 1937 r. do 15 listopada 1938
r. w ramach „Operacji polskiej”
skazano ponad 168 tys. osób,
w tym 111 091 na karę śmierci; pozostałe - na kary więzienia lub łagru, najczęściej do 15 lat. Masowe
egzekucje Polaków w latach 19371938 odbywały się w KijowieBykowni,
Mińsku-Kuropatach,

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
Moskwie-Butowo, w Lewaszowie
pod Petersburgiem, Smoleńsku,
Charkowie, Winnicy i w innych
miejscach. Zwłoki pomordowanych były wywożone w godzinach
nocnych w okoliczne lasy, gdzie
w miejscach dobrze ukrytych
wrzucano je do głębokich dołów
i zasypywano. Technologia ludobójstwa była taka sama – strzał
w tył głowy ofiary, tak jak później
w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Co drugi, dorosły mężczyzna,
Polak, został w tych latach zamordowany. Według historyka Terry
Martina „Polacy podlegali egzekucjom 31 razy częściej niż niePolacy. Dla innych narodowości
prześladowania nie były tak ekstremalne”.
Licząc wszystkie represje, które
dotykały ludność polską, z ogólnej
liczby 900 tys. Polaków mieszkających w ZSRR zamęczono połowę, 450 tys.! Kto był Polakiem
ten miał znikome szanse przeżycia
w Związku Sowieckim roku 1938.
Zanim wybuchła II wojna światowa polityka sowiecka wobec ludności polskiej stworzyła przypadek ludobójstwa, porównywalny
ze zjawiskiem Holocaustu.
Polsce zależy na poprawie stosunków z Rosją. Postawa władz
tego państwa zdaje się jednak
wskazywać, że dla tego powinniśmy zapomnieć nie tylko o zamordowanych w Katyniu, ale także
o małej Heli i tysiącach innych
polskich dzieci zamęczonych na
nieludzkiej ziemi.
„Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie”
(Adam Mickiewicz)

Wywóz Polaków na Sybir.
patria.gazeta@op.pl
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Symboliczny pogrzeb bohaterów Wizny
Na Górze Strękowej koło Wizny (Podlaskie) odbył się w sobotę symboliczny pochówek ekshumowanych szczątków żołnierzy walczących tam we
wrześniu 1939 roku. Spoczęły w mogile wojennej, urządzonej we wnętrzu
rozbitego schronu dowodzenia obroną odcinka Wizna.
Organizatorem sobotniej uroczystości, jak i inicjatorem ekshumacji
przeprowadzonej przed miesiącem,
było stowarzyszenie Wizna 1939,
które propaguje historię obrońców
Wizny. Pochówek w ceremoniale
wojskowym poprzedziła msza św.
w kościele w Wiźnie.
Ekshumację
przeprowadzono
w miejscu koło Góry Strękowej,
gdzie – według przekazów świadków
i okolicznych mieszkańców – spoczywały szczątki kapitana Władysława Raginisa, dowódcy walk pod
Wizną. Chodziło o potwierdzenie,
iż rzeczywiście są to jego szczątki
a potem przeniesienie ich i pochówek
w miejscu, gdzie dowódca obrony
pod Wizną zginął 10 września 1939

roku.
W czasie ekshumacji odkryto
szczątki ludzkie, fragmenty umundurowania i uzbrojenia, odłamki i osobiste przedmioty.
Identyfikacja ma być przeprowadzona poprzez badania DNA
i porównanie materiału odkrytego
w mogile, z pobranym od bliskich
kpt. Raginisa. Wyniki tych badań
prawdopodobnie będą znane pod
koniec września. Stowarzyszenie
jest jednak przekonane, że odkryte
w miejscu pochówku przedmioty jednoznacznie potwierdzają, że były tam
szczątki m.in. kpt. Raginisa.
Przygotowując sobotnią uroczystość, stowarzyszenie Wizna 1939
zwróciło się do wojewody podla-

skiego o zgodę na urządzenie mogiły
i treść napisu pamiątkowego. Wojewoda był zobowiązany zwrócić się
o opinię do Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie.
Rzecznik wojewody podlaskiego
Joanna Gaweł poinformowała PAP,
że rada wyraziła zgodę na umieszczenie na mogile urządzonej w bunkrze
na Górze Strękowej, napisu upamiętniającego poległych w 1939 r. żołnierzy WP, jednak bez umieszczania
nazwisk kpt. Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego, jego zastępcy.
Dodała, że ich nazwiska będą mogły
być dopisane później i to jedynie
w przypadku potwierdzenia w badaniach DNA.
„Rozumiemy to asekuracyjne stanowisko Rady, my jednak troszkę
inaczej do tego podchodzimy” – powiedział PAP prezes stowarzyszenia
Wizna 1939 Dariusz Szymanowski.
Zdaniem organizacji, są bowiem
i inne dowody, które – w jej ocenie
– jednoznacznie świadczą o tym,
iż w miejscu ekshumacji były szczątki dowódcy obrony odcinka Wizna.
To odłamki granatu (według przekazów, Raginis popełnił samobójstwo
rozrywając się granatem w schronie),
medalik, który nosił na szyi (wspomina o nim jeden ze świadków, okolicznych mieszkańców) oraz druciane
pęto, które miało posłużyć do wyciągnięcia ciała zmarłego ze schronu.
Dodał, że mogiły nie szukano
„w szczerym polu”, ale w miejscu od

Życie to ciągła walka

Życie to ciągła walka, nieustanne ścieranie się
interesów. Każdy z nas na swój sposób chce dbać
o swoje dobro. Nic w tym tak naprawdę dziwnego, bo w każdym człowieku zasiane jest ziarno
egoizmu.
Kiełkuje ono prężnie i jeśli nic nie
zakłóca jego wzrostu oplata nasze
wnętrze niczym trujący bluszcz. Tępienie tej wyjątkowo uciążliwej „rośliny” zaczyna się już we wczesnym
naszym dzieciństwie. To rodzice i bliscy uczą nas dzielić się czekoladą czy
zabawkami. Im wcześniej zaczniemy
oswajać się z myślą, że nie liczą się
tylko nasze potrzeby, tym szybciej staniemy się otwarci na innych. Pozwoli nam to z godnością funkcjonować
w społeczeństwie, w oceanie ludzi,
z których każdy ma ochotę być indywidualistą. Ta potrzeba bycia wyjątkowym coraz częściej wszczepiana jest
w nowych trendach w wychowaniu.
Już małym dzieciom powtarza się,
że świat należy do nich, że powinni
spełniać swoje marzenia, dążyć do
wyznaczonego celu, być szczęśliwymi.
To wszystko piękne. Ale czy rzeczywiście tylko w tych kategoriach
należy rozpatrywać swoje życie? Czy
przypadkiem niepostrzeżenie nie zbliżamy się do nowoczesnej odmiany
popularnego w starożytności nurtu hedonistycznego, który odrzuca wszelkie
cierpienie i ból i jako warunek stawia
sobie przyjemność jako główną wartość życia? I czy przypadkiem nie
przybiera on formy najbardziej radypatria.gazeta@op.pl

kalnej, a więc hedonizmu indywidualnego zręcznie przeplatanego jeszcze
inną jego odmianą, a mianowicie hedonizmem materialnym.
Może się mylę, ale spójrzmy co się
dzieje, wszystkie machiny rynku generują w nas bardziej lub mniej świadome sztuczne potrzeby, bezczelnie
wmawiając nam, że nie mając tego czy
tamtego zwyczajnie nie istniejemy.
I możemy czegoś zupełnie nie potrzebować, ale nasza głęboko zakorzeniona potrzeba przynależenia do
konkretnej grupy społecznej jest tak
silna, że często jesteśmy gotowi dokonać najbardziej bezmyślnego zakupu,
by tylko nikt nie skazał nas na społeczną banicję. Ta machina napędzana
jest ogromnym kołem zamachowym,
składającym się z takich sztucznych
pragnień, właściwie całkowicie nastawionych na dobra materialne.
W konsekwencji naszą głowę zaprząta myśl, że musimy pracować jeszcze
więcej, by stać nas było na realizację
tych pragnień. Tak właśnie stajemy
się współczesnymi niewolnikami, a co
gorsze i egoistami. Wyzbywamy się
odruchu pomocy i ofiarności wobec
innych, wiedząc, że poświęcając swój
czas drugiemu człowiekowi, będziemy
go mieli mniej dla siebie, a w rezultacie nie spełnimy lub znacznie od-

lat znanym jako grób kpt. Raginisa.
Szymanowski zwrócił też uwagę,
że także badania DNA mogą nie
przynieść odpowiedzi, ponieważ
w mogile, gdzie prowadzono ekshumację, pochowanych było trzech
żołnierzy. „Prawdopodobieństwo jest
więc, jak jeden do trzech” – dodał.
Przypomniał też, iż tablica umieszczona w tym miejscu w 2001 roku
informowała jedynie, że spoczywają tam żołnierze kpt. Raginisa i porucznik Brykalski, a nie było mowy
o samym dowódcy. Jak dodał Szymanowski, gdy ustawiano tę tablicę,
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
powzięła informację o tym, jakoby rodzina ekshumowała wcześniej
szczątki Raginisa, co nie było prawdą.
W dniach 7-10 września 1939 roku
pod Wizną Wojsko Polskie, ok. 720
żołnierzy pod dowództwem kapitana
Raginisa, stawiło opór ponad 30 tysiącom uzbrojonych w broń pancerną

żołnierzy niemieckich, walczącym
o przeprawy w okolicach rzek Narew
i Biebrza. Bitwa, z powodu dysproporcji sił, bywa nazwana „polskimi
Termopilami”. Nie chcąc się poddać,
Władysław Raginis popełnił samobójstwo.
Badania młodych historyków
stawiają walkę pod Wizną w nieco innym, niż dotychczas, świetle.
W Instytucie Historii Uniwersytetu
w Białymstoku książkę pt. „Wizna
1939” przygotowuje dr Tomasz Wesołowski. Twierdzi m.in., że faktyczne walki trwały krócej, część
polskich żołnierzy uciekła z miejsca
bitwy oraz że siły niemieckie zaangażowane w walki były znacznie (nawet dziesięciokrotnie) mniejsze niż
powszechnie się przyjmuje. Także
polskich żołnierzy było mniej, mówi
o liczbie 650. Swoje tezy opiera
przede wszystkim na badaniach źródeł niemieckich.
źródło: www.niezalezna.pl
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Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar
zaprasza na
III etap konsultacji społecznych
w sprawie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wołomin,
który odbędzie się
29 września o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury przy
ul. Mariańskiej 7.
Głównym tematem spotkania będzie podsumowanie konsultacji,
które rozpoczęły się w sierpniu br.

Ireneusz Kielczyk
dalimy się od naszych egoistycznych
pragnień.
A może czas zrozumieć, że życie
polega na symbiozie społecznej. Jesteśmy ze sobą powiązani relacjami,
które objawiają się również we wzajemnym potrzebowaniu się. Sztuka
polega na tym, by umieć na chwilę się
zatrzymać i rozejrzeć wokół, by zobaczyć, czy ktoś nas nie potrzebuje. Nie
bójmy się altruizmu w takiej codziennej formie, bo jestem przekonany, że
dobro okazane innym, powraca do nas
w dwójnasób. Co więcej, uczymy się
wtedy dystansu do wszystkiego co materialne i nietrwałe, w tym do naszego
życia. To prawda, często trudno jest
na chwilę zrezygnować z naszych ambicji, celów, ale nie dajmy się zwieźć
myśleniu, że tylko one są istotne. Nie
zapomnijmy o drugim człowieku.

Od 3 października 2011 r.
godziny pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie ulegną zmianie.
Urząd czynny będzie: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00.

Ogłoszenie
Starosty Wołomińskiego
z dnia 09.09.2011 r.
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) Starosta Wołomiński podaje do publicznej wiadomości,
iż na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie wywieszono na okres 21 dni, tj. od
09.09.2011 r. do 29.09.2011 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.
Z przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane mogą zapoznać
się w tutejszym Urzędzie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego; poniedziałek w godz. 9ºº do 17ºº, wtorek-piątek – 8ºº do 16ºº.
Starosta Wołomiński

www.gazetapatria.pl
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Wystawa w Starostwie
Wołomińskim
„KATYŃ 1940r. SOWIECKIE LUDOBÓJSTWO - ZBRODNIA NIEUKARANA”
pod takim tytułem wystawa autorstwa Pana Ryszarda Walczaka została
zaprezentowana 14 września br. podczas sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w sali konferencyjnej Starostwa.

Na początku sesji Rady Powiatu Wołomińskiego Pan
Ryszard Walczak przewodniczący Komisji Dziedzictwa
Narodowego Edukacji Kultury i Sportu został poproszony o zaprezentowanie przygotowanej przez siebie wystawy, na której zostały przedstawione przygotowania
niemiecko-radzieckie do napaści na Polskę w 1939 roku
i rozpoczęcia kolejnego rozbioru naszej Ojczyzny. Natomiast baner długości 2m przedstawia ludobójczy mord
dokonywany przez NKWD na polskich oficerach w lesie
katyńskim. U góry baneru widnieje napis „Katyń 1940 r.
Sowieckie Ludobójstwo – Zbrodnia Nieukarana”.
Wystawa ta pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki
Pana Roberta Perkowskiego i Starosty Powiatu Wołomińskiego Pana Piotra Uścińskiego miała swoją inaugurację

1 września br. w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Małego
Powstańca w Ząbkach i zawiera w kompletnym zestawieniu kilkadziesiąt kopii fotografii o tematyce Powstania
Warszawskiego, była wystawiana również w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen.Franciszka Kleeberga w Ząbkach
w 30. rocznicę nadania jego patronatu.
Obecnie autor Ryszard Walczak prezentuje swoją wystawę w Kościele Świętej Trójcy w Ząbkach w rodzinnej
parafii, w której w 1972 roku Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko rozpoczynał posługę duszpasterską.
Prezentowanie w/w wystawy planowane jest też w innych parafiach i szkołach naszego powiatu.
red.

okiem patrii

Kilkanaście dni temu wandale
zniszczyli nową, odremontowaną
kapliczkę przy Al. Niepodległóści
w Wołominie. Dewastacji uległa figurka Matki Bożej, która w wyniku
uderzenia (prawdopodobnie dużym
kamieniem) i zbicia szyb osłaniających, całkowicie się rozpadła.
Nasilone w ostatnim czasie w kraju
ataki na kościół katolicki również w
Wołominie mają swoje miejsce.
Wcześniej zniszczono także figurkę
z 1903 r. w kapliczce przy ul. Długiej.
Z informacji uzyskanych w Komencie Powiatowej Policji dowiadujemy
się, że w dalszym ciągu trwa dochodzenie.

„PATRIA”

Hołd ruski

Chociaż okrągła, 400. rocznica hołdu ruskiego
przypada dopiero za kilka tygodni, piszę o tym
już dzisiaj. Piszę, aby o tym absolutnie wyjątkowym triumfie nie zapomnieli: prezydent RP, premier i ministrowie polskiego rządu, wojskowi,
posłowie i senatorowie, duchowieństwo, a także
dziennikarze.
Ich wszystkich, podobnie jak
mnie, nikt w szkole ani na studiach
nie uczył o hołdzie ruskim. Ale to
nie oznacza, że takiego faktu historycznego nie było. Był! Został tylko
bardzo starannie wykreślony, w imię
rosyjskiej, a nie polskiej racji stanu.
Czterysta lat temu, 29 października
1611 roku, na Zamku Królewskim w
Warszawie miał miejsce hołd ruski
– największy triumf w dziejach Polski. Ze względu na okoliczności tego
epokowego wydarzenia zostało ono
całkowicie wymazane z naszej historii jeszcze przez cenzurę carską w
XIX wieku, a komunistyczna cenzura PRL podtrzymała tamten rosyjski
zapis. Hołd ruski i data 29 października 1611 roku nie istnieją nie tylko
w podręcznikach, encyklopediach,
książkach, ale zostały celowo usunięte ze świadomości i pamięci narodowej Polaków. To najdłużej istniejąca
biała plama w dziejach Polski, nadal
skutecznie utrzymywana przez agenturę rosyjską w Polsce, historyków
złej woli oraz przez polityczną poprawność!
29 października 1611 roku wielki
wódz i mąż stanu hetman Stanisław
Żółkiewski, zdobywca Moskwy,
przywiódł do Warszawy wziętych
do niewoli wrogów Polski. Byli to
car Rosji Wasyl IV, dowódca armii
rosyjskiej wielki kniaź Dymitr oraz
następca moskiewskiego tronu wielki
książę Iwan. Pod łukiem triumfalnym
przejechał najpierw zwycięski wódz
i hetman Stanisław Żółkiewski, za
nim inni dowódcy wojska polskiego,
zwycięscy żołnierze, a na końcu car
i jeńcy rosyjscy. W konwoju i pod
eskortą polskich dragonów przez
Krakowskie Przedmieście zostali
doprowadzeni na Zamek Królewski,
gdzie na uroczystej sesji zebrały się
wspólnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej. Obecni byli wszyscy posłowie
i senatorowie, a także większość biskupów i wojewodów oraz najważniejsi politycy i dowódcy wojskowi.
Na tronie zasiadł król w asyście Prymasa Polski i kanclerza wielkiego
koronnego.
Car Rosji schylił się nisko do samej ziemi, tak że musiał prawą dłonią dotknąć podłogi, a następnie
sam pocałował środek własnej dłoni.

prof. Józef Szaniawski
Następnie Wasyl IV złożył przysięgę
i ukorzył się przed majestatem Rzeczypospolitej, uznał się za pokonanego i obiecał, że Rosja już nigdy więcej na Polskę nie napadnie. Dopiero
po tej ceremonii król Polski Zygmunt
III Waza podał klęczącemu przed nim
rosyjskiemu carowi rękę do pocałowania. Z kolei wielki kniaź Dymitr,
dowódca pobitej przez wojsko polskie pod Kłuszynem armii rosyjskiej,
upadł na twarz i uderzył czołem przed
polskim królem i Rzecząpospolitą,
a następnie złożył taką samą przysięgę jak car. Wielki kniaź Iwan też
upadł na twarz i trzy razy bił czołem
o posadzkę Zamku Królewskiego, po
czym złożył przysięgę, a na koniec
rozpłakał się na oczach wszystkich
obecnych. W trakcie całej ceremonii
hołdu na podłodze przed zwycięskim
hetmanem, królem i obecnymi dostojnikami Rzeczypospolitej leżały
zdobyte na Kremlu rosyjskie sztandary, w tym najważniejszy - carski ze
złowieszczym czarnym dwugłowym
orłem. Ceremonia hołdu ruskiego zakończyła się uroczystą Mszą Świętą
w sąsiadującym z Zamkiem kościele
św. Jana (obecnie bazylika archikatedralna), zwanym wówczas kościołem
Rzeczypospolitej.
To najdłużej istniejąca biała plama
w dziejach Polski, nadal skutecznie
utrzymywana przez agenturę rosyjską

Największy triumf Polski w wojnach z Rosją

Masz ciekawą
informację?
Prześlij
na adres:
patria.gazeta@op.pl
www.gazetapatria.pl

Rok 1611, wzięty do niewoli car rosyjski Wasyl Szujski składa w Warszawie hołd Zygmuntowi III Wazie. Niecałe 100 lat później wojska rosyjskie będą stacjonować w Rzeczypospolitej,
a car Piotr Wielki podejmować decyzje o obsadzie polskiego tronu.
Obraz Jana Matejki Carowie Szujscy na sejmie w Warszawie
patria.gazeta@op.pl

Studium Uwarunkowań
i Zagospodarowania Wołomina
– pośpiech stanowczo niewskazany

W czwartek 15 września w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się
kolejna debata, a ściślej tzw. konsultacje społeczne nad praktycznie ukończonym już studium. Widzimy, że wyraźnie ich brakowało, świadczą o tym
chociażby tłumy ludzi na spotkaniach dyskusyjnych nad najważniejszym
obecnie dokumentem dla naszego miasta.

Poprzednia ekipa rządząca Wołominem wprawdzie informowała
o wyłożonym planie, ale nie wszyscy mieszkańcy miasta i gminy
w tym czasie zdawali sobie sprawę
jak bezpośrednio ich to dotyczy i jak
jest to ważny dokument dla dalszego
rozwoju Wołomina. Próby jego zatwierdzenia za poprzedniej kadencji
Rady Miasta mimo kilku podejść nie
powiodły się. Raz zabrakło kworum
rady, raz zerwano jej posiedzenie,
a to nie dojechał jeden radny
i w końcu urząd zalała lawina odwołań
i wniosków. Wyraźnie nad tym dokumentem ciąży jakieś fatum, a może to
opatrzność nas ostrzega, bo dostrzegła
to czego my nie wiemy. Mówi się o jakiś tajnych spotkaniach w jeszcze tajniejszych miejscach. Zbliżał się czas
wyborów i licząca na reelekcję ekipa
rządząca nie chciała ryzykować i głosowanie odłożono na inne sprzyjające
czasy po wyborach. Warto zaznaczyć,
że wiele wniosków i uwag do studium
po prostu nie rozpatrzono lub odrzucono. Prawdopodobnie poprzedni radni nie głosowali rozpatrzonych przez
byłego burmistrza uwag i wniosków
zgłoszonych przez mieszkańców podczas wyłożenia w 2010 roku. A zatem
wskazane jest, by wrócić do zgłoszonych do studium zastrzeżeń, bo
może obecna władza – z tego co się
słyszy – ma również inne stanowisko
i chciałaby coś w Studium uaktualnić.
W rozmowach z radnymi daje się zauważyć, że chcieli by zgłosić własne
opinie, nie chcą bowiem głosować
czegoś czego nie współtworzyli. Czy
tych głosów wystarczy, by wstrzymać prace nad kontynuacją studium?
Zobaczymy po kolejnych rozmowach
konsultacyjnych zapowiedzianych na
29 września br. Osobiście uważam,
że opór w tej materii pęka i ponowienie
procedury zmiany projektu studium
oraz zmiany prognozy środowiskowej – staje się coraz bardziej realne.
Zważywszy na to, że koszty wprowadzenia zmian uwzględniających
wnioski mieszkańców są niewielkie,
bo kształtują się na poziomie od 30 do
50 tysięcy złotych według ekspertyzy
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projektanta a nie 700 tysięcy – jak to
błednie przedstawiano na poprzednim
zebraniu. Niezbędnym wręcz wydaje się aby powrócić do rozpatrzenia
odrzuconych uwag i wniosków oraz
zmienić to, co zapewne polepszy,
a nie pogorszy ten projekt. Wprowadzenie tych zmian nie zajmie wiele
czasu i liczony jest zaledwie na kilka miesięcy. Niezrozumiałym zatem
staje się stanowisko wiceburmistrza
Mickiewicza, o niemożliwości wprowadzenia wspomnianych zmian
i przerwania studium, chyba że jest to
jego prywatna opinia. Nie przypominam sobie żeby na forum Rady Miasta, czy komisjach podejmowano na
ten temat dyskusję. Przysłuchując się
uważnie tym konsultacjom dostrzegłem, że upadł kolejny nieprawdziwy
mit, którym straszeni byli mieszkańcy
gminy chcący inwestować w budowę
własnych domów czy innych obiektów, a tacy również byli obecni na
tym spotkaniu. Naczelnik Urbanistyki
wyraźnie uspokoiła licznie zebranych,
że studium z 2002 roku obowiązuje
i na jego podstawie właśnie wydawane są na bieżąco warunki zabudowy.
O nieważności starego studium na poprzednim spotkaniu poinformowano
wszystkich zebranych, co było ewidentnym nieporozumieniem.
Uważam, że dyskusji i konsultacji
nigdy nie jest za dużo, warto zatem
dla dobra nas wszystkich rozpocząć
ponownie procedury wyłożenia studium i rzetelnie informować miesz-
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Katarzyna
Dunin-Wąsowicz
Kandydatka
KW Prawicy
do Sejmu RP 2011 r.
27 lat, mężatka, z wykształcenia pedagog i animator kultury, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej
ZNP w Warszawie, na kierunku Edukacja Informatyczna.
Pracuje w Fundacji zajmującej się
wspieraniem osób starszych w dziedzinie edukacji informatycznej. Prowadzi również zajęcia komputerowe
z osobami niepełnosprawnymi.
Jest zwolenniczką integracji międzypokoleniowej, sądzi, iż młodzież
z seniorami powinni znaleźć płaszczyznę porozumienia i uczyć się
siebie nawzajem. Pozwoli to na
przetrwanie tradycyjnych, godnych
pochwały, wzorców zachowań, przy
jednoczesnym tchnieniu w nie młodzieńczego ducha.

lista nr 10
miejsce 9

kańców przygotowaniach. Należy
ustalić gdzie planowane są tereny
przemysłowe, gdzie oświatowe,
gdzie drogi, ścieżki rowerowe, handel
i usługi, a gdzie tereny zielone. Nie
bójmy się użyć dawno już zapomnianego terminu – „konsultacje społeczne”. Liczę na to, że demokratycznie
wybrana władza dla ludzi – właśnie
dla ogółu, a nie pojedynczych wyjątków realizować będzie swoje wyborcze obietnice, polepszając nasze
wspólne dobro. Wszyscy na to liczyliśmy i mamy nadzieję, że tak będzie.
Na kolejnym spotkaniu oczekujemy
merytorycznych odpowiedzi, informacji i rozmowy o całym studium,
a nie pojedynczych jego elementach.
Wołomin to ponad 60 km2. powierzchni i to nas mieszkańców najbardziej
interesuje, co na tym wielkim obszarze będzie się działo. Póki co, perspektywa kilometrowych korków bez
realizacji i modernizacji dróg, brak
funduszy inwestycyjnych, zakładów
pracy, możliwości zarobkowych na
miejscu, zniechęca do pozostania i nie
daje pozytywnych perspektyw życia
w Wołominie. Studium zatwierdzone
w 2002 r. póki co, mamy i możemy
na nim jeszcze swobodnie pracować,
możemy też w miarę możliwości finansowych robić miejscowe Plany
Zagospodarowania, zaś nad dobrym,
przemyślanym pod nowe uwarunkowania społeczne i prawne studium,
należy jeszcze popracować.
kaz

Muniek uległ antypisowskiej propagandzie

Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love, w wywiadzie dla „Wprost” przyznaje, że uległ medialnej akcji przeciwko PiS i demonizowaniu Jarosława
Kaczyńskiego.

(foto. fot. Viatoro; creativecommons.org/
licenses/by-sa)
patria.gazeta@op.pl

– Może nastąpiła taka zaraza,
że wtedy wszyscy dostali wirusa antypisowskiego? (...) Uległem takiej
demonizacji, uległem mediom, które
były przeciwne PiS. TVN 24, który
oglądałem, bo był fajnie opakowany
był ewidentnie przeciw PiS – mówi
Staszczyk o kampanii wyborczej w
2007 roku. Uważa, że wtedy media
demonizowały prezesa PiS. I pozytywnie wypowiada się o Jarosławie
Kaczyńskim. – Jego emocja mi nie
odpowiada. Ale jak wygra demokratycznie, to wygra. Katastrofy tu nie
będzie – zapewnia Muniek, którego

zdaniem prezes PiS to „inteligentny,
bardzo poważny przeciwnik polityczny, niezły gracz i sprawny polityk”.
Za obecną sytuację polityczną muzyk sporą winą obarcza media.
– Polska polityka przypomina bardzo medialną soap operę. Ale na
kogoś trzeba głosować – mówi lider
T Love. – Uważam, że bardzo duży
grzech robią media. Robią promo
tym panom. Jedzą sobie te śniadanka,
są z siebie zadowoleni, zamiast, mówiąc krótko, zap...ć - dodaje.
źródło: www.niezależna.pl
www.gazetapatria.pl
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Milczenie oznaczałoby zgodę

Z JE ks. bp. Wiesławem Meringiem, ordynariuszem włocławskim, rozmawia Sławomir Jagodziński
łacińskim przysłowiu: „qui tacet,
consentire vide tur” – kto milczy,
to znaczy, że się zgadza. Nie wolno
siedzieć cicho, kiedy chrześcijan, ich
tradycję, religię, kulturę poniża się,
i to w tak obrzydliwy sposób, gdy
próbuje się promować satanizm
w TVP.
Spotkał się Ksiądz Biskup z jakąś
agresją po swoim oświadczeniu?
– Tak. Ale tego typu głosy są bardzo nieliczne. Na przykład w jednym
z e-maili ktoś nazywa mnie ,,opętanym wariatem”, ktoś inny przestrzega, że może się to źle skończyć, a
jeszcze ktoś po prostu mówi, że „Kościół zajmuje się głupstwami – bo
„Nergal” to jest zjawisko marginesowe”. Nie przejmuję się tym.
Jak Ksiądz Biskup ocenia reakcję
na odezwę wystosowaną w sprawie
udziału Adama Darskiego „Nergala” w programie telewizji publicznej?
– Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że tak liczne są e-maile,
telefony, listy, które do mnie przychodzą. Słowa poparcia ślą najrozmaitsze osoby: uczeni, pracownicy
uniwersytetów, ludzie prości, młodzi,
starsi, księża i świeccy. Nie przypuszczałem, że będzie taki duży odzew
na mój protest. Świadczy to o tym,
że chyba rzeczywiście był najwyższy
czas, aby pewne sprawy nazwać po
imieniu. Odezwę wydałem przede
wszystkim dlatego, że gdybym milczał, to po prostu popierałbym to, co
się dzieje. To tak, jak w tym starym

A czy Księdza Biskupa nie rozczarowuje zwlekanie zarządu TVP
z reakcją na tak liczne protesty
w sprawie „Nergala”? Ze słów
rzecznika TVP wynika, że nic się
właściwie nie stało, bo Adam Darski to rzekomo bardzo szanowany
muzyk i może być autorytetem dla
młodzieży...
– To się chyba bierze z kolejnej próby namieszania ludziom w głowach.
„Nergal” nie ma wykształcenia muzycznego, a to, co towarzyszy jego
koncertom – choreografia i satanistyczna charakteryzacja – ukazuje
dobitnie, z kim mamy do czynienia.
A co do telewizji publicznej: do błędu zawsze trudno się przyznać. Powiedzmy to otwarcie: drugi program
TVP nie spodziewał się, że opór

wobec udziału Adama Darskiego
w programie będzie tak powszechny.
Nie przypuszczał, że protest społeczny może przynieść bardzo określone
szkody. Ja sam mówię to wyraźnie:
jeżeli nie nastąpi zmiana decyzji zarządu TVP, przestanę płacić abonament i jestem pewien – bo piszą o tym
do mnie ludzie – że postąpi tak samo
bardzo wielu katolików. Wierzący
w Chrystusa nie mogą pozwolić na to,
aby ich pieniądze były przeznaczane
na honoraria dla człowieka, który
rani to, co dla nich jest najświętsze.
Dzięki odezwie Księdza Biskupa
do szerszej opinii publicznej dotarło to, na co osoby zajmujące się
takimi zjawiskami jak: sekty, ezoteryzm, okultyzm, zwracały uwagę już od dłuższego czasu. Chodzi
o jakieś przyzwolenie na obecność
satanizmu, kultu demonów szczególnie w muzyce...
– W interesującym filmie pt. ,,Rytuał” możemy usłyszeć zdanie wypowiadane przez starszego księdza
do młodego, który nie bardzo chce
wierzyć w rzeczywistość związaną
z realnym istnieniem szatana. Mówi:
z tego, że nie wierzysz w złego ducha, nie wynika, że przestanie cię
atakować, że się przestanie tobą zajmować. Można sobie żartować z szatana, wyobrażać go sobie jako jakiegoś kozła z kopytami, ale dla kogoś
znającego odrobinę Pismo Święte,
teologię, rzecz jest zupełnie oczywista – szatan jest bytem inteligentnym. Jest to – choć upadły – anioł,
czyli ktoś posługujący się intelektem,

planujący swoje działania, umiejący
wyciągać wnioski, znający słabości
człowieka.
Przez jakieś „lekkie” traktowanie
złego ducha, bagatelizowanie obecności satanistycznych nurtów w kulturze, zwłaszcza w muzyce, łatwo
można poddać się jego wpływowi.
Z przerażeniem patrzę na występy
satanistów na scenie, z przerażeniem,
że tylu młodych Polaków na tych
koncertach czuje się dobrze, podoba
im się to, bawią się. Oni nie zdają
sobie sprawy z tego, czym to grozi,
jak bolesne jest wychodzenie z uzależnień, opętań, jak zło wpływa na
życie... Egzorcyści mogliby o tym
powiedzieć najwięcej...
Trzeba nam zatem trzymać się pouczenia Jezusa: wasza mowa niech
będzie „tak-tak, nie-nie”, a co nadto jest, od złego pochodzi. Nie możemy rozmywać prawdy. To nic,
że liberalna strona dzisiejszej kultury
każdego człowieka traktującego niebezpieczeństwo satanizmu poważnie będzie oskarżała o ciemnogród,
o konserwatyzm, o moherowe berety... Jestem gotów to wszystko na
siebie wziąć. Najistotniejsze jest, że
protest spowodował, iż wielu ludzi
zaczęło bardzo poważnie myśleć
o zagrożeniu, jakim jest obecność
złego ducha w kulturze.
Takie zjawiska jak satanizm
w muzyce funkcjonowały do tej
pory na jakimś marginesie kultury.
„Rozgrzeszenie” przez sąd „Nergala” z profanacji Biblii, a teraz
udział tego człowieka w programie

TVP świadczą o tym, że ta obrzydliwa subkultura zyskuje szerszą
prezentację w społeczeństwie. Czemu tak się dzieje?
– Z ponurej niewoli komunizmu
popadliśmy w niewolę liberalizmu,
tego, który wolność rozumie jako
swawolę. Główny nurt liberalizmu
kulturowego znajduje swój wyraz
w haśle: ,,Róbta, co chceta”. Czy
widział pan redaktor sceny z festiwalu Woodstock? To okropne, ale
wydawało się, że największą frajdę
młodym ludziom, którzy tam byli,
sprawiało taplanie się w błocie. Na
Boga, 20-, 30-letnie osoby powinny
się jakoś rozwijać, a nie odnajdywać
zadowolenie w prymitywnych zachowaniach. Otóż nurt liberalny już zbiera okropne żniwo.
Dlatego potrzeba nam dziś mobilizacji uwagi społecznej, mobilizacji środków społecznego przekazu,
umiejętności nazywania rzeczy po
imieniu. Musimy odrzucić tę polityczną poprawność i na próby promowania zła, satanizmu, na obrażanie naszej wiary zdecydowanie
umieć powiedzieć: „Nie zgadzam
się!”. „Nie zgadzam się!”, bo to rani
moje poczucie przyzwoitości, to
rani moje człowieczeństwo i religię,
w której Chrystus jest kimś niesłychanie mi bliskim.
Dziękuję za rozmowę.
źródło: www.naszdziennik.pl

12 lat SKOK Wołomin

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie to prężnie działająca instytucja finansowa, nowoczesna i sprawnie zarządzana.
Obecnie Kasa plasuje się na 3 pozycji wśród ponad 60 spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w naszym kraju (wg danych na koniec
2010 r. - ranking Rzeczpospolitej) a także w pierwszej setce największych
instytucji finansowych w Polsce (ranking tygodnika „Polityka”). SKOK
w Wołominie posiada 75 oddziałów położonych na terenie sześciu województw, obsługuje 60 000 Członków - stałych Klientów i daje pracę 250
pracownikom.
2 września 2011 r. odbyły się uroczyste obchody 12-lecia SKOK
w Wołominie. Jak co roku obchody
rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w
Kościele Świętego Józefa Robotnika
w Wołominie, po której w hucznym
przemarszu z udziałem Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,
wielkiej gwiazdy polskiego kina –
Pani Ewy Wiśniewskiej oraz szwadronu wojska zaproszeni goście,
pracownicy, członkowie i sympatycy
SKOK w Wołominie przeszli na Plac
3 Maja, gdzie czekało na nich wiele
atrakcji.
Tego dnia SKOK w Wołominie przygotował bowiem festyn
dla mieszkańców, podczas którego
zapewnił wiele atrakcji… Jubile-

usz 12-lecia Kasy ściągnął na Plac
3 Maja tłumy mieszkańców. Konkursy, zabawy, występy artystyczne m.in. Grupy Tańca Sportowego
„Shock Dance”, śpiewającego duetu
„Miśka i Ola”, pokaz przedstawicieli
Klubu SportówWalki KYOKUSHIN
(wśród nich m.in. triumfatorzy i medaliści ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów).
Warto wspomnieć, że w skład Grupy Tańca Sportowego, której opiekunem jest Pan Robert Jakubowski
wchodzą tancerze wykonujący różne style taneczne, zdobywcy wielu
nagród w konkursach krajowych
i zagranicznych. Podczas festynu widzowie mogli obejrzeć występy mistrzów świata w Break Dance i Elec-

tric Boogie oraz wicemistrzów świata
w Disco Dance Freestyle.
Uczestnicy spotkania mogli również otrzymać autograf od gwiazdy
polskiej kinematografii – Ewy Wiśniewskiej. Ale największą atrakcją
festynu był występ gwiazdy – zespołu Ich Troje, który w tym roku
obchodzi 15-lecie swojego istnienia.
Któż nie zna ich przebojów takich jak
„A wszystko to bo Ciebie kocham…”
czy „Powiedz…”
Wieczorem podczas uroczystej
kolacji wręczono nagrody Osobom
najbardziej zasłużonym dla rozwoju
SKOK w Wołominie oraz wyróżniono najlepszych pracowników.

Wiceburmistrz Wołomina Sylwester Jagodziński i prezes SKOK-Wołomin Mariusz Gazda.
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BURMISTRZ WOŁOMINA
RYSZARD MADZIAR
05-200 WOŁOMIN
UL. OGRODOWA 4

Wołomin, 8 września 2011 r.

Klub Radnych SKW
Rafał Biały
Marek Górski
Janusz Krawczyk
Grzegorz Szewczyk
Andrzej Żelezik

Odpowiedź na interpelację Radnych Klubu SKW.
Odpowiadając na interpelację grupy radnych zrzeszonych w Klubie Radnych SKW, piszę bogatszy o wydarzenia
ostatnich dni. Na placu 3 Maja działa już kawiarnia, w której trudno znaleźć wolne miejsce. Mieszkańcy Wołomina
swoją liczną frekwencją zweryfikowali obawy Panów Radnych, którzy napisali w interpelacji: Jesteśmy, tak jak [...]
większość mieszkańców naszej gminy wzburzeni podjęciem karkołomnej i nieprzemyślanej decyzji zezwalającej na
postawienie „budowli”. Wypowiadanie się w imieniu większości, choćby w piątkę, to moim zdanie spore nadużycie.
Panowie Radni podnoszą argumenty, które wprost odwołują się do dobrego smaku (nota bene tego smaku nie widać
w doborze słów piszących interpelację), piszą o zeszpeceniu placu, o tandetności budynku kawiarni, naruszającym
szczególną architekturę tego miejsca. Szanowni Panowie Radni, „de gustibus non est disputandum”, choć moim zdaniem to miejsce mogłoby wyglądać dużo lepiej i dołożę starań, żeby tak się stało.
Odnosząc się do najtrudniejszego dla mnie osobiście, tak lekko formułowanego przez Panów Radnych, zarzutu
uchybiania uczuciom religijnym przez fakt postawienia kawiarni na placu 3 Maja, chciałbym stwierdzić, że wykorzystywanie do walki politycznej pamięci i osoby naszego Ojca Duchowego, błogosławionego Ojca Świętego Jana
Pawła II, jest po prostu nikczemne.
Zupełnie szczególną i godną potępienia jest próba wytłumaczenia propagującego satanizm Adama Darskiego zwanego przez Panów Radnych SKW Panem Nergalem. Zestawiając ze sobą dwa fakty: postawienie na placu 3 Maja
kawiarenki i publiczne zniszczenie Biblii uznają, że postawienie kawiarenki „[…] wydaje się być równie skandaliczne jak czyn Pana Nergala, a nawet bardziej, ponieważ ów Pan Nergal często nazywany jest artystą, a ten zawód
wymaga wyjątkowej kontrowersji i czasami rozbieżnych opinii w kwestiach podstawowych naszej egzystencji”.
Czy broniąc potępianego powszechnie przez chrześcijan w Polsce i hierarchów Kościoła katolickiego, niszczącego
publicznie Biblię propagatora satanizmu, Panowie Radni mają jeszcze kompetencje moralne do mówienia o obrażaniu
uczuć religijnych? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Mieszkańcom Wołomina.
Cynizm argumentów Radnych z Klubu SKW obnaża i to, że przecież nie tak dawno, bo w latach 2005 – 2007 uczestniczyli w realizacji projektu przebudowy placu 3 Maja. Przypomnę, Burmistrzem był wtedy pan Jerzy Mikulski, a pan
Andrzej Żelezik najpierw Pełnomocnikiem Burmistrza, a następnie Przewodniczącym Rady Miejskiej. Jeszcze teraz
można przeczytać na stronie internetowej Urzędu opis tego projektu, gdzie stwierdza się m.in., że […] część placu (od
ul. Kościelnej) przeznaczona jest dla kawiarenek i ogródków restauracyjnych. Jej nawierzchnia jest ciemniejsza,
żółtoszara. Wokół drzew znajdują się kwietniki. Jest tu także miejsce na wystawy plenerowe.
Czy zatem, przyjmując retorykę interpelacji, mam uznać, że działając wspólnie i z rozmysłem, planowali Panowie
Radni z Klubu SKW razem z Burmistrzem Jerzym Mikulskim obrazę uczuć religijnych?

Anioł Stróż Ziemi
Wołomińskiej
X edycja – 2011
Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” wybitnym osobom zasłużonym dla
naszego Regionu oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Zapraszam do szczególnego zainteresowania się tematem
i zgłaszania kandydatów do wyróżnienia, do dnia 4 grudnia 2011 roku na adres:
ul. Kościelna 61a
05-200 Wołomin
e-mail: patria.gazeta@op.pl
Jan Tokarski – 604 578 845

Otrzymują:
Pan Rafał Biały, Radny Rady Miejskiej w Wołominie
Pan Marek Górski, Radny Rady Miejskiej w Wołominie
Pan Janusz Krawczyk, Radny Rady Miejskiej w Wołominie
Pan Grzegorz Szewczyk, Radny Rady Miejskiej w Wołominie
Pan Andrzej Żelezik, Radny Rady Miejskiej w Wołominie
A/a

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
W ostatnia sobotę 17 września na zaproszenie Jacka Sasina, kandydata do Sejmu z okręgu podwarszawskiego przyjechał do
Zielonki i Radzymina, były minister Sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, obecnie europoseł Zbigniew Ziobro.

Na spotkania wyborcze przyszło
kilkaset osób. Wśród gości był także Pan Dariusz Gwizdała, najbliższy
współpracownik Władysława Stasiaka, który w krótkim przemówieniu
przedstawił przebieg wspólnej pracy
Jacka Sasina i śp. Szefa Kancelarii
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
jeszcze z czasów wspólnego pełnienia obowiązków w samorządzie
warszawskim i później z okresu,
gdy Jacek Sasin był wojewoda mazowieckim, a Władysław Stasiak
był ministrem spraw wewnętrznych
i administracji. Zbigniew Ziobro zaś
zwracając się do zebranych mieszkańców Zielonki i Radzymina zachęcał do oddania głosu w najbliższych
wyborach parlamentarnych na Jacka
Sasina podkreślając jego profesjonapatria.gazeta@op.pl

lizm w służbie państwowej i wagę
jego zakorzenienia w powiecie wołomińskim, tak w działalności publicznej, jak i w sferze prywatnej. –
Powiat wołomiński ma realną szansę
mieć swojego posła w Sejmie – Człowieka, który tutaj mieszka od urodzenia, zna problemy tego regionu
i daje gwarancję, że swoje doświadczenie i wiedzę wykorzysta dla dobra
tutejszych mieszkańców. Jego patriotyzm i zaangażowanie w sprawy
mieszkańców zapewni jego skuteczną walkę na rzecz interesu powiatu
wołomińskiego w sejmie. – powiedział. W spotkaniu uczestniczyli
również starosta Piotr Uściński, przewodniczący Paweł Solis, wicestarosta Konrad Rytel, ks. dziekan Stanisław Kuć i przedstawiciele władz

Jak widać na zdjęciu starostowie P. Uściński, K. Rytel, przewodniczący P. Solis oraz minister Z. Ziobro jednoznacznie udzialają poparcia Jackowi Sasinowi.

Radzymina. Prawo i Sprawiedliwość
może liczyć na 5, a może 6 mandatów w naszym okręgu wyborczym.
Jacek Sasin moim zdaniem uzyska
drugi wynik na liści PiS tuż po Ma-

riuszu Błaszczaku. To ich głosy zadecydują o takiej liście mandatów
poselskich. Niespodzianką może być
nie wejście Janusza Piechocińskiego
z PSL. Wyborcy negatywnie odbie-

rają udział PSL w rządzeniu z PO.
Prawdopodobny podział mandatów
będzie wyglądał następująco. PiS –
6, PO – 5, SLD – 1 i PSL – 0
red.
www.gazetapatria.pl
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