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Prezydenci III RP „TW”?
Walka działaczy „Solidarności” o przywództwo podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku - byłego
prezydenta Lecha Wałęsy z Bogdanem Borusewiczem i Henryką Krzywonos - tylko potwierdza tezę śp. Anny
Walentynowicz, że z tym strajkiem to było wiele niejasności. Dzisiejszy liberalny pijar sprytnie w rolę niezapomnianej Anny Walentynowicz podłożył Henrykę Krzywonos, która coraz dzielniej prze do przodu i wali na
oślep komu popadnie.

Kazimierz Andrzej Zych
A tak naprawdę to pani Henryka
sama zrezygnowała podczas strajku
z miejsca w Komitecie gdyż uważała, że to ją przerasta. Teraz jak
krzyknie głośno to i historycy zmienią zapisy i dowiemy się, że nie Lechu, a Bogdan kierował strajkiem.
Znając temperament Wałęsy długo
nie trzeba było czekać, zaatakował
Borusewicza i Krzywonos oznajmiając, że ta nie ma mózgu. Wałęsa
zasugerował również, że marszałek
Senatu mógł być nawet agentem lub
prowokatorem, grożąc, że na razie
tylko tyle powie, ale jak nie skończą
to wyjdą kolejne ciekawe sprawy.
W wywiadzie udzielonym Monice
Olejnik - Wałęsa stwierdził, iż „nie
da przywłaszczyć innym swoich
zasług, bo oni boją się filmu Wajdy,
gdzie wyjdzie jaki on jest wielki.”
Pamiętam jak w połowie lat dziewięćdziesiątych w jednej z gazet
krajowych sugerowano, że na Wybrzeżu w czasie strajku, co niektórzy działacze mogli być współpracownikami
NRD-owskiego
SZTAZI, padały różne nazwiska,
widać Wałęsa coś sobie przypomina. Czas pokaże czy branie się za
głowy ludzi tzw. etosu styropianu
uzupełni historię o przełomowe
fakty. Sprawa przywództwa strajku
niebezpiecznie zaczęła się wymykać spod kontroli i sam Borusewicz
wreszcie przemówił - czy ze strachu
- nie widomo, ale tak jak chciał Lechu. Marszalek głośno potwierdził
w mediach zasługi i nieomylność
Wałęsy i na jakiś czas wyciszył pranie brudów tego środowiska. Władysław Frasyniuk poszedł jeszcze
dalej - porównał u Moniki Olejnik
- Wałęsę do Marszałka Piłsudskiego, wskazując na większe zasługi
Wałęsy niż Naczelnika. Do dziś nie
wiem, co Frasyniukowi strzeliło do
głowy. Czyżby przestraszył się - po
Borusewiczu - i on, tym na co jeszcze może być stać nieobliczalnego
Wałęsę, o którym ten sam Frasyniuk
stwierdził, że „Wałęsa w jednym
zdaniu potrafi sam sobie przyznać
rację i zaraz zaprzeczyć”.
Od czasu do czasu wychodzą nowe
zaskakujące informacje, chociażby zamieszanie wokół przeszłości
Lecha Wałęsy, wywołane książką
pt: „SB, a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, która jest walką o
prawdę i powszechność wiedzy historycznej. Prawda jest fundamentem wszystkich ludzkich działań.
Budowanie na innym fundamencie
nie będzie trwałe. Tak postąpili historycy IPN Sławomir Cenckiewicz
i Piotr Gontarczyk pisząc biografię jednej z najważniejszych osób
www.gazetapatria.pl

dwudziestego wieku, Lecha Wałęsy,
drugiego prezydenta III RP, który
okazał się być człowiekiem uwikłanym w różne kontakty współpracy z
SB i jak mówią niektórzy historycy
- miał problemy z „bolkowaniem”.
Ostatnio prokuratura ponownie
przygląda się sprawie lustracji Wałęsy i zaginięcia akt dotyczących
jego osoby, które na jego życzenie
trafiły do Belwederu. Do dziś ślad
po nich zaginął.
Czas prezydentury Wałęsy miał
być czasem przełomu, a był - czasem
zmarnowanych nadziei, współpracy
agenturalnej, krętactwa, umacniania
postkomuny i tzw. różowej elity. To
dzisiejszy obraz człowieka, któremu kiedyś zawierzyło polskie społeczeństwo! Nieświadom ułomności
charakteru tego człowieka sam tworzyłem Komitety Wyborcze Lecha
Wałęsy. Obalenie rządu premiera
Jana Olszewskiego i wstrzymanie
lustracji, coraz bardziej utwierdzały
mnie w negatywnej ocenie tej prezydentury.
Momentem utwierdzającym mnie
o niejasnej przeszłości Wałęsy był

Ciekawostką jest, że W. Jaruzelskiego zwerbował późniejszy generał
Kiszczak.
Ostatnie wydarzenia, także te
związane z teczkami, wskazują, że
agenturalność elit jest nieodłącznie
związana z życiem politycznym
naszego kraju. Agenturalność jest
w Polsce wszechobecna, o czym
świadczą słowa Liliany Sonik, koleżanki Stanisława Pyjasa, okrutnie
zamordowanego przez SB. Mówi
ona, że ma strach przed państwem
polskim, gdyż po prawie 20 latach
wolnej Polski nie można osądzić
morderców, którzy kpią sobie na
oczach milionów z prawa i odpowiedzialności.
Jej obawy – kto rządzi tym krajem?
– musimy zrozumieć. Spójrzmy na
trzech pierwszych prezydentów III
RP. Pierwszy prezydent, Wojciech
Jaruzelski – TW „Wolski”, drugi
prezydent, L. Wałęsa, według autorów wspomnianej książki – TW „
Bolek”, no i wreszcie trzeci prezydent, A. Kwaśniewski – TW „Alek”.
Pamiętamy słynne: „Odp….ie się
od generała!” – wypowiedziane

program telewizyjny z pierwszym
prezydentem III RP Wojciechem
Jaruzelskim. Żenujące było, kiedy
człowiek legenda, przywódca Solidarności, drugi prezydent III RP
prosi generała, by ten potwierdził,
że on, Lecha Wałęsa, nie współpracował z SB. Jaruzelski ze stoickim
spokojem milczał tym bardziej upokarzając Wałęsę. Generał wiedział
co robi, gdyż on sam też wiele ma
na sumieniu.
W 2005 roku TVN ujawnia dokument, w którym czytamy: „ppłk Jeruzelski (tak zapisano) Wojciech s.
Władysława, ur. w 1923 r. w m. Kurów, pow. Puławy (…) jest naszym
tajnym informatorem – „Wolski”.
Zwerbowanym 29.03.46r. w 5 pp.
3 D.P. na uczuciach patriotycznych.
(…) jednostka wartościowa, członek Partii, dobry, tajny współpracownik, nadający się na rezydenta.”

przez Adama Michnika. Tamto, jak
i obecna obrona Wałęsy, to nic innego, jak obrona „okrągłego stołu”
i Magdalenki. Ale nie tylko. Jak napisał Wasilij Mitrochin, pracownik
sowieckich archiwów, który uciekł
na Zachód, w Moskwie znajdują się
teczki naszych trzech prezydentów.
Jeśli prawda o tym by się potwierdziła, to legenda o powstaniu wolnej
i niepodległej III RP ległaby w gruzach. To agentura komunistyczna
byłaby tu bohaterem, bo to ona po
upadku PRL-u dalej kontrolowała
gospodarkę i politykę tak dużego
państwa, jakim jest Polska. Niemrawo toczące się śledztwa w największych aferach ubiegłych lat, te
przypuszczenia tylko potwierdzają.
Rok 2005, wybory prezydenckie
w Polsce wygrywa Lech Kaczyński,
niedawny minister sprawiedliwości
w rządzie Jerzego Buzka i prezydent

miasta Warszawy. Człowiek, który zrewolucjonizował aparat sprawiedliwości i dał się poznać jako
wyjątkowo skuteczny polityk, nie
uwikłany w żadne układy czy przeszłość agenturalną jak jego poprzednicy. To człowiek uczciwy i prawy,
poświęcający się dobru ojczyzny
bezgranicznie. Jego wygrana z Donaldem Tuskiem - człowiekiem
można powiedzieć - elit liberalnych,
nie podoba się szczególnie właśnie
im. Od samego początku prezydent
Kaczyński musi stawiać czoło atakom z różnych stron, w tym państw
sąsiednich. Można powiedzieć,
że niektóre laickie media wręcz specjalizowały się i prześcigały kto danego dnia uderzy lepiej w pierwszą
osobę w państwie. Raz była flaga na
aucie prezydenta, później krzesło
w Brukseli, miejsce w samolocie,
źle trzymane ręce podczas przemówień itd. Najbardziej przykrym było
to, że rząd premiera Tuska przyzwalał na te skoordynowane ataki,
obraźliwe gesty i słowa. To nie kto
inny jak druga osoba w państwie marszałek Sejmu Komorowski - tak
wypowiedział się o polskim prezydencie „przyjdą wybory - prezydent gdzieś poleci i to się wszystko
zmieni” albo odnośnie zamachu na
pograniczu w Gruzji „ Jaka wizyta,
taki zamach. Z trzydziestu metrów
nie trafić w samochód – to trzeba
ślepego snajpera” ironizował na
antenie Polskiego Radia marszałek
Sejmu Bronisław Komorowski”.
Tragedia pod Smoleńskiem 10
kwietnia 2010 r. i śmierć wybitnych
Polaków z prezydentem Lechem
Kaczyńskim na czele diametralnie
zmieniła pozycję Polski na arenie
międzynarodowej. Polityka Polski
wobec Rosji zdecydowanie z przywódczej w środkowej Europie stała
się podrzędną i zdecydowanie uległą. Dobitnie o tym świadczy sposób prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy, gdzie najważniejsze
dowody w sprawie pomimo upływu
trzech lat od tej tragedii znajdują
się w rękach Rosjan. W dziwnych
okolicznościach umierają osoby
związane z śledztwem, a ono samo
coraz bardziej staje się zagadkowe
dla ponad 30% Polaków - to był zamach! W tym momencie nie da się
przypomnieć, że obecny prezydent
był przeciwny likwidacji WSI. Jego
zawiłe wypowiedzi o spotkaniach
z przedstawicielami służb, do dziś
zostały nie wyjaśnione. Podczas
kampanii wyborczej tak wypowiadał się ostatni szef WSI - „Żołnierze
WSI nie będą głosować czwórkami,
ale Komorowski ma mój głos i środowiska WSI, bo kategorycznie był
przeciwny likwidacji WSI. Otworzę
szampana, gdy wygra” – powiedział w wywiadzie dla polskiego
„The Times” - Marek Dukaczewski,

były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, szkolony przez GRU
w Moskwie. Ta deklaracja nie dziwi
– kandydat na prezydenta PO Bronisław Komorowski był związany
z wojskowymi służbami specjalnymi od początku swojej publicznej
działalności po 1989 r.
Wspomniany wywiad udzielony
przez Marka Dukaczewskiego jest
deklaracją poparcia Komorowskiego przez całe środowisko Wojskowych Służb Informacyjnych. Nie
jest to poparcie bezinteresowne –
ludzie związani z tą formacją chcą
wrócić. Wprawdzie nie do czynnej
służby, ale jako szeroko rozumiane zaplecze eksperckie prezydenta
Bronisława Komorowskiego. Wielu ich odnajdujemy w autorskim
opracowani tzw. „Białej księgi
bezpieczeństwa”, której promocja
niedawno odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Kuriozalnym i hańbiącym było to,
że zaledwie trzy miesiące od tragedii
smoleńskiej prezydent Komorowski poparł inicjatywę wzniesienia
pomnika bolszewików w Ossowie,
który sam osobiście wraz z ambasadorem rosyjskim miał odsłaniać
w dniu 90 rocznicy zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej 14 sierpnia.
pomnik Bratanie się z Rosją - państwem odwiecznie nam wrogim,
wielokrotnym zaborcą, państwem
będącym poza naszymi układami
militarnymi i gospodarczymi, trwa
dalej. Rosja ponownie przy bierności władz prowadzi swoja ekspansję
na Zachód, raz organizując olbrzymie manewry wojskowe tuż przy
polskich granicach ZAPAD 2013
z symulacją nuklearną na Polskę,
by za chwilę oznajmić o swojej
współpracy gazowej czy kontrwywiadowczej. Pajęczyna sowiecka
jak za dawnych lat otacza nas kokonem utraty suwerenności. Śmierć
pod Smoleńskiem dwóch prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i naczelnego Dowództwa Polskich Sił
Zbrojnych i Służb to ewenement na
skalę światową, chyba że rozważymy tezę - kto mógł na tym zyskać?

patria.gazeta@op.pl
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Animus est, qui divites facit

O dojrzałości szkolnej w „Animusie”
Jednym z celów, jakie stawia przed sobą Niepubliczna Szkoła „Animus”, jest wspieranie rodziców w trudnym
procesie wychowania i kształcenia dzieci. Aby zachęcać rodziców do aktywnego i świadomego udziału w tym
procesie, stworzyliśmy Akademię Rodzica – miejsce wymiany doświadczeń i możliwości uczestnictwa w różnorodnych warsztatach usprawniających umiejętności pedagogiczne.

21 maja 2013 roku odbyła się
pierwsza konferencja Akademii
Rodzica zatytułowana „Dojrzałość szkolna – co rodzic wiedzieć
powinien?” Konferencja odbyła
się w budynku szkoły „Animus”
w Kobyłce przy ul. Ks. Marmo 13C
i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli z lokalnych

placówek. Podczas wykładów wygłoszonych przez doświadczonych
specjalistów pracujących z dziećmi
uczestnicy konferencji mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na
temat psychologiczno-pedagogicznych aspektów gotowości dziecka
do podjęcia nauki szkolnej. Zostały
omówione różnice między sześcioa siedmiolatkiem z perspektywy

psychologii rozwojowej oraz prawa
rodziców w świetle ostatnich zmian
oświatowych. Wszyscy uczestnicy
konferencji wzięli udział w dyskusji
poświęconej sytuacji dziecka i rodziców we współczesnym systemie
oświaty. Konferencja została objęta
patronatem Fundacji „Ratujmy maluchy”, a honorowym gościem była
Księgarnia „Zaczytanie” z Józefowa
promująca wartościową i piękną literaturę dla dzieci.
Kolejne
spotkania,
wykłady
i warsztaty w ramach Akademii Rodzica będą odbywać się w nowym
roku szkolnym 2013/2014. Wszystkich, którzy są zainteresowani
udziałem w spotkaniach Akademii
Rodzica, zapraszamy na stronę internetową www.szkola-animus.pl.
Szkoła „Animus” jest szkołą nie
tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin. Pragniemy krzewić wśród
rodzin takie wartości jak przywiązanie, lojalność, szacunek, miłość,
cierpliwość i radość z bycia razem,
dlatego serdecznie zapraszamy na
wspólne z nami świętowanie Dnia
Rodziny 8 czerwca 2013 roku
w godz. 9-14. Spotkanie rozpocznie-

my rodzinną mszą świętą, podczas
której zostanie poświęcony budynek
szkoły. W godzinach 10-14 będziemy bawić się, śpiewać, malować
buzie, grać w gry planszowe, brać
udział w zawodach sportowych,
smakować harcerską grochówkę…
W czasie wakacji zapraszamy
wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat
do udziału w programie półkolonii
„Bonus Animus”. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie

internetowej szkoły, w budynku
szkoły (poniedziałki i środy godz.
17-19) lub pod nr telefonu 510-607461; 22 392-96-71; 508-103-389.
Najbliższe spotkanie informacyjne
odbędzie się w budynku szkoły 10
czerwca 2013 o godz. 17.30. Zapraszamy!
Patrycja Cicha

Edukacja wywracana przez rząd

Już wiele lat temu śp. Prymas Glemp mówił jak wygląda liberalny pomysł na naukę małych Polaków: dziecko
nie musi znać ani historii ojczystej, ani literatury klasycznej, nie musi znać geografii, ani podstaw logiki, ale
musi mieć edukację seksualną. Dziś ta ideologia – będąca w istocie miarą upadku człowieczeństwa – jest już
oficjalnie forsowana nie tylko przez skrajne ugrupowania polityczne, ale przez rządy i organizacje międzynarodowe.

Marszałek Marek Jurek
prezes Prawicy RP
WHO, Światowa Organizacja
Zdrowia, ta sama organizacja, która
odegrała kluczową rolę w przeforsowaniu w wielu krajach Zachodu
ustawodawstwa
homoseksualnego, dziś zaleca państwom europejskim uruchomienie zaawansowanej edukacji seksualnej. Dzieci od
przedszkola należy zachęcać do
masturbacji, w wieku lat dwunastu
powinny już nawiązywać kontakty
w celu „uprawiania bezpiecznego
i przyjemnego seksu”, umiejąc
„skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne”, tak,
by mając lat piętnaście dziewczęta
i chłopcy, mając już dawno inicjację
seksualna za sobą, krytycznie oceniały „normy kulturowe w odniesieniu do ludzkiego ciała” oraz „normy
religijne w odniesieniu do ciąży”.
Krótko mówiąc, żeby odrzucały etykę chrześcijańską, wstyd i odpowiepatria.gazeta@op.pl

dzialność za poczęcie dziecka.
Polska bynajmniej nie odrzuciła
tego obłędnego programu antywychowawczego. Przeciwnie, rząd
Donalda Tuska przyjął go otwarcie
i poważnie, uczestnicząc – przez
swoich przedstawicieli – w urządzonej w Polskiej Akademii Nauk
konferencji na temat wdrażania ich
w życie. I choć pomysły ideologów WHO wywołały sporą reakcję
w mediach, szczególnie katolickich,
trudno uznać reakcję opozycji za
wystarczającą. W tej sytuacji Prawica Rzeczypospolitej zorganizowała
w przeddzień Dnia Dziecka ogólnokrajowy protest przeciw przyjmowaniu przez Polskę tych zaleceń,
w Warszawie przed Ministerstwem
Edukacji, w miastach wojewódzkich – przed siedzibami kuratoriów
oświaty.
Natychmiast po proteście Prawicy – Ministerstwo Edukacji wydało
komunikat, w którym zapewniało,
że „nie brało udziału w tworzeniu”
zaleceń WHO. Niestety, to tylko
najwyżej „jedna czwarta prawdy”.
Po pierwsze w tworzeniu tego raportu brała udział wysłana przez
polski rząd delegacja do WHO. Po
drugie – ministerstwa nie działa-

ją w separacji, ale pracują razem
w Radzie Ministrów, która konstytucyjnie ponosi „solidarną odpowiedzialność” za swoją politykę, czyli
mówiąc najprościej – minister edukacji ma obowiązek reagować na to,
co robią w WHO wysłannicy ministra zdrowia, i tym bardziej – ma
obowiązek to wiedzieć. Wreszcie po
trzecie (i to jest największy skandal)
rząd zamiast po prostu odrzucić postulaty antywychowawczej ideologii – dyskutuje nad ich wdrażaniem.
Równolegle do tego swoją skrajną
akcję rozwija minister równouprawnienia, pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Objęła patronatem
podręcznik „Lekcja równości”,
przygotowany przez czołową organizację politycznego ruchu homoseksualnego. Podręcznik ten
zaleca sprowadzanie do szkół aktywnych homoseksualistów i „biseksualistów” (rozpustników żyjących równocześnie z mężczyznami
i kobietami), żeby dzieci mogły poznać ich styl życia. A pani minister
konsekwentnie patronatem objęła
również najważniejszą manifestację
środowisk homoseksualnych.
Wszystkie te działania uderzają
w same podstawy życia narodowe-

Prawica Rzeczypospolitej i Marszałek Marek Jurek podczas manifestacji przed MEN.

go: naród bowiem może przeżyć złą
władzę, ale straci zdolność rozwoju
– jeśli ulegnie demoralizacji. Właśnie dlatego ochrona przed demoralizacją jest jedną z naszych swobód
konstytucyjnych, określoną w art.
72 Konstytucji RP. Polityka rządu
Tuska jednak wprost uderza w to
potwierdzone przez Konstytucję
prawo.
Bł. Jan Paweł II ostrzegał nas już
osiemnaście lat temu, że „nie należy lekceważyć zorganizowanego
sprzysiężenia, ogarniającego także
instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia”, które pro-

wadzą programową walkę przeciw
cywilizacji życia i rodzinie (por.
Evangelium Vitae, 59). Niestety,
mimo papieskiej przestrogi – często
odnieść można wrażenia, że duża
część opinii publicznej i środowisk
politycznych woli udawać, że tego
„zorganizowanego sprzysiężenia”
nie ma. Tym bardziej więc Prawica Rzeczypospolitej musi kontynuować swoją akcję na rzecz państwa
dobra wspólnego, na rzecz praw rodziny i silnej opinii chrześcijańskiej
– która nie będzie biernie patrzeć na
niszczenie ładu moralnego i przyszłości Polski.
www.gazetapatria.pl
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Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Wołomina
KIERUNEK: RODZINA to hasło pod jakim 1 czerwca Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł po raz pierwszy ulicami Wołomina. Uczestnicy
marszu wyrazili swoje poparcie dla wartości rodzinnych oraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Jak na debiut, marsz zgromadził
wiele osób, zarówno samorządowców, jak i mieszkańców Wołomina
i powiatu. Wśród maszerujących
byli m.in. starosta wołomiński Piotr
Uściński (jednocześnie wraz z abp.
Henrykiem Hoserem Patron Honorowy), wicestarosta Konrad Rytel,
przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis, burmistrz Wołomina Ryszard Madziar.
W marszu uczestniczył także ks.
biskup Marek Solarczyk, który
przewodził uroczystej Mszy św.
poprzedzającej marsz i podczas
kazania mówił, jak ważna w życiu
każdego człowieka jest rodzina.
Wraz z biskupem Markiem szli proboszczowie wołomińskich parafii.
Głównym celem Marszu dla Życia
i Rodziny było podkreślenie, że to
właśnie rodzina powinna być priorytetem naszych działań i decyzji,
bo z nią związane jest dobro i szczęście naszych dzieci, a w ten sposób
również nas samych.
Hasło tegorocznych Marszów,
które odbyły się w całej Polsce,
KIERUNEK: RODZINA, daje
też wyraźną wskazówkę rozwoju
państwa. To drogowskaz dla jednych, a dla drugich przypomnienie,
że to właśnie rodzina jest źródłem
trwałości i gwarancją odpowiedzialnego społeczeństwa. Stąd potrzeba
konkretnych działań, żeby wzmocnić rodzinę i poprawić sytuację demograficzną w kraju.

Wołomiński marsz zakończył się
na Placu 3 Maja, gdzie uczestnicy
pozowali do wspólnego zdjęcia.
Ponadto, starosta Piotr Uściński
uhonorowany już wcześniej tytułem
Ambasadora dla Życia i Rodziny
oraz Zbigniew Paziewski – przedstawiciel Społecznego Komitetu
Organizacyjnego, wręczyli tytuły

Lidera Inicjatyw dla Życia i Rodziny 2013. Otrzymali je:
Iwona Bajkowska – prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Międzylesiu. Bierze czynny udział w akcji
„Góra grosza”, angażuje się w prace
na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
pomaga osobom starszym, prowadzi Akcję Charytatywną w parafii

Organizatorzy Marszu: Iwona Bajkowska, Dariusz Loranty i Zbigniew Paziewski.

Ks. proboszcz Sylwester Sienkiewicz, bp Marek Solarczyk i ks. pr. Zygmunt Podstawka.
www.gazetapatria.pl

we Franciszkowie.
Artur Kołaczek – mieszkaniec
Kobyłki, zaangażowany w działalność na rzecz rodzin. Współtwórca
takich m.in. akcji, jak: „Internetowe
Warsztaty Małżeńskie”, „Samochodowa Randka Małżeńska”, Fundacja „Kibicuj rodzinie”, warsztaty
„Nawigacja w rodzinie”.

s. Anna Kopczyńska - przełożoną
Zakonu Sióstr Nadziei w Indiach.
Stworzyła w Kuersong, u podnóża Himalajów, dom rodzinny dla
dzieci niepełnosprawnych, chorych,
osieroconych,
najbiedniejszych,
poszkodowanych przez los. Odkąd
w 1986 r. opuściła dom rodzinny
w Markach, opiekuje się potrzebującymi, całkowicie bezinteresownie daje miłość, radość i uśmiech.
Piękna postać, którą możemy się
chwalić, wszak pochodzi z naszego
powiatu. Jesienią siostra Anna przyjedzie do Polski.
Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny w Wołominie zorganizował
Społeczny Komitet Organizacyjny
w składzie: Iwona Bajkowska (przewodnicząca), Agata Bochenek, Barbara Chmura, Marcin Dutkiewicz,
Małgorzata Jastrzębska, Dariusz
Loranty, Rafał Orych, Zbigniew Paziewski, Jolanta Pęgier, Marek Pietrzak, Marcin Skonieczny, Mariusz
Stępnik, Paula Szafrańska, Ryszard
Walczak, Agata Żędzian.
Organizatorzy dziękują sponsorom (za słodycze i napoje), patronom medialnym, wolontariuszom
z Młodzieżowej Rady Miasta,
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Wołominie i wszystkim, dzięki
którym mogliśmy razem maszerować w obronie najważniejszych
wartości.
Do zobaczenia za rok, na kolejnym marszu.

Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis.

Prezes TPW Jan Tokarski.

Uczestnicy Marszu przed pomnikiem Jana Pawła II.
patria.gazeta@op.pl
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Na odpowiedz czekamy dwa lata!

W roku 2011 w maju Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Katastrofie Smoleńskiej w Wołominie, zwrócił się do władz miasta Wołomin
z prośbą o wyrażenie zgody na jego postawienie na terenie działki należącej do miasta u zbiegu ulic Wileńskiej i Mariańskiej wis a wis
MDK. Do pisma Komitet załączył projekt pomnika, mapki i dokumentację.
Minęło ponad dwa lata i do dziś na żadne z pism Burmistrz Madziar nie
raczył odpowiedzieć. Czy jest to niedociągnięcie podległych pracowników
czy celowe i rozmyślne działanie, w co nie chce się wierzyć gdyż burmistrz
jest członkiem władz miejskich Prawa i Sprawiedliwości. W podobnej sytuacji znalazł się radny powiatu Ryszard Walczak, który jak pisze w kolejnych
pismach do urzędu miasta w Wołominie również nie otrzymał w podobnej
sprawie odpowiedzi, ale na kilka pism. Podchodząc z żartem do zaistniałej
sytuacji można powiedzieć, że w urzędzie chyba założono specjalną teczkę
pt: Budowa Pomnika Smoleńskiego w Wołominie i zdeponowano ją na tzw.
„półkę pułkowników”.
Niczym nie tłumaczona niechęć władz do budowy pomnika ofiar tej tragedii, bo jak można zrozumieć ponad dwuletni brak odpowiedzi, może po
kolejnym ponaglającym piśmie Komitetu, w skład którego wchodzi wiele
zacnych osób oraz organizacji uda się w przyszłym roku postawić pomnik
elicie państwa polskiego poległej w katastrofie pod Smoleńskiem. Pisząc
te kilka zdań o tej zdumiewającej sprawie dziejącej się w mieście i powiecie gdzie władzę zdecydowanie pełni prawica, czyli PiS z rozsądku by zachować stosowny umiar nie sięgam bogatej historii jak toczyła się i toczy
w temacie budowy pomnika i kto z decydentów używał wprost śmiesznych,
pokrętnych argumentów by nie doprowadzić sprawy na forum Rady Miasta
i Powiatu.
Dla mnie człowieka Solidarności i walki o odzyskanie niepodległości lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych takie zachowanie młodego pokolenia rządzących jest nie do akceptacji wręcz przynosi wstyd. Nie chodzi tu
o opcje polityczne – godność, pamięć i szacunek należy się wszystkim, którzy na to zasługują tym bardziej że w tej tragedii życie oddali najwybitniejsi
obywatele Rzeczypospolitej.
Kazimierz Andrzej Zych

patria.gazeta@op.pl
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Dziwne praktyki Urzędu Miasta
Zlekceważenie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Bohaterskich obrońców Warszawy z 1920 r. i środowisk kupieckich czy to skręt na lewo obecnych władz Wołomina.

Ryszard Walczak

Prezes
Ogolnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin

Szanowni Państwo 11 sierpnia
2011 roku skierowałem do Burmistrza Wołomina wniosek w
sprawie przydzielenia lokalizacji
pod pomnik Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego i Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej, a w złożonym również 25 sierpnia ponagleniu zaproponowałem konkretną lokalizacją
dla pomnika Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego w przejściu pomiędzy Urzędem i Sądem na gruncie
będącym własnością Urzędu Miasta
Wołomin.
Na te pisma i kolejne złożone
ponaglenia w dniu 27 października 2011 roku, 25 stycznia 2012 r.
30 marca 2012 r. oraz 11 czerwca

2012 r. w tej tak ważnej dla naszego środowiska sprawie nie raczono
mi do dziś odpowiedzieć. Zastanawiające jest również to, że o treści
w/w pism nie została powiadomiona nawet Rada Miejska, która nie
miała możliwości się w tej sprawie
wypowiedzieć. Temat upamiętnienia wybitnych Polaków do chwili
obecnej nie został podjęty - pomimo
przedstawionej propozycji pomnika
autorstwa pana Kazimierza Andrzeja Zycha.
Niezrozumiały jest dla nas brak
dobrej woli i postawa lekceważąca
dla przydzielenia w mieście Wołomin do dyspozycji zaledwie paru
metrów gruntu pod lokalizację pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przed Sądem Rejonowym w Wołominie. Tym bardziej,
że w swoich pismach informowałem
o planowanym przekazaniu zorganizowanego przez środowiska patriotyczne pomnika na własność Miasta
po uroczystym jego odsłonięciu i
poświęceniu. Podkreślałem, że nie
zamierzamy korzystać ze środków
publicznych, a tylko z ofiarności
mieszkańców Ziemi Wołomińskiej.
Od Władz miasta oczekiwaliśmy
przydzielenia zaledwie 6 m2 gruntu

na tak zaszczytny cel. Zignorowano
nasze wnioski, lekceważąc przy tym
Osobę śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął tragicznie
pod Smoleńskiem i wszystkich 95
ofiar Narodowej Tragedii pod Smoleńskiem.
A przecież potrafił Pan Burmistrz w
pięć dni po wyborach Parlamentarnych pomimo sprzeciwu środowisk
kupieckich przeprowadzić uchwalenie studium planu zagospodarowania przestrzennego pod potrzeby
inwestycyjne bardzo wpływowych
osób, zmieniające warunki dla obszaru 20 hektarowej nieruchomości
po byłej Stolarce Wołomin umożliwiając zabudowę działki obiektami
Super marketów eliminujących rozwój rodzimej przedsiębiorczości, i
powołać Radę Gospodarczą z licznym udziałem środowisk liberalno
lewicowych, przy całkowitym pominięciu przedstawicieli Związku
Kupców Powiatu Wołomińskiego
i środowisk prawicowych którzy
ofiarnie pomagali Panu burmistrzowi objąć tak zaszczytny urząd a dziś
zostali zapomnieni . Czyżby to był
ukłon w stronę lewicowego elektoratu?
Wstydem i działaniem anty patrio-

tycznym jest zamieszczenie przez
podległą Burmistrzowi jednostkę
na internetowej mapie turystycznej
Wołomina szlakiem bitwy Warszawskiej z 1920 r. pomnika bolszewickich oprawców bezprawnie
wybudowanego i oznaczenie go
krzyżem poległych, cale szczęście
nie bohaterów, a z niezrozumiałych względów pominięto Panteon
współczesnych Bohaterów w tym
istniejącego pomnika Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Ks. GEN. Tadeusza Płoskiego i upamiętniających wszystkie ofiary tragedii pod Smoleńskiem 96 dębów
Smoleńskich.
Wyrażenie mojego publicznego
sprzeciwu wobec w/w zachowań
Władz Wołomina jest podyktowane
tym ze Pan Burmistrz z podległymi
sobie jednostkami ostatnio w dość
krótkim czasie potrafił jednak uruchomić procedurę rozpatrywania
wniosku w celu przyznania terenu
pod pomnik upamiętniający Polaków ratujących podczas drugiej
wojny światowej Żydów i przekazać do rozpatrzenia Radzie Miasta
Wołomin. Moim zdaniem największe zobowiązanie wobec Polaków

mają sami Żydzi i mam nadzieję że
to oni ten pomnik wznosić będą.
A nasze środowisko patriotyczne zaangażowane od początku w
realizację budowy Pomnika upamiętniającego Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i 95 Ofiar Katastrofy Narodowej pod Smoleńskiem
od prawie dwóch lat oczekuje na
rozpatrzenie wniosku i odpowiedź
, także od ponad roku oczekuję na
rozpatrzenie wniosku w sprawie
przyznania kilku m2 gruntu pod pomnik Romana Dmowskiego w Wołominie.
Jeszcze dzisiaj jest czas na powrót
do realizacji deklaracji ideowej PiS
i zmiany postawy patriotycznej w
realizacji mandatu społecznego oraz
naprawienia krzywd, bo w przeciwnym razie do uzyskania ponownego
mandatu przez Pana Burmistrz, te
kilkadziesiąt głosów poparcia SLD
może nie wystarczyć.
Od czasu katastrofy Narodowej
pod Smoleńskiem nasze środowiska
patriotyczne wspierają i popierają
dążenia Jarosława Kaczyńskiego
do całkowitego przejęcia władzy w
kraju ale nie godzą się z patologiami
w strukturze PiS na obszarze naszego Powiatu.

Tajemnicze zaginięcie ORP „Orzeł”
– rozwiązano zagadkę jego wraku?
Wrak legendarnego okrętu podwodnego ORP “Orzeł”, który zaginął podczas II
wojny światowej, został prawdopodobnie odnaleziony - informuje portal polskazbrojna.pl. Polscy i brytyjscy hydrografowie odkryli na dnie Morza Północnego
niezidentyfikowany wrak. Wiele wskazuje, że jest to „Orzeł”. W rejon zatonięcia
wyruszył okręt ORP „Lech”. Ma zweryfikować wrak.
Losy okrętu podwodnego ORP
„Orzeł” to jedna z największych tajemnic II wojny światowej. W maju
1940 roku jednostka zaginęła podczas patrolu na Morzu Północnym.
- Przez lata „Orła” poszukiwały zarówno nasze okręty, jak i ekspedycje
cywilne. Jak dotąd, bezskutecznie podkreśla kmdr por. Bartosz Zajda,
rzecznik Marynarki Wojennej.
Niewykluczone jednak, że właśnie
nastąpił w tej sprawie przełom. - Na
początku 2012 roku wspólnie z brytyjskimi hydrografami wyznaczyliśmy kolejne akweny, przez które
mógł przechodzić ORP „Orzeł”.
Nasi specjaliści przeanalizowali
uzupełniane przez Brytyjczyków
bazy zawierające dane o wrakach.
Wreszcie natrafiliśmy na pewien
ślad - opowiada kmdr Henryk Nitner, szef Biura Hydrograficznego
Marynarki Wojennej.
Na jednym z tych akwenów spoczywa niezidentyfikowany wrak.
- Polecenie, by mu się przyjrzeć
otrzymała załoga niszczyciela min
www.gazetapatria.pl

ORP „Czajka” - wspomina kmdr
Nitner. Okręt wracał właśnie z Belfastu, gdzie zakończył służbę w natowskim zespole przeciwminowym.
W wyznaczonym miejscu na Morzu Północnym marynarze opuścili
z pokładu pojazd podwodny, który
nagrał film.
- Na głębokości około 70 metrów spoczywa wrak okrętu podwodnego. Ze wstępnych oględzin
wynika, że może to być „Orzeł”.
Zgadzają się pewne elementy jego
konstrukcji, no i długość. Poza tym
nie mamy informacji, by w tym regionie zaginęły jakieś inne okręty
- podkreśla kmdr Nitner. Niezależnie od tego, jest on bardzo ostrożny. - Wrak wymaga szczegółowych
badań. Na razie szanse, że to ORP
„Orzeł” oceniam na pięćdziesiąt
procent - podkreśla.
Wkrótce pewnie będziemy wiedzieć więcej. Na początku czerwca
na Morze Północne wyruszył okręt
ratowniczy ORP „Lech”, wzmocniony specjalistami od hydrografii

oraz grupą nurków. Mają oni nagrać
kolejne filmy, a potem zejść pod powierzchnię.

„Podwodny krążownik”

ORP „Orzeł” został zbudowany
w holenderskiej stoczni De Schelde.
Połowa kwoty na ten cel pochodziła
ze składek społecznych. - W Polsce
udało się wówczas zebrać przeszło
osiem milionów złotych - wyjaśnia
kmdr por. rez. Sławomir Kudela, historyk Marynarki Wojennej.
Do służby okręt wszedł na początku 1939 roku. - W swojej klasie zaliczał się do najnowocześniejszych
jednostek na świecie - podkreśla
Kudela. Okręt mógł zabrać na pokład 20 torped, przepłynąć bez zawijania do portu siedem tysięcy
mil i zejść na głębokość nawet stu
metrów. - Była to jednostka oceaniczna. Niektórzy nazywali ją podwodnym krążownikiem - podkreśla
Kudela.
Łukasz Zalesiński, polska-zbrojna.pl
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i Krwi Pańskiej w Wołominie
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego: Święto Najświętszego Ciała Chrystusa
(Festum Sanctissimi Corporis Christi), potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) –
w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane

Ołtarz Pierwszy przy kościele MB Częstochowskiej.

Wierni szczególnie wspominają
Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa
Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także
w Wielki Czwartek, wtedy jednak
rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego
Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi
się ją w czwartek po Uroczystości
Trójcy Świętej, a więc jest to święto
ruchome, wypadające zawsze 60 dni
po Wielkanocy. Najwcześniej może
przypaść 21 maja, najpóźniej 24
czerwca. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę.
Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z
Cornillon. Pod jej wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r.
taką uroczystość dla diecezji Liège.
W 1252 r. została ona rozszerzona na
Niemcy. Katolicy wierzą, że w 1263
miał miejsce cud eucharystyczny w
Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza
zaczęła krwawić. Korporał przechowywany w katedrze w pobliskim
Orvieto, jest uznawany za ten, na
który wówczas spadły krople krwi.
W 1264 r. papież Urban IV bullą
Transiturus ustanowił tę uroczystość

dla całego Kościoła[1][2]. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia
wskazał: “[...] zadośćuczynienie za
znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków
oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być
uroczyście obchodzona ze względu

Ołtarz Trzeci zrobiony przez Powiatowy Cech Rzemiosł – Plac 3 Maja.

Ołtarz Drugi zrobiony przez OSP w Wołominie przy ul. Moniuszki.

na powagę Wielkiego Tygodnia.”
Jednakże ze względu na śmierć
Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie
została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach
(1317).
W 1955 Pius XII wprowadzając

swoje reformy liturgiczne zlikwidował obchody oktawy uroczystości. Zmianę tę utrzymał Paweł VI
wprowadzając w 1969 nowe normy
kalendarza liturgicznego (Mysterii
paschalis).
W formie nadzwyczajnej rytu
rzymskiego rozdzielnie obchodzi się
święto Bożego Ciała i Bożej Krwi:

Ołtarz Czwarty przy ul. Kościelnej zrobiony przez właścicieli posesji.

1 lipca obchodzone jest święto Przenajświętszej Krwi Pana naszego
Jezusa Chrystusa (Festum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu
Christi).
Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa, która jest obchodzona
zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyli
w piątek osiem dni po Bożym Ciele
W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier
w 1320 r. w diecezji krakowskiej.
W 1420 na synodzie gnieźnieńskim
uznano uroczystość za powszechną,
obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie[3]. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego
Ciała w Polsce był poznański kościół
Bożego Ciała.
W Polsce obchody uroczystości
wiążą się z procesją z Najświętszym
Sakramentem po ulicach parafii.
Procesja zatrzymuje się kolejno przy
czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.
W Polsce uroczystość Ciała i Krwi
Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
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Nowy dyrektor szpitala w Wołominie
– czy uzdrowi z zapaści największy zakład pracy w powiecie?

Czytając informację prasową zamieszczoną na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Wołominie możemy dowiedzieć się,
że obecny dyrektor tej placówki ma ogromne doświadczenie i że z niejednego pieca chleb jadł. Wszechstronnie wykształcony
od zarządzania nieruchomościami, placówkami zdrowia po kierowanie przedsiębiorstwem komunalnym w Augustowie.
„Już od poniedziałku 20 maja
Szpitalem Powiatowym w Wołominie zarządza Andrzej Gruza,
55-letni absolwent Uniwersytetów
Warszawskiego i w Białymstoku,
od wielu lat zawodowo związany
z ochroną zdrowia. Ogłoszenie o
konkursie na stanowisko ukazało
się także w mediach ogólnopolskich. Ośmiu kandydatów złożyło
swe oferty. Specjalnie powołana
komisja miała za zadanie wybrać
najlepszego fachowca wśród nich.
Andrzej Gruza ukończył m.in. studia podyplomowe na kierunku Ekonomika Zdrowia na Wydziale Nauk
Ekonomicznych UW, a wcześniej
studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W swej
długoletniej drodze zawodowej
zdobył różnorodne doświadczenie.
Był m.in. dyrektorem Szpitala Powiatowego w Ełku, prezesem Zarządu Patron sp. z o. o. w Warszawie,
kierował Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych w Augustowie. Przez
blisko 7 lat na stanowisku kierowniczym w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Tyle na
stronie internetowej szpitala powiatowego.
W udzielonym wywiadzie dla lokalnej prasy pan dyrektor Gruza
bez zająknięcia odpowiada na pytania redaktora dotyczące licznych
informacji medialnych o nieprawidłowościach i niegospodarności
w swoim poprzednim zakładzie pracy czyli Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. Dla jasności tematu
redakcja PATRII zwróciła się do
Ministerstwa Zdrowia i rozgłośni
radia ZET z zapytaniami dotyczącymi kontroli w CZD, na które to
odpowiedzi oczekujemy.
W chwili obecnej cytujemy fragmenty tekstu za dziennikarzem radia ZET, pod intrygującym tytułem
„Były nieprawidłowości w Centrum
Zdrowia Dziecka”…
Raport z kontroli Ministerstwa
Zdrowia w Centrum Zdrowia
Dziecka potwierdza informacje Radia ZET. W Centrum dochodziło
do nieprawidłowości. Raport mówi
o rażącej niegospodarności, czy
nie do końca jasnych powiązaniach
prywatno-biznesowych pracowników szpitala.
Dokument w formie informacji
trafi do CBA i Najwyższej Izby
Kontroli.
Wątpliwości kontrolerów Ministerstwa Zdrowia budzi powołana
przez byłego dyrektora centrum
Macieja Piróga spółka Patron,
która zarządzała majątkiem szpitala - dwoma hotelami i blokami
pracowniczymi. Spółka przez lata
przynosiła znikome zyski, a umowy
z nią zawarte były niekorzystne dla
instytutu.
W raporcie z kontroli znajduje się
wręcz stwierdzenie o rażącej niegospodarności. Kontrolerzy zwracają
uwagę na niejasne powiązania prywatno-biznesowe. Przewodniczący
rady nadzorczej, a później szef spół-

ki Patron Andrzej Gruza równocześnie zatrudniony był w instytucie.
Kontrolerzy zwracają uwagę,
że Gruza i były dyrektor CZD –
Piróg zaciągnęli pożyczki mieszkaniowe w szpitalu, które dwukrotnie
przewyższały pożyczki udzielane
pozostałym pracownikom.
Aby mogli dostać po 127 tysięcy
złotych pożyczki konieczna była
zmiana regulaminu zakładowego
funduszu. Inicjatorem podniesienia dopuszczalnej kwoty pożyczki
był Andrzej Gruza. Kontrolerzy
ujawnili też przypadek potencjalnego konfliktu interesów. Chodzi
o pełnomocnika dyrektora Piróga,
który pełnił i pełni funkcje w spółkach handlujących długami szpitali. Firmy te obecnie posiadają
długi Centrum Zdrowia Dziecka.
Analizując wywiad dyrektora Gruzy w lokalnej prasie „Wieściach
Podwarszawskich” – czytelnik dowiaduje się o niespójności odpowiedzi dyrektora z zamieszczonym
tekstem na stronie internetowej
szpitala w Wołominie, gdzie czytamy, że pan dyrektor przez blisko
7 lat zatrudniony był na stanowisku
kierowniczym w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Natomiast w wywiadzie prasowym
dyrektor informuje redaktora „Wieści”, że w ostatnich latach nie zajmował stanowisk kierowniczych
w IP-CZD”. Pytany dalej – „Jak
skomentuje Pan szum wokół Pańskiej osoby, w związku z informacjami dotyczącymi wcześniejszego
raportu z kontroli w Centrum Zdrowia Dziecka jak informowała jedna
z rozgłośni radiowych: „W raporcie
z kontroli znajduje się wręcz stwierdzenie o rażącej niegospodarności”?
– pada odpowiedź: – Nie odczułem „szumu” wokół mojej osoby.
W ostatnich latach nie zajmowałem
stanowisk kierowniczych w IPCZD. Zajmowałem się jedynie doradztwem prawnym, w zakresie niektórych spraw majątkowych. Jeżeli
w CZD występowały w tym czasie
przejawy rażącej niegospodarności,
to nie mam o tym informacji.”
Pada kolejne pytanie związane
z treścią artykułu wspomnianej
stacji radiowej dotyczące kontroli
ministerstwa zdrowia w Centrum
Zdrowia Dziecka o tym że „Kontrolerzy zwracają uwagę na niejasne
powiązania prywatno-biznesowe.
Odpowiedz jest krótka i zdecydowana.

– „Nie wiem kogo dotyczą tego
rodzaju sugestie lub na czym takie
„prywatno-biznesowe powiązania”
miałyby polegać.” Można odnieść
wrażenie, że wspomniany „szum”
może dopiero nastąpić kiedy raport
ministerstwa zdrowia trafi do NIK
lub CBA. I w tym momencie czytelnik musi postawić pytanie – czy
pan dyrektor nic nie wie o tekstach
jakie ukazują się z jego nazwiskiem w ogólnokrajowych gazetach
w kontekście afery niegospodarności, czy sprytnie ucieka od odpowiedzi. Sprawa zaczyna być bardzo
interesująca gdyż w tekście rozgłośni radiowej opartym na raporcie
ministerstwa czytamy – „Chodzi
o pełnomocnika dyrektora Piróga,
który pełnił i pełni funkcje w spółkach handlujących długami szpitali.
Firmy te obecnie posiadają długi
Centrum Zdrowia Dziecka.” To,
że sprawa jest rozwojowa może
świadczyć o tym powyższe niepokojące zdanie. Warto wiedzieć – czy
specjalnie zadłużano warszawski
szpital – CZD ma dług na przeszło
200 milionów złotych - by firmy powiązane z kolesiami mogły korzystnie handlować długami? Szkoda,
że pan dyrektor Gruza nic o tym nie
wspomina. Ale za to mówi za siebie,
że zaciągnął pożyczkę z funduszu
świadczeń socjalnych jak podkreśla
zgodnie z określonym regulaminem. Pan dyr. Gruza nie dopowiada
kto zmienił na korzystniejsze zapisy
regulaminu, by uzyskać znacznie
wyższe pożyczki dla wybranych.
My zaś wiemy z informacji medialnych, że szpital w Wołominie ma
i to bardzo znaczne długi liczone
w kilkunastu lub kilkudziesięciu milionach złotych i wariant pożyczek
firm lichwiarskich już trenował.
Mam nadzieję, że w najbliższym numerze Patrii opublikujemy przygotowywaną odpowiedź Ministerstwa
Zdrowia – dowiemy się ile konkretnie lat pracował w CZD i jakie
pełnił funkcje obecny dyrektor naszego szpitala. Interesujące jest też
w jakiej przestrzeni czasowej narastał dług Centrum Zdrowia Dziecka,
że sięgnął tak olbrzymich rozmiarów, chyba największych spośród
podobnych placówek w Polsce.
Redakcja PATRII zwróciła się do
starosty Powiatu Wołomińskiego
z kilkoma pytaniami dotyczącymi
zasad i wymogów przeprowadzonego konkursu. Oczekujemy na informacje ze starostwa.

Ciekawie komentują to mieszkańcy naszego regionu na stronie internetowej Wieści Podwarszawskich
wyraźnie bojący się działań nowego kierownictwa wołomińskiego
szpitala. Zainteresowanych odsyłam na: http://www.wiesci.com.
pl/?f=xml/201321.xml&p=1
Pytany o zdanie w sprawie powołania nowego dyrektora w Szpitalu
Powiatowym w Wołominie poseł
PiS Mariusz Błaszczak – szef Prawa
i Sprawiedliwości na Mazowszu odpowiedział: Mam nadzieję, że sytuacja szpitala w Wołominie polepszy

się. Trzeba zrobić wszystko, żeby
szpital wołomiński pozostał pod
kontrolą władz samorządowych,
żeby nie był przekształcony w spółkę i prywatyzowany. To jest realne
zadanie dla władz powiatu. Warto
dodać, że PiS ma w Zarządzie Powiatu Wołomińskiego najwięcej
swoich członków. Redakcja PATRII na bieżąco będzie informować
o zmieniającej się sytuacji w powiatowym szpitalu.
opr. red.

Czy stać nas na kolejne eksperymenty
kadrowe w Wołomińskim szpitalu?

KOMORNICY zarobili krocie na CENTRUM ZDROWIA
DZIECKA. Oni bogacą się na CHORYCH DZIECIACH
Centrum Zdrowia Dziecka tonie w długach. Są jednak osoby, które zarabiają na gigantycznych kłopotach tego warszawskiego szpitala. To komornicy.
Ostatnio jeden z nich zajął konto z pieniędzmi na pensje. Wszystko wskazuje
na to, że pracownicy mogą zapomnieć o wypłacie przed świętami.
O gigantycznych kłopotach finansowych Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie
leczone są maluchy z całej Polski, słyszał chyba każdy. Placówka ma ponad 200 milionów złotych długów. Specjalny ministerialny zespół pracuje nad
uzdrowieniem szpitala.
Placówka regularnie nękana jest przez komorników. W tabelce obok wypisaliśmy listę tych egzekutorów długów, którzy tylko w tym roku ściągali zgodnie
z prawem pieniądze dla wierzycieli od tego szpitala.
W 2012 roku ściągnęli z NFZ, z puli, która miała iść do CZD, ponad 4 miliony
złotych. Z tej kwoty pobrali, zgodnie z ustawą o egzekucji komorniczej, prowizję dla siebie.
- Ich prowizja wyniosła w sumie około 500 tys. zł. Te pieniądze otrzymało
w sumie kilkunastu komorników - informuje nas Paweł Trzciński, kierownik
działu komunikacji społecznej CZD.
źródło: http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/komornicy-zarobilikrocie-na-centrum-zdrowia-dziecka-oni-bogacasie-na-chorych-dzieciach_297549.html
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Inauguracja Dni Wołomina 2013
Tradycją obchodów Dni Wołomina jest wręczenie nagród i wyróżnień osobom, instytucjom najbardziej zaangażowanym w działalność na
rzecz naszego miasta na wszystkich płaszczyznach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej czy sportowej. Tegoroczna uroczystość wręczenia dorocznych nagród i wyróżnienień zainaugurowała Dni Wołomina i odbyła się 4 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Wołominie.
Zaproszonych gości, wśrod których byli, m.in: ks. biskup Marek
Solarczyk, poseł na Sejm Jacek
Sasin, burmistrz Ryszard Madziar,
przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Dutkiewicz, wicestarosta
Konrad Rytel, przewodniczący
Rady Powiatu Paweł Solis, radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Gawkowski, radni
miejscy oraz przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń,
przywitała dyrektor MDK Marzena
Małek.
W tym roku dwa wydarzenia stanowią ideę przewodnią obchodów
Dni Wołomina, tj.: Festiwal Piosenki Międzywojennej „Orchidea” im.
Wiery Gran oraz 90- lecie „Huraganu”.
Okolicznościowe
wystąpienia,
podczas których dominowały serdeczne życzenia dla mieszkańcow,
gratulacje i poczucie dumy z naszej
Małej Ojczyzny, wygłosili burmistrz Wołomina Ryszard Madziar,
przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Dutkiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis oraz
poseł na Sejm Jacek Sasin.
Głównym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień oraz
nagród. Medalem Zasłużony dla
Wołomina został w tym roku uhonorowany Ksiądz Biskup Marek Solarczyk. Jego Ekscelencja dziękując
za wyróżnienie podkreślił jak ważny dla niego jest Wołomin, z które-

go pochodzi i pokazał publiczności
prestiżową publikację Rocznika
Watykańskiego, gdzie nasze miasto
figuruje w biogramie księdza jako
miejsce jego urodzenia.
Już po raz drugi w gminie Wołomin zostały wręczone tytuły, puchary, wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe i po raz pierwszy
stypendia sportowe. Ceromonię
poprowadziła pani Lilianna Zientecka naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej, Sportu i Edukacji. I tak:
- tytuł i puchar w kategorii Najlepszego Sportowca Roku Gminy
Wołomin – 2012 otrzymała Monika
Radomska za wysokie wyniki sportowe w koszykówce w skali europejskiej i krajowej.
- tytuł i puchar w kategorii Najlepszego Trenera Sportowego Roku
Gminy Wołomin - 2012 otrzymał
Piotr Dąbrowski, pod którego wodzą zespół zdobywa najwyższe
miejsca w rozgrywkach i turniejach
sportowych, prezentując bardzo wysoki poziom.
- tytuł i puchar w kategorii Najlepszego Działacza Sportowego Roku
Gminy Wołomin – 2012 otrzymał
Karol Moczydłowski za reaktywowanie zespołu seniorów w piłce
siatkowej mężczyzn UKS „SKOK”,
pozyskał sponsora dla zespołu, pomógł utrzymać zespół w III lidze.
Wyróżnienia sportowe otrzymali:
Adrianna Januszko, Maja Perkowska, Natalia Panufnik, Magdalena

LAUREACI NAJWARTOŚCIOWSZEGO WYDARZENIA ROKU 2012
Eugeniusz Dembiński, Piotr Szulc, Maria Krukowska w towarzystwie burmistrza Wołomina i przedstawiciela PZK Bogdana Sawickiego.

Miesiąc, Albert Karolonek, Eugeniusz Dembiński oraz Ryszrad
Zahn. Stypendia sportowe za wyniki sportowe osiągnięte w 2012
roku zostały wręczone Monice Radomskiej, Karolinie Poboży, Sylwii
Bujniak i Albertowi Karolonkowi.
Szczególne gratulacje otrzymała
wołomińska drużyna juniorek w ko-

szykówce, która w tym roku wywalczyła tytuł Mistrzyń Polski.
Tego dnia również Towarzystwo
Przyjaciół Wołomina wręczyło statuetki „Twórca Najwartościowszego
Wydarzenia Roku 2012”. Decyzją
kapituły nagrodą zostali uhonorowani: Eugeniusz Dembiński oraz
Powiatowy Cech Rzemiosł i Przed-

siębiorczości w Wołominie zaś wyróżnienia otrzymali Maria Krukowska oraz Piotr Szulc.
Miłym dopełnieniem wieczoru był
program artystyczny „Show Warszawski czyli blisko Wołomina” w
wykonaniu Teatru „Piąty Wymiar”
oraz Wołomińskiej Kapeli Podwórkowej.

Jego Ekscelencja ks. bp Marek Solarczyk – laureat medalu „Zasłużony dla Wołomina”.

Goście uroczystości: Krzysztof Gawkowski, Paweł Solis, Krzysztof Wytrykus.

Mistrzynie Polski

Werdykt Kapituły odczytuje prezes TPW Jan Tokarski.
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Dlaczego mnie o Tobie nie uczono w szkole?

27 lutego 2013 r. w Kobyłce odbyła się uroczystość nadania Klubowi Gazety Polskiej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Rotmistrz
Witold Pilecki to postać dla Polaków wyjątkowa. Był wzorem Żołnierza Niezłomnego, oddanego Rzeczypospolitej.

Z Jego biografią zetknąłem się
w latach osiemdziesiątych. Dostęp
do informacji był bardzo ograniczony. Bardzo ważne spotkanie z postacią Witolda miało miejsce podczas
kręcenia przedstawienia w Teatrze
TV pt. „Śmierć rotmistrza Pileckiego”. Miałem przyjemność być
statystą w tym spektaklu. Ogromne
wrażenie zrobiło na mnie pomieszczenie przesłuchań, ponure, w którym odczuwało się grozę i cierpienie. Drzwi były uchylone, stał stół,
krzesło. Zobaczyłem świat tamtych
lat, a przecież pokój był ucharakteryzowany dla potrzeb spektaklu.
Doskonale pamiętam to miejsce,
wygląd, ciszę, ale słychać tam również było „nieme krzyki”... Nie
miałem odwagi przekroczyć progu
tego okrutnego miejsca. Te chwile
zostawiły na trwałe ślad w mojej

pamięci.
chania, procesy, wyroki, egzekucje. racji, postać Witolda jest już znana
Jedyny dobrowolny więzień obozu Miejsca spoczynku szczątków wielu wielu mieszkańcom naszego miasta.
koncentracyjnego, KL Auschwitz, Bohaterów tamtych lat są nieznane
Bardzo ważną osobą dla Naszego
Rotmistrz Witold Pilecki stworzył po dziś dzień.
Klubu oraz dla mnie osobiście jest
w tych nieludzkich warunkach orIstnieją środowiska, którym Rot- córka Rotmistrza, Pani Zofia Pilecganizację konspiracyjną, która mia- mistrz Pilecki nadal przeszkadza. ka - Optułowicz. Była ona obecna
ła na celu podtrzymywanie wśród Wciąż widać chęć osądzania. Pró- na Naszym pierwszym spotkaniu
współwięźniów nadziei, wiary, ale buje się zniekształcić Jego wspania- klubowym, jak i na tym późniejrównież gotowości do podjęcia łą biografię. Lecz fali zainteresowa- szym – nadającym Klubowi imię Jej
w odpowiednim momencie działań nia Witoldem Pileckim nic już nie Ojca.
zbrojnych. Kiedy Świat, Europa zatrzyma.
Witold Pilecki jest Naszym
cieszyła się ze
Patronem,
triumfu i zakoń- “Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – a
właściwie
czenia II Woj- staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących Przyjacielem.
ny Światowej, dane terytorium”
Przyjacielem
jest
a
zwycięskie
Marszałek Józef Piłsudski Klubu
również
Pani
armie maszeroMaj jest szczególnym miesiącem Zofia. To właśnie dzięki Jej powały ulicami wielu stolic, w Polsce
w życiu Witolda:
stawie, wytrwałości, determinacji
trwało piekło.
• 13 maja 1901 r. – data urodzin
w kształtowaniu pamięci o ŻołnieWitold Pilecki kierował się taki• 8 maja 1947 r. – uwięzienie przez rzu Niezłomnym, dziś tak wiele
mi podstawowymi wartościami jak
bezpiekę
miejsc w Polsce poświęconych jest
„BÓG HONOR i OJCZYZNA”.
• 25 maja 1948 r. – zamordowanie Pileckiemu. Ulice noszące Jego
Jednak te wartości nie były ważne
Witolda
w powojennej, tzw. „Wolnej Polimię, tablice, pomniki, nadawanie
Inauguracyjne spotkanie Klubu imienia szkołom w całej Polsce – to
sce”.
Dla ludzi „tamtej Polski” Witold Gazety Polskiej w Kobyłce odbyło nie jest przecież decyzja odgórna,
był wrogiem. W pokazowym pro- się 18 maja 2012 r. i poświęcone tylko inicjatywy oddolne. Pamięć
cesie został on skazany na karę było właśnie Rotmistrzowi Pilec- świadczy o istnieniu Narodu.
śmierci. Wyrok wykonano 25 maja kiemu. Było ono okazją do poznaZofia Pilecka-Optułowicz, „ge1948 r. o godzinie 21:30, w więzie- nia postaci Pileckiego i pogłębienia nerałka” jak nazywał Ją Witold, to
niu mokotowskim w Warszawie. wiedzy o Nim. Było również inspi- ambasador, kształtujący kolejne
Zamordowany został strzałem w tył racją do dalszych poszukiwań źró- pokolenia Polaków, to najlepsza
głowy, tak jak mordowano w Katy- deł wiedzy o Pileckim i Żołnierzach nauczycielka ucząca historii, patrioniu. Tak wtedy wyglądały przesłu- Niezłomnych. Po roku od inaugu- tyzmu, skromności, umiłowania do

Ojczyzny.
Szkoły pokochały Panią Zofię,
Ona zawsze kochała dzieci i młodzież. Dlatego tak wiele szkół przyjmuje imię Pileckiego, a córka jest
ciągle zapraszana w różne miejsca
w Polsce.
W tak szczególnym miesiącu
chciałem tej drobniutkiej z wyglądu,
ale Pani wielkiego charakteru, Kobiecie o ogromnej sile wewnętrznej,
podziękować za odwagę i determinację. Tę energię Pani Zofia otrzymuje od Taty, który nadal jest z Nią
i czuwa nad Nią. Ale czuwa On też
i nad wszystkimi, którzy pamiętają
o Bohaterach tamtych lat. Przez całe
życie zawsze towarzyszyła Rotmistrzowi książeczka św. Tomasza –
Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. W ostatnich słowach do swojej
żony, prosił aby czytać każdego
dnia, dowolną linijkę, na dowolnej
stronie. Tak wychowana jest córka –
Pani Zofia.
„Człowiek bez przerwy musi wybierać, jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dla tego żyć”.
Bogdan Grzenkowicz
przewodniczący Klubu Gazety Polskiej
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Kobyłce

Spotkanie
Kłopoty władzy,
z Cezarym Gmyzem cierpliwa praca opozycji
Dnia 16.05.2013 r. o godz. 19.00 w Zespole Szkół
nr 1 w Markach odbyło się spotkanie z p. Cezarym
Gmyzem, dziennikarzem znanym z publikacji m.in.
o aferze hazardowej, śledztwie smoleńskim i komunistycznych szpiegach oraz współtwórcą prawicowej
Telewizji Republika.

Sejmik woj. podkarpackiego zdecydował, że skompromitowanego zarzutami o korupcję marszałka województwa zastąpi Władysław Ortyl, senator Prawa
i Sprawiedliwości. To kolejny wyłom w do niedawna
szczelnym układzie władzy, jaki w Polsce funkcjonował z rozdania Platformy Obywatelskiej i sekundującego jej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sytuacja
w Warszawie, dotychczasowym bastionie PO, potwierdza poważne problemy władzy.

Mariusz Błaszczak
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość

Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące kulisów bieżącej polityki, odejścia z gazety Rzeczpospolita oraz skomplikowanych relacjach
w świecie mediów.
Publicysta przybliżył nam historię słynnego artykułu o trotylu na wraku
rządowego tupolewa, który mocno wstrząsnął polskim światem polityki.
Dostępna była w sprzedaży najnowsza książka Cezarego Gmyza „Zawód:
dziennikarz śledczy”. Spotkanie organizowane było przez lokalne strukury
Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Gazety Polskiej przy współpracy z wydawnictwem Fronda.
Radek Dec
patria.gazeta@op.pl

Jak Polska długa i szeroka, widać
coraz wyraźniej, że Polacy mają
dość miraży roztaczanych przez
premiera Donalda Tuska i jego partyjnych kolegów. Pierwszym dobitnym sygnałem była klęska PO
w przyspieszonych wyborach do
Senatu w Rybniku, wygranych
z dużą przewagą nad konkurencją
przez Bolesława Piechę, wiceministra zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Kolejny sygnał erozji układu
władzy pojawił się bardzo szybko.
Afera korupcyjna, która wstrząsnę-

ła Rzeszowem, przyniosła upadek
koalicji PO-SLD-PSL (wszystkich
przeciwko PiS) w sejmiku podkarpackim i sukces naszego senatora
Władysława Ortyla. Nowy marszałek województwa zapowiada rządy
prawa i sprawiedliwości!
Równolegle kruszy się pozycja
prezydent Warszawy, wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie ma
dnia bez kompromitacji podległych
jej urzędników lub samej pani prezydent, która w politycznym zacietrzewieniu stwierdziła, ze wniosku o jej
odwołanie w referendum nie mogą
poprzeć prawdziwi warszawiacy.
Okazuje się bowiem, że w stolicy
uważanej za matecznik Platformy,
coraz więcej słychać głosów nawołujących do skrócenia fatalnych
rządów Hanny Gronkiewicz Waltz,
których symbolem są horrendalne

podwyżki cen biletów komunikacji
miejskiej, którym towarzyszy ograniczenie dostępu podróżnych do
transportu publicznego, likwidacja
szkół, cięcia zatrudnienia merytorycznego personelu w miejskich
przedszkolach, bałagan w inwestycjach, z których niemal żadna nie
ma szansy na zakończenie w terminie, a wreszcie kompromitacja we
wdrażaniu zapisów przeforsowanej
w Sejmie przez PO ustawy śmieciowej, zakończona dymisją wiceprezydenta miasta.
Tego procesu nikt i nic już nie powstrzyma. Widzimy spadki notowań
Platformy w sondażach, ale najważniejsze jest, że cierpliwa, kilkuletnia praca Prawa i Sprawiedliwości
w opozycji przynosi efekty wzrostu
zaufania Polaków. Jestem pewien,
że nadchodzące zmiany będą korzystne dla Polski i Polaków.
www.gazetapatria.pl

8

Numer 4 (24), czerwiec 2013

Gwiazda o rocznicy 4 czerwca:

Józef Piłsudski mówił, aby w momencie
przełomu strzec się agentów. Niech Polacy
o tym pamiętają.
- Hasło „Solidarność” zostało wykorzystane, ale do zmylenia społeczeństwa. Dużo
ludzi nie poszło na te wybory i my z żoną też nie byliśmy na tych wyborach. Poza
tym, wybory, których wynik był znany jeszcze przed ich ogłoszeniem – mówi Andrzej Gwiazda w rozmowie z Jarosławem Wróblewskim.
Dla pana 4 czerwca jest rocznicą
radosnego święta? To było zwycięstwo społeczeństwa?
- Nie, zwycięstwo Kiszczaka, wyraźne.
Ludzie jednak zagłosowali jednoznacznie na „Solidarność”.
- Hasło „Solidarność” zostało wykorzystane, ale do zmylenia społeczeństwa. Dużo ludzi nie poszło na
te wybory i my z żoną też nie byliśmy na tych wyborach. Poza tym,
wybory, których wynik był znany
jeszcze przed ich ogłoszeniem to,
co to za wybory? Pomysł takich
wyborów nie był wynikiem rozmów
w 1989 r., bo pierwszy raz o takiej
koncepcji wyborczej słyszałem
w 1981 r od Janka Rulewskiego,
że jest taka propozycja: 40 proc.
- my, a 60. proc – oni i czy ja to akceptuję?
Co pan mu wtedy powiedział?
- Oczywiście, że za żadne skarby
na takie coś się nie zgodzimy. Jednak ci, którzy poszli do wyborów
w 89 r. wykorzystali małą furtkę
i wycieli listę krajową. To pokazało, że tamta strona jest bardzo słaba
i nie dysponuje nawet taką ilością
głosów, która by pozwoliła listę krajową PZPR przepchnąć. Te wybory
odsłoniły również stan posiadania
komunistów w społeczeństwie. Oni
mieli nadzieję na znacznie większe
społeczne poparcie. Tymczasem to
było zdyskwalifikowanie pozycji
PZPR.
A rola Lecha Wałęsy, „Solidarności”?
- W tych wyborach 65 proc. wyznaczyli oni, a 35 proc. wyznaczył
Wałęsa. Jeden Stokłosa zdobył
mandat bez zdjęcia z Wałęsą, bo
nikt inny nie wyznaczony przez niego nie zdobył ŻADNEO mandatu.
Udział w tych wyborach był więc
a 100 proc. zaakceptowaniem linii
Kiszczaka i Rakowskiego. Choć
Rakowskiemu wycięto listę krajową, to Kiszczak dostał wszystkie
głosy. Dodać należy, że na zebraniu ministrów spraw wewnętrznych
Układu Warszawskiego w Berlinie,
Kiszczak powiedział, że jedynym
celem stanu wojennego jest zmiana
kierownictwa „Solidarności”.
Wałęsa w dyskusji z Miodowiczem, powiedział, że nowa „Solidarność” będzie zupełnie inna niż
ta z 1981 r. Do nowej „Solidarności” wejdą zupełnie inni ludzie.
Mówił to jeszcze przed wyborami.
Wszystko było więc fachowo przygotowane z propagandą i nagłośnieniem. Również z przedstawieniem
propagandowym, że w tych wybowww.gazetapatria.pl

rach bierze udział „Solidarność”.
Podczas gdy nie brała ona w nich
udziału. Było przy okrągłym stole
4 członków Komisji Krajowej, ale
oni poza zebraniem Komisji Krajowej reprezentowali tylko swoje
poglądy. Do takiego porozumienia
musiała być uchwała władz związku, ale zgodnie ze statutem - nie
było jej. Oni nie mogli reprezentować „Solidarności”. To wszystko
okazało się oszustwem. Pozory zachowywano mówiąc „strona solidarnościowa”
Uważa pan, że było to „grzech
założycielski” tego, co mamy
obecnie w Polsce?
- Było to założycielskie oszustwo. Musimy wziąć pod uwagę,
że te wybory zapewniły brak ujawnienia bezpieki, władzę we wszystkich mediach czyli ich własność
po 89 r. i całkowitą władzę administracyjną czyli siłową, medialną,
ustawodawczą i sądowniczą. Te wybory usankcjonowały stan wojenny, wiedząc, że był on bezprawny.
To że był on złamaniem nawet komunistycznej konstytucji, nie miał
wątpliwości żaden obywatel, który umie czytać. Rada Państwa nie
miała prawa niczego w tym czasie
zatwierdzać, ponieważ trwała sesja
sejmu. Musieliśmy czekać prawie
20 lat przy przy wrzasku „państwo prawa!”, aby Sąd Najwyższy
stwierdził, rzecz oczywistą, że stan
wojenny był złamaniem prawa. Na
stanowiskach pozostali adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, którzy
popełnili najcięższe przestępstwo
kiedy ferowali wyroki i skazywali
ludzi - wbrew prawu.
- Pan tego doświadczył?
Tak. Sędzia, który chciał mnie
skazać na 3 miesiące w Wodzisławiu Śląskim, choć miał pecha, bo
wszyscy świadkowie oskarżenia
nawzajem sobie zaprzeczyli. Po
wyborach 89 r. ten sędzia prezesem
sądu. Powstał system, który nie tyle
rezygnował ze sprawiedliwości, co
nagradzał system, który tę sprawiedliwość łamali. Podobnie z mediami. Tytuły prasowe podzielono między uczestników okrągłego stołu.
Prezesem TVP został przecież agent
bezpieki i prawdopodobnie KGB.
Przebudzeniem z tej sytuacji
była akcja za rządu Jana Olszewskiego oczyszczenia polskiej polityki z agentów bezpieki.
- Olszewski próbował złamać ten
układ, wyjść poza ustalenia okrągłego stołu, ale jednak system się odwinął. Społeczeństwo nie uwierzyło
wtedy, że Wałęsa był agentem bez-

„PATRIA”

Wszystko oddali za Polskę
Ci, którzy są tam, w tych maleńkich trumienkach,
wszystko, co mieli, Polsce oddali, swoje życie – powiedziała Zofia Pilecka-Optułowicz podczas uroczystości przeniesienia ekshumowanych szczątków
polskich bohaterów z Łączki znajdującej się na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie na
cmentarz Północny.

Uroczystość na tzw. „Łączce” Cmentarza na Powązkach.

pieki i mogli Olszewskiego usunąć.
Jednym z głównych animatorów tej
nocy był Donald Tusk. On wystąpił
w obronie tego układu i bezpieki.
Ci, wszyscy, którzy patrzą dziś na
politykę i tego nie widzą są po prostu głupi.
Dziś też rocznica zrywu na placu Tiananmen. Krwawo stłumionego studenckiego protestu wobec komunistycznej dyktaturze
w Chinach. Marszałek Kopacz
pojechała tam teraz z polskimi
parlamentarzystami uwiarygadniając pośrednio tamte działania?
- Ona uwiarygadnia chiński komunizm. Jej wizyta tam w tym dniu
to zaklepanie, że oni mieli racje.
To była przecież niewiarygodna
zbrodnia. To też pokazuje ciągłość:
okrągły stół, wybory, obalenie rządu
Olszewskiego i uwiarygadnianie tej
zbrodni ludobójstwa na placu Tiananmen jako ciągłość polityki PO.
Ta linia polityczna więc trwa.
Puentując naszą smutną rozmowę: co by Pan na koniec powiedział Polakom?
- Tylko znajomość historii może
zaprzeczyć propagandzie. Tego
o czym mówimy nie rozumie do
końca młodzież, stanowiąca coraz
większy procent wyborców. Trzeba znać prawdę, poznawać ją, aby
kształtować swoją przyszłość.
Gdy mówiłem przed wyborami
89 r. o rozmowach w Magdalence,
to na spotkaniach zrywała się zawsze jakaś jedna osoba z krzykiem,
że nigdy nie uwierzy, że Wałęsa
rozmawia z komunistami. Było takie same zaćmienie, gdy był plan
Balcerowicza i średnio wtedy 5 tys.
osób traciło codziennie pracę, a opinia publiczna twierdziła, że nie ma
do tego planu alternatywy.
Józef Piłsudski mówił, aby w momencie przełomu strzec się agentów. Niech Polacy o tym pamiętają.
Rozmawiał Jarosław Wróblewski
www.fronda.pl

W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz państwowych.
Wśród nich niestety zabrakło najważniejszych osób w naszym kraju.
Ani prezydent Bronisław Komorowski, ani premier Donald Tusk nie
znaleźli czasu, by oddać hołd tym,
którzy przelali swoją krew za wolną
i niepodległą Ojczyznę.
Wśród licznie zgromadzonych
osób na warszawskim cmentarzu
Wojskowym na Powązkach byli
m.in. kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych,
a także kibice Legii Warszawa i wielu
mieszkańców Warszawy.

Wciąż czekają
na najbliższych

Najważniejsi jednak byli oni –
członkowie rodzin ofiar reżimu
komunistycznego, którzy zostali
bestialsko zamordowani za niezłomność i wierność Rzeczypospolitej.
Rodziny bohaterów narodowych
z nadzieją oczekują, że badaczom
uda się odnaleźć szczątki najbliższych im osób.
W imieniu rodzin przemówiła córka bohaterskiego rotmistrza Witolda
Pileckiego. Zofia Pilecka-Optułowicz wyraziła ogromną wdzięczność
wszystkim osobom zaangażowanym
w prace na warszawskiej Łączce.
Córka rotmistrza podziękowała m.in.
grupie badaczy, którym przewodniczył prof. Krzysztof Szwagrzyk, a
także wolontariuszom i młodzieży.
– Bardzo serdecznie dziękuję młodzieży, że zechciała skorzystać z tej
bolesnej lekcji historii naszej. I za to
im ogromnie dziękuję. Te prace są
dla nas, tych, którzy czekają na ich
wyniki bardzo ważne. Dla młodzieży naszej są one drogowskazem na
całe życie – podkreśliła Pilecka-Optułowicz. Córka niezłomnego rotmistrza zaznaczyła, że na szczątki ojca
od dawna czeka miejsce godne jego
pochówku. – Jeżeli chodzi o mojego
ojca, mam dla niego miejsce, bo moja
mama pochowana w panteonie Armii
Krajowej nareszcie będzie ze swoim
mężem – zaznaczyła Zofia PileckaOptułowicz.

fot. Edward Olszowy

To nie koniec
badań na Łączce

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, przemawiając nad trumnami ze szczątkami ofiar
reżimu komunistycznego zaznaczył,
że obecni na Łączce „przyszli dzisiaj
na Powązki z potrzeby serca”.
– Na pewno dla każdego z nas ten
dzień będzie jednym z tych, które zapamiętamy na zawsze. Stoimy
przed miejscem, które miało być
miejscem hańby, a stało się jednym
z miejsc najważniejszych w naszej polskiej pamięci. Stoimy nad
szczątkami, które na zawsze miały pozostać anonimowe, dziś udaje
się nam przywracać im tożsamość:
imię i nazwisko. Stoimy nad szczątkami ludzi, którzy mieli zostać zapomniani, a jeśli być pamiętani, to
jako zbrodniarze i zdrajcy, dziś są oni
w naszym panteonie narodowych
bohaterów. Stało się tak dzięki wielu
osobom i instytucjom – powiedział
dr Łukasz Kamiński.
Prezes IPN podziękował także za
współpracę, dzięki której możliwe
było przeprowadzenie ekshumacji na
kwaterze na Łączce, a przede wszystkim prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi, który prowadził prace poszukiwawcze.
– Historii nie możemy zmienić, możemy jednak przezwyciężyć jej skutki. Te prace pokazują to najdobitniej.
Niewątpliwie droga, która nas czeka,
jest jeszcze bardzo długa, ale jestem
przekonany, że wspólnym wysiłkiem
podołamy temu wielkiemu wyzwaniu – dodał dr Kamiński.
Słowo podziękowań skierował
także prof. Krzysztof Szwagrzyk,
który przewodniczył pracom badawczym na Łączce. Zwrócił uwagę, że bardzo ważną rolę odegrali wolontariusze, którzy przybyli
z różnych części Polski, a nawet
świata. Profesor Szwagrzyk wyjaśnił,
że ochotnicy przybyli z Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Norwegii.
– Chciałbym podziękować rodzinom ofiar komunizmu. Tym, którzy
tak jak pani Zofia, państwo Mieszkowscy, pani Smolińska, (...) pani
Leśnikowska, które przychodziły do
nas praktycznie codziennie – powiepatria.gazeta@op.pl

Trzecia rocznica beatyfikacji
ks. Jerzego Popiełuszki

dział prof. Szwagrzyk. Jednocześnie
zaznaczył, że zakończono drugi etap
prac, który trwał cztery tygodnie.
– I z pewnością tu wrócimy – podkreślił badacz.

Chwała bohaterom

Po zakończeniu części oficjalnej
odmówiono modlitwę ekumeniczną.
Ksiądz biskup Józef Guzdek,
ordynariusz polowy Wojska Polskiego, rozpoczął modlitwę od oddania
czci bohaterom.
– Chwała bohaterom! Chwała wam,
żołnierze niezłomni! Kilka dni temu
patrzyłem na potrzaskane, przestrzelone wasze głowy i wzruszenie i żal,
że „człowiek człowiekowi zgotował
ten los”. Za was się modlimy i dziękujemy Bogu za to, że byliście niezłomni, bo z waszej postawy wyrosła
nowa Polska. Ale chwała również
wam, drogie rodziny, za to, że nosiliście w swoich sercach nadzieję,
że prawda zwycięży. Chwała wam
za to, że dzisiaj nasze pokolenie,
ale także i pokolenie najmłodszych
może poznawać prawdziwą historię
naszej Ojczyzny. Historię bolesną,
tragiczną, ale tylko na prawdzie
można budować lepszą przyszłość.
Chwała więc wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
odkrywania tej bolesnej przeszłości –
powiedział ks. bp Guzdek.
Ordynariusz polowy Wojska Polskiego pomodlił się za ofiary reżimu
komunistycznego modlitwą „Ojcze
nasz”, „by człowiek człowiekowi był
bratem, bo jednego mamy Ojca, by
jeden na drugiego nie podnosił ręki”.
– Niech ta modlitwa „Ojcze nasz” zachęci nas także do dalszych prac, by
prawda była do końca rozpoznana –
dodał ks. bp Guzdek.
Następnie przeniesiono trumny ze
szczątkami ekshumowanych bohaterów do karawanów, które wyruszyły
w kolumnie ulicami Warszawy na
cmentarz Północny. Eskortę honorową tworzyli członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
Izabela Kozłowska, MM
naszdziennik.pl
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Kult pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w świetle trzeciej
rocznicy beatyfikacji którą obchodziliśmy 6 czerwca br.

Ryszard Walczak

Prezes
Ogolnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin

Podczas uroczystości imieninowych Ks. Jerzego Popiełuszki 23
kwietnia br. w Parafii Św. Stanisława
Kostki na Warszawskim Żoliborzu
przed nabożeństwem przy grobie męczennika zostały poświęcone krzyże
z przeznaczeniem do ofiarowania
dla Parafii Polskiej na Ukrainie oraz
do Sanktuarium w Józefowie w Powiecie Otwockim. Krzyże te w pielgrzymce pieszo autokarowej zostały
pod kierownictwem Jana Marczaka
wiceprezesa Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

przekazane adoracyjnie do wspomnianych miejscowości.
Zaś 26 kwietnia br. w Domu Pielgrzyma Amikus w parafii Św. Stanisława Kostki miała miejsce uroczystość wyróżnienia miniaturowymi
medalami „Zło Dobrem Zwyciężaj”
ponad 600 osób czuwających przy
grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Na samym początku zgromadzeni
modlili się przy grobie swojego Patrona następnie udali się do domu
pielgrzyma gdzie Proboszcz Żoliborskiego Sanktuarium Ks. Prałat Tadeusz Bożełko powitał przybyłych gości po czym prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard Walczak dokonał
wraz Ks. Proboszczem T Bożełko i
wiceprezesem Komitetu Janem Marczakiem przekazania obrazu olejnego
z wizerunkiem Błogosławionego ks.
Jerzego na ręce Młodzieży z Ząbek
z Gimnazjum nr. 2 im. Ks. Jerzego
Popiełuszki. Ten dar dla szkoły ufundowali prezes w/w Komitetu Ry-

Ryszard Walczak – przekazanie parafii obrazu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

szard Walczak i mieszkaniec Ząbek
Andrzej Rogowski. Po tej ceremonii Młodzież Gimnazjalna z Ząbek
wspominała swojego Patrona w występie recytatorskim.
Po tym wzruszającym występie
Młodzieży Kapituła Medalu „Zło
Dobrem Zwyciężaj” w składzie:
przewodniczący Ryszard Walczak,
wiceprzewodniczący Jan Marczak,
wiceprzewodniczący Sędzia Nizieński, Andrzej Melak, Jan Waś, Łukasz
Kudlicki, dokonała wręczenia medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” z wizerunkiem kapłana męczennika Księdzu Prałatowi Tadeuszowi Bożełko
proboszczowi Sanktuarium Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Następnie Kapituła medalu
w w/w składzie z udziałem Ks. Prałata Tadeusza Bożełko dokonała wręczenia miniaturowych medali „Zło
Dobrem Zwyciężaj” na ręce przedstawicieli grup z NSZZ Solidarności
z różnych regionów Polski dyżurujących przy grobie Błogosławionego

Ks. Jerzego Popiełuszki.
Trzecią rocznice Beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki
obchodziliśmy 6 czerwca br. w tym
dniu w Sanktuarium Żoliborskim
została odprawiona uroczysta Msza
Święta której przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Pikus z licznie przybyłymi Kapłanami oraz najbliższa
rodzina Księdza Jerzego z Mamą
Marianną Popiełuszko oraz Młodzież
przygotowana do Sakramentu Bierzmowania. Podczas tego nabożeństwa
przedstawiciele Komitetu pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki prezes Ryszard Walczak i wiceprezes Jan Marczak wręczyli w darze ofiarnym na
ręce Ks. Biskupa dwu tomowy album
„Chrystus Katyński”, a na zakończenie tak uroczystego nabożeństwa K.
Biskup dokonał poświęcenia kolejnych dwóch Krzyży z których jeden
w pielgrzymce poniesiemy do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Odznaczenie medalem ks. Tadeusza Bożełko. Ryszard Walczak, Andrzej Melak i sędzia
Bogusław Nizieński

Charytatywny Piknik z Fantazją w Ząbkach
Szanowni Państwo, Fundacja Dziecięca Fantazja zajmuje się spełnianiem marzeń nieuleczalnie chorych dzieci. W przeciągu 10 lat działalności udało nam się spełnić ponad 3000 marzeń ciężko chorych dzieci. 22 czerwca organizujemy w Ząbkach Charytatywny Piknik
z Fantazją wraz z Niepublicznym Przedszkolem “Przystań Elfów”. Jest to już druga edycja tej imprezy. Pierwsza odbyła się w zeszłym
roku. Udało się wtedy zebrać fundusze na spełnienie fantazji trójki naszych podopiecznych z okolic Wołomina.
Podczas imprezy będą zbierane
pieniądze na spełnienie marzeń
czwórki naszych podopiecznych
z okolic Warszawy.
• 6-letnia Asia zmaga się z białaczką połączona z chłoniakiem. Jej
marzeniem są kucyki Pony.
• 11-letni Miłosz walczy z guzem
mózgu. Marzy o konsoli Playstation Vita.
• 6-letni Karol zmaga się z chłoniakiem. Uwielbia Zygzaka Mcqueena i chciałaby dostać gadżety
właśnie z tym bohaterem bajek.
• 15-letni Patryk urodził się z przepukliną
oponowo-rdzeniową.
Marzy o przenośnej konsoli
Playstation wraz z grami.
patria.gazeta@op.pl

Karol (6 lat)

Joanna (6 lat)

Patryk (15 lat)

Adrianna Wróbel
Fundacja Dziecięca Fantazja
www.f-df.pl
http://www.facebook.com/DzieciecaFantazja

KRS: 0000168783
ul. Kickiego 1, 04-373 Warszawa
tel. 22 517 17 70
tel. kom. 696209172
www.gazetapatria.pl

10

Numer 4 (24), czerwiec 2013

Powrót do normalności

Ostatni bastion, gdzie dobrze mieli się „czerwoni”
padł. Przez blisko 50 lat łącznie z dwudziestoleciem
trzeciej RP ta placówka oświatowa swoim wyglądem
zatrzymała się w czasie jedynej słusznej linii nieboszczki partii PZPR. Wystarczyło wejść na zaniedbane korytarze gdzie w oczy uderzały wiszące dekoracje z tamtych lat z tekstami haseł czerwonego
sztandaru. Gdyby któryś z reżyserów miał pomysł na
nakręcenie filmu z okresu PRL, stara Piątka była by
nie do zastąpienia.
Jan Wiesław Tokarski
Zmiana przyszła za obecnej kadencji samorządowej i wyborze
nowej pani dyrektor i jej współpracowników. Szkoła z dnia na
dzień zmieniała swoje oblicze nadrabiając utracony czas. Mam na
myśli wybór p. Agnieszki Ludwin
na dyrektora Zespołu Szkół nr. 5
w Wołominie. Szkoły niegdyś najnowocześniejszej w mieście, tzw.
tysiąclatki, która była marzeniem
niejednego rodzica. Słynna na cały
powiat szkoła sportowa wydała
niejednej talent, zresztą nie tylko
sportowy. Przez lata zmieniali się
uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, zmieniał się też system oświaty i oczekiwania wobec szkoły. Ale
i szkoła się zmieniała.
Pani dyrektor Agnieszka Ludwin
zaczęła od zmiany wizerunku szkoły; piękne czyste korytarze, pomalowane klasy i parking przed szkołą
po przeszło 50 latach. Pani dyrektor
pozyskiwała środki na ten cel: od
sponsorów, przyjaciół szkoły i rodziców. Za to, ze strony niektórych
środowisk spotykały ją tylko szykany i skargi do tzw. wyższych instancji, gdyż próbowano wykryć nieprawidłowości. Cóż, już tak bywa,
jak jest dobrze to musi być źle.
Ale największym sukcesem pani
dyrektor jest idea wychowywania
dzieci i młodzieży w duchu wartości
patriotycznych i chrześcijańskich.
Idea jakże zwyczajna a jednocześnie odważna i taka pod prąd… To
właśnie z inicjatywy Pani Dyrektor
Zespół Szkół nr. 5 był inicjatorem
i organizatorem Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na
uroczystość został zaproszony pan
minister prof. Romuald Szeremie-

tiew, a nie jak to było w innych
Szkołach pan Rosati i inni, których
to poglądy są poprawne politycznie,
ale czy zgodne z prawdą?
Profesor R. Szeremietiew wygłosił wykład o cierpieniach polskich
patriotów i bezprawnym okrucieństwie funkcjonariuszy UB w latach
1945-1956. Uczniowie uczestniczyli również we mszy św. w kościele
Matki Boskiej Królowej Polski. Po
zakończeniu mszy św. młodzież zaprezentowała spektakl patriotyczny
„Golgota Wyklętych”. Następnie
biało – czerwony pochód, złożony
z młodzieży przedstawicieli partii politycznych, instytucji i władz
samorządowych wraz z p. Burmistrzem Ryszardem Madziarem
i p. Starostą Piotrem Uścińskim udał
się pod pomnik Żołnierzy Armii
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na ulicy Przejazd. Tam, po
Apelu Poległych odczytanym przez
księdza porucznika Grzegorza Idzika, przedstawiciele wołomińskich
środowisk złożyli kwiaty.
Innym wydarzeniem, w którym
uczestniczyłem było święto szkoły, które odbyło się 31 maja w 130
rocznicę urodzin patrona szkoły
C. K. Norwida. Był to dzień szczególny, w którym szkołę zaszczycili znakomici goście: Przyjaciele
i Darczyńcy Szkoły. Wśród nich
m.in. pan Burmistrz Ryszard Madziar, pan wiceburmistrz Grzegorz
Mickiewicz, pani Liliana Zientecka,
ks. Zygmunt Podstawka, pan Andrzej Zych, pan Jan Tokarski i wielu
innych, którzy z rąk pani Dyrektor
otrzymali symboliczną odznakę
„Przyjaciela Szkoły”. Szkoła może
się szczycić, że ma tylu oddanych
przyjaciół. To dzięki nim i staraniom pani Dyrektor szkoła doczeka-

ła się po 50 latach parkingu, którego
uroczystego otwarcia dokonał pan
Burmistrz i pani Dyrektor a poświecenia ks. Zygmunt Podstawka.
Następnie wszyscy obejrzeli spektakl w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół nr. 5 „Naprawdę jaka jesteś
nie wie nikt…” przygotowany przez
panią Dyrektor Agnieszkę Ludwin
i Panią wicedyrektor Agnieszkę Pytkowską. Piekna scenografia, odpowiedni wybór tekstów z literatury i
ogromne zaangażowanie młodzieży
było dla widzów prawdziwą ucztą
kulturalną.
Pani Agnieszka Ludwin i jej zastępczyni pani Agnieszka Pytkowska zarządzająca szkołą dopiero rok.
Ich zdecydowanie i determinacja nie
tylko zmieniły wizerunek szkoły, ale
też pokazały, że szkoła, to miejsce,
gdzie uczy się prawdziwej historii,
patriotyzmu i poszanowania wartości chrześcijańskich. Szkoda tylko,
że nie można liczyć na solidarności
i powielanie takich inicjatyw w innych szkołach. Szkoda, że młodzież
„karmiona” współczesnym materializmem , spektakularnym sukcesem,
dążeniem do szczęścia nie wie, co
to dobro, prawda, sprawiedliwość,
miłość, nie zna historii swego kraju.
Bo i po co? Przecież to niemodne,
nienowoczesne, nie na czasie.
I tu apel do naszej prawidłowej
władzy – niech ta hydra lewacko
– liberalno – obyczajowa nie podnosi głowy i nie bałamuci naszej
młodzieży. Apel też o Was drudzy
Dyrektorzy i Nauczyciele nie bójcie
się iść pod prąd, bo jak powiedział
śp. ksiądz Jan Sikora „tylko zdechła
ryba płynie z prądem, żywa potrafi
płynąć pod prąd”.

REKLAMA
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Święto szkoły
31 maja był szczególnym dniem dla Zespołu Szkół
nr 5 w Wołominie. Był to dzień, w którym uroczyście
obchodziliśmy Święto Szkoły, a także 130 rocznicę
śmierci C. K. Norwida - patrona naszej szkoły. Z tej
okazji uczniowie Szkoły Podstawowej mogli obejrzeć
montaż słowno - muzyczny poświęcony życiu i twórczości patrona szkoły przygotowany przez Panią Bożenę Dobosz.

Otwarcie nowego parkingu przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie.

Był to także dzień, w którym
szkołę zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Przyjaciele i Darczyńcy Zespołu Szkół
nr 5 w Wołominie. Cała społeczność
szkolna, na czele z Panią dyrektor
Agnieszką Ludwin, wyraziła tego
dnia wdzięczność wszystkim tym,
którzy nie szczędząc swoich sił,
czasu, zdrowia i środków materialnych przyczynili się do znaczącej
zmiany wizerunku tej placówki. Do
tego zaszczytnego grona zaliczyć
trzeba wszystkie te osoby, które
z rąk Pani Dyrektor Agnieszki Ludwin otrzymały tego dnia symboliczną odznakę „Przyjaciela Szkoły”. Należą do nich: Pan Ryszard
Madziar - Burmistrza Wołomina,
Pan Grzegorz Mickiewicz - Wiceburmistrz Wołomina, Pani Liliana
Zientecka - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji
Urzędu Miejskiego w Wołominie,
Ksiądz Zygmunt Podstawka - Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, Pan Zbigniew Paziewski - radny Wołomina, Pan Andrzej
Zych - prezes Przymierza Samorządowego, Pan Jan Tokarski - prezes
Towarzystwa przyjaciół Wołomina,
Państwo Ewa i Marek Sawiccy – lokalni biznesmeni, Pan Piotr Szulc dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wołominie, Pani Urszula Strużyk
- zastępca dyrektora Powiatowego
Szpitala w Wołominie, Pan Paweł
Pergoł - właściciel agencji reklamowej Paragraph Design, ksiądz
porucznik Grzegorz Idzik - kapelan
i dowódca Związku Strzeleckiego
„Strzelec”, Pan Ivo Bachurewicz

Redakcja zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie
zwracamy materiałów niezamówionych.
Za treść ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i niesponsorowanych oraz listów Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. Prz gotowane przez Wydawcę reklama pozostaje jego własnością.

- mistrz kulinarny i szef kuchni
w jednym. Nie można także zapomnieć o wielu oddanych tej szkole
Rodzicach, z Panem Dariuszem
Przewoźniakiem – Przewodniczącym Rady Rodziców na czele.
Szkoła nasza szczyci się, iż ma tak
wielu oddanych przyjaciół. To także m.in. dzięki tym osobom możliwe było powstanie tak potrzebnego
w naszej szkole parkingu. Szkoła,
po blisko 50 latach, dzięki staraniom Pani dyrektor Agnieszki Ludwin, doczekała się parkingu, którego uroczystego otwarcia dokonał
Pan Burmistrz – Ryszard Madziar
i Pani Dyrektor, a poświecenia - Ks.
Proboszcz Zygmunt Podstawka.
Następnie wszyscy goście i społeczność szkolna obejrzała spektakl
w wykonaniu uczniów naszej szkoły
pod tytułem: „Naprawdę jaka jesteś
nie wie nikt…” przygotowany przez
Panią dyrektor Agnieszkę Ludwin
i Panią wicedyrektor Agnieszkę Pytkowską.
Kolejnym z punktów obchodów
Święta Szkoły był Festiwal Sportu. Po akademii młodzież wraz
z nauczycielami udała się do hali
sportowej OSiR „Huragan” w Wołominie, gdzie odbyły się rozgrywki
sportowe o puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły
rywalizowali ze sobą w dwóch konkurencjach: piłka siatkowa i „dwa
ognie”. Po zaciętych bojach, ale
w myśl zasady fair play i przy silnym dopingu zarówno uczniów jak
i nauczycieli, dwukrotnie zwyciężyło grono pedagogiczne. Na wszystkich uczestników Festiwalu Sportu
czekała też słodka niespodzianka,
ale nie były to tylko słodycze. Nasi
uczniowie mogli też skosztować
przygotowanych przez siebie smakołyków ze „zdrową żywnością”.
Niestety, to co miłe szybko mija.
Z niecierpliwością czekamy więc na
kolejne Święto Szkoły, a uczniowie
patria.gazeta@op.pl
niewątpliwie
na sportowy rewanż.
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PKW na moskiewskim kursie,
a więc pilnujmy wyborów sami!

29.05.2013 Szkolenie wyborcze

Moskiewska eskapada PKW wskazuje, że wyborów naprawdę trzeba pilnować,
bo inaczej nad urnami zdarzą się kolejne cudy.
Wiadomość z sieci:
Kierownictwo polskiej Państwowej Komisji Wyborczej wzięło
udział w dwudniowym szkoleniu
w Moskwie. Jego organizatorem
była rosyjska Centralna Komisja
Wyborcza – informuje radio RMF
FM. To nie pierwszy przypadek,
kiedy przedstawiciele PKW spotykają się z przedstawicielami rosyjskiej komisji.
Po wszystkich podejrzeniach
i zarzutach o moskiewskie serwery,
sędziowie z Państwowej Komisji
Wyborczej jakby nigdy nic, pojechali sobie na dwudniowy kurs do
Moskwy, stolicy państwa znanego
z uczciwych wyborów i przywiązania do zasad demokracji. Jakie tam

pobierali nauki, nie wiem, ale dopisuję tę moskiewską eskapadę sędziów do listy wielu wcześniejszych
nadzwyczajnych wydarzeń wyborczych (jak na przykład 2 miliony
głosów nieważnych w wyborach do
sejmików, czy 50 procent głosów
na PSL w płockim okręgu marszałka Struzika) i zgłaszam wniosek
o pilnowanie wyborów. Prawo
i Sprawiedliwość musi uruchomić
korpus ludzi dobrej woli, którzy nie
tylko dopilnują liczenia głosów w
komisjach, ale spiszą też wszystkie
wyniki, sfotografują po wywieszeniu na drzwiach komisji, a potem
jakaś pracownia komputerowa
wszystko to zbierze, sprawdzi i zliczy, zanim nad urnami zdarzą się

Janusz Wojciechowski
kolejne cudy.
A swoja drogą marnotrawna jest
ta Państwowa Komisja Wyborcza.
Aż do Moskwy się wybrała, a przecież na Białoruś bliżej…

Okiem PATRII

Uroczystości przy pomniku
Powstania Styczniowego

Witamy w Wołominie!
REKLAMA

Odsłonięcie krzyża przy pomniku Powstania Styczniowego 1863 r. przy parafii
Św. Józefa Robotnika w Wołominie. Zorganizowali przewodniczący KSP „Totus
Tuus” Sylwester Kot i Bogdan Sawicki z udziałem parafian. Po uroczystej mszy
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie krzyża i masztów przy pomniku.
REKLAMA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o.
z siedzibą w Wołominie
informuje, iż przystępuje do realizacji dwóch programów
znacząco ułatwiających i obniżających koszt podłączenia do „unijnej”1) sieci
kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Wołomin:

– „Projekt za złotówkę” oraz
– „Wybuduj przyłącze z PWiK”
Wszyscy zainteresowani Mieszkańcy Miasta i Gminy Wołomin z terenu, na którym istnieje możliwość
podłączenia do „unijnej” sieci kanalizacji sanitarnej proszeni są o zgłaszanie się do Działu TechnicznoInwestycyjnego Przedsiębiorstwa przy ul. Granicznej 1 w Wołominie, celem rozpoczęcia procedury
przyłączania do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Zarząd PWiK
1) wykaz „unijnej” sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się na stronie www.pwik.wolomin.pl
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