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Polski fenomen

75 lat temu powstało Polskie Państwo Podziemne – jedyne w okupowanej Europie.
75 lat temu, 27 września 1939 r.,
w broniącej się jeszcze przed
Niemcami Warszawie powstała
Służba Zwycięstwu Polski, organizacja konspiracyjna, która dała
początek Armii Krajowej i stała
się zalążkiem Polskiego Państwa
Podziemnego. Państwa tajnego,
ale działającego jak najbardziej
realnie, o wielkim zasięgu, rozbudowanej strukturze. Państwa,
z którym utożsamiały się miliony
Polaków, mimo terroru obu okupantów potrafiących się samoorganizować i wspierać podziemie.
– Polskie Państwo Podziemne nie
miało swego odpowiednika w okupowanej Europie i z tego powodu
było fenomenem, choć okupacja
ziem polskich – zarówno niemiecka, jak też sowiecka do czerwca
1941 r. – była zupełnie inna, nieporównywalna z tym, co przeżywali
Francuzi, Duńczycy, Holendrzy,
Belgowie. Ludzie myślący perspektywicznie zdawali sobie sprawę, że ważne jest nie tylko wojsko w konspiracji – choć liczono,

że wojna potrwa dość krótko, ale
także struktury cywilne – przypomina Leszek Żebrowski, historyk.
Ramię zbrojne podziemnego
państwa stanowiła Armia Krajowa, licząca w 1944 r. 400 tysięcy
żołnierzy ochotników, wykonawcze – Delegatura Rządu na Kraj,
ustawodawcze – Rada Jedności
Narodowej, sądownicze – sądy
wydające wyroki w imieniu Polski
Podziemnej.
Tajne szkolnictwo obejmowało
dzieci i młodzież, podziemny ruch
wydawniczy z tysiącami tytułów
„gazetek” i książek stanowił antidotum na wrogą propagandę.
Podziemne państwo niosło pomoc
wypędzanym przez Niemców Polakom, ludności pacyfikowanej
Zamojszczyzny, więźniom obozów koncentracyjnych, ratowało
Żydów. Organizowało opór przeciwko obu okupantom i budowało zręby przyszłej Polski. – Dla
podbitego kraju istnienie państwa
podziemnego było wskazaniem, że
jest to sytuacja przejściowa, jeste-

śmy cały czas gotowi na powrót do
normalności, gdy sytuacja będzie
sprzyjająca – tłumaczy Leszek Żebrowski. Sprawdzianem był czas
realizowania akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego. – Realnym przejawem działalności podziemnego państwa było Powstanie
Warszawskie, gdy opanowane
przez Armię Krajową dzielnice
stolicy stały się – po pięciu latach
niemieckiej okupacji – skrawkiem
wolnej Polski – przypomina dr Jarosław Szarek z IPN. Ujawniły się
wtedy wartości, które przyświecały
ludziom tajnego państwa: poświęcenie, ofiarność, solidarność.
Polskie Państwo Podziemne nie
zakończyło swojej działalności
wraz z końcem okupacji niemieckiej, funkcjonowało jeszcze przez
jakiś czas pod kolejną okupacją –
tym razem komunistyczną.

fot. Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Małgorzata Rutkowska
źródło: naszdziennik.pl

Mural na wołomińskim domu ku chwale Żołnierzy Niezłomnych.
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Przywrócić Wołominowi normalność

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Przez trzy kadencje miałem zaszczyt pełnić funkcję Burmistrza Wołomina.
W obecnej, dobiegającej już końca kadencji spełniam się jako radny Powiatu Wołomińskiego. Te ogromne wyróżnienia zawdzięczam głosom mieszkańców, którzy
obdarzyli mnie zaufaniem i zdecydowali się powierzyć swoje sprawy w moje ręce.
Jako burmistrz Wołomina starałem się podejmować korzystne, a przede wszystkim
przemyślane decyzje. Wraz z radnymi wykorzystywaliśmy budżet miasta w taki
sposób, żeby mógł on służyć zaspokojeniu potrzeb wszystkich mieszkańców. W tym czasie wprowadziliśmy w życie wiele pomysłów na rozwój
miasta, co przyczyniło się do zwiększenia komfortu życia wołominian.
Powstały między innymi system kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią
ścieków, nowe szkoły i miejsca użyteczności publicznej, takie jak chociażby biblioteka przy ul. Wileńskiej oraz nowoczesny i bezpieczny
basen.
W 2010 r. w naszym mieście nastąpiły zmiany. Z pokorą przyjąłem
demokratyczną wolę mieszkańców, którzy uznali, że te zmiany są potrzebne. Jednak od samego początku kadencji bacznie przyglądam
się sposobowi rządzenia gminą przez władze samorządowe.
I tak, w obszarze spraw publicznych kontynuowane są projekty
zaplanowane w poprzednich kadencjach, takie jak zwiększona dostępność przestrzeni miejskiej oraz opieka nad rodziną i dziećmi.
Nie są to wprawdzie sprawy, które rozwiązują wszystkie istniejące
problemy, ale muszę przyznać, że zmierzają w dobrym kierunku.
Cieszy mnie również fakt, że coraz lepiej wykorzystuje się obiekty
oświatowe, kulturalne, sportowe i przestrzeń publiczną.
Trzeba stwierdzić, że działania w obszarze rozwoju gospodarczego miasta i gminy, polityka planistyczna i infrastrukturalna oraz
wzrost inwestycyjny nie napawają optymizmem. Stały się wręcz
źródłem niespotykanego do tej pory w naszym mieście konfliktu mieszkańców z urzędem. Jak pokazuje sprawa realizowanej
obecnie budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) na obrzeżach miasta, forsuje się inwestycję kontrowersyjną, uciążliwą i oprotestowaną przez dużą liczbę
mieszkańców. Odpowiedzialni za ten konflikt są pomysłodawcy
RIPOK, czyli Burmistrz i prezesi MZO.
W fazie przygotowawczej nie przeprowadzono właściwych
analiz oraz nie dopełniono przewidzianych prawem procedur.
Nie przeprowadzono w sposób właściwy obowiązujących w tym
przypadku konsultacji społecznych. Nie ma akceptacji na to, aby
osoby najbardziej zaangażowane (zdaniem MZO) w protest zostały pozwane do sądu w celu „uciszenia” i zastraszenia niepokornych mieszkańców. Wszystko to za aprobatą Burmistrza. Taki sposób

sprawowania władzy jest według mnie niedopuszczalny.
Dużym zaniedbaniem jest również niewykorzystanie potencjału inwestycyjnego
stworzonego po zrealizowaniu prac finansowanych z Funduszu Spójności, który
umożliwiał uporządkowanie ważnej dla miasta i gminy gospodarki wodno-ściekowej. Nie kontynuowano działań w zakresie rozbudowy kanalizacji wód deszczowych i powierzchniowych – melioracji tak potrzebnej na terenie miasta i gminy.
W ciągu ostatnich lat realizowano różne inwestycje, lecz głównie pojedyncze,
niebędące ze sobą w ścisłych relacjach. Miało to na celu zaspokojenie bieżących
potrzeb mieszkańców, wyciszenie protestów lub pozyskanie poparcia niektórych
radnych. Tak chaotyczne działania nie służą poprawie poziomu życia wołominian
i nie mają wiele wspólnego z rzetelnym planowaniem zrównoważonego rozwoju
naszej małej ojczyzny.
Muszę także wspomnieć o bardzo niepokojących zmianach, jakie zaszły w urzędzie
po ostatnich wyborach. Administrację rozszerzono o kilkadziesiąt nowych etatów
i dziesiątki osób zatrudnionych w jednostkach pomocniczych gminy. Jest to ogromne obciążenie finansowe dla budżetu gminy. Nierzadko są to osoby nie przygotowane do funkcji administracyjnych z klucza, bez znajomości spraw miasta. Z rozmów
z mieszkańcami dowiaduję się, że w tej chwili trudno znaleźć w urzędzie osobę,
która udzieli petentowi konkretnej pomocy lub odpowiedzi na pytania.
W tym miejscu warto dodać, że w upływającej obecnie kadencji nastąpił wzrost
budżetu gminy, niestety, stało się to kosztem dużego wzrostu opłat i podatków pobieranych od mieszkańców. W niektórych obszarach doszło nawet do 100% podwyższenia opłat, przykładowo – stawki podatku od gruntów i budynków. Nie nastąpił
również deklarowany wzrost w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w funduszy
unijnych. Głos rozsądku w tej sprawie, wypowiadany przez opozycję, w ogóle nie
jest brany pod uwagę.
Podczas analizowania zestawień kwot rosnącego budżetu z malejącymi wydatkami
na inwestycje, a rosnącymi na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników administracji, nasuwa się pytanie – kto i dlaczego dał przyzwolenie na takie
działanie?
I czy na pewno o takie zmiany chodziło mieszkańcom cztery lata temu?
Przedstawione sprawy to tylko niektóre z wielu niedobrych praktyk i zaniedbań.
O wielu z nich będziemy jeszcze mówić w trakcie kampanii wyborczej. Przedstawimy je i zaproponujemy Państwu lepsze, efektywniejsze i skuteczniejsze ich rozwiązanie. Mogę również zapewnić, że na pewno nie będą one realizowane Państwa
kosztem.
To wszystko można zmienić 16 listopada 2014 r. Tego dnia w Wołominie można
przywrócić normalność. Tego dnia będziecie Państwo wybierać między rozwojem Wołomina i kolejnymi inwestycjami, a zastojem gospodarczym i politykowaniem. Mam nadzieję, że będzie to wybór rozsądny, głos oddany dla dobra mieszkańców całej gminy.
Jerzy Mikulski
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Zwycięskie krucjaty różańcowe

W październiku, miesiącu Różańca Świętego, warto przypomnieć wydarzenia historyczne, których uczestnicy - szczęśliwe ich zakończenie - przypisywali mocy modlitwy różańcowej. Najznamienitszym wydarzeniem,
które ocaliło Europę przed islamizacją, była bitwa pod Lepanto.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

W VII wieku muzułmanie zdobyli
Jerozolimę. W następnym, opanowali
Afrykę Północną i zajęli Hiszpanię. Na
początku XIV stulecia turecki sułtan
wezwał do „świętej wojny” (dżihadu) przeciw chrześcijanom. Wkrótce
Turcy odnoszą wielkie zwycięstwo
w bitwie pod Warną (1444). Kilka lat
później (1454) chrześcijanie tracą Konstantynopol. W II połowie XVI wieku
Turcy zdobyli Cypr i Kretę.
W 1571 roku armada turecka wpłynęła na podbój Europy. Sułtan Selim II zapowiedział wprowadzenie we
wszystkich państwach islamu i przyjęcie tytułu – władcy Europy. Na szczycie Bazyliki św. Piotra w Rzymie zawisnąć miał zwycięski zielony sztandar
z półksiężycem. W tych dramatycznych chwilach papież Pius V, wielki
orędownik Różańca, dzięki ogromnemu wysiłkowi i zdolnościom dyplomatycznym doprowadził do utworzenia
Świętej Ligi – sojuszu floty okrętów
hiszpańskich, weneckich, papieskich,
wspieranych przez flotyllę z Parmy,
Genui i Sabaudi. Papież wezwał cały
chrześcijański świat do modlitwy różańcowej w intencji zwycięstwa nad
islamem. Do modlitwy przyłączyli się
również wierni z Polski. W dniach poprzedzających bitwę oraz podczas jej
trwania ulicami Wiecznego Miasta szły
procesje organizowane przez Piusa V
a we wszystkich kościołach, klasztorach a także na okrętach trwały modlitwy w intencji zwycięstwa.
7 października 1571 roku u wybrzeży
greckich, w pobliżu Lepanto, doszło do
wielkiej bitwy. Na galerze flagowej Juana de Austria, syna cesarza Karola V,
24-letniego dowódcy wojsk chrześcijańskich, zwanej „Real di Spagna”,
powiewała wielka, błękitna chorągiew

z Jezusem Ukrzyżowanym – dar od papieża Piusa V. Flagowa galera dowódcy
wojsk islamskich „Sułtan”, płynęła pod
banderą z umieszczonymi na niej wersetami z Koranu. Wieczorem, 7 października, papież Pius V doznał łaski
ujrzenia wizji zwycięstwa.
Bitwa trwała wiele godzin. O zwycięstwie wojsk Świętej Ligi przesądził
nieoczekiwany sztorm, który rozproszył tureckie szyki i uniemożliwił im
manewry taktyczne. Pod Lepanto zginęło 30 tysięcy mahometan, trzy i pół
tysiąca wzięto do niewoli, zatopiono
150 tureckich okrętów, zdobyto setki
dział i okrętów. Uwolniono 15 tysięcy chrześcijańskich jeńców. W bitwie
poległo ponad 7 i pół tysiąca chrześcijan. Po bitwie Don Juan de Austria
i inni dowódcy udali się do różnych
sanktuariów maryjnych aby dziękować
za zwycięstwo. W depeszy do senatu
Wenecji pisali: „Non virtus, non arma,
non duce, set Maria Rosari Victorem
non fecie” (nie potęga, nie broń, nie
dowódcy, lecz Maryja Różańcowa dała
nam zwycięstwo).
Polskie rycerstwo w XVII wieku
przypisywało modlitwom różańcowym
i wstawiennictwu Matki Bożej, pomyślne zakończenie bitwy z Turkami
pod Chocimiem w 1621 roku. W beznadziejnej, wydawałoby się sytuacji,
kiedy oczekiwano ponownego natarcia
tureckiego, w Krakowie miejscowy
biskup zarządził procesję różańcowa.
Wzięli w niej udział wszyscy mieszkańcy tego miasta. W krakowskich
kościołach rozbrzmiewały dzwony.
Kilka dni później, niespodziewanie,
podpisano korzystne dla Polski traktaty pokojowe.
Także Jan III Sobieski zwycięstwo nad
Turkami pod Wiedniem w 1683 roku
przypisywał Opatrzności pisząc: „Veni,
vidi, Deus vicit” (Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył). Przed bitwą cesarz Leopold I publicznie codziennie
odmawiał różaniec. Piętnastodniową
nowennę różańcową prowadzili w Rzymie karmelici z kościoła Matki Boskiej
Zwycięskiej. Przed wyruszeniem na
wyprawę Jan III Sobieski udał się do
sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie aby prosić o Jej opiekę. Zawsze

miał przy sobie różaniec. Rankiem,
w dniu bitwy król Polski służył jako
ministrant do Mszy świętej.
Inne „wydarzenie różańcowe” miało
miejsce w Azji. W marcu 1646 roku holenderska flota protestancka pojawiła
się u wybrzeży Filipin. Hiszpanie i Filipińczycy dysponowali zaledwie dwoma statkami handlowymi. Wówczas
jeden z ojców dominikanów wezwał do
modlitwy różańcowej. Żołnierze złożyli śluby, że w razie przetrwania odbędą boso pielgrzymkę do sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej w klasztorze
dominikańskim w Manili. Pięć kolejnych holenderskich ataków (od marca
do października) zakończyło się ich
całkowitą klęską. Filipiny pozostały
katolickie. Z tego kraju nadal wyruszali
misjonarze by ewangelizować inne kraje Azji. Papież Pius XII nazwał Filipiny
„Królestwem Różańca Świętego”.
Na początku XVIII wieku wojska tureckie zagroziły Republice Weneckiej.
5 sierpnia 1716 roku w Paterwarden
miała miejsce decydująca bitwa. Naprzeciw 200-tysięcznej armii tureckiej
stanęła 64-tysięczna armia księcia
Eugeniusza Sabaudzkiego. W czasie
bitwy w wielu miejscach Bractwa Różańcowe organizowały liczne procesje
błagalne. Armia turecka zaczęła doznawać samych klęsk i wkrótce Bałkany
zostały uwolnione od muzułmanów.
W uznaniu szczególnej wdzięczności
za zwycięstwo papież Innocenty XII
ustanowił święto Różańca Świętego,
które miało być obchodzone w całym
świecie chrześcijańskim.
„Cud nad Wisłą” w 1920 roku poprzedziła Krucjata Modlitewna. 30
tysięcy ludzi na Placu Zamkowym
w Warszawie modliło się na różańcu
w intencji ocalenia Ojczyzny przed
bolszewicką nawałą. Francuski generał
Weygand napisał, że nigdy nie widział
ludzi tak modlących się jak w Warszawie. Episkopat Polski, zgromadzony na
Jasnej Górze, ofiarował cały kraj Maryi
Królowej.
Po II wojnie światowej Austria została podzielona, podobnie jak Niemcy
na 4 części. Jedną z nich, ze stolicą –
Wiedniem zajmowała Armia Czerwona. Sowieci nie zamierzali rezygnować

z planów podporządkowania sobie tego
obszaru. Austrii groził podział na wolną Austrię zachodnią i komunistyczną
Austrię wschodnią.
Z inspiracji franciszkanina, ojca Piotra Pawlicka, powstała Pokutna Krucjata Różańcowa, która miała na celu
spełnienie próśb orędzia z Fatimy.
Zorganizowane zostały publiczne modlitwy, procesje w miastach (brali w
nich udział wybitni politycy austriaccy)
i wioskach. Wierni zobowiązali się do
odmawiania różańca w swoich domach
w intencji wyzwolenia kraju. O. Pawlicek nieustannie przez radio wzywał
Austriaków do włączenia się do Krucjaty.
Jeszcze w grudniu 1945 roku sowiecki minister spraw zagranicznych Mołotow kategorycznie stwierdził, że nie
ma możliwości zawarcia jakiejkolwiek
umowy z Austrią w sprawie wycofania
wojsk sowieckich. Możliwości negocjacyjne praktycznie się wyczerpały.
Jednak w ramach Krucjaty modliło się
już 10 procent Austriaków.
13 maja 1955 roku kanclerz Austrii Julius Raab udał się do Moskwy.
W dzienniku zanotował: „Dziś dzień
Fatimy. Rosjanie jeszcze bardziej zatwardziali. Modlę się do Matki Bożej
aby pomogła narodowi austriackiemu”.
Ostatecznie jednak 15 sierpnia
1955 roku Sowieci zdecydowali się na
podpisanie traktatu. Z Austrii wycofały się wszystkie wojska okupacyjne,
w tym Armia Czerwona. W Wiedniu
zorganizowano wielkie uroczystości
religijno-patriotyczne, podczas których
na znak dziękczynienia w kościołach
przez trzy doby w dzień i noc biły
dzwony. 12 września prowadząc osobiście modlitwę, kanclerz Raab powiedział: „Jesteśmy wolni!, Dziękujemy
Ci za to, Maryjo!”
W połowie lat 60. XX wieku nie powiodły się plany prezydenta Brazylii
wprowadzenia komunizmu. W reakcji
na rozwój działań komunistycznych
powstały liczne bractwa maryjne.
W całym kraju zorganizowane zostały
tzw. „marsze różańcowe”, np. 600-tysięczny marsz z modlitwą różańcową
i pieśniami religijnymi w Sao Paulo.
Ostatecznie w wyniku zaistniałej sy-

tuacji, prezydent i komuniści opuścili
Brazylię.
W latach 80. ubiegłego stulecia na
Filipinach, na apel kardynała J. Sina,
prymasa kraju, 2 miliony ludzi z różańcami w rękach wyległo na ulice by
zaprotestować przeciwko restrykcyjnej
polityce prezydenta F. Marcosa. Po
czterech dniach publicznych modłów,
wydał on rozkaz rozpędzenia tłumów
przy pomocy czołgów. Jednak gdy
2 miliony ludzi uklękło twarzą w kierunku nadjeżdżających wozów bojowych, podniosło w górę różańce
i zaczęło się głośno modlić, wielu
żołnierzy przyłączyło się do demonstrantów. Kolejne próby rozpędzenia
demonstrantów gazem (wiatr nagle
się odwrócił rażąc napastników) i przy
pomocy moździerzy (wszystkie naboje
okazały się niewypałami) w zadziwiający sposób nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Rządy Marcosa upadły.
Prymas Węgier, kardynał Józef Mindszenty, w latach 50. więzień komunistyczny, uwolniony w czasie antysowieckiego powstania w Budapeszcie
w 1956 roku pisał, że Węgry zostaną
uratowane przez różaniec, jeśli jedna
dziesiąta narodu – 2 mln osób będzie
modliło się na różańcu. W 2006 roku
prymas Węgier przypominał słowa
kardynała Mindszentego, wzywając
do narodowej modlitwy różańcowej.
Po czterech latach do Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny przystąpiło
2 miliony Węgrów. Wkrótce socjaliści
(postkomuniści) przegrali wybory parlamentarne.
Przed śmiercią Kardynał August
Hlond (1881-1948), prymas Polski wypowiedział następujące słowa: „Zwycięstwo jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny (…)
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego
i różańcem. Trzeba ufać i modlić się.
Jedyna broń, której Polska używając
odniesie zwycięstwo – jest różaniec”.

OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Antoni Macierewicz odwiedził wołomińskie targowisko
W sobotę 11 października targowisko wołomińskie odwiedził poseł Antoni Macierewicz wraz z asystentem Bartłomiejem Misiewiczem.

Poseł A. Macierewicz spotkał na zakupach
burmistrza Jerzego Mikulskiego

Ogrodnik Ireneusz Kielczyk w rozmowie z ministrem
o problemach powiatowego rolnictwa.

Serdecznie witany przez mieszkańców minister wraz z asystentem zapraszał na spotkanie 15 października o godz. 18
w restauracji Falcon, ul. Mickiewicza 8 w Wołominie.
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
PRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆ
Okręg nr 2 – Marki

1. Celina Jezierska

2. Danuta Wilkowska

3. Bożena Kornacka

4. Grzegorz Sałanowski

5. Tomasz Czarnecki

Okręg nr 4 – Kobyłka, Zielonka

1. Irena Jadwiga Nowak

2. Ryszard Jerzy
Luchowski

3. Elżbieta Kilańska

4. Mirosława
Rostkowska

5. Piotr Banulski

6. Jarosław Damian
Demianowski

7. Magdalena
Żuk-Kujawa

8. Janusz Michalski

9. Jadwiga Kulbicka

10. Waldemar Ireneusz
Szczęsny

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin
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Okręg nr 5 – Wołomin

1. Jerzy Mikulski

2. Grzegorz Lucjan
Lipski

3. Kazimierz Andrzej
Zych

4. Jarosław Jan
Rosochacki

5. Jan Wiesław Tokarski

6. Irena Teresa
Suchowska

7. Monika Dubow

8. Lech Stanisław
Tomaszewski

9. Ewa Zalewska

10. Danuta Katarzyna
Maciążek

11. Waldemar
Stępczyński

12. Lidia Nasiadka

13. Marcin Oskar
Dernałowicz

14. Leszek Antoni
Patejuk

Okręg nr 6 – Dąbrówka, Klembów, Poświętne

1. Stefan Tlaga

2. Barbara Kościelniak

3. Marcin Bereda

4. Bożena Gorczyńska

6. Piotr Jacek
Jankowski

5. Hanna Agnieszka
Kurek Zbrzeźniak

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
PRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆ

Okręg nr 3 – Radzymin

1. Elżbieta Główka

2. Andrzej Pawlak

3. Łukasz Giera

4. Marianna Ratyńska

Okręg nr 7 – Jadów, Strachówka, Tłuszcz

1. Stefan Mikiciuk

2. Danuta Polakowska

3. Jarosław Jan Czubak

4. Katarzyna Wronka

6. Sylwia Ordyniak

5. Celina Gadomska
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Sprostowanie
Szanowni Państwo, w numerze 35 gazety
PATRIA we wkładce Gazeta Wołomińska na
str. 4 ukazał się tekst autorstwa pana Grzegorza Lipskiego „Z Wołomińskiego Forum Samorządowego (Facebook)”, w którym autor zamieścił wypowiedzi kilku osób – uczestników WFS
z ich oznaczeniami profilowymi. Materiał, który
redakcja otrzymała od Pana Grzegorza Lipskiego do druku, w opinii wielu osób związanymi
z prawem prasowym, jak i opinii zawartych na
stronach prawnych http://conasuwiera.pl/ pt:
„Portale społecznościowe w świetle prawa
autorskiego”, również pt: „Nowy mit o prawie
autorskim, czyli łańcuszek na Facebooku” to
polemika na Facebooku zgodna z regulaminem Portalu Społecznościowego. Po Państwa
wpisach redakcja Patrii stwierdziła, że z czysto
osobistych powodów niektórzy z Państwa nie
są zadowoleni z zamieszczenia we wspomnianym wydaniu prasowym ich wypowiedzi razem
z swoimi oznaczeniami profilowymi, za co przepraszamy.
Redakcja

źródło: Wołomińskie Forum Samorządowe – za zgodą autora.

Przywrócona pamięć

28 lutego 2014 r. dwunastu bohaterów odzyskało nazwiska. Tego dnia w kancelarii Prezydenta RP rodziny
odebrały noty identyfikacyjne swoich krewnych. Wśród szczątek ekshumowanych na kwaterze „Ł” znajdowały się majora Jana Czeredysa.
W latach 1933/1934 ukończył kurs podchor. rezerwy
w Lidzie. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie twierdzy
Modlin, przy wykonywaniu umocnień polowych. W Batalionie Saperów Modlin był dowódcą plutonu. Od 29 września
do 27 października 1939 r. dostaje się do niewoli niemieckiej
w Działdowie.
26.X. 1944 r. major Jan Czeredys wstępuje do Wojska Polskiego.
Zatrzymany 13.02.1948 r. i osadzony w Głównym Zarządzie
Informacji Wojska Polskiego. Wielokrotnie przesłuchiwany m.in. 14.lutego, 24 marca, 29 kwietnia, 3 czerwca 1948 r.
przez por. Markiewicza, Jurkiewicza.
3 listopada 1948 r. Najwyższy Sąd Wojskowy skazał Pana
majora Jana Czeredysa na karę śmierci. W aktach IPN znalazłem przepustkę.

W przeddzień wykonania kary śmierci 13 grudnia 1948 r. zepatria.gazeta@op.pl

zwolono na ostatnie widzenie z żoną Stanisławą, oraz córką
Reginą.

17 kwietnia 1951 r.
Naczelnik Więzienia
razem z Lekarzem
Więzienia w piśmie
do Urzędu Stanu Cywilnego informują, że
major Jan Czeredys
ZMARŁ W SZPITALU WIĘZIENNYM...

Bogdan Grzenkowicz

przewodniczący Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego

14 grudnia 1948 r. prokurator Czesław Szpądrowski informuje Naczelnika Więzienia o rozstrzelaniu majora Jana Czeredysa o godz. 19.45

Czy rozstrzelanie jest tym samym co śmierć w więziennym
szpitalu?
Kłamstwo tamtego okresu trwa nadal. Nie osądzono katów,
bestii, torturujących, skazujących ludzi na kary śmierci. Nadal
wielu Bohaterów leży w bezimiennych dołach. Nadal nie rozpoczęto trzeciego etapu ekshumacji szczątków na Kwaterze
„Ł”, to od nas, od naszej determinacji zależy czy potrafimy
odróżnić Dobro od Zła i nazwać to ostatnie po imieniu.
www.gazetapatria.pl
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Wyborcze kąsanie wołomińskiego PiS-u
Od jakiegoś czasu na terenie Wołomina i powiatu rozprowadzana jest gazetka propagandowa Prawa i Sprawiedliwości pt: „Nasze Forum Wołomin”. W podtytule czytamy - bezpłatna gazeta miłośników Wołomina
i okolic. Nie byłoby to nic szczególnego gdyby tak dużą partię jak PiS stać było na cykliczne choćby kwartalne
wydawanie tej gazetki informującej o dokonaniach partyjnych burmistrzów, wójtów czy starosty. Tak jednak
nie jest. „Nasze Forum” wychodzi właśnie w okresie wyborczym i pod woalką czystej propagandy prowadzona jest kąśliwa polityczna prasówka skierowana do ugrupowań samorządowych, które oceniają działania
wołomińskiego i powiatowego PiS.

Kazimierz Andrzej Zych
Wyraźnie prowokacyjne teksty nie są
podpisywane przez nikogo, co świadczy
tylko o poziomie ich autorów.
Anonimowy autor w artykule pt:
„Egzotyczna koalicja KAZ+JM?”
z wytłuszczonym czerwonym kolorem
w tytule, to niby jakiś manifest polityczny srogo oceniający osoby dwu lokalnych samorządowców Mikulskiego
i Zycha. Ja zadałbym pytanie - jak nazwać obecną rządzącą koalicję PiS, PSL
i Wspólnotę Samorządową w mieście
i powiecie? Już na samym wstępie artykułu anonim sam sobie zadaje pytanie,
na które natychmiast sam sobie również
odpowiada i to w sposób trącący minioną epoką czyli „wiecie, wicie my was
dobrze znamy i was obserwujemy”. Po
tak wybitnym wstępie, piszący to dzieło literackie autor „red” przechodzi do
budowy historii pomnika bolszewików
w Ossowie i obarczaniem odpowiedzialnością za jego budowę byłego burmistrza Mikulskiego i moją osobę jako
Przewodniczącego Pomnika Ks. I. Skorupki w Ossowie, a także Przewodniczącego Komitetu Uhonorowania Ks.
I. Skorupki Orderem Orła Białego. To
właśnie w 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej z grupą kilkudziesięciu osób na
czele z panem Waldemarem Bonkowskim byliśmy inicjatorami protestu
przeciw budowie pomnika bolszewików
w Ossowie. Żurnalista z tzw. „Naszego Forum” lokalnego PiS, brnąc dalej
w słowotoku tekstu partyjnego pismaka
informuje czytelników - co jest oczywistą bzdurą, że były burmistrz Wołomina postawił na terenie gminy Zielonka
pomnik bolszewicki. Gdyby autor tego
Forum zadał sobie odrobinę trudu, dostrzegłby zapewne, że jurysdykcja terytorialna Wołomina i jego władz sięga
tylko i wyłącznie granic Gminy Wołomin, czyli w Ossowie kończy się na
rzeczce, dalej to już Zielonka. Jest więc
oczywiste, że były burmistrz Wołomina nie miał kompetencji by budować
w Zielonce pomnik - takie kompetencje i środki miała Zielonka i jej władze
i z nich skorzystały. Niewiedza i brak
konkretnych informacji czyni redaktora
tego tekstu nieodpowiedzialnym i mało
wiarygodnym. Takie działanie nie mają
nic wspólnego ani z prawem ani sprawiedliwością, co jest podstawowym ha-

14 sierpnia 2013 – utwardzanie drogi do pomnika bolszewików w Ossowie.
słem tej partii, niestety jednak widocznie nie w Wołominie.

Jak przykryć
własne błędy
i przekierować je
na adwersarzy

Jak stawiano pomnik bolszewików
w Ossowie to wołomiński PiS na czele
z burmistrzem i radnym Czarzastym
red. naczelnym „Naszego Forum” pochowali się po przysłowiowych krzakach, co więcej, pan radny Czarzasty
w wywiadzie do Gazety Wyborczej tak
się wypowiedział w tej sprawie – „Leszek Czarzasty, szef klubu radnych PiS
w Wołominie, jest przeciwny przenoszeniu grobu bolszewików: – Wybudowany na mogile pomnik był odbierany
negatywnie. Dochodziło do ekscesów,
ale nie robiły tego osoby z naszego terenu. Po usunięciu z pomnika elementów
w kształcie bagnetów problem zniknął.
Mogiła jest grobem żołnierzy znalezionych na polu bitwy, którzy też byli ofiarami tamtej wojny. Jestem przeciwny
jej niszczeniu albo wyrzucaniu w inne
miejsce”. Widać wołomińskiemu PiS
nie przeszkadza pomnik bolszewików
w Ossowie. Ale to żadna niespodzianka.
Corocznie w kolejne rocznice zwycięskiej wojny z Rosją i jej Armią Czerwoną, te same władze wołomińskiego PiS
odnawiają i pielęgnują miejsce, drogę
i pomnik najeźdźców 1920 roku. Szkoda, że zapominają o polskich bohaterach
leżących tuż obok. Przykładem niech
będzie choćby 13-14 sierpnia 2013 r.,
kiedy to na polecenie pisowskich władz
samorządowych Wołomina, Zakład
MZDiZ i wykonująca jego zlecenie prywatna wołomińska firma drogowa,
przy udziale wszelakiego sprzętu, wykosiła, posprzątała i utwardziła kolejny
odcinek drogi do samego pomnika bol-

Jeden z transparentów protestu mieszkańców Ossowa 14.08.2013 r.
www.gazetapatria.pl

szewików. Czy działo się to tym razem
za porozumieniem z Zielonką? Przedstawiciel redakcji PATRII po telefonie
mieszkańców Ossowa, miał możliwość
te prace obejrzeć i sfotografować. Jako
ironię historyczną przedstawię kolejny
przykład jak panowie Madziar i Czarzasty podchodzą do naszej historii i działań patriotycznych. Otóż w tym samym
okresie kiedy wywrotki, spychacze,
walce i fala robotników na zlecenie
wołomińskich władz kosili, czyścili
i utwardzali teren do pomnika bolszewików, lokalni patrioci w tym samym czasie dokładnie - bo świadczą o tym zdjęcia, sprzątali mogiły polskich żołnierzy
na ossowskim cmentarzu. Tuż obok pan
Ryszard Walczak z kolegami przygotowywali kolejne popiersie do odsłonięcia
w Dolince Dębów Smoleńskich. Odległość tych dwu miejsc to około 400
metrów. Do sprzątania pomnika wroga
przekazano ogromne środki i sprzęt
z ludźmi - tu na polskim cmentarzu nie
dano złotówki i ani jednego człowieka z MZDiZ, by uporządkować mogiły Polskich Orląt z Ossowa. Wtedy
13-14 sierpnia, nad wyraz szczególnie
władze unikały kontaktu z mieszkańcami gdyż na głównej ulicy odbywał
się protest, blokada drogi w związku
z obciążeniem ulicy Matarewicza transportem ciężkich samochodów. Starosta i burmistrz oczywiście tam byli,
ale wystawiali nosy tylko zza szyb samochodów, bojąc się reakcji oburzonych mieszkańców.
W tej samej Gazecie Wyborczej zgoła
odmiennie wypowiedział się natomiast
radny Ryszard Walczak: „Ta mogiła
może ranić uczucia patriotyczne odwiedzających panteon, wśród których
są pielgrzymi – mówi Ryszard Walczak,
radny powiatu wołomińskiego. Domaga się likwidacji pomnika i ekshumowania szczątków. Proponuje je przenieść

14 sierpnia 2013 – uporządkowany pomnik bolszewików w Ossowie.
na cmentarz Żołnierzy Radzieckich
w Warszawie. – Ossów to miejsce chwały polskiego oręża. Tu dziękujemy księdzu Ignacemu Skorupce, który poniósł
w tym miejscu ofiarę. Tu dziękujemy
naszym poległym żołnierzom. Mamy
jeszcze dziękować rosyjskim za to,
że nas najechali? Upamiętniać pomnikiem, że przyszli tu mordować? Jakby to
było w Rosji, to szczątki by wykopano,
wywieziono i nikt by nie pytał dokąd.”
Walczak komentuje dalej: „W innej gazecie „Nasz Dziennik” o pomniku bolszewików w Ossowie pan Andrzej Zych
mówi, że jest to działanie zakłamywania historii, gdyż poprzez honorowanie
najeźdźcy tu w miejscu chwały Wojska
Polskiego, Rosjanie chcą zapoczątkować tzw. swój Katyń czyli oskarżając
Polaków o śmierć swoich żołnierzy
z 1920, którzy z chorób i epidemii masowo umierali w obozach internowania. Jeżeli takich działań natychmiast
nie powstrzymamy – ten temat na pewno będzie powracał. Rosja się odradza
na wzór dawnego imperium.”

Radni wołomińskiego PiS,
przeciw budowie pomnika
Tragedii Smoleńskiej
i wsparciu Panteonu
Bohaterów w Ossowie

Na dowód tego wszystkiego służę sporą
dokumentacją. Szczytem arogancji jest
nazwanie w tekście „Naszego Forum”
Wołomin – „Egzotyczną Koalicją” środowisk samorządowych z Wołomina
i powiatu, które widząc co wyprawia
właśnie partyjny zespół w naszych urzędach i firmach, postanowił w ramach samoobrony powołać POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWE ponad wszelkimi
podziałami i odstawić źle rządzących od
sprawowania władzy w Wołominie i powiecie. To, co kiedyś wydawało się być
niemożliwe stało się faktem, połączone
środowiska samorządowe wywodzące
się z SKW, PS oraz innych organizacji
i stowarzyszeń, powołały do wyborów
tak w Wołominie jak i powiecie - KWW
Porozumienie Samorządowe Wołomin WWL - 2014. Wierzymy głęboko,
że zmiany nastąpią, a sama forma POROZUMIENIA w trakcie kampanii
wyborczej urośnie do siły zdolnej tych
zmian dokonać.
Gwoli wyjaśnienia pragnę podkreślić,
iż ideały, program i działania partii Prawo i Sprawiedliwość jest i było mi bliskie. Powyższy zaś tekst odnosi się zaś
jedynie do postępowania wołomińskiego PiS-u, który moim zdaniem jest im
co najmniej przeciwny.

Nieciekawa i asekurancka postawa
wołomińskiego PiS w sprawie Ossowa,
brak jakiegokolwiek wsparcia w budowie Panteonu Bohaterów jak i czteroletnie sabotowanie wydania zgody
na budowę przez Społeczny Komitet
pomnika Tragedii Smoleńskiej w Wołominie przekazane w jawnym głosowaniu przeciwko tej budowie, to smutny
obrazek prawdy o wołomińskiej rządzącej, partii prawicowej. W sprawach
patriotyzmu na naszym terenie lokalny
PiS powiem krótko powinien milczeć.

14 sierpnia 2013 Ossów – Ryszard Walczak, ostatnie prace porządkowe.

Przez kilka lat ten pomnik
oczekiwał na zgodę Rady
Miejskiej w Wołominie.
Niestety bez skutku.
patria.gazeta@op.pl
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Ireneusz Kielczyk
OGŁOSZENIE WYBORCZE

– lat 58. Ogrodnik, mieszkaniec Jadwiniewa, kandydat do Rady Gminy
w Poświętnem, okręg Nr 9.
Moim priorytetem jest służba drugiemu człowiekowi w kontekście
rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Poświętne oraz poprawa życia
mieszkańców wsi. Warunkiem do
spełnienia tej rzeczywistości jest
plan przestrzennego zagospodarowania Gminy Poświętne. Wiąże się
on ze sporymi kosztami, ale stanowi podstawę prawną wyznaczenia
kierunków inwestycyjnych w naszej
Gminie i z tego względu jest nieunikniony. Efektem takiego działania będzie możliwość powstawania
nowych inwestycji gospodarczych
o profilu produkcyjnym, usługowym
i handlowym, co w konsekwencji
powoła do istnienia nowe stanowiska pracy, a co za tym idzie poprawi
poziom życia i zamożności.
Musimy samy przed sobą, jako
mieszkańcy Gminy Poświętne,
przyznać, że nasza Gmina nie może
poszczycić się miejscem, które mogłoby stać się jej wizytówką. Dla
dobra mieszkańców, jako miejsce
integracyjne, dające możliwość wypoczynku, wspólnych spotkań powinien powstać skwer– z ładnymi,
funkcjonalnymi ławkami otoczonymi zielenią i oświetlonymi latarniami. Musimy pamiętać, że Gmina
ma mieć przede wszystkim wymiar
społeczny, jako budowanie relacji
i zacieśnianie więzów mieszkańców.
I jeszcze jedna z istotniejszych
kwestii- stan Ośrodka Zdrowia
w naszej Gminie. Mamy XXI wiek,
a przekraczając drzwi ośrodka przenosimy się do lat 80, ubiegłego stulecia. Czas zadbać o miejsce, gdzie
powinniśmy otrzymać pomoc w zakresie najważniejszych dóbr: życia
i zdrowia. Chciałbym przedstawić
propozycję budowy nowego punktu, na bazie starych fundamentów,
znajdujących się na tym samym terenie- jednak bliżej Urzędu Gminy.

Budynek ten składałby się z części
publicznej oraz kilku mieszkań dla
personelu w nim pracującego, a który obecnie mieszka w zniszczonym,
parterowym budynku obok. W ten
sposób, przesuwając architektonicznie kompleks zdrowotny w stronę Urzędu Gminy, uzyskalibyśmy
idealne z punktu widzenia strategii
i wygody, miejsce na wspomniany
wyżej skwer.
I taka zupełnie prywatna uwaga i jednocześnie prośba: funkcja
w administracji publicznej, jaką jest
funkcja wójta czy radnego gminy, to
przede wszystkim dbałość o interes
społeczny. Chciałbym, żeby na tym
stanowisku znalazły się osoby, dla
których uczciwość stanowi prak-

tyczną zasadę na co dzień, a nie jest
sloganem wyborczym. Niejednokrotnie trzeba zrezygnować ze swojej własnej wygody i korzyści na
rzecz dobra ogółu. Chciałbym więc
skierować apel do wszystkich glosujących, żeby przeanalizowali postać kandydata z perspektywy długoterminowej. Nikt, kto dba tylko
o własny interes i swoją prywatną
korzyść, wykorzystując swoją pozycję czy uzależnienie finansowe
innych osób od siebie nie będzie
działał w interesie ogółu. Nikt, kto
w życiu nie jest skory do podjęcia
bezinteresownego wysiłku czy ryzyka dla drugiej osoby, nie sprosta
tej funkcji. Proszę więc o świadomy
wybór.

Nie odziedziczymy już
długów spadkowych
Komisja
Kodyfikacyjna Prawa
Cywilnego
opracowała
projekt
nowelizacji
przepisów
prawa spadkowego. Nowelizacja kodeksu cywilnego, w księdze IV „Spadki” zakłada
wprowadzenie jako zasady, ograniczonej odpowiedzialności spadkobierców
za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości
wartości aktywów spadkowych. Oznacza to, że spadkobierca zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami
zmarłego, będzie odpowiadał za nie
tylko do wysokości przejętego majątku.
Obecnie, w ciągu 6 miesięcy od dnia,
kiedy dowiemy się o śmierci spadkodawcy (stajemy się spadkobiercą), powinniśmy złożyć przed Sądem, bądź
Notariuszem stosowne oświadczenie
(o przyjęciu lub odrzuceniu spadku).
Problem pojawia się w sytuacji, gdy
nie mamy świadomości, że zostaliśmy
spadkobiercami, z uwagi np. na brak
kontaktu z osobą zmarłą.
Spadkobierca może też przyjąć zadłużony spadek: bez ograniczenia
odpowiedzialności za długi (tzw.
przyjęcie proste) i z ograniczeniem
odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).
W pierwszym przypadku spadkobierca odpowiada za długi całym swoim
majątkiem, (należy pamiętać, iż brak
oświadczenia ma ten sam skutek). W
drugim przypadku – spadkobierca w
ciągu 6 miesięcy, od momentu gdy
dowiedział się o spadku, musi złożyć
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza
to, że przejmuje długi, ale tylko do
wysokości wartości spadku. W praktyce, jeśli spadkobierca nie zna prawa
na temat dziedziczenia, i nie wykaże
aktywności związanych ze złożeniem
oświadczenia o odrzuceniu spadku lub
złożeniem oświadczenia o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza
– to nieświadomie odziedziczy zadłużony spadek i będzie odpowiadał za

zobowiązania zmarłego całym swoim
majątkiem (tzw. proste przyjęcie spadku).
Rząd zmienia ten mechanizm. Zasadą
będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza(ograniczona odpowiedzialność) – jeżeli w ciągu sześciu
miesięcy nie złoży się oświadczenia
o odrzuceniu spadku bądź o przyjęciu
go wprost (czyli ze wszystkimi długami).
Nowe rozwiązanie będzie chronić
spadkobierców przed niespodziewaną
odpowiedzialnością za długi spadkowe
zmarłego. Przyjęto, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy (od kiedy
dowiedział się o śmierci spadkodawcy), nie wykona żadnej czynności –
będzie to równoznaczne z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
czyli ograniczeniem odpowiedzialności za długi.
Zmieniono także zasady ustalania stanu majątku spadkowego –
w przypadku przyjęcia spadku z tzw.
dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie ustala go komornik sądowy. Dla
spadkobierców oznacza to wysokie
koszty (nawet kilka tysięcy złotych),
ponieważ komornik z reguły korzysta
z usług biegłych rzeczoznawców. Dlatego zaproponowano, aby spadkobiercy (korzystający z przyjęcia spadku
z dobrodziejstwem inwentarza) mogli
sami składać – w sądzie lub u notariusza – „prywatny” wykaz inwentarza,
sporządzony na formularzy przygotowanym przez ministra sprawiedliwości. Ponieważ projekt chroni też prawa
wierzycieli spadkodawcy, dlatego jeśli
nie zgadzaliby się oni z wykazem inwentarza sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby na wniosek wierzycieli – tak
jak obecnie – komornik.
Rozwiązania te mają wejść w życie
po 6 miesiącach od daty ich ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.
Stan prawny na dzień 17.09.2014 r.
Radca prawny Katarzyna Budny
Honestus sp. z o.o.
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