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Kazimierz Andrzej Zych

„Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” 
– premiera już we wrześniu– premiera już we wrześniu
Praktycznie wszystkie telewizje milczą - jak to jest możliwe? A jednak! 13 września br. wchodzi na ekrany 
polskich kin fi lm w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego, syna powstańca warszawskiego pod tytułem „Sierp-
niowe Niebo”. Obraz jak do dziś najbardziej oddający realia tamtych dni w którego taśmę fi lmową wkom-
ponowano fi lmy archiwalne z walk na ulicach Warszawy oraz życia ludności umęczonego przez Niemieckich 
okupantów miasta.

W fi lmie zagrali wybitni polscy 
aktorzy, miedzy innymi zobaczymy 
ostatnią rolę śp. Krzysztofa Kolber-
gera który do końca walczył dziel-
nie ze śmiertelną chorobą. Dzieło 
reżysera Dobrowolskiego,moim 
zdaniem jest to wyzwanie na ne-
gatywny powojenny obraz fi lmu 
A. Wajdy „Kanał” w którym po-
prawny politycznie reżyser ukazuje 
pokolenie żołnierzy Armii Krajo-
wej powstania jako stracone, bez 
przyszłości, czego wymownym epi-
zodem jest końcowy kadr wyjścia 
z kanału zamkniętego stalową kratą. 
Widz odczytuje to jako wyreżysero-
wany symbol klęski Powstania i bo-
haterskiego Pokolenia Kolumbów. 
Niedawno w telewizji publicznej 
pokazano reżysera Andrzeja Wajdę 
na planie fi lmu Jana Komasy pt: 
„Miasto 44”. Jest to swoiste poko-
leniowe przekazanie pałeczki fi l-
mowca, młodemu reżyserowi który 
podjął się wielkiego dzieła i tematu 
bez należytego przygotowania hi-
storycznego co wytykają mu niektó-
rzy krytycy fi lmowi. „Sierpniowe 
Niebo” i dziwne milczenie polskich 
mediów o tym, że tak poważny fi lm 
wchodzi na ekrany już we wrześniu 
br. ,w dzisiejszej upolitycznionej 
i bojącej się prawdy – Polsce nie 
może już dziwić. Wszyscy pamięta-
my upokarzające dyskusje w Sejmie 
RP z udziałem polskiego ministra 
MSZ R. Sikorskiego w sprawie 

uchwały potępiającej mordy Pola-
ków na Kresach nazwania  ludobój-
stwem a nie jego znamionami. Na 
koniec dodam, że „Sierpniowe Nie-
bo” w swojej genezie powstania ma 
bliskie powiązania z Wołominem 
oraz licznych sympatyków, kopro-
ducentem jest Mariusz Gazda pre-
zes SKOK Wołomin. Współczesny 
obraz Powstania Warszawskiego 
reżysera Dobrowolskiego łamie ste-
reotypy jedynie słusznego i popraw-
nego reżysera, który jakby na pew-
ne tematy polityczno-fi lmowe miał 
wyłączność. Co bardziej bulwersuje 
– decydenci kultury w naszym kraju 
ciągle to mu wmawiają i ślą kolej-
ne fundusze na karykaturalne dzieła 
typu fi lm o Wałęsie. Polskie kino to 
swoista piramida półek gdzie mło-
dy i zdolny reżyser bez przyzwole-
nia guru reżyserii szybko spadnie, 
chyba ze podąży jego śladami.  Jak 
Wajda potrafi  zakłamać historię  wi-
dzimy w jego fi lmie „Lotna” gdzie 
ośmiesza polskiego ułana atakujące-
go niemiecki czołg szablą. Przykro 
ale ten obraz dziś jest powielany 
w historii Niemiec i odbierany jako 
prawda historyczna. Mam nadzieję 
że do premiery fi lmu „Miasto 44” 
mamy jeszcze rok i młody reżyser 
samodzielnie zadba o ważne szcze-
góły nie tylko historyczne fi lmu.  
Poniżej przedstawiam informacje 
o fi lmie „Sierpniowe Niebo” za-
czerpnięte z internetu.

„Sierpniowe niebo. 63 dni chwa-
ły” to pierwszy od wielu lat fi lm fa-
bularny o Powstaniu Warszawskim. 

Wykorzystano w nim nieznane do tej 
pory materiały fi lmowe z 1944 roku, 
które z niespotykaną siłą oddają re-
alizm walk ulicznych.

„Sierpniowe niebo. 63 dni chwa-
ły” to zrealizowany w nowatorski 
sposób fi lm fabularny będący hoł-
dem dla młodych Polaków walczą-
cych w Powstaniu Warszawskim. 
Reżyserem i autorem scenariusza 
jest Irek Dobrowolski, twórca ponad 
trzydziestu fi lmów dokumentalnych, 
w tym nagradzanego na krajowych 
i międzynarodowych festiwalach 
„Portrecisty”. Jego ojciec – Leszek 
Dobrowolski, pseudonim „Wrzos”, 
żołnierz Batalionu „Gozdawa”, 
walczył na warszawskiej Starówce, 
a stryjeczny wuj – Stanisław Ry-
szard Dobrowolski – napisał tekst 
najbardziej znanej pieśni powstań-
czej – „Warszawskie dzieci”.

W obsadzie obok aktorów zawo-
dowych – między innymi Krzysztofa 
Kolbergera, Anny Romantowskiej, 
Jerzego Nowaka, Emiliana Kamiń-
skiego i Anny Nehrebeckiej – wystę-
pują prawdziwi uczestnicy Powsta-
nia Warszawskiego oraz muzycy 
hip-hopowej grupy Hemp Gru.

Film objęty jest opieką meryto-
ryczną Muzeum Powstania War-
szawskiego. Premiera odbędzie się 
we wrześniu 2013 r.

Patronami fi lmu „Sierpniowe nie-
bo. 63 dni chwały” są Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy, 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz Instytut Pamięci Na-
rodowej.

Sens Powstania WarszawskiegoSens Powstania Warszawskiego
Geneza Powstania Warszawskiego sięga 23 sierpnia 1939 roku, kiedy na Kremlu w Moskwie został podpisany 
tajny układ pomiędzy Niemcami, zwanymi wówczas III Rzeszą, oraz Rosją nazywaną Związkiem Sowieckim. 
Celem układu był nie tylko IV rozbiór Polski i likwidacja “na zawsze państwa polskiego”, ale także ekstermi-
nacja polskich elit przywódczych.

Spór o sens Powstania Warszaw-
skiego ograniczony jedynie do sa-
mej decyzji o jego wybuchu jest bez 
sensu, bo przecież Powstanie było 
konsekwencją tego wszystkiego, co 
się wydarzyło od 23 sierpnia 1939 
roku do 1 sierpnia 1944 roku. Rów-
nie dobrze można pytać o sens obro-
ny Polski we wrześniu 1939 roku 
przed druzgocącą przecież przewa-
gą naszych odwiecznych wrogów. 
Ignoranci albo ludzie złej woli po-
tępiali Powstanie, a jednocześnie 

zapominali o okolicznościach, za-
pominali, że to Rosjanie i Niemcy 
byli agresorami, okupantami, za-
borcami. Polska i Polacy zaś byli 
ich ewidentnymi ofi arami. Niewąt-
pliwie “winą” Polaków jako Narodu 
i społeczeństwa było niegodzenie 
się z utratą wolności. Ponadcza-
sową odpowiedź na pytanie o sens 
walki z okrutnym i potężnym wro-
giem dał niegdyś Marszałek Józef 
Piłsudski: “W życiu bywają rzeczy 
ważniejsze niż samo życie”. Cho-
ciaż powstanie w sensie militarnym 
ograniczało się do walk jedynie 
o lewobrzeżną część stolicy, to jed-
nak w sensie geopolitycznym jego 
znaczenie było dużo większe. Do-
tyczyło mianowicie nie tylko przy-
szłych losów Polski jako takiej, ale 
w znaczącym stopniu losów Europy 
po II wojnie światowej. Oto latem 

1944 roku na całym ogromnym fron-
cie wschodnim Niemcy cofają się 
pod naporem wielomilionowej Ar-
mii Czerwonej, której korpusy pan-
cerne w ostatnich dniach lipca 1944 
roku dochodzą na odległość 12-35 
km od Warszawy m.in. od strony 
Wołomina, Legionowa, Nieporętu. 
Zdemoralizowane i pobite oddziały 
niemieckie w popłochu przeciągają 
przez Warszawę. Na niebie panu-
je całkowicie lotnictwo sowieckie, 
a marszałkowie i generałowie Sta-
lina (m.in. Żukow, Rokossowski, 
Czujkow, Koniew) z całą determina-
cją atakują Niemców, planując szyb-
kie zakończenie wojny. Sytuacja 
zmienia się natychmiast po rozpo-
częciu Powstania w Warszawie. Na 
osobisty rozkaz Stalina gigantyczna 
ofensywa sowiecka zostaje całko-
wicie zatrzymana. Miara czasu ma 

szczególne znaczenie przy pytaniu 
o sens Powstania Warszawskiego! 
Marszałek Wasyl Czujkow, słynny 
dowódca m.in. obrony Stalingradu, 
w swych odfałszowanych pamiętni-
kach wydanych już w latach 90., po 
upadku Związku Sowieckiego, pi-
sze dosłownie: ,,Wojnę można było 
zakończyć pół roku wcześniej - nie 
w maju 1945, ale do grudnia 1944, 
gdyby nie decyzja Stalina wstrzy-
mująca I Front Białoruski w sierp-
niu 1944. (...) Moglibyśmy dojść 
dalej na Zachód, nie do Berlina i nad 
Łabę, ale aż do Renu. Los wojny 
potoczyłby się inaczej. (...) Ileż mi-
lionów istnień ludzkich udałoby się 
ocalić, iluż żołnierzy mniej by po-
legło”. Latem 1944 roku wydawało 
się, że z zasadniczych względów 
strategicznych Rosjanie nie mogą 
zrezygnować z okazji przekroczenia 

linii Wisły, co dawałoby im blisko 
sześciomiesięczne wyprzedzenie 
w ofensywie na Niemcy w porówna-
niu z aliantami. Stalin uznał wszela-
ko, że skuteczne unicestwienie AK 
i sił niepodległościowych Polski jest 
więcej warte niż zajęcie Niemiec 
nawet po linię Renu. Już po zakoń-
czeniu wojny, w ofi cjalnym przemó-
wieniu na Kremlu w czerwcu 1945 
roku, tuż przed udaniem się na kon-
ferencję Wielkiej Trójki do Poczda-
mu, Stalin chełpił się i powiedział 
dosłownie do swoich marszałków 
i generałów: ,,To nie Niemcy, ale 
Polska jest naszą największą zdoby-
czą wojenną”. Być może to zdanie 
sowieckiego dyktatora, zbrodniarza 
i ludobójcy stanowi klucz do zro-
zumienia sprawy polskiej w latach 
1939-1945, w tym także sensu Po-
wstania Warszawskiego.

prof. Józef Szaniawski
(Autor zginął tragicznie 

4 września 2012 r. w Tatrach)

niawswswski
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O modelu edukacyjnym szkoły „Animus”

Perspektywa chrześcijańska jest 
fundamentem edukacji spersona-
lizowanej, która każe traktować 
każdego ucznia jako osobę posia-
dającą godność, osobę wyjątkową, 
nieprzeciętną i niepowtarzalną. 
W związku z tym wychowanie 
i edukacja w szkołach „Animusa” 
obejmuje wszystkie aspekty rozwo-
jowe młodego człowieka: poznaw-
czy (rozum), psychiczny (emocje), 
fi zyczny (ciało), społeczny (rela-
cje z innymi), duchowy (kontakt z 
Bogiem), kulturowy (twórczość). 
W modelu edukacyjnym wychowa-
nie rozumiane jest jako kształtowa-
nie charakterów w taki sposób, by 
uczniowie powoli przybliżali się 
do wartości takich jak pracowitość, 
patriotyzm, szacunek, duch służby, 
miłosierdzie – bowiem tylko życie 
oparte na wartościach i cnotach  
ewangelicznych prowadzi człowie-
ka ku dojrzałości wewnętrznej. 

Atmosfera szkół „Animusa” to 
atmosfera szacunku wobec dru-
giej osoby, życzliwości i pomocy, 
ale również rozsądnych wymagań 
i czerpania radości z własnej pracy. 
Aby taki model edukacyjny miał 
szansę zaistnienia w społeczeń-
stwie, musi objąć swoim wpływem 
wszystkie poziomy nauczania. Po-
zwoli to wtedy od początku przygo-
dy ze szkołą aż do jej zakończenia 
egzaminem maturalnym na spójne, 
przemyślane, oparte na wartościach 

Niepubliczną Szkołę Podstawową „Animus” powołali do życia ludzie pracujący z dziećmi od wielu lat; ludzie, którzy pragnęli powrotu do 
modelu edukacyjnego łączącego w spójną całość kwestie wychowania i nauki. Model taki w naturalny sposób odwołuje się do inspiracji 
ewangelicznych, ponieważ to właśnie w Ewangelii znajduje źródło zasad wychowawczych i etycznych. Istotą tego modelu edukacyjnego 
jest perspektywa chrześcijańska w odniesieniu do wizji człowieka i świata. Zgodnie z tą perspektywą człowiek przez całe swoje życie 
dąży ku dojrzałości, ku osiągnięciu swej pełni – a możliwe to jest tylko dzięki poznaniu i umiłowaniu Boga.

kształtowanie charakteru młodego 
człowieka. Z tego powodu założy-
ciele Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej „Animus” zamierzają w toku 
swojej dalszej działalności urucho-
mić gimnazjum oraz liceum.

Szkoły „Animusa” to szkoły z za-
łożenia kameralne. Mała liczebność 
klas (do 14 osób) ma zagwaranto-
wać optymalne warunki do nauki 
oraz rozwoju społecznego dzieci, 
jak również umożliwić zawiązanie 
prawdziwej wspólnoty opartej na 
głębokiej relacji koleżeńskiej mię-
dzy uczniami. Środowisko skupio-

ne wokół „Animusa” to wspólnota 
rodziców, nauczycieli i uczniów, 
którzy – uczestnicząc we wspólnym 
modelu edukacyjnym – przyjmują 
i wyznają te same zasady oraz war-
tości. 

Jedną z głównych wartości 
w szkole „Animus” jest rodzina 
jako miejsce wzrastania w duchu 
miłości i poszanowania innych. 
Model edukacyjny przyjęty przez 
szkoły „Animusa” to model szkoły 
dla rodzin, szkoły, w której rodzice 
i nauczyciele są partnerami na dro-
dze edukacyjnej dziecka. Zakłada to 

wysokie wymagania zarówno wo-
bec kadry pedagogicznej jak i wo-
bec rodziców, wymagania podjęcia 
wysiłku wychowawczego, aktyw-
nego współuczestniczenia w życiu 
szkolnym dziecka, określania jego 
granic wolności i odpowiedzialno-
ści, dbania o serdeczność, miłość 
i życzliwość pomiędzy małżonka-
mi, ćwiczenie się w cierpliwości 
i dobrym humorze – tak potrzebnych 
w niełatwym i długotrwałym pro-
cesie wychowania dziecka. Kame-
ralność i domowa atmosfera szkół 
„Animusa” gwarantują indywidu-
alizację procesu nauczania i wycho-
wania, a co za tym idzie – współpra-
cy z rodzicami. 

Nauczyciele w szkołach „Ani-
musa” to ludzie utożsamiający się 
z wyżej opisanym modelem edu-
kacyjnym, co przejawiają poprzez 
świadectwo własnego życia. Dbają 
również o swoje kompetencje peda-
gogiczne i doskonalenie zawodowe, 
aby jeszcze  lepiej pracować z dzieć-
mi. Równie ważne jak przygotowa-
nie i doświadczenie zawodowe pra-
cowników szkoły jest ich określona 
postawa życiowa zgodna z chrze-
ścijańską wizją człowieka i świata, 
ponieważ taka formacja obecna jest 
w  procesie wychowawczo-dydak-
tycznym w szkołach „Animusa”. 
Przekaz wiary katolickiej odbywa 
się przede wszystkim poprzez świa-
dectwa życia i postępowania osób 

przebywających z dziećmi. Ponadto 
szkoły prowadzą rozszerzony wy-
miar lekcji religii służących przeka-
zywaniu zasad wiary oraz włączają 
codzienną modlitwę do planu dnia 
(np. modlitwa przed posiłkiem).

Ten konkretny model edukacyj-
ny przyjęty przez szkoły „Animu-
sa” nasuwa określone rozwiązania 
w sferze organizacyjnej i dydaktycz-
nej opierające się na poszanowaniu 
godności osobistej każdego dziecka, 
a co za tym idzie – indywidualizacji 
relacji z uczniem i jego rodzicami. 
Takie podejście do kwestii edukacji 
i sytuacji rodziny jest swoistą, czyn-
ną odpowiedzią na współczesne, 
pogłębiające się problemy obecne 
w szkolnictwie publicznym i niepu-
blicznym w Polsce. 

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Animus” w Kobyłce, 
ul. Ks. Marmo 13C, tel. 508103389, 
poczta@szkola-animus.pl.

Patrycja Cicha

Wkrótce otwarcie bezpłatnej sieci Wi-Fi dla mieszkańców Kobyłki
Miasto Kobyłka planuje do końca sierpnia zakończyć realizację projektu dotyczącego budowy bezprzewodowej sieci dostępu do Interne-
tu na terenie miasta. Projekt o łącznej wartości 4.440.678 zł został w 85% sfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach projektu powstanie 
między innymi:

– Nowoczesna, zamknięta sieć te-
leinformatyczna łącząca wszystkie 
instytucje miejskie, w tym 3 zespoły 
szkół, Bibliotekę Publiczną, Miejski 
Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz wydziały Urzędu 
Miasta.  

– W ramach sieci wszystkie in-
stytucje otrzymają bezpieczny, 
szerokopasmowy dostęp do In-
ternetu oraz zostaną wyposażone 
w zewnętrzne hot-spoty do wyko-
rzystania przez mieszkańców oraz 
uczniów i nauczycieli w klasach 
oraz poza nimi, np. na boisku, przed 
szkołą, itp. Nad całością infrastruk-
tury teleinformatycznej Urzędu 
Miasta czuwać będzie nowoczesne 
Centrum Zarządzania Siecią wraz 
z profesjonalną serwerownią.

– Nowoczesna sieć telefonii Voice 
Over IP w siedzibie Urzędu Miasta 
oraz podległych jednostkach, nowe 
centrale oraz nowe plany numeracji.

– Dla polepszenia komunikacji 
z mieszkańcami, każdy z pracowni-
ków Urzędu otrzyma własny, bezpo-
średni numer telefonu. Nowoczesne 

centrale pozwolą na wprowadzenie 
dodatkowych usług, np. telekonfe-
rencje, czy rejestrację rozmów.

Od 1 września mieszkańcy Kobył-
ki oraz osoby odwiedzające nasze 
miasto będą mogły nieodpłatnie ko-
rzystać z publicznej sieci dostępu do 
Internetu poprzez:

96 miejskich hot-spotów Wi-Fi 
oferujących bezpłatny dostęp do In-
ternetu dla mieszkańców oraz gości 
i zlokalizowanych w ważniejszych 
punktach użyteczności publicznej 
(instytucje publiczne, skwery, parki, 
place zabaw, tereny i hale sportowe, 
itp.)

Hot-spoty zostały rozmieszczone 
odpowiednio:

– Centrum – 42 szt.
–Zalasek – 8 szt.
– Stefanówka – 8 szt.
– Piotrówek – 8 szt.
– Mareta – 10 szt.
– Maciołki – 10 szt.
– Turów – 10 szt.
Zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami polskiego prawa, bezpłatny 
dostęp do Internetu będzie możli-
wy po zalogowaniu się na specjalną 
stronę Urzędu. Każdy zalogowany 

użytkownik otrzyma bezpłatny do-
stęp do zasobów Internetu, jednak 
na czas ograniczony do 60 minut 
jednorazowo z maksymalną pręd-
kością nie przekraczającą 256kbps 
oraz limitem transferu do 750 MB 
na urządzenie na dobę. Po zakoń-
czeniu sesji, użytkownik może się 
ponownie zalogować do systemu.

Ostateczne parametry bezpłatnego 

dostępu do Internetu będą wynika-
ły z decyzji Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, który w sposób 
szczegółowy określi wszelkie para-
metry usługi.

Publiczny Punkt Dostępu Do In-
ternetu (Telecentrum)

Ogólnodostępna sala multimedial-
na zlokalizowana będzie w Miej-
skim Ośrodku Kultury, wyposażo-

na w 6 komputerów z dostępem do 
Internetu oraz oprogramowaniem 
typu Offi ce, nowoczesne drukarki 
i kopiarki kolorowe, a także wypo-
sażona w nowoczesny sprzęt audio-
wizualny – zestaw hi-fi , projektor 
multimedialny oraz duży ekran ro-
letowy.

4 wolnostojące infomaty z całodo-
bowym dostępem do Internetu oraz 
informacji publicznej.

– Budynek Urzędu Miasta – 
ul. Wołomińska 1

– Budynek Zespołu Szkół nr 2 – 
ul. Elizy Orzeszkowej 3/5,

– Budynek Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Al. Jana Pawła II 22

– Budynek Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – ul. Żymirskiego 2 (od stro-
ny ZOZ)

Ze wszelkimi szczegółami doty-
czącymi inwestycji będziecie się 
Państwo mogli zapoznać na na-
szej stronie internetowej. Wkrót-
ce zamieścimy wyciąg z projektu 
technicznego inwestycji, a także 
rozmieszczenie oraz cyfrowe mapy 
zasięgów dla poszczególnych hot-
spotów.

Robert Roguski Burmistrz Miasta Kobyłka.
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Akademia Rodzica
Priorytetową dziedziną w działalności szkół „Ani-
musa” jest podnoszenie świadomości wychowaw-
czo-edukacyjnej wśród rodziców oraz doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Wielkim problemem współ-
czesnych rodziców jest fakt, że dobrowolnie oddają 
oni swoje prawo pierwszeństwa w wychowywaniu 
własnych dzieci placówkom oświatowym lub in-
nym instytucjom. Akademia Rodzica, która powstała 
w kwietniu przy Niepublicznej Szkole Podstawowej 
„Animus” stawia sobie za cel rozbudzenie w rodzi-
nach świadomości, że to rodzice są pierwszymi i naj-
ważniejszymi wychowawcami swoich dzieci.Odbyła się już pierwsza konferen-

cja Akademii Rodzica poświęcona 
dojrzałości szkolnej (pod patrona-
tem Fundacji „Ratujmy Maluchy”). 
7 września 2013 roku odbędzie się 
kolejna konferencja, tym razem 
przygotowywana we współpracy ze 
Starostwem Wołomińskim i zatytu-
łowana „W trosce o dobro dziecka, 
małżeństwa i rodziny”, na którą 
zaproszeni są rodzice, nauczyciele, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
i wszyscy, których porusza temat 
edukacji seksualnej w szkołach. 
Celem konferencji jest przekaza-
nie ważnego przesłania, jakie to-
warzyszyło głośnej konferencji na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (8 czerwca 2013) 
poświęconej wychowaniu seksual-
nemu dzieci i młodzieży, a przesła-
niem tym jest przekonanie wyrażane 
przez najwybitniejszych pedago-
gów i naukowców, że wychowanie 
seksualne ma sens jedynie w inte-

gracji z całym człowiekiem. Tylko 
małżeństwo kobiety i mężczyzny 
jest w stanie zagwarantować dzie-
ciom prawidłowy i stabilny rozwój, 
a normalna rodzina jest fundamen-
tem zdrowego społeczeństwa. Kon-
ferencja 7 września ma za zadanie 
ukazać możliwości pozytywnych 
oddziaływań wychowawczych 
i zagrożeń w tym zakresie, przede 
wszystkim wynikających z przy-
jęcia ideologii gender we wszyst-
kich krajach zjednoczonej Europy. 
W Polsce Ministerstwo ds. Równo-
ści, przygotowując kontrowersyjny 
program przeciwdziałający dyskry-
minacji, otworzyło szeroko drzwi 
do wdrażania gender, co w dłuższej 
perspektywie doprowadzi do znisz-
czenia jednostki i rodziny. 

Szczególnie szkolnictwo jest 
narażone na negatywne skutki 
wprowadzenia ideologii gender 

do programów nauczania. Według 
Standardów Edukacji Seksualnej 
WHO, dzieci mają być edukowane 
seksualnie już przed czwartym ro-
kiem życia. W latach 9-12 powinny 
nauczyć się używać środków anty-
koncepcyjnych, natomiast pomię-
dzy 12 a 15 rokiem życia dzieci mają 
umieć zaopatrywać się w antykon-
cepcję oraz brać odpowiedzialność 
za bezpieczne i przyjemne doświad-
czenia seksualne. Powyżej 15 lat 
młodzież ma mieć wpajane krytycz-
ne podejście do norm kulturowych 
i religijnych w odniesieniu do ciąży, 
rodzicielstwa, etc. Ponadto zostały 
podane przedmioty szkolne, przez 
które realizatorzy tej ideologii mają 
oddziaływać na uczniów. Należą 
do nich: przygotowanie do życia 
w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, 
historia, biologia, język polski czy 
religia. Tematyka ta ma być rów-

nież uwzględniona w standardach 
kształcenia i doskonalenia nauczy-
cieli oraz w ofercie ośrodków do-
skonalenia nauczycieli na różnych 
poziomach. Trzeba zdecydowanie 
podkreślić, że treści postulowane w 
ramach tego programu są niezgod-
ne z Konstytucją RP, a prawodaw-
stwo Unii, choć wyznacza kierunki 
działań, to jednak uwzględnia pra-
wodawstwo danego kraju. Konfe-
rencja organizowana przez Szkołę 
„Animus” i Starostwo Wołomińskie 
ma za zadanie pogłębić świadomość 
rodziców, nauczycieli i wycho-
wawców na kwestię wychowania 
seksualnego. Podczas konferencji 
zostaną przedyskutowane skuteczne 
sposoby zdecydowanego sprzeciwu 
wobec wczesnej seksualizacji dzieci 
i młodzieży. Prelegenci będą także 
wspólnie zastanawiać się nad moż-

liwościami pozytywnego oddziały-
wania na młodych ludzi 

w kształtowaniu ich prawidłowych 
postaw wobec tematyki seksualnej. 
Wśród specjalistów, którzy podzielą 
się swoimi racjami opartymi na za-
sadach moralnych oraz na doświad-
czeniach w pracy z młodzieżą 

i dorosłymi, znajdzie się grono 
wybitnych profesorów i doktorów 
naszych uczelni (m.in. Krystyna 
Czuba, Maria Ryś, Katarzyna Stęp-
kowska, Patrycja Cicha oraz Antoni 
Zięba).

Szczegółowy program konferen-
cji niebawem ukaże się na stronie 
internetowej szkoły Animus (www.
szkola-animus.pl) oraz powia-
tu wołomińskiego: www.powiat-
wolominski.pl.

Patrycja Cicha, 
Katarzyna Krawczyk

Bonus Animus zaprasza!
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, Niepub-

liczna Szkoła Podstawowa „Animus” rozpoczyna swoją 
działalność edukacyjną od zajęć wakacyjnych w pro-
gramie „Bonus Animus”. Zajęcia odbywać się będą od 
poniedziałku do piątku w godz. 7-17 począwszy od 12 si-

erpnia. Program zajęć letnich jest programem autorskim skupionym wokół 
zagadnienia czasu i mitologicznej postaci Chronosa. W cyklach turnusów 
tygodniowych uczestnicy półkolonii będą zgłębiać pojęcie przeszłości, 
współczesności i przyszłości podczas zajęć wszelkiego rodzaju: kuli-
narnych, plastycznych, ruchowych, warsztatowych, etc. Autorzy programu 
przewidzieli spotkania ze sztuką (m.in. z S. Dali), warsztaty małego art-
ysty, warsztaty architektoniczne, archeologiczne, warsztaty tworzenia 
gier planszowych. Każdy turnus tygodniowy zakończony jest wspólnym 
wyjazdem do Warszawy w celu przeżycia wspaniałej przygody, jaką jest 
miejska gra dydaktyczna. Zajęcia główne prowadzone będą metodą pro-
jektu, jedną z najbardziej aktywizujących metod pracy z dziećmi. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie in-
formacyjne 10.08.2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie szkoły w Kobyłce 
ul. Ks. Marmo 13Ctel. 508 103 389, poczta@szkola-animus.pl.

Ziemia z Budowy II nitki metra Warszawy Ziemia z Budowy II nitki metra Warszawy 
wywożona jest na pola podwarszawskie i zatruwa środowiskowywożona jest na pola podwarszawskie i zatruwa środowisko
Od początku budowy II nitki metra warszawskiego podejmowałem z wieloma środowiskami interwencję 
z domaganiem się od uprawnionych instytucji przeprowadzenia kontroli w zakresie składowania i zagospo-
darowania urobku ziemi i odpadów wydobywanych za pomocą tarczy ABF używanej przy budowie II linii 
metra w Warszawie.

Użycie tego typu sprzętu wy-
dobywczego wiąże się z zastoso-
wania środka chemicznego który 
wraz z urobkiem ziemi i odpadów 
jest wydobywany na powierzchnię 
i rozwożony do miejscowości pod-
warszawskich, gdzie jest składowa-
ny na gruncie bez wymaganych za-
bezpieczeń. Odpady wydobywane 
przy budowie metra powinny być 
od samego początku składowane na 
podłożu szczelnie zabezpieczonym 
w celowo przygotowanych miej-
scach a nie bezpośrednio na polach 
gdzie zastosowany przy pracach 
wydobywczych środek chemiczny 
przenika w głąb ziemi i może stwa-
rzać zagrożenie dla zdrowia lub ży-
cia okolicznych mieszkańców.

Urobek z tunelu II linii metra 
z tego co mi wiadomo był składo-

wany w Czostkowie, Karczewie 
w Powiecie Otwockim a ostatnio 
prawdopodobnie trafi ł do Leśniako-
wizny w Powiecie Wołomińskim co 
jest obecnie przedmiotem kontroli 
i badań odpowiednich służb Staro-
stwa Powiatowego i Miasta Woło-
min. 

Z Otwocka Radni Powiatowi Klu-
bu PIS przy mojej pomocy interwe-
niowali do Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska kierując 
wniosek o przeprowadzenie kon-
troli i badań ziemi w Karczewie. 
W tej sprawie interweniował rów-
nież Przewodniczący Klubu Parla-
mentarnego PIS Mariusz Błaszczak 
kierując interpelacje do Ministra 
Środowiska. Niepokojącym zjawi-
skiem jest lekceważący stosunek 
instytucji Państwowych do ewen-
tualnego zagrożenia dla mieszkań-
ców Województwa Mazowieckiego 
w wyniku bezprawnych działań Za-
rządu Warszawskiej Spółki Metro 
i brak kontroli oraz nadzoru ze stro-
ny Inwestora Miasta Stołecznego 
Warszawy i odpowiedzialnej za ten 
stan pani Prezydent Gronkewicz 

Waltz.
Wystąpiliśmy z prośbą o interwen-

cję do Radnych Miasta Stołeczne-
go Warszawy z Klubu PIS o z po-
wodowanie niezwłocznej  kontroli 
w Spółce Metro Warszawskie celem 
uzyskania dokumentów w postaci 
pełnej dokumentacji przetargowej 
na wywóz urobku i odpadów wy-
dobywanych z budowy metra oraz 
umowy z przewoźnikami i spraw-
dzenie wydawanych kart prze-
kazania odpadów i kartę charak-

terystyki plastyfi katorów, co jest 
obecnie wymagane z mocy noweli-
zacji ustawy o Ochronie Środowiska. 
Należy również skontrolować do-
tychczasowy stan faktur  i rozliczenia 
z Firmami przewozowymi oraz 
formę rozliczeniową i zgodności 
z prawem w/w dokumentów. W ra-
mach projektu UE na składowanie 
na zabezpieczonym podłożu urobku 
wydobywanego przy budowie me-
tra Warszawskiego przy użyciu no-
woczesnej technologii z dodatkiem 

wspomnianego środka chemicznego 
przeznaczono około 300 mln zło-
tych, myślę że warto sprawdzić jak 
rozdysponowywana jest ta kwota 
i pod czyim nadzorem. Skierowa-
łem przed miesiącem szczegółowe 
zapytania w w/w sprawie do Pani 
Prezydent Gronkewicz Waltz do 
dziś nie uzyskałem od niej żadnej 
odpowiedzi.

Rozważamy w przypadku odmo-
wy dostępu do informacji publicz-
nej skierowanie wniosku do CBA 
i Prokuratury okręgowej w Warsza-
wie celem zbadania w/w dokumen-
tów i przeprowadzenie badań przez 
specjalistów biegłych wywożonych 
na pola odpadów wydobywanych 
przy budowie metra. Ponieważ in-
stytucje podlegle Wojewodzie Ma-
zowieckiemu wywodzącemu się 
z PO nie podejmują interwencji na 
wniosek Samorządowców i uni-
kają udzielania  odpowiedzi. Tego 
typu postawy należy zwalczać 
i upublicznić bezprawny i nie jasny 
proceder zagrażający zdrowiu i być 
może życiu mieszkańców naszego 
Województwa.
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Prawicy Rzeczypospolitej

70. rocznica bohaterskiej obrony 70. rocznica bohaterskiej obrony 
Przebraża na WołyniuPrzebraża na Wołyniu
W 1939 roku, w II Rzeczpospolitej, Wołyń zamieszkiwało ponad 346 tysięcy Polaków. Po zakończeniu wojny 
pozostało tam niespełna 4 tysiące naszych rodaków. To rezultat ludobójstwa na polskiej ludności dokonane-
go przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię z masowym udziałem chło-
pów ukraińskich a następnie wysiedlenia  przeprowadzonego przez władze sowieckie.

Rzezie Polaków na Wołyniu za-
częły się w końcu 1942 roku. 
W reakcji, w początkach następnego 
roku, w niektórych polskich wsiach 
i koloniach zaczęły powstawać pla-
cówki samoobrony. Pierwsze grupy 
zorganizowały się już w styczniu, 
w powiecie łuckim. Największe 
bazy polskiej samoobrony to swo-
iste mini republiki obywatelskie, 
znakomicie zorganizowane ośrodki 
z własną administracją cywilną, od-
działami zbrojnymi, strażą porząd-
kową, wywiadem.

W lipcu 1943 r. było 128 placó-
wek samoobrony. Władysław i Ewa 
Siemaszko podkreślają, że ilość ta 
w zestawieniu z blisko 3400 miej-
scowościami, w  których żyli Polacy 
była bardzo skromna. Gdyby samo-
obrona polska na Wołyniu była bar-
dziej rozwinięta i była w stanie nie 
tylko przeciwstawiać się napadom 
OUN-UPA, ale także prowadzić 
akcje ofensywne i odwetowe – nie 
byłoby na Wołyniu aż tylu bestial-
sko wymordowanych osób. Trzeba 
podkreślić, że powstanie placówek 
samoobrony ograniczyło rozmiary 
dokonanego ludobójstwa. 

Jednym z takich ośrodków była 
Huta Stepańska w powiecie kost-
polskim, gdzie schroniło się ponad 
16 tysięcy ludności polskiej. Z ko-
lei samoobrona w Pańskiej Dolinie 
w powiecie dubieńskim, w miesią-
cach czerwiec – sierpień 1943 roku 
odparła trzy napady UPA.   Jednak 
najbardziej znaną bazą jest Prze-
braż, wieś leżąca 25 km od Łucka. 
Przed wojną liczyła ponad tysiąc 
mieszkańców, wyłącznie Polaków.

Według szacunków historyków 
w Przebrażu na początku czerwca 
1943 roku zgromadziło się oko-
ło 18 tysięcy ludzi (zdaniem Wł. 
I E. Siemaszko w Przebrażu i kilku 
przyległych koloniach przebywało 
co najwyżej 10,5 tys. Polaków). La-
tem 1943 r. zorganizowany oddział 
samoobrony rozrósł się do czterech 
kompanii (po 120 ludzi) i oddziału 
zwiadu konnego liczącego 40 jeźdź-
ców. Wkrótce samoobrona liczyła 
około tysiąca uzbrojonych i prze-
szkolonych żołnierzy. Byli oni przez 
cały czas skoszarowani i korzystali 
z kuchni polowej. W Przebrażu  po-
wstała rusznikarnia, w której produ-
kowano pistolety maszynowe Sten 
i naprawiano uszkodzoną broń. 
Zdobywano ją w różny sposób, 
w  tym kupując „nielegalnie” od 
żołnierzy niemieckich i węgier-
skich. Kolonię opasano zasiekami 
z drutu kolczastego, „bunkrami” 

z ziemi, sosnowych bali i rowami 
strzeleckimi.

Z obrońcami Przebraża współ-
pracowała m.in. samoobrona 
w Rafałówce (ok. 170 ludzi), która 
była wspierana przez oddział Armii 
Krajowej pod dowództwem ppor. 
Jana Rerutki ps. Drzazga. W skład 
systemu obrony wchodziły też inne 
okoliczne miejscowości. Przy linii 
obrony przez 24 godziny na dobę 
trzymano straż złożoną z kilkudzie-
sięciu osób uzbrojonych w broń pal-
ną, kosy, pałki. Cały czas działały 
patrole i wywiad.

Na początku lata 1943 roku UPA 
zaproponowała  dowództwu sa-
moobrony rozmowy. W trakcie 
wstępnych spotkań Polacy uznali, 
że jest to pułapka i do właściwych 
rozmów nie doszło. Dzięki tej roz-
tropności nie podzielili losów ofi -
cera AK Zygmunta Rumla i jego 
dwóch towarzyszy, którzy wykonu-
jąc rozkaz cywilnych władz Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej udali się 
do siedziby OUN z propozycją pod-
jęcia wspólnej walki z Niemcami 
i zaprzestania rzezi wołyńskiej. Za 
naiwność lokalnego kierownictwa 
Polski Podziemnej zapłacili śmier-
cią – zostali przez Ukraińców za-
mordowani przez rozerwanie koń-
mi.

Komendantem wojskowym sa-
moobrony Przebraża był Henryk 
Cybulski urodzony w tej miejsco-
wości w 1910 roku. Był podofi ce-
rem rezerwy. 10 lutego 1940 roku 
w ramach pierwszej deportacji 
przeprowadzonej przez sowietów 
zesłany został do Irkucka na Sybe-
rię nad jeziorem Bajkał. W lipcu 
następnego roku zbiegł z Irkucka 
i po 2,5 miesięcznej wędrówce, 
przeważnie lasami (dziennie robił 
60 km) powrócił na Wołyń. W tym 
niezwykłym wyczynie pomogło mu 
uprawianie w przeszłości dyscyplin 
sportowych – biegów długodystan-
sowych i przełajowych oraz to, 
że  był leśnikiem. Po ucieczce z ze-
słania ukrywał się, a następnie wstą-
pił do AK.

Komendantem cywilnym został 
Ludwik Malinowski, urodzony 
w 1887 roku we wsi Ksawerów, 
w powiecie Piotrków Trybunalski. 
Po zawarciu związku małżeńskie-
go, jeszcze przed wojną, osiedlił się 
w Przebrażu.

4 lipca 1943 roku oddziały OUN 
i UPA rozpoczęły napady na osiedla 
polskie wokół Przebraża. Cybulski 
we wspomnieniach pisał: „To, co 
ujrzałem, było straszne. Dookoła, 
jak okiem sięgnąć, płonęły wszyst-
kie wsie”. Osiedla wokół Prze-
braża zostały całkowicie spalone, 
a ludność wymordowana (około 
550 osób), bądź uciekła i schroniła 

się w Przebrażu. 5 lipca samoobrona 
Przebraża, po trwających całą noc 
i dzień walkach, odparła atak ukra-
ińskich band.

Polska samoobrona nie ogranicza-
ła się jedynie do obrony. 12 lipca 
oddział  Cybulskiego przeprowa-
dził skuteczny atak na podofi cerską 
szkołę UPA we wsi Trościaniec. 
Odtąd działania zaczepne i prewen-
cyjne przeciwko bazom i wsiom, 
w których stacjonowały oddziały 
UPA, stały się ważnym elementem 
walki samoobrony. Był to warunek 
przetrwania polskiej ludności, np. 
atak na garnizon UPA w Hawczy-
cach uniemożliwił banderowcom 
wyrżnięcie polskiej wsi Rafałówka.

Wkrótce dramatyczne chwile sta-
ły się udziałem Ludwika Malinow-
skiego. 12 sierpnia wpadł w Łucku 
- gdzie kupował broń - w ręce ukra-
ińskich policjantów. Aresztowany 
i skatowany został odbity z więzie-
nia przez grupę żołnierzy z Przebra-
ża. 

30 sierpnia około sześć tysięcy 
upowców podjęło kolejny, w ich 
przekonaniu ostateczny atak na 
Przebraże. W wyniku dobrego ro-
zeznania, UPA nie zaskoczyła sa-
moobrony. Ostatecznie grupa 150 
obrońców Przebraża, wzmocniona 
30 osobowym oddziałem zwiadu 
konnego, wspólnie z pozyskaną do 
tej akcji grupą partyzantów sowiec-
kich, z zaskoczenia zaatakowała 
tyły głównych sił UPA. Zginęło 400 
członków UPA, a 40 zostało wzię-
tych do niewoli. Zdobyto również 
trochę broni.

W okresie wrzesień-październik  
samoobrona polska podjęła szereg 
akcji prewencyjnych, m.in. rozbito 
garnizon UPA w Żurawiczach, Sła-
watyczach (zabito ponad 20 bande-
rowców) i Omelnie, gdzie całkowi-

cie zniszczono bazę UPA.
Przebraż nie został nigdy zdobyty 

przez Ukraińców. 31 stycznia 1944 
roku do wsi wkroczyły oddziały 
sowieckie. Samoobronę rozwiąza-
no. Dowódcy obrony ukrywali się. 
Po wojnie ocalałych mieszkańców 
Przebraża i Wołynia wypędzono 
z ojczystych stron. W większości 
wywieziono na Śląsk. 

Ludwik Malinowski po wkro-
czeniu sowietów wstąpił do 1 Ar-
mii Wojska Polskiego. Zamieszkał 
w Niemodlinie. W latach 50. został 
aresztowany za przynależność do 
AK. Zmarł w 1962 roku. W 2007 
roku odsłonięto jego pomnik w Nie-
modlinie.

Także Henryk Cybulski wstąpił 
do 1 Armii Wojska Polskiego. Brał 
udział we wszystkich walkach, 
włącznie z Berlinem. W 1967 roku 
wydano jego wspomnienia z czasów 
obrony Przebraża. Były one kilka-
krotnie wznawiane. Ostatnie, piąte 

wydanie pt. „Czerwone noce” uka-
zało się w 1990 roku. Zmarł w 1971 
roku w Lublinie. Pochowany został 
na cmentarzu przy ulicy Lipowej. 
Imieniem porucznika Henryka Cy-
bulskiego nazwano w tym mieście 
rondo u zbiegu ulic Turystycznej 
i Mełgiewskiej.

Po wojnie władze lokalne so-
wieckiej Ukrainy wymazały nazwę 
Przebraż z pamięci historycznej. Na 
miejscu Przebraża dziś jest osada 
Hajowe. Nie ma śladu po innych 
okolicznych miejscowościach.

Staraniem polskich organizacji 
podjęto przed kilkunastu latami pra-
ce rekonstrukcyjne, które w końcu 
2001 roku doprowadziły do odtwo-
rzenia w odległości kilometra od 
Przebraża, w polu, na skraju wsi 
małego cmentarza , na którym po-
chowanych jest 90 Polaków – boha-
terskich obrońców polskiej placów-
ki na Wołyniu.

Obronie Przebraża poświęconych 
zostało kilka opracowań, m.in.: 

- Władysław Filar, „Przebraże – 
bastion polskiej samoobrony na 
Wołyniu”, Warszawa 2007;

- Apolinary Oliwa, „Gdy poświę-
cano noże. Tragedia Wołynia”; 2013 
– wspomnienia komendanta samo-
obrony Rafałówki;

- Stanisław Jastrzębski, „Samo-
obrona Polaków na Kresach Połu-
dniowo – Wschodnich II RP w la-
tach 1939 – 1946”, 2008;

- Władysław Siemaszko, Ewa Sie-
maszko, „Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia, t. 1-2, 
2008.
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Romuald Szeremietiew
były Minister 

Obrony Narodowej

Środkowoeuropejskie znaki zapytaniaŚrodkowoeuropejskie znaki zapytania
Wraz z rozwiązaniem Układu Warszawskiego w 1991 roku NATO uznało, że w Europie nie ma zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Sojuszu i zaniechano opracowywania tzw. planów ewentualnościowych niezbędnych przy 
odpieraniu agresji. Federacja Rosyjska, prawny spadkobierca ZSRR, była traktowana jako partner, nieomal 
sojusznik NATO. 

Rosja znalazła się w gronie państw 
objętych programem Partnerstwo dla 
Pokoju określającym szczególny ro-
dzaj stosunków łączących państwa 
NATO z krajami aspirującymi do tego 
statusu, a także mechanizm współ-
pracy tychże państw w zapewnieniu 
ładu, bezpieczeństwa oraz stabilizacji 
w Europie. Stworzono nawet spe-
cjalną płaszczyznę współpracy Radę 
NATO – Rosja dla konsultacji w kwe-
stiach związanych z bezpieczeństwem 
i współpracą pomiędzy Sojuszem a Fe-
deracją Rosyjską.

Niedźwiedź ostrzy pazury
Stosunkowo dobre relacje NATO 

z Rosją zaczęły się pogarszać od ob-
jęcia władzy przez Władimira Putina 
(pierwszy raz na prezydenta został wy-
brany w 2000 roku).

W kwietniu 2000 roku prezydent 
Putin zatwierdził nową doktrynę wo-
jenną. Zabrakło w niej zapisanego 
w poprzedniej doktrynie stwierdze-
nia, że Rosja nie postrzega żadnego 
państwa jako wroga i nie zamierza 
wykorzystywać środków militarnych 
w relacjach z innymi państwami.

W październiku 2003 roku minister-
stwo obrony Rosji ogłosiło nową stra-
tegię rozwoju sił zbrojnych wskazując 
jako priorytet rozwój broni jądrowej 
z jednoczesnym przekształceniem sił 
konwencjonalnych w mobilną armię 
ekspedycyjną. Otwarcie poinformo-
wano, że Rosja będzie gotowa użyć 
tej armii przeciwko sąsiadom. Osłonę 
strategiczną działaniom własnych sił 
konwencjonalnych miałaby wówczas 
zapewnić broń jądrowa.

W 2006 roku w Rosji ustanowiono 
państwowy program zakupów uzbro-
jenia, w ramach którego zaplanowa-
no wydanie do 2015 roku ogromnej 
kwoty 182 mld dolarów. Ten program 
mimo ujawniającego się w 2009 roku 
kryzysu w gospodarce jest realizowa-
ny, a produkcja uzbrojenia ustawicznie 
rośnie. W 2010 roku w handlu bronią 
Rosja zajęła drugie miejsce w świecie 
- po USA, przed Niemcami.

W 2007 roku Rosja zawiesiła wyko-
nywanie Traktatu o konwencjonalnych 
siłach w Europie określający limity 
uzbrojenia wszystkich armii europej-
skich i wskazujący jakie powinny być 
stasowane środki zaufania - obecnie 
np. Rosja nie zaprasza przedstawicieli 
obcych armii na przeprowadzane ćwi-
czenia wojskowe.

W sierpniu 2008 roku wybuchła woj-
na gruzińsko-rosyjska. Okazało się, 
że władze Rosji rzeczywiście mogą 
użyć wojska do napaści na sąsiedni 
kraj będący, dodajmy, w bardzo do-
brych relacjach z USA i aspirujący 
do członkostwa w NATO. Politycy na 
Kremlu twierdzili, że interweniowali 
zbrojnie ponieważ buntujący się oby-
watele gruzińskiej Osetii mają rosyj-
skie paszporty.

W maju 2009 roku ówczesny prezy-
dent Rosji Dmitrij Miedwiediew zaak-
ceptował nową strategię bezpieczeń-
stwa narodowego Federacji Rosyjskiej 

do 2020 roku. Wśród zagrożeń dla 
bezpieczeństwa Rosji na pierwszym 
miejscu wymieniono Sojuszu Północ-
noatlantycki.

W lutym 2010 roku Miedwiediew 
podpisał nową doktrynę wojenną i za-
łączony do niej dokument „Podstawy 
polityki państwowej w sferze odstra-
szania nuklearnego do 2020 roku”. 
Jest to dokument precyzujący zasady 
użycia broni nuklearnej, jakie nie wia-
domo, dokument jest tajny.

We wrześniu 2012 roku minister 
obrony Rosji zapowiedział urucho-
mienie nowego programu zbrojeń 
opiewającego wydanie do 2020 r. nie 
mniej niż 710 mld dolarów. Porów-
nując parytet siły nabywczej należy 
stwierdzić, że kwota ta odpowiada po-
nad 2 bilionom dolarów wydanym na 
Zachodzie. Planowane nakłady mają 
zagwarantować armii rosyjskiej drugą 
- po amerykańskiej - pozycję w świe-
cie. Takie ambicje militarne wykazuje 
mocarstwo zajmujące w świecie pod 
względem wielkości PKB dopiero 10 
pozycję.

Zgodnie z zaleceniami prezydenta 
Putina  w ciągu najbliższych dziesię-
ciu lat armia rosyjska ma otrzymać 
400 rakiet międzykontynentalnych 
i 8 strategicznych okrętów podwod-
nych z rakietami dalekiego zasięgu. 
Siły konwencjonalne będą zasilone 
czołgami (2,3 tys.) i  działami samo-
bieżnymi (około 2 tys.). Lotnictwo 
otrzyma ponad 600 samolotów i 1000 
śmigłowców, a fl ota 50 okrętów ude-
rzeniowych i 20 wielozadaniowych 
okrętów podwodnych. Na uzbrojenie 
armii

wejdą nowe systemy obrony prze-
ciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz 
różnorodne środki transportu. W woj-
skach lądowych ma być 85 w pełni 
skompletowanych brygad zdolnych do 
prowadzenia ofensywnych akcji bojo-

wych poza granicami Rosji.
Według Sztokholmskiego Międzyna-

rodowego Instytutu Badań nad Poko-
jem (SIPRI) pod względem wydatków 
na wojsko Rosja z 61 mld USD w 2009 
roku plasowała się na czwartym miej-
scu w świecie, za USA, Chinami, Wiel-
ką Brytanią i Francją. Rosja wydawała 
3,5 proc PKB; gdy Chińczycy, Anglicy 
i Francuzi po 2 proc. PKB (Polska – 
1,95 proc. PKB). Uwaga: Rosja wyda-
je więcej od Polski na wojsko nie tylko 
kwotowo, ale także procentowo!

Kryzys w gospodarce światowej spra-
wia, że państwa poszukują oszczędno-
ści i zmniejszają wydatki na obron-
ność. W dziesiątce państw wydających 
najwięcej na wojsko zmniejszone bu-
dżety obronne wykazują USA, Wielka 
Brytania, Francja, natomiast tendencje 
odwrotną – wzrostową, ujawnia Ro-
sja, awansująca dzięki temu ostatnio 
w zbrojeniowym rankingu na trzecie 
miejsce w świecie.

Udawana słabość?
Mimo forsownych zbrojeń i głębo-

kiej reformy armii co pewien czas na 
łamy gazet, do przekazu medialnego 
trafi ają opinie o słabości rosyjskiej 
armii. „Rosji nie stać na silną armię” 
– uspokajała Polaków „Gazeta Wybor-
cza”. „Rosyjska armia nie pokonałaby 
nawet Polski” – no proszę, nawet Pol-
ski nie pokonałaby – to znowu GW. 
To nie są opinie polskie. Wygłaszają 
je na potrzeby polskich mediów ro-
syjscy „niezależni” podobno eksperci 
wojskowi. Nikogo przy tym nie dziwi, 
że w państwie będącym na bakier z de-
mokracją, w którym rządzą byli ofi ce-
rowie, z byłym płk. KGB Putinem na 
czele, a resorty siłowe są poza wszel-
ką krytyką rosyjscy eksperci mogą 
do woli ganić kierownictwo resortu 
obrony i bez żadnych konsekwencji 
ujawniać katastrofalny rzekomo stan 
rosyjskiej armii.
Żyjący około V wieku p.n.e. chiński 

myśliciel i dowódca wojskowy Sun 
Tzu napisał zwięzły traktat „Sztu-
ka wojny”. Pisał w nim: „Sprawiam, 
że przeciwnik postrzega moja˛ silę˛ 
jako słabość, a moja˛ słabość traktuje 
jako potencjał mojej siły. Ja zaś powo-
duje, że jego siła przechodzi w słabość 
i oczekuję na odpowiedni moment do 
ataku.” Rosyjscy politycy i wojskowi 
znają pracę Sun Tzu. Czy rozsiewane 
opinie o słabości rosyjskiej armii to 
działanie celowe? Ma ono przekonać 
Europę i Polskę, że Rosji nie powinno 
się bać? 

Znawca rosyjskie armii Andrzej 
Wilk ocenia: „W latach 2009-2010 
pod szyldem nowego oblicza armii 
rosyjskiej nastąpiła kardynalna prze-
budowa struktur organizacyjnych Sił 
Zbrojnych FR. Rosja zrezygnowała 
z sowieckiego modelu armii, adaptując 
rozwiązania przyjęte po zakończeniu 
zimnej wojny w państwach zachod-
nich. Od początku priorytetowo trak-
towane były przez Moskwę zmiany 
w europejskiej części FR, w pierw-
szym rzędzie na zachodnim – z ro-
syjskiego punktu widzenia – kierun-
ku strategicznym. Zachodni Okręg 
Wojskowy nie stanowi prostej sumy 
jednostek, które weszły w jego skład 
po likwidacji Leningradzkiego i Mo-
skiewskiego okręgów wojskowych. 
Zmiany strukturalno-organizacyjne 
w połączeniu z postępami modernizacji 

technicznej sprawiły, że jego potencjał 
znacząco się zwiększył. Szczególnemu 
wzmocnieniu pod względem ilościo-
wym i jakościowym uległy fl ankowe 
rejony północno-zachodniej części FR, 
graniczące z państwami UE. Potwier-
dza to, że Rosja dąży do zniwelowania 
przewagi ilościowej i technologicznej 
państw NATO na zachodnim kierunku 
strategicznym, a także do utrzyma-
nia militarnej dominacji w Europie 
Wschodniej.”

Co na to NATO?
W październiku 2008 r. wywiadzie 

dla agencji Reuters dowódca sił NATO 
w Europie gen. John Craddock mówił: 
„Przez lata zakładaliśmy, że żaden 
kraj - członek sojuszu czy Partnerstwa 
dla Pokoju - nie ma powodu do obaw 
o suwerenność własnego terytorium. 
Myślę, że w obliczu wydarzeń sierp-
niowych nastąpiła tu zmiana.” Przy-
pomniał, że Sojusz nie ma planów 
ewentualnościowych, a po rosyjskiej 
inwazji na Gruzję należy rozważyć 
przygotowanie planów postępowania 
w razie ataku na kraje bałtyckie lub 
Polskę. 

Kiedy w grudniu 2010 r. portal in-
ternetowy Wikileaks ujawnił informa-
cję o przygotowanych przez NATO 
planach obrony Polski, Litwy, Łotwy 
i Estonii przedstawiciel Rosji w NATO 
Dymitryj Rogozin domagał się, aby 
plan ten został anulowany bowiem jest 
wyraźnie wymierzony przeciwko jego

krajowi i dodawał: „Przeciwko komu 
innemu taka obrona miałaby być wy-
mierzona? Przeciwko Szwecji, Fin-
landii, Grenlandii, Islandii, przeciwko 
niedźwiedziom polarnym, czy prze-
ciwko rosyjskiemu niedźwiedziowi?” 
Jak wiadomo Rosja przeprowadza 
ćwiczenia, np. „Zapad 2009” ćwicząc 
odpieranie polskiej ofensywy i uza-
sadnia, że ma prawo do obrony. NATO 
najwyraźniej prawa do obrony przed 
rosyjską agresją nie ma. Rogozin pro-
testował w związku z porozumieniem 
zawartym podczas szczytu NATO 
w Lizbonie w 2010 r., gdzie państwa 
członkowskie formalnie zaakcepto-
wały opracowane plany ewentualnej 
obrony w razie agresji na członka 
NATO.

W 2011 roku prasa informowała, 
że natowski plan obrony Europy Środ-

kowej ma wykonać dziewięć dywizji, 
w tym cztery polskie oraz brytyjskie, 
niemieckie i amerykańskie.  Port 
w Świnoujściu przebudowany zgod-
nie z natowskim standardami miałyby 
przyjmować duże jednostki desantowe 
z wojskiem i transportowce przypły-
wające z zaopatrzeniem dla natowskiej 
armii. Oczywiście jeśli rosyjska rura 
gazowa Nordstrim położona na podej-
ściu do polskiego portu wojennego nie 
zablokowałaby dostępu wielkim okrę-
tom transportowym. Tak czy inaczej 
wydawało się, że można odetchnąć – 
NATO będzie Polski bronić.
Żywot tej informacji okazał się bar-

dzo krótki. Dziś bowiem trudno byłoby 
znaleźć w Europie potrzebne dziewięć 
natowskich dywizji. MON dokładnie 
1 września 2011 r. rozformował znaj-
dującą się w Legionowie pod Warsza-
wą 1. dywizję. Pozostałe trzy też czeka 
podobny los. Nie wydaje się, aby przy 
obecnym stanie uzbrojenia i rezerw 
udało się stworzyć z obecnej armii 
„profesjonalnej” pełnowartościowy 
ekwiwalent bojowy czterech dywizji. 
Trudno też będzie uzyskać wsparcie 
ze strony niemieckiej; Bundeswehra 
ma być zredukowana do 185 tys. żoł-
nierzy, z czego w wojskach lądowych 
będzie około 60 tys. żołnierzy i nie-
mieckich dywizji chyba nie będzie. 
Brytyjczycy mają dwie dywizje i kil-
ka samodzielnych brygad więc mogą 
nałożone zadanie wykonać, ale Ame-
rykanie w razie potrzeby musieliby 
swoje dywizje sprowadzać zza oceanu. 
Zapewne dlatego George Friedman 
ostrzega, że Polska chcąc liczyć na 
pomoc Amerykanów będzie musiała 
samotnie wytrwać w obronie przez 3 
miesiące.

Ciąg dalszy w numerze 27
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Przez trupa Białej Polski prowadziPrzez trupa Białej Polski prowadzi
droga ku ogólnoświatowej pożodzedroga ku ogólnoświatowej pożodze
Data 15 sierpnia, to Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego. Ten dzień 
jest również symbolem Bitwy Warszawskiej 1920 r. Polska ocaliła odzyskaną po 123 latach niepodległość.

Rozkaz do oddziałów Frontu 
Zachodniego Nr 1423/Smoleńsk, 
2 lipca 1920.

„Żołnierze Armii Czerwonej! Nad-
szedł czas rozrachunku.

Armia Czerwonego Sztandaru 
oraz armia drapieżnego Białego 
Orła stanęły naprzeciw siebie przed 
bojem na śmierć i życie. Przez tru-
pa Białej Polski prowadzi droga 
ku ogólnoświatowej pożodze. Na 
naszych bagnetach przyniesiemy 
szczęście i pokój masom pracują-
cym.

Na Zachód!!! Wybiła godzina na-
tarcia. Na Wilno, Mińsk i Warszawę! 
Naprzód Marsz!

Dowódca naczelny 
Frontu Zachodniego, 

Tuchaczewski”.

4 lipca 1920 r. rozpoczęła się wiel-
ka ofensywa bolszewicka na całym 
Froncie Zachodnim – od granicy 
z Łotwą aż do błot poleskich. Hi-
storycznym dokumentem jest roz-
kaz marszałka Tuchaczewskiego do 
podległych mu wojsk. Rozkaz nie 
budzi wątpliwości, jakie były cele 
strategiczne agresji sowieckiej: „Na 
Zachód!!!”

W Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, w dzień 
Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia 
1920 r. Wojsko Polskie ruszyło do 
uderzenia na Armię Czerwoną wte-
dy najpotężniejszą, najliczniejszą 
i najbardziej nieludzką machinę wo-
jenną w dziejach świata.

Bitwa Warszawska 1920 roku, 

zwana też „CUDEM NAD WISŁĄ”, 
ocaliła nie tylko odzyskaną nie-
dawno polską niepodległość. Była 
to jedna z trzech najważniejszych 
bitew XX wieku na świecie, a zara-
zem jedna z decydujących w całej 
historii ludzkości. Prezydent Ronald 
Reagan nazwał Rosję Sowiecką 
jako IMPERIUM ZŁA, nawiązując 
do obrony Polski w 1920 r.

Celem Rosji zawsze były podbo-
je. W szkołach rosyjskich młodzi 
Rosjanie uczyli się i nadal uczą 
sentencji cara Piotra Wielkiego, 
że „Polska to nasz pomost do Euro-
py, a Bałtyk - oknem na świat”.

20 września w Moskwie Włodzi-
mierz Lenin na zamkniętym posie-
dzeniu rządu rosyjskiego w zakoń-
czenie przemówienia zapewniał, 
„że Moskwa będzie nadal przecho-
dzić od strategii defensywnej do 
ofensywnej, bez ustanku, aż wykoń-
czymy tych Polaków na dobre!”

Milionowa Armia Czerwona idąca 
na podbój Europy po drodze grabiła, 
paliła, mordowała. Zwycięska wo-
bec kobiet, dzieci, starców. Chłop 
dostawszy się do Armii słuchał śle-
po rozkazów, był okrutny, dziki.

Każda wojna ma swoje ofi ary. 
Wiadomo w czasie konfl iktów wo-

jennych w wyniku działań wojen-
nych giną żołnierze.

Największej rzezi na naszych żoł-
nierzach dokonywała na południo-
wym froncie I Armia konna Bu-
dionnego. Sowieci taktowali jeńców 
według stałego schematu. Najpierw 
naszym żołnierzom zabierali mun-
dury i obuwie następnie pędzili ich 
parę kilometrów do najbliższej wio-
ski gdzie przy obecności ludności 
puszczano ich w pole. Uciekających 
jeńców goniła kawaleria bolszewic-
ka rąbiąc Ich szablami.

Zeznanie ogniomistrza Włodzi-
mierza Garboniaka wziętego do 

niewoli koło Równego „...zostali-
śmy okrążeni przez kozaków, któ-
rych było około 2 tysięcy. Pierw-
szego wywołali por. Grabowskiego, 
krzycząc: „ej ty, łysyj, idi siuda”, 
i zapytali: „et, ty ofi cer”, na co por. 
Grabowski odpowiedział, że jest 
studentem, po których to słowach 
wypytujący komisarz wydał rozkaz 
skinieniem głowy, po czym dwaj ko-
zacy, stojący z tyłu por. Grabowskie-
go z obnażonymi szablami, poczęli 
rąbać go. Po pierwszym uderzeniu 
szablami głowa została rozpołowio-
na na dwie części i po upływie kilku 
sekund por. Grabowski skonał, lecz 
oni dalej rąbali na drobne części, 
tak że ciało nieboszczyka zostało zu-
pełnie zniekształcone”.

W podobny sposób potraktowano 
wszystkich ofi cerów i podofi cerów 
z tego oddziału.

Nieciekawy los spotykał członków 
POW na terenach zajętych przez 
Sowietów. Peowiaccy byli jednym 
z głównym źródeł dla naszego wy-
wiadu. W powiecie sejneńskim 
w majątku Klejwy przez 5 godzin 
znęcano się nad 2 peowiakami. Wy-
kłuwano im oczy, obcinano uszy, ję-

Polscy żołnierze pomordowani przez bolszewików pod Warszawą w 1920 r.

Bogdan Grzenkowicz
Klub Gazety Polskiej

w Kobyłce
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
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zyk a następnie żywcem zakopano.
Oprawcy na ogół rozrąbywali 

schwytanych szablami: puszczali 
ich w pole i urządzali „polowanie na 
ludzi”. Czasami nabijali ofi cerów na 
pal lub, gdy było nieco więcej cza-
su, stosowali wymyślne tortury. Ra-
port z 8 czerwca 1920 roku spod wsi 
Zamosze i Zawidno, gdzie walczył 
32. Pułk Piechoty: „Po odparciu 
wroga i przywróceniu starych pozy-
cji znaleziono [jeńców] z rozprutymi 
brzuchami, powyrywanymi wnętrz-
nościami, porąbanymi czaszkami, 
przekłutymi pachwinami, [...] Mózg 
porąbany leżał obok trupa”.

Rozkaz nr 1423/Smoleńsk z 2 lip-
ca 1920 r. mówił: „Przez trupa Bia-
łej Polski droga ku ogólnoświatowej 
pożodze”.

Nie pamiętamy o innej szalenie 
ważnej dacie, 11 sierpnia 1937 r. 
Jak wielu z nas z czystym sumie-
niem może powiedzieć, że znane są 
wydarzenia związane z tym dniem?

76 lat temu miała miejsce NAJ-
WIĘKSZA ZBRODNIA na Pola-
kach w XX wieku!!!

W tym dniu 11 sierpnia 1937 r. 
rozkazem 00485 szef NKWD Niko-
łaj Jeżow zarządził wymordowanie 
Polaków zamieszkujących ZSRR. 
Tylko na podstawie tego JEDNEGO 
ROZKAZU:

– aresztowano 144 810 osób,
– zamordowano 111 091.
O wielkim dramacie tego rozka-

zu 00485 niech świadczy fakt, że 
zginęło w 1937 r. PIĘĆ razy więcej 
Polaków niż w całej operacji katyń-
skiej...

Mordowano tylko dlatego, że byli 
Polakami. Mordowali tylko dlate-
go, że obok była NIEPODLEGŁA 
POLSKA. Mordowali tylko dlatego, 
że sowieci uważali Polskę za śmier-
telnego wroga... Rozkaz ten miał 
obowiązywać 3 miesiące, jednak 
przedłużono na dwa lata. Ponad 111 
tysięcy zamordowanych na podsta-

wie TYLKO jednego rozkazu.
Czy znana jest nam data tego tak 

okrutnego w skutkach rozkazu? 
Jeśli nie, to czy możemy się na 
chwilę zastanowić jakie są powody 
braku naszej wiedzy? Czy o tych 
wydarzeniach wspomina się w me-
diach, czy znamy świadectwa na to, 
że w szkole uczone są nasze dzieci o 
tym LUDOBÓJSTWIE?

Inną datę znacznie częściej pa-
miętamy: 23 sierpnia 1939 r. – pakt 
Ribbentrop-Mołotow, podpisano 
agresję i zgubę Polski i Polaków. 
Dlaczego wymienionych jest kilka 
dat, do tego z różnego okresu? Tak 
wygląda nasza historia. Musimy pa-
miętać jak wielką cenę zapłaciły po-
kolenia Polaków za niepodległość. 
Łatwiej wtedy będzie zrozumieć jej 
wielką wartość. Możemy pojąć war-
tość tego, co obronili dla nas żołnie-
rze w 1920 r. Bardzo często młodzi 
chłopcy, młode dziewczęta.

W 2010 r. wybudowano pomnik 
bolszewikom w Ossowie, w miej-
scowości mającej jedno z decydu-
jących znaczeń w walkach Bitwy 
Warszawskiej, gdzie zginął 27 letni 
ksiądz Ignacy Skorupka. Współ-
czesne stawianie pomników agre-
sorom jest czynem haniebnym dla 
tych wszystkich pokoleń Polaków 
walczących o NIEPODLEGŁOŚĆ 
Polski. Walczących o niepodległość 
w Powstaniu Styczniowym, w Bi-
twie Warszawskiej 1920 r., wymor-
dowanych w 1937 r., w Katyniu, 
II Wojnie Światowej.

Podczas Powstania w getcie war-
szawskim w 1943 r. zginęli również 
niemieccy żołnierze. W raporcie 
dowódca oddziałów niemieckich 
Jurgen Stroop wymienia nazwiska 
żołnierzy, którzy zginęli w walce 
z Żydami. Idąc tropem tych co tak 
dużo mówią o powodach postawie-
nia pomnika bolszewikom wymie-
niając m. in. „pojednanie między 

Polakami a  Rosjanami”, czy mogą 
wskazać przykład, gdzie Żydzi, Po-
lacy wznosili pomniki pomordowa-
nym Niemcom w getcie warszaw-
skim?

Pojednanie i wzajemne relacje to 
jedno, ale czczenie, budowa, stawia-
nie pomników agresorom, najeźdź-
com to sprawa FUNDAMENTAL-
NEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
Stanowiąca o pamięci i wrażliwości 
kolejnych pokoleń, będąca historią 
o swojej Ojczyźnie.

Wrażliwość jest wybiórcza a uza-
sadnienie dopasowane do usprawie-
dliwienia swoich czynów. Ksiądz 
Ignacy Skorupka w Bitwie pod 
Ossowem 1920 r. biegł przed żołnie-
rzami, a właściwie chłopcami, gim-

nazjalistami, wskazując lewą ręką 
bolszewików, w prawej niósł krzyż. 
Nie był obserwatorem, stojącym 
w ukryciu. Mógł nie walczyć, jed-
nak walczył. Ksiądz Skorupka szedł 
na czele, jak dowódca, jak prawdzi-
wy ofi cer wyszedł na czoło i prowa-
dził do walki uczniów, dzieci... Tak 
bardzo Ich kochał, jakie więc uczu-
cie musiało poruszyć Jego serce? 
Przecież prowadził Ich na śmierć...

W odległości 500 m od pomni-
ka bolszewików zginął... Bohater 
Ossowa Ksiądz Ignacy Skorupka.

Należy podjąć niezwłoczne czyn-
ności w celu usunięcia tego pomni-
ka z NASZEJ POLSKIEJ ŚWIĘTEJ 
ZIEMI.

Zwłoki żołnierzy polskich z 4 armii wziętych do niewoli przez bolsze-
wików i żywcem zakopanych pod Słonimiem w 1920 r.

Pomnik postawiony bolszewikom na ziemi przesiąkniętą krwią w 
Ossowie 2010 r.

W początkach sierpnia pierwsze oddziały Armii Czerwonej dotarły 
nad Wisłę na północ od Warszawy. W kierunku stolicy zmierzały 
główne siły Tuchaczewskiego zamierzając zdobyć miasto i zain-
stalować w nim marionetkowy rząd złożony z polskich komunistów. 
Objawił się on już 28 lipca w Białymstoku pod nazwą Tymczasowy 
Komitet Rewolucyjny Polski, a w jego skład wchodził Julian Mar-
chlewski, Feliks Kon i Feliks Dzierżyński, osławiony kierownik CzeKi 
(Czereswyczajna Kamisija), straszliwego narzędzia rewolucyjnego 
terroru w bolszewickiej Rosji.
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przez ks. abp Henryka Hosera, ks. płk Jacka Żarskiego, ks. prałata Jana Andrzejewskiego przez ks. abp Henryka Hosera, ks. płk Jacka Żarskiego, ks. prałata Jana Andrzejewskiego 

i ks. Wojciecha Lipkę.i ks. Wojciecha Lipkę.

93. ROCZNICA ŚMIERCI 93. ROCZNICA ŚMIERCI 
KS. IGNACEGO SKORUPKIKS. IGNACEGO SKORUPKI

POD OSSOWEMPOD OSSOWEM



2 Numer 6 (17), 12 sierpnia 2013GAZETA WOŁOMIŃSKA

Ksiądz Prałat Jan Sikora Ksiądz Prałat Jan Sikora 
w pamięci mieszkańców Wołominaw pamięci mieszkańców Wołomina

Kazimierz Andrzej Zych

Siedemnastego sierpnia br. mija druga rocznica śmierci śp. Księdza Prałata Jana Sikory, najdłuższego stażem 
proboszcza Parafi i pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.  Ktoś mądrze  powiedział że będziemy Go 
wspominali dotąd jak długo pamięć o Nim będzie  żyć w naszych sercach.

Choć zmarł dopiero dwa lata temu 
to trudno pogodzić się z Jego śmier-
cią nam parafi anom i mieszkań-
com Wołomina, któremu poświe-
cił pięćdziesiąt lat swojego jakże 
pięknego życia. Przykro ale muszę 
o tym wspomnieć że pomimo mo-
ich wielokrotnych próśb na łamach 
internetu jak i osobistych apeli 
o przywrócenie na stronie interne-
towej parafi i MB. Częstochowskiej 
w Wołominie informacji dotyczą-
cych postaci Księdza Jana takich 
jak foniczne i pisane homilie, zdję-
cia oraz różne  materiały pisemne, 

życiorysy – administrator strony pa-
rafi i ze swoich albo innych pobudek 
nie przywrócił ponownie zapisanych 
na poprzedniej stronie informacji 
o zasłużonym Księdzu Proboszczu 
Janie Sikorze. Zastanawiające jest 
to, że tuż po pierwszej rocznicy 
śmierci Księdza Prałata ze strony 
zniknęły wszystkie materiały do-
tyczące Jego osoby, dla nieznają-
cych naszą parafi ę osób można by 
odnieść wrażenie jakby tu takiego 
Księdza wcale nie było. Co ciekawe 
że nawet na nowej stronie nie ma 
wzmianek historycznych o Naszej 
Parafi i kiedy powstała i kto dla niej 
i wiernych służył Panu Bogu i Oj-
czyźnie na przestrzeni stu lat jej ist-
nienia. Jest to niesłychane i należne 
potępienia zachowanie zważywszy 
że zrobił to wychowanek Księdza 

Jana i obecny ministrant. Na moje 
zapytanie dlaczego? – odpowiedział 
że strona jest w budowie i niebawem 
wszystko powróci. Minęło blisko 
400 dni – nic się nie zmieniło a hi-
storia Parafi i MB Częstochowskiej 
w świetle nowej strony zaczyna się 
można by powiedzieć dzisiaj. Mam 
głęboką nadzieję, że Ksiądz Dzie-
kan obecny proboszcz dowiedziaw-
szy się o tej bulwersującej sprawie 
wpłynie odpowiednio na młodego 
informatyka i przywoła go do po-
rządku a usunięte treści powrócą na 
stronę. Sprawa zniknięcia ze strony 
internetowej materiałów dotyczą-
cych Ks. Prałata ciągnie się już rok, 
od momentu kiedy na stronie Kurii 
Warszawsko-Praskiej w zakładce 
Księża Diecezji zobaczyłem piękne 
zdjęcia i interesujące informacje, na 
dole dopisek więcej na stronie Para-
fi i MB Częstochowskiej w Wołomi-
nie. Natychmiast kliknąłem i zoba-
czyłem, że tu w Wołominie w Parafi i 
Ks. Jana Sikory wszystko o Nim 
zostało wymazane i skasowane. 
Niesłychane działanie. W związku 
z powyższym incydentem dokona-
nym przez osobę będącą na co dzień 
związaną z parafi ą – postanowiłem 
w kolejną rocznicę śmierci wielkie-
go Kapłana i Wołominiaka przypo-
mnieć Jego sylwetkę oddając hołd 
i pamięć o Ks. Janie Sikorze. Pra-
gnę przedstawić Czytelnikom treść 
słowa wstępnego napisanego przez 
Jego Ekscelencję Ks. Abp Henryka 
Hosera do mojej biografi i o Ks. Pra-
łacie Janie Sikorze pt: „Ksiądz Pra-
łat ppłk Jan Sikora – Życie w Imię 
Boga, Honoru i Ojczyzny.”

UWAGA!
Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Wołomina o przesyłąnie swoich wspomnień 
o Ś.P. ks. prałacie Janie Sikorze na adres: Kazimierz A. Zych, 05-200 Wołomin, ul. Hutnicza 4 
(preferowany rodzaj nośnika – płyta CD) lub e-mail: gazetawolominska@op.pl.
Nadesłane wspomnienia będą drukowane na łamach gazety. W dowód wdzięczności każda 
z osób, która przyśle wsponienia, otrzyma gratis książkę o Ks. Prałacie pt. „Ks. Prałat ppłk Jan 
Sikora – Życie w imię Boga, Honoru i Ojczyzny”.

Ossów 2009 – Ks. bp Kazimierz Romaniuk i Ks. Prałat Jan Sikora.
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Jaskółki zwycięstwa nad bolszewikamiJaskółki zwycięstwa nad bolszewikami
Latem 1920 roku ruszała nawała bolszewicka na Polskę. Celem ataku – według gen. Michaiła Tuchaczewskiego – była nie tylko Warsza-
wa, ale cała Europa. Padły Mińsk, Wilno, Brześć. Bolszewicy zbliżali się szybko do Warszawy. Nawet już wyznaczono sobie datę zajęcia 
Warszawy. Ambasady zagraniczne akredytowane przy rządzie polskim opuściły Warszawę.

Na przedpolu Warszawy znajdo-
wały się miasta Radzymin i Woło-
min. Radzymina miał bronić 46. 
pułk piechoty z 11. Dywizji Strzel-
ców Kresowych, a Wołomina 47. 
pułk tej dywizji. Cała dywizja Uczy-
ła 7,500 strzelców. Obrona więc 
była słaba. Obrona 20 km odcinka 
frontu przekraczała możliwości 11. 
Dywizji Strzelców Kresowych.

Natarcie na Radzymin rozpoczęło 
się 12 sierpnia około godz. 17. Bol-
szewicy podeszli do placówek 46. 
pułku mającego bronić Radzymina. 
Placówka dała ognia do Kozaków 
i w panice porzuciła swoje stanowi-
sko. Patrol bolszewicki się wycofał. 
Około godz. 18 baterie rosyjskie 
ostrzelały Radzymin.

Nazajutrz, 13 sierpnia w godzinach 
rannych dwie dywizje bolszewickie 
21. i 27. zajęły Radzymin bez walki. 
Opowiadał o tym wachmistrz 4. Puł-
ku Ułanów Zaniemeńskich z Wilna 
Marian Jeznach, który jako 10- letni 
chłopiec to przeżywał. Bolszewi-
cy zajęli Radzymin bez strzału. 46. 
Pułk Strzelców Kresowych roz-
pierzchł się. Artyleria również nie 
strzelała. Za to dowódcy piechoty 
i artylerii poszli pod Sad Wojenny, 
a pułk 46. po wojnie został skreślo-
ny z listy pułków piechoty.

Po południu 13 sierpnia dowódca 
27. dywizji bolszewickiej, gen. Wi-
told Putna, Litwin z pochodzenia 
wysłał 79. brygadę strzelców na 
Wołomin. W Wołominie okopał się 
na Słonecznej 47. Pułk Strzelców 
Kresowych, a dwie baterie armat 
okopało się przy kościele. Skoro 
zauważono nieprzyjaciela w Nowej 
Wsi, ostrzelano go celnie. Pomogły 
skutecznie 2 pociągi pancerne. Bol-
szewicy w popłochu zmienili kieru-
nek. Nocą poszli przez Zagościniec, 
nieistniejące jeszcze Duczki, Mo-
stówkę i Majdan. O świcie 14 sierp-
nia uderzyli na okopy w Leśnia-
kowiźnie. W okopach broniła się 
8. Dywizja Piechoty gen. Burhard-
Bukackiego: 33. PP. oraz l. Batalion 
36. PP. Po przełamaniu linii obrony 
nieprzyjaciel ruszył na Ossów.

W nocy przybył z Warszawy do 
Ossowa II Batalion 36. PP. złożony 
z ochotników spośród młodzieży 
warszawskiej pod dowództwem por. 
Stanisława Matarewicza.

Kompaniami dowodzili: 
1. kompanią – ppor, Mieczysław 

Słowikowski 
2. kompanią – ppor. Wiśniewski
3. kompanią – ppor. Kamiński
4. kompanią – ppor. Szulc; 
Kapelanem batalionu był ks. Igna-

cy Skorupka.
Sytuacja była tragiczna. Strzały od 

Leśniakowizny zbudziły batalion 
odpoczywający po nocnym marszu 
ze snu. Por. Materewicz, na wieść 
przywiezioną przez ofi cera na ko-
niu, wysłał przeciw bolszewikom 
3. i 4. kompanię, ale nieprzyjaciel 
ostrzelał je z karabinów maszyno-
wych. Kompanie zaczęły się cofać 
w nieładzie. Wówczas por. Mata-
rewicz posyła w bój l. i 2. kompa-
nię. W tej niezwykłe groźnej chwili 

włączył się do akcji l. kompanii 
ksiądz kapelan Ignacy Skorupka. 
Wznosząc w jednej ręce krzyż, 
drugą ręką wskazując kierunek na-
tarcia, pobiegł naprzód, aby pocią-
gnąć za sobą żołnierzy i zatrzymać 
wroga. Krzyż w ręku księdza miał 
dodać odwagi młodym żołnierzom, 
od których Bóg i Ojczyzna zażąda-
li ponadludzkiej ofi ary. Ksiądz wie, 
że jego żołnierze opanują strach 
i pójdą do ataku. Własną postawą 
chce im dać przykład i pokazać, 
że śmierć nie jest straszna. A zbliża 
się ona już do księdza. Kula bol-
szewicka trafi a w kapłańskie czoło. 
Ksiądz pada na pobojowisku. Za-
uważył upadek księdza ppor. Sło-
wikowski, ale sądził, że ksiądz się 
potknął na miedzy. Nie mógł jednak 
zwolnić natarcia i sprawdzić upa-
dek.

Bitwa trwała do południa. Około 
godz. 14 zajęto okopy w Leśniako-
wiźnie. Zrazu obsadzenie pozycji 
było słabe. Składało się z 8 żołnie-
rzy, walczącego od świtu II batalio-
nu 36. PP., który w nocy przybył do 
Ossowa. Dopiero między 17 a 18 
nadeszły posiłki. Batalion II 36. puł-
ku zajął odcinek na drodze Ossów 
– Majdan.

Tak skończył się dzień 14 sierpnia 
1920 roku. W nocy z 14 na 15 sierp-
nia o godz. 4 rano nastąpiła zmiana 
i cały 36. pułk przewieziono do 
Rembertowa celem uzupełnienia 
strat. Straty były duże. Z 800 ochot-
ników-uczniów 300 zostało na pla-
cu boju: rannych i zabitych, w tym 
znaczna część rozproszonych i za-

ginionych. Zmarł na serce dowódca 
batalionu por Materewicz, ranni byli 
dowódcy kompanii: Słowikowski, 
Kamiński, Szybowski i Szulc. So-
wieckie straty według gen. Putny 
wynosiły 625 zabitych i rannych. 
Zwycięstwo nad bolszewikami 
w Ossowie było drugą jaskółką 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

Po bitwie nie zjawił się ks. kapelan 
Ignacy Skorupka. Dopiero potem 
wspominał płk Dobrowolski: „Ob-
chodziłem pobojowisko po odrzu-
ceniu bolszewików. Zobaczyłem na 
ściernisku, przy miedzy, pomiędzy 
trupami leżącego księdza, twarzą do 
ziemi, krzyż trzymał w ręku. Miał 
roztrzaskaną czaszkę. Czterech 
żołnierzy położyło ciało księdza na 
płaszczu i zaniosło do wsi. Ciało 
potem przewieziono z pola bitwy 
w Ossowie pod Wołominem do 
Szpitala Ujazdowskiego w Warsza-
wie.” Na miejscu śmierci księdza 
w następnym roku postawiono 
krzyż.

W swoim kapłańskim testamencie 
ksiądz Skorupka tak pisał: „Dług za 
szkołę spłacam swym życiem. Za 
wpojoną miłość Ojczyzny płacę mi-
łością serca. Proszę pochować mnie 
w albie i stulę...” Zegarek, buty 
i pieniądze skradziono mu po bi-
twie.

17 sierpnia do Katedry Polowej 
przy ul. Długiej przyszła cała War-
szawa. Mszę św. sprawował ksiądz 
biskup Stanisław Gali. Kazanie 
głosił ksiądz kanonik Antoni Szla-
gowski, późniejszy biskup i rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego – 

Obok trumny księdza Skorupki sta-
ły jeszcze dwie: kapitana Downar- 
Zapolskiego i podchorążego Józefa 
Lechowłcza. Gen. Haller odczytał 
rozkaz Naczelnego Wodza Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego: Księdza 
Skorupkę i kapitana Zapołskiego 
odznaczam pośmiertnie Krzyżem 
Virtuti Militari V klasy.”

Nad grobem śp. ks. Ignacego Sko-
rupki żołnierze oddali salwę hono-
rową, a tysięczne rzesze modliły się 
za bohaterów.
Łódź pierwsza wystawiła pomnik 

swemu prefektowi w 1930 roku. 
Potem rodacy w Nowym Jorku 
i w Warszawie na Powązkach, 
a także na Pradze i w Ossowie. 
W Ossowie prócz pomnika przy 
szkole stoi krzyż na miejscu jego 
śmierci, a na końcu wsi obelisk.

Trzecią jaskółką zwycięstwa była 
Wólka Radzymińska. W nocy z 14 
na 15 sierpnia zginał por. Pogonow-
ski. Ta bitwa osłabiła siły bolsze-
wickie w Radzyminie.

Czwartą jaskółka zwycięstwa był 
Ciechanów. 203. pułk z armii gen. 
Sikorskiego rozbił sztab czwartej 
armii bolszewickiej idącej na Płock. 
Sztab ten zniszczył radiostację i od-
tąd nie miał połączenia ani z IV ar-
mią ani z kwaterą Tuchaczewskiego 
w Mińsku.

Szesnastego sierpnia ruszyła ofen-
sywa z nad Wieprza i dokonała zwy-
cięstwa. W tej bitwie zginęło 25 tyś. 
bolszewików, wzięto do niewoli 66 
tyś. żołnierzy bolszewickich, 30 do 
40 tyś. schroniło się na teren Prus 
Wschodnich. Ponadto w ręce pol-
skie wpadło 231 dział i 1023 kara-

biny maszynowe, nie licząc broni 
strzeleckiej i innego sprzętu wojen-
nego. Po stronie polskiej poległo 
w bitwie 5 tyś. żołnierzy i zagi-
nionych 10 tyś. Rozbito trzy armie 
sowieckie, podczas gój reszta prze-
dzierała się bezładnie na wschód.

Co sprawiło ten „Cud nad Wisłą”? 
Pomoc Boża, genialny plan strate-
giczny Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Wreszcie do zwycięstwa w 1920 
roku przyczynił się duch żołnierza 
i narodu. Naród się modlił, a żoł-
nierz się bił i przyszło zwycięstwo. 
Marszałek Józef Piłsudski zapyta-
ny przed bitwą: „Co teraz będzie?” 
odpowiedział: .„Wszystko jest 
w ręku Boga”, a po bitwie powie-
dział: „W tych dniach palec Boży 
dotykał ziemi.” Nie przypisywał so-
bie zwycięstwa „Cudu nad Wisła.”

Ks. Jan Sikora

Ossów – miejsce śmierci ks. Ignacego Skorupki.
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Dziwne Sesje Nadzwyczajne Dziwne Sesje Nadzwyczajne 
a raczej specjalne – podczas urlopowego „sezonu ogórkowego” 
w samorządach powiatu i miasta Wołomin.

Kazimierz Andrzej Zych

Urlop – urlopem, a sprawy nie mogą czekać. W związku z powyższym oraz  „zamiarem poszanowania demo-
kracji i informacji publicznej” w środku wakacji rajcowie powiatowi i miejscy w trybie nagłym – postanowili 
zwołać dwie sesje nadzwyczajne w jednym dniu, w jednym temacie i w jednym celu.

To, że w głosowaniu nie brało 
udział wielu radnych dla decyden-
tów nie miało większego znaczenia. 
Radny Miasta i Gminy - Dominik 
Kozaczka na ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej konsekwentnie dopytywał 
się w sprawie kontrowersyjnego 
projektu uchwały o nagłej decyzji 
władz powiatu i miasta Wołomin 
odnośnie gigantycznej inwestycji 
w Wołominie, w ramach PPP. Tak 
znienacka zwołana sesja, tak i sam 
pomysł wybudowania na terenie po 
zlikwidowanym basenie przy ulicy 
Mariańskiej olbrzymiego obiektu, 
który miałby pomieścić Miejski 
Dom Kultury, Zakład Rehabilitacji 
oraz bliżej nie określone powierzch-
nie handlowe.

Jak wszyscy pamiętamy - z bę-
dącego w eksploatacji basenu przy 
ul. Mariańskiej w Wołominie - nagle 
dziwnymi decyzjami zrobiono ruinę 
i zbiorowisko wylęgarni bakterii. 
Niespełna 30-letni obiekt nie docze-
kał się solidnego remontu i niszczeje 
dając świadectwo niegospodarności 
i marnotrawstwa władz. Może nie 
wszyscy pamiętają, ale niespełna 
pół roku po jego zamknięciu władza 
przygotowała uchwałę na wynaję-
cia tej według paru radnych walącej 
się ruiny i to aż na 20-letni okres. 
Z uwagi na to, że wybory były tuż 
tuż - uchwałę wycofano. Minęło 
cztery lata i nagle w takim samym 
okresie tuż przed wyborami przypo-
mniano sobie, że istnieje taki obiekt 
i że można coś z nim bajecznego 
zrobić. Jak kreskowy „Pomysłowy 
Dobromir” burmistrz miasta wpadł 
na genialny pomysł i pociągnięciem 
magicznej kredki narysował i zaak-
ceptował zwołanie wakacyjnych ob-
rad Sesji Rady Miejskiej. Temat tyl-
ko jeden -przegłosowanie uchwały 
intencyjnej na inwestycję w ramach 
Partnerstwa Prywatno - Publiczne-
go. Sprawę poprowadził zaproszo-
ny prelegent fi rmy pilotującej sam 
pomysł, rzucając w obieg, coraz to 
różne ciekawe cyfry, przepisy oraz 
formę i projekt porozumienia. Po-
mimo olbrzymiej ilości zapytań 
również radnych opcji rządzącej 
PiS-u w chwili kiedy niewiadomych 
było coraz więcej i właściwie rad-
ni nie wiedzieli przysłowiowych 
konkretów tej zagadkowej inwesty-
cji- przewodniczący Rady Miejskiej 
podjął decyzję o głosowaniu. Jego 
wynik był dla niektórych zaskocze-
niem i to niemałym, ale rozsądek 
w tym dniu sesji nadzwyczajnej jed-
nak wygrał. Swojego niezadowole-
nia z głosowania nie potrafi ł ukryć 
burmistrz Madziar , który w eks-
presowym tempie udzielił wywiadu 
w gazecie nie mającej nic wspól-
nego z Wołominem co jest bardzo 
wymowne. Myślę, że znaczna więk-

szość mieszkańców jest przekonana 
, że pan Madziar jest burmistrzem 
Wołomina a nie oddalonego o 50 
km. Wyszkowa i sprawy dotyczące 
nas winien omawiać w lokalnych 
mediach. Jak na razie jest czas wa-
kacji, by spokojnie przemyśleć, co 
mieli na myśli i o co chodziło auto-
rom zwołania tych nadzwyczajnych 
sesji. Jedno jest pewne - Wołomin 
tak nagle obdarowany inwestycją 
dosłownie z kapelusza jeszcze swo-
je pieniądze trzyma pod kontrolą 
w kieszeni. 

W niedawnym wywiadzie burmi-
strza Wołomina - Ryszarda Madzia-
ra, dla jednej z lokalnych gazet dał 
do zrozumienia, że na dziś władza 
pogodziła się z decyzją radnych po-
mimo grymaśnych min po głosowa-
niu i docinek pod kątem dopytujące-
go radnego Kozaczki. Zobaczymy. 
Z tekstu tego można wywniosko-
wać, że burmistrz dużo wcześniej 
wiedział o tym kosztownym po-
myśle, jak się okazało na sesji rad-
ni – nie bardzo się orientowali o co 
chodzi. Na co więc liczył burmistrz 
Madziar? 

Czy na niespełna rok przed kolej-
nymi wyborami samorządowymi, 
co jest dodatkowym zaskoczeniem, 
czasem nie powróci ten sam - moim 
zdaniem niedorzeczny pomysł, któ-
rego największym benefi cjentem 
będzie nie miasto tylko ten który 
w trudnej sytuacji ekonomicznej 
kraju i samorządów - dostanie do 
zrealizowania olbrzymią, bardzo in-
tratną, kilkuletnią inwestycję. A co 
jest ważne w tym przedsięwzięciu?  
Płatnik - on jest pewny. To miasto 
Wołomin z Powiatem!

Tak Nadzwyczajną Sesję Rady 
Miasta opisuje radny Dominik Ko-
zaczka: 

Nadal nie wiadomo dlaczego 
R. Madziar chciał na szybko w se-
zonie urlopowym przepchnąć przez 
Radę Miejską pomysł zbudowania 
obiektu na potrzeby miasta i powia-
tu na zasadach współpracy samorzą-
dów z prywatnym biznesem. Prze-
grał głosowanie! Nie udało się mu 
przeforsować przez Radę Miejską 
niekonsultowanego z mieszkańcami 
pomysłu wybudowania na terenie 
po starym basenie ogromnego bu-

dynku dla instytucji powiatowych 
oraz na potrzeby Miejskiego Domu 
Kultury.

Dlatego chciałem napisać kilka 
zdań podsumowania dotyczącego 
uchwały na temat wyrażenia zgody 
na rozpoczęcie działań zmierzają-
cych do wspólnej realizacji przez 
Gminę Wołomin i Powiat wołomiń-
ski Powiatowego Ośrodka Wspar-
cia i Rehabilitacji oraz Miejskiego 
Domu Kultury w Wołominie w for-
mie partnerstwa publiczno-prywat-
nego.

Opis jak została przedstawiona 
sprawa na komisji i sesji. Mimo, 
że stary basen został zlikwidowany 
ponad trzy lata temu to przez 2,5 
roku obecnej kadencji nic w sprawie 
zagospodarowanie tego terenu się 
nie działo. Na pytania moje i innych 
radnych w tym temacie burmistrz 
odpowiadał, że nic konkretnego się 
nie dzieje.

Sprawa gigantycznego przyspie-
szenia nabrała w ciągu kilku ostat-
nich dni. Przedstawiono pomysł 
wybudowania budynku „molocha”, 
w którym miały się mieścić insty-
tucje gminno-powiatowe. Jak usły-
szeliśmy na wspólnych komisjach 
w sali konferencyjnej starostwa, 
pomysł ma polegać na tym, aby 
w obiekcie znalazły się pomiesz-
czenia dla Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Środowiskowy 
Dom Samopomocy „A” i „B”, Za-
kład Rehabilitacyjny oraz nowa 
siedziba wołomińskiego MDK - ra-
zem kilka tysięcy metrów kwadra-
towych. Burmistrz i starosta zapre-
zentowali koncepcję fi nansowania 
inwestycji w formule partnerstwa 
publiczno prywatnego (ppp), która 
miała polegać na tym, że prywat-
ny inwestor fi nansuje i wykonu-
je wszystkie czynności związane 
z procesem budowy aż do fi nalne-
go oddania budynku. I wtedy (za 
jakieś 4-5 lat) powiat i gmina w ra-
mach leasingu operacyjnego spłaca 
inwestorowi raty leasingowe (przez 
jakieś 20-30 lat).

Na sesji burmistrz nie potrafi ł ja-
sno odpowiedzieć dlaczego podjęto 
decyzję budowy właśnie nowego 
MDK, a nie np. przedszkole i żło-
bek czy kortu tenisowego, i dlacze-
go nie było przeprowadzonych żad-
nych konsultacji w tej sprawie?? Na 
kolejne pytanie dotyczące wyboru 
formy zaproponowanego fi nanso-
wania, też nie było żadnej konkret-
nej odpowiedzi. W mojej ocenie 
zaproponowana forma fi nansowania 
będzie droższa niż emisja obligacji 
lub ewentualnie kredyt. Brak przed-
stawienia przez burmistrza i staro-
stów jakichkolwiek wyliczeń w tym 
zakresie.

Kolejne pytania dotyczyły logisty-
ki przestrzennej (dojazdy, miejsca 
parkingowe itp.) i umiejscowienia 
właśnie w tym miejscu budynku 

„molocha”, a nie np. na terenie po 
byłym „Globi”, oczywiście jak po-
wyżej brak jakichkolwiek odpowie-
dzi.

Przy tak zaprezentowanym zamia-
rze realizacji w/w przedsięwzięcia 
głosowanie na „TAK”, w uchwale 
intencyjnej było obarczone ogrom-
nym ryzykiem poniesienia dodatko-
wych sporych wydatków na kolejne 
ekspertyzy i doradców, by za jakiś 
czas dojść do wniosku, że inwesty-
cja w takiej formie to przysłowiowa 
„lipa”.

Przysłany ekspert na Sesję Rady 
Miejskiej przez burmistrza i sta-
rostę zupełnie nie wzbudził moje-
go zaufania. Osoba w dziurawych 
dżinsach z głową w chmurach, trzy-
mająca cały czas rękę w kieszeni, 
miała radnych przeszkolić, jak na-
leży prowadzić w gminie biznesy w 
formie ppp. W mojej ocenie, przy-
słany ekspert sam powinien zacząć 
od przeszkolenia siebie w obszarze 
„etykiety biznesowej”.

W takiej sytuacji wydawanie ko-
lejnych kilkudziesięciu lub kilkuset 
tysięcy na kolejnego „eksperta-ów”, 
który podzieli się z nami swoimi 
„złotymi myślami”, było bezsen-
sowne, do tych samych wniosków 
można dojść we własnym zakresie 
(pracą własną urzędników, na po-
siedzeniach komisji i konsultacjach 
z mieszkańcami), i co najbardziej 
istotne, całkowicie za darmo.

Jak powinno być
W pierwszej kolejności należy 

przeprowadzić konsultacje spo-
łeczne (w końcu konsultacje miały 
być fi larem działań obecnego bur-
mistrza), czy aby budowa nowego 
MDK jest inwestycją najpotrzeb-
niejszą zgodnie z hierarchią potrzeb 

mieszkańców a może należy wcze-
śniej wybudować przedszkole ze 
żłobkiem lub wszystkie inwestycje 
kierować w obszary infrastruktury 
drogowej, wodociągowej i odwod-
nienia. Decyzja budowy inwestycji 
za 10-20 mln powinna być odpo-
wiednio przemyślana, a nie podjęta 
„ad hoc”, w ciągu kilku dni bez żad-
nych konsultacji i obliczeń.

Gdy już zostanie podjęta decy-
zja, że to nowy budynek MDK jest 
najpotrzebniejszy. Należy wtedy 
przeanalizować możliwą lokaliza-
cję, oraz przemyśleć wszystko pod 
względem logistycznym (możliwe-
go dojazdu, odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych itp.), by nie 
zakorkować później całej okolicy. 
W takiej sytuacji najczęściej po-
jawia się argument o możliwości 
budowy garażu podziemnego, a ja 
dodam w tym miejscu, że można 
wybudować przy obecnych tech-
nologiach i parking na dachu, tylko 
takie rozwiązania są zdecydowanie 
droższe w budowie i eksploatacji, 
co w trakcie użytkowania budynku 
przez najbliższe 50 lat pochłonie 
razem dodatkowych kilkanaście mi-
lionów złotych z kasy gminy i po-
wiatu. Więc warto przed podjęciem 
inwestycji to również rozważyć.

Ogólnie nieprzemyślane rozwiąza-
nia eksploatacyjne są obecnie zmo-
rą większości samorządów, gdyż 
przez to, że ktoś wcześniej się nie 
zastanowił nad jakimś praktycznym 
rozwiązaniem, to teraz trzeba płacić 
dużo więcej za użytkowanie.

Następnie gdy już mamy cel 
i konkretną lokalizację inwestycji, 
przechodzimy do kwestii najważ-
niejszej, czyli wybrania najlepszego 
sposobu fi nansowania. Czy wybie-
rzemy kredyt, emisję obligacji czy 
partnerstwo publiczno prywatne, 
zależy od wielu czynników, najważ-
niejsze z nich to sytuacja fi nansowa 
w danej chwili na rynku, możliwo-
ści fi nansowe gminy i powiatu itp., 
i dopiero po gruntownej analizie po-
dejmuje się konkretną decyzję a nie 
jak teraz na samym początku.

Tak w mojej ocenie wygląda 
poprawna droga rozpoczęcia tak 
wielkiej inwestycji. Należało temu 
poświęcić kilkanaście spotkać 
z mieszkańcami, radnymi i pracow-
nikami samorządowymi. By na spo-
kojnie wypracować wszystkie zało-
żenia procesu inwestycyjnego.

fot. duczki.pl

Burmistrz Ryszard Madziar

Radny Dominik Kozaczka
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Obrady Rady Politycznej Obrady Rady Politycznej 
Prawicy RzeczypospolitejPrawicy Rzeczypospolitej
W sobotę 20 lipca do Warszawy zjechali przedstawiciele regionalnych struktur 
Prawicy. Dyskutowano nad bieżącą działalnością w poszczególnych okręgach 
oraz o reorganizacji struktur wojewódzkich.

Rada Polityczna Prawicy Rzeczy-
pospolitej podjęła decyzję o przy-
gotowaniu nowego programu partii 
- potwierdzającego dążenia zdefi -
niowane w programie “Silna Polska 
dla cywilizacji życia”, ale wskazu-
jące nowe zadania i określające rolę 
naszej partii w nowych okolicz-
nościach politycznych.   Prawica 
Rzeczypospolitej zdecydowała też o 
podjęciu działań zmierzających do 
radykalnych zmian w polskim są-
downictwie, niezbędnej w kontek-
ście wyroków budzących uzasad-
nione oburzenie opinii publicznej  
Prawica Rzeczypospolitej będzie 
kontynuować ogólnopolską akcję 
solidarności z Węgrami. Zmiany 
konstytucyjne na Węgrzech, reali-
zujące zasady cywilizacji chrześci-
jańskiej, tradycji narodowej, anty-
komunizmu i praw rodziny - mają 

zasadnicze znaczenie dla Polski, dla 
wszystkich uwolnionych z komu-
nizmu narodów Europy środkowej 
i dla całej Europy.

„Wyrażamy zdecydowany sprze-
ciw wobec współpracy rządu z or-
ganizacjami politycznego ruchu 
homoseksualnego i przeciw wpro-
wadzaniu do programów szkolnych 

treści homoseksualnych” - podkre-
ślił Marek Jurek - prezes Prawicy 
Rzeczypospolitej. „Takie działania 
godzą w ustawowo potwierdzone 
prawa rodziny i obowiązek respek-
towania chrześcijańskiego systemu 
wartości w polskiej edukacji” - pod-
sumował były marszałek sejmu. 
Prawica Rzeczypospolitej oczekuje 
także odwołania ze stanowiska pani 
Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, 
ministra ds. równouprawnienia. 
Wszystkie środowiska polityczne 
i społeczne wzywamy do udziału 
w kampanii „Ręce precz od naszych 
dzieci!”  Rada Naczelna wyraziła 
zdecydowane poparcie dla społecz-
nego projektu ustawy  przygotowa-
nej przez inicjatywę „Stop aborcji”.  
Jeszcze w tym roku planowany jest 
zjazd krajowy Prawicy Rzeczypo-
spolitej, na którym zostanie przed-
stawiony nowy program partii.

opr. red.

Mieszkańcy Ząbek uczcili Mieszkańcy Ząbek uczcili 
69. rocznicę wybuchu 69. rocznicę wybuchu 
Powstania WarszawskiegoPowstania Warszawskiego
Punktualnie w godzinę „W” o godz. 17.00 Miasto Ząb-
ki uczciło 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Godzina „W” to kryptonim rozpoczęcia po-
wstania we wtorek 1 sierpnia 1944 właśnie o 17.00.

W planach Komendy Głównej Armii Krajowej moment wybuchu powsta-
nia przewidywano na wczesne godziny ranne lub późne wieczorne. Na osobistą 
prośbę pułkownika Antoniego Chruściela PS. „Monter”, plan ten jednak zmie-
niono. Wiązało się to ze wzmożonym ruchem ulicznym panującym w godzinach 
popołudniowych a związanym z powrotem mieszkańców z pracy do domów. To 
według dowództwa miało ułatwić wtopienie się w tłum żołnierzom zmierzają-
cym do punktów koncentracji swoich oddziałów, jak również transport broni 
i amunicji. Ponadto powstańcy dysponowaliby kilkoma godzinami dziennymi, 
które byłyby czasem na opanowanie wyznaczonych celów. Mimo podjętych kro-
ków nie wszystkim oddziałom udało się utrzymać przygotowania w tajemnicy do 
godz. 17. Pierwsze strzały padły z broni kpr. pchor. Zdzisława Sierpińskiego przy 
ul. Krasińskiego na Żoliborzu już około godziny 13.50.

Powstanie 44, bez wątpienia zaliczane jest do jednego z najistotniejszych wyda-
rzeń końca wojny. W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego do ludności 
zaapelował Związek Patriotów Polskich, nawołując do walki przeciwko niemiec-
kiemu okupantowi. Zbliżająca się Armia Czerwona, jej sukcesy na froncie i ry-
zyko dalszego powodzenia przesądziły o wybuchu powstania. Polscy dowódcy 
- m.in. Bór- Komorowski, oceniali, że walki zostaną przeprowadzone szybko i po-
trwają zaledwie kilka dni, w rzeczywistości trwały aż 63 dni. W momencie wybu-
chu Powstanie Warszawskie niemieckie siły zbrojne, otrzymały od Hitlera rozkaz 
zrównania Warszawy z ziemią, miasto miało przestać istnieć. Plan nie do końca się 
spełnił, jednak straty poniesione podczas dwumiesięcznych walk były ogromne. 
Straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 
5 tys. rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofi ar spośród ludności cy-
wilnej. Wśród Niemców było 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych, 9 tys. rannych 
żołnierzy oraz 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych.

W uroczystych obchodach 69 rocznicy Powstania Warszawskiego, które odbyło 
się w parku miejskim im. Szuberta przy pomniku Bohaterów Ząbek i Drewnicy 
udział wzięli: burmistrz Robert Perkowski, komendant Straży Miejskiej Zbigniew 
Forysiak, prezes ogólnopolskiego komitetu pamięci ks. Jerzego Popiełuszki – rad-
ny powiatu wołomińskiego Ryszard Walczak, Stefan Załęski – przewodniczący 
Miejskiego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych, kombatanci, ząbkowscy radni oraz proboszcz parafi i pw. Miłosierdzia 
Bożego ks. Andrzej Kopczyński. Gościem specjalnym był porucznik Jerzy No-
wicki prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Region Warszawa- 
Wschód. Tłumnie przybyli mieszkańcy naszego miasta.

Kiedy wybiła godzina „W” w całym mieście rozległy się syreny a w niebo po-
szybowały race świetlne, odśpiewano Hymn Państwowy a ks. Andrzej Kopczyń-
ski odmówił modlitwę w intencji poległych powstańców. Złożono również wie-
niec w imieniu władz miasta i ząbkowskiej społeczności.Ząbkowscy Legioniści 
przygotowali pierwszą w naszym mieście inscenizacje walk powstańczych. Re-
konstrukcja podkreśliła symbolikę i znaczenie fl agi, rolę Morowych Pań, relacje 
i wzajemny szacunek do siebie Powstańców oraz przybliżyła charakter walk. 
Pokaz był prezentem i formą podziękowania dla przybyłych Kombatantów. Po 
zakończeniu rekonstrukcji wspólnie odśpiewano Rotę. Następnie głos zabrali: 
w imieniu Kombatantów RP i BWP – Stefan Załęski, burmistrz miasta Robert Per-
kowski, radny powiatu wołomińskiego Ryszard Walczak oraz ksiądz proboszcz 
Andrzej Kopczyński. 

Organizatorami wydarzenia byli: Miejskie Koło Związku Kombatantów RP 
i BWP, Burmistrz i Miasto Ząbki , a także ząbkowscy Legioniści ZL’11. Za rok 
będziemy obchodzić okrągłą 70-tą rocznicę powstania.

Historycy zgodnie mówią o Polskim Państwie Podziemnym jako o fenomenie na 
skalę światową – „żadne inne państwo podziemne przez tyle lat okupacji nie miało 
struktur podziemnych – a za fenomen okupowanej Europy uważają jego zbrojne 
ramię jakim była Armia Krajowa”.

Joanna Wysocka

Prezes Prawicy RP Marek Jurek i sekretarz Lech Łuczyński
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Kobyłka,  miasto w stołecznym obszarze metropolitarnym, na północny-wschód od stolicy. Właśnie przekro-
czyło liczbę 20 tysięcy mieszkańców. Przed jakimi wyzwaniami stoi miejsce, o którym  gospodarze chętnie 
mówią: Zielony Ogród z Perłą Baroku?

Mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości przejeżdżając przez Kobyłkę 
nie zdają sobie chyba sprawy jak 
bardzo zmieniła się przez ostatnie 
lata. Pozornie wyglada tak samo, 
te same – obsadzone zielenią – uli-
ce, charakterystyczne małe sklepiki 
i punkty usługowe, „kobyła” przed 
Miejskim Ośrodkiem Kultury, która 
jest tak charakterystyczna, że stała 
się punktem orientacyjnym.

Jednak gwałtowny rozwój zmienił 
Kobyłkę. Powstało i powstaje mnó-
stwo nowych domów jednorodzin-
nych, zamknięte osiedla przypo-
minające obrazki z amerykańskich 
fi lmów. Przybyło Kobyłce wielu 
mieszkańców, którzy osiedlają się 
tutaj ze względu na niezwykle do-
godne położenie i zalety miasta. 
Bliskość Warszawy (tylko 17 km od 
centrum) sprawia, że wszystko co 
oferuje stolica ma się zasięgu ręki! 
Równocześnie Kobyłka zapewnia 
odpoczynek od zgiełku i pozwala 
czerpać z bogactwa zachowanej tu 
przyrody. Pozwala na zachowa-
nie prywatności i indywidualności 
w gronie sąsiadów. To przyciąga 
i inwestorów i kolejnych mieszkań-
ców.

Nowi mieszkańcy to nowe, mocno 
akcentowane przez nich potrzeby 
i wymagania wobec władz samo-
rządowych. Często dotyczą innych 
aspektów życia niż te, o których 
mówią osiedleni tu od pokoleń.

Są jednak sprawy wspólne, które 
wybijają sie na plan pierwszy, np 
drogi. Poprzednie lata zdominowały 
prace „w ziemi” – budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Miasto korzy-
stało z dotacji UE – projekt dofi nan-
sowany w 80%. Od stanu zerowego, 
czyli braku kanalizacji w ogóle do 
korzystających z systemu 14 tys. 
mieszkańców, to bardzo dobry wy-
nik a tak jest w tej chwili.

To była ogromna inwestycja dla 
miasta, korzyść dla mieszkańców i 
środowiska, teraz priorytetem stały 
się drogi!

Rzeczywiście dzieje się dużo jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe. Ostat-
nio (od kwietnia 2013) gruntownie 
wyremontowano: 

• drogi gruntowe: Lotników, frag-
ment Rataja, Hubala i Skrzetuskie-
go,

• chodnika na ul. 11 Listopada 
i Kościelnej,

• wykonano nakładki asfaltowe 
na fragmentach ulic Orzeszkowej 
i Słowackiego,

• trwają prace związane z prze-
budową nawierzchni na ul. Boh. 
Ossowa. – jedna z głównych ulic 
Kobyłki,

• remontowana jest ulica Traugut-
ta.

To nie wszystko. W najbliższym 
czasie zostaną ogłoszone przetargi 
na wykonanie:

• przebudowy ul. Żymirskiego,
• chodnika przy ul. Nadmeńskiej,

• nakładki na ul. Brzozowej 
i ul. Moniuszki,

• wykonanie odwodnienia w uli-
cach Broniewskiego, Okrzei i Naru-
towicza.

Biorąc pod uwagę, że Miasto Ko-
byłka, oprócz tego, partycypuje 
fi nansowo w wielu powiatowych 
inwestycjach drogowych na jego 
terenie, rzeczywiście można mówić 
o drogowym priorytecie!

To, oczywiście nie wszystkie pra-
ce. W dalszym ciągu konserwowane 
są rowy i prowadzonych jest wiele  
prac związanych z ich sprawnym 
funkcjonowaniem:

• wykonano wpust burzowy na 
ul. Francuskiej 3,

• zlecono oczyszczenie studni, kra-
tek i kanałów na ul. Boh. Ossowa, 
Fałata, Francuskiej i separatorów  
(ul. Pieniążka i Kościuszki),

• naprawiono podmytą skarpę 

rowu na rowie A,
• za moment  wyremontowany zo-

stanie fragment rowu (od ul. Szero-
kiej do rowu od ul. Jagodowej),

• przebudowane również zostaną 
rowy: Przyjacielska, Krzywa, Fran-
cuska i Serwitucka.

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 
jest cały czas rozbudowywana:

• zakończono prace przy budowie 
sieci wodociągowej w ul. Borysów,

• trwają prace przy budowie sieci 
wodociągowej w ul. Kawalerii,

• uzyskano pozwolenie na bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Ułanów wraz z odgałęzienia-
mi,

• rozstrzygnięto już postępowanie 
przetargowe na budowę odgałęzień 
kanalizacyjnych w ulicy Ejtnera, 
a ogłoszone zostały przetargi na:

• budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej w drodze dojazdowej od 

ul. Rataja,
• budowę sieci kanalizacji sa-

nitarnej wraz z odgałęzieniami 
w ul. Szwoleżerów, 

• budowa sieci wodociągowej 
w ulicach Przyjacielskiej i Gospo-
darczej.

Trwają prace przy budowie oświe-
tleń ulic Poziomkowej, Bolesława 
Śmiałego, Kresowej, Ks. Zycha 
i Modrzewiowej.

Potrzeby inwestycyjne w tych 
obszarach są ogromne i niełatwo 
im sprostać widać jednak, że prace 
trwają i systematycznie postępują.

Miasto musi również sprostać 
dwóm ogromnym, zewnętrznym 
inwestycjom: budowie trasy S8 
i przebudowie linii kolejowej. 
Szczególnie ta druga, modernizacja 
Rail Baltica na obszarze gminy Ko-
byłka budzi emocje.

Jest to zrozumiałe. Każda grupa 
mieszkańców, zainteresowana bez-
pośrednio tym projektem, ma swoje 
uwagi i oczekiwania. Miasto Kobył-
ka również je ma. Wszystkie uwagi 
są zbierane i przekazywane inwesto-
rowi, po to aby poznał opinie miesz-
kańców Kobyłki i uwzględniał ją na 
każdym etapie pracy.

Przypomnijmy, że modernizacja 
linii kolejowej E 75 na odcinku 
obejmującym obszar Miasta Ko-
byłka skutkuje dla mieszkańców 
duzymi zmianami.W obrębie przy-
stanku Kobyłka Ossów zlikwido-
wany zostanie przejazd kolejowy 
w ciągu ulic Napoleona i Księcia 
Józefa Poniatowskiego. W miejscu 
zlikwidowanego przejazdu nastą-
pi przebudowa układu drogowego 
i powstanie nowy wiadukt drogowy. 

Ciąg dalszy na str. 12

Kobyłka – miasto z przyszłościąKobyłka – miasto z przyszłością

Kobyłka z lotu ptaka

Burmistrz Miasta Kobyłka – spotkanie z młodzieżą. Prace drogowe.
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Dokończenie ze str. 11
Planowana jest także budowa no-

wych ulic: Światowida na długości 
ok. 250 m (odcinek od wiaduktu 
drogowego nad torami kolejowy-
mi do ul. Poniatowskiego wraz ze 
skrzyżowaniem) oraz ulicy Projek-
towanej po północnej stronie to-
rów na odcinku ok. 600 m (do ul. 
Jasińskiego). Modernizacji wyma-
gać będzie ul. Jasińskiego na dłu-
gości ok. 800 m do skrzyżowania 
z ul. Napoleona. Łącznie długość 
nowo budowanych ulic wyniesie 
ok. 1700 m. Również w pobliżu 
przystanku Kobyłka zlikwidowane 
zostaną dwa przejazdy kolejowe – 
przejazd kat. E przed peronem przy-
stanku i przejazd w ciągu ulicy Rę-
czajskiej i Alei Jana Pawła II. Tutaj 
także przebudowany zostanie układ 
drogowy, a przejazd pod linią kole-
jową zapewni nowy tunel drogowy 
w ciągu ul. Orszagha. Zmodernizo-
wane zostaną znajdujące się na tym 
odcinku kolejowe przystanki oso-
bowe. Przystanek Kobyłka Ossów 
otrzyma nowy peron wyspowy 
z wiatą. Na peron dostać się będzie 
można nowym przejściem podziem-
nym. W celu zapewnienia dostępu 
na peron osobom o ograniczonej 
możliwości poruszania się, planu-

je się wykonanie wind osobowych 
przystosowanych do przewozu osób 
na wózkach oraz osób z wózkami 
i rowerami. W podobny sposób 
zostanie zmodernizowany przysta-
nek Kobyłka z budową przejścia 
podziemnego włącznie. Zgodnie 
z decyzją środowiskową wzdłuż li-
nii planuje się również ustawienie 
ekranów akustycznych.

Te zmiany postrzegane są przez 
mieszkańców bardzo różnie: z jed-
nej strony nowoczesna linia kole-
jowa połączona z drugą linia metra 
sprawi, że Kobyłka będzie miej-
scem jeszcze bardziej atrakcyjnym 
dla inwestoerów i nowych miesz-
kańców, zaś z drugiej mieszkańcy 
maja obawy, że zmieni to bardzo 
Kobyłkę i zagrozi jej charakterowi, 
przyjaznego, zielonego i wygodne-
go do życia miasta.

Przed jakimi więc wyzwaniami 
stoją mieszkańcy i władze samorzą-
dowe miasta, które chce pozostać  
Zielonym Ogrodem z Perłą Baroku 
a jednocześnie musi uczestniczyć 
w nieuniknionych zmianach? Czy 
możliwe jest pogodzenie enklawy 
spokoju i zieleni z gospodarczą 
aktywnością i prężnością inwesty-
cyjną? Miasto Kobyłka jest przy-
kładem, że tak, chociaż to bardzo 

trudne i wymaga tak od mieszkań-
ców jak i władz samorządowych 
dużo pracy ale równiez zrozumienia  
różnych potrzeb, różnych argumen-
tów.

– „Najważniejsza jest rozmowa –
mówi Robert Roguski, Burmistrza 
Miasta Kobyłka, dlatego wykorzy-

stujemy różne formy komunikacji 
z mieszkańcami naszego miasta: in-
ternet, prasę , system SMS. Najefek-
tywniejsze jednak są bezpośrednie 
spotkania. Dlatego je organizujemy 
i będziemy organizować. Często 
„obrywamy” zasłużenie lub nie ale 
po to jesteśmy by słuchać i służyć 

miastu i jego mieszkańcom. Jestem 
przekonany, że dopóki toczy się dia-
log dopóty wszystko jest możliwe. 
Tylko współpracując sprostamy wy-
zwaniom”

informacje z UM Kobyłka
opr. red.

Spotkanie z mieszkańcami.

Strach czyni więźniem. Nadzieja to wolność

Dzień przed…
Decyzja gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” o roz-
poczęciu powstania w Warszawie w świetle faktów 
historycznych jest zrozumiała. To nie jej konsekwen-
cje spowodowały koszmarne zniszczenia i ofi arę 
ludzką. To wspólny niemiecko-rosyjski atak w 1939 
roku jest powodem cierpień Polaków w czasie II woj-
ny światowej. A znajdująca się w kleszczach dwóch 
totalitarnych armii latem 1944 roku Warszawa stała 
się teatrem walki o podmiotowość Polaków.

Jest 31 lipca 2013 roku. Siedząc 
w upalne przedpołudnie, zastana-
wiam się, jaki nastrój towarzyszył 
okupowanej Warszawie 31 lipca 
1944 roku. Pewnie było gorąco 
– jak to w lipcu. „Cywilni” Niem-
cy nerwowo uciekali z miasta. Nic 
dziwnego. Od wschodu (Radzymina 
i Otwocka) słychać było już arty-
lerię Armii Czerwonej. Już tydzień 
temu Sowieci przeprawili się przez 
Bug. Nad Warszawą wieczorami 
rozbłyskiwały wystrzeliwane z so-
wieckich samolotów wywiadow-
czych salwy karabinów maszyno-
wych. „Podgryzały” one niemieckie 
oddziały wycofujące się ze Wscho-
du. Była to zapowiedź „wyzwole-
nia”. Przecież teraz Stalin był już 
wrogiem Hitlera. Ale wielu wątpi-
ło w sowiecką wolność. Słabnący 
w oczach Niemcy prowokowali do 
zemsty za lata niewoli. Warszawia-
cy przebierali nogami, aby się za 
nich wziąć. Ci, którzy byli zaanga-
żowani, wiedzieli, że coś się wyda-
rzy. Pytanie brzmiało nie „czy”, ale 
„kiedy”.

Gdy 27 lipca, w czwartek, Niemcy 
wydali rozkaz kopania rowów strze-
leckich na przedpolach Warszawy, 
zamiast około 100 000 mężczyzn 

w wieku 17-65 lat stawiło się kil-
kuset. Tak sobie myślę, że mieli 
odwagę ci kontestatorzy. Pułkownik 
Antoni Chruściel „Monter” spodzie-
wał się za to kar wobec młodych. 
A był to skład przecież podległych 
mu oddziałów. Wydał więc rozkaz 
o gotowości. Ale represji, o dziwo, 
nie było. Tymczasem pierwsi Rosja-
nie pojawili się już na warszawskiej 
Pradze.

Niemcy zaminowują mosty: Po-
niatowskiego i Kierbedzia. Obsta-
wiają je stanowiskami z karabinami 
maszynowymi. Na niebie spotykają 
się sowieckie i niemieckie myśliw-
ce. W mieście jest naprawdę gorąco. 
Nie tylko z powodu pogody. Poja-
wia się prawie jawnie kolportowana 
polska prasa! Oczywiście nielegal-
na, wydawana przez nasze podzie-
mie. Ekscytacja narasta. Jest organ 
Delegatury Rządu RP „Rzeczpo-
spolita Polska” i wydawnictwo AK 
„Biuletyn Informacyjny”. Od tego 
momentu został nawet przekształ-
cony w pismo codzienne. Jak bar-
dzo musiała być wtedy uciszana w 
sercach ta euforia. Ta słynna „furia 
odwetu”, o której mówił płk Chru-
ściel „Monter”, dowódca sił po-
wstańczych.

Tymczasem Sowieci, ustami pol-
skich komunistów, wydają prowo-
kacyjny komunikat swojej rozgło-
śni im. Tadeusza Kościuszki: „(…) 
Wojska sowieckie nacierają gwał-
townie i zbliżają się już do Pragi. 
Pomóżcie Czerwonej Armii w prze-
prawie przez Wisłę. (…) Milion lu-
dzi niechaj się stanie milionem żoł-
nierzy, którzy wypędzą niemieckich 
najeźdźców i zdobędą wolność”. 
To stalinowska pułapka. Nie będzie 
żadnego realnego przeprawiania 
się przez Wisłę w celu wyzwolenia 
Warszawy.

Wśród młodych w szczególności 
panuje euforia. Nieważne, że rosną 
ceny produktów w sklepach. 31 lip-
ca z bestialskiego więzienia na Pa-
wiaku zostaje zwolnionych około 
dwustu osób. Głównie chore matki 
z dziećmi. Także część personelu 
polskiego: strażnicy i pielęgniarki. 

Część z nich była elementem pol-
skiej siatki szpiegowskiej. Przeka-
zywali informacje na zewnątrz.

Rzeczywistość jednak była znacz-
nie bardziej brutalna niż rozpalona 
w sercach warszawiaków euforia. 
Tego dnia przybył też do Warsza-
wy gen. Reiner Stahel mianowany 
przez Hitlera do obrony Warszawy 
przed ewentualnym powstaniem.

Na tym tle tego dnia najważniejsze 
spotkanie odbyło się między godzi-
ną 17.00 a 18.00 na ul. Pańskiej. 
W wyniku narady gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora” z płk. An-
tonim Chruścielem „Monterem” 
oraz przy obecności i za zgodą De-
legata Rządu RP na Kraj Jana Sta-
nisława Jankowskiego padł rozkaz: 
„Nakazuję ’W’ dnia 1 VIII, godz. 
17.00”.

Cześć ich pamięci! Spotkajmy się 
wszyscy jutro o 17.00 na ulicach!

Filip Frąckowiak
Dyrektor Izby Pamięci 

Pułkownika Kuklińskiego

W trzydziestą drugą rocznicę konspiracyjnego wybudowania pierwszego w Pol-
sce Pomnika Katyńskiego została odprawiona uroczysta Msza Święta w inten-
cji budowniczych tego pomnik: śp. Stefana Melaka i Arkadiusza Melaka, Księdza 
Prałata Wacława Karłowicza, Biskupa Władysława Niziołka i Biskupa Zbigniewa 
Kraszewskiego oraz członków Komitetu Katyńskiego.

Pierwszy Pomnik Katyński

Nabożeństwo zostało odprawione 
w Bazylice Świętego Krzyża Na Kra-
kowskim Przedmieściu w Warszawie 
w dniu 31 lipca 2013 r. o godzinie 19, 
Wcześniej na Wojskowych Powąz-
kach pod w/w Pomnikiem Katyńskim 
zgromadzili się członkowie Komitetu 

Katyńskiego i przyjaciele gdzie obec-
ny prezes Komitetu przybliżył historię 
powstawania pomnika i jego niszcze-
nie przez Służby PRL-u oraz wspo-
minano Stefana Melaka pierwszego 
prezesa Komitetu Katyńskiego, ini-
cjatora i współorganizatora budowy 
pomników Katyńskich w Warszawie. 
W tym miejscu od dano hołd ludo-
bójczo pomordowanym Polskim Ofi -
cerom w Katyniu składając kwiaty 
i znicze. 

Następnie wszyscy zgromadzeni 
przeszliśmy do grobu mojego przyja-
ciela Stefana Melaka który zginą pod 
Smoleńskiem w drodze do Katynia 10 
kwietnia 2010 r. wraz z Panem Prezy-
dentem RP Lechem Kaczyńskim jego 

małżonką Marią i 94 ofi arami tej Na-
rodowej Tragedii. Przy grobie Stefana 
odmówiliśmy modlitwę i złożyliśmy 
kwiaty i zapaliliśmy znicze.

O bohaterskim wojowniku 
o prawdę Katyńską będziemy pa-
miętać 13 sierpnia 2013 r. w 67 
rocznicę Jego urodzin zapraszamy 
w tym dniu do oddania hołdu przy 
grobie Stefana Melaka na Woj-
skowych Powązkach w Warszawie 
przez zapalenie symbolicznego zni-
cza.

„Jeśli ja zapomnę o Nich, Ty Boże 
zapomnij o mnie”

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Ś.P. Stefan Melak
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Gender – nowa ideologia już w Polsce
Korzenie genderyzmu sięgają w potocznej opinii zachodniej rewolucji seksualnej 68 roku. Jest to jednak 
uproszczenie, w rzeczywistości jest to kolejna odsłona rewolucji marksistowskiej opisanej już przed wojną 
i w pewnym sensie testowanej w Europie zaraz po przewrocie bolszewickim w Rosji.

Jednak pełną odsłonę tego zjawi-
ska obserwować można od około 
40 lat w USA i Europie zachodniej. 
Czym jest więc gender? To w naj-
głębszej istocie przedefi niowanie 
natury ludzkiej na zupełnie nowy 
obraz. Człowiek jak wiemy może 
być kobietą lub mężczyzną i co do 
tego nikt nie miał wątpliwości. Taki 
się rodził a płeć określana była na 
podstawie obserwacji przy narodzi-
nach. Rozum nawet najprostszego 
człowieka stwierdzał, że to natural-
ne prawo być kobietą lub mężczy-
zną. Do czasu jednak. Dziś bowiem 
według motorniczych obecnego 
świata, to nie jest prawda. Gende-
ryzm bowiem defi niuje, że płeć jest 
czynnikiem kulturo-pochodnym. 
Twierdzą oni, że dzisiejsze rozumie-
nie płci jest błędne ponieważ to siła 
kultury ostatnich tysiącleci, zwłasz-
cza chrześcijaństwa utrwaliła porzą-
dek taki, że kobieta rodzi dzieci i je 
wychowuje a mężczyzna zajmuje 
się zarządzaniem i panowaniem. Po-
nieważ kultura chrześcijańska jest 
z gruntu rzeczy skierowana na prze-
moc wobec słabszych (tak twierdzą 
dzisiejsi marksiści), więc silniejsi 
osobnicy wykorzystali swoje moż-
liwości i przymusili kobiety do ich 
obowiązków. Generalnie według 
neomarksistowskich ideologów od 
teraz tak wcale być nie musi, bo to 
nie natura kształtuje i determinu-
je człowieka a kultura. Ta zaś jest 
zmienna. Tak więc odkryto że płeć 
można sobie wybrać i dowolnie de-
fi niować. Nic to, że pomiędzy noga-

mi wyraźnie widać kto jest kto, to 
nie jest istotne, ważne są odczucia 
a te mogą być takie że chłopak czuje 
się kobietą, dziewczynka chłopcem 
więc mogą w sposób naturalny pra-
gnąć tej samej płci. Chirurgia przy-
chodzi z pomocą i można wszystko 
zmienić. Trzeba by napisać książ-
kę by wyjaśnić to chore zjawisko. 
Zjawisko tak sprzeczne z rozumem 
i prawdą, że wielu nie jest w stanie 
uwierzyć i rozumieć jego istotę. 
Celem tej obłędnej nowej pseudo 
nauki jest kilka bardzo prostych 
zabiegów. Po piewrsze stworzenie 
„nowego człowieka”, to taki orwe-
lowski zabieg na duszy i umyśle. 
Nie ma bowiem jednej obiektyw-
nej prawdy, prawda jest taka jak 
obecnie dekretuje to władza. Nowy 
człowiek nie ma świadomości tego 
co wydarzało się w przeszłości, nie 
ma ciągłości historycznej ani korze-
ni, tradycji czy wiary. On tylko żyje 
tym co podaje mu dzisiejsza władza 
i tym się kieruje. Wolność jednostki, 
niezależność myślenia, samodzielne 
wyciąganie wniosków, krytycyzm 
wobec władzy, uważane jest za 
nienawiść i faszyzm. Wszelkie roz-
mywanie dorobku pokoleń, wszel-
ka nowość która kontestuje histo-
ryczny porządek rzeczy jest dobra 
i pożądana. Ale aby stworzyć takie-
go niewolnika umysłowego trzeba 
pracy przez dłuższy czas, potrzeb-
ny jest mechanizm wyzwalający 
z człowieka najciemniejsze in-
stynkty, jednocześnie usypiając 
to co w nim dobre i szlachetne. 
Inżynierowie społeczni doszli do 
słusznego wniosku, że najlepszym 
i najskuteczniejszym sposobem jest 
seksualizacja wszystkich. Dzieci, 
młodzież, dorosłych. Seks wszyst-
kich ze wszystkimi, zawsze i wszę-
dzie. Jeden z czołowych marksi-
stów przedwojennych stwierdził 
– „chcesz zniszczyć wiarę i kościół, 

nie walcz z nimi lecz daj ludziom 
dostęp do nieograniczonego seksu”. 
Rozpoczynać należy jak najwcze-
śniej, wyrośnie społeczeństwo znie-
wolone i pragnące tylko jednego 
ciągłego seksualnego zaspokojenia. 

Wszyscy widzimy dziś nachalną 
od lat propagandę na rzecz demo-
ralizacji. Telewizja, internet, insty-
tucje państwowe, szkoły (zachodnie 
kraje) domy publiczne, marsze pe-
derastów na ulicach – by wymienić 
tylko  najważniejsze kanały dystry-
bucji seksu. Nie łudźmy się, to nie 
środowiska homoseksualne stoją za 
tym gigantycznym planem przemia-
ny wartości. One są tylko ślepym 
narzędziem w rękach multi bilione-
rów fi nansowych. Pożyteczni idioci 
którzy myślą, że idzie o ich dobro 
i przywileje. Kiedy rodzina, wiara, 
tradycja, prawda, rozum zostaną  
zniszczone, kiedy człowiek nie bę-
dzie już w stanie nic zrobić przeciw-
ko tyrańskiej władzy prawdopodob-

nie nie będą już potrzebni do niczego 
i wiatry tak dziś dla nich korzystne 
mogą ulec odwróceniu. Powiedzmy 
sobie to wyraźnie, celem tej ideolo-
gii jest nowy totalitarny świat, gdzie 
władzę na świecie zupełnie podobną 
do Korei Północnej  trzyma wąska 
elita a rzesza niewolników śpiewa 
pieśni pochwalne na cześć swoich 
umiłowanych przywódców. Orwell 
albo był jasnowidzem, albo służąc 
w Hiszpanii jako komunista prze-
ciwko obozowi generała Franco, 
wiedział od swoich kolegów mark-
sistów jakie mają cele dalekosiężne. 
Wszystko to, co opiane jest w jego 
książce Rok 1984 mamy już obec-
ne w naszej rzeczywistości. Jeszcze 
wszystko nie jest tak rozwinięte, 
ale każdy element egzystuje. Mowa 
nienawiści, myślozbrodnia, pod-
miana rzeczywistości historycznej, 
wymazywanie z pamięci faktów 
i wiele, wiele innych.

Cóż zatem powinniśmy czynić? 

Przede wszystkim organizować 
struktury terenowe które będą 
uświadamiały ludziom to nowe za-
grożenie, którego na pierwszy rzut 
oka nie widać. Ludzie muszą po-
znać czym jest genderyzm. Trzeba 
łączyć wszystkie siły patriotycz-
ne, chrześcijańskie i wolnościowe 
przeciw tej współczesnej pełzającej 
poprzez kulturę zarazie. To zadanie 
najwyższej wagi. Rząd polski Do-
nalda Tuska jest obecnie brutalnym 
realizatorem polityki wprowadza-
nia genderyzmu do Polski. Wiedzą 
bowiem, że jako naród jesteśmy 
bardzo bezbronni, bierni, słabi. 
Nie ukrywajmy tego przed sobą. 
W Polsce brakuje sił i organizacji 
gotowych realnie reprezentować 
wolę i interesy narodu polskiego. 
Tylko silna zorganizowana grupa 
obywateli może wywierać nacisk na 
rząd i oczekiwać ich realizacji. Dziś 
jeszcze pozory demokracji muszą 
być okazywane. Obecnie jeszcze 
jest szansa uratować kraj przed po-
topem tyranii i kłamstwa, ale czasu 
zostało niewiele. Wszelkie cnoty 
i wartości są z nas wypłukiwane, 
prawdziwa solidarność nie istnieje. 

Obecnie powstała nowa ciekawa 
inicjatywa, której celem jest zbiera-
nie wszystkich sił z kraju na rzecz 
walki z gender w Polsce. Szczegól-
nie ważne jest by nie weszło to do 
polskich szkół jako obowiązkowe 
nauczanie. Miejscem wymiany in-
formacji jest strona www.niedla-
gender.pl. Jest tam dużo informacji 
o istocie tego zjawiska. Zacznijmy 
pracę w naszych lokalnych miej-
scach zamieszkania. Twórzmy sto-
warzyszenia, koła, związki i brońmy 
naszych dzieci przed demoralizacją 
a ostatecznie przed zniewoleniem. 
Uwierzmy, że każdy mały czyn 
pomnożony przez tysiące i miliony 
przyniesie duże owoce.

Piotr Zajkowski

OGŁOSZENIE

SPRZEDAM 
LUB WYNAJMĘ 

Działkę 3000 m. 
Wołomin Lipiny Stare, 

Smugi, ul. Poranek.
tel. 602 336 062
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Walne Zebranie w PWKS Huragan.Walne Zebranie w PWKS Huragan.
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(oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w rocznicę Powstania Warszawskiego)
Rocznica wybuchu powstania warszawskiego stanowi dla nas niegasnące wezwanie do pracy dla umacniania siły 

i niepodległości Polski. Ofi ara Żołnierzy Powstania domaga się od dzisiejszego pokolenia Polaków budowania ta-
kiego państwa i takiego świata dla niepodległej Polski, by już nikt nigdy nie naruszył bezpieczeństwa i wolności 
naszej Ojczyzny. 

Polski nie stać na słabość, na polityczną bezczynność, na obojętność wobec przyszłości. Na naszym pokoleniu 
ciąży obowiązek przerwania fatalizmu klęsk i budowy silnego państwa, zdolnego trwale wspierać i chronić prawa, 
wolność i wartości naszego narodu.

Prosząc Boga o wieczną nagrodę dla Wszystkich, którzy 69 lat temu oddali życie za Polskę, prosimy również 
o umocnienie nas w wierności wobec duchowego dziedzictwa pokolenia Polski Walczącej: sprawy niepodległości 
Rzeczypospolitej, wartości cywilizacji chrześcijańskiej, solidarności wszystkich Polaków.

Warszawa już nigdy nie może płonąć, ale ani nam, ani światu nie wolno zapomnieć o płonącej Warszawie!
(-) Marek Jurek 

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Piłka

Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

Nigdy więcej 
płonącej Warszawy!

REKLAMA

REKLAMA
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