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BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ,
CZEMUŚ MNIE
OPUŚCIŁ?

Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa
otacza blaskiem życie każdego Polaka.
Życzymy, aby Orędzie Zbawienia ogłoszone w jasności Poranka Wielkanocnego
nie tylko wypełniało dni świąteczne, lecz także pozostało na co dzień
– w Państwa rodzinach, miejscach pracy, w służbie dla wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie.
Redakcja PATRII i Gazety Wołomińskiej
REKLAMA

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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„Solidarna Polska, pomocnikiem
Platformy Obywatelskiej”
Niedawna debata sejmowa odnośnie poparcia wniosku Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powołania rządu
ekspertów – kandydata na premiera profesora Glińskiego przerodziła się w ostrą wymianę zdań na prawicy
pomiędzy niedawnym tzw. „trzecim bliźniakiem” – Ludwikiem Dornem, a prezesem PiS – Jarosławem Kaczyńskim.
„Można to przenieść na inne obszary. Jeżeli mamy do czynienia
z wyborem, który trzeba przełamać - gdy mamy do wyboru dynamicznego, zabieganego cwaniaka
o rozbieganych oczkach i kogoś,
kto wpatrując się tępym spojrzeniem w przestrzeń, trzyma w ręku
iPad, to normalni ludzie, z bólem
serca, zatykając nos, wybiorą jednak cwaniaka. A cwaniaka trzeba
odsunąć od władzy i po to powstała
Solidarna Polska! Słychać tutaj szyderstwa – partia jednoprocentowa,
kanapowa – tak, to na koniec taki
cytat, bo naszą historię dobrze od-

Kazimierz Andrzej Zych
Broniąca się przed niebytem politycznym „Solidarna Polska” zrozumiała, że jedyny elektorat, który
może jeszcze pozyskać to elektorat
PiS. Co zrobić, by słupki wyborcze
partii Zbigniewa Ziobry i Ludwika
Dorna skoczyły do góry co pozwoliłoby w najbliższych euro wyborach
zaistnieć rozłamowcom prawicy? –
Jedyną możliwością jest zmasowany atak i krytyka prezesa Jarosława
Kaczyńskiego – to właśnie w byłym
premierze Ziobryści upatrują wszelkiego zła i niepowodzenia swojej
koncepcji politycznej – czyli przejęcia władzy nad Prawem i Sprawiedliwością.
Wstąpienie posła Zbigniewa Ziobry do Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie RP
Bronisławie Komorowskim, bojkotowanej przez Jarosława Kaczyńskiego to wyraźny pstryczek
skierowany przeciwko prezesowi
PiS. Deklarowane tuż po konwencji założycielskiej „Solidarnej Polski” poprawne i konstruktywne
stosunki z PiS, to dziś już historia.
Można zaryzykować, że największym krytykiem politycznym PiS-u
jest właśnie grupa Ziobrystów, dziś
jeszcze zwana klubem parlamentar-

nym, gdyż liczebność jego spada
w bardzo szybkim tempie. Zaostrzenie stosunków miedzy tymi partiami trwa już od kilku miesięcy i nie
widać ich złagodzenia. Aż dziw bierze, że podczas ostatnich wyborów
parlamentarnych sprzed kilkunastu
miesięcy, sztab wyborczy PiS-u
nie zauważył przygotowywanego
rokoszu politycznego. Dziś posłowie, którzy dostali się do sejmu
dzięki listom PiS w taki oto sposób
spłacają swoją wdzięczność wobec
prezesa i partii. Niejeden polityk ze
średnim dorobkiem na taką sytuację
powiedziałby, że nie jest to zwykły
przypadek – to było skrupulatnie
i perfidnie przygotowane odejście

daje historia z pierwszej księgi Samuela. Dawid uciekł, bo nie chciał
być przeszyty dzidą, z dworu Saula do jaskini. I było czterystu przy
nim, którym było ciężko na sercu,
a w końcu Saul poległ, a Dawid zapewnił swojej ojczyźnie wielkość!”
– zakończył Dorn.” Ze znajomością
Biblii nieźle radzi sobie pan poseł
Dorn ale już w polityce jego kariera
uzależniona była tylko wyłącznie od
tego co zrobią i czego dokonali bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy. Dziś
po odejściu z PiS-u ogarnia go wielka samotność i frustracja spotęgowana strachem eliminacji z polityki.

mające na celu osłabienie największej opozycyjnej partii jaką jest
Prawo i Sprawiedliwość. Nie może
dziwić krótka, ale stanowcza odpowiedź prezesa Kaczyńskiego na
wystąpienie posła Ludwika Dorna,
który nie omieszkał po raz kolejny
przepuścić na niego nieuzasadniony
niczym bezpardonowy atak.
Poniżej cytuję wypowiedź posła
Dorna w kontekście użycia podczas debaty sejmowej z mównicy
iPada przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego przywołującego posłom
przemówienie profesora Glińskiego
na które marszałek Sejmu RP Ewa
Kopacz nie wyraziła zgody. Ludwik
Dorn powiedział:

Wiosna Polaków

Przed nami najważniejsze dni w roku dla każdego chrześcijanina. Tegoroczne uroczystości Wielkiego Tygodnia i Święta Zmartwychwstania Pańskiego będziemy przeżywać z wiara i rosnącą nadzieją w sercu. Wbrew
pozorom, jest ku temu wiele powodów.

Mariusz Błaszczak

Poseł na Sejm RP
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość

Wielkanoc to święto optymizmu.
A tym razem powodów do nadziei,
mimo zewnętrznych objawów
głębokiego kryzysu, nie brakuje.
W Kościele przyszedł czas nowego
otwarcia: papież Franciszek, podobnie jak nasz rodak, błogosławiony
Jan Paweł II w 1978 roku, przybywa do Rzymu „z dalekiego kraju”.
Wnosi w życie Kościoła spojrzenie
aż zza oceanu, z Ameryki Południowej, gdzie żyje połowa wszystkich
katolików zaludniających Ziemię.
www.gazetapatria.pl

Już pierwsze gesty, włącznie z przybraniem imienia biedaczyny z Asyżu, wskazują na wolę Ojca Świętego, który chce skupić uwagę świata
na problemie, jakim jest ubóstwo.
To jest wyraz mądrości Kościoła,
który pozostaje znakiem sprzeciwu
dla świata, który ponad wszystko
ceni bogactwo.
Bieda biedzie nierówna i trudno
porównywać zamożność Polaków
ze stanem posiadania i jakością życia
narodów w wielu doświadczonych
ubóstwem zakątkach świata. Jednak
mamy poczucie, że Polacy zasługują na wiele więcej, niż jest w stanie
im zaoferować Platforma Obywatelska. Otóż partia miłości proponuje mniej zamożnym Polakom na
świąteczny stół dania ze szczawiu
i mirabelek (pod warunkiem, że
udało się je zebrać w poprzednim
roku, bo zima nie odpuszcza i na-

sypy kolejowe oraz przyrożne rowy
wciąż są pokryte śniegiem).
Dodatkowy powód do nadziei
bierze się z tego, że coraz więcej
Polaków widzi, jaki jest charakter
obecnych rządów w Polsce. Rządów, które za nic mają codzienne
problemy polskich rodzin, dlatego
zajmują się kwestiami drugorzędnymi, za to politycznie poprawnymi,
które przywiał wiatr z Brukseli, jak
związki partnerskie czy zapłodnienie in vitro.
Większość rządowa, wsparta przez
niby opozycję, odrzuciła nasz projekt rządu technicznego z prof. Piotrem Glińskim na czele. Okazuje
się, że Sejm RP ma za nic opinię
większości Polaków. Stało się to
w sytuacji, w której już ponad 70
proc. Polaków ma krytyczne zdanie o działaniu gabinetu premiera
Donalda Tuska. Niemal taki sam

odsetek Polaków ma złe zdanie
o pracy samego premiera. W tej
sytuacji to większość posłów
w Sejmie, choć wygrała głosowanie
w sprawie wotum nieufności dla
premiera Tuska, faktycznie przegrała. Wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie zło i szkody
powodowane przez rządzący gabinet: za demontaż służby zdrowia
i oświaty, likwidację posterunków
policji, mnożenie barier dla przedsiębiorców, rosnące podatki, miniaturyzację armii, korupcję na budowie dróg, szastanie publicznymi
pieniędzmi na nagrody dla nieudolnych prezesów spółek Skarbu Państwa i wiele innych plag.
Z kolei Klub Parlamentarny Prawo
i Sprawiedliwość, rekomendując
Sejmowi kandydaturę prof. Piotra
Glińskiego pokazał, że nie ogranicza się wyłącznie do pustej krytyki

działań obecnej koalicji. Zaprezentowaliśmy wiarygodnego kandydata
na premiera i ramy działania rządu
technicznego. Wynik głosowania
nie kończy sprawy. Przeciwnie, paniczna reakcja rządzących na nasz
projekt pokazuje, że trzeba promować alternatywę dla rządu Donalda
Tuska – bezdyskusyjnie najgorszego gabinetu w dziejach Trzeciej
Rzeczypospolitej.
Dlatego obiecujemy Polakom,
że z naszą propozycją pozytywnej
zmiany udamy się teraz bezpośrednio do wyborców. Planujemy wiele
spotkań w terenie, za pomocą których chcemy docierać do najszerszego grona osób, by przekonywać
do poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Polacy odzyskają nadzieję, bo
czas rządu Donalda Tuska dobiega
końca.
Wesołych Świąt!
patria.gazeta@op.pl
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Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kobyłce

Żyjemy w dobie intensywnych przemian obyczajowych i społecznych, przemian, które dotykają każdej niemal sfery naszego życia. Wielkim wyzwaniem współczesności jest pytanie: jak uczyć i jak wychowywać młode pokolenie, by z odwagą i odpowiedzialnością wkroczyło
w przyszłość? By umiało z tej przyszłości korzystać?

Animus est, qui divites facit
(To dusza czyni ludzi bogatymi)
Seneka
Naszym pragnieniem jest stworzenie placówki przyjaznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom,
a jednocześnie stawiającej wysokie wymagania wychowawcze
i edukacyjne. Jesteśmy przekonani,

że między wychowaniem a kształceniem zachodzi bardzo silna zależność, a zachowanie równowagi
między tymi płaszczyznami jest
gwarantem sukcesu nauczyciela
i ucznia. Wychowanie rozumiemy

jako mądre, łagodne kierowanie
rozwojem dziecka tak, aby każdego
dnia stawało się ono sprawniejsze
w wybieraniu dobra, w dążeniu do
samorealizacji i dojrzałości jako
osoby. Kształcenie zindywidualizowane, uwzględniające potrzeby każdego dziecka, służy jego pełnemu,
integralnemu rozwojowi. Edukacja
proponowana przez nas to edukacja nowoczesna, której celem jest
rozbudzanie naturalnej ciekawości
poznawczej dzieci, kształtowanie
postawy dociekliwości i twórczego myślenia oraz samodzielności
praktycznej i logicznej. W aspekcie wychowawczym pragniemy,
aby uczniowie Szkoły „Animus” –
w myśl słów Seneki – wkroczyli na
drogę ubogacania własnej duszy,
ponieważ jest to warunek niezbędny
w kształtowaniu mocnego, dobrego
charakteru. Program wychowawczy
naszej szkoły oparty jest na wartościach chrześcijańskich takich jak
prawda, dobro, uczciwość, pracowitość, dyscyplina wewnętrzna i odwaga. Chcemy zaszczepić naszym
uczniom przekonanie o ich wielkiej
godności osobowej jako człowieka
stworzonego przez Boga, a także
pokazywać, jaka odpowiedzialność
za innych i za świat jest z tą godnością związana.

W Szkole „Animus” żywimy przekonanie, że to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, a rodzina jest
przestrzenią sakralną o wielkiej sile
oddziaływania, swoistym domowym Kościołem, w którym obok
relacji międzyludzkich zachodzi
także dialog z Bogiem. Rodzice
i nauczyciele są partnerami w procesie wychowywania i edukacji dziecka, ubogacając się nawzajem dzięki
ścisłej, przemyślanej współpracy.
Z tego powodu oferujemy rodzicom
bogatą ofertę konsultacji, konferencji, warsztatów i wykładów prowadzonych przez doświadczonych
specjalistów, a wszystko po to, aby
zachęcić rodziców do aktywnego
udziału w edukacji i wychowaniu
swojego dziecka. Chcemy być szkołą dla rodzin, a nie tylko placówką
dla dzieci. Kameralny, katolicki wymiar naszej szkoły, niewielkie grupy, wspaniali i mądrzy nauczyciele

oraz stała opieka duszpasterska
i edukacja nowoczesna oparta na
aktywnym poszukiwaniu odpowiedzi i rozwiązywaniu problemów
– oto założenia powstającej w Kobyłce Niepublicznej Szkoły Podstawowej„Animus”, do której nabór
rozpoczął się 14 stycznia 2013 roku.
Mamy nadzieję, że powstanie
naszej placówki ubogaci ofertę
edukacyjną w powiecie wołomińskim, będąc alternatywą dla masowego szkolnictwa publicznego.
W tym trudnym czasie dla rodziców,
zwłaszcza dzieci najmłodszych,
sześcioletnich, życzymy Państwu
spokoju ducha, który zawsze jest
fundamentem dobrych, mądrych
decyzji. Niech czas Triduum Paschalnego będzie czasem umocnienia w wierze, a Zmartwychwstanie
Chrystusa źródłem radości i pokoju.
Patrycja Cicha

www.szkola-animus.pl

W roku szkolnym 2013/14 uruchamiamy klasę „0” oraz klasy
1-6. Wszystkich zainteresowanych naszym projektem serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 6 i 13 kwietnia o godz. 11 do budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Animus” w Kobyłce, ul. Ks. Marmo 13C.

To przełom w śledztwie
smoleńskim
W rozmowie z portalem niezalezna.pl Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego badającego katastrofę smoleńską przyznaje, że decyzja sądu o wznowieniu umorzonego przez prokuraturę
postępowania ws. lotów do Smoleńska ma „przełomowe znaczenie” dla całego śledztwa, a przede wszystkim przywraca możliwość
pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiadających za organizację lotu z 10 kwietnia 2010 r.

– Ta decyzja ma przełomowe znaczenie, której końcem będzie pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za organizacje lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku.
Decyzja sądu oznacza, że Jarosław Kaczyński
oraz Marta Kaczyńska otrzymali status osób
poszkodowanych co sprawia, że mogą brać
aktywny udział w postępowaniu procesowym.
Druga część decyzji dotyczy merytorycznego
rozstrzygnięcia w sprawie osób odpowiedzialnych za organizacje lotu: Tomasza Arabskiego, Radosława Sikorskiego czy wreszcie Donalda Tuska. W śledztwie prokuratura ustaliła
fakty, ale zakwalifikowała je jako uchybienie
a nie przestępstwo, czyli prawidłowo ustalone
fakty zostały nieprawidłowo zakwalifikowane.
patria.gazeta@op.pl

Teraz z takim przesłaniem śledztwo wraca do
prokuratury – mówi w rozmowie z portalem
niezalezna.pl Antoni Macierewicz.
Szef zespołu parlamentarnego badającego
katastrofę smoleńską zwraca uwagę na przełomowy charakter podjętej przez stołeczny
sąd rejonowy decyzji o konieczności wznowienia umorzonego przez prokuraturę postępowania.
– Jest to decyzja przełomowa, ponieważ
stwarza olbrzymią szanse na to że sprawa
trafi do sądu, wbrew politycznemu planowi
Platformy Obywatelskiej – mówi Antoni Macierewicz.
Śledztwo w cywilnym wątku katastrofy smoleńskiej praska prokuratura umorzyła odwołując się do „braku cech przestępstwa”. Śledczy twierdzili, że „zabrakło
wszystkich elementów, które muszą być”, aby
stwierdzono popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków; w tym przypadku
- godzenia w dobro powszechne, dobro instytucji państwowych. Sąd Rejonowy w Warszawie był innego zdania i zdecydował, że
umorzone przez prokuraturę śledztwo ma
zostać wznowione.
Autor: pł, pk
Żródło: niezalezna.pl
www.gazetapatria.pl
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Zaskakująca homilia papieża Franciszka
– Inauguracja inna niż wszystkie
W homilii wygłoszonej podczas mszy inaugurującej pontyfikat, w którą wsłuchiwał się cały świat papież Franciszek po raz kolejny
wszystkich zaskoczył. Wcześniej wielokrotnie podkreślano, że papieska homilia inauguracyjna, tradycyjnie uważana jest za prezentację
programu pontyfikatu, tymczasem Ojciec Święty w znacznej mierze skoncentrował się na treściach Pisma Świętego oraz zaapelował do
wszystkich zajmujących odpowiedzialne stanowiska, a także ludzi dobrej woli o otoczenie opieką stworzenia i Bożego planu wypisanego
w naturze tak, aby znaki zniszczenia i śmierci nie towarzyszyły naszemu światu. Poniżej publikujemy pełną treść homilii papieża Franciszka wygłoszonej przez papieża Franciszka podczas mszy inaugurującej jego pontyfikat.:
dzę. Oczywiście, Jezus Chrystus
dał władzę Piotrowi, ale o jaką
władzę chodzi? Po potrójnym
pytaniu Jezusa do Piotra o miłość, następuje potrójne zaproszenie: Paś baranki moje, paś owce
moje. Nigdy nie zapominajmy,
że prawdziwą władzą jest służba
i że także papież, by wypełniać władzę musi coraz bardziej wchodzić
w tę posługę, która ma swój świetlisty szczyt na krzyżu, musi spoglądać na pokorną, konkretną,
pełną wiary posługę św. Józefa
i tak jak on otwierać ramiona,
aby strzec całego Ludu Bożego
i przyjąć z miłością i czułością całą
ludzkość, zwłaszcza najuboższych,
najsłabszych, najmniejszych, tych
których św. Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości: głodnych, spragnionych, przybyszów,
nagich, chorych, w więzieniu (por.
Mt 25,31-46). Tylko ten, kto służy
z miłością potrafi strzec!

Drodzy bracia i siostry!
Dziękuję Panu za możliwość
sprawowania tej mszy świętej
na początku posługi Piotrowej
w uroczystość świętego Józefa,
oblubieńca Maryi Panny i patrona Kościoła powszechnego. Jest
to okoliczność bardzo bogata
w znaczenie, gdyż jest to także
dzień imienin mojego czcigodnego Poprzednika. Jesteśmy blisko
niego w modlitwie pełnej miłości
i wdzięczności.
Pozdrawiam serdecznie braci
kardynałów i biskupów, kapłanów, diakonów, zakonników i zakonnice oraz wszystkich wiernych
świeckich. Dziękuję za obecność
przedstawicielom innych Kościołów i wspólnot kościelnych, a także przedstawicielom społeczności
żydowskiej oraz innych wspólnot
religijnych. Kieruję serdeczne pozdrowienie do szefów państw i rządów, delegacji oficjalnych z wielu
krajów świata oraz do korpusu dyplomatycznego.
Usłyszeliśmy
w
Ewangelii,
że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). W słowach tych jest już zawarta misja,
którą Bóg powierza Józefowi, aby
był custos, opiekunem. Opiekunem
kogo? Maryi i Jezusa. Jest to jednak opieka, która obejmuje następnie Kościół, jak to podkreślił bł.
Jan Paweł II: „Święty Józef, który
z miłością opiekował się Maryją
i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś
strzeże i osłania mistyczne Ciało
Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza
Dziewica” (Adhortacja ap. Redemptoris Custos, 1).
Jak Józef realizuje tę opiekę?
Z dyskrecją, pokorą, w milczeniu,
ale będąc nieustannie obecnym
i w całkowitej wierności, także
wówczas, gdy nie rozumie. Z troską i miłością towarzyszy w każdej
chwili, od małżeństwa z Maryją,
aż do wydarzenia z dwunastoletnim Jezusem w świątyni jerozolimskiej. Jest u boku Maryi, swej
oblubienicy w pogodnych i trudnych wydarzeniach życia, w podróży do Betlejem na spis ludności
i w chwilach niepokoju i radości
narodzin. W dramatycznej chwili
ucieczki do Egiptu i rozpaczliwym
poszukiwaniu syna w świątyni.
www.gazetapatria.pl

Następnie w życiu codziennym
domu w Nazarecie, w warsztacie,
gdzie uczył Jezusa zawodu.
Jak Józef przeżywa swoje powołanie opiekuna Maryi, Jezusa,
Kościoła? Nieustannie nasłuchując Boga, będąc otwartym na jego
znaki, gotowym wypełniać nie tyle
swój, ile jego plan. Tego właśnie
wymaga Bóg od Dawida, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu:
Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez człowieka, ale wierności
jego słowu, jego planowi. To sam
Bóg buduje dom, ale z żywych
kamieni naznaczonych jego duchem. Józef jest „opiekunem”,
bo umie słuchać Boga, pozwala
się prowadzić jego wolą i właśnie
z tego względu jest jeszcze bardziej
troskliwy o powierzone mu osoby,
potrafi realistycznie odczytywać
wydarzenia, jest czujny na to, co
go otacza i potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje. W nim widzimy,
drodzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże powołanie – będąc
dyspozycyjnym, gotowym. Widzimy też jednak, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego:
Chrystus! Strzeżemy Chrystusa
w naszym życiu, aby strzec innych,
strzec dzieło stworzenia!
Jednakże powołanie strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas
chrześcijan, ma wymiar przekraczający, ogólnoludzki, dotyczący
wszystkich.
Chodzi

o opiekę nad całą rzeczywistością
stworzoną, pięknem stworzenia,
jak nam to mówi Księga Rodzaju
i jak to nam ukazał św. Franciszek
z Asyżu: to poszanowanie każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy. Jest
to strzeżenie ludzi, troszczenie się
z miłością o wszystkich, każdą
osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby
starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi i często
znajdują się na obrzeżach naszych
serc. To troska jednych o drugich
w rodzinie: małżonkowie wzajemnie otaczają siebie opieką, następnie jako rodzice troszczą się
o dzieci, a z biegiem czasu dzieci
stają się opiekunami rodziców. To
szczere przeżywanie przyjaźni, będących wzajemną troską o siebie
w zaufaniu, w szacunku i w dobru.
W istocie wszystko jest powierzone opiece człowieka i jest to odpowiedzialność, która dotyczy nas
wszystkich. Bądźcie opiekunami
Bożych darów!
A kiedy człowiekowi brakuje tej
odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci,
wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Niestety w każdej epoce dziejów są
„Herodowie”, którzy knują plany
śmierci, niszczą, oszpecają oblicze
mężczyzny i kobiety.
Chciałbym prosić wszystkich
tych, którzy zajmują odpowiedzial-

ne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej i społecznej,
wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli: bądźmy „opiekunami”
stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy,
by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu! By
jednak „strzec” musimy też troszczyć się o nas samych! Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha
zanieczyszczają życie! Tak więc
strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem,
gdyż z niego wychodzą intencje
dobre i złe: te, które budują i te,
które niszczą! Nie powinniśmy bać
się dobroci, ani też wrażliwości!
Dołączam do tego jeszcze jedną
uwagę: troszczenie się, strzeżenie
wymaga, by było ono przeżywane
z wrażliwością. W Ewangeliach
św. Józef jawi się jako człowiek
silny, mężny, robotnik, ale w jego
charakterze pojawia się wielka
wrażliwość, która nie jest cechą
człowieka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na
bliźniego, miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości!
Dzisiaj wraz z uroczystością
świętego Józefa obchodzimy początek posługi nowego Biskupa
Rzymu, następcy Piotra, która
pociąga za sobą także pewną wła-

W drugim czytaniu, św. Paweł
mówi o Abrahamie, który „wbrew
nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4,
18). Wbrew nadziei mocny nadzieją! Także dzisiaj, w obliczu
tak wielu oznak szarego nieba,
musimy dostrzec światło nadziei
i dać nadzieję samym sobie. Strzec
stworzenia, każdego mężczyzny
i kobiety, ze spojrzeniem czułości
i miłości, to otworzyć perspektywę
nadziei, to otworzyć promień światła pośród wielu chmur, to przynieść ciepło nadziei! Dla człowieka wierzącego, dla nas chrześcijan,
jak Abraham, jak św. Józef, nadzieja, którą niesiemy ma perspektywę
Boga, która nam została otwarta
w Chrystusie, zbudowana jest na
skale, którą jest Bóg.
Strzec Jezusa wraz z Maryją,
strzec całego stworzenia, strzec
każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych: to właśnie
jest posługa, do której wypełniania powołany jest Biskup Rzymu,
ale do której wezwani jesteśmy
wszyscy, aby zajaśniała gwiazda
nadziei: Strzeżmy z miłością tego,
czym Bóg nas obdarzył!
Proszę o wstawiennictwo Maryję
Pannę, świętego Józefa, świętych
Piotra i Pawła, świętego Franciszka, aby Duch Święty towarzyszył
mojej posłudze, a wam wszystkim mówię: módlcie się za mnie!
Amen.
Autor: pł, źródło: niezalezna.pl, PAP
patria.gazeta@op.pl
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Corocznie, w rocznicę śmierci mojej...
Generał Franciszek Żymirski jest postacią ważną dla społeczności Gminy Klembów. W 1822 r. wykupił majątek Klembów i dbał o niego równie starannie, jak o sprawy wagi państwowej. Wkrótce po tym, jak generał
wykupił majątek Klembów, wzniesiono murowane budynki gospodarcze, wybudowano browar, gorzelnię,
powstała piekarnia. Także struktura zasiewów uległa zmianom na lepsze.
Ogromne doświadczenie i zaangażowanie Franciszka Żymirskiego sprawiło, iż wyprzedził on
lokalny rozwój gospodarczy o kilkanaście lat, przy czym wszystkie
inwestycje pokrywał z własnych
zasobów finansowych. Był oprócz
tego wielkim patriotą, znakomitym
żołnierzem i odważnym dowódcą.
Jego śmierć 25 lutego 1831 r. pod
Olszynką Grochowską stanowiła
ogromną stratę dla kraju, a także dla

małego społeczeństwa klembowskiego, które, zgodnie z wolą generała, każdego roku oddaje cześć
jego pamięci w rocznicę śmierci.
22 lutego obchody rocznicowe poświęcone generałowi dywizji Franciszkowi Żymirskiemu rozpoczęły
się uroczystą Mszą świętą w kościele p.w. Św. Klemensa w Klembowie. Zgromadzonych przywitał wójt
Gminy Kazimierz Rakowski, który,
zamiast przemówienia, przywołał

Wójt Kazimierz Rakowski dziękuje zebranym na uroczystościach.

patria.gazeta@op.pl

treść testamentu generała.
– Życzeniem moim by było, aby
z pieniędzy, które są przy mnie – legować dwa tysiące na czystą gdzie
hipotekę dla kościoła klembowskiego, od których procent ma służyć
na nabożeństwo za moją duszę corocznie w rocznicę śmierci mojej –
napisał w ostatnich chwilach życia
gen. Żymirski, a mieszkańcy gminy
Klembów spełniają wolę generała.
Wśród gości zaproszonych na

uroczystość znaleźli się m.in. szef
Kancelarii Prezydenta RP Jacek
Michałowski (potomek gen. Żymirskiego), poseł Jadwiga Zakrzewska,
poseł Jacek Sasin, zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa płk Andrzej Śmietana, płk Jerzy Stwora?
dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie, dyrektor
Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Bożena Żelazowska,

Kwiaty składa minister kancelarii prezydenta Jacek Michałowski.

Gen. Franciszek Żymirski
dr Marek Tarczyński – autor książki „Zapomniany generał”, zastępca
prezesa WFOŚiGW w Warszawie
Andrzej Nocoń, wiceprezes SK
Banku w Wołominie Elżbieta Kubuj, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Jolanta Tlaga, patron honorowy uroczystości starosta Piotr
Uściński, a także przedstawiciele
policji i straży pożarnej, poczty
sztandarowe. Ponadto, we mszy
w intencji gen. Franciszka Żymirskiego uczestniczyli mieszkańcy
gminy.
Piękną oprawę muzyczną zapewnili: Chór im. Józefa Gromali z Zielonki oraz Leszek Świdziński, jeden
z najbardziej cenionych polskich
tenorów.
AB

www.gazetapatria.pl
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W Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym
28 lutego 2013 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, odbyła się uroczysta
Msza Święta w intencji poległych, pomordowanych i żyjących uczestników antykomunistycznego podziemia.
Liturgia była sprawowana w bazylice Świętego Krzyża przy ul. Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Homilię poświęconą Żołnierzom Niezłomnym wygłosił ksiądz prałat Józef Maj.
atrem Wielkim – Operą Narodową
w Warszawie. Uroczystość. Wyrożnienie to nadali w imieniu w/w
Komitetu i osobistości dotychczas
wyrużnjonych:
przewodniczący
Kapituly Ryszard Walczak, wiceprezes Jan Marczak, Ks, płk. Pralat
Slawomir Żarski, Pan Premier Jaroslaw Kaczyński, Sędzia Boguslaw
Nizieński, Ks. Stanislaw Malkow-

Ryszard Walczak

ski, Ks. Pralat Jozef Maj, Ks. Stanislaw Kuć, prof. Wieslaw Wysocki,
Andrzej Melak, wszyscy podpisani
na dyplomach. W wydarzeniu tym
wzięli udział liczni działacze społeczni i patriotyczni, warszawiacy
i przedstawiciele historycznych
grup rekonstrukcyjnych, a zakończył okolicznościowy koncert.

Prezes
Ogolnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin

Po Mszy Świętej nastąpiła uroczystość wręczenia medali „Zło
Dobrem Zwyciężaj” przyznawanych przez Kapitułę tworzoną przez
dotychczas wyróżnionych i władz
Ogólnopolskiego Komitetu pamięci
Księdza Jerzego Popiełuszki, fundatorów Medalu. 28 lutego medale
odebrali: z rąk prezesa Komitetu
Ryszarda Walczaka: Wacław Sikorski, uczestnik antykomunistycznego
podziemia, skazany na karę śmierci zamieniona na dożywocie; z rąk

Poseł Mariusz Błaszczak i Ryszard Walczak wręczają medal „Zło dobrem zwyciężaj” błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki profesorowi Janowi Żarynowi.
Mariusza Błaszczaka, przewodnicąćego Klubu parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość ktory reprezentował Pana Premiera Jaroslawa Kaczyńskiego medal odebrał prof. Jan
Żaryn, historyk, działacz społeczny i patriotyczny, przewodniczący
Społecznego Komitetu Obchodów
Narodowego Dnia Żołnierzy Wy-

klętych oraz z rąk Andrzej Melaka,
przewodniczącego Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej:
Bernard Ładysz, żołnierz ZWZ-AK
i podziemia antykomunistycznego
na Wileńszczyźnie, więzień łagrów
sowieckich, największy w polskich
dziejach bas – śpiewak operowy,
przez całą karierę związany z Te-

Narodowy Dziań Żołnierzy Wyklętych
W Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2013 r. o godz. 10.00 na budynku katowni NKWD przy ul. 11 Listopada 68 w Warszawie
została zamontowana tablica granitowa upamiętniająca zakatowanych w latach 1944-1945 Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej przez
ponad pół wieku wyklętych.
Organizatorem upamiętnienia był
Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks.
Jerzego Popiełuszki zaś fundatorami tablicy Prezes Komitetu Ryszard
Walczak i Andrzej Rogowski .Dzień
wcześniej tj. 28-lutego tablica ta
była prezentowana podczas uroczystego Nabożeństwa w Bazylice Św.
Krzyża w Warszawie.
Tego samego dnia o godz. 12 .oo,
w obecności młodzieży ze Szkoły
im. Józefa Piłsudskiego z Warszawskiej Pragi i Gimnazjum im. Jana
Pawła II z Ząbek oraz środowisk patriotycznych, uroczystego odsłonięcia dokonali: organizator i współfundator Ryszard Walczak, Ks. płk
Sławomir Żarski, Sędzia Bogusław
Nizieński , Andrzej Melak, historyk
Hubert Kosowski, i minister Andrzej Kunert. Poświęcenia dokonał
Ks. płk Sławomir Żarski, po czym
wygłoszono krótkie przemówienia
i złożono kwiaty. Podziękowanie
wszystkim zgromadzonym i fundatorom tablicy złożył Historyk Pan
Hubert Kosowski organizator formalnych pozwoleń na zamontowanie tablicy.
www.gazetapatria.pl

Sędzia Bogusław Nizieński, Ryszard Walczak, Andrzej Melak, Andrzej Kunert
i ks. płk Sławomir Żarski.

Poczty sztandarowe przy katowni NKWD przy ul. 11 Listopada 68 w Warszawie.

patria.gazeta@op.pl

Numer 2 (13), 26 marca 2013

GAZETA WOŁOMIŃSKA

1

GAZETA WOŁOMIŃSKA

BEZPŁATNA GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ

• Nr 2 (13) 26 MARCA 2013

PATRIOTYCZNY WOŁOMIN
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W kościele pw. MB Królowej Polski w Wołominie młodzież Zespołu Szkół Nr 5 przedstawiła
przepiękny patriotyczno-narodowy spektakl „Golgota Wyklętych”.
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Patriotyczny Wołomin

Już od wielu lat-stolica powiatu wołomińskiego Wołomin nie była miejscem tak
wielkiej manifestacji patriotycznej jak w dniu 1 marca 2013 roku w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzone już po raz trzeci to szczególne święto, zaistniałe dzięki staraniom śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
dopiero po blisko siedemdziesięciu latach od końca wojny legalnie umożliwia by
Polacy świętowali i poznawali historię żołnierzy niepokornych, którzy nie godzili
się na sowiecką niewolę.

Ks. kapelan por. Grzegorz Idzik przed tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych.
W Wołominie mieściły się więzienia i katownie NKWD i UB,
w których torturowano i mordowano żołnierzy niepodległościowego
podziemia powojennej Polski. To
na ulicy Piaskowej była katownia
NKWD w której przetrzymywano bohaterów naszego regionu,
to również przy ulicy Legionów róg
Sienkiewicza mieściła się siedziba
miejskiego UB. Dopiero po kilkudziesięciu latach dowiadujemy się
jak przeogromna machina sił bezpieczeństwa zaborczego ZSRR, jak
i rodzimych ubowców wspieranych
przez specjalnie do tego powołanego Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego miała za zadanie
zniszczyć raz na zawsze nasze marzenia o wolnej Polsce. Słuchając
przepięknego kazania ks. porucznika Grzegorza Idzika wygłoszonego
podczas uroczystości w kościele pw.
Królowej Polski dowiedzieliśmy
się, że czasami bardziej okrutnymi
dla swoich rodaków byli rodzimi
funkcjonariusze UB niż sowieccy
bandyci. Jadąc od Wołomina udekorowanego biało czerwonymi flagami dało się już odczuć, że zbliżamy
do miejsca szczególnych patriotycz-

nych uroczystości. Program tego
wielkiego święta przygotowany
przez Urząd Miasta Wołomin, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół
Nr 5, Związek Strzelecki „Strzelec”
oraz Powiatowe Stowarzyszenie
„Przymierze Samorządowe” pod
patronatem Posła RP Jacka Sasina
to kilkugodzinne uroczystości rozpoczęte w Zespole Szkół Nr 5 wykładem historycznym dla młodzieży, wygłoszonym przez profesora
Romualda Szeremietiewa, ministra
MON w rządach premierów Jana
Olszewskiego i Jerzego Buzka.
Następnie po prelekcji tak wyjątkowego gościa, bardzo licznie
zebrani mieszkańcy oraz młodzież
wołomińskich szkół obejrzeli rekonstrukcję akcji odbicia więźniów
z siedziby powiatowego UB. Przepięknie przygotowana inscenizacja
przez rotmistrza Andrzeja Michalika w obsadzie kilkudziesięciu aktorów w mundurach z tamtej epoki,
częściowo na koniach, w pełnym
rynsztunku i uzbrojeniu w broń
tamtego okresu, wybuchy, strzały, okrzyki, szybka akcja odbicia,
to kilkudziesięciominutowa żywa
i naoczna lekcja historii. O godzinie

Szpaler świecących rac kibiców Legii Warszawa i okrzyk „Chwałą Bohaterom”.

14.00 w Kościele pw. Królowej Polski w Wołominie odbyła się koncelebrowana przez księdza porucznika
Grzegorza Idzika, uroczysta Masza Święta wspólnie z dziekanem
ks. Sylwestrem Sienkiewiczem,
ks. Mieczysławem Malinowskim
i proboszczem ks. Zygmuntem Podstawką.
Kilkudziesięcioosobowa
Kompania Honorowa wołominskiego „Strzelca” w asyście sztandarów
szkół wołomińskich i organizacji
naszego miasta nadawała szczególnej wartości patriotycznej tej Mszy
Świętej, po której młodzież Zespołu
Szkół Nr 5 przedstawiła przepiękny patriotyczno-narodowy spektakl
„Golgota Wyklętych”. Podczas tego
spektaklu u wielu gości i uczestników dało się zauważyć łezkę w oku.
Następnie przed kościołem uformował się ogromny pochód, który
przemaszerował pod siedzibę dawnej NKWD przy ulicy Piaskowej.
Tam organizacje społeczne, władze
samorządowe jak i mieszkańcy złożyli pod pamiątkowym obeliskiem
wieńce i wiązanki. Dalej, pochód
skierował się na Skwer Narodowych
Sił Zbrojnych gdzie pod pomnikiem
Armii Krajowej i NSZ odbyły się
okolicznościowe
przemówienia
burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara, starosty Piotra Uścińskiego,
ministra Romualda Szeremietiewa
oraz kombatantów uczestników
zbrojnego podziemia. Odczytany
został również list od Posła RP Jacka Sasina w którym miedzy innymi poseł dziękował organizatorom
uroczystości. Na zakończenie ks.
por. Grzegorz Idzik odczytał Apel
Poległych wymieniając nazwiska
wołomińskich bohaterów. Po apelu
kibice Legii Warszawa z Wołomina
i Powiatu kilkakrotnie skandowa-

li słowa „Cześć i Chwała Bohaterom”. Tuż po złożeniu kwiatów pod
pomnikiem AK i NSZ kibice Legii
ponownie skandowali wspomniane hasło stając w szeregu z odpalonymi biało-czerwonymi racami,
co szczególnie podkreśliło nastrój
wołomińskich uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Ostatnim akcentem
tego święta było odsłonięcie i poświecenie pamiątkowej tablicy
w budynku Zespołu Szkół Nr 5 poświęconej „Bohaterom Ziemi Wołomińskiej, którzy cierpieli i ginęli
z rak hitlerowskich i stalinowskich
oprawców”. Tablicę ufundowali Jan
Tokarski – prezes TPW oraz Kazimierz Andrzej Zych – prezes Przy-

mierza Samorządowego z uczniami Zespołu Szkół oraz „Strzelca”.
Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Władzom miasta
Wołomin i Powiatu Wołomińskiego oraz Dyrekcji Zespołu Szkół
Nr 5 – paniom dyrektor – Agnieszce Ludwin, Agnieszce Pytkowskiej,
Katarzynie Dydek i Małgorzacie
Kowalewicz, a także rodzicom
i społeczności szkolnej oraz parafialnej za przygotowanie tych patriotycznych uroczystości, które
mogliśmy dzięki wymienionym obchodzić w odmalowanych pomieszczeniach szkoły, które służą również
miłegmu i dobremu samopoczuciu
uczącej się w niej młodzieży.
red.

Wykład historyczny poprowadził minister prof. Romuald Szeremietiew.

Młodzież Zespołu Szkół nr 5 i reprezentacja wołomińskiego „Strzelca” w programi artystycznym „Golgota Wyklętych”.
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Ruszył Program „Park Kulturowy – Ossów
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
W sobotę 16 marca br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie zaprezentowano projekt „Parku Kulturowego – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” w skład, którego weszła „Identyfikacja wizualna obiektów Parku Kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej – Ossów” oraz „Rowerem po Parku Kulturowym Ossów”.

Spotkanie prowadzi dyrektor Parku Kulturowego „Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej” Maksym Gołoś.
Mieszkańców Ossowa i zaproszonych gości, którzy zapełnili całą
salę OSP w Ossowie przywitał oraz
wygłosił prelekcję dyrektor Parku
Kulturowego pan Maksym Gołoś.
Podczas półgodzinnej prezentacji
poszczególnych etapów działalności, dyrektor przedstawił założenia
na przyszłość funkcjonowania tej
kulturalno-patriotycznej jednostki
promującej Ossów jako szczególne
miejsce w historii Polski XX wieku a także dla przyszłych pokoleń.
Zaprezentowano także interesujące
logo Parku Kulturowego z umieszczonym w tarczy wizerunkiem pomnika Ks. Ignacego Skorupki.
W głównym zarysie wskazano
jakie znaczenie miała Bitwa Warszawska i Bój pod Ossowem w wojnie z bolszewicką Rosją dla przyszłości Europy i naszej Ojczyzny.
Prowadzący spotkanie dyrektor
Gołoś oznajmił zebranym że głównym założeniem powstania Parku
Kulturowego Ossów jest to, aby
w jak najbardziej dostępny i atrakcyjny sposób przybliżyć społeczeństwu to szczególne miejsce u wrót
stolicy Warszawy, gdzie nastąpiło przełomowe wydarzenie wojny 1920 roku. To przecież tu pod
Ossowem, rankiem 14 sierpnia miał
miejsce moment zwrotny Bitwy
Warszawskiej, kiedy idąca z impetem na Warszawę Armia Czerwona
po raz pierwszy musiała się cofnąć
przy bohaterskiej obronie, a później
ataku młodych żołnierzy Legii Akademickiej 236 pp. Bohaterem tamtego zwycięstwa był kapelan wojskowy ks. Ignacy Skorupka, który
z pieśnią na ustach prowadził legionistów do ataku. To podczas jednego z pierwszych uderzeń na wroga
został śmiertelnie trafiony w głowę
sowiecką kulą w miejscu gdzie dziś
stoi pamiątkowy krzyż.
Po wypowiedzi Dyrektora Maksyma Gołosia, głos zabrał Ks. Dziekan
Jan Andrzejewski, który odniósł
się do prezentacji i informacji historycznych zawartych w opisach
folderu, a także przygotowanych
tabliczkach informacyjnych – szlaku rowerowego. Ks. Dziekan zwró-

cił uwagę na nieścisłości w datach
oraz wydarzeniach historycznych
zamieszczonych na tabliczkach,
prosząc o ich poprawienie. Szczególnie doniośle zabrzmiała uwaga
Księdza Dziekana odnosząca się do
jednego z wpisów w informatorze,
że Bitwa Warszawska jak i Bitwa
pod Ossowem z całą stanowczością
a nie prawdopodobnie miały wpływ
na losy Europy. Duża część wystąpienia Ks. Jana Andrzejewskiego
dotyczyła trudności z Planem Zagospodarowania terenu Ossowa
pozostawionego po poprzedniej
ekipie rządzącej, co w konsekwencji uniemożliwia rozwój parafii jak
i samej miejscowości Ossów. Ksiądz
apelował do obecnych władz o jak
najszybsze zmiany w tym zakresie
umożliwiające rozwój inwestycji
Ossowa.
Obecny na spotkaniu burmistrz
Wołomina Ryszard Madziar poinformował, że sprawa zmiany granic
Parku Kulturowego właśnie zostanie przedstawiona po prezentacji
Parku Kulturowego w OSP.
Obecny na spotkaniu przewodniczący Społecznego Komitetu budowy pierwszego w Polsce pomnika
Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
– Kazimierz Andrzej Zych apelował o uzupełnienie w materiałach
promujących a pominiętych bardzo
istotnych informacji historycznych
w wydanym na tą okoliczność profesjonalnie wykonanym folderze jak
i w wizualnej identyfikacji obiektów
Parku Kulturowego, które są nierozłącznie związane z Ossowem. Prośba o dodanie brakującej biografii historycznej dotyczyła umieszczenia
w wizualnym harmonogramie Parku
Kulturowego powstałego dzięki staraniom lokalnej społeczności, Jego
Ekscelencji Ks. Abp Henrykowi
Hoserowi, Ks. Dziekanowi Janowi
Andrzejewskiemu oraz Ryszardowi
Walczakowi – „Panteonu Bohaterów Narodowych” powstałego ku
pamięci wybitnych osobistości państwowych, którzy zginęli tragicznie
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010
roku. Panteon znajduje się w granicach cmentarza w tzw. „Dolince

Smoleńskiej” gdzie w roku 2010
posadzono 96 pamiątkowych dębów
i umieszczono okolicznościową tablicę. Dziś w tym miejscu znajduje
się pomnik śp. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. Tadeusza Płoskiego.
Kazimierz Zych kontynuując
swoje wystąpienie podkreślił,
że 7 kwietnia o godz. 10.00 w kolejną rocznicę tragedii smoleńskiej
odsłonięty i poświęcony zostanie
w tym miejscu, pomnik ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie
Ryszarda Kaczorowskiego, który
wielokrotnie gościł w Ossowie.
Wskazał także, iż na wizualizacji
trójwymiarowej Parku Kulturowego w Ossowie znalazło się miejsce
na umieszczenie kontrowersyjnego
pomnika żołnierzy bolszewickich,
a zabrakło go dla Panteonu Bohaterów. Kazimierz Zych, przypomniał
o braku informacji kolejnej ważnej
daty otóż 13 czerwca 1999 roku
na zaproszenie ówczesnych władz
miast Wołomina, Zielonki i Kobyłki oraz Powiatu Wołomińskiego – Ossów odwiedził największy
z Polaków, Papież Jan Paweł II.
Śmigłowiec papieski lecący do
Radzymina nadleciał nad Ossów
i w miejscu śmierci Ks. Ignacego
Skorupki, znacznie obniżył swój
lot i z bardzo niska Ojciec Święty
pobłogosławił licznie zebranych
mieszkańców Ossowa i okolic z Ks.
Dziekanem Janem Andrzejewskim
na czele.
Pominięcie tak ważnych wydarzeń historycznych jak – przyznanie
Ossowowi Krzyża Wirtuti Militari
– czy pośmiertne nadanie w 2010 r.
– ks. majorowi Ignacemu Skorupce
najwyższego polskiego odznaczenia
Orderu Orła Białego – winno być
przez władze samorządowe wywodzące się z formacji prawicowej
niezwłocznie uzupełnione. Powstałe
wpadki merytoryczne są wynikiem
nie w pełni przeprowadzonej konsultacji z osobami, które dla Ossowa
zrobiły bardzo wiele.
Do wypowiedzi ks. Dziekana jak
i pana Zycha odniósł się Dyrektor Gołoś obiecując poszerzenie
konsultacji z osobami zasłużonymi dla Ossowa oraz uzupełnienie
brakujących faktów historycznych
chociażby wkładu patriotycznego
zasłużonych dla Ossowa śp. Księży
Prałatów Kazimierza Konowrockiego i Jana Sikory.
Mimo wszystko, należy zaznaczyć, że profesjonalnie przygotowana przez zespół pracowników
pod dyrekcją pana Maksyma Gołosia prezentacja, uzupełniona merytorycznymi wypowiedziami pana
Roberta Szydlika jest godna uwagi
i daje nadzieję, że sprawa promocji
Ossowa wybitnego miejsca w polskiej i światowej historii ruszy ze
zdwojoną siłą i doda chwały polskiemu czynowi zbrojnemu – wojny

www.ossow1920.pl
1920 roku a także ukaże – głównie
zachodniej Europie – wielki wkład
Polski w jej obronę przed idącym na
zachód totalitarnym bolszewizmem.
Cieszy ogromnie fakt że wokoło
Ossowa rusza kolejna inicjatywa
jego promocji w której uczestniczył również Zespół Szkół w Ossowie, i tu słowa podziękowania dla
uczniów, dyrekcji i nauczycieli
ossowskiej placówki oświatowej,
która zaprezentowała swoje prace
plastyczne jak i rękodzieło artystyczne, co spotkało się z dużym
zainteresowaniem
mieszkańców
i gości.
Z całą pewnością przedstawiona prezentacja Parku Kulturowego
„Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej” jest znaczącym wydarzeniem
całego regionu Ziemi Wołomiń-

skiej. Ochotnicza Straż Pożarna
w Ossowie zaprezentowała swoje
wozy bojowe oraz przedstawiła
krótki pokaz umiejętności strażackich. Goście mogli również dokonać degustacji ossowskich potraw
lokalnych, które przyrządzono według specjalnych receptur kucharskich. Ważnym punktem sobotniego
spotkania był pokaz jazdy konnej
i sprawności ułana, a także omówienie znaczenia konia w kawalerii
polskiej wraz ze sposobem prezentacji kulbaki i sposobu jej troczenia.
W prezentacji wzięło udział ośmiu
ułanów na koniach w pełnym rynsztunku pod fachowym kierownictwem i narracją pokazu – rotmistrza
Andrzeja Michalika.
red.

Dyr. Maksym Gołoś i historyk Robert Szydlik podczas prezentacji multimedialnej.

Rotmistrz Andrzej Michalik w niezwykle skomplikowanym elemencie szarży.
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Pamiętamy Wspólny Bilet zostaje!
Hotel Gregory w Kobyłce w środowy wieczór 27 lutego br. był miejscem spotkania wpisującego się
w program obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głównym punktem programu było
przyjęcie przez Klub ,,Gazety Polskiej” w Kobyłce
imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość
zaszczycili swą obecnością najbliżsi członkowie rodziny Patrona, córka Zofia Pilecka-Optułowicz i prawnuk Krzysztof Kosior. Przyjechali goście wyjątkowi
Andrzej Melak i redaktor naczelny ,,Gazety Polskiej”
Tomasz Sakiewicz.
Na sali zasiedli ludzie w różnym
wieku, od bardzo młodych, jak
uczniowie, kibice Legii, członkowie
wołomińskiego oddziału Związku
Strzeleckiego ,,Strzelec” do ciągle
młodych duchem, jak legendarny
żołnierz wojennego podziemia Jerzy
Kowalewski. Na spotkanie przyszli
księża, licznie przybyli mieszkańcy Kobyłki, a także samorządowcy,
starosta powiatu wołomińskiego
Piotr Uściski i wicestarosta Konrad
Rytel oraz burmistrz miasta Kobyłka Robert Roguski.
Prowadzący uroczystość przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej”
Bogdan Grzenkowicz przypomniał,
że Zofię Pilecką-Optułowicz gościliśmy w Kobyłce w maju 2012 r. (25
maja 1948 wykonano na rotmistrzu
wyrok śmierci). W czasie ubiegłorocznego spotkania wiele opowiedziała o losach ojca. Od tamtej pory
wiedza o jego czynach, postawie
i śmierci szerzyła się wśród mieszkańców naszego powiatu. Córka
rotmistrza, jednego z Żołnierzy Wyklętych – zaznaczyła, że woli określenie Żołnierze Niezłomni – stwierdziła, że na pewno doczeka chwili,
gdy jej ojciec zamordowany za to,
że kochał Polskę, będzie miał swój
grób. Nie uda się już ukryć wiedzy
o rotmistrzu. Patronuje on 24 szkołom w całej Polsce, hufcom i drużynom harcerskim, ulicom, placom,
a teraz jeszcze Klubowi ,,Gazety
Polskiej”.
Kolejni
mówcy
podkreślali,
że podstawowe wartości, jakimi ten
dobrowolny więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz kierował się
w życiu to: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Starał się, by zawsze towarzyszyła mu książeczka św. Tomasza

– Kempis (ok. 1380-1471) ,,O naśladowaniu Chrystusa”. Przewodniczący Grzenkowicz przeczytał kilka
jej fragmentów, m.in.: ,,Marnością
jest pragnąć długiego życia, a nie
starać się o życie dobre”, ,,Marnością jest zważać tylko na życie doczesne, bez przewidywania tego,
co nastąpi po nim”. O honorze mówiła córka rotmistrza, przyznając,
że przykład zaczerpnęła z tekstu Tomasza Sakiewicza, który nazwał jej
ojca wspaniałym rycerzem. Prawdziwy rycerz ginie za wielką sprawę, ale nigdy nie umiera. Redaktor
Sakiewicz powiedział, nawiązując
do swego artykułu, że honor jest pojęciem należącym do tradycji rycerskiej, czyli systemu wartości, które
chciano nam odebrać, wydrzeć, unicestwić. Nie udało się to, bo zawsze
przetrwają ludzie honorowi, wierni
sobie. – „Rycerz lśni nie dlatego,
że ma zbroję, ale zbroja lśni dlatego,
że wewnątrz niej jest rycerz, który
promieniuje swym blaskiem” – zakończył redaktor Sakiewicz.
Słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”
były myślą przewodnią spektaklu
,,Golgota Wyklętych” zaprezentowanego przez uczniów Zespołu
Szkół nr 5 w Wołominie. Realizatorzy sięgnęli po teksty m.in. Kazimierza Wierzyńskiego, piosenki
Przemysława Gintrowskiego i Janusza Radka. Młodzież w symbolicznych scenach pokazała, jak
umierała Polska, jak ją krzyżowano
i jak zmartwychwstawała, bo ,,Naród, co pragnie wolnym być, musi
o wolność się bić, robić powstania,
zdrajców przeganiać, inaczej nie
znaczy nic”.
,,Człowiek bez przerwy musi wybierać, jeśli za coś nie warto umie-

Uroczystości w kościele. Przemawia szef klubu „Gazety Polskiej” Bogdan
Grzenkowicz. Obok poczet sztandarowy Rajdu Katyńskiego.

Bez 47% podwyżki, na dotychczasowych warunkach - „Wspólny Bilet” na terenie
powiatu wołomińskiego utrzymany! Nasi mieszkańcy również po 31 marca br.
będą korzystać z tego komunikacyjnego udogodnienia. 20 marca w tej sprawie
do porozumienia doszli Dyrektor ZTM Leszek Ruta oraz Starosta wołomiński Piotr
Uściński. ZTM zgodził się na naszą propozycję – „Wspólny Bilet” będzie obowiązywał przynajmniej do końca czerwca br. – na takich samych zasadach jak wcześniej i bez pierwotnie żądanej przez ZTM 47% podwyżki.

W tym czasie będą toczyły się dalej podjęte rozmowy i pertraktacje.
Rozmowy z ZTM były prowadzone
przy akceptacji władz miast leżących na trasie kolejowej. Pozostaje
teraz jeszcze tylko sformalizowanie umowy, podpisanie stosownych
aneksów do porozumienia.
Porozumienie dotyczy współpracy
w zakresie funkcjonowania Wspólnego Biletu zarówno na odcinku
łączącym Zagościniec z Warszawą
Wileńską, jak i na odcinku łączącym Zagościniec z przystankiem
Warszawa Rembertów. Od 1 marca
2012 roku stroną porozumienia dla
ZTM jest powiat wołomiński. Na
realizację tego zadania powiat uzyskuje wsparcie finansowe od gmin
Ząbki, Zielonka, Kobyłka i Wołomin. Podstawą do rozliczeń między
ZTM a powiatem jest tzw. pociągokilometr.
rać, nie warto dla tego żyć”. Żołnierze Wyklęci dowiedli prawdziwości
tych słów. Oni modlili się nie o zbawienie własnych dusz, lecz o zbawienie Tej, za którą umierali.
,,Golgota Wyklętych” sprawiła,
że w oczach słuchaczy pojawiły
się łzy. Uczniom i nauczycielom,
którzy spektakl przygotowali, za
dostarczone przeżycia podziękował
wzruszony Andrzej Melak: „Jesteśmy wielkim narodem, mamy
mądrą młodzież, a od starszych zależy, czy będzie jej coraz więcej”.
Tego wieczoru byliśmy jeszcze bardziej dumni, że jesteśmy Polakami.
W scenografię spektaklu i całego spotkania wpleciono filmy dokumentalne: ,,Inka”, ,,Żołnierze
Wyklęci”, ,,Testament Polski Niepodległej”. “Strzelcy” zaciągnęli
symboliczną wartę. Na zakończenie
wysłuchano kilku piosenek w wykonaniu Pawła Piekarczyka, w tym
nowych przygotowanych na warszawskie obchody 1 marca.
Nasza mała Ojczyzna pokazała,
że pamięta o Żołnierzach Niezłomnych, a ta pamięć wyraża się także modlitwą za nich. W niedzielę
3 marca w bazylice Świętej Trójcy
została odprawiona msza św. w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego
i Żołnierzy Wyklętych. Po jej zakończeniu Legijna Kobyłka, czyli
kobyłkowscy kibice Legii rozwinęli
przed kościołem transparent, na którym było jedno, ale jakże ważne słowo: „Pamiętamy”.
Pamięć świadczy o istnieniu narodu!
Maria Balicka

Władze samorządowe Kobyłki, Wołomina, powiatu, Ząbek i Zielonki podczas
debaty o „Wspólnym Bilecie”.
Przez kolejne trzy miesiące za
każdy za pociągokilometr stawka będzie wynosiła tak samo jak
w ubiegłym roku – czyli 19,20zł .
Rzeczywisty koszt funkcjonowania Wspólnego Biletu będzie obliczany na podstawie liczby pocią-

gokilometrów pomnożonych przez
tę stawkę. Powiat wraz z gminami
będzie pokrywał 32,5 proc. tych
kosztów.
Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy
Starostwa wołomińskiego

Wydarzenie
roku 2012
Towarzystwo Przyjaciół Wołomina ogłasza
coroczną edycję wyróżnienia „Dla twórcy najwartościowszego wydak
rzenia roku” za 2012 rok
w kategoriach:

1. Osoba fizyczna
2. Instytucja (osoba prawna)
wna)
Pisemne zgłoszenie kandydatów do WYRÓŻNIENIA STATUETKĄ autorstwa
orstwa
artysty rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego
zewskiego
prosimy kierować na adres:
TPW, 05-200 Wołomin, ul. Wileńska
ńska
57, Urządu Miasta Wołomin 05-200
200 ul.
Ogrodowa 4 (sekretariat burmistrza)
a) lub
na adresy e-mail redakcji lokalnej
ej prasy:
„Wieści Podwarszawskie” wiesci@wiesci.com.pl, „Fakty.wwl”
fakty@fakty.wwl.pl, „Życie Powiatu” redakcja@zyciepw.pl, „Dobry
Znak” redakcja@gazetadobryznak.pl, „netKonkret” reklama@netkonkret.pl, Radio „FAMA” d.jagielska@famka.pl i gazety „PATRIA”
patria.gazeta@op.pl najpóźniej do końca marca 2013 roku.
Zgodnie z tradycją i Regulaminem wręczenie Statuetek Wyróżnienia
nastąpi na Uroczystej Sesji Rady Miasta w 94. rocznicę nadania praw
miejskich Miastu Wołomin lub 3 maja w Święto Uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Za Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wołomina,
Prezes Jan Tokarski,
Tel. 604 578 845
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„PATRIA”

III RP realizuje ustalenia okrągłostołowe

Urodziny Jaruzelskiego w... Sejmie Komunista żegnany

Politycy Ruchu Palikota i SLD prześcigają się w organizacji hucznych obchodów
90-tych urodzin Wojciecha Jaruzelskiego. Pojawił się nawet pomysł, aby z okazji
urodzin zorganizować okolicznościową konferencję naukową w... Sejmie
Jak wynika z informacji „Super
Expressu” komitet organizacyjny
urodzin Wojciecha Jaruzelskiego
zawiązali spontanicznie Janusz Palikot i Aleksander Kwaśniewski, ale
konkurencyjny pomysł uczczenia
90-urodzin człowieka, który wprowadzając stan wojenny poszedł na
wojnę z własnym narodem przedstawił też Leszek Miller.
– Ustaliliśmy z gen. Jaruzelskim,
że 6 lipca odbędzie się w Sejmie
konferencja naukowa poświęcona
generałowi. Z jednej strony będzie
to poważna debata, a z drugiej będzie to akcent urodzinowy. Generał
wyraził akceptację tego pomysłu

i zapowiedział przybycie – zapewnia szef SLD Leszek Miller.
Komentując rolę Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku profesor Jan
Żaryn przyznaje, że historycy nie
mają już problemu z oceną jego intencji. Z zebranych dowodów wynika, że „wprowadzając stan wojenny,
wykonywał on polecenia Moskwy”.
– Dzisiaj historycy nie toczą już
sporu na temat intencji Wojciecha
Jaruzelskiego
wprowadzającego
stan wojenny 13 grudnia 1981 r. My
wiemy, jako historycy, znając zachowaną dokumentację, że wypełnił
on zadanie zlecone przez Moskwę.
Moskwa była zdecydowanie stroną

niezainteresowaną wprowadzaniem
swoich wojsk na terytorium PRL,
była za to zainteresowana, żeby
„Solidarność” została zdławiona
w imię, potocznie wówczas nazywanego
internacjonalizmem,
trzymania interesu grupy państw
Układu Warszawskiego. W związku
z tym Moskwa była zainteresowana,
żeby to Jaruzelski i komuniści polscy własnymi rękami zdławili aspiracje narodu polskiego do wolności
i niepodległości – wyjaśnia prof. Jan
Żaryn.
Autor: pł
Żródło: niezalezna.pl, Super
Express, vod.gazetapolska.pl

Wojciech Jaruzelski, Florian Siwicki, Stanisław Kania i inni na ławie oskarżonych za „sprawstwo kierownicze” zabójstwa robotników w 1970 r.

z honorami

Bliski współpracownik Wojciecha Jaruzelskiego
i jego wojskowej junty żegnany był z najwyższymi
honorami. Na jego pogrzeb wyznaczono nawet asystę wojskową MON.

Z informacji „Naszego Dziennika”
wynika, że na pogrzebie Floriana
Siwickiego obecna była wojskowa asysta honorowa z Dowództwa
Garnizonu Warszawa. Potwierdza
to Departament Prasowo-Informacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.
Zarówno historycy, jak i osoby
związane z MON są oburzone pośmiertnym honorowaniem komunistycznego generała, który w 1968 r.
dowodził polskimi oddziałami interweniującymi wraz z armiami innych
państw Układu Warszawskiego
w Czechosłowacji, a w stanie wojennym był członkiem Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego.
- Były mu postawione zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznej,
i to mocno uzasadnione. Czy taki
człowiek zasługuje na jakieś honory? - pyta retorycznie oburzony całą
sytuacją były minister obrony Romuald Szeremietiew.
Nawet obecny szef MON Tomasz

Siemoniak informując na Twitterze
o śmierci Siwickiego podkreślił,
że przekazuje tę informację, bo
jest to „fakt ważny dla opinii publicznej”, ale osobiście odciął się
od honorowania komunistycznego
generała i zapewnił, że jego „ocena
postaci Siwickiego jest zdecydowanie negatywna, źle, że nie został
osądzony”. Okazuje się, że wniosek
o asystę do Dowództwa Garnizonu
Warszawa złożył Klub Generałów,
który według powszechnej opinii
skupia głównie oficerów Ludowego
Wojska Polskiego.
Autor: pł
Żródło: Nasz Dziennik,
niezalezna.pl, PAP

Spotkanie z młodzieżą
w Ząbkach

Jaka jest rola Samorządu Województwa Mazowieckiego? Po co
wybieramy radnych? Na czym polega praca marszałka? I dlaczego warto angażować się w rozwój społeczności lokalnych? To tylko niektóre tematy poruszone podczas spotkania marszałka Adam
Struzik z młodzieżą w Ząbkach.
Uczniowie ząbkowskich placówek edukacyjnych uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich
pytania dotyczące działania samorządu. Mieli
okazję poznać tajniki pracy zarządu województwa i przekonać się, jak duży wpływ na rozwój
całego regionu ma aktywna postawa lokalnych
społeczności.
Marszałek Adam Struzik opowiedział o najważniejszych inwestycjach realizowanych na
Mazowszu. Z zainteresowaniem słuchaczy
spotkały się zwłaszcza projekty bezpośrednio
dotyczące ludzi młodych, m.in. „Orliki” dające młodzieży wygodną przestrzeń rekreacyjną
i umożliwiające rozwijanie zainteresowań sportowych.
Dyskutowano także o korzyściach związanych
z członkostwem Polski w UE. Jak podkreślił
marszałek, programy unijne to duża szansa na
utrzymanie dynamicznego postępu gospodarczego Mazowsza. Zewnętrzne fundusze, obok
inwestycji infrastrukturalnych, pozwalają także
efektywnie inwestować w kapitał ludzki, dlatego
warto sięgać po europejskie środki. Mazowszanie mają olbrzymi potencjał i są silną konkurencją na krajowych zagranicznych rynkach pracy –
przekonywał marszałek, zachęcając młodzież do
rozwijania pasji i aktywnej postawy społecznej.
Podczas wizyty w Ząbkach omówiono także
sytuację lokalową placówek edukacyjnych. Marszałek zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji
patria.gazeta@op.pl

Do zebranych przemawia marszałek Adam
Struzik
rady miasta Ząbki ds. rozbudowy bazy oświatowej. Podkreślono, że do najpilniejszych potrzeb
należą obecnie zwiększenie powierzchni Szkoły
Podstawowej nr 3, budowa sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz rozbudowa
Gimnazjum Publicznego nr 1. Marszałek poparł
inicjatywę modernizacji i rozbudowy istniejących placówek. Jak ustalono, o środki na realizację przedsięwzięć można aplikować w ramach
RPO WM 2007-2013 (Priorytet VII „Tworzenie
i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca
edukacji”).
źródło: www.mazovia.pl
foto: Jacek Pływaczewski

Pokaz najnowszej
kolekcji sukien
ślubnych firmy

– Targi Ślubne
24.03.2013 r.

www.suknie-anna.pl
www.gazetapatria.pl
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Łagiernicy na Białorusi
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej istnieje 27 lat – po wstało jeszcze nielegalnie przed 1989 r. Pierwotnie zrzeszało
wyłącznie żoł nierzy AK skazanych wyrokami Trybunałów Wojennych ZSRR oraz Sądów Wojskowych w PRL. Obecnie, z uwagi na zmniejszającą się liczbę członków, został zmieniony statut – prawo do uczestnictwa posiadają nie tylko wszyscy weterani AK i ich rodziny, ale
i osoby silnie związane z etosem Armii Krajowej.
prowadziły panie – dyrektor Grażyna Złocka oraz prof. Barbara Świę
tońska. Pełna zapału młodzież przekazała Stowarzyszeniu Żołnierzy
AK na Białorusi środki finansowe,
chemię gospodarczą, a nawet spalinową kosiarkę z przeznaczeniem do
koszenia trawy na polskich cmentarzach.

Aby pozostał
po nich jakiś ślad

Groby żołnierzy AK w Jancewiczach. Tu spoczywa 4 Akowców zabitych w Surkontach: por.
Stanisław Dzwinel ps. „Dzwon”, kpr. Kazimierz Ejsmont ps. „Irak”, kpr. Jerzy Kaleciński, por.
Walenty Wasilewski ps. „Jary” oraz kpt. Aleksander Warakomski i kpr. Marian Jonczyk obaj
rozstrzelani przez Gestapowca Riipera z Lidy. Na zdjęciu od prawej: prezes Andrzej Siedlecki, kpt. Weronika Sebastianowicz, prezes stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, por.
Franciszek Szamrej, Krzysztof Alwast, por. Alfons Rodziewicz i Artur Kondrat ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.
Celem naszego Stowarzyszenia
jest nie tylko utrzymywanie więzi braterskiej między żołnierzami
AK – łagiernikami żyjącymi na
całym świecie, z których najwięcej
mieszka w Polsce i na Kresach Rzeczypospolitej w granicach z 1939 r.
Udzielamy także różnorakiej pomocy kombatantom AK i ich rodzinom,
przekazujemy wiedzę historyczną
potomnym, uczestniczymy w uroczystościach rocznicowych, a także
opiekujemy się miejs cami pamięci
narodowej – cmentarzami poległych
i pomordowanych, pomnikami dowódców.
Z uwagi na to, że większość weteranów mieszkających za Bugiem
żyje w skrajnych, bardzo złych warunkach materialnych – potrzebują
nieustannej pomocy. Nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi trwa od dawna.
Bez wątpienia ułatwia ją kpt. Weronika Sebastianowicz – równocześnie prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Grodna, jak i członek
Zarządu naszej organizacji.
W czerwcu 2012 r., przy udziale
Muzeum Armii Krajowej, przepro-

Groby żołnierzy AK, którzy polegli na placówce we wsi Paszkiewicze.
wadziliśmy zbiórkę darów i żywności dla kolegów z Białorusi. Akcja
ta mogła odbyć się dzięki księdzu
Ignacemu
Dziewiątkowskiemu
z parafii św. Ojca Pio na Ursynowie,
który ogłosił apel do wiernych i zaangażował patriotyczną młodzież
do pakowania paczek. Całym przedsięwzięciem, zupełnie społecznie,
kierował Artur Kondrat z naszego
Stowarzyszenia wraz z Marcinem
Bieńkowiczem z Muzeum AK
w Krakowie. Nieocenioną pomoc
wnieśli również państwo Bożena
i Krzysz tof Dziedzic z Ursynowa.
Do akcji podłączyli się także uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
w Bia łymstoku. Tam zbiórkę darów

Wiosną 2012 r. Artur Kondrat
i Marcin Bieńkowicz rozpoczęli
akcję odnawiania znajdujących się
w nie najlepszym stanie kwater poległych żołnierzy AK w Surkontach.
Później, w dniach 20-27 sierpnia
2012 r., kontynuowano ją na innych cmentarzach, w poszerzonym
zespole członków Stowarzyszenia:
Andrzej Siedlecki, Artur Kondrat
i Krzysz tof Alwast (reprezentujący
rodzinę ppłk. Macieja Kalenkiewicza). W czasie tej ostatniej wyprawy odrestaurowaliśmy mogiły na
cmentarzu w Niecieczy oraz w lesie
pod Paszkiewiczami.
Aktywny udział w akcji brali też
żołnierze AK z Białorusi: kpt. Weronika Sebastianowicz, por. Alfons
Rodziewicz, por. Franciszek Szemraj i por. Anna Surowiec. Podkreślić
należy, że we wszystkich pracach
ofiarnie pomagała nam polska młodzież z Lidy i Grodna – nastawiona
patriotycznie, odczuwająca bardzo
silną więź z Ojczyzną. Ci młodzi
rodacy licznie stawili się na cmentarzach i włożyli bardzo dużo pracy
w czyszczenie krzyży i nagrobków,
malowanie pomników. Bardzo nas
cieszy taka postawa młodych oraz
kontakty, jakie z nimi nawiązaliśmy.
Wypada też wspomnieć, że wiele
tabliczek imiennych, które później
zawiesiliśmy na grobach – m.in. dla
ojca por. Jana Borysewicza „Krysi”
spoczywającego w Wasiliszkach
czy żołnierzy pochowanych w Paszkiewiczach – przygotował Marcin
Bieńkowicz z Muzeum AK w Krakowie.

Cmentarz wojenny żołnierzy AK, podkomendnych por. Jana Piwnika „Ponurego” w Wawiórce. Na zdjęciu z prawej: cmentarz w Surkontach.
www.gazetapatria.pl

Jak wynika z relacji miejscowych
księży i mieszkańców, sporo mogił
żołnierzy AK na Białorusi nie ma
nawet nagrobków, krzyży ani oznakowań. Wiosną 2013 r. będziemy
więc kontynuować naszą akcję –
aby ślady bohaterów, którzy oddali
życie w walce o niepodległość Polski, nie zostały zapomniane. Tymczasem na odwiedzanych cmentarzach, również w Wawiórce, gdzie
spoczywają partyzanci por. Jana
Piwnika „Ponurego” – kładliśmy
biało-czerwone wiązanki i zapalaliśmy znicze. Wręczaliśmy też paczki
z darami wszystkim rodzinom żołnierzy AK, do których zdołaliśmy
dotrzeć.

Udział
w uroczystościach
pamięci narodowej

Na cmentarzu w Surkontach 21
sierpnia uczestniczyliśmy w obchodach 68. rocznicy bitwy oddziału
Zgrupowania Nowogródzkiego AK
pod dowództwem ppłk. Macieja Kalenkiewicza z przeważającymi siłami NKWD. To miejsce to „polskie
Termopile”. W czasie uroczystości,
którą kierowała kpt. Weronika Sebastianowicz, kapelan Sybiraków,
ks. Rodziewicz, odprawił Mszę św.
polową i wygłosił piękną patriotyczną homilię. Zabrzmiał Mazurek
Dąbrowskiego, Hymn Łagierników
oraz odczytaliśmy Apel Poległych,
Piękne pieśni narodowe i religijne
odśpiewał chór „Polonia” z Mińska.
W uroczystości brali udział żołnierze AK, ich rodziny oraz mieszkańcy w liczbie ponad 100 osób.
Kilka dni później, 26 sierpnia,
w kościele w Niecieczy uczestniczyliśmy w Mszy św. za poległych
i zmarłych żołnierzy z 77. pułku piechoty AK. Przemówienia,
wspominające bohaterów z Nowogródzkiego Zgrupowania Armii
Krajowej, wygłosili: wicekonsul RP
z Grodna oraz prezes naszego Stowarzyszenia. Pod tablicą pamięci

por. Czesława Zajączkowskiego
„Ragnera” i jego żołnierzy w kościele w Niecieczy złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych róż.
Dalsza część uroczystości odbyła
się w kwaterze partyzantów „Ragnera” na cmentarzu w Niecieczy.
Tak jak w Surkontach – powiewały
flagi biało-czerwone, a hołd poległym złożyli żołnierze AK, rodziny,
mieszkańcy i oczywiście członkowie naszego Stowarzyszenia biorący udział w tej patriotycznej wyprawie.

Dalsze zamierzenia

W czasie pobytu na dawnych Kresach Rzeczypospolitej uzyskaliśmy
na rzecz Ośrodka Karta wiele brakujących danych o żyjących tam
kombatantach AK. Informacje te
przekażemy do Indeksu Represjonowanych i Maciejowi Wyrwie. Natomiast wiadomości o nieznanych
miejscach spoczynku żołnierzy AK
prześlemy do Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa.
Od wiosny 2013 r. ruszamy z kolejną akcją odnawiania partyzanckich kwater na Białorusi. Będziemy
remontować, a, być może, i dopiero
stawiać krzyże na odnalezionych
przez miejscową ludność mogiłach
polskich żołnierzy czy też w miejscach bitew oddziałów AK z okupantem niemieckim i sowieckim.
We wszystkich naszych działaniach udziela nam wszechstronnej pomocy oraz merytorycznego
wsparcia Kazimierz Krajewski, prezes Nowogródzkiego Okręgu Żołnierzy AK.
Andrzej Siedlecki

Por. Anna Surowicz z lidy.
patria.gazeta@op.pl
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Żołnierze wyklęci – kim byli i czemu tak bała
się ich PRL-owska Polska?
Walki zbrojne w Polsce nie ustały wraz z podpisaniem kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy. Wielu polskich żołnierzy zdawało sobie
sprawę, że wkroczenie sowieckiego wojska nie wróży nic dobrego. Postanowili zostać w lasach i kontynuować walkę, aż do ostatecznego
zwycięstwa.

Hieronim Dekutowski z oddziałem (Fot. public domain/ wikimedia)
Peerelowscy
pseudohistorycy
nazywali ten okres „epoką walki
o utrwalenie władzy ludowej”. Tak
naprawdę - był to czas, kiedy komuniści pozbywali się ostatnich, prawdziwych obrońców niepodległej
Polski. Wielu z nich poległo z bronią w ręku, a innych więziono i poddawano okrutnym torturom. Część
z nich zasiadała na ławie oskarżonych w procesach pokazowych, których wynik był z góry przesądzonynatychmiastowy wyrok śmierci.
Przez całe lata PRL-u, żołnierzy
podziemia
niepodległościowego
nazywano „zaplutymi karłami reakcji”, a wszystkie niepodległościowe
organizacje, do których należeli,
określano jako „faszystowskie bandy”. W latach 1945-1956, według
ciągle niepełnych danych, z rąk
polskich i sowieckich komunistów
zginęło 8,6 tys. żołnierzy podziemia
niepodległościowego, a 5 tys. skazano na karę śmierci. Dodatkowo,
w obozach i więzieniach śmierć poniosło ponad 20 tysięcy „żołnierzy
wyklętych”. Tylko nielicznym uda-

patria.gazeta@op.pl

ło się przetrwać stalinowski reżim,
mimo to władza ludowa nie dawała
im spokoju. Jako „reakcyjni bandyci” stale znajdowali się pod baczną
obserwacją zawsze czujnych służb
bezpieczeństwa.
Dla instalującej się władzy ludowej partyzanci stanowili poważne
zagrożenie. Żołnierzy podziemia
niełatwo było wykryć, a ich działalność, skupiająca się na likwidacji
Sowietów i kolaborujących z nimi
polskich komunistów, była znakiem
sprzeciwu wobec radzieckiej okupacji. Partyzanci podziemia wierzyli
w rychły wybuch III wojny światowej, który mógłby Polsce przynieść
niepodległość. Jednak sfałszowane
wybory z 1947 roku i bierność Zachodu wobec tego faktu, zaczęły
rodzić w „leśnych szeregach” pesymizm i przekonanie o bezsensowności dalszego oporu. Ujawnianiu się
partyzantów sprzyjała też ustawa
amnestyjna wprowadzona w marcu
1947 roku
Amnestie przedstawiono jako akt
dobrej woli i łaską zwycięzców

Propagandowy plakat powojenny
(fot. public domain)
nad zwyciężonymi. Aby osiągnąć
pożądany sukces, zaangażowano
aparat propagandy. Faktycznym
celem amnestii była likwidacja zorganizowanego oporu przeciwników
władzy ludowej. Obietnic amnestyjnych nie dotrzymano. Zebrana
w toku przesłuchań wiedza, posłużyła do późniejszych represji wobec
ujawnionych i dotarcie do osób nadal prowadzących walkę. W czasie
amnestii z podziemia wyszło 53 517
osób, swoją działalność ujawniło
także 23 257 osób przebywających
w więzieniach. Łącznie amnestia
objęła 76 774 osoby.
Jednak nie wszyscy postanowili
się ujawniać, choć działania propagandy sprawiły, że informacja
o amnestii trafiła do większości
partyzantów. Kiedy trafiła ona do
majora Hieronima Dekutowskiego
ps. Zapora, dowódcy partyzanckiego oddziału, miał on rzec do swoich żołnierzy: „Amnestia to jest dla

złodziei, a my to jesteśmy wojsko
polskie”.
Zaledwie pół roku po tych słowach
„Zapora” został złapany. Przez okres
ponad roku był więziony i okrutnie
maltretowany. Dla jeszcze większego upokorzenia - majora Dekutowskiego oraz jego podkomendnych,
podczas procesu odbywającego się
w listopadzie 1948 roku, ubrano
w mundury Wermachtu. Na „Zaporę” i jego sześciu żołnierzy zasądzono wyrok śmierci, który niezwłocznie wykonano. W chwili
śmierci, pomimo tego, że miał tylko
30 lat, wyglądał jak starzec z siwymi włosami, wybitymi zębami, połamanymi rękami, nosem i żebrami
oraz zerwanymi paznokciami. Jego
ostatnie słowa brzmiały: „Przyjdzie
zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!”.
Major Dekutowski był jednym
z wielu żołnierzy z podziemia niepodległościowego, których po
okrutnym śledztwie, na podstawie
„prawomocnego wyroku” sądu skazywano na śmierć. Do bardziej znanych „żołnierzy wyklętych” należą
chociażby: Józef Kuraś ps. „Ogień”,
Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, Stanisław Sojczyński ps.
„Warszyc”, Danuta Siedzikówna ps.
„Inka” i wielu, wielu innych. Natomiast ostatnim oficerem polskiego
podziemia był Stanisław Marchewka ps. „Ryba”, który zginął z bronią
w ręku w marcu 1957 roku. Dłużej
od niego przetrwał tylko Józef Franczak ps. „Lalek”, zabity przez SB na
Lubelszczyźnie w marcu 1963 roku.
Fizyczna eksterminacja żołnierzy
antykomunistycznego podziemia
nie wystarczyła komunistom. Dobrze wiedzieli, że z ofiary ich życia
może w przyszłości powstać mit,

z którego nowe pokolenia Polaków
będą czerpały siłę do walki z komuną. Podlegli sowietom politycy
w Polsce obawiali się , że miejsca
złożenia ich ciał staną się miejscem patriotycznych manifestacji
społeczeństwa. I właśnie dlatego,
zabitych czy też zamęczonych partyzantów chowano potajemnie. Najczęściej nocą, w dołach kloacznych,
na torfowiskach, wysypiskach śmieci, często posiłkując się wapnem
rozkładającym zwłoki.
Od 2011 roku, dzień 1 marca został
ustanowiony świętem państwowym,
poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego
i obchodzony jest jako Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pierwszy dzień marca jest
dniem szczególnie symbolicznym
dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Właśnie tego dnia
w 1951 w kazamatach mokotowskiego
więzienia
strzałem
w tył głowy zamordowano siedmiu
członków IV Zarządu Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
W procesach antykomunistycznej partyzantki sędziami byli m. in.
Helena Wolińska-Brus ps. „Lena”,
(w rzeczywistości Fajga Mindla Danielak), polska działaczka komunistyczna pochodzenia żydowskiego,
pochodzący z zamożnej, żydowskiej rodziny kupieckiej stalinowski
sędzia Beniamin Wejsblech, a także
Stefan Michnik, brat redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, Adama
Michnika.
Marcin Winkowski
Artur Ceyrowski
źródło: niewiarygodne.pl
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Farsy Ciąg Dalszy
Czasem mam wrażenie, że Paweł Graś marnuje się
w naszym rządzie. Nie chodzi mi wcale o to, że tak
świetnie sprząta dom Niemcowi, że praca dla polskiego rządu to przy tym zajęciu pestka. Chodzi mi o to,
że nasz rzecznik potrafi z nawet najbardziej mdławego wydarzenia politycznego stworzyć news, na który
miliony Polaków będą czekać z wypiekami na twarzy.
Budowanie napięcia w sprawie
ministra Gowina to prawdziwy
majstersztyk. Ręka w górę, kto liczył na to, że Tusk odwoła ministra
sprawiedliwości. Lasu rąk nie widzę. Taka decyzja byłaby przecież
strzałem w stopę. Pomijając fakt,
że Jarosław Gowin nie jest żadnym
konserwatystą, to jednak ma w PO
kilka osób, które poszłyby za nim
w ciemno. Taka zmiana skutkowałaby tym, że mielibyśmy rząd
mniejszościowy, a przede wszystkim mocno uszczupliłaby elektorat PO. Podobnie, Donald Tusk nie
mógłby jednoznacznie powiedzieć,
że minister Gowin jest cool i premier
ani myśli go odwoływać. W ten sposób mocno podpadłby rosnącemu
w siłę lewicowemu elektoratowi
PO. Wobec powyższego decyzja,
którą w poniedziałek ogłosił premier jest tzw. oczywistą oczywistością. W ten sposób Tusk może nadal
wodzić za nos swój konserwatywny
i liberalny elektorat. Jednym będzie
pokazywał, że toleruje Jarosława
Gowina, trzymając go w rządzie,
a drugim zaimponuje tym, że będzie
trzymał swojego niepokornego ministra na krótkiej smyczy.
W przypadku tej sprawy wychodzą na jaw jeszcze jedne zdolności
Pawła Grasia. Rzecznik rządu dzięki stopniowaniu napięcia w kwestii ministra Gowina zdołał niemal
wykluczyć z mediów informacje
o podpisaniu przez Bronisława Komorowskiego jednej z najważniejszych ustaw ostatnich lat, a mianowicie Paktu Fiskalnego. Pomijając
niezwykle ważne skutki tej ustawy,
sposób jej uchwalenia pokazuje
jedną ważną rzecz, a mianowicie
to, że nie tylko Donald Tusk pogrywa z opinią publiczną w sprawie
Gowina, ale to samo robi Jarosław
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Gowin. Oto dowód. Jeden z posłów
PiS prosił ministra sprawiedliwości
o opinię w kwestii sposobu ratyfikacji Paktu Fiskalnego. Konstytucja
tę kwestię opisuję jednoznacznie.
Przytoczę tu 2 punkty 90 rozdziału:
1. Rzeczpospolita Polska może na
podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów
władzy państwowej w niektórych
sprawach.
2. Ustawa, wyrażająca zgodę na
ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest
uchwalana przez Sejm większością
2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów
oraz przez Senat większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Minister sprawiedliwości stwierdził jednak, że sposób przyjęcia
Paktu Fiskalnego jest zgodny z konstytucją i nie widział przeszkód by
głosować za jego ratyfikacją. To pokazuje, że Jarosław Gowin jest ważnym trybikiem w maszynie zwanej
PO i decyzja o jego odwołaniem
byłaby, używając terminologii bliskiej premierowi, strzeleniem sobie
„samobója”.
Widać więc jak na dłoni, że w PO
panuje niepisana zasada, że w sprawach ważnych obowiązuje jednomyślność i każde odstępstwo od tej
zasady może skutkować usunięciem
z partii. W sprawach mało istotnych
jak kwestia związków partnerskich
Tusk pozwala na pewne akty samowolki, ale z zaznaczeniem, że tacy
posłowie muszą liczyć się z publiczną krytyką. Taka krytyka jednak
wcale na ich niekorzyść nie działa.
Wystarczy spojrzeć jakim szacunkiem w prawicowych mediach cie-

Tomasz Miller

Rzecznik Prasowy
Prawicy Rzeczypospolitej
i Pełnomocnik Prawicy RP
na miasto Ząbki.

szy się poseł John Godson.
Póki więc Jarosław Gowin nie zagłosuje wbrew premierowi w kwestiach istotnych dla stanu państwa,
a będzie się wyłamywał w sprawach
światopoglądowych to włos mu
z głowy nie spadnie. Paweł Graś
będzie mógł natomiast dorabiać na
renomowanych światowych, a przynajmniej niemieckich uczelniach,
jako spec od budowania napięcia,
bo jeszcze nie raz Tusk wykorzysta
jego „potencjał”.

Okiem PATRII

www.prawicarzeczypospolitej.org

Rekonstrukcja odbicia więźniów z powiatowego UB.
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Marszałek Marek Jurek – prezes Prawicy RP
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