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Kazimierz Andrzej Zych

Dlaczego „Cud nad Wisłą” i gdzie w XXIII Dlaczego „Cud nad Wisłą” i gdzie w XXIII 
Biegu 15 sierpnia podział się Ossów?Biegu 15 sierpnia podział się Ossów?

Takie pytanie zadałem sobie po przeczytaniu infor-
macji zamieszczonej na str. 9 „ Życia Powiatu” z dnia 
10 lipca 2014 r., zapraszającej do udziału XXIII Mię-
dzynarodowego Półmaratonu Ulicznego „Cudu nad 
Wisłą”.

To pytanie zadają również miesz-
kańcy powiatu wołomińskiego, na 
terenie którego odbywała się Bitwa 
Warszawska w 1920 roku, ale nade 
wszystko mieszkańcy Ossowa, gdzie 
14 sierpnia to tu bolszewicy zaczęli 
sromotnie przegrywać zmieniając 
bieg całej wojny z Armią Czerwo-
ną Lenina. Tu w Ossowie poległ 
Ks. Ignacy Skorupka ze swoimi 
uczniami 236 Legii Akademickiej. 
To niespodziewane zwycięstwo nad 
przeważającymi kilkakrotnie siła-
mi wroga określono właśnie Cudem 
nad Wisłą. Dlatego do dziś na tabli-
cy cmentarnej, pomnika w Osso-
wie widnieje napis: …Siedmiokroć 
odpieraliśmy hordy bolszewickie, 
I tu padliśmy u wrót stolicy, A wróg 
odstąpił.... Dlaczego Cud nad Wi-
słą? - Oto dlaczego - na to pytanie 
tak odpowiedział generał Błękitnej 
Armii Józef Haller „że odbył się 
gwałtowny, tak nieoczekiwany zwrot 
w naszej sytuacji wojennej, czego 
zrazu przerażony Naród nie mógł 
pojąć, słysząc dotychczas o naszym 
- gdzieniegdzie panicznym odwro-
cie, szeregach rannych, epidemiach. 

Naród zjednoczył się politycznie 
i społecznie w Radzie Obrony Pań-
stwa i Komitetach Ochotniczych, 
a wszyscy modlili się żarliwie i tak ta 
iskra nadziei w dniu 15 sierpnia prze-
mieniła się w żar płomienny wiary 
w pełne zwycięstwo.” Dlaczego tak 
się stało? Wypowiedział się zdezo-
rientowany generał Armii Czerwonej 
Witowt Putna, jeden z najwybitniej-
szych dowódców wojny „że moja 
armia przestała być zdolna do ataku 
a struna ofesywy którą naciągaliśmy 
od Bugu, nagle pękła”. Polacy jako 
naród wierzący znali odpowiedz: to 
był cud, który sprawiła Matka Boża. 
Jak wspominał Ojciec Ksawery Pie-
chowski który brał udział w Bitwie 
Warszawskiej „że jeńcy bolszewiccy 
opowiadali jak widzieli Matkę Bożą. 
Słyszał, jak wystraszeni mówili: Was 
się nie boimy, ale z Nią walczyć 
nie będziemy”. Zdziwienie będzie 
większe, podobnie jak w całym śro-
dowisku patriotycznym, iż jak głosi 
informacja na stronie wołomińskiego 
starostwa, tegoroczny bieg będzie 
się odbywał wokoło Radzymina, ze 
startem i metą na Placu Kościuszki 
w Radzyminie. Organizatorom wca-
le to nie przeszkadza i na plakacie 
reklamującym bieg widnieje nazwa 
Radzymin-Ossów. Przez 22 lata start 
lub meta na przemian odbywały się 
w Ossowie lub Radzyminie, a biega-
cze zmagali się na trasie szlaku bi-
tewnego co dobitnie podkreślało cel 
tej sportowo-patriotycznej imprezy. 
Kto zadecydował, że w tym roku ma 
być inaczej? Czy przestraszono się 
kolejnych protestów mieszkańców 

Ossowa a może właśnie w ten sposób 
ukarano niepokornych Ossowian? 
Ktoś powiedział że remont mostu 
w Czarnej jest przyczyną zmia-
ny trasy. Bzdura, na rozgałęzieniu 
ulic z Radzymina na Janków skręt 
w prawo tuż przy miejscu potyczki 
z bolszewikami w 1920 r. jest most 
po którym jeżdżą samochody a droga 
z niego prowadzi do szkoły w Czar-
nej tzn. wraca ponownie na starą tra-
sę biegu Cudu nad Wisłą. W długości 
trasy jest to moim zdaniem identycz-
ny równoległy odcinek drogi. Nie 
chce mi się wierzyć, że organizato-
rzy tego nie zauważyli i ominęli to 
historyczne miejsce i skierowali bieg 
na Helenów i Rżyska do Radzymi-
na, wyłączając z niego Ossów, Maj-
dan i Leśniakowiznę miejsca gdzie 
14 sierpnia 1920 r. wzdłuż rzeki 
Czarna Struga nastąpił wspomnia-
ny odwrót bolszewików od wrót 
Warszawy. Kto ponosi za to winę 
i w ten sposób zmienia historię nie 
tylko biegu ale i Bitwy Warszaw-
skiej? Malkontentom z góry wyja-
śniam, ze remont mostu w Czarnej 
w niczym również nie utrudniłby, 
gdyż biegnący bez najmniejszego 
problemu przebiegli by dołem ścież-
ką rowerową znacznej szerokości. 
Jeżeli, podkreślam jeżeli, regula-
min wymaga nawierzchni twardej 
typu asfalt , to było jeszcze kolejne 
wyjście by bieg zawitał do Ossowa. 
Otóż według mapy trasy biegu przed 
remontowanym mostem w Czarnej 
następuje skierowanie biegu na He-
lenów drogą utwardzoną, wystarczy 
by pokierować trasę na Zagościniec 

i nową drogą Podmiejską asfalto-
wą powracamy na dziewiczą trasę 
na skrzyżowaniu ulic Łukasiewicza 
i Geodetów. A zatem były nawet trzy 
wyjścia by trasa XXIII biegu była 
według starej zasady – jednak nikt 
na to nie wpadł. Czyżby? Dlatego 
pytanie kieruję głównie do pięciu 
organizatorów na czele z wołomiń-
skim starostą Piotrem Uścińskim 
i burmistrzem Wołomina Ryszardem 
Madziarem, którzy są patronami tego 
historycznego już biegu. Jak zatem 
można odebrać informację zamiesz-
czoną już we wspomnianej gazecie 
która zbliżający się bieg uliczny na-

zwała „nauką historii ze sportem”. 
Środowiska patriotyczne Wołomina 
nie raz walczyły z ignorancją niektó-
rych ludzi, zwłaszcza decydentów. 
Przykładem może być protest, kiedy 
na ossowskich błoniach zbudowa-
no pomnik ku chwale żołnierzy nie 
polskich a bolszewickich a obecne 
władze wołomińskie jak to miało 
miejsce w zeszłym roku pielęgnują 
i konserwują kilkuset metrowy do-
jazd do niego. Do utrzymania w na-
leżytym i godnym porządku miejsc 
historycznych polskich żołnierzy 
z 1920 r. jak zawsze brak środków 
i chęci.

Ewa Błasik: Nie chcieli uczcić mojego męża. Nie chcieli uczcić mojego męża. 
Partyjny interes był ważniejszy od przyzwoitościPartyjny interes był ważniejszy od przyzwoitości
– Myślę, że żelazna dyscyplina, którą wprowadził premier Donald Tusk w interesie partyjnym, okazała się 
ważniejsza od godności i przyzwoitości dla tych posłów, którzy zagłosowali przeciwko wprowadzeniu pod 
obrady projektu uchwały mającej uczcić mojego męża – oceniła w rozmowie z portalem niezalezna.pl wdowa 
po śp. generale Andrzeju Błasiku.

We wtorek – głosami posłów ko-
alicji rządzącej – sejm zadecydował, 
aby nie uzupełniać porządku obrad 
o rozpatrzenie projektu uchwały do-
tyczącej uczczenia generała Andrze-
ja Błasika.

– Projekt uchwały był symbolem 
oddającym sprawiedliwość nieżyją-
cemu polskiemu generałowi, który 
z dumą nosił swój mundur. Prze-
cież przez tyle miesięcy, a nawet lat, 
w naszej ojczyźnie, której bezpie-
czeństwa strzegł mój mąż, Polacy – 
tak ich muszę nazwać – niespełna ro-
zumu, ciężko obrażali mojego męża. 
Opowiadali o nim oderwane od rze-
czywistości absurdy oraz kłamstwa, 
a przecież on był odwrotnością tego, 
o co go oskarżano. Uchwała miała 
na celu publiczne odwołanie tych 
oszczerstw i kłamstw, które zostały 
wypowiedziane pod adresem mo-

jego bezbronnego przecież męża – 
podkreślała w rozmowie z portalem 
niezalezna.pl Ewa Błasik.

Według wdowy po śp. generale 
Andrzeju Błasiku, odrzucenie pro-
jektu uchwały przez sejmową więk-
szość „pokazuje małość i hipokryzję 
rządzących ugrupowań politycz-
nych”.

Ewa Błasik ostro oceniła również 
zachowanie rządzących Polską poli-
tyków po zestrzeleniu malezyjskie-
go pasażerskiego Boeinga.

– Gołym okiem widać, jaka prze-
paść istnieje między przywódcami 
zachodniej Europy i rządzącymi 
Polską – powiedziała Ewa Błasik. 
– Mdli mnie, kiedy widzę zupełnie 
inne twarze tych samych polityków, 
którzy wyrażają teraz oburzenie 
i sprzeciw wobec Rosji w kontek-
ście zestrzelonego nad Ukrainą sa-
molotu. Po tragedii z 10 kwietnia ci 

sami obłudni ludzie z uśmiechem na 
ustach prowadzili wiernopoddańczą 
politykę wobec prezydenta Putina – 
zauważała.

Ewa Błasik pytała, „dlaczego 
w obliczu śmierci naszej elity, ca-
łego dowództwa sił zbrojnych, 
rządzący tak bezgranicznie zaufali 
Rosjanom, wydając w ich ręce całe 
śledztwo”.

– Dlaczego nie dopuścili do umię-
dzynarodowienia śledztwa i nie sko-
rzystali z pomocy NATO? Dlaczego 
wtedy nie stawiali twardych wyma-
gań rosyjskim władzom i nie żądali 
transparentnego i nie stronniczego 
wyjaśnienia tej bezprecedensowej 
tragedii narodowej? Dlaczego po-
zwolili na wieloletnie poniewieranie 
i ośmieszanie naszych lotników? Ja 
już nie mogę dłużej patrzeć na twa-
rze tych obłudnych i cynicznych 
polskich polityków. Oni nie są 

godni sprawowania żadnej władzy 
w naszej ojczyźnie. To karykatury 
ludzi. Dziwię się Polakom, że ob-
darzają ich takim dużym poparciem. 
Jak to się stało, że udało się aż tak 
Polaków zmanipulować? – zastana-
wiał się wdowa po tragicznie zmar-
łym generale.

Ewa Błasik ma jednak nadzie-
ję, że jej śp. mąż zostanie w końcu 
uczczony przez polski parlament. 
Jak zaznaczała w rozmowie z nie-
zalezna.pl, stanie się tak, „kiedy na-
szą ojczyzną będą rządzić normalni 
ludzie, ludzie honoru, ludzie mają-
ce poczucie odpowiedzialności za 
Polskę i za jej dobre postrzeganie na 
arenie międzynarodowej”.

Autor: Paweł Krajewski
Źródło: niezalezna.pl fot. S. Maszewski

fot. Tomasz Hamrat
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Bohater i świętyBohater i święty
Sierpień jest w naszym życiu - Polaków mieszkających nad Wisłą i rozrzuconych 
po świecie - miesiącem szczególnej obecności bohaterów. Współ-obecności. Za-
czynamy 1 Sierpnia Godziną „W”, czasem mierzonym tragedią i bohaterstwem 
powstańców warszawskich. W połowie miesiąca nadchodzi wspomnienie i prze-
żywanie Cudu nad Wisłą z 1920r z wyjątkową postacią księdza Ignacego Sko-
rupki, polskiego wojska i ochotników równych wiekiem tym z sierpnia 1944. Na 
koniec przychodzi najświeższe w dziejach wydarzenie kluczowe naszej wolności 
Sierpień Porozumień Gdańskich – czas NSZZ Solidarności 1980.

Ksiądz Ignacy Skorupka jest w tej 
trójjedni polskich dziejów współ-
czesnych, dwudziestowiecznych, 
najpierwszy. Może wzorem? ide-
ałem? na pewno patronem świętym 
z nieba dla pozostałych (także dla 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki?!). Nam 
wszystkim? Naszej wolności. I jesz-
cze czegoś. Zmagania człowieka 
o wypełnienie swojego powołania, 
służby w wymiarze powszechnym, 
codziennym i uniwersalnym. On ją 
wypełnił w stopniu najwyższym, 
oddał życie w służbie prawdzie, któ-
ra z niezbadanych wyroków Opatrz-
ności miała jednocześnie wymiar 
osobowy, jednostkowy i patrio-
tyczny. Kiedy ginął nagłą śmiercią, 
trafi ony kulą w głowę na polu pod 
Ossowem, miał zaledwie 27 lat. Od 
czterech lat był księdzem.
Życie i wychowanie otrzymał 

w zwykłej polskiej rodzinie. Zwy-
kłej, jak większość z nas. Może 
nawet przeciętnej. Warszawskiej, 
z (proletariackiej) Woli. W każdej 
zwykłej, przeciętnej rodzinie są 
ukryte skarby. Trzeba ich jednak 
szukać mądrze i cierpliwie z poko-
lenia na pokolenie.

Ignacy był najstarszym synem 
Adama Skorupki, urzędnika towa-
rzystwa ubezpieczeniowego w War-
szawie, pochodzącego ze szlachty 
zagrodowej zakorzenionej w gle-
bę Podlasia, i Eleonory z Pomiń-
skich, córki powstańca z 1863 roku. 
Z ich ojcowizną nierozłącznie wią-
że się opowieść o tragicznym losie 
polskiego bohatera narodowego - 
księdza generała Stanisława Brzó-
ski, Naczelnego Kapelana Wojsk 
Powstańczych, równocześnie do-
wódcy ostatniego powstańczego od-
działu tragicznego zrywu o wolność 
w 1863, powieszonego na rynku 
w Sokołowie Podlaskim. 

Koniec XIX i początek XX nie był 
łatwy dla wychowania młodzieży 
w Warszawie. Manifestacje, straj-
ki, starcia z bronią w ręku, strzały, 
ofi ary, walka o polską szkołę, nawet 
akty terrorystyczne. W normalnej 
polskiej rodzinie wychowanie re-
ligijne i patriotyczne szło w parze 
i musiało, wcześniej lub później 
wydać prawdziwych bohaterów. 
W normalnej, to nie znaczy ideal-
nej. W rodzinie Adama i Eleonory 
Skorupków też były napięcia i kon-
fl ikty, aż po separację małżeńską. 
Ojciec miał „mało stabilny” charak-
ter. Matka była bardzo gorliwą ka-
toliczką... neofi tką, dla małżeństwa 
przeszła z wiary swoich przodków, 
polskich protestantów (z pokole-
nia niemieckich kolonistów). Jeden 
ich syn poszedł drogą duchową, 
kapłańską, drugi, młodszy, Kazi-
mierz był działaczem harcerskim, 
harcmistrzem (najwyższy stopień 
instruktorski), w okresie międzywo-

jennym. Co ciekawe, zarówno ich 
dziadek, jak i ojciec mieli w swoich 
życiorysach intensywne epizody 
duchowe. Dziadek był przez jakiś 
czas seminarzystą, ojciec się tylko 
przymierzał.Dzieje rodzin i Ojczyzn 
mają swój czas, ich kulturę, ścieżki 
losów ludzi i ich sploty. Wśród nich 
trzeba znaleźć skarb, swoją perłę 
jedną, jedyną.

Ignacy znalazł. Odczytywał znaki, 
które były mu dane. Dał się prowa-
dzić większej sile i natchnieniom. 
Przeszedł swoją drogę-prawdę-ży-
cie przez seminarium w Warszawie, 
Akademię Duchowną w Peters-
burgu, pracę kapłańską w parafi i 
pod Moskwą i w guberni czerni-
chowskiej, powrót do odradzającej 
się Polski, przez bycie katechetą 
w Łodzi, na koniec został młodym 
kapelanem wojskowym prowadzą-
cym młode wojsko (w tym ochot-
ników z warszawskich szkół) w bój 
o wolność, za Polskę, za Warszawę. 
Zginął na naszej ziemi, w Osso-
wie. Jako kleryk bywał w parafi i 
w Klembowie. Jego śmierć, jak 
i jego pogrzeb stały się symbolem 

zwycięstwa w walce o największe 
wartości ludzkie, osobowe i na-
rodowe. Są nie tylko najbardziej 
wymownym obrazem, organiczną 
i duchową częścią polskich losów, 
ale wzorem pociągającym następ-
ców. Generał Józef Haller udekoro-
wał trumnę Ks. Skorupki nadanym 
pośmiertnie Krzyżem Virtuti Mili-
tari. Starania o rozpoczęcie procesu 
beatyfi kacyjnego są w toku. 

Wstąp/my na te ścieżki, daj/my się 
i Ty/my im prowadzić.

„Non nobis, Domine, non nobis
sed nomini tuo da gloriam, 
sutanna, postać ma – wołać będzie
do wszystkich, że to sługa Boży -
a więc człowiek głoszący istnienie 

i działanie Boga...
Dla ludzi żyć – by trafi ć do Boga
NON NOBIS SED NOMINI TUO 

DA GLORIAM...”
(z dziennika ks. Ignacego Skorup-
ki, cyt. za http://hej-kto-polak.pl/

wp/?p=20212)

Józef Kapaon, 
katecheta świecki ze Strachówki

Dla uczczenia tej pierwszej rocz-
nicy odbył się w sobotę 26 lipca 
o godz. 21.00 Bieg Powstania War-
szawskiego. Jak mogłem w nim nie 
wystartować, skoro jestem rówie-
śnikiem tego wielkiego wydarze-
nia w dziejach Polski. Urodziłem 
się bowiem 10 sierpnia 1944 roku. 
Sygnał do startu na 10 km. Dokonał 
strzałem z pistoletu Prezes Świa-
towej Organizacji Armii Krajowej 
prof. dr hab. Leszek Żukowski wraz 
z Prezesem Warszawskiego oddzia-
łu AK pułkownikiem Edmundem 
Baranowskim uczestnikiem powsta-
nia. Bieg przebiegał w niesamowitej 
atmosferze przy huku wystrzałów 
karabinowych. Na trasie pięcio-
kilometrowej pętli słychać było 
nieprzerwany doping setek tysięcy 
Warszawiaków. Bieg ukończyłem 
na niezłej pozycji spośród 10 000 
biegaczy w czasie 0:47:37:00, co 
pozwoliło być najlepszym w mojej 
kategorii wiekowej. Za niedługo bo 
15 sierpnia również będę uczestni-
czył jak co roku w biegu na trasie 
okolic Radzymina, czyli miejsc Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku. Dy-
stans półmaratonu, czyli 21 095 m. 

Uczestnik wszystkich biegów 
Bitwy Warszawskiej 

Eugeniusz Dembiński.

Sierpień to miesiąc dwu ważnych historycznych Sierpień to miesiąc dwu ważnych historycznych 
rocznic. 1 sierpnia równa 70. rocznica wybuchu rocznic. 1 sierpnia równa 70. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego, 15 sierpnia natomiast Powstania Warszawskiego, 15 sierpnia natomiast 
94. rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.94. rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Pan Józef Kapaon z portretem Ks. Ignacego Skorupki wykonanym w ołówku. Lata 30-te.
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Pięć czaszek z CytadeliPięć czaszek z Cytadeli
Jeśli chcesz dowiedzieć się prawdy o człowieku, nie pytaj jego przyjaciela. Do-
wiedz się raczej, co myśli o nim wróg.

Zajrzyjmy zatem do rosyjskich do-
kumentów na temat przywódców 
Powstania Styczniowego, uwięzio-
nych wiosną 1864 roku, skazanych 
na śmierć i powieszonych na stokach 
Cytadeli 5 sierpnia 1864 roku. Znaj-
dziemy w nich odpowiedź, dlaczego 
należy pamiętać o Traugucie i Rządzie 
Narodowym!

Romuald Traugutt
„Lat 38, aresztowany pod nazwi-

skiem Michała Czarneckiego, dymi-
sjonowany podpułkownik saperów, 
katolik, żonaty, mający dwie córki. 
W kwietniu 1863 roku wstąpił do 
oddziału buntowników i przyjął kie-
rownictwo oddziałów na Litwie, 
w powiatach: kobryńskim, pru-
żańskim i brzeskim. Wziął udział 
w siedmiu potyczkach z rosyjskimi 
wojskami i po przegranej pod Kołod-
ną uciekł do Krakowa, a 10 paździer-
nika, posługując się paszportem rządu 
austriackiego, przybył do Warszawy 
jako agent handlowy pod nazwiskiem 
Michała Czarneckiego. Przejął głów-
ne kierownictwo w Rządzie Narodo-
wym i działał zupełnie niezależnie 
jako dyktator do momentu areszto-
wania, tj. do 29 marca (10 kwietnia), 
lecz odmówił ujawnienia wspólników. 
Traugutta niejednokrotnie przyzywa-
no na badanie i nie bacząc na wielo-
krotne perswazje Komisji, pozostawał 
nieprzejednanym, nie chcąc ujawnić 
swych wspólników i swoich stosun-
ków z zagranicą, oświadczając przy 
tym, że przyjął udział w powstaniu 
i następnie wstąpił do Rządu Naro-
dowego z przekonania, rozumiejąc, 
że tym przyniesie krajowi korzyść”.

Rafał Krajewski
„29 lat, katolik, kawaler. Komisja 

śledcza ujawniła, że był dyrektorem 
departamentu spraw wewnętrznych. 
W śledztwie zeznał: ’Choćbym miał 
być powieszony, jednak nikogo nie 
wydam’”.

Józef Toczyski
„Lat 37, buchalter administracji dróg 

szosowych, katolik, kawaler. W r. 1848 
za wyrokiem sądu wojennego zesłany 
na Sybir w aresztanckie roty na 7 lat; 
na mocy amnestii wcześniej zwolnio-
ny, powrócił do kraju w roku 1857. 
W Rządzie Narodowym był dyrekto-
rem departamentu skarbu”.

Roman Żuliński
„Lat 30, nauczyciel gimnazjum, kato-

lik, kawaler. Komisja śledcza ujawni-
ła, że był on dyrektorem rewolucyjnej 
ekspedytury. W badaniach wstępnych 

wykazał wyraźny upór, by choćby 
w najmniejszej mierze ujawnić swoje 
zbrodnie, potem jednak, doprowadzo-
ny wysiłkami Komisji do częściowego 
przyznania się, wyznał, że był dyrek-
torem ekspedytury, lecz wyjawił tylko 
tych ze swych wspólników, o których 
wiedziano już poprzednio. Ze względu 
na fanatyczny upór, jaki Żuliński wy-
kazał w swych zeznaniach, Komisja 
uważa go za bardzo ważnego i szkodli-
wego politycznego przestępcę”.

Jan Jeziorański
„Lat 30, katolik. Żonaty, ma dwoje 

dzieci. Był kontrolerem w administra-
cji tytoniu. Komisja ujawniła, że był 
on komisarzem rewolucyjnej organiza-
cji stosunków z zagranicą i zachodnią 
częścią kraju. Jeziorański, przyznając 
się do wykonywania tych obowiąz-
ków, w sposób zdecydowany odma-
wiał ujawnienia wspólników i żadne 
sposoby przekonywania nie mogły go 
doprowadzić do zupełnego przyznania 
się. Komisja uważa Jeziorańskiego za 
nie mniej szkodliwego od Żulińskie-
go”.

Takie charakterystyki głównych 
aresztowanych podał w piśmie z 14 
maja 1864 r. do carskiego namiestnika, 
hrabiego Fiodora Berga, podpułkow-
nik Teodor Tuchołka, prezes Tymcza-
sowej Wojskowo-Śledczej Komisji, 
powołanej do wstępnego rozpoznania 
„win” polskich spiskowców. Śledztwo 
było prowadzone w więzieniu na Pa-
wiaku, okrytym złą sławą szczególnie 
później, w czasie okupacji niemieckiej 
1939-1945. Po zakończeniu postępo-
wania więźniowie wskazani wyżej zo-
stali oddani pod sąd wojenny i umiesz-
czeni w X pawilonie więzienia na 
Cytadeli. 19 lipca 1864 r. Sąd Polowy 
skazał pięciu przywódców Powstania 
Styczniowego na śmierć przez publicz-
ne powieszenie. Wyrok zatwierdził 

Audytoriat Polowy 30 lipca 1864 roku. 
Tego samego dnia podpisał go, w imie-
niu cara Wszechrosji, generał adiutant 
hrabia Fiodor Berg, carski namiestnik, 
lokator Pałacu Namiestnikowskiego 
przy Krakowskim Przedmieściu (dzi-
siaj siedziba prezydenta RP).

Oszczędzimy Czytelnikowi deta-
licznego opisu egzekucji. Dość wspo-
mnieć, że przy akompaniamencie 
marszów wojskowych, wygrywanych 
przez rosyjską orkiestrę kat powiesił 
pięciu bohaterów. Kilkadziesiąt tysię-
cy Polaków zgromadzonych pod szu-
bienicznym wzgórzem padło w tym 
czasie na kolana, intonując suplikacje: 
„Święty Boże…”.

Nie udało się 
zabić pamięci

Po odrodzeniu państwa pierwsze 
obchody święta narodowego 3 maja 
odbyły się nie gdzie indziej, ale pod 
Krzyżem Traugutta, w miejscu mę-
czeńskiej śmierci Rządu Narodowego. 
120 tysięcy Polaków ze wszystkich 
stron scalonego z trzech zaborów pań-
stwa wzięło wówczas udział w uro-
czystościach, obok Naczelnika Józefa 
Piłsudskiego, ks. kard. Aleksandra 
Kakowskiego, generalicji i innych wy-
sokich przedstawicieli władz państwo-
wych.

Kolejny raz do tradycji Powstania 
Styczniowego nawiązali twórcy Pol-
skiego Państwa Podziemnego i jego 
siły zbrojnej – Armii Krajowej. War-
szawskie Dzieci poszły w bój do Po-
wstania cztery dni przed 80. rocznicą 
stracenia Traugutta i jego współpra-
cowników.

Polska komunistyczna miała problem 
z Powstaniem Styczniowym. Z jednej 
strony historycy dostali wolną rękę 
w opisywaniu kwestii społecznych, 
zajmowali się zatem walką o zmianę 
stosunków społecznych. Ale przeszko-
dą dla propagandzistów PRL był fakt, 
że Polacy poszli z bronią, a czasem 
i bez niej – przeciw zaborcy rosyjskie-
mu. Dlatego wskazywanie na niepod-
ległościowy, wolnościowy, a więc an-
tyrosyjski charakter powstania musieli 
wziąć na siebie społecznicy.

Ważną rolę odegrał wówczas, nie 
po raz pierwszy ani ostatni, Kościół. 
Kapelan Armii Krajowej, powstaniec 
warszawski, ks. prałat Wacław Kar-
łowicz patronował niezależnym uro-
czystościom pod Krzyżem Traugutta. 
Przypominał postacie bohaterskich du-
chownych doby styczniowego zrywu: 
ks. bp. Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego, o. Rafała Kalinowskiego i br. 
Alberta Chmielowskiego, czyli Adama 

Chmielowskiego (wszyscy trzej są już 
dzisiaj świętymi Kościoła), ks. Stani-
sława Brzóski i innych.

Pod auspicjami Prymasa Polski na-
wiązywał ks. Karłowicz do rozpo-
czętego w latach 20. procesu infor-
macyjnego Romualda Traugutta jako 
kandydata na ołtarza. Po Prymasie 
Tysiąclecia sprawę przejął ks. kard. 
Józef Glemp, który osobiście włączał 
się w obchody, sprawując m.in. polowe 
Msze Święte pod Krzyżem Traugutta.

Potomkowie 
szukają grobów

Krąg Pamięci Narodowej z ks. Wa-
cławem Karłowiczem i Stefanem Me-
lakiem na czele oraz Cech Krawców 
i Włókienników Warszawskich, który 
opiekował się miejscem stracenia Rzą-
du Narodowego i postawił tam oka-
zały pomnik, gromadzili coraz więcej 
uczestników na rocznicowych uroczy-
stościach. Zaczęli się na nich pojawiać 
i ujawniać także krewni bohaterów 
straconych 5 sierpnia 1864 roku. Byli 
wśród nich: prezydent RP Ryszard Ka-
czorowski, Michał Łakomski, krewny 
Rafała Krajewskiego; Jan Nowak Je-
ziorański – potomek Jana Jeziorań-
skiego; Zdzisław Toczyński – potomek 
Józefa Toczyskiego oraz rodzina sa-
mego dyktatora powstania Romualda 
Traugutta.

Krzyż Traugutta przy ul. Zakroczym-
skiej jest symbolicznym miejscem 
uroczystości ku czci straconych przy-
wódców powstania. Do dziś bowiem 
nie udało się ustalić, gdzie spoczywają 
szczątki bohaterów.

Jerzy Wągrodzki, kustosz Muzeum 
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, 
mówi: – Nie wydano zwłok chyba 
żadnego ze straconych po Powstaniu 
Styczniowym. Rosjanie nie chcieli, 
żeby groby bohaterów stały się przed-
miotem kultu. Miejsca pochówku rów-
nano z ziemią, nie mógł zostać żaden 
ślad. Już markiz de Custine pisał w re-
lacji z Rosji w 1869 r.: „Zrozumiałem, 
że w Rosji ofi ary nie mają grobów”.

– Tę metodę przejęli bolszewicy. Za-
cierali materialne ślady po ludziach, 
uważając, że tym łatwiej znikną z pa-

mięci. Potem wzory ze Wschodu prze-
jęli polscy komuniści – tłumaczył ty-
godnikowi „Niedziela” historyk prof. 
Wojciech Roszkowski.

Grobów zatem nie mają do dziś Ro-
muald Traugutt, ostatni przywódca Po-
wstania Styczniowego, i czterej jego 
najbliżsi współpracownicy powie-
szeni na stokach Cytadeli 5 sierpnia 
1864 roku.

11 lat temu wydawało się, że odkry-
to właściwe szczątki. W kościele na 
Bielanach ekshumowano fragmenty 
kości i pięć czaszek z trumny, którą 
zakonnicy w okresie międzywojennym 
przenieśli tu spod Krzyża Traugut-
ta. W trumnie znajdowała się kartka 
z napisem: „Tu znajdują się szczątki 
z powstania styczniowego – Traugutta 
i jego towarzyszy”.

Badania genetyczne prowadzone 
w 2003 r. przez dr. Piotra Kuźniara 
z Zakładu Medycyny Sądowej Akade-
mii Medycznej w Warszawie niewiele 
dały. – Zwłoki najpewniej przysypane 
były wapnem, wyługowano materiał 
genetyczny. Nie udało się wyodrębnić 
DNA – podsumował dr Kuźniar. Za-
brakło funduszy na dalsze, kosztowne 
i pracochłonne badania.

Warto wrócić do tej sprawy dzisiaj, 
kiedy nauka jest bardziej zaawansowa-
na, a w Polsce mamy tak wspaniałych 
specjalistów, jak ekipa naukowców 
współpracujących z prof. Krzysztofem 
Szwagrzykiem z Instytutu Pamięci 
Narodowej, odpowiedzialnym za do-
tychczasowe osiągnięcia ekshumacji 
i identyfi kacji szczątków Żołnierzy 
Niezłomnych na powązkowskiej Łącz-
ce i na Służewie.

Kiedy dzisiaj w Polsce trwa bez-
względna walka z pamięcią i tożsa-
mością narodową, gdy władze stolicy 
wmawiają Polakom, że powstańcy 
warszawscy oddawali życie za pra-
wa homoseksualistów, a do katalogu 
symboli powstańczych wpisywana 
jest bluźniercza homotęcza, ustawiona 
z diabelską premedytacją na placu 
Zbawiciela przed wejściem do świąty-
ni Najświętszego Zbawiciela, potrzeba 
jednoznacznych reakcji i publicznych 
manifestacji przywiązania do prawdy, 
Boga, Honoru i Ojczyzny. Dlatego 
tak licznie gromadziliśmy się przed 
ponad rokiem, w 150. rocznicę wybu-
chu Powstania Styczniowego, w kate-
drze polowej WP i na Marszu Pamię-
ci pod Krzyż Traugutta, 22 stycznia 
2013 roku.

Podobnie zgromadzimy się wyjątko-
wo licznie w 150. rocznicę stracenia 
przywódców powstania. Mszę Świętą 
odprawi i homilię wygłosi ks. bp Józef 
Zawitkowski. Zasadzimy Dąb Pamięci 
Romualda Traugutta. Będziemy czynić 
to konsekwentnie, aby przekazywać 
następnym pokoleniom pamięć o bo-
haterach, którzy byli i pozostają uciele-
śnieniem najwyższych i najdroższych 
wartości: niezłomnej wiary w Boga 
i miłości do Ojczyzny.

źródło: naszdziennik.pl

Andrzej Melak Łukasz Kudlicki
Krąg Pamięci Narodowej
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Prawicy Rzeczypospolitej

9 sierpnia – 150. rocznica urodzin 
Romana Dmowskiego
9 sierpnia minęła 150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego – męża stanu, „kanclerza Polski odrodzonej”, 
twórcy Stronnictwa Narodowego, największej partii politycznej II Rzeczpospolitej.

Po 1945 roku postać Romana 
Dmowskiego i dzieje polskiego ru-
chu narodowego były konsekwent-
nie zwalczane (bądź przemilczane) 
przez komunistów a po 1989 roku 
przez ludzi ze środowisk realizu-
jących antypatriotyczną (antypol-
ską) propagandę. Dzisiaj może-
my jednak powiedzieć, że pamięć 
o Dmowskim, jego myśl polityczna 
zostały – w ograniczonym jeszcze 
zakresie – zachowane. 

Dmowski był w pierwszej ko-
lejności politykiem propolskim. 
Realizowana przez niego metoda 
politycznego myślenia i działania 
odrzucała sztuczne, aprioryczne za-
łożenia i uprzedzenia. Stąd postawa 
„anty”, działanie przeciw komuś, 
były jedynie konsekwencją propol-
skiego odniesienia. 

Wielką zasługą Dmowskiego było 
kierowanie  działalnością polskie-
go obozu narodowego w symbiozie 
z katolicyzmem – „naród szczerze, 
istotnie katolicki musi dbać o to, 
żeby prawa i urządzenia państwo-
we, w których żyje, były zgodne 
z zasadami katolickimi”. Dzięki 
temu myśl polityczną tego nurtu po-
litycznego określa się mianem „na-
cjonalizmu chrześcijańskiego”.

Przywódca Narodowej Demo-
kracji nie sakralizował ojczystych   
dziejów: „Wszystko co polskie jest 
moje: niczego się wyrzec nie mogę. 
Wolno mi być dumnym z tego co 

w Polsce jest wielkie, ale muszę 
przyjąć i upokorzenie, które spada 
na naród, za to co jest w nim mar-
ne”. Często krytycznie oceniał nasz 
charakter narodowy, którego istotną 
cechą – jak pisał – jest bierność.

Dla Dmowskiego naród to du-
chowa, cywilizacyjna wspólno-
ta pokoleń przeszłych, obecnych 
i przyszłych. Dlatego przestrzegał, 
że choć każdemu wolno w życiu 
ryzykować wszystko to „bytu Pol-
ski ryzykować, jej przyszłości prze-
grywać nie wolno ani jednostce, ani 
organizacji jakiejkolwiek, ani nawet 
całemu pokoleniu. Bo Polska nie 
jest własnością tego czy innego Po-
laka, tego czy innego obozu, ani na-

wet pokolenia”. Stąd też obce było 
mu zawołanie z pieśni powstania 
listopadowego – „Powstań Polsko- 
dziś Twój triumf albo zgon”.

Twórczość pisarska Dmowskiego 
była bardzo rozległa i wielostron-
na. Obejmowała co najmniej trzy 
obszary: formowanie ideologii na-
rodowej, kwestie związane z polską 
polityką zagraniczną i problemy od-
noszące się do przyszłości europej-
skiej cywilizacji. 

Przez cały okres dwudziestolecia 
międzywojennego Roman Dmow-
ski pozostawał niekwestionowanym 
autorytetem dla różnych nurtów 
polskiego obozu narodowego. Jed-
nak na początku lat 30. jego osoba 

znajdowała coraz mniej zrozumie-
nia wśród niektórych młodych naro-
dowych radykałów. Oczekiwali, że 
stanie się on rzeczywistym wodzem, 
który potrafi  porwać masy.  Nie ro-
zumieli polityki Dmowskiego, jego 
osobowości i wielkości.

Wieloletni prezes Stronnictwa Na-
rodowego, Tadeusz Bielecki, trafnie 
zwrócił uwagę, że polska idea naro-
dowa jest bardziej postawą wobec 
życia i jego spraw, jednostek wobec 
narodu, bardziej szkołą polityczne-
go myślenia niż sztywną doktryną 
społeczno-polityczną, którą można 
zamknąć w gotowych i wszystko 
rozwiązujących formułkach.

W końcu lipca 2014 r. Sejm RP, 

z inicjatywy posłów Solidarnej Pol-
ski, podjął uchwałę upamiętniającą 
Dmowskiego:

„W 150. rocznicę urodzin oraz 75. 
rocznicę śmierci Romana Dmow-
skiego Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyraża najwyższe uznanie 
dla dorobku i działalności twórcy 
i przywódcy ruchu narodowego, 
którego zaangażowanie w obronę 
niepodległości Polski na arenie mię-
dzynarodowej przyczyniło się do 
odbudowania Państwa Polskiego. 
Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd 
wybitnemu mężowi stanu, sygnata-
riuszowi Traktatu Wersalskiego, mi-
nistrowi spraw zagranicznych, który 
dobrze przysłużył się Ojczyźnie”.

Za uchwałą głosowało 381 po-
słów, wstrzymało się 18 posłów. 
Przeciw było 30 posłów z Twojego 
Ruchu (Palikota), 8 z SLD i 2 nie-
zależnych.Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie na Rozdrożu.
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100. rocznica wymarszu 1. Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów100. rocznica wymarszu 1. Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów
Narastające antagonizmy między dwoma wrogimi blokami: Trójprzymierzem (Niemcy, Austro-Węgry i Włochy) i Trójporozumieniem (Ro-
sja, Anglia i Francja) doprowadziły do wybuchu wielkiej wojny w dniu 1 sierpnia 1914 r. Dla sprawy polskiej ważne było to, że zaborcy 
po raz pierwszy stanęli przeciwko sobie w konfl ikcie zbrojnym.

Jeszcze w dniu 30 lipca 1914 r. Jó-
zef Piłsudski wydał pierwsze rozkazy 
mobilizacyjne. Strzelcy mieli przy-
bywać do podkrakowskich Olean-
drów i tam formować się w oddziały.

Piłsudskiemu podporządkowały się 
również Drużyny Strzeleckie, które 
do miejsca formowania przyprowa-
dził Stanisław Burhardt-Bukacki. Na 
zbiórce przyszły Komendant wypo-
wiedział w dniu 3 sierpnia następu-
jące słowa:

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani 
Drużyniaków. Wszyscy, co tu jeste-
ście zebrani, jesteście żołnierzami 
polskimi. Znoszę wszelkie odznaki 
specjalnych grup. Jedynym waszym 
znakiem jest odtąd Orzeł Biały.

Następnie J. Piłsudski wywołał 
imiennie 98 strzelców i 74 drużynia-
ków i ogłosił utworzenie 1. Kompa-
nii Kadrowej, której dowódcą miano-
wał Tadeusza Kasprzyckiego.

W dniu 2 sierpnia Austriacy wyra-
zili zgodę na wymarsz strzelców do 
Królestwa. Trasa marszu miała prze-
biegać przez Miechów-Kielce i dalej 
do Warszawy. Głównym zaś celem 
tej akcji było wzniecenie powstania 
w zaborze rosyjskim, a tym samym 

dezorganizacja rosyjskiego zaplecza.
Następnego dnia po raz pierwszy 

granicę Królestwa przekroczył pa-
trol strzelecki, legendarna „siódem-
ka Beliny”. W jego skład wchodzili: 
Władysław Belina-Prażmowski (do-
wódca), Stanisław Grzmot-Skotnic-
ki, Ludwik Kmicic-Skrzyński, Stefan 
Hanka-Kulesza, Zygmunt Bończa-
Karwacki, Janusz Głuchowski, An-
toni Zdzisław-Jabłoński. Po dotarciu 
do Jędrzejowa, wobec braku więk-
szych sił rosyjskich, patrol powrócił 
do Krakowa w dniu 4 sierpnia.

W dniu 6 sierpnia 1914 roku, po-
zostająca od paru dni w pogotowiu 
bojowym 1. Kompania Kadrowa 
wymaszerowała z krakowskich Ole-
andrów i przez Michałowice, po 
zburzeniu rosyjskich słupów gra-
nicznych, poszła do Miechowa. Był 
to pierwszy od Powstania Stycz-
niowego regularny oddział Wojska 
Polskiego, który wyruszył do walki 
o wolność Ojczyzny.

Przed wymarszem Józef Piłsudski 
wydał historyczny rozkaz:
Żołnierze! …
Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, 
że pierwsi pójdziecie do Królestwa 

i przestąpicie granicę rosyjskiego za-
boru, jako czołowa kolumna Wojska 
Polskiego, idąca walczyć za oswo-
bodzenie Ojczyzny. Wszyscy jesteście 
równi wobec ofi ar, jakie ponieść ma-
cie. Nie naznaczam szarż, każę tylko 
doświadczeńszym wśród was pełnić 
funkcje dowódców. Szarże uzyskacie 
w bitwach. Każdy z was może zostać 
ofi cerem, jak również każdy ofi cer 
może znów wrócić do stopnia szere-
gowca, czego oby nie było. … Patrzę 
na was jako na kadry, z których roz-
winąć się ma przyszła armia polska 
i pozdrawiam was, jako pierwszą ka-
drową kompanię.

Wydarzenie to było początkiem 
drogi ku wolności, zakończonej od-
rodzeniem po 123 latach niewoli 
– wolnego i niepodległego Państwa 
Polskiego.

W ślad za 1. Kadrową z Krakowa 
do Królestwa Polskiego wyszły ko-
lejne oddziały strzeleckie. Pomimo 
wcielenia do szeregów austriackich 
wielu strzelców i drużyniaków zdo-
łano zmobilizować 22 kompanie 
piechoty, szwadron kawalerii, a tak-
że kilka oddziałów pomocniczych 
i zakładów.

J. Piłsudski na czele głównych sił 
przekroczył granicę pod Krzeszo-
wicami i podjął marsz w głąb Kró-
lestwa. W dniu 12 sierpnia odziały 
strzeleckie wkroczyły do Kielc, lecz 
po walkach pod miastem wobec 
rosyjskiego ostrzału artyleryjskie-
go zmuszone zostały do wycofania 
się. Po kilku dniach, po otrzymaniu 
posiłków, ponownie Kielce były 
w polskich rękach. W mieście podjęto 
kolportaż odezwy Rządu Narodowe-
go, który zachęcał do wstępowania 
do Wojska Polskiego. Nie spotkało 
się to jednak z przychylnością, a pla-
nowane powstanie antyrosyjskie nie 
wybuchło. Zapowiadany w odezwie 
Rząd Narodowy okazał się politycz-
nym blefem. W praktyce oznaczało 
to, że J. Piłsudski i jego strzelcy nie 
mają wielkiego wsparcia, a władze 

austriackie zażądały rozformowania 
formacji strzeleckich lub wcielenia 
ich do austriackich szeregów. Jednak 
zdecydowany sprzeciw polskich po-
lityków skupionych w Kole Polskim 
w Wiedniu i w Sejmie Krajowym 
spowodował, że władze austriackie 
zgodziły się na rozbudowę Wojska 
Polskiego oraz na powołanie instytu-
cji politycznej, która miała stanowić 
nadzór nad nim. W dniu 16 sierpnia 
powstał Naczelny Komitet Narodo-
wy, który zapowiedział utworzenie 
dwóch Legionów. Formalną podsta-
wą sformowania Legionów Polskich 
był rozkaz Cesarskiej i Królewskiej 
Naczelnej Komendy Armii, który 
ukazał się 27 sierpnia 1914 r. Przewi-
dywał on utworzenie dwóch formacji 
ochotniczych: Legionu Zachodniego 
z siedzibą w Krakowie (d-ca gen. 
Rajmund Baczyński) i Wschodniego 
we Lwowie (d-ca gen. Adam Pie-
traszkiewicz). Legiony miały podle-
gać Naczelnej Komendzie Armii.

W szeregach Legionów służyli żoł-
nierze pełni zapału i wiary, że ich 
czyn służy Polsce. Legiony nawią-
zywały do demokratycznej i obywa-
telskiej tradycji Legionów gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego.

W dniu 8 września Legiony prze-
szły na żołd armii austriackiej, co 
sprawiło, że poprawiło się ich uzbro-
jenie i wyposażenie. Legiony trak-
towane jako oddziały austriackiego 
pospolitego ruszenia zachowały pol-
ską komendę, polski język służbowy 
i umundurowanie wzorowane na uni-
formie strzeleckim.

Ważnym wydarzeniem w dziejach 
wskrzeszonego oręża polskiego było 
wydanie przez J. Piłsudskiego w dniu 
9 października 1914 r. rozkazu per-
sonalnego, na mocy którego zostały 
nadane stopnie ofi cerskie jego 134 
podkomendnym.

Szczytowy okres rozwoju Le-
gionów nastąpił na przełomie lat 
1915/1916.

Bibliografi a:
•  Andrzej Chwalba, Historia Polski 

1795-1918. Kraków 2000.
•  Polskie Tradycje Wojskowe, pod 

red. Józefa W. Dyskanta. Warszawa 
1995.

Autor: ppłk Ryszard Najczuk
Źródło: www.wojsko-polskie.pl
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Kazimierz Andrzej Zych

Wołomin uczcił 70. rocznicę Powstania WarszawskiegoPowstania Warszawskiego
Pierwszego sierpnia, w 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Wołominie odbyły się uroczystości 
upamiętniające to wielkie wydarzenie historyczne obrony niepodległości Rzeczypospolitej podczas II wojny 
światowej w 1944 roku.

Pierwszym punktem obchodów 
było złożenie kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą Marię Teresę Bart-
nik, pochodzącą z Wołomina, łącz-
niczkę Batalionu Parasol. Wieńce 
złożyły władze samorządowe Woło-
mina, oraz przedstawiciele różnych 
grup aktywnie działających na tere-
nie Wołomina, w tym kibice Legii 
Warszawa i Huraganu Wołomin.

Następnie, na ulicy 6 Września 
miała miejsce rekonstrukcja histo-
ryczna pt. „Obrona Powstańczej 
Barykady”. Na murze od strony 
torów kolejowych tuz przy ulicy 
na której odbywała się historyczna 
rekonstrukcja powstał wielki mural 
namalowany przez kibiców Legii 
Warszawa i HURAGANU Woło-
min poświęcony Wołominiance 
Marii Teresie Bartnik łączniczce 
Batalionu Parasol poległej w Po-
wstaniu Warszawskim. Tak kibice 
z Wołomina oddają hołd bohate-
rom Powstania Warszawskiego. 
Na ulicy 6 Września w Wołominie 
uczniowie wołomińskich szkół, 
pod dowództwem Ks. Grzegorza 

Idzika zademonstrowali insceniza-
cję obrony powstańczej barykady 
z okresu Powstania Warszawskie-
go.Była to żywa lekcja historii 
przygotowana przez Księdza Grze-
gorza oraz wołomińską młodzież, 
w tym Związek Strzelecki „Strze-
lec”. Widowiskowa i pełna drama-
tyzmu inscenizacja, przyciągnęła 
bardzo dużą liczbę widzów. Bli-
sko godzinna rekonstrukcja akcji 
bojowej uczestników w strojach 
historycznych została doceniona 
gromkimi brawami przez mieszkań-
ców Wołomina. Należy zaznaczyć, 
że kamienice na ul. 6 Wrzesnia do 
dziś wyglądają tak samo jak za cza-
sów okupacji z tym tylko wyjątkiem 
że kiedyś ulica nazywała się Książę-

ca o czym pięć lat temu przypomi-
nał władzom Wołomina o zmianie 
jej nazwy śp. szef IPN. dr Janusz 
Kurtyka pisząc w kontekście ekspo-
nowania w Wołominie sowieckiego 
czołgu jako pomnika. „Lokalna 
społeczność Wołomina dzieliła los 
całego kraju. Już wczesną jesienią 
1944 roku (tj. czas zatrzymania 
ofensywy na Warszawę w chwili 
wybuchu Powstania) w Wołomi-
nie utworzono punkt etapowy dla 
aresztowania członków podziemia 
niepodległościowego w drodze do 
obozu w Sokołowie Podlaskim. 
Przy ulicy piaskowej 17 funkcjo-
nował wówczas sowiecki Trybu-
nał Wojenny, skazujący obywateli 
polskich na podstawie przepisów 

sowieckiego prawa karnego.” Idą-
ce na pomoc Powstaniu od wschodu 
oddziały AK i innych organizacji 
bojowych były wyłapywane przez 
NKWD, rozbrajane i osadzane 
w rożnych obozach głównie w 
poniemieckim obozie Majdanek. 
Prezes IPN zwraca się we wspo-
mnianym piśmie „o rozważenie 
na forum Rady Miasta zasad-
ności utrzymania w Wołominie 
nazwy ulicy 6 Września (1944 
roku), która upamiętnia moment 
wkroczenia do Wołomina dru-
giego okupanta czyli jednostek 
Armii Czerwonej, w kontekście 
opisanej powyżej wiedzy o naj-
nowszej historii Polski i samego 
Wołomina.” Obecna nazwa ulicy, 

to nazwa nadana za komuny czyli 
6-września tzw. dzień wyzwolenia 
Wołomina przez Armię Czerwoną. 
Szkoda i to bardzo wielka, że tak 
piękna inscenizacja odbyła się pod 
nazwą ulicy nadanej przez komunę 
w hołdzie ludobójczej armii sowiec-
kiej. Miejmy nadzieję że kolejne 
władze miasta na poważnie podejdą 
do zmiany nazwy tej ulicy i przy-
wrócą jej przedwojenne brzmienie. 
Obchody 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego w Wo-
łominie zostały zorganizowane pod 
honorowym patronatem Dyrektora 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Jana Ołdakowskiego. W organi-
zację, poza Miejskim Domem Kul-
tury włączyły się: Zespół Szkół nr 3 
w Wołominie, Zespół Szkół nr 5 
w Wołominie, Parafi a Matki Bożej 
Królowej Polski w Wołominie, Pa-
rafi a Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie, Straż Pożarna Wo-
łomin, mieszkańcy ul. 6 Września, 
LOK – płk. Michał Wojtkowski, 
Jacek Pływaczewski, Antoni Go-
spodarczyk, Jarosław Dąbrowski, 
grupa rekonstrukcyjna z Kobył-
ki, Jan Tokarski, Dyrektor PUL 
w Wołominie Agnieszka Kaczyńska, 
Policja, Straż Miejska oraz Grze-
gorz Bednarek, który jeżdżąc na 
stylizowanym motocyklu, poprzez 
megafon informował mieszkańców 
o rekonstrukcji. Po widowisku hi-
storycznym, wszyscy widzowie 
przemaszerowali do Kościoła pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej, 
gdzie odbyła się Msza Święta w in-
tencji Powstańców Warszawskich.
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Ryszard Madziar – burmistrz jednej Ryszard Madziar – burmistrz jednej 
– wyjątkowo nieudanej kadencji?– wyjątkowo nieudanej kadencji?
Cykl ocen i opinii kadencji burmistrza. Część siódma. Ciag dalszy nastąpi...Cykl ocen i opinii kadencji burmistrza. Część siódma. Ciag dalszy nastąpi...

Kazimierz Andrzej Zych

Po upływie czterech lat miernych rządów burmistrza Ryszarda Madziara , czytając jedno z jego ulubionych 
haseł wyborczych „Wołomin potrzebuje zmian, ja je gwarantuję” ogarnia mnie i nie tylko, ale również ol-
brzymią rzeszę mieszkańców śmiech i niedowierzanie.  Jednocześnie wielu z Nas stawia sobie pytanie, jak 
daliśmy się na to wszystko nabrać?

Wybory i kampanie wyborcze rządzą 
się swoimi prawami, zaś kandydaci idąc 
vabank obiecują wszystko by wkupić 
się w laski wyborców, a gdy już zasiądą 
za biurkami ekskluzywnych gabinetów 
szybko zapominają o swoich obietni-
cach i z niedowierzaniem patrzą na swo-
je programy wyborcze. Podobnie jest 
i z realizacją programu wyborczego bur-
mistrza Madziara po upływie czterech 
lat sprawowania władzy z ekipą która 
tak naprawdę nie zna  Naszego Miasta 
i nie wie co jest tak naprawdę potrzebne 
Wołominowi. To nie żart ale większość 
pionu kierowniczego wołomińskiego 
urzędu przychodząc tu do pracy mu-
siała wydrukować sobie plan miasta 
by sprawnie poruszać się po wołomiń-

skich uliczkach. Znane już powiedzenie 
mieszkańców Wołomina „desant urzęd-
ników PiS” jest tu jak najbardziej trafne. 

Ulubiony temat burmistrza Madziara 
„Infrastruktura” zamieszczony w jego 
programie wyborczym jak w soczewce 
pokazuje to co obiecano a co wykonano 
a raczej nie wykonano z propagando-
wego zestawu obietnic i jak wyglądają 
gwarancje burmistrza które praktycznie 
równają się zeru. Opisywana tu przez 
mieszkańców Duczek panią K. Sadow-
ską i J. Wódkę ,wydawało by się prosta 
sprawa ,od lat czekająca na załatwienie 
a dotycząca utwardzenia ulicy Jaro-
szewskiej, to kolejny i jeden z wielu 
dowodów na brak skuteczności działa 
i niedotrzymywania obietnic władzy 

składanych mieszkańcom. Burmistrz 
Madziar tak pisał cztery lata temu 
przymierzając się do przejęcia władzy 
w naszym mieście „Przeglądając naj-
ważniejsze i jednocześnie jeszcze nie 
zrealizowane zadania z zakresu infra-
struktury zauważamy jak bardzo nasza 
Gmina jest zapóźniona w podstawo-
wych inwestycjach, jakże potrzebnych 
do normalnego życia i funkcjonowania 
jej mieszkańców. Mieszkamy zaledwie 
15 km od centrum Warszawy, Stolicy 
Polski. Te 15 km to przepaść cywiliza-
cyjna. Nadal 50% dróg miejskich to 
drogi gruntowe a kanalizacji i wody nie 
ma jeszcze 25% mieszkańców Wołomi-
na oraz 40% pozostałych mieszkańców 
Gminy”. 

Minęło cztery lata i ten sam tekst 
a raczej bardziej krytyczny powinien 
pan burmistrz Madziar napisać teraz 
ponownie, może wyborcy to jeszcze raz 
kupią? Przy obecnym 2014 r. wzroście 
budżetowym i to znacznym na inwesty-
cje - w porównaniu z rokiem 2010 czasu 
byłego burmistrza J. Mikulskiego dziś 
na nie zabrakło i to olbrzymich pienię-
dzy, ale wzrosły i to znacznie wydatki 
na płace, również tych osób nowo za-
trudnionych z tzw. „desantu”. Jak taki 
stan rzeczy wytłumaczy burmistrz Ma-
dziar mieszkańcom? Należy uważać, że 
raczej nawet nie będzie próbował. Bur-
mistrz ma stale usprawniany sposób na 
unikanie spotkań z mieszkańcami, czyli 
nagłe wyjazdy, spotkania, ważne narady 
a nawet zamknięte drzwi do urzędu jak 
to miało miejsce podczas protestu „Zie-
lonego Wołominaę” w sprawie wysypi-
ska śmieci w Lipinach Starych. 
Śledząc dalej zapisywane w progra-

mie wyborczym burmistrza jego wizje 
„szklanych domów” i gigantycznej 

zmiany Wołomina zatrzymajmy się 
przy kolejnym ulubionym temacie pana 
Madziara czyli rewitalizacji starych 
wołomińskich kamienic. W wywiadzie 
udzielonym jednej z lokalnych gazet w 
2010 r. na pytanie redaktora – co naj-
bardziej denerwuje Pana w krajobrazie 
Wołomina? Pan Madziar odpowiada 
„– Wiele rzeczy w Wołominie jest do 
zrobienia, a najbardziej denerwujące 
jest to, iż z listy spraw do załatwienia 
nie ubywa pozycji, lecz przybywają 
ciągle nowe potrzeby. Jedną z więk-
szych jest moim zdaniem sprawa upo-
rządkowania starych, wołomińskich 
kamienic. Znajdują się one w bardzo 
ważnych dla miasta lokalizacjach, przy 
ciągach komunikacyjnych. Ich wygląd 
zewnętrzny, jak również stan wewnątrz, 
pozostawia wiele do życzenia. Wpływa 
to również na ogólne postrzeganie mia-
sta. Niestety, niezależnie od tego, ile 

byśmy wybudowali nowych budynków, 
to jeśli nie uporządkujemy sprawy leci-
wych kamienic, ogólna opinia o mie-
ście pod tym kątem architektonicznym 
będzie negatywna. Dużo w czasie obec-
nej kadencji mówiło się o rewitalizacji, 
powstała opasła dokumentacja w tym 
zakresie, lecz nie przełożyło się to na 
zmianę sytuacji wołomińskich kamie-
nic”. Należy tu ponownie zaznaczyć, 
że te słowa wypowiedział burmistrz 
Madziar ponad cztery lata temu i jako 
pilny wzorcowy przykład do rewitali-
zacji, konserwacji czy odnowy fasad, 
zamieścił na swojej stronie interneto-
wej „Zmień Burmistrza.pl/ Inicjatywa 
Społeczna Ryszard Madziar (powyżej 
zdjęcie baneru) kilka zdjęć kamienic 
przy ulicy Kościelnej. Niedawno pod-
szedłem do tych budynków i zacząłem 
przyglądać się ich wyglądowi szukając 
wprowadzenia w inwestycję obietnic 
wyborczych pana Madziara, z przykro-
ścią muszę stwierdzić, że była to kolejna 
tzw. „mowa trawa” w wykonaniu ojca 
miasta. Kamienice jak stały tak stoją 
i czekają na swojego łaskawcę, póki co 
niedawno ułożony przy nich czerwony 
nowy chodnik, który zamieniono na 
jeszcze nowszy jaśniejszy też czerwo-
ny. I tak, tam gdzie mieszkańcy czekają 
na jakiekolwiek utwardzenie ulic czy 
chodników, tu nowy chodnik zamienia 
się na jeszcze nowszy i to na odcinku 
ulic Sikorskiego i Daszyńskiego obu-
stronnie. Złośliwi mówią że Kościelna 
ma zmienić nazwę na „Wyborczą”, oby 
nie gazetę. Zastanawia również, dlacze-
go zawężono szerokość ulicy Kościelnej 
o dość spory odcinek co można zauwa-
żyć na zamieszczonych zdjęciach. 

Kończąc ten tekst o szansie odnowy 
wołomińskich kamienic, szansie jak pi-
sał pan Madziar na oczekiwaną zmianę , 
„gdzie należało tylko podjąć odpowied-
nie kroki w tym kierunku”, kroki które 
miał on właśnie wykonać. Szkoda, jakoś 
tych kroków burmistrz Wołomina Ry-
szard Madziar nie stworzył, choć miał 
na to z hakiem 1500 dni. Dziś stanow-
czo należy stwierdzić że szansy której 
nie dano wspomnianym kamienicom, 
tak na ponowne wybranie na zaszczytną 
funkcję burmistrza Wołomina, woło-
miński elektorat wyborczy panu Ma-
dziarowi również tej szansy nie da.

Obecny stan kamienic przy ul. Kościelnej. Wymiana kilkuletniej, dobrej kostki na nową.

Nowe i stare krawężniki pokazują, o ile zwężono ulicę Kościelną.
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Grzegorz Lipski

Z Wołomińskiego Forum Samorządowego (Facebook)

„Ogarnąć” temat 
muszą wszyscy

Michał Szczęsny: 
Panie Lipski czy to 
już dobry moment 
by ujawnić człon-
ków Pana Porozu-
mienia Samarządo-
wego? Bo z tego co 

widzę to p.Sulich startuje na burmistrza, 
p. Kozaczka również, p. Mikulski rów-
nież. A mówił Pan, że prowadzący spo-
tkanie i dyskutanci są członkami tego 
stowarzyszenia.

Jean Valjean: Miejmy nadzieję, 
że ogarnie Pan temat na jednej stronie.

Ad rem
Zainteresowanym Porozumieniem Sa-

morządowym (PS) wyjaśnić wypada, 
że służyć ma przerwaniu złych prak-
tyk w samorządzie, a nie ograniczaniu 
zbiorowych lub indywidualnych pla-
nów, tożsamości i ambicji. Publikowa-
ne przesłanie mówi o współdziałaniu 
w odsunięciu „partyjniactwa” od wpły-
wu na samorząd. Tworzenie i umoco-
wanie kolejnego z monopoli przez PS, 
otwartą platformę współdziałania jest 
jakimś nieporozumieniem. Członkowie 
oraz zwolennicy PS sami pokazują się 
i ujawniają na kolejnych etapach jego 
budowy, poczynając od wspólnych oko-
licznościowych wystąpień, inicjatyw 
organizujących debaty, aż po rejestra-
cję Stowarzyszenia. Niebawem grono 
rejestrujących będzie jawne i dostępne 
w Starostwie, ale to nie ono winno być 
obiektem zainteresowań. Rozbudzoną 
ciekawość zaspokoją nazwiska na li-
stach wyborczych środowisk tworzą-
cych i współpracujących z PS. Swoje 
twarze odkryją, kiedy zaistnieją podczas 
kampanii w wybranych przez siebie 
miejscach, nie wcześniej, między inny-
mi i dlatego aby nie rodziły pytań takich 
jak Michała Szczęsnego. Rzecznika 
prasowego PS powoła po rejestracji, ja 
wypowiadam się we własnym imieniu 
i uprawnionym zakresie. Mobilizuje 
do współpracy wiele autonomicznych 
środowisk, zabiega o dużą frekwencję 
oraz wynik konieczny do osiągnię-
cia założonego celu. Zblokowanie się 
w I urze wokół dwóch kontrkandydatów 
na burmistrza, po pierwsze jest niewy-
konalne, a po drugie obniżeniem fre-
kwencji promuje kandydata PiS. Partie 
polityczne nie przyłączą się do poro-
zumienia ograniczającego ich wpływy, 
a zdobycie władzy wymaga umocnie-
nia. Nawet „niezależny” kandydat, któ-
rego czasami popierają wikła się w ich 
politykę. Wielu wyborców nie poprze 
zarówno upartyjnionych jak i nieak-
ceptowanych, a nie mając wyboru nie 
pójdzie do urn. Środowiska samorzą-
dowe skupione wokół PS przedstawią 
kandydatów na radnych i burmistrza 
w konfi guracji dającej jak największe 
szanse na osiągnięcie założonego celu. 
Strategią rozdrobnienia i wyłuskiwania 
zaproponowaną przez koalicjantów PiS 
dobrze jest się „odwzajemnić”, podno-

sząc przy okazji zainteresowanie wy-
borami. Tak realizowane porozumienie 
w pierwszym rzędzie promuje koncy-
liację uczestników porozumienia dając 
i ambicjom szanse sprawdzenia wła-
snych możliwości. Plebiscyt II tury 
w znacznym stopniu wiąże się dekla-
racjami poparć oraz porozumień – tych 
znanych lub nie. Porozumienie Samo-
rządowe efektem synergii obejmie jego 
uczestników na każdym z wyborczych 
etapów. Daje szansę samorządowi opar-
temu na równoprawnym współdziałaniu 
byłych, obecnych i nowych. Tak jak kon-
sorcjum jednoczy spółki, porozumienie 
łączyć chce samorządowe środowiska 
– scalić co panowie Sasin, Wierzbowski 
i Madziar starali się podzielić. Służąc 
ograniczeniu wynaturzeń upartyjnione-
go samorządu umożliwia weryfi kację 
planów i działań na początkowym eta-
pie kampanii. PS nie pisze kandydatom 
programów wyborczych, co najwyżej 
może je analizować i weryfi kować pod 
kątem niepożądanych sprzeczności. Za-
mierza złożyć wyborcom komplekso-
wą propozycję obejmującą dzieła wraz 
z zespołem realizatorów. Zadaniem kan-
dydatów na burmistrza jest przełożenie 
tego na realia własnych kampanii - wy-
gra najbardziej przekonujący. Jednemu 
komitetowi wyborczemu trudno będzie 
pokonać kandydata/kandydatkę PiS 
na burmistrza wspieranego przez PSL 
i SLD. Każdy postrzegając nadchodzące 
wybory w gminie inaczej ma możliwość 
własnej narracji i działań.

Rada Powiatu jest zbiorem rozpozna-
wanych osobowości z „programowych” 
list wyborczych wyniesionych ich gło-
sami, a Starosta jest ich wypadkową. 
W tym przypadku obok porozumień 
premiuje metoda d’Hondta.

Jak obsługują 
profesjonaliści

Luiza Raw-
ska: Taka sytuacja 
w Wołomińskim 
urzędzie. Jesteśmy 
w kolejce do okien-
ka „rejestracja uro-
dzeń, zgonów...”, 

kolejka ok. 5 osób, czynne jedno okien-
ko. Wstaje Pan urzędnik zza kompu-
tera, wychodzi i mówi „Przepraszam 
państwa mam chore dziecko, muszę je-
chać z dzieckiem do lekarza. Proszę się 
uzbroić w cierpliwość są urlopy od 11 
będzie państwa przyjmował kierownik” 
i poszedł w pineskę. Było dobrze przed 
11. Czy to naprawdę tak działa? Czy 
pan nie mógł zaczekać na zmianę, czy 
naprawdę nasz urząd olewa ludzi w każ-
dej sytuacji. Przyjaciółce zmarła mama 
w sobotę, nie miała zastępstwa w pracy 
to musiała w sobotę i niedzielę praco-
wać.

Ad rem 
Wołomińskie biuro obsługi mieszkań-

ca (BOM) z założenia miało naśladować 
pokazane naszej samorządowej delega-
cji dawno, dawno temu w Deggendorfi e 
(Niemcy). Dodam, że tamten wyjazd 
nie obciążał budżetu gminy, wystarczy-
ły kontakty ówczesnego radnego Mar-
ka Chołubickiego oraz środki własne. 
Widziałem i ja jak zorganizowany jest 
bawaryjski BOM. Różnica pomiędzy 
oryginałem, a niedoskonałą imitacją 
sprowadza się do tego, że tam w każdym 
z okienek można załatwić wszystko od 
A do Z. Gdyby po wygospodarowaniu 
miejsca i organizacji biura w naszym 
UM obecny burmistrz zorganizował je 
tak jak należy, nie byłoby opisywanych 
problemów. Po czasowym wyłączeniu 
jednego z okienek nawet podczas obo-
wiązkowych przerw, kolejka przenosi 
się do pozostałych. Blokowanie pracy 
ukierunkowanej na ciągłą i sprawną 

obsługę petentów jest tam nie do po-
myślenia. Pani Luiza poruszyła kolejny 
przykład braku organizacji, wiedzy i po-
mysłu u R. Madziara na funkcjonowanie 
organów wykonawczych samorządu. 

Konia z rzędem temu, kto dotrze ze 
swoim problemem do wiecznie nieobec-
nego burmistrza. Kartka w sekretariacie 
kierująca petentów do pokoju 107 sta-
ła się stałym elementem dekoracji oraz 
otwarcia pierwszego z naszych urzęd-
ników.

Sympatie polityczne?
– nie zawsze!!!

Tomasz Migdał 
Nowak: Ja sobie 
mogę pluć i cały 
się zafafl unić, ale 
twardy elektorat jest 
twardy i nawet to, 
że Pan Kazimierz 

przejrzał na oczy tego nie zmieni.

Ad rem 
Panie Tomaszu, nie można demoni-

zować elektoratów traktując je jak bez-
myślne masy. Głosowanie w wyborach 
parlamentarnych wołomińskiej więk-
szości przeciwko lewicy i liberałom 
nie determinuje wszystkiego. Proszę 
prześledzić wcześniejsze wyniki kandy-
datów PiS w pierwszej turze wyborów 
samorządowych - nie są rewelacją. Po-
równywalne uzyskują lokalne komitety 
wyborcze. Bywa różnie, np. notowania 
PSL-u w kampaniach parlamentarnych 
są niskie co kompensuje sobie lokalny-
mi nie tylko „niezatapialny” marszałek 
mazowiecki.. Ryszard Madziar sukcesu 
nie odniósł dzięki twardemu elektorato-
wi. Poprzednie głosowanie miało uka-
rać urzędującego burmistrza, dokonać 
zmian w mieście i dać szansę młodości. 
Karając przede wszystkim siebie przy-
czyniliśmy się do usunięcie kilku ludzi 

wprowadzając na piedestał dziesiątki 
wcale nie lepszych. Obok odpowiedzial-
ności politycznej za całokształt, rozli-
czenia dotknęły pracowitych i solidnych 
takich jak dyr Zbigniew Piróg. Kogo 
wprowadzono i kto zajął ich miejsca 
w urzędzie, jednostkach organizacyj-
nych oraz spółkach widzimy po efek-
tach, a raczej ich uciążliwości. 

Obecnych pobudek i powodów do 
zmian jest dużo, dużo, więcej. I nie 
dlatego, że zostaliśmy obrzydliwie 
okłamani, a dlatego, że to co było za-
planowane, oczekiwane i czego wyma-
gała konieczność nie zaistniało. Poziom 
inwestycji obniżyły nietrafne decyzje, 
usługi komunalne podrożyły nieudane 
eksperymenty oraz błędy w planowa-
niu, szkody i marnotrawstwo powieliły 
zbędne podmioty, wieloosobowe za-
rządy, pełnomocnicy oraz koordynato-
rzy. Uchwalono nieaktualne, wadliwe 
i podejrzane dokumenty planistyczne 
podobne do tych, w których prezes NIK 
dopatruje się korupcjogennych procede-
rów. Czego więcej potrzeba? Niekom-
petencji, buty, matactw i manipulacji ? – 
były i one!!!. W takich okolicznościach 
utrzymanie dominacji rządzącego dziś 
ugrupowania jest mrzonką. O ile wygra-
nych w jesiennych wyborach nie sposób 
wskazać – to przegranych tak. Porażki 
nie będzie - ona już jest, a dotyczy obec-
nego burmistrza oraz jego zaplecza. Tak 
jak Pan Kazimierz, pisze to osoba z te-
goż „suponowanego” elektoratu.

Walczą, ale i pracują 
patrioci!

Rafał Zęgota: 
hmmm.... nie wiem 
czemu ale od ja-
kiegoś czasu od-
noszę wrażenie, 
że w Powstaniu 
Warszawskim wal-

czyli przedstawiciele Prawa i Sprawie-
dliwości oraz kibice Legii Warszawa

Ad rem 
O poglądy polityczne ginącego obok 

na barykadzie, pod gruzami i w płomie-
niach, nikt z nich nie pytał, ani nie kon-
testował. Próbę zawłaszczenia Powsta-
nia Warszawskiego mogliby podjąć Ci 
co przeżyli, a wywodzący się ze Stron-
nictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy, 
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa 
Polskich Demokratów, Związku Syndy-
kalistów Polskich, Konwentu Organiza-
cji Narodowościowych, Obozu Polski 
Walczącej, Polskiej Partii Socjalistycz-
nej i Polskiej Partii Robotniczej. Z po-
wyższego grona najbardziej Jego klęsce 
przyczynił się sowiecki mocodawca 
oraz opiekun PPR, a największe straty 
poniosła ludność cywilna Woli. Podczas 
dwóch początkowych dni Powstawia 
Warszawskiego Niemcy wymordowali 
około 50 tys. mieszkańców tej dzielni-
cy. Przedstawiciele PiS wraz z kibicami 
Legii w tegorocznych obchodach co 
najwyżej wyróżniali się aktywnością. 

Niewybaczalnym błędem jest utyski-
wanie i oddawania tego „pola” innym. 
Nie ma co małej aktywności przeciwsta-
wiać nadgorliwości. Nie oddajmy ini-
cjatywy i 15 sierpnia w Ossowie. Osobi-
stym udziałem, modlitwą, wiązanką lub 
ukłonem wyraźmy uznanie oraz pamięć 
obrońcom naszej ziemi, wiary, tradycji 
oraz godności. Bądźmy asertywni i nie 
wstydźmy się tego okazywać. Każdy 
u władzy, zabiegający o trwanie i uzna-
nie, nawet świętując rocznice reprezen-
tuje przede wszystkim własną „krew, 
pot i łzy”, wylane przez innych nie są 
ich zasługą.

Kolejne ojcowskie miłosierdzie Kolejne ojcowskie miłosierdzie 
biskupa zignorowanebiskupa zignorowane
– W związku z nieprawdziwymi i gorszącymi wypowiedziami medialnymi ks. Woj-
ciecha Lemańskiego w dniu 10 sierpnia 2014 – ks. Wojciech Lemański został 
wezwany do Kurii Biskupiej w trybie pilnym, w celu wręczenia mu pisma okre-
ślającego reakcję ordynariusza po tym zajściu. O treści pisma zostanie także po-
informowana opinia publiczna – poinformował w komunikacie rzecznik Diecezji 
Warszawsko-Praskiej Mateusz Dzieduszycki.

Historia księdza Wojciecha Lemań-
skiego z Jasienicy to niekończąca się 
epopeja medialna kapłana, który po-
stanowił nie tylko służyć Bogu ale 
oddawać się swojej pasji – czyli stać 
się celebrytą i udzielać wywiadów 
w różnych środkach masowego przeka-
zu, nie koniecznie wspierających wiarę 
i naukę Kościoła. Może nie było by to 
aż tak naganne gdyby coraz bardziej 
stawało się sprzeczne z nauką Kościoła 
i godziło kanony wiary chrześcijańskiej. 
Manifestowane w przeróżnych prze-
kazach telewizyjnych jak i prasowych 
zachowanie księdza Lemańskiego co-
raz bardziej stawało się ciężarem nie 
tylko dla Kurii Warszawsko-Praskiej 
ale i dla całego Kościoła. Ewidentnie 
zbytnio częste wizyty w różnych tele-
wizjach, podejmowanie tematów kon-
trowersyjnych aż wręcz przytakiwanie 
dziennikarzom którzy niejednokrotnie 
jawnie występowali przeciwko kato-
likom, co więcej wciąganie kapłana 
w krytykę biskupów a nawet Stolicy 
Apostolskiej, dzielenie wiernych, eks-
cesy w parafi i, ubliżania i rękoczyny 
- musiały doprowadzić do czasowego 
zamknięcia świątyni w Jasienicy. Moż-
na by powiedzieć czas leczy rany. Po 
decyzji Watykanu w sprawie ks. Le-

mańskiego nastąpiło porozumienie. 
Wydawało by się że ks. W. Lemański 
z pokorą przyjmuje stanowisko swojego 
zwierzchnika ks. Abp Henryka Hosera 
i za zgodą odchodzi do innego ośrodka. 
Tak się nie stało. Minęło kilka tygodni, 
aż z zaskoczeniem zobaczyliśmy ks. Le-
mańskiego na tzw. „Przystanku Wood-
stock” i to nie bynajmniej w roli kapłana 
nawracającego na wiarę zabłąkaną mło-
dzież ale jako krytyka biskupów i osobę 
udzielającą otwartego wywiadu grupie 
osób można by powiedzieć wrogim Ko-
ściołowi. To wydarzenie u pana Owsia-
ka i wypowiedzi ks. Lemańskiego przez 
kilka dni nie opuszczały pierwszych 
stron polskich mediów. Mimo tego po 
raz kolejny Abp. H. Hoser można by po-
wiedzieć po ojcowsku pogroził i po raz 
kolejny darował niepokornemu słudze. 

Ten zaś zbagatelizował daną mu kolejna 
szansę i niby respektując zakaz udziela-
nia wywiadów, udzielał ich i to często, 
cały czas podkreślając że mu właśnie 
tego zabroniono. Drwina czy celowe 
działanie? 6 sierpnia podczas wymarszu 
Pielgrzymki na Jasną Górę, dziennikarze 
wyłapali z tłumu idącego z pielgrzyma-
mi ks. W. Lemańskiego, który w wspo-
mniany powyżej sposób nie omieszkał 
udzielić kolejnego wywiadu. Wszyscy 
pomyśleli no cóż ale jednak to idzie 
w kierunku naprawy a ksiądz maszeru-
je pokutnie na Jasną Górę. Czyżby? Już 
w niedzielę łamiąc przyrzeczone obiet-
nice ks. Lemański zjawia się w Jasien-
nicy na uroczystościach 100-lecia stra-
ży ochotniczej i jak bumerang wracają 
dawne podziały, kłótnie i nieporozumie-
nia a sam ksiądz „celebryta” z chęcią 
udziela wywiadów tłumnie przybyłym 
mediom - oczywiście podkreślając, 
że ma na to zakaz Kurii. Nazajutrz ka-
płan zostaje wezwany do swojego bi-
skupa, jak piszą media w trybie nagłym. 
Czy i tym razem ojcowskie miłosier-
dzie biskupa po raz kolejny spadnie na 
ks. Lemańskiego, raczej nie – bo ile razy 
ojciec może zawieść się na własnym 
synu?

red.

foto: Tomasz Hamrat/Gazeta Polska
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Pewny i bezpieczny zysk na lokacie
Jak zainwestować pieniądze żeby nie stracić, a nawet zarobić? Wielu z nas łamie sobie głowę, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Szukamy na rynku propozycji, 
które spełnią te dwa najważniejsze 
kryteria, pytamy znajomych, której 
instytucji fi nansowej warto powie-
rzyć swoje oszczędności. Nigdy 
nie słyszymy jednoznacznej odpo-
wiedzi – jeden podmiot ma ofertę 
korzystną dla wielkiego biznesu, 
drugi dla zwykłych „ciułaczy”, trze-
ci ma najlepsze kredyty hipoteczne, 
czwarty samochodowe, piaty daje 
zarobić na wysokooprocentowa-
nych lokatach. Wyliczać można bez 
końca. Jak więc wybrać ten jedy-
ny? Zazwyczaj szukając najlepszej 
oferty sprawdzamy, co proponuje 
instytucja fi nansowa, w której już 
mamy otwarte konto. Ale dobrze 
jest sprawdzić, co oferuje konkuren-
cja. To najprostszy sposób, by mieć 
pewność, że wybraliśmy korzystną  
ofertę rynkową. 

Lokaty 
Produktem o wysokim bezpie-

czeństwie są lokaty. Jest to jeden 
z najczęściej wybieranych sposo-
bów inwestycji przez osoby posiada-
jące nadwyżki kapitału. Wpłacenie 
oszczędności na lokatę powoduje, 
że nie tracą one na wartości, a nawet 
przynoszą kilkuprocentowy zysk. 
W zamian za ulokowanie oszczęd-
ności instytucja z której oferty sko-
rzystaliśmy wypłaca nam umówio-
ne z góry odsetki. Jest to pewny 
i bezpieczny zysk, a pieniądze nie 
są narażone na wahania na rynku 
kapitałowym. Lokaty terminowe 
oferują nie tylko banki, jak się zwy-
kło potocznie uważać, ale i Spół-
dzielcze Kasy Oszczędnościowo 
Kredytowe. W większości banków 
oprocentowanie lokat utrzymuje się 
na niskim poziomie. Dobrą alterna-
tywą są więc SKOK-i. Potwierdza-
ją to analizy lokat przeprowadzone 
przez agencję informacyjną ISB 
News. SKOK-i posiadają najatrak-
cyjniejszą ofertę oszczędnościową 

dla „Kowalskiego”, chcącego zde-
ponować kwotę do 50 tys. zł.

Wyniki analizy lokat przygotowa-
nej przez ISBnews wskazują więc 
wyraźnie, że najatrakcyjniejsze 
propozycje dla klientów chcących 
ulokować niedużą kwotę pieniędzy 
w instytucji fi nansowej posiadają 
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościo-
wo-Kredytowe, a ich oferta dość 
znacząco wyprzedza propozycje 
banków spółdzielczych oraz – 
szczególnie w przypadku lokat krót-
koterminowych – największe ban-
ki komercyjne. Im dłużej chcemy 
oszczędzać ta różnica się zaciera – 
w zestawieniu lokat rocznych banki 
komercyjne są nawet lepsze niż BS, 
ale nadal zdecydowanie najlepszą 
ofertę posiadają SKOK-i. 

Najlepsze na rynku
Porównując oprocentowanie lokat 

największych – pod względem ilości 
placówek – instytucji fi nansowych, 
oferta kas oszczędnościowo-kredy-
towych bije na głowę konkurentów 
w niejednej kategorii. Najlepszą 
propozycję lokaty miesięcznej ma 
SKOK Wołomin oferujący oprocen-
towanie na poziomie od 5 proc. do 
5,5 proc. Przy czym kwota depozytu 
musi wynosić od 10 000 zł. Pozosta-
łe podmioty na lokacie miesięcznej 
proponują od 1 proc. do 2,5 proc. 

– wśród nich liderem jest Krakow-
ski Bank Spółdzielczy. Wołomiński 
SKOK proponuje też atrakcyjną 
lokatę na 4 miesiące z oprocento-
waniem zmiennym sięgającym aż 
4,50 proc. Jest ono znacznie wyż-
sze od oprocentowania w bankach 
komercyjnych – np. Bank Zachodni 
WBK daje nam 1,75 proc., a Bank 
Pekao 0,95 proc. na lokacie czte-
romiesięcznej. Jeśli przyjrzymy się 

ofertom dłuższych lokat, znowu 
najlepiej wypadają SKOK-i i banki 
spółdzielcze. Liderem jest SKOK 
Wołomin, który na lokacie 6-mie-
sięcznej płaci od 3,4 do 3,6 proc., 
na lokacie 12-miesięcznej z kolei od 
3,6 do 3,8, a 24-miesięcznej od 4,4 
do 4,6 proc. To najwyżej oprocen-
towane lokaty jeśli porównamy je z 
ofertą dwóch innych, największych 
pod względem liczby placówek 

SKOK-ów w Polsce – Kasą Stef-
czyka Gdynia i SKOK im. Chmie-
lewskiego Lublin. 

Jak wynika z zestawienia, SKO-
K-i mają bardzo konkurencyjne lo-
katy terminowe w porównaniu do 
banków komercyjnych czy nawet 
banków spółdzielczych, a bezpie-
czeństwo pieniędzy powierzonych 
Spółdzielczym Kasom Oszczędno-
ściowo Kredytowym jest gwaran-
towane przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny – tę samą instytucję, 
która zapewnia bezpieczeństwo lo-
kat w bankach komercyjnych i spół-
dzielczych. Oznacza to, że środki 
ulokowane przez członków Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych nie przepadną, nawet 
jeśli nie mogłyby zostać wypłaco-
ne przez daną instytucję z powodu 
jej likwidacji czy upadłości. Gwa-
rancje, które obowiązują – czy to 
w sektorze bankowym, czy w sek-
torze SKOK, gwarantują wypłatę 
zdeponowanych oszczędności. 

Nazwa Liczba 
placówek 1 m-c 3 m-ce 6 m-ce 12 m-ce 24 m-ce

PKO BP 1186 1 1,6-1,7 1,5 2,1-2,25 1,95-2,7

Bank Pekao 1001 1 1 1 2 2

Bank Zachodni WBK 942 1-1,5 1,25-1,5 1,5-2 1,5-3 1,5-3,5

Podkarpacki BS 92 2,1 2,4 2,7 2,9 3

Krakowski Bank Spółdzielczy 76 2,1-2,5 2,2-2,55 2,3-2,75 2,4-2,75 2,4-3,5

Bank BPS 57 1,6-1,7 1,9-2 2-2,1 2,3-2,4 —

Kasa Stefczyka 437 — 2,65-2,85 2,95-3,1 3,25-3,5 3,1-3,8

SKOK im. Chmielewskiego 126 1,7-2 1,7-2,2 1,9-2,5 2,1-2,8 3,5

SKOK Wołomin 103 5-5, 5 3,2-3,4 3,2-3,6 3,6-3,8 4,4-4,6

Oprocentowanie lokat (%) – tabelka

Źródło: gazeta „Dobry Znak” nr 14/2014

Szanowny Panie Redaktorze.
Jako mieszkaniec Duczek, który od kilkunastu lat był czynnie zaangażowany w poprawę przejezdności ulicą Jaroszewską, chciałbym podziękować za zamieszczenie 

w nr 5(34)14, artykułu Pani Kingi Sadowskiej , która bardzo delikatnie określiła działania Burmistrza Wołomina na rzecz położonej nakładki asfaltowej na ulicy Jaro-
szewskiej. Pan burmistrz nie tylko zakpił z mieszkańców tej ulicy, on zlekceważył i zignorował wieloletnie zaangażowanie mieszkańców w poprawę przejezdności tą ulicą. 
Zlekceważył i zakpił z mieszkańców całego Jaroszewka, ponieważ od ul. Jaroszewskiej odchodzi kilka innych ulic, których mieszkańcy także wierzyli w wielokrotnie składane 
im obietnice przez burmistrza, że nastąpi poprawa przejezdności całą 500 m ul. Jaroszewską.

Tymczasem burmistrz poprawił nam przejezdność na długości 200 m, lecz uniemożliwił wyminięcie się dwóch pojazdów, czyli utrudnił przepustowość ruchu na ul. Jaro-
szewskiej. Jak wynika z szacunkowej wyceny robót remontowych z dnia 23.07.2013 r., nakładka o długości 500 m. i szerokości 5,5m. miała kosztować 334 766,67 zł netto 
i o taką nakładkę wnioskowali mieszkańcy. Wykonanie takiej nakładki pismem z dnia 02.12.2013 r., jaki wielokrotnymi osobistymi obietnicami zapewniał Z-ca Burmistrza 
– Sylwester Jagodziński oraz Burmistrz Madziar, który położeniem 3,5 m. szerokości nakładki przekroczył wszelkie granice głupoty, braku zdrowego rozsądku, braku doj-
rzałości do pełnienia swojej funkcji.

Pani Sadowska twierdzi, że położenie nakładki na ul. Jaroszewskiej o szerokości 5,5 m. byłoby naruszeniem prawa, pomimo tego, że właściciele gruntów kolidujących 
z jej położeniem, wyrazili na to zgodę na piśmie, podpisując stosowne oświadczenia. Uważam, że dla uczciwego przedstawienia sprawy, Pani Sadowska powinna ujawnić 
kulisy wykonania nakładki w 2012 r. na ul. Majdańskiej, przy której zamieszkuje. Z mojej wiedzy jak i mieszkańców wynika, że był to sposób całkowicie bezprawny, ponieważ 
ul. Majdańska nie znajdowała się we wniosku do budżetu gminy, a właściciele gruntów, na których położono nakładkę, nie wyrazili na to zgody.

Mieszkańcy Duczek i nie tylko, chcieliby ujawnienia przed wyborami, jaką rolę odegrali nasi radni, nasz – wówczas pełniący funkcję przewodniczącego rady oraz burmistrzowie, w tych dziwnych po-
czynaniach oraz całkowicie moim zdaniem bezprawnym położeniu nakładki na ul Majdańskiej w Duczkach. Tyko ujawnienie prawdy o tych działaniach naszych samorządowców i o tym, na czym polega 
ich służebna rola wobec mieszkańców, może w przyszłości zapobiec takim w moim rozumowaniu wszelkim niepoprawnościom, nieuczciwościom a nawet kłamstwom oraz przyczynić się do wyboru na 
naszych samorządowców ludzi uczciwych i kompetentnych.

Zgadzam się z Panią Sadowską, że burmistrz Madziar skłócił i podzielił jednomyślnych przy jego wyborze mieszkańców Duczek, uważam, że nadchodzi czas wyborów i mieszkańcy powinni dołożyć 
starań, aby znowu być razem i wybrać do władz samorządowych ludzi, którzy będą wiedzieli, na czym polega służebna rola wobec mieszkańców. Obietnice składane przez pana burmistrza podczas 
kampanii wyborczej okazały się stekiem deklarcji bez pokrycia.

Z poważaniem
Józef Wódka

LIST DO REDAKCJI PATRII
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Radomski Informator

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Minister Kluzik -Rostkowska 
stwierdziła, że nauczyciel, który 
podpisze deklaracje wiary, tym sa-
mym łamie konstytucje i musi się 
liczyć z reakcją dyrektora szkoły, 

Zamach na konstytucję
organu prowadzącego i wojewody. 
Bo wedle pani minister taki nauczy-
ciel łamie Konstytucję i przepisy 
Karty Nauczyciela. Bardziej szcze-
gółowo o reakcji na podpisywanie 
deklaracji wiary przez nauczycieli 
mówi osławiona prof. Środa, któ-
ra już bez niedomówień wzywa do 
usuwania nauczycieli z pracy.

Tego typu stwierdzenia to zamach 
na polską konstytucję dokonywany 
przez urzędującego ministra. Polska 
konstytucja, jak zwraca na to uwagę 
dr Marek Dobrowolski, gwarantuje 
wolność uzewnętrzniania swoich 
przekonań religijnych, a rodzice 
maja prawo do nauczania i wycho-
wania zgodnego ze swoimi przeko-
naniami religijnymi(art.53 ust.3 i 4). 
Konstytucja także nie mówi nic o 
neutralności światopoglądowej. Jest 
natomiast o bezstronności władz 

publicznych wobec przekonań reli-
gijnych, fi lozofi cznych i światopo-
glądowych.

Bezstronność, to nie neutralność 
światopoglądowa, oznacza ona bo-
wiem zakaz dyskryminowania na-

uczycieli i jakiejkolwiek innej gru-
py obywateli ze względu na swoje 
przekonania. Grożenie sankcjami 
dyscyplinarnymi przez urzędują-
cego ministra jest działaniem prze-
stępczym, gwałcącym konstytucyj-

ne prawa obywateli.
Natomiast postulat usuwania 

nauczycieli podpisujących dekla-
rację wiary jest także nawrotem 
do praktyki bolszewickiej, gdy 
nauczyciele byli dyskrymino-
wani przez totalitarne państwo 
ze względu na swoja religię. Ta 
haniebna praktyka staje się dziś 
postulatem środowisk neobolsze-
wickich dążących do zniszczenia 
swobód obywatelskich w naszym 
kraju i zburzenia podstaw konsty-
tucyjnych naszego państwa. To 
działalność przestępcza. Stanowi 
bowiem zagrożenie dla naszego 
narodu i jako nawiązująca bezpo-
średnio do ideologii i praktyki ko-
munistycznej powinna być praw-
nie ścigana.

Masoneria w dokumentach kościelnych?

Encyklika „In eminenti” była 
pierwszym dokumentem Kościoła 
katolickiego potępiającym maso-
nerię. Oto fragment ww encykliki 
„In eminenti”: 

„Na wieczną rzeczy pamiątkę
Rozprzestrzenianie się tajnych 

stowarzysze
Do wszystkich wiernych. Po-

zdrowienie i apostolskie błogosła-
wieństwo!

Ponieważ zostaliśmy wyniesieni 
do godności apostolskiej i chociaż 
mało dorównujemy im w zasłu-
gach, to jednak z zrządzenia Bo-
żej opatrzności, jak to nakazuje 
Nam troska pasterska, która zo-
stała Nam powierzona z wysoka, 
zamierzamy ze szczególną troską 
zwrócić uwagę na to, co kładzie 
kres występkom i błędom, w celu 
ustrzeżenia prawdziwej religii w 
nienaruszonej postaci, a co także 
powinno przyczynić się do uspo-

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik 

Oto Encykliki papieskie oraz dokumenty watykańskie potępiające 
masonerię na przestrzeni wieków:

kojenia grożącego w dzisiejszych 
czasach całemu światu katolickie-
mu niebezpieczeństwa zaburzeń 
społecznych.

Dowiedzieliśmy się z opinii pu-
blicznej, że rozprzestrzeniają się 
szeroko, co dzień czyniąc dalsze 
postępy, pewne stowarzyszenia, 
zgromadzenia, zebrania, koła i taj-
ne związki zwane popularnie wol-
nomularzami, frankmasonami lub 
występujące pod inną nazwą w za-
leżności od zróżnicowania języko-
wego, w których ludzie wszelkich 
religii i wszelkich sekt, stwarzając 
pozory naturalnej uczciwości, wią-
żą się między sobą umową równie 
ścisłą, co nieprzeniknioną, według 
praw i statutów, wymyślonych po 
to, by zobowiązując się przysięgą 
złożoną na Biblię i pod groźbą naj-
cięższych kar, pokrywać nienaru-
szalnym milczeniem wszystko, co 
czynią w mrokach tajemnicy.

Zbrodnicze cele wolnomular-
stwa Ale taka jest natura zbrodni, 
że sama się zdradza, że woła głośno, 
przez co można ją odkryć i rozpo-
znać, toteż owe wyżej wymienio-
ne stowarzyszenia i tajne związki 
wzbudziły tak silne podejrzenia 
w umysłach wiernych, że wstąpie-
nie do tych stowarzyszeń w oczach 
ludzi światłych i roztropnych ozna-
cza splamienie się piętnem zepsu-
cia moralnego i występku, gdyż 
gdyby nie czyniły one niczego złe-
go, nie nienawidziłyby tak światła. 
A podejrzenia te tak się wzmogły, 
że w wielu państwach wymienione 
stowarzyszenia zostały od dawna 
zakazane i wyjęte spod prawa, jako 
zagrażające bezpieczeństwu pu-
blicznemu.”

1. Już przez same publiczne wie-
ści doszła do nas wiadomość o tym, 
że wszędzie, wciąż i coraz bardziej 
liczne stają się pewne społeczno-
ści, towarzystwa, zbory, schadzki, 
zgromadzenia czy też bractwa, na-
zywane zwykle de Liberi Muratori 
czy des Francs Maçons, lub pod 
inną nazwą, zgodnie z różnymi ję-
zykami, działające, w których lu-
dzie wszystkich religii i sekt pod 
jakimś zmyślonym pozorem natu-
ralnej poczciwości łączą się przy-
mierzem ścisłym i tajnym, zgodnie 
z własnymi prawami i ustawami; 
a w stosunku do tego, co w sekrecie 
razem robią, zostają zobowiązani 
do zachowania całkowitego milcze-
nia przez ścisłą przysięgę składaną 
na Biblię oraz groźbę ciężkich kar. 

A ponieważ w naturze występku 
leży to, że nie jest w stanie pozostać 
w ukryciu i musi się w końcu stać 
głośnym, wspomniane społeczno-
ści i schadzki stały się powodem 
tak wielkich podejrzeń wśród ludzi 
wiernych Bogu, że dobrzy i cnotli-
wi zapisanie się do nich uważają za 
to samo, co ogłoszenie, że stali się 
złymi i przewrotnymi, bo gdyby nic 
złego członkowie tych stowarzyszeń 
nie czynili, nie unikaliby tak bardzo 
światła — ta pogłoska rozeszła się 
na tyle szeroko, że w wielu króle-
stwach wspomniane stowarzysze-
nia zostały decyzją władz zakazane 
i od dawna są roztropnie zabronione 
jako godzące w porządek publiczny. 

2. Biorąc pod uwagę wielkie szko-
dy, jakie wyrządzają te stowarzy-
szenia czy też schadzki, nie tylko 
doczesnemu porządkowi każdego 
państwa, lecz także w sposób szcze-
gólny zbawieniu dusz ludzkich, 
oraz fakt, że stowarzyszenia takie 
sprzeczne są z prawem cywilnym 
i kościelnym; pouczeni przez Pismo 
Święte, abyśmy dniem i nocą, jak 
wierny sługa i roztropny gospodarz 
majątku Pana, czuwali aby ludzie 
tacy, niczym złodzieje, domu nie 
podkopali, albo jak lisy winnicy nie 
zniszczyli — to jest aby prostych 
serc nie odmienili i niewinnych 
skrycie nie pozabijali; aby zagro-
dzić drogę, mogącą prowadzić do 
bezkarnego popełniania wielora-
kich występków, oraz w oparciu 
o inne słuszne i racjonalne przy-
czyny, nam wiadome, rozstrzygnę-

liśmy i postanowiliśmy, za radą 
niektórych Wielebnych Braci 
naszych, Kardynałów Świętego 
Kościoła Rzymskiego, a także 
z naszej własnej woli, na podsta-
wie pewnej wiadomości i po na-
leżytym rozpatrzeniu sprawy, na 
mocy pełni apostolskiej władzy, 
aby te społeczności, towarzystwa, 
zbory, schadzki, zgromadzenia 
czy też bractwa nazywane zwy-
kle de Liberi Muratori czy des 
Francs Maçons, lub pod inną na-
zwą występujące, zostały potę-
pione i zakazane — i według tego 
w niniejszej Konstytucji, która ma 
zachować swą moc obowiązującą 
na zawsze, potępiamy je i ich za-
kazujemy. 

Kolejne fragmenty w następ-
nych numerach.

Na podstawie:
http://maciejbstepien.com/

ecclesiastica/inemipol.htmlp

Masoneria (wolnomularstwo) – stowarzyszenie tajne, rozpowszechnione niemal na całym świecie. Jest wiele teorii. Prawda tylko jed-
na. W odniesieniu do tego wszystkiego, co stało się w przeszłości, nie ma możliwości, żeby dwie lub więcej wersji było prawdziwych 
równocześnie. Mamy przekazy historyczne, masońskie i niezależne. Ścisła  organizacja, która z istoty swojej działalności musiała 
zachować niezależność od władzy kościelnej.  Ofi cjalną datą powstania „nowożytnej” masonerii jest 24 czerwca 1717 r. w Londynie. 
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Inicjatywa Samorządowa Mieszkańców Wołomina 
„Porozumienie„Porozumienie Samorządowe”Samorządowe”
Perspektywa wyborów samorządowych 2014 roku w szczególny sposób pobu-
dza do refl eksji. W poczuciu poszanowania dla mieszkańców oraz odpowiedzial-
ności za harmonijny rozwój regionu, reprezentanci wielu lokalnych środowisk 
jednoczą wysiłki na rzecz przerwania praktyk szkodzących sprawom lokalnym 
i rozwojowi Wołomina.

Stoimy na stanowisku, iż dla zarządzania sprawami lokalnymi szkodliwy jest trwający od początku tej 
kadencji proceder nieuzasadnionego przerostu administracji samorządowej, w której zatrudnienie znajdują 
osoby z zewnątrz wybierane z klucza partyjnego. Odbywa się to przy pełnej aprobacie rządzącej koalicji. 
Jednocześnie poza sferę działalności publicznej wypychane są osoby znające doskonale problemy społeczno-
ści lokalnych, posiadające duże doświadczenie i wiedzę merytoryczną w sprawach miasta i gminy Wołomin.

Tam, gdzie decydującą rolę odgrywają zagadnienia społeczne, zabójczymi są dziś przedkładane ponad 
dobro mieszkańców, partykularne interesy zarządców Wołomina. Blokują one inicjatywę i gospodarskie 
spojrzenie na problemy naszych mieszkańców. Krytycznie oceniamy poczynania partyjnych ekip sprawu-
jących dziś władzę, gdzie nadmiernie rozbudowany aparat urzędniczy przejada środki publiczne, zamiast 
kierować je na niezbędne inwestycje. 

Dziś szczególnie aktualnym staje się znane wszystkim hasło: „Nie partia, a ludzie”.
Nie sposób biernie przyglądać się zawłaszczaniu przez rządzących naszego realnego wpływu na samorząd-

ność. Dlatego też zachodzi konieczność łączenia grup oraz środowisk samorządowych, którym jako główny 
cel przyświeca wspólna praca dla rozwoju miejsc, z którymi łączymy naszą przyszłość. Naczelnym przesła-
niem jest dobro otoczenia w jakim żyjemy i pracujemy. 

Mamy prawo do osobistych przekonań politycznych, indywidualnego spojrzenia oraz ocen, ale w obliczu 
zagrożenia i dalszej stagnacji, musimy działać razem. Działać tak, by Wołomiński SAMORZĄD oddać jego 
mieszkańcom, a NIE KOLESIOM wskazywanym przez struktury urzędujące gdzieś w stolicy. Sprzeciwia-
my się „desantowi” z klucza partyjnego, często bez kompetencji, zupełnie nieczującego potrzeb miasta i jego 
mieszkańców. 

Dlatego wspieramy utworzenie przez lokalne stowarzyszenia, towarzystwa, kluby i osoby fi zyczne: 
Inicjatywy Samorządowej Mieszkańców Wołomina i Ziemi Wołomińskiej – 

„POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”.
Zapraszamy do współdziałania 

wszystkie środowiska samorządowe.
porozumienie.samorzadowe_wolomin@wp.pl

Inicjatorzy Porozumienia

Zmiany w dostępie 
do ksiąg wieczystych

§
Z dniem 1 lipca 2014 roku weszły 

w życie przepisy ułatwiające dostęp 
do ksiąg wieczystych. 

W celu otrzymania odpisu z księ-
gi wieczystej nie jest już niezbędna 
wizyta w sądzie. Możliwe jest bo-
wiem otrzymanie elektronicznego 
odpisu księgi.

Osoba zainteresowana otrzy-
maniem odpisu księgi wieczystej 
może, tak jak dotychczas, udać się 
do wydziału ksiąg wieczystych wła-
ściwego sądu rejonowego lub do 
Centralnej Informacji Ksiąg Wie-
czystych w Warszawie. 

Drugim (nowym) sposobem 
uzyskania odpisu księgi wieczy-
stej jest natomiast złożenie wnio-
sku za pośrednictwem Internetu. 
W powyższym celu należy wejść 
na stronę http://ekw.ms.gov.pl, 
a następnie wybrać opcję: ,,składa-
nie wniosków o wydanie dokumen-
tów z Centralnej Informacji Ksiąg 
Wieczystych”. W dalszej kolejności 
trzeba wpisać interesujący nas nu-
mer księgi wieczystej oraz stosow-
ny kod z obrazka. Następnie należy 
dokonać wyboru rodzaju odpisu 
księgi wieczystej (odpis zwykły, 
odpis zupełny bądź wyciąg księgi 
wieczystej) oraz formę dostarczenia 
dokumentu (samodzielny wydruk 
bądź korespondencyjne wydanie 
dokumentu). Po wykonaniu powyż-
szych czynności nastąpi przekiero-
wanie na stronę zawierającą  infor-
mację o wniosku oraz wysokości 
należnej opłaty, która uzależniona 
jest od formy dostarczenia doku-
mentu oraz rodzaju odpisu księgi 
wieczystej. Wymagane jest także 
podanie adresu e-mail, na który 
zostanie wysłany link do wniosku, 
natomiast po dokonaniu płatności 
(przekierowanie do elektrycznego 
systemu płatności) można przejść 
na stronę z listą wniosków. W przy-
padku wniosków do samodzielnego 
wydruku zostanie wygenerowa-
ny żądany dokument w formacie 
PDF, który będzie można otworzyć 
i wydrukować. Każdy odpis bądź 

wyciąg wygenerowany drogą elek-
troniczną posiada numer identyfi -
kacyjny (składający się z liczb oraz 
liter), dzięki któremu możliwe jest 
stwierdzenie aktualności tego doku-
mentu (w tym celu należy wybrać 
opcję ,,weryfi kacja autentyczności 
wydruku” i wpisać numer identyfi -
kacyjny dokumentu oraz kod z ob-
razka). Istotne jest to, że dany odpis 
lub wyciąg traci swoją aktualność 
po dokonaniu kolejnego wpisu do 
księgi wieczystej.

Powyższe zmiany w przepisach 
należy ocenić pozytywnie, gdyż 
umożliwiają łatwy i szybki dostęp 
do treści ksiąg wieczystych zakła-
danych i prowadzonych w formie 
elektronicznej.

 Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku 

o księgach wieczystych i hipotece 
w brzmieniu obowiązującym od 
1 lipca 2014 roku

Autor artykułu: 
Łukasz Wróblewski, 
aplikant radcowski, 

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Honestus sp. z o.o.

Okiem PATRIIOkiem PATRII
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Kobyłka, ul. Załuskiego  tel. 602 192 199

Wakacyjne refl eksjeWakacyjne refl eksje
Wakacje w pełni. Kto żyw korzysta z uroków z wyjątkowo w tym roku „plażo-
wej” pogody. Szczęśliwcy spędzają urlopy w uroczych zakątkach naszego kraju. 
Samorządowców przytłaczają już jednakże zbliżające się wybory na wielu szcze-
blach lokalnych władz. Czas to niezwykle istotny, gdyż właśnie teraz analizujemy 
osiągnięcia i „wpadki” rządzących w tej demokratycznej kadencji. Snuje się pla-
ny wyborcze i w oparciu o oczekiwania mieszkańców i wykonanych analiz ustala 
się programy działania na następną kadencję. Oby w tych obietnicach kierowano 
się realnymi możliwościami, bo jak łatwo dostrzegać w działaniach władz obec-
nej kadencji o wiele łatwiej jest obiecywać niż spełniać te obietnice.

Warto porównać dokonania władz 
w poszczególnych kadencjach 
rady oczywiście uwzględniając 
olbrzymie tempo zmian w wie-
lu dziedzinach życia w technice, 
w organizacji, a także w budżetach 
poszczególnych szczebli władzy.

Pamiętamy, jak tuż po transfor-
macji najważniejszym i nurtującym 
mieszkańców problemem była bu-
dowa wodociągów, dostarczających 
odżelazioną wodę, sieci kanaliza-
cyjnej (oczyszczalnia, a właściwie 
zlewnia ścieków nie spełniała żad-
nych norm sanitarnych), a także te-
lefonizacja miasta. Po wielu latach 
problem jest prawie całkowicie  
rozwiązany, choć rozwijający się na 
naszych oczach postęp w dziedzinie 
informacji i informatyki sprawia, 
że młode pokolenie wyposażone 
w wielofunkcyjne telefony komór-
kowe nie potrafi  sobie wyobrazić 
sprawy braku łączności. Ale tak 
było. Tasiemcowe kolejki do kilku 
automatów telefonicznych i oblega-
ne rozmównice w urzędzie poczto-
wym.

Dziś górują problemy zupełnie in-
nej treści. Pojawiają się wciąż nowe 
oczekiwania i to zawsze istotne. 
Wiele z nich dotyczy gospodarki 
ogólnokrajowej. Brak miejsc pra-
cy – powodujący niepewność „ju-
tra”, nierozwiązane wciąż problemy 
służby zdrowia, zmieniające się pra-
wie co rok prawa rządzące oświatą, 
renty i emerytury.

Aż roi się od reform, które nie do 
końca przemyślane – nie przynoszą 
efektów. Ale to ta wyższa polityka.

Na rynku lokalnym mamy też 

wciąż bardzo wiele do zrobienia.
Zmienia się wygląd miasta i gmi-

ny. Wciąż oczekujemy na równo-
mierne i sprawiedliwe rozdyspo-
nowywanie budżetu na inwestycje 
w całej gminie, bez kierowania się 
uprzywilejowaniem niektórych jej 

części.
Wiele zależy od postawy miesz-

kańców. Podróżując po kraju, 
aż za serce chwyta ład i porządek 
w wielu miejscowościach. Widać 
„gospodarską rękę” władz lokal-
nych i uszanowanie porządku przez 

mieszkańców.
U nas społeczność w znacznym 

stopniu przyjęła i stosuje segrega-
cję odpadów, ale przy nowym sys-
temie odbioru śmieci, dziwi fakt 
wypełniania odpadami śmietników 
ulicznych, a co gorsza – zaśmieca-
nie okolicznych lasów i pól. A jak 
ocenić akty wandalizmu przejawia-
jące się w łamanych nowo posadzo-
nych drzewkach i niszczeniu dobra 
wspólnego (znaki drogowe, miej-
sca postojowe autokarów, ławki na 
skwerach) itp.

Jakże straszy wygląd opuszczo-
nych posesji, niesprzątanych od 
wielu lat, siejących różne zagroże-
nia. Ale tu współwinne są nasze lo-
kalne władze, które poprzez swoje 
służby (wydziały urzędu, straż miej-
ska)nie potrafi ą zapewnić pozytyw-
nego załatwienia sprawy. 

W obecnej kadencji rozbudowano 
nadmiernie administrację, co było 
przyczyną wielu protestów radnych, 
a i tak nie zwiększyło to operatyw-

ności w załatwianiu spraw z życia 
miejskiego.

Przykładem niezrozumiałego 
działania urzędu jest zamieszczona 
na drzwiach sekretariatu burmistrza 
przez wiele kolejnych dni „informa-
cja w pokoju 107”. Czyż napraw-
dę w sekretariacie obsługującym 
dwóch niezwykle ważnych włoda-
rzy miejskich nie można znaleźć 
kompetentnej osoby udzielającej 
informacji interesantom wykorzy-
stującym urlop do załatwienia na-
brzmiałych spraw? 

Zakrawa to na zwykłe lekcewa-
żenie przez władzę mieszkańców, 
a więc swych wyborców, do obsługi 
których, są przecież ustanowieni. 

Mieszkańcy zasługują na poważne 
traktowanie.

Urlop, czy też choroba może zmóc 
każdego. Przy tak przerośniętej ka-
drze urzędu nie powinno to mieć 
znaczenia.

Andrzej Żelezik
Radny Rady Miejskiej

RasPutinRasPutin
Szanowni Państwo! Historia nie powtarza się dokład-
nie, nawet jeśli mamy do czynienia z podobnym zja-
wiskiem. 100 lat temu*) samozwańczy mnich opano-
wał umysły dworu carskiego i wyglądało to groźnie, 
ale niespodziewanie skończyło się jeszcze groźniej, 
bo przez powszechne zarażenie umysłów elit komu-
nizmem. Lenin budował swoje imperium w oparciu 
o „pożytecznych idiotów”, a była to i nadal jest siła 
nie do przecenienia.

Zaraza tkwi tak głęboko, bo często 
nie potrafi my jej rozpoznać. Okazu-
je się np., że ulubiony publicysta, 
który wykazywał się niezależnym 
umysłem, raptem zaczyna „mó-
wić Putinem”. Zjawisko nienowe. 
W PRL-u byli też „odważni” publi-
cyści na zasadzie wentyla bezpie-
czeństwa. Po transformacji okazało 
się kim byli naprawdę.

Obecnie obserwujemy zjawisko 
podobne. Przyglądajmy się radykal-
nym krytykom. Niektórzy z nich są 
radykalni wobec wszystkich, prócz 
krytyki Kremla. Chcą zmieniać, 
naprawiać, ale zachowując wier-
no-poddańczy stosunek do Rosji. 
Ubierają to oczywiście w „racjona-
lizm”. Leninowska Loża Pożytecz-
nych Idiotów tę miała przewagę nad 

Lożą Masońską, że jej członkowie 
nie zdawali sobie sprawy z własnej 
przynależności.

A jak to jest teraz? Powstaje wiele 
ruchów, organizacji o różnych na-
zwach, które mają nam sugerować 
czego się należy po nich spodzie-
wać. Chętnie nawiązują do patrio-
tyzmu, słowiańskości (nie mylić 
z „murzyńskością”). Ale czym są 
w rzeczywistości? Czy Nowa Pra-
wica tylko przez czysty przypadek 
nawiązuje barwami do rosyjskiej 

fl agi? Albo czym różnią się „Pola-
cy – Słowianie” od Polaków? Może 
mniej więcej tym samym, czym za 
komuny różnili się „księża – patrio-
ci” od księży?

Pozdrawiam
www.mtodd.pl

http://sklep.mtodd.pl

Małgorzata Todd

SPRZEDAM DZIAŁKĘSPRZEDAM DZIAŁKĘ
Ząbki, ul. Kosynierów 500 m2

Z udziałem w drodze 
pod zabudowę wielorodzinną, 
jednorodzinną i szeregową.

TEL: 690-312-293TEL: 690-312-293

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Reformatorzy
Gdy od transformacji w Polsce, minęło ćwierć wieku,
i o PRL-u prawie już zapomniano. 
W szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach,
nauki historii niemal zaniechano.

Młody poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
wykazał podstawowy brak wiedzy historycznej.
W zdumienie wprawił Polaka przeciętnego,
bo nie znał daty wybuchu powstania warszawskiego.

Takich znawców przedmiotu w parlamencie jest wielu,
to są twórcy prawa, młody przyjacielu.
W reformowaniu szkolnictwa taką gorliwość wykazali,
że z lektur szkolnych dzieła Sienkiewicza i Słowackiego pousuwali.

W tworzeniu epokowych reform, co się rzadko zdarza,
bierze udział bliski krewny wielkiego pisarza.
Tym bardziej taki fakt mnie zasmucił,
że prawnuczek pradziadka, ze szkoły wyrzucił.

Od lat kilku wciąż reformują i naprawiają,
już nie złość lecz zażenowanie w społeczeństwie wzbudzają.
Każdy z nas widzi jak wyglądają te modyfi kacje i reformy,
i wszyscy podziwiamy inwencję twórczą obywatelskiej Platformy.

Grupie reformującej przewodzi, reformator nad reformatorami,
znany profesor, który się żywi szczawiem i śliwkami.
A jest to persona nie byle jaka,
bo jego nazwiskiem świat nazwał egzotycznego robaka.

A gdy parlament opuszczą wyznawcy kosmopolitycznej teorii,
do szkół powrócą wielcy pisarze i lekcje historii.
Wszyscy się zjednoczymy pod biało czerwonym znakiem,
a Polska będzie Polską i Polak Polakiem.

Czesław Ireneusz 
Grabowski

Klub Gazety Polskiej 
im. rtm. Witolda 

Pileckiego
w Kobyłce

Mało kto wie, że w reformatorskim rządzie
Donalda Tuska, jednym z ministrów
jest Pan Bartłomiej Sienkiewicz
prawnuczek wielkiego pisarza
Henryka Sienkiewicza

Siedemnastego sierpnia br. mija trzecia rocznica śmierci śp. Księdza Prałata Jana 
Sikory, najdłuższego stażem proboszcza Parafi i pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie (37lat). Ktoś mądrze powiedział że będziemy Go wspominali do-
tąd jak długo pamięć o Nim będzie żyć w naszych sercach. Ofi cer Armii Krajo-
wej, uczestnik akcji zbrojnych w Warszawie (29.08.1921+17.08.2011). Pragnę 
przedstawić Czytelnikom treść słowa wstępnego napisanego przez Jego Eksce-
lencję Ks. Abp Henryka Hosera do mojej biografi i o Ks. Prałacie Janie Sikorze pt: 
„Ksiądz Prałat ppłk Jan Sikora – Życie w Imię Boga, Honoru i Ojczyzny.”

Zbliża się III rocznica śmierci 
Ks. Prałata płk Jana Sikory

Tragedia Narodowa w Smoleńsku,
o której nie wolno nam zapomnieć
Od czterech lat obchodzimy kolejne miesięcznice Na-
rodowej Tragedii pod Smoleńskiem gdzie w drodze 
do Katynia 10 kwietnia 2010 r. uległ jeszcze w nie-
wyjaśnionej katastrofi e Samolot TU 154 M. Na Pokła-
dzie byli: Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżon-
ka Maria Kaczyńska, Prezydent RP na Uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, mój przyjaciel Stefan Melak, 
dowództwo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego… 
w sumie 96 wybitnych przedstawicieli Rzeczypospo-
litej Polskiej. Elity odradzającej się ku pełnej niepod-
ległości Polski.

W ostatni piątek 8 sierpnia br. odbyło 
się posiedzenie Zespołu Parlamentar-
nego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy 
Samolotu Tu 154M na którego posie-
dzenia jestem często zapraszany.

Prace Zespołu Parlamentarnego kiero-
wanego przez Pana Ministra Antoniego 
Macierewicza od lat wspiera wielu wy-
bitnych naukowców z Kraju i zagranicy, 
którzy całkowicie wykluczyli pancer-
ną brzozę jako przyczynę katastrofy 

samolotu Prezydenckiego narzuconą 
w raporcie Rosyjskiego MAK i raporcie 
Zespołu Ministra Milera. Na piątko-
wym posiedzeniu Zespołu naukowcy 
porównywali przyczyny i skutki kata-
strofy samolotu Prezydenckiego pod 
Smoleńskiem z zestrzelonym przez 
tzw. prorosyjskich separatystów na 
Ukrainie miesiąc temu samolotem ma-
lezyjskich linii lotniczych.

Uczestnicy tego posiedzenia byli 
zgodni że tego dramatyczne zamachu na 
Ukrainie można było uniknąć gdyby ta 
polska tragedia Narodowa była należy-
cie wyjaśniona przez odpowiednie służ-
by naszego Państwa. Na tym spotkaniu 
w swoim oświadczeniu Pani generałowa 
Ewa Błasik wyraziła w imieniu Rodzin 

ofi ar poległych pod Smoleńskiem soli-
darność z rodzinami ofi ar tej ostatniej 
tragedii i z Narodem Holenderskim 
z którego poległo aż 200 obywateli.

Podczas tego posiedzenia Zespołu 
gratulowano Panu profesorowi Binię-
dzie często poniżanemu przez Polskie 
media i członków Komisji pana Laska. 
Pan prof. Binienda został ostatnio po-
wołania na doradcę Prezydenta USA do 
spraw wypadków lotniczych. Na zakoń-
czenie miałem zaszczyt w imieniu Pani 
gen. Ewy Błasik i współorganizatorów 
Panteonu Bohaterów zaprosić wszyst-
kich do Ossowa 15 sierpnia br. na godz. 
10,30 na odsłonięcie pomnika Genera-
ła Andrzeja Błasika oraz uroczystości 
94. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Ryszard Walczak
Przewodniczący Komisji 

Dziedzictwa Narodowego, 
Edukacji i Kultury 

w Radzie Powiatu Wołomin,
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
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