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Kazimierz Andrzej Zych

Polska droga do niepodległościPolska droga do niepodległości
Polska przestała istnieć w 1795 roku. Ale już w dwa lata później, w 1797 roku, polscy patrioci uwierzyli 
w dobre intencje Napoleona Bonapartego i rozpoczęli formowanie Legionów Polskich we Włoszech, pod do-
wództwem generała Henryka Dąbrowskiego. Józef Wybicki, układając pieśń dla legionistów, Mazurka Dą-
browskiego, nie mógł przypuszczać, że w 1927 roku stanie się on hymnem niepodległej Polski, zaś słowa: 
„Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy!” Przez ponad sto lat niewoli będą jedynymi słowami na-
dziei na zwycięstwo.

I zwyciężali pod Samosierrą, 
Raszynem i Borodino. Na krót-
ko na mapach Europy pojawiła 
się Polska. Po klęsce Insurekcji 
Kościuszkowskiej w służbie oj-
czyzny stanął ponownie w 1806 r. 
– Książę Józef Poniatowski, po za-
jęciu Warszawy przez Francuzów. 
Napoleon I powierzył mu armię 
Księstwa Warszawskiego. Dowo-
dząc nią w czasie wojny z Austrią 
w 1809 r., wykazał się męstwem 
i nieprzeciętnym talentem wojsko-
wym (na wzmiankę zasługuje tu 
szczególnie bitwa pod Raszynem 
oraz kampania w Galicji, podczas 
której zajął Kraków i Lwów). Trzy 
lata później w czasie wyprawy na 
Moskwę został dowódcą V Kor-

pusu, który składał się z polskich 
żołnierzy i podczas wielkiego od-
wrotu spod Moskwy stanowił arier-
gardę cesarskiej armii. W 1813 r. 
jako jedyny z Polaków otrzymał ty-
tuł marszałka Francji. Bonapartemu 
pozostał wierny do końca, odrzuca-
jąc propozycję cara, by przejść na 
stronę rosyjską. Zginął 7 paździer-
nika tegoż roku w nurtach Elstery. 
W tym roku obchodzimy 200 rocz-
nicę śmierci tego wybitnego Polaka.

Później było Powstanie Listo-
padowe i Powstanie Styczniowe. 
I wreszcie rok 1914. Zaborcy Polski 
(Niemcy, Rosja i Austriacy) skłóce-
ni, stanęli naprzeciw siebie.

Na taki właśnie moment czekał 
Józef Piłsudski. Wiedział, że była 
to idealna szansa, by wreszcie po 
latach niewoli wywalczyć wyma-
rzoną niepodległość. 3 sierpnia, 
w Krakowie, zmobilizował Pierw-
szą Kompanię Kadrową i czekał na 
wybuch wojny. Wyruszyli 6 sierp-
nia o świcie. Przekroczyli granicę 
zaboru rosyjskiego, by rozpocząć 
zbrojną walkę o niepodległość Oj-
czyzny. Po czterech latach walk, 
stała się rzecz niesłychana, ta nie 
istniejąca na mapach Polska zaczęła 
się odradzać, jak Feniks z popiołów. 
Ofi ara wielu pokoleń Narodu Pol-
skiego nie poszła na marne! Wojsko 
polskie zaczęło zwyciężać. W tych 
walkach był „obecny” Bonaparte! 
Tak o Wielkim Francuzie napisał 
Józef Piłsudski: „Byłem rozkocha-
ny w Napoleonie i wszystko, co się 
tego bohatera tyczyło, przejmowało 
mnie wzruszeniem i rozpalało wy-
obraźnię.”

W dniu 10 listopada 1918 roku, 
do Warszawy, przybył uwolnio-
ny z Magdeburga Józef Piłsudski. 
Dzień później Rada Regencyjna 
przekazała mu władzę. Wokół Ko-
mendanta skupiły się wszystkie siły 
dążące do wolnej i demokratycznej 
Polski. Józef Piłsudski, 22 listopa-
da 1918 roku, został mianowany 
Naczelnikiem Państwa. Władzę 
tę miał pełnić do czasu wolnych 
i powszechnych wyborów oraz 
uchwalenia konstytucji. Został też 
naczelnym dowódcą polskich sił 
zbrojnych. Silna, skupiona w jed-
nych rękach władza wykonawcza, 
była w tych dniach Polsce potrzeb-
na. Na Wschodzie zbierały się ciem-
ne chmury, grożąc utratą dopiero co 
odzyskanej niepodległości. Wojska  
Rosji bolszewickiej w 1920 roku 
pod dowództwem Tuchaczewskie-
go i Stalina 14-15 sierpnia stanę-
ły pod Warszawą. Przygotowany 

strategiczny plan uderzenia znad 
Wieprza polskiej armii autorstwa 
Marszałka Piłsudskiego i gen. Tade-
usza Jordan Rozwadowskiego zmu-
sił Armię Czerwoną do panicznego 
odwrotu w wyniku zwycięskiej Bi-
twy Warszawskiej. Ojciec polskiej 
wolności Marszałek Józef Piłsud-
ski powiedział: „Są w życiu rzeczy 
ważniejsze niż samo życie”, w do-
myśle: Polska, albowiem wszystko, 
co w swym życiu czynił, dla Niej 
czynił. Pomimo różnic politycznych 
Roman Dmowski również jak mar-
szałek Piłsudski doskonale rozumiał 
czas, w którym Polska mogła wybić 
się na niepodległość.

Dziewięćdziesiąta piąta rocznica 
odzyskania niepodległości to dzień 
jakże radosny i dumny dla naszego 
narodu. Na przekór naszym wro-
gom, dzięki Opatrzności Boskiej 
i męstwu Polaków, możemy żyć 
w wolnym i niepodległym kraju. 

Tylko od Nas samych zależy czy 
temu wyzwaniu podołamy. Ostat-
nie lata po tragedii smoleńskiej oraz 
działanie różnych środowisk wro-
gich polskiej racji stanu – sprawiły, 
że Naród Polski zostaje poddany ko-
lejnej próbie i szczególnemu testo-
wi na utrzymanie Polski w rodzinie 
państw wolnych i niepodległych.  
Nasi sąsiedzi, Rosja i Niemcy, tak 
jak dawniej, patrzą na siebie ponad 
naszymi głowami. Nie przypad-
kiem wysoki przedstawiciel Rosji 
powiedział na spotkaniu z gronem 
dziennikarzy i generałów „daliśmy 
w mordę Napoleonowi i Hitlerowi, 
to i damy w mordę Waszyngtono-
wi”. Obserwując tą niebezpieczną 
dla nas grę powinniśmy zapomnieć 
o wzajemnych sporach a zadbać 
o własną obronę, bo jak mawiał Na-
poleon Bonaparte przywołując starą 
rzymską maksymę – chcesz mieć 
pokój, szykuj się do wojny. Si vis 
pacem para bellum.

Poparcie posła Jacka Sasina dla inicjatywy Poparcie posła Jacka Sasina dla inicjatywy 
budowy pomnika tragedii smoleńskiej w Wołominiebudowy pomnika tragedii smoleńskiej w Wołominie
Klub Gazety Polskiej w Kobyłce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego wystosował pismo na ręce Pana posła 
Jacka Sasina, z prośbą o poparcie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych w Katastrofi e 
Smoleńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Wołomina i NSZZ Solidarność, którzy wystąpili w 2011 r. do Burmistrza 
Miasta Wołomin Pana Ryszarda Madziara z inicjatywą o wyrażenie zgody na postawienie w Wołominie po-
mnika Ofi arom Katastrofy.

W udzielonej odpowiedzi Pan poseł 
Jacek Sasin w odniesieniu do tej ini-
cjatywy napisał,

„Odpowiadając Panu na pismo do-
tyczące poparcia inicjatywy Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika Ku 
Czci Poległych w Katastrofi e Smoleń-
skiej, Towarzystwa Przyjaciół Woło-

mina i NSSZ Solidarność, w sprawie 
budowy w Wołominie pomnika Ofi a-
rom Katastrofy Smoleńskiej pragnę 
podziękować za tę szczytną inicja-
tywę. Życząc Państwu pomyślności 
w realizacji tego celu chciałbym za-
pewnić o swoim poparciu dla podjętej 
przez Państwa działań zmierzających 
do budowy pomnika”.

Chciałbym Panu posłowi bardzo 
podziękować w swoim imieniu, jak 
i inicjatorów, za poparcie tej szlachet-
nej inicjatywy.

Wspólny głos mam nadzieję, że do-
prowadzi do rozstrzygnięcia złożone-
go w 2011 r. wniosku, oraz rozpocznie 
procedury związane z realizacją pro-
jektu.

Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika Ku Czci Poległych w Ka-
tastrofi e Smoleńskiej podczas po-
siedzenia Komisji Rady Miejskiej 
w Wołominie przedstawił dwa pro-
jekty pomnika do zaopiniowania na 
sesji Rady Miasta. Jeden pomnik 
autorstwa Kazimierza A. Zycha, 
drugi prof. ASP w Warszawie – 
Tadeusza Tchórzewskiego.

, y y ąp
oo wwyrażenie zgody na postawienin

Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Klubu 

Gazety Polskiej w Kobyłce
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Ignacy Paderewski Roman Dmowski

Powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga.
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Indywidualizacja nauczania
Niewątpliwie większość rodziców zgodzi się z twierdzeniem, że wychowanie dzieci nie jest sprawą prostą ani łatwą. Nie trzeba znać nur-
tów pedagogicznych, metod wychowawczych czy teorii, żeby odkryć prawdę o tym, jak inne jest każde dziecko, jak różne są potrzeby 
dzieci wychowujących się w jednym domu.

Odmienność każdej osoby ludz-
kiej wymaga szacunku ze strony 
innych. Indywidualność każdego 
dziecka wymaga szczególnej troski 
ze strony rodziców, wychowawców 
i nauczycieli. W umiejętnym roze-
znaniu potrzeb dziecka, jego prefe-
rencji, trudności i zdolności należy 
szukać drogi i sposobów pracy wy-
chowawczo-dydaktycznej czy to 
w szkole czy w domu. 

Współczesność niezwykle silnie 
podkreśla indywidualizację w każ-

dej niemalże dziedzinie życia. Ry-
nek pracy poszukuje ludzi kreatyw-
nych, indywidualistów myślących 
nieszablonowo, wykraczających 
poza stereotypy. W edukacji gło-
śne jest hasło indywidualizowania 
metod nauczania. Coraz częściej 
przyznaje się dzieciom indywidual-
ny program lub tok nauki. Wszyscy 
wreszcie staramy się być dostrzeże-
ni, staramy się sprostać narzuconym 
nam ideałom indywidualizmu. 

W szkole „Animus” staramy się 

bacznie obserwować współczesną 
sytuację społeczno-kulturową doty-
kającą kwestii edukacyjnych. Jako 
specjaliści pracujący od lat z dzieć-
mi przyjmujemy hasła indywiduali-
zacji procesu nauczania. Z wielkim 
przekonaniem traktujemy podejście 
indywidualne jako przejaw szacun-
ku wobec godności osobowej dziec-
ka i jako ogromne ułatwienie w jego 
pracy nad samym sobą. Z drugiej 
strony jednak wiemy, że podstawą 
wychowania, każdego wychowania, 
są wartości. Już od niepamiętnych 
czasów, od początków edukacji 
w czasach starożytnych, wartości 
stanowiły fundament nauczania 
i wychowywania dzieci i młodych 
ludzi. Istnieje hierarchia wartości 
uniwersalnych, ponadludzkich, 
wobec których każdy człowiek zo-
bowiązany jest przyjąć określoną 
postawę. Korzystając z możliwości 
jakie niesie indywidualizacja róż-
nych sfer naszego życia, nie można 
zapominać o pewnych podstawo-
wych wartościach, wyznacznikach 
kultury osobistej i moralności czło-
wieka. Za takie wartości uznajemy 
prawdomówność, współczucie, 
patriotyzm, lojalność, przyjaźń, do-
broć, szacunek wobec drugiej oso-
by, pracowitość... Wartości te nie 
zależą od indywidualnie przyjętych 
norm, od subiektywnego podejścia 

do różnych kwestii. Stanowią one 
ogólny system moralny właściwy 
każdemu człowiekowi. 

W szkole Animus staramy się za-
chować równowagę pomiędzy moż-
liwościami pracy indywidualnej 
z dziećmi a wychowywaniem ich 
do wartości uniwersalnych. Wierzy-
my, że traktując indywidualizację 
nauczania jako narzędzie do prze-
kazywania uniwersalnej hierarchii 
wartości opartej na wierze katolic-
kiej, jesteśmy w stanie wychować 
człowieka o pięknym i dobrym 
charakterze, którego siłą będzie mą-
drość i wiara w wyznawane przez 
siebie wartości. To dlatego w szkole 
Animus zwracamy szczególną uwa-
gę na zasady dobrego wychowania, 
których młodsze dzieci uczą się 
w ramach podstawy programowej, 
a starsze – realizując program „Mło-
dzież na Rozdrożu”. Kameralna, 
domowa atmosfera sprzyja takiemu 
wychowaniu.

Dzieci z grup młodszych wdrażane 
są również do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w ramach programu 
„Mały Ratowniczek”, uczą się języ-
ka angielskiego na cotygodniowych 
zajęciach z native-speaker’em, ćwi-
czą zdolności manualne na codzien-
nych warsztatach plastyczno-tech-
niczno, popołudniami uczestniczą 
w bajkoterapii w ramach progra-

mu „Wychowanie przez czytanie”, 
a w przypadku dostrzeżonych trud-
ności są wspomagane przez specja-
listów w funkcjonującym w szkole 
gabinecie psychologiczno-pedago-
gicznym, do którego zapraszamy 
również osoby z zewnątrz boryka-
jące się z trudnościami wychowaw-
czymi, rodzinnymi bądź szukający-
mi rady i wsparcia. W ramach zajęć 
dodatkowych dzieci mają możli-
wość śpiewania, tańczenia, grania 
na gitarze, przeprowadzania ekspe-
rymentów, odrabiania lekcji.

Starsi uczniowie biorą aktyw-
ny udział w tworzeniu atmosfery 
szkoły. W niewielkiej, kameralnej 
grupce w aktywny sposób uczą się 
podczas lekcji, których nie przery-
wa brutalny dźwięk dzwonka. Re-
alizują autorski program „Warszaw-
skie spacery”, w ramach którego raz 
w miesiącu zamieniają się w prze-
wodników po wybranych miej-
scach stolicy. Wrażliwość na słowo 
i dźwięk zdobywają, organizując 
comiesięczne wieczorki poetyckie, 
które cieszą się wielką popularno-
ścią, zwłaszcza wśród rodziców. 
Uczą się dwóch języków obcych 
w ramach podstawy programowej, 
uczą się pływać na basenie, de-
batują na temat wartości na zaję-
ciach fi lmowo-wychowawczych, 
a na przerwach grają w hokeja. 
Łącząc wychowanie katolickie 

z indywidualnym podejściem do 
każdego dziecka i każdych rodzi-
ców, nauczyciele i specjaliści ze 
szkoły Animus odpowiadają na 
wyzwania współczesnego świata. 
Jednym z takich wyzwań, zwłasz-
cza dla sytuacji rodziny jest debata 
publiczna dotycząca nurtu gender. 
Szkoła Animus czynnie włączyła 
się w tę debatę, organizując wraz ze 
Starostwem Wołomińskim ogólno-
polską konferencję poświęconą wy-
chowaniu seksualnemu. Wszystkich 
zainteresowanych szkołą Animus 
oraz wychowaniem do wartości 
serdecznie zapraszamy na wykład 
„Z książką za pan brat” oraz na 
spotkanie klubu dyskusyjnego do-
tyczącego tematyki gender, dnia 12 
listopada 2013 roku przy ulicy Ks. 
Marmo 13C w Kobyłce. 

Uroczyste otwarcie szkoły. Burmistrz Kobyłki Robert Roguski w towarzystwie dyrekcji i uczniów.

Burmistrz Kobyłki i ks. dziekan Jan Andrzejewski i dyrekcja szkoły.
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Straszą, krzyczą, przeklinają. Wy-
zywają Karnowskich od najgor-
szych. Zarzucają podłość (minister 
Graś) i prowokowanie do przemocy 
(red. Wielowieyska). Ba, zarzucają 
nam nawet prowokowanie wojny 
z Rosją (to wymysł ministra Sikor-
skiego). Ale nikt poważny i bez-
pośrednio zainteresowany sprawą 
nie mówi, że zdjęcie ujawnione na 
okładce „wSieci” jest nieprawdzi-
we. Dlaczego? Bo jest prawdziwe.

Skąd zatem to ujadanie? Bo za-
bolało? Pewnie tak. Piszę to bez 
satysfakcji, bo zabolało także mnie. 
Przypomniało mi coś, o czym 
w ferworze posmoleńskiego spo-
ru niewielu już pamięta, a co było 
właściwie praprzyczyną tragedii. 

Prosta prawda jest brutalna, czyli o pewnym zdjęciu ze Smoleńska, które zabolało 
Grasia, Sikorskiego i Wielowieyską. Kogo jeszcze?

Historia pewnego zdjęciaHistoria pewnego zdjęcia

fot. wSieci

Przestrogi Marszałka PiłsudskiegoPrzestrogi Marszałka Piłsudskiego

prof. Józef Szaniawski
(Autor zginął tragicznie 

4 września 2012 r. w Tatrach)

niawswswski

Kolejna rocznica odzyskania niepodległości skłania do refl eksji polityczno-historycznych. Należy zawsze pa-
miętać, że Rzeczpospolita powracała na mapę Europy po 123 latach, niewoli, licząc od III rozbioru w 1795 
roku, po 146 latach, licząc od I rozbioru, oraz aż po 201 latach od utraty suwerenności na rzecz Rosji, licząc 
od Sejmu Niemego. Józef Piłsudski już wtedy, 11 listopada 1918 roku (!), przestrzegał, że „niepodległość nie 
jest Polakom dana raz na zawsze”.

Już w listopadzie 1918 roku na-
zywany był powszechnie „ojcem 
polskiej wolności”, ponieważ na-
wet jego najwięksi przeciwnicy nie 
mogli zakwestionować, że to on jak 
nikt inny utorował Polakom dro-
gę do 11 listopada. Piłsudski, jak 
wiadomo, nie pozostawił żadnego 
formalnego testamentu. Z jego my-
śli, rozkazów, sentencji, publikacji 
i przemówień wybrałem najważ-
niejsze, najbardziej ponadczasowe. 
Tak powstało zwarte przesłanie 
Marszałka dla przyszłych poko-
leń Polaków, które nazwałem „Te-
stamentem politycznym”, a które 
stanowi rozdział 10. książki „Mar-
szałek Piłsudski w obronie Polski 
i Europy”. Z tego rozdziału pocho-
dzą poniższe cytaty Piłsudskiego: 

1. My wam wywalczyliśmy nie-
podległość Ojczyzny, a wy będzie-
cie w niej żyć, pracować i rządzić. 
Zapamiętajcie: jeżeli zwrócicie się 
na Wschód, to minimum o jeden 
wiek cofniecie się z kulturą, ekono-
mią itp. Jeżeli zwrócicie się na Za-
chód, minimum o jeden wiek szyb-

ciej Polska będzie się rozwijać. 
2. Polacy chcą niepodległości, 

lecz pragnęliby, aby ta niepodlegość 
kosztowała dwa grosze i dwie kro-
ple krwi. Ale niepodległość jest do-
brem nie tylko cennym, ale bardzo 
kosztownym. 

3. Mamy Orła Białego, szumią-
cego nad głowami, mamy tysiące 
powodów, którymi serca nasze cie-
szyć możemy. Lecz uderzmy się w 
piersi! Czy mamy dość wewnętrznej 
siły? Czy dość tej potęgi duszy? Czy 
mamy dość tej potęgi materialnej, 
aby wytrzymać jeszcze próby, które 
nas czekają? 

4. Sąsiedzi nasi, z którymi pragnę-
liśmy żyć w pokoju i zgodzie, nie 
chcą zapomnieć o wiekowej sła-
bości Polski, która tak długo stała 
otworem dla najazdów i była ofi arą 
narzucania jej obcej woli przemocą 
i siłą. 

5. Nie ma Europy sprawiedliwej 
bez Polski niepodległej na jej ma-
pie. Polska jest stale oskarżana w in-
nych państwach. Jest w tym wyraź-
na i niedwuznaczna chęć posiadania 
w środku Europy państwa, którego 
kosztem można byłoby załatwić 
wszystkie porachunki europejskie. 
Podziwu godne jest stałe zjawisko, 
że te projekty międzynarodowe 
znajdują tak chętne ucho, no i języ-
ki, nie gdzie indziej jak w Polsce. 

6. Bez względu na to, jaki będzie 

jej rząd, Rosja będzie zawsze impe-
rialistyczna. Jest to nawet zasadni-
czy rys jej charakteru politycznego. 
Rosja będzie jeszcze długo niebez-
pieczniejsza niż Niemcy, bo jest 
mniej obliczalna i mniej zależy od 
Zachodu. 

7. Ja nikomu prawie nie ufam, 
a cóż dopiero Niemcom. Marzeniem 
Niemiec jest doprowadzenie do ko-
operacji z Rosją. Dojście do takiej 
kooperacji byłoby naszą zgubą. Do 
tego dopuścić nie można. Mimo 
ogromnych różnic w systemach 
i kulturze Niemiec i Rosji, trzeba 
stale pilnować tej sprawy. Na świe-
cie powstały już dziwaczniejsze 

sojusze. Jak przeciwdziałać? Gra 
będzie trudna przy paraliżu woli 
i krótkowzroczności Zachodu. 

8. Niegdyś spotkaliśmy w Polsce 
ludzi twierdzących, że służba dla 
Rosji jest równoznaczna ze służbą 
Ojczyźnie. 

9. Podczas kryzysów strzeżcie 
się agentur. Agentury jak jakieś 
przekleństwo idą dalej. Spotykam 
świat agentur idący przeciwko nam 
całą siłą, całą parą, starający się nas 
zbrukać. Zwycięstwa nad agentura-
mi nie odnieśliśmy wcale. 

10. Złą cechą dotychczasowych 
stosunków w Polsce jest to, że dają 
one siłę wszystkim szujom, nato-

miast nie dają siły państwu. Ci, któ-
rzy myśleli o Niepodległości lub dla 
niej pracowali, znaleźli się w Polsce 
w mniejszości, w myśl demokra-
tycznych zasad zostali przegłoso-
wani przez tych wszystkich, którzy 
w tej pracy dla Niepodległości 
udziału żadnego nie brali. 

11. Nie może być litości dla zło-
dziejów dobra publicznego w Pol-
sce. Należy wytępić w państwie 
złodziejstwo! Żadne zdrowe spo-
łeczeństwo nie będzie bez zdoby-
cia się na opór czynny, aby znosić 
gospodarki bandytów podtrzymy-
wanych przez władze i władze pod-
trzymywanych przez bandytów. 

12. Idą czasy, których znamieniem 
będzie wyścig pracy. Jest on teraz, 
jak przedtem był wyścig żelaza, jak 
przedtem był wyścig krwi. Kto do 
tych zawodów bardziej przygotowa-
ny będzie, kto w tym wyścigu więk-
sze dowody wytrzymałości złoży, 
ten w najbliższych czasach będzie 
zwycięzcą. 

13. Być zwyciężonym i nie ulec - 
to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć 
na laurach - to klęska. 

14. W życiu są rzeczy ważniejsze 
niż samo życie. 

15. Historię swoją piszcie sami, bo 
inaczej napiszą ją za was inni i źle.

Wystarczy popatrzeć i od razu przy-
pomina się, w jakiej atmosferze 
przyszło „współpracować” prezy-
dentowi Lechowi Kaczyńskiemu 
z premierem Donaldem Tuskiem. 
Myślę, że przypomniał sobie to też 
i Donald Tusk, i ministrowie Graś 
i Sikorski, i redaktor Wielowiejska 
musi to pamiętać. Że Donald Tusk 
Lecha Kaczyńskiego nie cierpiał, 
temu chyba nie zaprzeczy? Śmiał się 
z niego na Westerplatte w towarzy-
stwie Putina, prawił mu złośliwości 
ośmielając mainstreamowe media 
do rozkręcania przemysłu pogardy 
wobec prezydenta. No i wreszcie 
ustalił z Putinem rozdzielenie wizyt 
w Katyniu w kwietniu 2010 roku.

To zdjęcie jest jak otrzeźwiają-

cy policzek. Przypomina, że przy 
pomocy Millera i Laska udało się 
sprowadzić dyskusję o tragedii 
smoleńskiej do punktu absolutnego 
zapętlenia. Że jesteśmy na poziomie 
rozmawiania o tym, dlaczego nie 
możemy o tej sprawie rozmawiać. 
A sedno sprawy już dawno zagrze-
bane jest w jakichś małoistotnych 
szczegółach. Zostało ubabrane 
w emocjach, które często każą od-
wracać głowę na samo hasło „Smo-
leńsk”. To się salonowi prawie uda-
ło. Prawie.

Prawda tego zdjęcia nie ulega niu-
ansom, w jakie można wmanew-
rować ustalenia najwybitniejszych 
nawet naukowców. Bo ze skom-
plikowanymi wykresami i teoriami 

można dyskutować i w oczach la-
ików nawet łatwo jest je ośmieszyć 
i zdyskredytować. A tu, widać to, 
co widać. Prosta sprawa. Właśnie 
dlatego to zdjęcie tak wkurza i Si-
korskiego i Grasia i Wielowieyską 

i cały salon.
Trzy i pół roku ciężkiej dezinfor-

macyjnej roboty poszło w cholerę...

Marcin Wikło
wPolityce.pl
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TEKST SPONSOROWANY

To obrazek niemal codzienny: bity, głodzony i wyrzucany z domu najlepszy 
przyjaciel człowieka: pies lub kot. Narażone na wszelkie możliwe cierpienia 
bezdomne zwierzaki są zdane na naszą łaskę i niełaskę.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna 
do odczuwania cierpienia, nie jest 
rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę. Za 
wierność, bezwarunkową miłość, za 
obecność przy nas w doli i niedoli  
przywiązujemy je do drzewa, wy-
wozimy daleko, do obcego miejsca, 
żeby zwierzę nie wróciło lub wrzu-
camy torby foliowe z nowo naro-

Plan uroczystości:

11.30 – Msza św. w Bazylice Mniejszej pw. świetej Trójcy

12.30 – Przemarsz na cmentarz Parafi alny i złożenie wieńców

15.00 – Miejski Ośrodek Kultury:

  • rozstrzygnięcie konkursu „Liryki o Niepodległej”
  •  koncert chóru Cantanti w towarzystwie pianisty 

Michała Owczarka
  • wystawa prac sekcji MOK „Krajobraz Polski Niepodległej” 

18.00 –  Msza Św. w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

KOBYŁKA – ZACHĘCAMY DO PSICH I KOCICH ADPOCJI!KOBYŁKA – ZACHĘCAMY DO PSICH I KOCICH ADPOCJI!

dzonymi kociakami, szczeniętami 
do pojemników na śmieci.

Na Kobyłce, jak na każdej gmi-
nie w Polsce, spoczywa ustawowy 
obowiązek wyłapywania bezdom-
nych zwierząt w celu- zapewnienia 
im należytej opieki. Jak te należytą 
opiekę zapewnić? Znajdując bez-
domnym zwierzakom nowy, ciepły, 
pełen dobroci dom. Datego zwraca-
my się do Państwa! Do wszystkich 
wrażliwych i czułych na cierpienie 
innych istot. Do wszystkich, którzy 
potrzebują ciepła i miłości, do tych, 
którzy chcą się nią dzielić. Bez Was 
– Mieszkańców Kobyłki, Zielonki, 
Wołomina nie zrobimy wiele.

Schroniska są pełne zwierząt 
o smutnych oczach. Oczach proszą-
cych o nowy dom. Tylko od Pań-
stwa zależy czy go znajdą. Przygar-
niając zwierzę sprawiamy, że świat 
staje się lepszy.  

Zwierzaki szukają domu
Chcesz zdobyć miłość do końca 

życia? Weź do domu bezdomnego 
psiaka lub kociaka!!! 

Zwierzęta, które są adoptowane 
mają dużą łatwość w przystosowy-
waniu się do nowych warunków 
oraz do nowych osób. Okres akli-
matyzacji w nowym domu trwa 
zazwyczaj około kilka dni. Po zna-
lezieniu nowego, stałego miejsca 
zwierzak szybko odnajduje radość 
życia, a dla nowego właściciela sta-
je się najlepszym przyjacielem!!

Warto zastanowić się więc czy nie 
przygarnąć bezdomnego zwierza-
ka!!

Wszystkie zwierzęta przekazane 
do adopcji są zaszczepione, odroba-
czone, odpchlone i zaczipowane.

W przypadku zwierząt powyżej 
roku są wykastrowane/wysterylizo-
wane.

Adopcje zwierząt są darmowe!!

•  Dobierz psa do swojego trybu 
życia i upodobań.

•  Dobrze się zastanów przed 
adopcją.

• Zwierzę to nie zabawka!!

Jeśli nie możesz zaadoptować 
zwierzaka zawsze możesz stworzyć 
mu dom tymczasowy, gdzie będzie 
czekać na swojego nowego właści-
ciela. Na pewno lepiej i milej spędzi 
czas u Ciebie, niż samotnie w bok-
sie.

Zwierzęta do adopcji przebywają 
w Lecznicy Weterynaryjnej Całodo-
bowej ARKA, ul. Krechowiecka 33 
Kobyłka, gdzie można je obejrzeć 
oraz otrzymać bliższe informacje 
dotyczące ich adopcji. Lecznica 
otwarta jest od poniedziałku do nie-
dzieli 24h.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z:
•  Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka, tel: 

22-786-45-44 lub 40, 41, 42, 43 
•  Lecznicą Weterynaryjną Całodobową ARKA tel: 22-760-30-98 

lub 662-104-356.

Zachęcamy do psich i kocich adopcji, 
ponieważ czeka ich coś najgorszego: schronisko... 

a tego chcemy uniknąć.
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Dzień 11 listopada – W tym dniu wybuchła PolskaDzień 11 listopada – W tym dniu wybuchła Polska

Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los...

Gdy przez nieudolne rządy ostat-
niego króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, Polska w roku 1772 
na długie lata utraciła swoją suwe-
renność, zaczęły się czasy zaborów, 
podczas których nasz kraj zniknął 
z map politycznych świata.

Brak ukochanego języka w szko-
łach i urzędach. Masowe zsyłki pol-
skiej ludności na ziemie Dalekiego 
Wschodu, spotęgowały naszą fru-
strację narodową, której wynikiem 
były wielkie zrywy narodowe zwa-
ne powstaniami.

Dalej wszyscy dookoła
Do powstania razem tu
Urodzi się Polska nowa
Polska ziemia polski ród...

Niestety żadne z nich nie dało na-
szej ukochanej ojczyźnie wolności, 
a często były one powodem do zdra-
dzieckich układów i kontrataków 
naszych przeciwników politycz-
nych. Miało to też miejsce podczas 
powstania kościuszkowskiego, któ-
re wybuchło w roku 1794. Wów-
czas, gdy Polacy byli bezsilni wo-
bec nacierającej potęgi wroga zza 
wschodniej granicy, na szali swojej 
wolności położyli swe młode życie 
polscy powstańcy, by raz jeszcze 
wolną piersią odetchnęła Polska, 
drogi każdemu polskiemu patriocie 
kraj.

Wyszedł pan Kościuszko w kra-
kowskiej sukmanie

Odkrył jasne czoło na to powitanie
Odkryła jasne czoło klęknął na ko-

lana
Ślubuję ci wolność ojczyzno ko-

chana...

Przez mijające lata naszej nie-
woli narodowej, nikt nie mógł za-
pomnieć, że kiedyś nasz kraj był 
wolną ojczyzną potomków Piastów 

i Jagiellonów, że kiedyś świętą 
mową była mowa polska, teraz dep-
tana, przez naszych tyranów. Gdy 
nastał rok 1830, Piotr Wysocki pra-
gnął podźwignąć naszą zdruzgotaną 
już sytuację polityczną i społeczną 
wierząc, że wkrótce odmieni się los 
Polaków.

W dniu 29 listopada wołał on na 
ulicach Warszawy do broni, wie-
rząc, że poderwie tym samym lud 
stolicy do walki z ruskim zaborcą. 
Nie mylił się. Śmiały atak ludności 
polskiej na warszawski Belweder 
i obok znajdujący się arsenał broni 
rosyjskiej armii, był aktem despe-
rackiego rozpoczęcia walk narodo-
wo-wyzwoleńczych, zbolałych uci-
skiem zaborczego jarzma Polaków.

W nocy w listopadzie
Kres zaborom kładzie
Chorążych powstanie
Polaków zbratanie...

Mimo, że i tym razem Polacy nie 
odnieśli żądanego skutku wyrwania 
się z zaborczych łap tyrani trzech 
zdradzieckich orłów, powstanie 
listopadowe, którego początkiem 
były walki uliczne w Warszawie, 
na długo zapadło w sercach każ-
dego rodaka. Musiało minąć wiele 
lat, gdy nastał rok 1863. W dniu 22 
stycznia, Polacy znów chwycili za 
broń, dążąc do przywrócenia wol-
ności ukochanej ojczyźnie. Niestety 
i tym razem, powstanie okazało się 
nieskuteczne, a skąpana w potokach 
polskiej krwi nasza ojczyzna, znów 
na kolejne lata musiała zapomnieć 
o odzyskaniu wolności.

Dalej bracia do bułata
Wszak nam dzisiaj razem żyć
Pokażemy że sarmata
Umie jeszcze wolnym być...

Gdy wybuchła I wojna światowa, 
między naszymi zaborcami do-
szło do wielu konfl iktów. Polacy 
zatem, z uwagą śledzili poczyna-
nia frontowe naszych zaborców. 
W społeczeństwie polskim zaczę-
ły kształtować się różne orientacje 
polityczne i ideowe, które wskazy-
wały rozliczne drogi ku wolności. 
Skupiony wokół Józefa Piłsudskie-
go obóz polityczny, za głównego 

wroga uważał Rosję. Zwolennicy 
tego stronnictwa ideowego, opo-
wiadali się za współpracą wojskową 
z Austro - Węgrami oraz za utwo-
rzeniem trzeciego członu państwa 
Habsburgów z Królestwa Polskiego 
i Galicji. Polska mogłaby wówczas 
odzyskać niepodległość podobną do 
tej, którą ponad pół wieku wcześniej 
mieli Węgrzy.

Całkowicie odmienną koncepcję 
na naszą narodową niepodległość, 
mieli sojusznicy obozu Narodowej 
Demokracji – endecji z Romanem 
Dmowskim na czele. Uważał on 
bowiem, że Polacy w zaistniałym 
konfl ikcie dotyczącym naszych za-
borców, powinni sprzymierzyć się 
z Rosją, ponieważ według nich, naj-
większym wrogiem Polski są Niem-
cy i Austria. W czerwcu 1908 roku, 
działacze organizacji bojowej z ini-
cjatywy Józefa Piłsudskiego i Ka-
zimierza Sosnkowskiego, powołali 

tajny Związek Polskiej Walki Czyn-
nej. Dwa lata po utworzeniu takiego 
związku, władze austriackie pozwo-
liły na szkolenie wojskowe polskiej 
młodzieży. Ale oprócz specjalnych 
szkoleń z fechtunku, polska mło-
dzież uczyła się tam patriotyzmu 
i wielkiego oddania dla sprawy 
polskiej. We Lwowie utworzono 
z inicjatywy Piłsudskiego Związek 
Strzelecki, zaś w Krakowie, Towa-
rzystwo Strzelec.

Strzelce w sinym tam mundurku
Wszyscy w pełnym już rynsztunku
W Oleandrach, w Opatowie
O Piłsudskim każdy powie... 

to nasz wódz, to nasz wódz

Na początku I wojny światowej, 
w podkrakowskiej miejscowości 
Oleandry, Piłsudski sformował 
polski oddział I Kompani Kadro-
wej. Niestety była ona w pełni pod-
porządkowana Austriakom. Gdy 
I Kompania wkroczyła do Kró-
lestwa Kongresowego w dniu 
6 sierpnia 1914 roku, liczyła ona na 
poparcie cywilnej ludności polskiej 
w walkach z Rosjanami, którzy na 
dobre panoszyli się na ziemiach pol-
skich. Uważano wówczas, że Pola-
cy zbrojnie wystąpią wtedy prze-
ciwko Rosji. Jednak mieszkańcy 
Kongresówki, widząc Austriaków 
- polskich zaborców obok naszego 
wojska, nie przystąpili do walk po-
wstańczych w sposób, na jaki liczyli 
piłsudczycy. Rozczarowani Au-
striacy nakazali jak najszybciej roz-
wiązać I Kadrową, ponieważ i tym 
razem nie mogli stawić czoła obo-
pólnemu wrogowi jakim była Rosja.

Latem 1914 roku, dzięki wysiłkom 
polskich polityków w tym także 
i Piłsudskiego, Austriacy zgodzili 
się na powołanie w Galicji, Legio-
nów Polskich. Pułk Strzelców pod 
dowództwem Piłsudskiego skie-
rowano pod Nowy Korczyn i pod 
Opatów. W grudniu, pułk Strzelców 
przekształcono w I Brygadę Legio-
nów Polskich. Nadszedł wreszcie 
czas, w którym Polacy mogli za-
śpiewać... My I Brygada, strzelecka 
gromada, na stos rzuciliśmy swój 
życia los na stos, na stos...

Pomimo braku wykształcenia woj-
skowego, Piłsudski jako dowód-
ca okazał się świetnym taktykiem 
militarnym. Jego podkomendni 
z I Brygady, wielce uznawali jego 
ofi arność wobec sprawy odzyska-
nia niepodległości przez nasz kraj, 
toteż byli wielce lojalni wobec Pił-
sudskiego, a także mieli dla niego 
ogromne uznanie.

Na początku 1915 roku, powstała 
II Brygada Legionów pod dowódz-
twem Józefa Hallera, i ze względu 
na miejsce jej uformowania, nosiła 

nazwę Karpackiej. W październi-
ku II Brygada Legionów, zosta-
ła skierowana na front wschodni, 
nad rzekę Styr. Tam połączyła się 
z I Brygadą, która wraz z niedawno 
utworzoną III Brygadą, brała udział 
w krwawych walkach pozycyjnych. 
Pod koniec 1915 roku, Legiony Pol-
skie liczyły już ponad 20 tysięcy 
żołnierzy.

Ciągłe walki Brygady Legiono-
wej Piłsudskiego z wielkim pol-
skim wrogiem, jakim była Rosja, 
utwierdzały wszystkich Polaków 
w tym, że jednak zbrojną walką 
można uzyskać upragnioną nie-
podległość. Gdy w Rosji wybuchła 
rewolucja, dla Piłsudskiego nie sta-
nowiła ona większego już zagroże-
nia. Po woli, zaczęły klarować się 
losy I wojny światowej oraz naszej 
niepodległości. Niestety, jako nisz-
czycielski ferment, jak nazwała Pił-
sudskiego strona niemiecka, inter-
nowała go wraz z jego ówczesnym 
adiutantem Kazimierzem Sosnkow-
skim w twierdzy Magdeburskiej. 
Pierwsza wojna światowa zakoń-
czyła się w dniu 11 listopada 1918 
roku, z chwilą podpisania przez 
Niemcy rozejmu w lasku Compi-
égne pod Paryżem.

Był to przełomowy moment nie 
tylko w dziejach całej Europy, 
ale i Polski.Dzień wcześniej powró-
cił do Warszawy Józef Piłsudski, 
komendant I Brygady Legionów, 
internowany od lipca 1917 roku, 
przez Niemców w Magdeburgu. 
Przed domem, w którym mieszkał, 
zebrały się tłumy ludzi, a do jego 
mieszkania zaczęli przychodzić 
przedstawiciele różnych stronnictw 
i partii. Jego znajomi i podkomend-
ni zaczęli się tłoczyć w mieszkaniu 
Piłsudskiego na ulicy Moniusz-
ki, chcąc go przywitać i oddać się 
do jego dyspozycji. Wówczas to, 
Rada Regencyjna czyli Rząd Tym-
czasowy, przekazał mu władzę, 
w nowonarodzonym kraju polskim. 
Od tej pory, utarło się powiedzenie, 
że znów wybuchła Wolna Polska.

Ewa Michałowska Walkiewicz

Strzelcy w Oleandrach, Kraków, sierpień 1914.

Legioniści I Brygady Legionów Polskich 
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Kogo promuje Puls Wołomina?Kogo promuje Puls Wołomina?

Kazimierz Andrzej Zych

Czy jest to gazetka informująca mieszkańców o tym co się dzieje w naszej gminie i powiecie, czy typowa 
propagandówka władzy, która za społeczne pieniądze uruchomiła własne wydawnictwo?

W trybie art.61 wz. z art.8 ust.2 
Konstytucji RP oraz art.2 ust.1 
ustawy o dostępie do informacji 
publicznej- złożyłem min. w tej 
sprawie zapytania do burmistrza 
Wołomina Ryszarda Madziara. Kie-
dyś jedna z redaktorek naliczyła w 
poprzedniej wersji gazetki urzę-
dowej 17- mgnień wiosny burmi-
strza Mikulskiego czyli tyle fotek 
z jego wizerunkiem. Należy dodać 
że było to wydanie roczne okazjo-
nalne jako informator miejski. Raz 
na rok da się jakoś to wytłumaczyć 
zważywszy, że w większości wyda-
nie promowało nasze miasto i gmi-
nę. Obecna władza nie ma w ogóle 
hamulców i sypie propagandą na 
full, wydając co miesiąc to bardzo 
ekskluzywne pismo niczym pary-
ski journal mody. Tak dzieje się co 
miesiąc przez trzy lata. Odbieram to 
jako nigdy nie kończącą się kampa-
nię wyborczą burmistrza Madziara. 
Ostatnio w jednym numerze nali-
czyłem aż 16 fotografi i pana Ma-
dziara. W związku z powyższym 
złożyłem w urzędzie w ramach udo-
stępnienia informacji publicznej do-
tyczącej podania wszelkich danych 
o kosztach tej urzędowej propagan-
dówki. Z niecierpliwością oczeku-
ję odpowiedzi. Osobiście szacuję, 

że koszt tego wyjątkowego - kredo-
wego na błysk wydania w skali roku 
wynosi ponad sto tysięcy złotych 
co należy pomnożyć razy trzy lata 
obecnej kadencji. Prasę taką uwa-
żam za bardzo nie obiektywną - no 
bo jaka władza wydając gazetkę po-
dejdzie w miarę krytycznie do swo-
jej pracy - chyba takiej władzy nie 
ma a opozycja potulnie milczy dając 
przyzwolenie na olbrzymie marno-
trawienie naszych funduszy .

Kogo zatem promuje Puls Woło-
mina?

Pozwoliłem sobie zamieścić ko-
mentarze publicysty Szymon Krzy-
żanowskiego i Radnego Dominika 
Kozaczki w tej sprawie:

Szymon Krzy-
ż a n o w s k i : 
Racja, trudno 
mówić w kate-
goriach prasy 
o periodyku, któ-
rego głównym 
zadaniem jest au-

topromocja rządzącej ekipy. Problem 
polega na tym, że „Puls Wołomina” 
obejmuje nawet patronaty medialne 
nad miejskimi wydarzeniami i całą 
swoją działalnością stara się zacho-
wywać pozory lokalnego miesięczni-
ka. Właśnie w tym tkwi największe 
niebezpieczeństwo. Pamiętam jak tuż 
przed wyborami, lokalny PiS wyda-
wał propagandową gazetkę „Nasze 
Sprawy”, „Puls Wołomina” jest na-
turalną kontynuacją tego wydawnic-
twa, nawet layout w obydwu tytułach 
jest podobny :)

Dominik Ko-
zaczka: Przesy-
łam fragmenty 
dyskusji w tym 
temacie na sesji 
Rady Miejskiej, 
które udało mi 
się na szybko 

odnaleźć w protokołach. Natomiast 
jeśli chodzi o likwidację tego biule-
tynu, to na przełomie ostatnich lat, 
zwłaszcza na początku kadencji były 
podejmowane próby, lecz zawsze 
brakowało wystarczającej liczby 
radnych.

1. III Sesja Rady Miejskiej w Woło-
minie z dnia 2 lutego 2011 roku, stro-
na 24-25

Dominik Kozaczka – radny
W związku z faktem, iż sytuacja bu-

dżetu jest dość trudna, zapytał czy 
burmistrz nie rozważa zakończenia 
wydawania „Wspólnego Wołomina” 
w ramach oszczędności?

Gazeta urzędowa jest luksusem 
a w obecnej sytuacji budżetu gminy 
na nią nie stać.

Ryszard Madziar – Burmistrz Wo-
łomina

Pełniąc funkcję radnego zwracał 
uwagę, iż „Wspólny Wołomin” nie 
spełnia oczekiwań jakie są w nim po-
kładane. Uważał, że należy zmienić 
wygląd tej gazety, należy przyjrzeć 
się formie w jakiej była wydawana 
wcześniej i to zmienić. Burmistrz 
już nad tym pracuje i w najbliższych 
dniach czy tygodniach będzie możli-
wość zapoznania się z tą nową gaze-
tą. Oprócz tego wydawnictwo będzie 
tańsze niż w poprzednich latach. Bę-
dzie o wiele mniej kosztować. Jeżeli 
chciałoby się wszystkie ogłoszenia 
jakie Urząd Miejski musi przekazy-
wać do prasy aby informować miesz-
kańców, kosztowałoby to dużo wię-
cej niż to co zamierza się przekazać 
na dalszą realizację wydawnictwa 
„Wspólny Wołomin”

link do protokołu
http://wolomin.bip.net.pl/...

2. sesja rady miejskiej w Wołominie 
z dnia 19 grudnia 2012 roku strona 
16-17

Dominik Kozaczka – radny
Przypomniał, że w uchwalonym na 

2012 rok budżecie było 2000 zł na 
wynagrodzenia bezosobowe, a teraz 
w budżecie 2013 roku jest 31 500 zł. 
Teraz Burmistrz na wynagrodzenie 
bezosobowe chce o 30 000 zł więcej 
dla grafi ka komputerowego. Radny 
chciał się dowiedzieć co ten gra-
fi k będzie robił. Zapytał również ile 
osób zgłosiło się dotychczas do akcji 
„Płać podatki w Wołominie”.

Maksym Gołoś – Naczelnik Wy-
działu Organizacji i Komunikacji 
Społecznej. Wstrzymał się z odpo-
wiedzią na drugie pytanie radnego 
Dominika kozaczki, bo akcja nie jest 
jeszcze podsumowana, przyjmowanie 
zgłoszeń jeszcze trwa. Wszyscy wiedza 
o atrakcyjności nagrody i nie wska-

zane by było wpływanie w jakikol-
wiek sposób na frekwencje w tej ak-
cji. Gdy w dniu 31 grudnia zostaną 
zamknięte urny, to będzie można po-
liczyć ile zostało zgłoszonych bonów 
konkursowych. Ta liczba też może nie 
być tożsama ze słodzonymi w urzę-
dzie skarbowym formularzami. Nie 
każdy kto chce swój patriotyzm lo-
kalny w ten sposób podkreślić to nie 
musi brać udziału w konkursie. Przy-
znał, że rzeczywiście wygląda na to, 
iż pieniądze na wynagrodzenia bez-
osobowe, nie były w takiej kwocie 
o jakiej radny Dominik Kozaczka 
mówi. Te pieniądze były uwzględnio-
ne na innym paragrafi e tj. na paragra-
fi e, który mówił o tym jakie wydatki 
będą poniesione na poczet bezpłat-
nego biuletynu „Puls Wołomina”. Na 
początku planowania budżetu zakła-
dano, że rozliczenie będzie polegało 
na rozliczeniu za obsługę grafi czną, 
czyli za skład tego periodyku z jakąś 
fi rmą, bo tak sugerował rynek. Jed-
nak udało się zatrudnić dobrego gra-
fi ka, za dobrą cenę, który jednak nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 
Dlatego była konieczność przesunię-
cia odpowiedniej kwoty tj ok. 20 000 
zł. Na paragraf na wynagrodzenia 
bezosobowe. W tej chwili zakładając 
wzrost infl acji i cen, oraz zapotrzebo-
wanie na ten bezpłatny biuletyn, oraz 
wydawania specjalnych dodatków 
do niego lub specjalnego numeru 
w okresie sierpnia 2013 roku, za-
łożono trochę więcej pieniędzy dla 
grafi ka nie chcąc po raz kolejny prze-
suwać środków między paragrafami, 
by móc kontynuować współpracę 
z dotychczasowym grafi kiem, bądź 
z innym. Jeżeli okaże się, że jest gra-

fi k inny, który zechce rozliczyć się 
jako fi rma, to wtedy pieniądze zosta-
ną z powrotem przesunięte na para-
graf usług.

Dominik Kozaczka – radny
Prosił o informację z jakiego para-

grafu zostały przesunięte środki na 
ten paragraf wynagrodzeń bezoso-
bowych w 2012 roku. Radny chciał 
sprawdzić czy na tym paragrafi e wy-
sokość środków została zmniejszona, 
czy nie w 2013 roku. Może się oka-
zać, że zostanie zatrudniony pomoc-
nik grafi ka za kolejne 30 tys. zł. Jak 
radnemu wiadomo, złożenie takiej 
gazety jak „Puls Wołomina” kosztuje 
na rynku w przedziale od 400 zł do 
600 zł. Grafi cy biorą od 40-60 zł za 
stronę. W budżecie gminy rezerwuje 
się na ten cel 30 tys. zł. za 10-12 nu-
merów.

Maksym Gołoś – Naczelnik Wy-
działu Organizacji i Komunikacji 
Społecznej. Poinformował, że cały 
plan na wydawanie tego biuletynu 
w 2012 roku wynosił 80 tys. zł. Były 
one na paragrafi e 430. W związku 
z tym co powiedział wcześniej, pie-
niądze przeznaczone na opłacenie 
grafi ka zostały przesunięte na para-
graf 417. Obecnie ostała zarezerwo-
wana odpowiednia kwota na § 430 
i odpowiednia na § 417 w związku 
z wcześniejszymi doświadczeniami. 
Nie trzeba będzie zarządzeniem Bur-
mistrza przesuwać tych pieniędzy.

link do protokołu
http://wolomin.bip.net.pl/...
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Leczyć, Liczyć, NadzorowaćLeczyć, Liczyć, Nadzorować
– – Leczyć skutecznie a liczyć prawidłowoLeczyć skutecznie a liczyć prawidłowo

Odosobnione protesty nie mają 
szans powodzenia, a skalę masową 
blokuje strach przed liderami par-
tyjnymi i niemożliwość współdzia-
łania zwaśnionych środowisk poli-
tycznych. Jedynie tą droga można 
wpłynąć na zmiany ustaw i rozpo-
rządzeń resortowych. Nieskutecz-
ność z naszego lokalnego podwórka 
potwierdzają bezowocne negocja-
cje, sterowane protesty zagrożonych 
utratą pracy, niszczejące ofl agowa-
nie na frontonie szpitala i uchwa-
ły Rady Powiatu – te własne oraz 
popierające samorząd wojewódzki. 
Szukanie i wskazywanie sedna zła 
w kontraktacjach oraz wycenach jest 
przykryciem dziury systemu ubez-
pieczeń zdrowotnych. Przeliczenia 
kontraktu na głowę mieszkańca po-
wiatu wołomińskiego można obalać 
liczbą placówek wykonujących na 
naszym terenie usługi o tym charak-
terze oraz błędami w kształtowaniu 
bazy w latach poprzednich. Obcią-
żanie NFZ decyzjami o charakterze 
politycznym w okolicznościach, 
w których zwalczające się partie, 
na terenie powiatu tworzyły zgodną 
koalicję, nie ma racji bytu.

Jeśli już to na siebie
liczmy – w docieraniu do błędów 

systemowych, organizacyjnych 
i politycznych nie tylko w obszarze 
służby zdrowia. Posłużmy się prostą 
matematyką i szczątkami informa-
cji – wystarczą i one aby rozeznać 
skalę. W mazowieckim oddziale 
NFZ nadwykonania za rok 2012 
sięgnęły kwoty blisko 400 mln zł, 
z czego wołomińskie 8 mln roszczeń 
jest kroplą w morzu potrzeb. Ogół 
środków NFZ w naszym regionie 
sięgnął w tym samym roku 9 mld zł, 
a więc niedobór wynikający z nad-
wykonań kształtuje się na poziomie 
4 %. Przy sprawnie przeprowadzo-
nej akcji protestacyjnej samorzą-
dów w skali całego kraju mógłby 
ją pokryć/uzupełnić budżet państwa 
kwotą poniżej 1 % swoich wydat-
ków. Obok bezpieczeństwa ochrona 
zdrowia jest najistotniejszym ele-
mentem polityki pro państwowej. 
Na pozyskanie ich w drodze rene-
gocjacji z mazowieckim NFZ nie 
było najmniejszych szans, należy 
się cieszyć z zaproponowanych 
3 mln. Brać je i szukać dziur, błędów 
i zaniechań na własnym podwór-
ku – w gronie zarządu i nadzoru 
właścicielskiego. Ile w powstałych 
stratach wygenerował chory system 
Bóg raczy wiedzieć, ale analiza strat 
z 2011 roku pozwala na interpola-
cję. W protokole z posiedzenia Rady 
Powiatu nr 19/12 z dnia 26 czerw-
ca 2012 r znajdziemy informację, 
że nadwykonania odpowiadają za 
ich 20% – jest to jedyna publicznie 
dostępna na ten temat informacja. 

Z szacunkowych obliczeń wynika, 
że kontraktacja za dyr. Romejki ob-
ciąża zadłużenie maksymalną kwo-
tą 2-2,5 mln w okresie ostatnich lat 
zarządzania – ograniczenia w kon-
traktacjach pojawiły się w tym cza-
sie. Starostą w tych kadencjach był 
Konrad Rytel, a koalicję budowały 
ugrupowania samorządowe Wspól-
nota Samorządowa, SKW i LPR. 
W odniesieniu do tego co stało się 
później jest to relatywnie mała po-
zycja odpowiadająca za poniżej 
20 % części długu jaką możemy 
wiązać z NFZ – w odniesieniu 
do pozostałych źródeł strat – sta-
nowią około połowy. Za rządy 
w kolejnej kadencji oraz nadzór od-
powiadała koalicja PO, PiS, SKW 
w trakcie której szpitalem kiero-
wał dyr. Ryszard Olszanowski. 
Zadłużenie niemal się podwoiło tj. 
do 13 mln doszło kolejne 12 mln 
zł. a z kontraktacją wiązać można 
4-5 mln. Szczytem nieodpowie-
dzialności jest to, co wydarzyło się 
w kadencji obecnej pod wodzą PiS-u 
i Wspólnoty Samorządowej. W 2012 
r. nadwykonania osiągnęły pułap 
14,5 mln a dług z nimi powiąza-
ny objęty roszczeniami to 9,2 mln. 
Za ten ich horrendalny skok odpo-
wiada brak nadzoru i kontroli tak 
wewnętrznej jak i zewnętrznej! 
Reasumując, za obecne zadłużenie 
wołomińskiego Szpitala niewydolny 
system ubezpieczeń wygenerował – 
w/g szacunków – około połowy tej 
kwoty. Pojawia się pytanie – dlacze-
go musimy się na takich szacunkach 
opierać, dlaczego nie ma pełnego 
audytu. Wzrost zadłużenia w 2012 r. 
związany jest z ograniczeniem środ-
ków dla woj. Mazowieckiego. NFZ 
informował nie tylko właścicieli 
placówek o ograniczeniach do mi-
nimum zwrotów za nadwykonania. 
Weszły w życie regulacje określają-
ce, że straty przewyższające amor-
tyzację będą pokrywane przez organ 
założycielski.

Czy i kto mataczy?
Wniosek nasuwa się jeden, tyle 

samo wart NFZ, co zmieniające 
się na przestrzeni ostatnich kaden-
cji zarządy szpitala oraz nadzór 
właścicielski niezainteresowany 
jawnością. Nie można zapomnieć 
o ciągłości władzy w powiecie obej-
mującej wielu dzisiejszych koali-
cjantów oraz opozycjonistów. Lek-
tura protokołów z posiedzeń Rady 

Powiatu oraz jej składu jest poucza-
jąca i cenna. Niedawni koalicjanci 
z PO i SKW będący dziś w opozycji 
atakują zarząd starostwa za nieudol-
ność, brak nadzoru oraz matactwa 
z pogranicza nieprawdy. Jerzy Mi-
kulski i Maciej Urmanowski zapo-
minają o wcale nie małym udziale 
swoim bądź ludzi z własnych ugru-
powań w zadłużaniu jednostek sa-
morządowych. Na początku 2011 
roku obecna koalicja Wspólnoty 
Samorządowej i PiS znając sytuację 
szpitala, nie tylko do nadzoru ale 
i asekuracji powołała do życia Radę 
Społeczną Szpitala. Nie ma sensu 
wymieniać wszystkich jej uczestni-
ków, w skład wchodzą członkowie 
zarządu powiatu, radni oraz burmi-
strzowie. Jeszcze we wrześniu 2011 
roku jej członkowie dziękowali od-
chodzącemu na emeryturę dyrek-
torowi słowami „dyrekcja Szpitala 
(Praskiego) w Warszawie powinna 
brać przykład ze sposobu zarządza-
nia” naszą placówką. Minął rok, 
Rada Powiatu została poinformo-
wana o stratach narastających ponad 
1 mln zł miesięcznie bez nadwy-
konań jakie przez 8 mc-y urosły 
do 10,5 mln.zł. W październiku 
pojawiły się obawy, a wraz z nimi 
uchwała dotycząca złego stanu fi -
nansowego szpitala oraz niskiego 
poziomu kontraktacji. W listopadzie 
dotarła informacja o minimalnym 
wzroście kontraktu na rok 2013 
i znikomych szansach na refunda-
cję nadwykonań. W styczniu 2013 
w oczy zajrzał już strach, bilans 
za 11 mc-y ujawnia 12,8 mln strat 
i dopiero w tym momencie poja-
wiają się na sugestie opracowania 
programu naprawczego oraz audy-
tu. W lutym uchwalono pożyczkę 
długoterminową dla szpitala, bez 
której należałoby wstrzymać dzia-
łalność w wielu zakresach. Opo-
zycja zażądała przedłożenia radzie 
poprawionego programu napraw-
czego z uwagi na jego lakoniczność 
i ogólnikowość. Padła też informa-
cja o wniosku Rady Społecznej do-
tyczącym odwołania dyr Mazura. 
W marcu Starosta informuje Radę 
o jego odwołaniu w oparciu o złożo-
ne wnioski Rady Społecznej i same-
go dyrektora. Na przestrzeni wielu 
kadencji nie było tak źle jak pod 
„kuratelą” obecnej Rady Społecznej 
Szpitala. Informacje były spóźnio-
ne, a przeciwdziałania nieskuteczne.

Co z audytem, zakresem kontroli 

i odpowiedzialnością?
W kwietniu b.r. Starosta Piotr 

Uściński poinformował radnych, 
że Piotr Gontarski został czasowo 
przesunięty do przeprowadzenia 
kontroli w Szpitalu Powiatowym 
w Wołominie. O audyt wnioskowa-
ła Rada Społeczna Szpitala, zakre-
sem obejmie kontrolę planowanego 
kontraktu, poszerzy zakres audytu 
przeprowadzonego przez biegłego, 
a wyniki kontroli zostaną przekaza-
ne radnym. Nie dość, że tak okre-
ślony zakres nie bardzo jest przy-
datny do wyciągnięcia wniosków 
z pouczającego okresu błędów i wy-
paczeń. Do dnia dzisiejszego tj. pół 
roku od podjęcia kontroli, protokół 
pokontrolny oraz wnioski nie są do-
stępne. Bez rzetelnego wyjaśnienia 
– aż do bólu – przeszłości (włącz-
nie z decyzjami personalnymi), nie 
ma co myśleć o przyszłości. W tym 
miejscu należy postawić pytanie 
panu Staroście – kiedy ostatecz-
nie ujawni wyniki wewnętrznego 
audytu? Pojawiające się przecieki 
o programie naprawczym dotyczą 
redukcji w obszarze zatrudnienia 
i wynagrodzeń personelu szpitala – 
a co z odpowiedzialnością nadzor-
ców oraz decydentów? Odwołanie 
kozła ofi arnego nie posiadającego 
mocy sprawczej innej niż admini-
strowanie powierzonym jemu mie-
niem, personelem i zadaniami jet 
kpiną w żywe oczy. Dokąd bezpo-
średnie konsekwencje nie obejmą 
członków Zarządu Powiatu i Rady 
Społecznej nie ma mowy o obiek-
tywizmie – nadal będzie partyj-
niactwo i kumoterstwo. Pośrednią 
odpowiedzialność w stosunku do 
tej i poprzedniej władzy proponu-
ję wyciągnąć w nadchodzących 
wyborach. Musi objąć wiecznych 
radnych, burmistrzów i starostów, 
których udział w zadłużeniu jaki 
przyjdzie nam pokryć tylko w ob-
szarze Szpitala, „waży” około 15 
milionów złotych , a którego suma-
ryczne zadłużenie sięga 2/3 majątku 
szpitala lub 1/5 rocznego budżetu 
powiatu! Dużo bardziej dokucz-
liwa i niebezpieczna dla bieżącej 
działalności jest utrata płynności 
fi nansowej, wymaga kolejnych 
pożyczek obrotowych i konsolida-
cji kredytów! Jestem przekonany, 
że ogromne zainteresowanie nie 
tylko lokalnych mediów fatal-
nym stanem fi nansowym naszego 
szpitala zmusi władze samorzą-

dowe Powiatu wołomińskiego do 
wdrożenia jawnego i konkretnego 
programu naprawczego realizowa-
nego nie kosztem pacjentów i per-
sonelu. Pragnę tylko przypomnieć, 
że ewenementem chyba nawet 
w skali kraju jest pięcioosobowa, 
wysoko uposażona dyrekcja zadłu-
żonego szpitala .

Panie i Panowniw Radni, Rado 
Społeczna Szpitala – jedyny ratu-
nek, to rzetelnie dokonany audyt, 
jego upublicznienie oraz samo-
oczyszczenie. Innej drogi nie znam 
– wśród ludzi uczciwych wobec wy-
borców, pretendujacych do przewo-
dzenia innym teraz i w przyszłości. 
Przykład Szpitala oraz dotychcza-
sowe działania, nikomu z obecnych 
nie pomogą w nadchodzącej kam-
panii. 

SKŁAD RADY 
SPOŁECZNEJ 

Jest organem wnioskujacym i opi-
niodawczym organu tworzącego 
oraz doradczym Dyrektora Zakładu

1. Przewodniczący Rady: 
Piotr Usciński
2. Członkowie :
– przedstawiciel Wojewody: An-

drzej Ferdyn
– przedstawiciele wyłonieni przez 

Radę Powiatu na wniosek Zarzadu-
Powiatu:

Paweł Bednarczyk – Burmistrz 
Tłuszcza,

Grzegorz Dudzik – Burmistrz 
Miasta Zielonka,

Ryszard Madziar – Burmistrz 
Wołominia,

Robert Roguski – Burmistrz Mia-
sta Kobyłka,

Kazimierz Rakowski – Wójt 
Gminy Klembów,

Andrzej Siarna – Z-ca Burmi-
strza Radzymina,

Robert Perkowski – Burmistrz 
Miasta Ząbki,

Izabella Dziewiątkowska – Czło-
nek Zarządu,

Adam Kopczyński – Przewodni-
czacy Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej,

Ireneusz Maślany – Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu,

Marek Szafrański – Członek Za-
rządu,

Agnieszka Gryglas – Przewodni-
cząca Rady Gminy Dąbrówka,

Stanisława Dudkiewicz – OPS 
Gmina Poświętne.

Najważniejsi decydenci sprawujący nadzór nad szpitalem wołomińskim. Starosta Piotr Uściński, dyr. Andrzej Gruza i członek zarządu Marek Szafrański.

Na polityków... nie radzę, bo tam gdzie się dotkną narobią problemów albo szukają winnych nie pośród siebie. 
W poprzednim materiale dotyczącym Szpitala w Wołominie pisałem o niezdolności upartyjnionych samorządów 
do zabezpieczenia w sposób zadawalający środków na obligatoryjnie nałożone zadania. Występują w wielu 
miejscach i są rezultatem złego ustawodawstwa oraz limitowania środków. 

Grzegorz Lipski
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Wyjaśnienie Katastrofy Samolotu Prezydenckiego w Smoleńsku Wyjaśnienie Katastrofy Samolotu Prezydenckiego w Smoleńsku 
pod Katyniem jest naszym narodowym obowiązkiempod Katyniem jest naszym narodowym obowiązkiem

W dążeniu do prawdy i wyjaśnianie Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem pomagają najwybitniejsi polscy 
naukowcy z różnych stron świata.

Ryszard Walczak
Prezes Ruchu Rozwoju 

Gospodarczego Polaków
i Ogolnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin

W Warszawie odbyła się w paździer-
niku br. druga konferencja z udziałem 
ekspertów Zespołu Parlamentarnego 
Antoniego Macierewicza w której re-
feraty wygłosili goście z kraju oraz ze  
Stanów Zjednoczonych: prof. Wiesław 
Binienda, prof. Kazimierz Nowaczyk 
oraz prof. Chris Cieszewski. Zabrakło 
jedynie ekspertów Komisji pana Laska, 
którzy nie mieli odwagi publicznie bro-

nić moskiewskiej wersji kłamstwa Smo-
leńskiego.

Naukowcy Komisji Parlamentarnej- 
uczestniczyli w pracach wyjaśnienia 
tragedii narodowej pod Smoleńskiem 
a podczas wspomnianej debaty nauko-
wej 16.10 br przedstawiali szczegółowe 
analizy swoich eksperymentów obliczeń 
i doświadczeń dotyczących rozpadu Sa-
molotu TU 154 M w Smoleńsku pod Ka-
tyniem. Wykluczono całkowicie wpływ 
pancernej brzozy na destrukcję samolo-
tu potwierdzając możliwość powstania 
dwóch eksplozji w samolocie prezydenc-
kim.

Na ostatnim posiedzeniu Zespołu An-
toniego Macierewicza w dniu 29.10 br.  
profesor Chris Cieszewski udowadniał,  
że przy tak dużej objętości samolotu pre-
zydenckiego na kilku metrowej wysoko-
ści jaką wykazują raporty Rosyjskiego 
Mak i Komisji Milera oraz ogromnym 
podmuchu powietrza spowodowanej 
durzą szybkością Samolotu TU 154 nie 
jest możliwe by stojąca nie opodal tzw. 
pancernej brzozy – drewniana szopa się 
nie rozpadła wraz ze śmieciami tam za-
legającymi na tym terenie. Więc należa-
ło by już po tych trudnych trzech latach 
od Największej Narodowej Katastrofy 
skończyć z forsowanie na siłę mitu pan-
cernej brzozy i szeregu kłamstw Smo-

leńskich w tym z obarczaniem winy na 
pilotów i generała Andrzeja Błasika. O to 
co miesiąc 10 każdego miesiąca w mar-
szach Pamięci apeluje wiele środowisk 
patriotycznych z Rodzinami  i przyja-
ciółmi Ofi ar poległych w Smoleńsku.

Na zakończenie posiedzeń Zespołu 
Parlamentarne którego jestem stałym 
uczestnikiem w imieniu Rodzin Ofi ar 
i Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popie-
łuszki złożyliśmy z Andrzejem Mela-
kiem serdeczne podziękowanie Panu 
prof. Chrisowi Cieszewskiemu a tym 
samym wszystkim naukowcom za ich 
zaangażowanie i ogromną pomoc w wy-
jaśnianiu tragedii narodowej w Smoleń-
sku pod Katyniem. W ostatnim czasie 
mogliśmy zaobserwować batalię medial-
nych oszczerstw pod adresem Profesora 

Biniendy i innych wybitnych naukow-
ców, a wszystko po to by zignorować 
rzetelność przeprowadzanych przez 
nich doświadczeń i odwrócić uwagę od 
protokołu płk Edmunda Klicha akredy-
towanego do zbadania katastrofy samo-
lotu prezydenckiego. Przypomnijmy, 
że w protokole w kilka dni po tragedii 
pan płk Klich informuje Premiera Tuska 
że nie można wykluczać możliwości do-
konania zamachu na samolot w którym 
zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką Marią, Prezydent RP Ry-
szard Kaczorowski, parlamentarzyści, 
ministrowie, główni dowódcy Wojska 
Polskiego, duchowieństwo i działacze 
niepodległościowi w tym mój przyjaciel 
Stefan Melak Prezes Komitetu Katyń-
skiego łącznie 96 wybitnych osób. 

O tych ofi arach jak i ofi arach ludobój-
czego mordu w Katyniu nie wolno nam 
zapomnieć. W tym celu w Sanktuarium 
Narodowym w Osowie powstaje Panteon 
Bohaterów w którym stoją już pomniki 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszar-
da Kaczorowskiego, Biskupa Polowego 
WP Ks. Gen. Tadeusza Płoskiego i Szefa 
Sztabu Generalnego Gen. Brygady Fran-
ciszka Gągora w opracowywaniu są ko-
lejne.

Osobiście uważam ,że w powiatowym 
mieście Wołomin powinno znaleźć się 
miejsca na postawienie pomnika Pre-
zydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu 
przed Sądem Rejonowym w Wołominie 
który to gmach osobiście kilkanaście lat 
temu uroczyście otwierał. Znaleźć po-
winno się również miejsce dla pomnika 
pamięci wszystkich 96 ofi ar które zginę-
ły w Smoleńsku pod Katyniem gdyż była 
to jedna z największych tragedii naro-
dowych od kilkudziesięciu lat. Liczymy 
jednak, że po dwóch latach od złożenia 
wniosków do Burmistrza Wołomina 
wreszcie możemy mieć nadzieję chociaż 
na przychylność Rady Miasta Wołomin 
i że nie będziemy zmuszeni realizować 
w/w inicjatyw na prywatnym gruncie bez 
konieczności konsultacji z Samorządem. 

Członkowie parlamentarnego zespołu Andrzej Melak i prof. Chris Cieszewski.

Luksus w urzędzieLuksus w urzędzie

Szymon Krzyżanowski
sz.krzyzanowski@gmail.com

Od dłuższego czasu dokładnie obserwuję politykę 
i działania naszych władz. Niestety coraz częściej 
mam poczucie, że osoby podejmujące decyzje w Wo-
łominie, zgubiły gdzieś priorytety. Nie otrzymujemy 
rozwiązań w tak istotnych kwestiach jak zagospo-
darowanie centrum miasta, miejsca parkingowe, czy 
poprawa komunikacji z Warszawą. Mało tego, część 
z nas wciąż nie ma asfaltu na swojej ulicy. Te sprawy 
odkładane są na później, być może już dla następ-
nej ekipy. Otrzymujemy natomiast, tak ważny dla 
wszystkich mieszkańców remont i rozbudowę urzę-
du miejskiego. Za bagatelną kwotę przekraczającą 
4,5 miliona złotych.

W całej sprawie najbardziej szo-
kująca jest ogromna suma za jaką 
wybudowano i wykończono nową 
część urzędu. Przecież za tak duże 
pieniądze, można postawić obiekt 
sportowy lub np. dwie luksusowe 
wille. Miasto zdecydowało się jed-
nak na wykonanie przybudówki, 
która z zewnątrz nie wygląda jakoś 
szczególnie atrakcyjnie. 

W dobrej architekturze ważne są 
dwa czynniki: funkcjonalność oraz 
estetyka. Mam wrażenie, że budu-
jąc nową część urzędu, zapomnia-
no zarówno o jednym jak i o dru-
gim. Na pierwszy rzut oka widać, 
że obiekt w żaden sposób nie pa-
suje do starego budynku i sprawia 
wrażenie jakby został sztucznie 
doklejony. Niech chociażby świad-
czy o tym fakt, że gdy staniemy na 
chodniku pod nowym budynkiem, 
zobaczymy że gmach zasłania sporą 
część zegara. Ciekaw jestem czy zo-
stało to uwzględnione na etapie pro-
jektu i w tej formie zatwierdzone, 
czy problem dostrzeżono dopiero 
po zakończeniu prac. 

Ale przejdźmy do konkretów. Kto 
by przejmował się jakimś starym ze-

garem, skoro w nowej sali konferen-
cyjnej będzie można doświadczyć 
prawdziwego luksusu. Problem już 
wcześniej sygnalizował radny klubu 
Wspólny Wołomin, Dominik Ko-
zaczka: - Czujemy, zarówno ja, jak 
i część kolegów takie małe zaniepo-
kojenie, czy ten projekt nie był zro-
biony na zbyt wysoki standard… Bo 
jak się dowiedzieliśmy, że tam mają 
być marmury, skórzane fotele i takie 
rzeczy… żeby nie wyszło, że urząd 
otacza się luksusami, a nie mamy 
pieniędzy na podstawowe rzeczy 
w gminie.

Trudno nie zgodzić się z powyż-
szym stwierdzeniem. Zdaję sobie 
sprawę, że władze przyzwyczajone 
są do wysokiego standardu życia 
i różnych przywilejów ale koszt in-
westycji i poziom na jakim zostały 
wykończone wnętrza to chyba lek-
ka przesada. Analizując wysoką 
kwotę inwestycji, należy pamiętać, 
że wspomniane 4,5 miliona złotych 
zostały wydane w ciągu tego oraz 
poprzedniego roku na nową część 
urzędu wraz z parkingiem. Warto 
przypomnieć, że na lata 2006-2013 
na tą inwestycję oraz inne komplek-

sowe remonty w urzędzie, miasto 
wydzieliło nieco ponad 8 milionów 
złotych. Wielkość tej kwoty jest 
wręcz zatrważająca.

Najbardziej przykre jest to, że na-
sze władze są szczególnie aktywne 
w kwestiach które można określić 
jako drugorzędne dla zwykłego 
mieszkańca i które bezpośrednio nie 
poprawiają jakości naszego życia. 
Natomiast to, co naprawdę ważne, 
wciąż znajduje się na długiej liście 
spraw do załatwienia.

Trudno nie zauważyć, że władze 
Wołomina budując nową część 
urzędu zadbały o podwyższenie 
standardu, wprawdzie w dużej mie-
rze będzie to wyższy standard ich 
miejsca pracy, ale mieszkańcy rów-
nież od czasu do czasu będą mieli 
okazję by pojawić się w nowej sali, 
np. podczas sesji Rady Miejskiej. 
Remont był także podyktowany 
wymogami bezpieczeństwa, ale czy 
naprawdę musiał kosztować aż tyle? 
Może byłoby lepiej gdyby nowe 
wnętrza były nieco skromniejsze? 
Z pewnością. Jednak najwyraźniej, 
nasi włodarze mają na ten temat od-
mienne zdanie. 
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Prawicy Rzeczypospolitej

Ideologia TolerancjonizmuIdeologia Tolerancjonizmu
Tradycyjne rozumienie tolerancji oznaczało cierpliwe znoszenie czegoś, co samo w sobie jest ocenianie ne-
gatywne w sensie moralnym, estetycznym etc., ale dla jakiś względów wyższego rzędu powinno być mimo 
wszystko, przynajmniej w pewnych objawach i do czasu, dozwalane. Tolerancja nie oznaczała ani wyrzecze-
nia się przekonania, że istnieje prawda obiektywna, jedyna i absolutna, ani rezygnacji z prawa dokonywania 
jasnej oceny poglądów, postaw moralnych i cudzych zachowań.

W klasycznej tradycji odnoszącej 
się do zasady tolerancji mieści się 
„polska szkoła” tolerancji rozwi-
jana od XV wieku przez uczonych 
z Akademii Krakowskiej na czele 
ze Stanisławem ze Skarbimierza 
i Pawłem Włodkowicem – rektorem 
Uniwersytetu Krakowskiego. Świa-
tową sławę przyniósł Włodkowi-
cowi udział w soborze w Konstan-
cji, w którym bronił polskich racji 
w sporze z Krzyżakami.

Włodkowic podkreślał, że równa 
i naturalna godność z natury przy-
sługuje wszystkim ludziom bez 
względu na wyznawaną religię. Wo-
bec substancjalnej równości ludzi, 
również niewiernym przysługują ta-
kie same prawa naturalne i cywilne, 
jakie przynależą chrześcijanom. Na 
przykład mają oni prawo do własno-
ści.

Przełomowym wydarzeniem 
w dziejach Europy była rewolu-
cja (anty)francuska z 1789 roku. 
Sformułowana wówczas (26 VIII 
1789) Deklaracja Praw Człowieka 
i Obywatela zapoczątkowała wzrost 
„świeckiej religii” praw człowieka. 
Rewolucja mimo odwoływania się 
do zasad wolności, rewolucji i bra-
terstwa w praktyce nie miała nic 
wspólnego z ideą tolerancji. Cóż 
bowiem wspólnego z hasłami De-

klaracji miało prawo sankcjonujące 
rabunek majątków kościelnych? 
Dlaczego prawo swobody wyznań 
zostało złamane przez likwidację 
zakonów i zakaz noszenia przez 
duchownych sutanny? Jakie prawo 
dawało możliwość zabierania ma-
jątku kościelnego i oddawania go 
państwu? 

W rewolucji francuskiej występuje 
skrajna sprzeczność między głoszo-
nymi przez nią ideałami wolności 
i tolerancji oraz koncepcją człowie-
ka rozumnego i cnotliwego z natury 
a zbrodniami i wzajemną nienawi-
ścią, które ją cechują.  Ideał równo-
ści został ograniczony do równości 
pod szafotem. Według szacunków 
historyków, sympatyzujących z ideą 
rewolucji, terror rewolucyjny po-
chłonął dziesiątki tysięcy ofi ar. 

Rewolucja francuska doprowadzi-
ła do nowej, nowożytnej defi nicji 
państwa i odmiennego rozumienia 
zasady tolerancji. Nie tylko odrzuci-
ła ona tradycyjne pojęcie społeczeń-
stwa jako organizmu, ale przyjęła 
jego rozumienie w ujęciu Rousseau 
i wprowadziła je do swych ustaw 
i całego prawodawstwa. Ten indy-
widualizm prawny stał się wzo-
rem dla ustawodawstwa cywilnego 
w krajach europejskich ale także 
na całym świecie. To z niego zro-
dził się tzw. „pozytywizm prawny” 
czyli roszczenie sobie pretensji 
przez państwo do wydawania praw 
według woli parlamentu, bez bra-
nia pod uwagę zarówno prawa na-
turalnego, jak pozytywnego prawa 
Bożego (Dekalogu). Rewolucyj-

na przemiana pojęcia „tolerancja” 
wiązała się ze wzrostem niechęci 
do religii, zwłaszcza katolickiej. 
W ujęciu Voltera, Roussea’u i in-
nych religia została uznana za naj-
większe źródło nietolerancji.

W miejsce Boga pojawia się Lud 
(demoliberalizm), politykę pod-
porządkowuje się woli ludzkiej. 
Z tego założenia formułowana jest 
współczesna kategoria tolerancji, 
która nie ma już nic wspólnego 
z rzeczywistym znaczeniem tego 
pojęcia. W encyklice rozpoczyna-
jącej się od słów „Libertas” z 1888 
roku papież Leon XIII zwrócił 
uwagę, że tolerancja nie może być 
identyfi kowana z relatywizmem, 
odnoszącym się do prawdy i prze-
konań religijnych. Nauka Kościoła 
nie zabrania aby władza publiczna 
znosiła (tolerowała) coś prawdzie 
i sprawiedliwości obcego, po to, 
aby albo jakieś większe zło omi-
nąć, albo dobro osiągnąć lub zacho-
wać. Jednakże prawo ludzkie, które 
z powodu dążenia do dobra wspól-
nego może, a nawet i powinno zno-
sić cierpliwie (toleranter) zło, nie 
może i nie powinno go uznawać ani 
tym bardziej jako takiego chcieć.

Wybitny fi lozof, profesor Józef 
Bocheński OP, autor m.in. „100 za-
bobonów”, podkreślał, że toleran-
cja, w przeciwieństwie do miłości, 
ma charakter wyłącznie negatywny. 
Nie można zatem czynić z toleran-
cji cnoty, z której wynika aprobata 
dla postaw i poglądów odległych od 
norm prawa moralnego. 

Współcześnie, tradycyjne ro-

zumienie „tolerancji” zastąpiła 
„ideologia tolerancjonizmu”, któ-
ra została wypracowana w kręgu 
neomarksistowskiej „szkoły frank-
furckiej” z Jürgenem Habermasem,  
Theodorem Adorno i Herbertem 
Marcusem. Mrkus, główny ide-
olog ultralewicy studenckiej z 1968 
roku, sformułował pojęcie „toleran-
cji represywnej”, czyli takiej, któ-
ra zakłada konieczność eliminacji 
z przestrzeni publicznej poglądów 
i zachowań „nietolerancyjnych” 
– czyli najogólniej rzecz ujmując 
– „prawicowych”, a dopuszczaniu 
do niej wyłącznie „lewicowych”. 
Mamy zatem obecnie do czynienia 
z odejściem od tolerancji „negatyw-
nej”, nawołującej do wzajemnego 
„znoszenia się”, do pokojowego 
współistnienia ludzi wyznających 
odmienne poglądy - do afi rmacji 
tolerancji „pozytywnej”, faktycznie 
„tolerancji represywnej”, która zy-
skała sobie nazwę „politycznej po-
prawności” (political correctness). 
(J. Bartyzel, Tolerancja,Encyklope-
dia „Białych Plam”, t. XVII, Radom 
2000).

W bezpośrednim związku z tole-
rancjonizmem pozostaje ideologia 

gender, która wyrosła na zasadach 
Marksa i Engelsa  i ma swoje póź-
niejsze korzenie w ideach „nowej 
lewicy”. 

 W Polsce najbardziej aktywnymi 
propagatorami tolerancjonizmu są 
skrajnie antychrześcijańskie i anty-
narodowe środowiska wspomagane  
przez postkomunistów. Ideologia 
gender przenika już do polskiej 
szkoły. Podejmowane są działa-
nia na rzecz jej usankcjonowania. 
W Sejmie znajduje się projekt tzw. 
ustawy antydyskryminacyjnej zgło-
szony przez grupę posłów SLD 
i Ruchu Palikota, poparty przez PO. 
Analiza projektu, dokonana przez 
Fundację Centrum Wspierania Ini-
cjatyw dla Życia i Rodziny oraz 
Centrum Prawne Ordo Iuris prowa-
dzi do wniosku, że publiczne epa-
towanie zachowaniami antyrodzin-
nymi i homoseksualnymi byłoby 
szczególnie chronione przez prawo, 
a sprzeciw wobec tych zachowań 
byłby karalny. W praktyce oznacza 
to zwalczanie postaw prorodzin-
nych i promowanie niemoralnych 
zachowań – oczywiście w imię to-
lerancji.

„Głupie” pytanie
Zapewne wszyscy mądrzy specjaliści z różnych Ko-
misji wyjaśnili wszystko co się dało w sprawie kata-
strofy smoleńskiej.

Niemniej po ostatnim, wyśmiewanym 
przez media wystąpieniu prof. Chrisa 
Cieszewskiego obejrzałem jeszcze raz 
fi lmy zrobione bezpośrednio po kata-
strofi e smoleńskiej i pokazujące ową 
brzozę. Potem porównałem fragmenty 
tych zdjęć i zastanowiło mnie dlacze-

go na fi lmie zrobionym bezpośrednio 
po katastrofi e (fi lmie zrobionym przez 
Rosjan) w złamanej brzozie nie ma 
metalowych elementów, które są na fo-
tografi ach w oparciu o które pracowały 
komisje.

Nie chcę wracać do fundamentalnego 

sporu o przyczyny katastrofy, ja tylko 
oczekuję fachowej interpretacji dwóch 
zdjęć, które wzbudziły moją ciekawość. 
Być może takie wyjaśnienie istnieje 
w wielu raportach, ale kto pyta nie błą-
dzi. Moje pytanie opublikowane na fa-
cebooku wywołało agresję, więc może 
tutaj doczekam się upragnionej odpo-
wiedzi na moje pytanie!!! www.facebo-
ok.com/photo.php

Stopklatka, którą załączam na pierw-
szym zdjęciu pochodzi z fi lmu dostęp-
nego na YouTube: youtu.be/983l9yII-
rxY

Tadeusz Deszkiewicz
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Hołd Ruski – Największy triumf RzeczypospolitejHołd Ruski – Największy triumf Rzeczypospolitej

prof. Józef Szaniawski
(Autor zginął tragicznie 

4 września 2012 r. w Tatrach)

niawswswski

Dokładnie 402 lat temu - 29 października 1611 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miał miejsce hołd ruski 
- największy triumf w całych dziejach Polski.

Ze względu na okoliczności tego 
epokowego wydarzenia hołd ruski 
został wymazany całkowicie z na-
szej historii jeszcze przez cenzurę 
carską w XIX wieku, a komuni-
styczna cenzura PRL podtrzymała 
tamten rosyjski zapis. Hołd ruski 
i data 29 października 1611 r. nie ist-
nieją nie tylko w podręcznikach, en-
cyklopediach, książkach, ale zostały 
wymazane celowo ze świadomości 
i pamięci narodowej Polaków. To 
najdłużej istniejąca biała plama 
dziejów Polski, nadal skutecznie 
utrzymywana przez agenturę rosyj-
ską w Polsce, historyków złej woli 
oraz przez polityczną poprawność!

Hołd ruski
29 października 1611 r. wielki 

wódz i mąż stanu hetman Stanisław 
Żółkiewski, zdobywca Moskwy, 
przywiódł do Warszawy wziętych 
do niewoli wrogów Polski. Byli to 
car Rosji Wasyl IV, jego żona cary-
ca Katarzyna, dowódca armii rosyj-
skiej - wielki kniaź Dymitr oraz na-
stępca moskiewskiego tronu wielki 
książę Iwan. U wylotu Krakowskie-
go Przedmieścia na plac Zamkowy 
został z rozkazu króla wybudowa-
ny łuk triumfalny. Na ulicę wyle-
gły tysiące warszawiaków i gości 
przyjezdnych z całej Polski, aby 
z bliska obejrzeć wziętego do pol-
skiej niewoli Wasyla IV, który sam 
siebie tytułował - car i samowładca 
całej Rosji. Pod łukiem triumfalnym 
przejechał najpierw zwycięski wódz 
i hetman Stanisław Żółkiewski, za 
nim inni dowódcy wojska polskie-
go, zwycięscy żołnierze, a na koń-
cu car i jeńcy rosyjscy. W konwoju 
i pod eskortą polskich dragonów 
przez Krakowskie Przedmieście 
zostali doprowadzeni na Zamek 
Królewski, gdzie na uroczystej se-
sji zebrał się wspólnie Sejm i Se-
nat Rzeczypospolitej. Obecni byli 
wszyscy posłowie i senatorowie, 
a także większość biskupów i woje-
wodów oraz najważniejsi politycy 
i dowódcy wojskowi. Na tronie za-
siadł król w asyście prymasa Polski 
i kanclerza wielkiego koronnego. 
Jednak najważniejszą osobą był 
wybitny mąż stanu, wódz i polityk 
Stanisław Żółkiewski, wtedy het-
man polny koronny. To on właśnie 
doprowadził rosyjskich jeńców 
przed majestat Rzeczypospolitej 
i osobiście ich prezentował na 
środku Sali Senatorskiej Zamku. 

Żółkiewski w mądrym, pięknym 
i niezwykle ludzkim przemówieniu 
polecił jeńców łaskawości zwycię-
skiej Rzeczypospolitej, prosił, aby 
okazać im miłosierdzie. Miało to 
szczególne znaczenie w kontekście 
tego, że sam Wasyl IV był przeko-
nany, iż oddany zostanie pod topór 
kata, tak jak było to w tradycji poli-
tycznej i zwyczaju w Moskwie!

Przemawiając w imieniu króla, 
podkanclerz Feliks Kryski przy-
pomniał, że to Rosjanie napadli 
na Polskę pierwsi, wykorzystując 
wewnętrzne konfl ikty w Rzeczypo-
spolitej, tzw. rokosz: „Bywało siła 
triumfów, bywało za pradziadów 
naszych siła zwycięstw (…) ale ho-
spodara moskiewskiego tu stawić, 
gubernatora ziemi wszystkiej przy-
prowadzić, głowę i rząd państwa 
moskiewskiego tego panu swemu 
i Ojczyźnie oddawać, to dopiero 
dziwy, nowina, męstwo rycerstwa 
(…) sama sława!”.

Nastąpił moment kulminacyjny - 
oczekiwany przez wszystkich hołd 
ruski. Car Rosji schylił się nisko 
do samej ziemi, tak że musiał pra-
wą dłonią dotknąć podłogi, i sam 
pocałował środek własnej dłoni. 
Następnie Wasyl IV złożył przysię-
gę i ukorzył się przed majestatem 
Rzeczypospolitej, uznał się za po-
konanego i obiecał, że Rosja nigdy 
już więcej na Polskę nie napadnie. 
Dopiero po tej ceremonii król Pol-
ski Zygmunt III Waza podał klęczą-
cemu przed nim rosyjskiemu carowi 
rękę do pocałowania. Z kolei wiel-
ki kniaź Dymitr, dowódca pobitej 
przez wojsko polskie pod Kłuszy-
nem armii rosyjskiej, upadł na twarz 
i uderzył czołem przed polskim 
królem i Rzecząpospolitą, a następ-
nie złożył taką samą przysięgę jak 
car. Wielki kniaź Iwan też upadł na 
twarz i trzy razy bił czołem o po-
sadzkę Zamku Królewskiego, po 
czym złożył przysięgę, a na koniec 
rozpłakał się na oczach wszystkich 
obecnych. W trakcie całej ceremo-
nii hołdu na podłodze przed zwycię-
skim hetmanem, królem i obecnymi 
dostojnikami Rzeczypospolitej le-
żały zdobyte na Kremlu rosyjskie 
sztandary, w tym najważniejszy - 
carski, ze złowieszczym czarnym 
dwugłowym orłem.

Ceremonia hołdu ruskiego za-
kończyła się uroczystą Mszą św. 
w sąsiadującym z zamkiem kościele 
św. Jana (obecnie bazylika archika-
tedralna), zwanym wówczas kościo-
łem Rzeczypospolitej.

Natychmiast po zakończeniu cere-
monii hołdowniczych w stolicy Pol-
ski car Wasyl IV, i pozostali jeńcy, 
potraktowani z szacunkiem, zostali 
przewiezieni do zamku w Gostyni-
nie k. Płocka. Już wkrótce, w 1612 
r., wszyscy zostali w tajemniczych 
okolicznościach zamordowani przez 
rosyjską agenturę działającą w Pol-
sce. Kamaryla moskiewskich boja-
rów, rządząca na Kremlu, pozbyła 
się władcy Rosji, który był w rękach 
Polaków. W ten sposób mogła ona 

wpływać na politykę Kremla. Poza 
tym dopóki Wasyl IV żył, bojarzy 
nie mogli wybrać nowego cara. Dla-
tego poszlaki wskazują, że jednym 
z inicjatorów zgładzenia Wasyla IV 
był założyciel nowej carskiej dyna-
stii Michaił Romanow, od 1613 r. 
rządzący na Kremlu.

Agresja Rosji 
– geneza hołdu

Od połowy XVI wieku, szczegól-
nie w okresie panowania cara Iwana 
Groźnego, Moskwa prowadziła zde-
cydowaną ekspansję na Zachód, nie 
tylko przeciwko Polsce, ale przeciw-
ko cywilizacji europejskiej, której 
katolicka Polska była przedmurzem 
i symbolem, a zarazem stanowiła 
całkowite zaprzeczenie azjatyckiego 
systemu ideowo-politycznego, jaki 
panował w Rosji. Ofi cjalna doktry-
na polityczna Kremla od XVI wieku 
otwarcie głosiła: „Moskwa jest trze-
cim Rzymem, a czwartego nigdy nie 
będzie”. Carowie rosyjscy, w tym 

Wasyl IV, zupełnie serio uważali 
się w związku z tym za władców 
całej Europy, wszystkich krajów! 
Z inicjatywy cara Wasyla IV 10 
marca 1609 r. został zawarty trak-
tat w Wyborgu między prawosław-
ną Rosją a protestancką Szwecją. 
Traktat skierowany był przeciwko 
Rzeczypospolitej. W Polsce złotego 
wieku obaj agresorzy widzieli boga-
te państwo, które można było złu-
pić, a co ważniejsze - przewidywali 
zagarnięcie i podzielenie się częścią 
terytorium Polski, co było dalekim 
preludium późniejszych rozbiorów. 
Rosjanie i Szwedzi wnikliwie ob-
serwowali sytuację w Warszawie, 
a zwłaszcza konfl ikty polityczne 
w Polsce, licząc na słabość Rze-
czypospolitej. Rachuby te okazały 
się wtedy jeszcze przedwczesne. 
Słabym, nieudolnym królem był, 
owszem, Zygmunt III Waza, ale 
ster władzy państwowej spoczy-
wał w rękach wybitnego męża sta-
nu Stanisława Żółkiewskiego. To 
właśnie Żółkiewski zdecydował 
osobiście, że nie należy oczekiwać, 
aż nieprzyjaciel dokona agresji, 
tylko trzeba rozpocząć prewencyj-
ne działania bojowe. Problemem 
był brak pieniędzy na sformowanie 

nowych oddziałów, presja czasu, 
a przede wszystkim ogromna prze-
waga rosyjska w ludziach i artyle-
rii. Mimo to wojsko polskie ruszyło 
na Moskwę, a w październiku 1609 
r. rozpoczęło się oblężenie Smo-
leńska. To w trakcie oblężenia tej 
twierdzy większość bojarów uznała 
za władcę Rosji polskiego królewi-
cza Władysława, który zagwaranto-
wał Rosjanom prawosławie.

Bitwa pod Kłuszynem
W tych okolicznościach między 

Smoleńskiem a Moskwą doszło 
do bitwy pod Kłuszynem 4 lipca 
1610 r. Armia rosyjska, złożona 
z doborowych pułków, dowodzona 
była osobiście przez brata carskie-
go - wielkiego kniazia Dymitra. 
W skład tej armii wchodził 5-ty-
sięczny korpus Szwedów, a także 
ponad 6 tys. najemników z Niemiec, 
Francji, Holandii, a nawet z Hisz-
panii na żołdzie za ruble. W sumie 
armia rosyjska przekraczała 40 tys. 

ludzi, a w dodatku dysponowała sil-
ną i liczną artylerią, już wtedy ucho-
dzącą za tradycyjną broń rosyjską. 
Przeciwko nim hetman Żółkiewski 
wystawił zaledwie 7-tysięczny kor-
pus polski, którym dowodził oso-
biście. Główną siłą uderzeniową 
i trzonem nielicznych wojsk pol-
skich była husaria – najlepsza wte-
dy, niezwyciężona ciężka jazda, 
słynna w całej Europie. Mobilność 
wojsk oraz odwaga i determina-
cja żołnierzy polskich, a wreszcie 
znakomite dowodzenie i geniusz 
strategiczny Żółkiewskiego dopro-
wadziły do całkowitego rozbicia ar-
mii rosyjskiej. Krwawa bitwa miała 
swój moment krytyczny, kiedy do 
decydującej szarży ruszyła polska 
husaria, której uderzenie dosłownie 
rozniosło liczniejszego wielokrotnie 
przeciwnika. Pobici i zdemoralizo-
wani Rosjanie w popłochu uciekli 
z pola bitwy. Uciekł z pola walki 
m.in. dowódca armii rosyjskiej –
wielki kniaź Dymitr. Zwycięzcy hu-
sarze zdobyli jego złotą buławę oraz 
główny sztandar armii rosyjskiej 
z carskim dwugłowym orłem. Przed 
polskim wodzem skapitulowali na-
tomiast najemnicy europejscy, suto 
opłacani przez Rosjan. Do polskiej 

niewoli już po zajęciu Moskwy do-
stał się zarówno pobity pod Kłuszy-
nem wielki kniaź Dymitr, jak też 
jego brat car Wasyl IV. Rosyjski car 
dostał się do polskiej niewoli i mu-
siał się ukorzyć przed polskim kró-
lem w Warszawie! W Moskwie po-
został polski garnizon dowodzony 
przez referendarza Gosiewskiego.

Kłuszyn był nie tylko jednym 
z najwspanialszych militarnych 
zwycięstw w całej naszej historii, 
ale to chwała i sława oręża polskie-
go, to apogeum potęgi politycznej 
i świetności Rzeczypospolitej pod 
koniec jej złotego wieku. Na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie wykuta w kamieniu data 4 lipca 
1610 i nazwa pola bitwy: Kłuszyn 
sąsiaduje z datą 28 sierpnia 1610 
i nazwą rosyjskiej stolicy. Tak jest 
– to właśnie w wyniku klęski pod 
Kłuszynem Rosja poddała się woli 
Rzeczypospolitej, a dowodzone 
przez hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego wojsko polskie zdobyło Mo-
skwę!

Wizja historyczna 
Jana Matejki

Powszechnie znany jest „Hołd 
pruski” Jana Matejki, ale nasz naj-
większy malarz był też autorem 
dwóch obrazów ukazujących hołd 
ruski. Oba obrazy są od 1945 r. po 
dzień dzisiejszy ukrywane w mu-
zealnych magazynach i w ogóle 
nieeksponowane. Pełny tytuł tych 
obrazów brzmi „Carowie Szujscy 
wprowadzeni przez Żółkiewskiego 
na sejm warszawski przed Zygmun-
ta III w roku 1611”.

Hołd ruski namalował też Matejko 
jako fragment słynnego obrazu „Ba-
tory pod Pskowem”. To wizja arty-
styczno-historyczna Matejki, bowiem 
w rzeczywistości takiego wydarzenia 
pod Pskowem nie było. Natomiast 
namalowani z prawej strony obrazu 
rosyjscy wielmoże, upadający na ko-
lana przed majestatem Rzeczypospo-
litej, to nawiązanie do hołdu ruskie-
go z 1611 r. Namalowany w samym 
środku obrazu młody ofi cer polskiej 
husarii, z ręką opartą na szabli, to 
Stanisław Żółkiewski. To również 
nawiązanie do hołdu ruskiego 1611 
r. Dlatego słuszne jest, że arcydzieło 
Matejki można obecnie oglądać nie 
gdzie indziej, tylko właśnie w War-
szawie na Zamku Królewskim – w hi-
storycznym miejscu hołdu ruskiego.

Mało kto wie, że słynna kolumna 
Zygmunta III przed Zamkiem Kró-
lewskim została postawiona w 1644 
r. w kolejną rocznicę zwycięstw pol-
skich nad Rosją. Wystarczy wczytać 
się w łacińskie inskrypcje na podsta-
wie kolumny. Strzegą jej z czterech 
stron polskie orły, bo to nasza polska 
pamięć i tożsamość.

Klęska pod Kłuszynem i hołd ruski 
jest dla Rosjan od 400 lat ważnym 
memento. W rosyjskiej tradycji po 
dziś dzień (!) funkcjonuje charaktery-
styczny respekt przed Polakami oraz 
Polską dużo słabszą od Rosji.

Jan Matejko – „Hołd Ruski”.
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Na Anioł PańskiNa Anioł Pański
Na Angelus Domini pomodliłem się za duszę Tadeusza 
Mazowieckiego, w którego pogrzebie nie uczestniczę 
ze względu na jego państwowy charakter. Zmarłemu 
należy się modlitwa oraz pamięć jego czynów, lep-
szych i gorszych, lecz hołd oddawany przez Rzecz-
pospolitą wyrażałby aprobatę jego drogi służby pu-
blicznej.

Tymczasem droga to skompliko-
wana i w mojej ocenie prowadząca 
do porażki myśli ideowej i poli-
tycznej Zmarłego. Nie chcę znęcać 
się nad niesławnym artykułem 
z roku 1953, bo co trzeba, uczyniłem 
w tej sprawie już w roku 1990. To 
ja mianowicie przekazałem zupełnie 
wtedy zapomniany tekst z “Wro-
cławskiego Tygodnika Katolików” 
redakcji “Najwyższego Czasu”, 
a jego publikacja była jedną z przy-
czyn wyborczej przegranej Zmar-
łego nie tylko z przyszłym prezy-
dentem, ale i egzotycznym Stanem 
Tymińskim. Dzisiaj chcę wierzyć, 
że Zmarły po latach żałował tego ar-
tykułu i nie chlubił się nim na ścież-
ce swoich życiowych dokonań.

Chcę spojrzeć na drogę Zmarłego 
z punktu widzenia jego legendy, idei 
i polityki.

Legenda mówi o pierwszym 
niekomunistycznym premierze. 
Wszelako równie dobrze można by 
mówić o pierwszym postkomuni-
stycznym premierze. Oczywiście 
Zmarły nie był ani komunistą, ani 
postkomunistą w takim znaczeniu, 
jak członkowie SLD wywodzą-
cy się z PZPR. Jednakowoż był 
premierem postkomunistycznym 
w tym sensie, że nie wywodził się 
ani z niepodległościowej emigra-
cji londyńskiej, ani z nielegalnej 
opozycji antykomunistycznej. Był 
posłem na Sejm Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej IV, V i VI kadencji. 
Nie jest przypadkiem, ale symbolem 
historycznym, że “pierwszym pre-
mierem niekomunistycznym” był 
PRL-owski poseł, w swoim czasie 
nawet publicystycznie potępiający 
żołnierzy wyklętych z AK i NSZ. 
Zapewne Zmarły nie ma żadnego 
cynicznego planu, ale był więźniem 
swego czasu i wynikających z niego 
ograniczeń. Przez te ograniczenia 

cierpimy dzisiaj wszyscy niepełną 
niepodległość.

Ideą Zmarłego był postępowy 
katolicyzm. Późnego dziecko mo-
dernizmu potępionego przez św. 
Piusa X głosiło w drugiej połowie 
XX wieku, iż wiara chrześcijańska 
może przetrwać bez cywilizacji 
chrześcijańskiej. Zgodzić się trzeba, 
iż wiara jest osobistym aktem du-
szy, lecz teologia moralna podkre-
śla społeczne konsekwencje wiary, 
zaś cała historiozofi a udowadnia, 
iż cywilizacja chrześcijańska jest 
szczytowym osiągnięciem kultu-
rowym narodów chrześcijańskich. 
Postępowi katolicy utrzymywali, 

że cywilizacja chrześcijańska może 
odejść, a wierze to nie zaszkodzi, 
a nawet może pomóc (jak mówili, 
przez porzucenie sojuszu ołtarza 
z tronem), bo strona liberalna w ra-
mach dialogu dobrowolnie przyjmie 
istotne aspekty chrześcijańskości. 
Tymczasem jest wiek XXI, kiedy 
widzimy napór demoliberalnej an-
tycywilizacji, podczas gdy jedyny-
mi bastionami oporu są pozostałości 
europejskiej Christianitas. Postępo-

wi katolicy to garstka jeszcze mniej-
sza niż kilkadziesiąt lat temu obser-
wująca, jak ich wieloletni liberalni 
dyskutanci niczego z katolicyzmu 
nie zrozumieli i nie wynieśli, ale 
śmiejąc z postępowych katolików, 
kontynuują swój marsz przeciw 
chrześcijaństwu.

Polityka Zmarłego to próba budo-
wy chrześcijańskiego socjalizmu. 
Oczywiście miał to być socjalizm 

nie-komunistyczny i nie-totalitar-
ny, lecz jakiegoś rodzaju socjalizm 
humanitarny z inspiracją religijną. 
Cała kilkudziesięcioletnia publicy-
styka Zmarłego miała do tego prze-
konywać i ten ideał prezentować 
rodakom. Tymczasem, gdy Zmarły 
został już nie posłem katolickiej 
mniejszości, ale premierem rządu 
z silnym poparciem parlamentar-
nym stał się nolens volens budowni-
czym liberalnego kapitalizmu. Cała 

publicystyka Zmarłego zmalała do 
wielkości orzeszka w konfronta-
cji z tzw. reformami Balcerowicza. 
„Pierwszy niekomunistyczny pre-
mier” począł realizować program 
całkowicie sprzeczny ze swoim 
ideałem politycznym. Socjalizm 
był hasłem części postkomunistów, 
zaś Solidarność stała się podgle-
biem nowego kapitalizmu. Nie mnie 
w tej chwili oceniać wady i zalety 
przyjętych rozwiązań, ale na pew-
no nie były one pokłosiem dyskusji 
i publikacji warszawskiego Klubu 
Inteligencji Katolickiej i miesięcz-
nika „Więź”.

Nie był Zmarły człowiekiem za-
piekłym ani złośliwym. Był cichym 
chrześcijaninem uwodzonym i nie-
kiedy uwiedzionym przez ideologie 

czasu swego życia. Chciał w nowej 
Polsce ocalić z chrześcijaństwa jego 
rdzeń wedle swego rozumienia tej 
rdzeniowości, zupełnie przecież in-
nej niż u Prymasa Tysiąclecia, z któ-
rym w latach Millenium Chrztu Pol-
ski polemizował... Prawie nigdy się 
z nim nie zgadzałem. Przez chwilę 
jego wnuczka była harcerską dru-
żynową mojej córki i minęliśmy się 
wtedy w jednym z mazowieckich 
lasów podczas odwiedzin obozu 
ZHR. Chyba bez słowa, z ciężkim 
spojrzeniem i pochyleniem głowy 
z szacunkiem należnym starszemu. 
Teraz już Zmarły stoi na Sądzie Bo-
żym. Naszym obowiązkiem jest za-
duszkowa modlitwa.

Artur Zawisza
Lider Ruchu Narodowego

Wołomin – uroczystość wigilijna. Ks. J. Ćwiklak, poseł Artur Zawisza i K. A. Zych.
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Okiem PATRIIOkiem PATRII
W Wołominie powstał pomnik czwórki z Liverpool’u.W Wołominie powstał pomnik czwórki z Liverpool’u.

Spełniły się marzenia Asi i Miłosza
W poniedziałek 28.10 fundacja Dziecięca Fantazja spełniła marzenia dwojga dzie-
ci. A wszystko to dzięki funduszom zebranym podczas Pikniku Charytatywnego 
zorganizowanego w prywatnym ząbkowskim przedszkolu „Przystań Elfów”.

Sześcioletnia Asia zmaga się z białaczką dziewczynka 
marzyła o wielu zestawach koników pony. Radość Asi 
była przeogromna kiedy zobaczyła tak wiele zapakowa-
nych prezentów. Jakby gwiazdka w tym roku przyszła 
wcześniej. Szybko rozpakowała wszystkie prezenty 
i nie mogła uwierzyć, że spełniło się jej największe ma-
rzenie... konik pony ze skrzydłami. Asia dostała również 
prezenty zakupione przez dzieci oraz wychowawczynię 
klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 14 w Warszawie, przy 
ul. Bachmackiej.

Tego samego dnia spełniliśmy również marzenie 
10-letniego Miłosza zmagającego się z chłoniakiem. 
Miłosza największym marzeniem była konsola PS3 
z kontrolerem ruchu. Miłosza odwiedziliśmy w Cen-
trum Zdrowia Dziecka, gdzie przebywał na oddziale. 
Prezent również Miłoszowi wręczyła p. Diana, która 
dzielnie asystowała w rozpakowaniu prezentu i uwol-
nieniu konsoli od pudełka.  

A wszystko to było możliwe dzięki funduszom zebra-
nym na pikniku charytatywnym zorganizowanym dzię-
ki właścicielom prywatnego ząbkowskiego przedszkola 
„Przystań Elfów”. W trakcie pikniku dochód ze wszyst-
kich atrakcji był przeznaczony właśnie na dwa marzenia. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Państwa Małeckich 
oraz wszystkich pracowników przedszkola udało się ze-
brać ponad dwa tysiące złotych, z czego dochód prze-
znaczyliśmy na spełnienie marzeń dwójki dzieci. Pani 
Diana Małecka osobiście wręczyła dzieciom prezenty.

Z całego serca dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
Ząbek, którzy wzięli udział w pikniku i dorzucili swoją 

cegiełkę do spełnienia powyższych marzeń. Dziękujemy 
również pracownikom przedszkola Przystań Elfów, ale 
przede wszystkim właścicielom przedszkola. Dziękuje-
my również dzieciakom i Pani wychowawczyni klasy 
5b. A także Urzędowi Miasta Ząbki, który miał patronat 
nad imprezą, dzięki czemu udało nam się przeprowadzić 
tak dużą akcję i uszczęśliwić Asię i Miłosza.

Fundację można wesprzeć:
• przez przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego,
• przez wpłatę na konto Fundacji prowadzone w Ban-

ku Polskiej Spółdzielczości S.A. nr 14 1930 1523 2310 
0345 8400 0001, 

• „zaadoptowaniem” konkretnego marzenia chorego 
dziecka z danego regionu, 

• uczestnictwem w imprezach organizowanych przez 
cały rok na rzecz podopiecznych,

• polubieniem fanpage’u Fundacji www.facebook.
com/DzieciecaFantazja 

Rodziny, które zmagają się z ciężkimi chorobami dzie-
ci mogą zgłaszać dziecięce marzenia za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie inter-
netowej fundacji www.f-df.pl oraz listownie.

Więcej informacji udziela:
Patrycja Wróbel
Członek Zarządu  
Fundacja Dziecięca Fantazja
kom.: + 48 606  856 297
e-mail: info@f-df.pl 

Donum Reipublicae
Patriotyzm kojarzy się nam dziś głównie kultywowa-
niem pamięci i obchodzeniem rocznic. Rzucone przez 
Wojciecha Wasiutyńskiego hasło „być sobą” (od któ-
rego zaczynają się „Źródła niepodległości”) to na 
pewno podstawa patriotyzmu. Podstawa – ale tylko 
podstawa.

Patriotyzm coraz rzadziej kojarzy 
się nam z państwem, mimo, że nie-
podległe państwo jest największym 
darem Boga dla naszego pokolenia. 
Państwo Polskie zawsze będzie po-
trzebne Polakom do zachowania 
i rozwoju naszego życia narodo-
wego, potrzebne będzie Europie 
dla zachowania naszej cywilizacji, 
potrzebne będzie Europie środko-
wej jako zwornik geopolitycznego 
bezpieczeństwa. Nie ma – i nigdy 

nie było – sprzeczności między pań-
stwami narodowymi a współpracą 
międzynarodową. O tym znaczeniu 
państwa przypomniał ostatnio Oj-
ciec Święty w „Caritas in veritate”, 
szczególnie w art.art. 24 i 41. Pa-
pież pisze tam, że w naszej epoce 
państwo musi stawić czoło wyzwa-
niom, jakie niesie fi nansowo-go-
spodarcza globalizacja. „Ten nowy 
kontekst zmodyfi kował polityczną 
władzę państw [więc] należałoby 
sobie życzyć, aby bardziej wzrastała 
uwaga i uczestnictwo w res publica 
ze strony obywateli.”

Współczesność nie eliminuje „roli 
państw, a raczej angażuje rządy do 
głębszej wzajemnej współpracy. 
(…) W odniesieniu do rozwiązania 
obecnego kryzysu, rola państwa wy-
daje się wzrastać, odzyskując wiele 
ze swych kompetencji. Istnieją po-
nadto narody, w których budowanie 
lub odbudowywanie państwa jest 

Marszałek Marek Jurek 
historyk, prezes Prawicy RP

nadal kluczowym elementem ich 
rozwoju.” Nie wiem czy dostatecz-
nie usłyszeliśmy tę naukę. Bo dla 
Polski – jak dla innych narodów 
uwolnionych z komunizmu – pań-
stwo jest najzupełniej „kluczowym 
elementem rozwoju”. Jan Paweł II 
mówił, że bez Polski niepodległej 
nie ma sprawiedliwej Europy. Dziś 
słowa te odbijają się echem – bez 
szacunku dla interesów niepodległej 
Polski nie istnieje żadna solidarność 
europejska.
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Dostawa towarów używanych 
– niekorzystne zmiany od 2014 roku

Od 1 stycznia 
2014 ustawo-
dawca wpro-
wadza kolejne 
zmiany w usta-
wie o Vat. Jed-
na z istotnych 
zmian dotyczy 
obrotu towara-
mi używanymi. 
Do tej pory wie-

lu przedsiębiorców korzystało z zapisu 
ustawy umożliwiającego zwolnienia 
z VAT obrotu towarami używanymi. 
Niestety niebawem można będzie zapo-
mnieć o tym przywileju. Ustawodawca 
wprowadza zmianę szczególnie nie-
korzystną dla podatnika. Porównajmy 
brzmienie przepisów:

Obecnie art. 43 ust 1 pkt 2 brzmi: 
Zwalnia się od podatku:

2) dostawę towarów używanych, pod 
warunkiem, że w stosunku do tych to-
warów nie przysługiwało dokonujące-
mu ich dostawy prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego.

Przy czym towar używany to rucho-
mość używana przez podatnika, co naj-
mniej pół roku.

Po nowelizacji artykuł będzie miał zu-
pełnie inne brzmienie:

Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:
2) dostawę towarów wykorzystywa-

nych wyłącznie na cele działalności 
zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu 
nabycia, importu lub wytworzenia tych 
towarów nie przysługiwało dokonują-
cemu ich dostawy prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego.

Zmiana ta powoduje, że od nowe-
go roku sprzedając nawet używaną 
bardzo długo ruchomość, kupioną 

na umowę kupna sprzedaży, wpro-
wadzoną do fi rmy jako wkład lub w 
formie oświadczenia, kupioną na fak-
turę Vat marża, kupioną ze stawką 
zwolnioną, będzie trzeba sprzedać ze 
stawką 23%. 

Mając na uwadze istotną, niekorzyst-
ną zmianę w ustawie warto przed koń-
cem roku zastanowić się czy w naszej 
fi rmie nie istnieją ruchomości; środki 
trwałe, wyposażenie, których sprzedaż 
planujemy niebawem lub które przesta-
ły być przydatne. Jeśli takie posiadamy 
decyzję o sprzedaży powinnyśmy pod-
jąć do końca 2013 r. Skorzystamy wte-
dy ze zwolnienia dotyczącego sprzeda-
ży rzeczy używanych, (jeśli oczywiście 
nie przysługiwało nam prawo odlicze-
nia Vat przy zakupie).

A co z samochodami osobowymi, 
przy zakupie, których mieliśmy pra-
wo do odliczenia tylko części VAT 
i następnie sprzedaży tych samocho-
dów przy których najczęściej korzy-
stano ze zwolnienia?

Otóż, na chwilę obecną nie został 
zmieniony przepis zawarty w Rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 
2011 w sprawie wykonania niektórych 
przepisów mówiący, że możemy zasto-
sować zwolnienie z Vat przy sprzedaży 
samochodu osobowego, jeśli odliczyli-
śmy przy nabyciu 60% vat-u nie więcej 
niż 6 tys. (lub 50% nie więcej niż 5 tys.) 
i używaliśmy samochód powyżej pół 
roku. Obecnie trwają prace nad zmianą 
tego przepisu. Będziemy informować 
o postępie prac nad zmianami w następ-
nych artykułach.

Agata Wróblewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Marki, ul. Kościuszki 43
Wołomin, ul. Przejazd 3/5

Prezes Prawa i Sprawiedliwości 
mówił o barierach, które hamują 
rozwój Polski, o przyczynach du-
żego bezrobocia i zapowiedział po-
ważne zmiany w polityce państwa 
po przejęciu władzy przez Prawo 

Jarosław Kaczyński 
w Błoniu
Takich tłumów sala widowiskowa Centrum Kultury 
w Błoniu jeszcze nie widziała i pewnie, nie zobaczy. 
Kilkaset osób, dużo więcej niż było miejsc siedzą-
cych, włącznie z dostawionymi krzesłami, przyszło 
na spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim.

Mariusz Błaszczak
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość

i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyń-
ski zapowiedział działania sprzyja-
jące odbudowie rodzimego prze-
mysłu i przedsiębiorczości, reformę 
służby zdrowia, korektę systemu 
oświaty. Odpowiadając na pytania 
z sali, prezes PiS mówił o polskich 
mediach, polityce rolnej i wielu in-
nych zagadnieniach, które intereso-
wały uczestników spotkania. Wy-
stąpienie Jarosława Kaczyńskiego 
było często przerywane oklaskami 
z widowni, która reagowała żywo 
na żarty prezesa PiS.

Spotkanie poprowadzili Anna 
Wieszczycka, przewodnicząca Ko-
mitetu PiS w Błoniu i Łukasz Ku-
dlicki, szef biura poselskiego PiS 
w Błoniu. Na widowi nie zabrakło 
przedstawicieli parlamentu, władz 
samorządowych - gminnych i po-
wiatowych, przedstawicieli wielu 
organizacji społecznych z Błonia 
i powiatu warszawskiego zachod-
niego. Dziękuję wszystkim za licz-
ny udział i żywą reakcję na słowa 
premiera Jarosława Kaczyńskiego.
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