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70. rocznica kapitulacji III Rzeszy
Końcowym akcentem II wojny światowej w Europie była bezwarunkowa kapitulacja Wehrmachtu, która nastąpiła 8 maja 1945. 7 maja Niemcy, w jednym ze
szkolnych budynków – kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych generała
Eisenhowera w Reims we Francji – skapitulowały na Froncie Zachodnim przed
przedstawicielami armii USA i Wspólnoty Brytyjskiej.
W imieniu aliantów pod aktem
kapitulacji (później nazwanym
„wstępnym protokołem kapitulacji”) podpisał się ze strony aliantów gen. Walter Bedell Smith jako
przedstawiciel Naczelnego Dowódcy Wojsk Ekspedycyjnych gen.
Eisenhowera oraz generał artylerii
Iwan Susłoparow reprezentujący
najwyższe dowództwo radzieckie.
Ze strony niemieckiej złożyli podpisy gen. Alfred Jodl, Szef Sztabu
Dowodzenia Wehrmachtu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu,
reprezentujący całość sił zbrojnych
oraz wojska lądowe, gen. Wilhelm
Oxenius, przedstawiciel Naczelnego
Dowódcy Luftwaffe, i adm. Hans-Georg von Friedeburg, Naczelny
Dowódca Kriegsmarine. Delegacja
niemiecka działała z upoważnienia
Naczelnego Dowódcy Wehrmachtu wlk. adm. Karla Dönitza. Warto podkreślić, że nie wywieszono
wówczas flagi francuskiej, a zaproszony w ostatniej chwili francuski
generał François Sevez – przedstawiciel gospodarzy był podczas tej
ceremonii świadkiem, nie stroną.
Na kategoryczne żądanie Stalina
8 maja (było to późnym wieczorem,
według czasu moskiewskiego nastał
już 9 maja) w kwaterze marszałka
Żukowa, w gmachu szkoły saperów
w dzielnicy Karlshorst w Berlinie
powtórzono podpisanie bezwarun-

Berlin-Karlshorst muzeum Niemiecko-Rosyjskie – miejsce podpisania kapitulacji.

Podpisanie kapitulacji Niemiec feldmarszałek Wilhelm Keitel.

kowej kapitulacji Wehrmachtu
i innych sił zbrojnych III Rzeszy,
tym razem całych Niemiec przed
przedstawicielami trzech mocarstw
sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Obecni byli: generał
Carl Spaatz (USA), brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder oraz
marszałek Gieorgij Żukow. Na uroczystość do Berlina generał Charles
de Gaulle wysłał generała Jeana de
Lattre de Tassigny’ego. Zagroził on
samobójstwem, gdyby odmówiono

mu prawa do podpisania dokumentu i wywieszenia francuskiej flagi, a
podpisujący akt kapitulacji (Wehrmachtu) w imieniu zwyciężonych
Niemiec feldmarszałek Wilhelm
Keitel skomentował obecność de
Tassigny’ego w ten sposób, że powinien on złożyć podpis po obu
stronach – składających i przyjmujących kapitulację. W końcu po
protokolarnych
przepychankach,
miejsce na flagę i podpis (po stronie
przyjmujących kapitulację, ale też

jako świadek) się znalazło. Oprócz
Keitela, Szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu i Naczelnego Dowódcy Wojsk Lądowych kapitulację
podpisali Naczelny Dowódca Marynarki Wojennej (Kriegsmarine)
admirał Hans-Georg von Friedeburg
i generał pułkownik lotnictwa (Luftwaffe) Hans-Jürgen Stumpff, jako
reprezentant Naczelnego Dowódcy
Sił Powietrznych, gen. felmarsz.
von Greima. Również przy „drugiej” kapitulacji delegaci niemieccy,
zanim złożyli podpisy, przedłożyli
aliantom pełnomocnictwa otrzymane od Naczelnego Dowódcy Wehrmachtu, wlk. adm. Karla Dönitza.
Przebieg procesu kapitulacji Wehrmachtu wpłynął w zasadniczy
sposób na światową politykę w następnych dziesięcioleciach. Francja
uzyskała bowiem dzięki temu status
czwartego mocarstwa, dostała swoją strefę okupacyjną, w ONZ – stałe
miejsce w Radzie Bezpieczeństwa,
a w 2005 roku – wizerunek żołnierza (obok radzieckiego, amerykańskiego i brytyjskiego) na moskiewskim pomniku na Pokłonnej Górze

z okazji sześćdziesiątej rocznicy
końca wojny. Mniej natomiast ważnym skutkiem faktu, że ceremonia
w Berlinie odbyła się – także ze
względu na nieporozumienia wokół
osoby de Tassigny’ego – dopiero
późnym wieczorem 8 maja. Było to
powodem tego, że przez następnych
czterdzieści kilka lat świat zachodni obchodził rocznicę zakończenia
wojny z hitlerowskimi Niemcami
8 maja, a ZSRR i państwa bloku
socjalistycznego (w tym Polska)
– 9 maja, ponieważ ceremonia odbyła się po północy czasu moskiewskiego. Od 24 kwietnia 2015 roku
8 maja jest Narodowym Świętem
Zwycięstwa i Wolności obchodzonym w Polsce.
24 kwietnia 2015 roku Sejm RP
przyjął ustawę, w której Narodowym Dniem Zwycięstwa będzie
dzień 8 maja. Zgodnie z tą ustawą
będzie to święto państwowe.
źródło: pl.wikipedia.org

Czarne chmury dla Kościoła i Polski
w maju 1981 roku
Maj 1981 roku to bardzo trudny okres dla wiernych w Polsce i świecie, to okres dwu tragicznych dat na które
z perspektywy 34 lat należy spojrzeć w sposób szczególny. To właśnie w tym czasie ważyły się losy naszej
ojczyzny i papieża Polaka Św.Jana Pawła II. Studiując dziś archiwa i prasę z wydarzeń bardzo trudnych i
bolesnych dla Polaków tam na Placu Św. Piotra w Watykanie i tu w Warszawie podczas śmierci Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego należy postawić sobie pytanie – czy te dwie tragedie wymierzone w trwanie
nie tylko polskiego Kościoła ale i Polski nie mają wspólnego mianownika?
Kazimierz Andrzej Zych
Jak ważna dla utrzymania ustroju
komunistycznego w tamtym okresie była Polska , świadczy choćby
stan wojenny wprowadzony w kraju omen - nomen także 13 grudnia
w pól roku po nieudanym zamachu
na papieża Polaka. Czy wypowiedziana na Kremlu wojna przeciwko polskiemu narodowi a wykonana własnymi rękoma nie była
dopełnieniem szatańskiej fuszerki
zamachowca Ali Agcy, który sam
nie dowierzał że Jan Paweł II przeżył. Przypomnijmy czytelnikom co
wydarzyło się w maju 1981 roku.
13 maja 1981 roku o godzinie
17.17 na Placu św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty został postrzelony przez 23-letniego Mehmeta
www.gazetapatria.pl

Ali Agcę. Wszystko wydarzyło się
w ułamkach sekundy, gdy odkryty jeep z papieżem objeżdżał plac
i zbliżał się do Spiżowej Bramy.
Zranione zostały także dwie turystki
stojące tuż obok papieża. Ali Agca
strzelał trzy razy, jednak za trzecim
razem pistolet odmówił posłuszeństwa, co być może uratowało Ojcu
Świętemu życie.
Ciężko rannego papieża natychmiast przewieziono ambulansem
do rzymskiej kliniki Gemelli i poddano operacji. “Nie słyszałem z ust
papieża ani jednego jęku, ani słowa skargi. Słyszałem jedynie jego
modlitwę: Matko Boża, pomóż
mi” – wspomina pierwsze chwile
tragedii, osobisty fotoreporter papieża - Arturo Mari. Okazało się, że
postrzał spowodował rozległe obrażenia jamy brzusznej, silny krwotok

postawie siostry Letizii, która stała w pobliżu. Młoda franciszkanka
z włoskiego Bergamo po strzałach
rzuciła się na Agcę i uniemożliwiła
mu ucieczkę. Agca krzyczał: „To
nie ja, to nie ja”. Ale karabinierzy
wówczas już mocno go trzymali.

wewnętrzny, ale na szczęście kula
przeszła kilka milimetrów od tętnicy głównej. Lekarze twierdzili później, że gdyby kula uszkodziła aor-

tę, papież wykrwawiłby się przed
dotarciem do szpitala.
Ali Agca został aresztowany na
miejscu zbrodni dzięki bohaterskiej

Dokończenie na str. 4
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2 maja dzień pamięci o Polakach poza granicami i o Polonii
Jest nas Polaków prawie 58 milionów. Ponad 37 mln w Polsce i około 21 poza granicami kraju. Mało które
państwo dysponuje tak olbrzymim potencjałem ludzkim – armią ambasadorów polskości na świecie. Trzeba
jednak rozróżnić pojęcie Polonii (emigracji polskiej) od Polaków, którzy w wyniku układu Ribbentrop – Mołotow znaleźli się poza granicami państwa polskiego, gdy ziemie II RP znalazły się pod okupacją sowiecką.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Pierwsze skupiska emigracyjne Polaków pojawiły się w XVI wieku na
dawnych Inflantach Polskich (obecnie Łotwa) oraz na początku XVII
wieku w Ameryce.
Znacząca emigracja polityczna to
lata po upadku powstania listopadowego gdy ziemie polskie opuściło
prawie 10 tysięcy osób a co najmniej
kilkanaście tysięcy zostało zesłanych
w głąb Rosji. Kolejna fala uchodźstwa to czasy po powstaniu styczniowym. Na emigrację udało się 10 tysięcy jego uczestników a na Syberię
zostało zesłanych 40 tysięcy osób.
Masowa emigracja zarobkowa Polaków to okres od końca XIX wieku
do I wojny światowej. Główne kierunki – Stany Zjednoczone, gdzie
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przybyło około 2,5 milina osadników, Kanada – 115 tys. i Brazylia –
100 tys.
W okresie II Rzeczpospolitej wyjechało z powodów ekonomicznych
około 2 milionów obywateli państwa
polskiego a w wyniku reemigracji
powróciło do kraju milion.
Ogólną liczbę Polaków, którzy
opuścili kraj w czasie II wojny światowej i nie powrócili do kraju szacuje się na ok. 500 tys. a co najmniej
2 miliony pozostało się na terenie
ZSRR.
Wciąż zbyt mało doceniana jest
rola emigracji politycznej po 1945
roku i jej wkład w zachowanie tożsamości narodowej, kultury i historycznej prawdy. W pełni zasługuje
ona na miano „drugiej Wielkiej Emigracji”.
Kolejna faza emigracji przypadła
na lata 1981-89. Wyjechało wówczas na stałe z Polski 1 milin 300 tys.
Polaków, przede wszystkim do Niemiec (42%). Były to osoby w wieku
największej aktywności zawodowej
(18-44 lata) – 70 tysięcy wysoko
wykwalifikowanych specjalistów:
inżynierów, lekarzy, fizyków, ekonomistów, informatyków.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, z powodu poszukiwania pracy
i dyskryminacyjnych warunków pro-

wadzenia działalności gospodarczej
w kraju – na emigracji poakcesyjnej
przebywa około 2,5 miliona naszych
rodaków. Główne kierunki wyjazdów to Wyspy Brytyjskie, Irlandia, Niemcy, Holandia. Szacuje się,
że np. Podlasie opuściło 10% ludności, podkarpackie 8,5 %, warmińsko-mazurskie 7,5 %. Z Mazowsza wyjechało blisko 150 tys. osób.
Najwięcej Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkuje Stany
Zjednoczone – 10 milionów, Niemcy – 2 miliony, Brazylię – 1,8 mln,
Francję – 1,5 mln, Kanadę – 900 tys,
Wielką Brytanię – 800 tys.

Obowiązkiem państwa polskiego jest doprowadzenie do możliwie
najpełniejszej współpracy gospodarczej, kulturowej i politycznej całej
wspólnoty polskiej. Jednak potencjał Polonii nie został jak dotychczas
przez Rzeczpospolitą wykorzystany.
Brak jest sprawnego i skutecznego
systemu koordynacji polityki polonijnej.
Jak to możliwe, że Polacy mieszkający w Niemczech (2 mln) nie
mają statusu mniejszości narodowej,
mimo że zapisy Traktatu między RP
a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku dają

osobom polskiego pochodzenia prawo do rozwoju swojej tożsamości,
takie jakie przysługuje mniejszości
niemieckiej w Polsce. Ten stan rzeczy ma swoje konsekwencje – brak
możliwości nauki języka polskiego
jako ojczystego, zarówno w niemieckim systemie szkolnym, jak
i w systemie pozaszkolnym. Tymczasem licząca 3 tysiące społeczność
Cyganów (Romowie i Sinti) posiada tam ustawowo określony status
mniejszości narodowej.
Od ponad 20 lat trwa co najmniej
nieudolna polityka wobec Polaków
na Kresach Wschodnich. Szczególnie widoczne jest to w stosunku do
polskiej większości narodowej (!) na
Wileńszczyźnie, którą poświęcono
w imię „dobrosąsiedzkich relacji”
z Litwą.
Czy wreszcie państwo polskie
stworzy rozwiązania prawne i administracyjne, które zapewnią skuteczną akcję repatriacyjną dla Polaków
z Kazachstanu?
Do najważniejszych zadań polskiej
polityki zagranicznej należy obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Jest to również zadanie dla nas
wszystkich – emigracji, Polaków
w kraju i państwa polskiego, które
ma obowiązek koordynować realizację tych zadań .
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Dokończenie ze str. 4
Czarne chmury
dla Kościoła i Polski

„Każda rzecz wielka musi kosztować
i musi być trudna. Tylko rzeczy małe
i liche są łatwe”.
Nadszedł maj 1981 roku – najtrudniejszy czas dla Kościoła w Polsce od
czasów aresztowania kardynała Wyszyńskiego. 13 maja cały świat zamarł
w przerażeniu, gdy dowiedział się
o zamachu na Papieża. W Polsce otwarto na noc kościoły, w których ludzie
nieustannie modlili się o pomyślną operację Ojca Świętego. Tak było również
w Warszawie.
Prymas Wyszynski nie mógł w tych
modlitwach uczestniczyć osobiście.
Złożony ciężką chorobą, leżał w swoim
domu przy Miodowej. Dopiero dzień
później dowiedział się o zamachu na
Papieża.
– Mieliśmy wielkie obawy, czy mu
o tym powiedzieć – opowiada Barbara
Dembińska. – Baliśmy się, że takiej wiadomości nie będzie po prostu w stanie
znieść. Jaka była reakcja Ojca? Otworzył szeroko oczy i wydobył z siebie tylko
jedno zdanie: „Zawsze się tego bałem”.
Później zamilkł na kilka godzin.
Tego samego dnia wieczorem Prymas
poprosił swoich współpracowników
o magnetofon, by nagrać przesłanie do
narodu:
„Wszystkie modlitwy, które zanosiliście w mojej intencji, proszę skierować
w tej chwili w intencji Ojca Świętego.
Niech Pan go nam zachowa, niech sprawi, aby długie jeszcze lata mógł służyć
Kościołowi Powszechnemu i kulturze
światowej w duchu Ewangelii”. Tych
słów Prymasa Polacy wysłuchali z taśmy magnetofonowej 14 maja w warszawskiej katedrze, a później drugi raz
na placu Zamkowym.

Do nikogo
– najmniejszego żalu

– Osłabienie wyraźnie narastało,
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Czarne chmury
dla Kościoła i Polski w maju 1981 roku
go do ogrodu, a tam zerwał konwalię i
długo delektował się jej zapachem. To
był ostatni jego spacer.
– Wkrótce Ksiądz Prymas nie wstawał
już z łóżka. Ale umysł zachował jasny
– wspominał lekarz pełniący przy Wyszyńskim dyżury, dr Marek Kośmicki.
Gdy zobaczył, jak do jego pokoju
wjeżdża aparatura medyczna i jakiś
sprzęt – stolik przyłóżkowy czy drabinka do podtrzymywania poduszek,
komentował to ze śmiechem: „Niedługo
będę miał tak zagracony dom, że przejść
nie będę mógł!”.

Chwalcie łąki umajone...

foto. www.jp2muzeum.pl
pojawiły się zaburzenia oddychania –
wspomina ks. Bronisław Piasecki.
Jak twierdzą ci, którzy byli przy Prymasie do końca, po zamachu na Papieża
nie miał on już żadnych wątpliwości,
że umiera. Ale nie bał się śmierci. Jak
wszystko w życiu, tak i chorobę, a potem nadchodzącą śmierć, przyjmował
ze spokojem. Nigdy też się nie skarżył,
nie narzekał, że cierpi.
– A gdy ktoś z nas pytał Ojca, jak się
czuje, odpowiadał, że jego choroba nic
nie znaczy w porównaniu z cierpieniami
Ojca Świętego, który leży po zamachu w
szpitalu – wspomina Barbara Dembińska. (...)
22 maja Prymas pożegnał się z biskupami. Mówił ledwie słyszalnym gło-

sem: „Każdemu z was mam wiele do
zawdzięczenia. Same uczucia wdzięczności. Do nikogo – najmniejszego żalu.
Padam z pokorą Prymasa Polski do
waszych biskupich stóp i je całuję. Służyłem Kościołowi 35 lat, na tym stanowisku 35. To jest dość. Bóg wam zapłać.
Bóg wam zapłać, żeście chcieli przyjść i
żeście chcieli być świadkami mojej nieudolności”.
Kardynał poruszał się już wtedy na
wózku inwalidzkim. Kiedy na niego
siadał, mówił ze śmiechem do siostry
Józefy Kozieł, szarytki, która służyła
Prymasowi jako pielęgniarka: „Proszę,
nie mówicie panu kierowcy, że mam taki
nowy pojazd, bo będzie mu przykro!”.
Jeszcze poprosił zakonnicę, by zawiozła

23 maja ogłoszono kolejny komunikat
o stanie zdrowia Prymasa. Komisja lekarska stwierdzała w nim, iż stan zdrowia uległ poważnemu pogorszeniu. Arcybiskup Krakowa kardynał Franciszek
Macharski wołał wówczas, iż „Polska
jest rozdarta między Warszawą a Rzymem”.
– Ksiądz Prymas wyraźnie przygotowywał się już do odejścia. Porządkował dokumenty, wydawał dyspozycje –
wspomina ks. Piasecki.
25 maja Prymas odbył rozmowę telefoniczną z Papieżem. Kiedy Papież
zadzwonił z Polikliniki Gemelli po raz
pierwszy, rozmowa nie doszła do skutku, gdyż przewód telefoniczny w pokoju Prymasa na Miodowej był za krótki,
nie sięgał do łóżka Księdza Prymasa.
Dopiero gdy telefonista przedłużył przewód, kardynał Wyszyński mógł wziąć
do ręki słuchawkę i odebrać telefon od
Papieża.
Była to bardzo trudna rozmowa –
zresztą dla nich obu. Ksiądz Prymas
prosił wtedy cichutko: „Ojcze, jestem
bardzo słaby, bardzo... całuję twoje stopy, pobłogosław mi...”.

26 maja z pałacu przy Miodowej poszedł w świat komunikat o krytycznym
stanie zdrowia Prymasa. Przy jego łóżku
zebrali się najbliżsi współpracownicy.
Zapalili świece i odmawiali różaniec
oraz modlitwy za konających. Prymas w
pewnym momencie przerwał je i prosił
zebranych, żeby się posilili, bo jest pora
obiadu.
– Sam cierpiący, był ogromnie wrażliwy na innych – mówi ks. Piasecki.
Do ostatnich chwil życia towarzyszył
Księdzu Prymasowi obraz Matki Bożej,
który stał na szafce przy łóżku. Wpatrując się w oczy Maryi, przyjmował
ostatni raz Komunię świętą, do Niej też
kierował swe ostatnie na ziemi słowa.
Jak one brzmiały? Przed samą śmiercią
chciał zaśpiewać znaną polską pieśń
Maryjną, ale powiedział tylko słabym,
łamiącym się głosem: „Chwalcie łąki
umajone...”.
Potem w ogóle nie miał już siły mówić, w końcu stracił przytomność. Do
świadomości już nie powrócił.
Zmarł nad ranem, 28 maja 1981 roku,
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w miesiącu poświęconym Maryi.
W oknie Domu Arcybiskupów Warszawskich zawisła biało-czerwona flaga
przepasana kirem. W maju obchodzimy
dwie tragiczne rocznice – zamachu na
Papieża Polaka Jana Pawła II 13 maja na
Placu Św. Piotra w Watykanie i śmierci
Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 28 maja w Warszawie.
Patrząc na obecny stan społeczny , moralny i duchowy rodaków wyraźnie widzimy jak brak jest nam wsparcia i rad
Tych Dwu wielkich Polaków.
W tekście wykorzystano fragmenty z
gazety „Niedziela”.

Oficerowie NATO odwiedzili Ossów
i wzięli udział w niecodziennej lekcji historii
W minioną środę w Parku Kulturowym w Ossowie miała miejsce studyjna wizyta oficerów NATO. Goszczący na zaproszenie Ministerstwa
Obrony Narodowej studenci Baltic Defence College zapoznali się z historią wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej.
Baltic Defence College to założona przez
państwa bałtyckie w 1999 roku wielonarodowa uczelnia wojskowa z siedzibą w Tartu
w Estonii. Realizuje ona wieloaspektowe
szkolenia z zakresu wojskowości i dowodzenia dla wyższej rangi oficerów państw bałtyckich, a także NATO i Unii Europejskiej oraz
innych państw europejskich aspirujących bądź
zaprzyjaźnionych z Sojuszem Północnoatlantyckim i UE. Wśród słuchaczy wspomnianej
uczelni znajdują się żołnierze z różnych zakątków Europy. Można w niej spotkać studentów
z Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii,
Azerbejdżanu czy państw bałtyckich.
Wizyta gości z Baltic Defence College
w Ossowie odbyła się w porozumieniu z resortem obrony i stanowiła elementem szerszego programu szkoleniowego.
- Instytucja, w której się dziś znajdujemy to
unikatowe miejsce, w którym z dumą mówimy o minionych czasach i stawiamy za wzór
postawę narodu polskiego – mówiła podczas
spotkania z oficerami Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. – Wierzę, że wykorzystacie
panowie czas spędzony w naszych progach,
www.gazetapatria.pl

by jak najlepiej poznać historię jakże ważnej
dla Polaków, Europy i reszty świata Bitwy
Warszawskiej. Mam nadzieję, że będzie to
wspaniała lekcja historii popularyzująca wiedzę na temat tego wiekopomnego wydarzenia
- podkreślała.
Żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego
otrzymali solidną dawkę wiedzy historycznej.
Usłyszeli wiele szczegółów o ochotniczych
oddziałach walczących pod Ossowem, poznali historię ks. Skorupki oraz dowiedzieli się
jak wyglądał przebieg całej Bitwy Warszawskiej. Goście mieli także okazję obejrzeć mundury i uzbrojenie, które w ówczesnym czasie
Polacy oraz ich przeciwnicy wykorzystywali
w walce.
- Niewielu ludzi z innych krajów ma wiedzę
na ten temat – przekonywał płk Marek Stobnicki z Baltic Defence College. - Dzięki pobytowi tutaj chcieliśmy przeanalizować tę bitwę
i przedstawić studentom to, jak ważną rolę
w dziejach historii odegrała – dodawał.
UM Wołomin
patria.gazeta@op.pl
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Wołomin uczcił
Dzień Flagi

2 maja w Ossowie obchodzono Dzień Flagi Narodowej.
W obecności władz powiatu na czele z przewodniczącym Januszem Werczyńskim a także gminy Wołomin panią burmistrz Elżbietą Radwan, radnych, mieszkańców, harcerzy, gości i młodzieży - uroczyście wciągnięto
Naszą Biało Czerwoną na maszt. Uczniowie szkoły im Ks. Ignacego Skorupki odśpiewali pieśni patriotyczne. Tuż po części oficjalnej w Pawilonie
Historycznym Bitwy 1920 r. zostały wygłoszone prelekcje historyczne pt:
Obchody patriotyczne Konstytucji 3. Maja w Wołominie autorstwa Jarosława Stryjka i Historia Barw Narodowych wspaniały historyczny wykład pana
Roberta Szydlika.
red.
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Tłumy mieszkańców wzięły udział
w Święcie Konstytucji 3-go Maja
Była msza święta, uroczysty przemarsz ulicami miasta, okazjonalne przemówienia i festyn rodzinny. Tak Wołomin świętował rocznicę uchwalenia Konstytucji
3-go Maja.

Wołomińskie uroczystości upamiętniające 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się mszą świętą w parafii pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Po nabożeństwie kilkusetosobowy
pochód, w towarzystwie pocztów
sztandarowych, żołnierzy Wojska
Polskiego, funkcjonariuszy policji,
straży miejskiej i harcerzy, przemaszerował ulicami miasta w kierunku
skweru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po drodze, w momencie
kiedy zgromadzeni mijali Plac 3-go
Maja, władze miasta i powiatu złożyły wiązankę pod pomnikiem Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Główne uroczystości pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny 1920
rozpoczęły się z kolei od wystąpień
okolicznościowych burmistrz Elżbiety Radwan i starosty Kazimierza
Rakowskiego.
– Akt prawny, którego rocznicę
powstania dziś świętujemy, w ówczesnym czasie spotkał się z szerokim uznaniem Polaków i wyzwolił
olbrzymi entuzjazm społeczeństwa

– mówiła burmistrz Radwan. - Był
zwiastunem naprawy państwa i
próbą ocalenia suwerenności. Choć
poprzez wrogie działania konstytucja szybko została obalona, to samo
jej uchwalenie przyniosło naszym
przodkom pokrzepienie, wiarę w
lepszą przyszłość i powód do narodowej dumy – dodawała.
Wydarzenie zyskało niezwykle uroczystą oprawę. Podniosły
apel poległych zwieńczyła salwa
honorowa, a następnie delegacje
kombatantów,
samorządowców,
przedstawiciele cechów rzemieślniczych oraz organizacji społecznych
i politycznych złożyły wieńce pod
pomnikiem Obrońcom Ojczyzny
1920.
Całość uroczystości zwieńczył
program artystyczny przygotowany
przez dzieci z wołomińskich szkół.
Bezpośrednio po oficjalnych obchodach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej, rozpoczął się festyn rodzinny. Piękna
pogoda tylko dodatkowo pomogła
wypełnić szczelnie mieszkańcami

plac wokół kościoła.
– Zorganizowanie dzisiejszego
festynu było możliwe tylko dzięki
bardzo dobrej współpracy z panią
burmistrz – chwalił ksiądz Zygmunt
Podstawka, proboszcz parafii. – Po
mszy zapraszam wszystkich na szereg atrakcji, które dla was dziś przygotowaliśmy. Będzie nie tylko dla
ducha, ale i dla ciała – zachęcał do
uczestnictwa w festynie.
W programie, który wraz z parafią
zorganizował Miejski Dom Kultury, przewidziano koncert orkiestry
miejskiej, pokaz sztuki cyrkowej,
recitale, pokazy taneczne oraz dyskotekę. Wszyscy chętni mogli także
skosztować przepysznej grochówki,
kiełbasek, chleba ze smalcem i wybornych ciast.
Indywidualne uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja
odbyły się również w parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu
oraz w bazylice św. Trójcy w Kobyłce.
źródło: wolomin.org
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Festyn rodzinny „Dziękuję za miłość...”

Bezpośrednio po zakończeniu oficjalnych obchodów 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w parafii Matki Bożej Królowej
Polski przy ul. Kurkowej, Bezpośrednio po oficjalnych obchodach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej, rozpoczął się
festyn rodzinny. Piękna pogoda tylko dodatkowo pomogła wypełnić szczelnie mieszkańcami plac wokół kościoła. w parafii Matki Bożej
Królowej Polski przy ul. Kurkowej,Bezpośrednio po oficjalnych obchodach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej, rozpoczął się festyn rodzinny. Piękna pogoda tylko dodatkowo pomogła wypełnić szczelnie mieszkańcami plac wokół kościoła. rozpoczął
się festyn rodzinny. Piękna pogoda sprzyjała organizatorom i mieszkańcom, którzy licznie uczestniczyli w obchodach święta. Plac wokół
kościoła Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej wypełnił się po brzegi radosnymi mieszkańcami Wołomina.

- Zorganizowanie dzisiejszego
festynu było możliwe tylko dzięki
bardzo dobrej współpracy z panią
burmistrz – chwalił ksiądz Zygmunt
Podstawka, proboszcz parafii. Zaprosił także wszystkich do udziału
w zabawie, zapewniając o szeregu
przygotowanych atrakcji – Będzie
nie tylko dla ducha, ale i dla ciała
– zachęcał do uczestnictwa w festynie.
Rzeczywiście w programie, który
wraz z parafią zorganizował Miejski Dom Kultury, atrakcji było co
niemiara. Na początek wysłuchano
koncertu Orkiestry Miejskiej pod
kierownictwem Łukasza Wojakowskiego, po czym uroczystego otwarcia festynu dokonała pani burmistrz
Elżbieta Radwan wraz z księdzem
Ależ skąd niektórzy z przegranych
nie rozumieją tego. Tak było i ostatnim razem, burzliwą dyskusję w tym
temacie rozpoczął radny Zbigniew
Paziewski, mówiąc o „wycinaniu
z pracy” i „graniu pracą”. Paziewski
powiedział na wstępie, że może szczegółowo przedstawić listę i zaczęło się
bodajże od wiceburmistrza Mickiewicza, a potem: – Narzeczona pana
Rembelskiego, pan Stępnik w starostwie, kłopot z pracą ojca radnego
miejskiego, pani Zientecka, pani Klimek. Pani ma do tego prawo – radny
przyznał burmistrz Elżbiecie Radwan
prawo do dobierania pracowników.
Jednak dodał, że 90 procent tych
zwalnianych pracowników to „ludzie
z PiS”. Burmistrz odpowiadała na
to: – Jeżeli ktoś odchodzi bo nie chce
pracować, albo jest redukcja etatów,
to jest wycinanie? Przypomniała też,
że „za burmistrza Madziara ludzie byli
wyprowadzani ze swojego miejsca
pracy, my to wszyscy dobrze pamiętamy”. Pan radny Paziewski czyżby
już nie pamiętał że to jego kolega z lat
szkolnych były dyr. MZO Zbigniew
Piróg również były wiceburmistrz
i sekretarz miasta , został pozbawiony za rządów PiS stanowiska pracy
w sposób nazwę to skandaliczny –
w obstawie straży miejskiej dostał pół
godziny na zabranie swoich rzeczy
z biurka i bay, bay za bramę. Na koniec burmistrz dodała: kto jest bez
winy, niech pierwszy rzuci kamie-

Proboszczem Zygmuntem Podstawką i wikariuszami: księdzem Rafałem i Grzegorzem.
Przez cały czas trwania festynu
odbywały się licytacje atrakcyjnych fantów, które przeplatały się
z występami. Na scenie mogliśmy
podziwiać występ estradowo-cyrkowy w wykonaniu dzieci z Akademii
Sztuki Cyrkowej Piotra Tomczaka
prowadzonej w wołomińskim Miejskim Domu Kultury. Nie zabrakło
żonglerki, akrobatyki i magicznych
sztuczek. Gościnnie wystąpił Chór
„Echo” z Lwowa, a swój recital
zaprezentowała Anna Kwilińska.
Swoje umiejętności zaprezentował też Wokalny Zespół Dziecięcy
prowadzony przez Natalię Kaczorowską, która na stałe współpracuje

z Marylą Rodowicz jako chórzystka.
Oprócz uczty dla uszu, była też
i dla oczu - pokazy taneczne dzieci uczęszczających na zajęcia
w MDK przykuły uwagę wszystkich
zebranych. Było show w wykonaniu
tancerzy Klubu Tańca Sportowego
„Shock Dance”, którzy prezentują wyskoki poziom umiejętności
w tańcach nowoczesnych i zdobywają najbardziej prestiżowe nagrody w turniejach i mistrzostwach
Polski i Europy. Występ zespołów
tanecznych „Remix” i „Szalone
dziewczyny”, które pod okiem Haliny Kalinowskiej-Ołdak prezentują
układy tańca nowoczesnego, disco
dance, jazzu oraz tańców latynoamerykańskich wzbudził równie

duże zainteresowanie.
Nie zapomniano także o najmłod-

szych, dla których czekał bezpłatny
plac zabaw, wata cukrowa, popcorn
i lody. Zadbano również o zabawy i konkursy z nagrodami, które
przygotowała Młodzieżowa Rada
Miasta i Młodzieżowy Wolontariat
Parafialny „Otwarte Serce”.
Wszyscy chętni mogli także
skosztować przepysznej grochówki, kiełbasek, chleba ze smalcem
i wybornych ciast. Odbyło się również losowanie nagród, a w jednej
z licytacji rower wylicytowała pani
burmistrz, która po chwili oddała go
ponownie pod młotek.
Na zakończenie odprawiono Mszę
Świętą, a po niej bawiono się wspólnie na dyskotece, którą poprowadził
DJ Kamil.

Pamięć krótka jest... Biją naszych!

Od początku roku trwają zmiany kadrowe zarówno w urzędzie miasta w Wołominie, jak i podległych jednostkach i spółkach. Dlatego na każdej sesji rady miejskiej radni z klubu PiS upominają się o swoich partyjnych
kolegów, ich zdaniem niesłusznie zwolnionych z pracy. Zapomniano widocznie że każda nowa władza ma
bezdyskusyjny przywilej sprawowania władzy według własnej koncepcji.
niem.
Prawda jest taka, że rządzący Wołominem w poprzedniej kadencji PiS
nie jest bez winy. Od pierwszych
chwil urzędowania Ryszard Madziar
wycinał w pień pracowników urzędu i spółek, żeby zrobić miejsce dla
partyjnych kolegów, dla desantu
z Warszawy. Nie bawił się w bon ton,
wyrzucał z pracy bez litości, urzędnicy dostawali ultimatum: albo odejdą
sami, albo zostaną zwolnieni dyscyplinarnie. Wymyślano podłe intrygi,
żeby pozbyć się niechcianych pracowników. Powszechnie szanowanych prezesów wyprowadzano z gabinetu w asyście straży miejskiej jakby
ludzi z marginesu. Co z tego że sądy
przyznały rację poszkodowanym,
butnej władzy zabrakło użyć jednego
choćby ludzkiego słowa – przepraszamy. Wybory samorządowe same
zweryfikowały te podłe poczynania
wysyłając byłego burmistrza na zieloną trawkę. Pozbywano się dyrektorów
szkół, żeby zrobić miejsce dla swoich.
Wystarczy przypomnieć i porównać,
kto pracował w urzędzie, MZO, ZEC,

MDK, OPS, kto kierował szkołami
i przedszkolami w 2010 r., gdy burmistrzem Wołomina był Jerzy Mikulski. Brakuje wielu nazwisk, bardzo
wielu. Zwalnianych doświadczonych
i kompetentnych urzędników raz dwa
zastępowano swoimi. I wtedy było
wszystko OK., żaden z radnych PiS
w poprzedniej kadencji nie upominał się o zwalnianych. A teraz wielki
rwetes, bo biją naszych. Larum trzeba grać, za szable chwytać i walczyć
o ludzi PiS. Nawet o tych, którzy mało
chlubnie zapisali się w dziejach miasta z lat 2011-2014.
Jest takie mądre przysłowie „nie
czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
Radny z PiS rozczulająco mówił
o kimś tam zwolnionym „za pięć
czwarta”, o dyrektorze OPS, który
cały rok przygotowywał się do imprezy i dostał wypowiedzenie dwadzieścia minut przed jej rozpoczęciem.
Ale „za pięć czwarta” zostały zwolnione przez Madziara dziewczyny
z promocji i nikt wówczas się za nimi
nie ujął. Wiceburmistrz Edyta Zbieć
przypomniała, że cztery lata temu

została zwolniona z urzędu, dostała
wtedy trzy wypowiedzenia do wyboru. – Prawnik powiedział, że jeszcze
tak obrzydliwego wypowiedzenia nie
widział.
Ludzie PiS mam nadzieję że nie
wszyscy , bo są wśród nich i wartościowi radni mają krótką pamięć. Już
zapomnieli jak sami zwalniali i troszczą się tylko o swoich. I dziwią się, że
nikt im nie współczuje. My w redakcji
Patrii nawet chętnie byśmy współczuli, ale najpierw chcemy zobaczyć protokoły z sesji z poprzedniej kadencji,
w których czarno na białym zapisano,
że radni PiS z radnym Paziewskim

na czele bronili zwalnianych przez
Madziara pracowników urzędu, jednostek i spółek. Radny Paziewski
doświadczony i wierzący człowiek
choćby w prawo i sprawiedliwość powinien to sam sobie dogłębnie to ocenić. Jeśli takie protokoły zobaczymy,
to z całej siły będziemy bronić każdej
narzeczonej każdego radnego. A już
tak poza wszystkim, to w urzędzie jest
jeszcze dużo pracowników zatrudnionych przez Ryszarda Madziara, którzy
mają się całkiem dobrze na kierowniczych stanowiskach.
Red.
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Panteon Bohaterów w Ossowie

Panteon Bohaterów w Ossowie to jedyne w Polsce miejsce w którym upamiętniamy pomnikami najwybitniejszych Polaków, z ofiar narodowej Tragedii poległych
pod Smoleńskiem.

Ryszard Walczak

Inicjator i Organizator
Budowy Panteonu
Prezes Kapituły Medalu
„Zło Dobrem Zwyciężaj”

W
Sanktuarium
Narodowym
w Ossowie w dolinie 96 dębów
Smoleńskich przy Kaplicy Matki
Boskiej Zwycięskiej od trzech lat
tworzony jest Panteon Bohaterów
pod patronatem Arcybiskupa Henryka Hosera Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej i Pana
Premiera Jarosława Kaczyńskiego,
a jego organizowaniem zajmuje
się inicjator Ryszard Walczak przy
pomocy Kustosza Sanktuarium
Ks. Dziekana Jana Andrzejewskiego
i Konrada Rytla. W ostatnich trzech
latach w dolinie dębów Smoleńskich
w „Panteonie Bohaterów” postawio-

nych zostało już dziesięć pomników
w tym pomnik: Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, Biskupa Polowego
WP Gen. Tadeusza Płoskiego, Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, Gen. Franciszka Gągora, Gen.
Wojciecha Lubińskiego, Marszałka
Macieja Płażyńskiego, Biskupa Polowego WP. Kościoła Prawosławnego Mirona Chodakowskiego i Gen.
Andrzeja Błasika. śp. Anny Walentynowicz ikony Solidarności i Prezesa
IPN śp. Janusza Kurtyki. To właśnie
w piątą rocznicę narodowej tragedii pod Smoleńskiem 11 kwietnia
2015 roku dokonano odsłonięcia
i poświęcenia pomnika Anny Walentynowicz i Prezesa IPN śp. Janusza Kurtyki, uroczystość ta została
poprzedzona Mszą Świętą o której
przewodniczył JE. Arcybiskup Henryk Hoser w Kaplicy Matki Boskiej

Zwycięskiej w Ossowie. Odsłonięcia
pomnika Prezesa IPN Janusza Kurtyki dokonała jego małżonka Zuzanna
Kurtyka a pomnik Anny Walentynowicz odsłonili jej syn Janusz Walentynowicz z wnuczkiem Piotrem, przy
odsłonięciu tych monumentów towarzyszyli im organizator Panteonu Ryszard Walczak i JE Ks. Arcybiskup
Henryk Hoser który również dokonał
poświęcenia tych pomników. Panteon Bohaterów jest darem ofiarnym
dla Diecezji Warszawsko – Praskiej
dlatego szczególne słowa podziękowania składamy osobom stale wspierającym powstające dzieła do których
należą: Poseł RP Mariusz Błaszczak,
Andrzej Rogowski, Konrad Rytel,
Firma Jan Tokarski, Edward Olszowy, Redaktor Naczelny „Patrii” Andrzej Zych, Marek Szafrański, Firma
Gonzi i inni.

Grzegorz Powierza
– kandydat na sołtysa Duczek

W związku z zaplanowanymi na 13 maja 2015 r. o godz. 18.00 wyborami sołtysa Duczek, chcielibyśmy za pośrednictwem naszej gazety przybliżyć Państwu
osobę Grzegorza Powierzy, 41-letniego mieszkańca Duczek z kilkunastoletnim
doświadczeniem pracy w instytucjach państwowych, który aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju naszego wołomińskiego samorządu a przede
wszystkim samych Duczek.

Efektem jego współpracy z byłą
dyrektor ZS w Duczkach panią
Sieradzką było doprowadzenie do
remontu dwóch łazienek w klasach 0-3, doskonale współpracuje
z obecną dyrektorką szkoły panią
Bieńczyk prowadząc rozmowy
z burmistrz Wołomina panią Elżbietą Radwan na rzecz zapewnienia
szkole lepszego dofinansowania
z kasy gminnej. Utrzymuje bardzo
dobre kontakty z byłym dyrektorem szkoły panem Janem Szuflińskim, który wspiera go ogromnym
doświadczeniem oraz pomysłami

z zakresu oświaty. Jako pierwszy zauważył i podniósł problem
likwidowanego przejścia przez
tory na wysokości ulicy Szkolnej
w Duczkach, pisząc w tej sprawie oficjalne pisma, prowadząc rozmowy
z burmistrzami oraz zarządem PKP.
Podejmuje rozmowy, przedstawia
propozycje, angażuje się, negocjuje.
Jak sam podkreśla, rzetelne i skuteczne sprawowanie funkcji sołtysa
z korzyścią dla mieszkańców nie jest
możliwe w obecnej rzeczywistości
prawnej bez znajomości wielu obszarów tegoż prawa w tym chociażby związanych z absorbcją środków
europejskich. Tu wykorzystać chce
swoją wiedzę, doświadczenie oraz
wykształcenie zdobyte na wydziale Prawa i Integracji Europejskiej.
Porozumienie między sołeckie,
stowarzyszenie na rzecz Duczek
(oraz innych wsi), przygotowanie
dokumentów pozwalających na
wykorzystanie funduszy europejskich (zmiana Programu Odnowy
Wsi Duczki), rozwiązanie problemu
ilości miejsc w duczkowskim przedszkolu to wyzwania dla osoby posiadającej i wiedzę i doświadczenie,
bez których można być tylko nic nie
wnoszącym widzem.

Swoimi pomysłami i wiedzą udało
mu się zainteresować poprzedniego burmistrza Ryszarda Madziara,
który zaprosił go do współpracy. Co
ciekawe również obecna władza dostrzega potencjał tego mieszkańca
Duczek co zaowocowało doskonałymi relacjami i bliską współpracą z wiceburmistrzem Sylwestrem
Jagodzińskim. Ma również doskonałe kontakty z innymi sołtysami,
radnymi zarówno gminnymi jak
i powiatowymi. Cieszy się pełnym
poparciem większości byłych kandydatów na radnych miejskich startujących z Duczek.
Grzegorz Powierza jest osobą bardzo dynamiczną i zaangażowaną
w rozwój całej gminy. Duczki
z takim sołtysem-menadżerem,
tworzącym doskonałe relacje z innymi sołtysami, radnymi, dyrekcją
szkoły oraz władzą gminną, zyskają naprawdę wiele. Uważamy,
że Grzegorz Powierza doskonale
sprawdzi się w pełnieniu tej społecznej roli jaką jest funkcja sołtysa
i zachęcamy mieszkańców Duczek
do oddania głosu na tego młodego,
dynamicznego i wykształconego
człowieka.

Wyrywanie kasy
Na samym początku swojego urzędowania burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan utworzyła Centralny Rejestr Umów. Od tej pory każdy może na stronie urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej zobaczyć, na
co wydawane są publiczne pieniądze. Jest to ewenement ale i otwartość rządzenia obecnej władzy.
Niektóre pozycje budzą zdumienie np. 18 tys. zł rocznie
na kwiaty albo 19 tys.
na pieczątki. Ale
w porównaniu z
tym co ostatnio
ukazało się w rejestrze umów, te
ostatnie pozycje
z 2015 r. zmalały
i zrobiły się wręcz ubogie. Opublikowany został
otóż rejestr umów z 2010
i 2011 r. Przykład marnotrawstwa i szastania
pieniędzmi,
jakiego
Wołomin wcześniej nie
widział. Już w połowie
grudnia 2010 r., tuż po
objęciu władzy przez
Ryszarda Madziara, niejaki pan Remigiusz zainkasował 29 tys. zł za „opracowanie wniosków i studiów
wykonalności w zakresie pozyskiwania środków”. Niezadługo potem
powstał ciąg dalszy opracowania
pod tym samym tytułem, ale widać
większej mocy, bo za 23 tys. zł. Ponad 50 tys. z gminnej kasy w ciągu
kilku miesięcy, to dopiero jest pozyskiwanie środków!
Rok 2011 to duże wydatki na działania promocyjne. Specjalistą w wyrywaniu kasy był w tej dziedzinie
Piotr B. Specjalistą wysokiej klasy,
bo w ciągu jednego tylko miesiąca
zarobił trzy razy po 5 tys. zł – za
działania promocyjne oraz dwukrotnie za publikacje dokumentujące dzieje Wołomina (chociaż był
z Warszawy). Razem w lutym
2011 r., na dobry początek w gościnnym Wołominie, Piotr B. zainkasował ponad 15 tys. zł (a dla
biednej ekspedientki w sklepie to
roczna pensja). Do tego jeszcze
robił urzędową gazetę „Puls Wołomina” za ponad 3 tys. miesięcznie.
Jakoś dało się żyć a puls wzrastał aż
pod nadciśnienie grożące zawałem
finansowym.
Burmistrz Ryszard Madziar okazywał wyjątkową hojność (z miejskiej kasy) swoim partyjnym kolegom. Janusz Tomasz Czarnogórski
najpierw przygotował „Działania
w ramach programu Ossów Wrota
Bitwy Warszawskiej 1920 r.” za ponad 15 tys. zł. Chyba jeszcze nie był
członkiem zarządu MZO, tylko czekał w wołomińskim urzędzie na ciepłą posadkę. W listopadzie 2011 r.
Czarnogórski wziął z urzędu –
w którym był przecież zatrudniony
na bliżej niesprecyzowanym stanowisku – 4,5 tys. zł za „analizę działań związanych z nadzorem właścicielskim”. A ponieważ szły święta,
to w grudniu tego samego roku
Czarnogórski dostał od burmistrza kolejne 4,5 tys. zł tym razem
za „opracowanie zasad nadzoru
właścicielskiego”.
Pracowitość
i wszechstronność warta każdych
pieniędzy. Ciekawe, co tworzył

J . T.
Czarnogórski w kolejnych latach. I za ile?
Lektura umów z 2011 r. z początków rządów Ryszarda Madziara
szokuje. Ponad 3 tys. dostała nieznana bliżej pani za „koncepcję
bezpłatnego biuletynu Urzędu Miejskiego i stworzenie bazy danych
mediów lokalnych”. To po prostu
jest kpina, bezczelne wysysanie
pieniędzy z miejskiej kasy. Czyżby
w ramach tej koncepcji wymyślono w urzędowym świerszczyku rubrykę pt: „Tydzień burmistrza” by
w jakiś sposób wytłumaczyć niekiedy kilkanaście zdjęć ojca miasta
w jednym wydaniu tego organu
ludu. I tak na kilkunastu stronach
przez cztery lata oglądaliśmy burmistrza na odcinku pracy w urzędzie,
w terenie a to jak lustruje oświatę,
jak grzmi z ambony podczas uroczystości kościelnych po bale i wyjazdy w ciepłe kraje. Czas szybko
przeleciał przez całą kadencję, a teraz wszyscy płacimy za gigantyczne
zadłużenie Wołomina. Ale jak się
dawało lekką rączką po dwa razy
2,5 tys. za „opracowanie i aktualizację dokumentów strategicznych”,
czy koncerty okolicznościowe za
4,6 tys., to takie są konsekwencje.
Aż strach pomyśleć, co ciekawego
pokażą rejestry umów z lat 2012,
2013 i 2014.
A teraz prośba do Pani Burmistrz.
Chcemy, ale to koniecznie chcemy
zobaczyć te wytwory genialnych
umysłów. Najlepiej zrobić wystawę
z tymi opracowaniami, diagnozami,
koncepcjami, analizami. Obok na
karteczce nazwisko autora i zainkasowana kwota. Koniecznie trzeba
te dokumenty ujawnić. Bo jeszcze
wierzymy, że one w ogóle powstały
i są w wołomińskim urzędzie.
Red.
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Postkolonialna bariera
8 maja prezydent Bronisław Komorowski fetuje, niedawno uchwalony przez Sejm
RP, Narodowy Dzień Zwycięstwa. Jakiego zwycięstwa?

Fałszowanie Historii

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej
Polska odniosła w swojej historii wiele
zwycięstw. Zwyciężyliśmy w 1920 roku
i w 1980 tworząc Solidarność. Wielkie
zwycięstwa odnieśliśmy pod Wiedniem,
Beresteczkiem, Chocimiem, Kircholmem, Orszą, Grunwaldem, na Psim
Polu czy pod Cedynią. Tych zwycięstw
było znacznie więcej. To na tych i innych polach bitewnych wykuwana była
wielkość naszej Ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest pamięć o bohaterstwie
i ofiarności naszych przodków, którzy
nie szczędzili krwi w walce o wolność
i wielkość Polski. Ale pamięć, to nie
tylko hołd naszej wielkiej historii. To
przede wszystkim kształtowanie naszej
wspólnoty narodowej, kształtowanie
dumy z dokonań naszych przodków, to
zastrzyk moralnej siły koniecznej do
trwania i rozwoju każdej wspólnoty. To
wyznaczanie poziomu naszych aspiracji
i mobilizowanie współczesnych pokoleń do sprostania największym wyzwaniom współczesności i przyszłości. Pamięć zwycięstw, to walka o przyszłość
naszej Ojczyzny, o jej godne miejsce
wśród współczesnych narodów.
Ale 8 maja, a tym bardziej 8 maja
1945 roku, Polska nie odniosła żadnego zwycięstwa. Zwycięstwo odniósł
Związek Sowiecki, także w tej wojnie
zwyciężyły Stany Zjednoczone i Wlk.
Brytania oraz Francja, która została
wyzwolona spod niemieckiej okupacji,
ale nie Polska. Polska utraciła połowę
przedwojennego terytorium państwowego, zginęło ponad 6 mln. jej obywateli, Warszawa została zamieniona
w morze gruzów, a władze polskiego
państwa z wicepremierem, Delegatem
Rządu RP na Kraj i Komendantem
Głównym Armii Krajowej, armii walczącej od początku wojny z niemieckim
okupantem, zostały aresztowane wraz
z dziesiątkami tysięcy żołnierzy i wywiezione do Związku Sowieckiego.
Polska z II wojny światowej wychodziła
nie tylko jako okaleczony naród i zrujnowany kraj, ale przede wszystkim jako
naród powtórnie zniewolony, tym razem
przez drugiego współsprawcę wybuchu
wojny i jej zwycięzcę - Związek Sowiecki. Wychodziliśmy z wojny jako
naród, który znowu utracił swoja wolność. Gdy na ulicach Moskwy, Nowego
Jorku, czy Paryża i Londynu ludność
świętowała i radowała się z zakończenie
wojny, Polacy mieli poczucie własnej
klęski. Najtrafniej uchwycił to Jerzy
Andrzejewski w skądinąd zakłamanej
książce “Popiół i diament”. Ale opisując
moment ogłoszenia z ulicznych megafonów komunikatu o zakończeniu wojny
trafnie zauważył, że Polacy wysłuchali
go w milczeniu, a następnie rozeszli się
do swoich zajęć. Polacy nie świętowali,
bo nie mieli poczucia zwycięstwa, mieli poczucie wielkiej klęski. Był to czas,
gdy za walkę z Niemieckim okupantem
trafiało się do sowieckiego łagru, albo
pod ścianę przed pluton egzekucyjny.
patria.gazeta@op.pl

Uznanie zakończenia II wojny światowej za “Narodowy Dzień Zwycięstwa” to nie tylko fałszowanie historii,
to przede wszystkim wpisywanie się
w narracje historyczną tych, którzy
przyczynili się do utraty niepodległości
w czasie II wojny światowej, a przede
wszystkim wpisywanie się w narrację
Związku Sowieckiego, który nie tylko
przyczynił się do rozpętania tej wojny,
ale zniewalał nasz naród przez kolejne
45 lat. To świętowanie i radość z naszej niewoli, chęć uczestnictwa niewolnika w obchodach wydarzeń, które
jego właściciel uznaje za wiekopomne
dla swojej dominacji i który oczekuje
od nas takich aspiracji i takiej pozycji,
jaką uzyskaliśmy w konsekwencji jego
zwycięstwa. “Narodowy Dzień Zwycięstwa” 8 maja to fetowanie własnej klęski i wyraz postkolonialnej mentalności.
To kapitulacja z własnej podmiotowości
w wymiarze historycznym i rezygnacja
z podmiotowości w wymiarze polityki
współczesnej.
Jak pisał Orwell: “Kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość”. W 26 lat po upadku komunizmu
w Polsce, Polacy nie kontrolują swojej
przeszłości, bo nie kontrolują swojej
teraźniejszości i nie kontrolują swojej
przyszłości. Taka jest nauka płynąca
z uchwalenia i obchodów „Narodowego
Dnia Zwycięstwa”.
Pierwszym wymogiem odzyskania
własnej podmiotowości jest kontrolowanie własnej przeszłości. To fundamentalny wymóg własnej wolności. Bez
własnej wizji historii jesteśmy skazani
na narodowe wykorzenienie i narodową
klęskę. Żaden naród nie może istnieć
bez patriotyzmu, a duma z własnej przeszłości i szacunek dla własnych bohaterów, to podstawa naszej tożsamości,
bez której nie ma szans także na własna
politykę.

Brak polityki
historycznej

Państwo polskie nie prowadzi polskiej
polityki historycznej. W ostatnich latach
nie obchodziliśmy 900-lecia obrony
Głogowa i zwycięstwa na Psim Polu,
nie świętowaliśmy zwycięstwa pod
Kłuszynem, ani zajęcia Moskwy, a obchody 150-lecia Powstania Styczniowego spotkały się z ostentacyjną niechęcią
obozu rządowego. Na obchody 70-lecia
wybuchu II wojny światowej zaproszono przedstawicieli państw, które tą wojnę wywołały. Prezydent Komorowski,
w imieniu państwa polskiego, uznał
nasz naród za współwinny zbrodni ludobójstwa na narodzie żydowskim,
a tablica upamiętniająca to ludobójstwo
w Muzeum Żydów Polskich potwierdza
to kłamstwo. Państwo polskie sfinansowało filmy Ida i Pokłosie obciążające nasz naród tą zbrodnia, a telewizja
publiczna wyemitowała niemiecki film
propagandowy także obciążający nasz
naród zbrodnią dokonana przez Niemcy. W polskiej szkole władzę ograniczają naukę historii i literatury polskiej.
To wszystko prowadzi do kulturowego
i narodowego wykorzenienia, do niszczenia przywiązania młodego pokolenia
dla własnego narodu, niszczy narodową
dumę i patriotyzm wśród młodego pokolenia. Żaden naród nie może istnieć
i rozwijać się bez patriotyzmu, bez narodowej dumy i wierności narodowej

Na zdjęciu parada zwycięstwa w Londynie w czerwcu 1946 roku,
w której nie mogli uczestniczyć Polacy.
tradycji. Niszczenie narodowej dumy
i świętowanie obcych zwycięstw, które
są naszymi klęskami, to niszczenie narodu. To działanie w interesie naszych
wrogów, którzy dążą do zdezintegrowania naszego narodu i zaniku jego instynktu samozachowawczego.

Dumni z naszej historii

Odzyskanie własnej przeszłości, to
przede wszystkim odbudowa własnej
tożsamości i własnego patriotyzmu, to
budowanie optymizmu historycznego
w oparciu o wspaniałe sukcesy naszej
przeszłości. To budowanie dumy z roli,
jaką nasz naród odegrał w przeszłości.
Od obrony chrześcijańskiej Europy
przed Tatarami, Turkami i bolszewikami, dumy z piękna naszych gotyckich
i barokowych kościołów, z osiągnięć naszego ustroju w postaci zasady neminem
capitivabimus i filozofii Pawła Włodkowica nienawracania pogan mieczem, to
duma z tolerancji religijnej i początków
demokracji, to wreszcie duma z naszej
nieustępliwej walki o wolności, postawy św. Maksymiliana, dzieła Solidarności i Jana Pawła II. To pamięć naszych wielkich zwycięstw militarnych
w których walczyliśmy w obronie cywilizacji chrześcijańskiej. To wszystko
buduje przywiązanie do naszego narodu i wiarę w jego przyszłość. Ale także
w naszej historii odnieśliśmy wiele klęsk, walcząc w słusznej sprawie,
w sprawie wolności własnego narodu
i wolności innych. Tym którzy walczyli
należy się nasza część, nasz szacunek
dla ich ofiary. Uznanie, że często na
przekór wszelkim siłom, walczyli o to,
co jest najważniejsze dla każdego narodu: o wolność. Ich ofiara także nie może
być zapomniana, bo jest świadectwem
wielkiej miłości do naszego narodu
i jest dla nas wzorem i przykładem, jak
zachować się w najtrudniejszych momentach naszego życia. I im winniśmy
cześć. To także buduje optymizm historyczny, bo po latach klęsk, przychodziły
zwycięstwa.
Odzyskanie własnej historii, szacunek dla tych, którzy walczyli o naszą
wielkość i dla tych, którzy w najbardziej beznadziejnej sytuacji walczyli
o nasz honor, jak żołnierze niezłomni
walczący z komunistycznym zniewoleniem, to warunek naszej podmiotowości
i wolności. Dlatego musimy z całą siłą
przeciwstawić się pedagogice wstydu lansowaną przede wszystkim przez
„kulturowych” neobolszewików, oskarżającej nasz naród o wszelkie możliwe
historyczne zbrodnie. Ta bolszewicka
propaganda oskarżająca żołnierzy powstańców warszawskich, w ogóle Polaków o współudział w ludobójstwie

niemieckim, ma na celu nie odkrywanie
prawdy, ale dyskredytowanie naszego
narodu, niszczenie jego patriotyzmu
i dumy z własnej polskości. To działalność wrogów naszego narodu i jako taka
musi być odrzucona i potępiona.
Dlatego od pięciu lat, każdego roku,
w dniu 9 maja, w dniu w którym spadkobierca Związku Sowieckiego, współczesna Rosja, fetuje swoje zwycięstwo
w II wojnie światowej, Prawica Rzeczypospolitej składa kwiaty i modli
się na warszawskich Powązkach przy
symbolicznym grobie Jana Stanisława
Jankowskiego, Delegata Rządu na Kraj,
najwyższego rangą przedstawiciela
władz Najjaśniejszej Rzeczpospolitej,
przebywającego w okupowanej Polsce
i aresztowanego przez Armię Sowiecką. W momencie świętowania przez
Sowiety swego zwycięstwa przebywał
w sowieckim więzieniu i prawdopodobnie tam został zamordowany w 1953.
Ten gest przypomina prawdę historyczną, że zakończenie II wojny światowej
nie było polskim zwycięstwem, było
polską klęską, w której straciliśmy niepodległość i ofiarę poniosła najbardziej
patriotyczna część polskiego narodu.
Ten gest, to próba odbudowania polskiej
historii, polskiej polityki historycznej,

to próba w wymiarze historycznym podkreślenia potrzeby naszej podmiotowości, nie tylko w wymiarze przeszłości,
ale także w wymiarze teraźniejszości
i przyszłości.

Tożsamość historyczna

Odbudowa własnej tożsamości historycznej jest podstawą narodowej polityki, polityki obliczonej na realizowanie
własnej, a nie narzuconej przez innych,
wizji interesu narodowego i własnego
miejsca we wspólnocie europejskich
narodów. Tylko naród o silnej historycznej tożsamości, dumny z własnej
przeszłości, przywiązany do własnej
tradycji, broniący własnych interesów,
naród ożywiony patriotyzmem, jest
w stanie podmiotowo kształtować własną przyszłość. Natomiast naród zgadzający się na dominacje innych, naród
świętujący obce zwycięstwa, realizujący obce narracje historyczne, to naród
rezygnujący z własnej niezależności
i podmiotowości. To w konsekwencji
naród rezygnujący z własnej wolności,
to naród dekadencki, schyłkowy, realizujący tylko obce oczekiwania i obce
interesy, niezdolny do walki o własną
niezależność i własne miejsce we współczesnym świecie. Dlatego odzyskanie
własnej historii, to odzyskanie własnej
podmiotowości i własnej wolności, to
wstęp do własnej polityki. To zerwanie
z polityką dryfowania, w której cele narodowe wyznaczają inni i próba kształtowania samodzielnie własnego losu.
Dlatego tak ważne jest wyzwolenie się
z postkolonialnej historii, bo to nie jest
nasza historia.
„Narodowy Dzień Zwycięstwa”, to
utrwalanie tylko mentalności postkolonialnej, blokującej podmiotowość
mentalną naszego narodu, to bariera
blokująca naszą wolność i podmiotowość. Ci którzy świętują zwycięstwa
naszych wrogów nie są w stanie realizować polskich interesów. Polsce potrzeba narodowego przywództwa, a nie
okupantów państwowych stanowisk.
Polsce potrzeba przywództwa, które
wyznaczy kierunki naszego narodowego rozwoju, a takie przywództwo jest
także przywództwem przywracającym
sens naszego historycznego i moralnego
przeznaczenia. Czas na odrzucenie postkolonialnej mentalności i odrodzenie
naszego Narodu.

OGŁOSZENIE

Komisja
Inwentaryzacyjna
Rady Miejskiej
w Wołominie
na podstawie art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja
1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. ze zm.).
zawiadamia
że w okresie od 28 kwietnia do 27 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie w pok. 218 wyłożony został spis inwentaryzacyjny mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji. Osoby, których interesu prawnego dotyczą ustalenia zawarte
w spisie inwentaryzacyjnym mienia mogą w tym czasie zgłaszać
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w miejscu wyłożenia
spisu.
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
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Na kogo zagłosujemy?
Jak to się stało Polsko?

Co to za kraj i co to za rząd fachowców?
1. Premier stwierdza, że „Ten kraj to nienormalność”
2. Minister Gospodarki mówi, że nie wierzy w państwowe emerytury.
3. Minister Sprawiedliwości posiada broń bez pozwolenia.
4. Minister Sportu pyta kto wybierał drużyny do meczu o Superpuchar.
5. Minister Spraw Zagranicznych mówi w prywatnej
rozmowie, że zrobił innemu krajowi loda.
6. Minister Spraw Wewnętrznych mówi, że „Ten kraj
istnieje jedynie teoretycznie.” I dodaje o strategicznej spółce rządowej „To chuj, dupa i kamieni kupa”
7. Minister Rolnictwa nazywa rolników frajerami.
8. Minister Edukacji, tak wierzy w stworzony przez
siebie system, że posłała własne dzieci do prywatnej
szkoły.
9. Pani Premier mówi, że w razie zagrożenia zamknie
się w domu.
10. A Prezydent nawołuje do zgody wygrażając pięścią…
Czy już wiesz co to za kraj? Tak, to właśnie Twój Kraj.
To Polska AD 2015.

Kiedy do tego doszło? Jak to się stało,
że jesteśmy dziś w tak przykrym momencie?
Gdzie popełniliśmy błąd?
Doszło do tego bo daliśmy się oszukać.
Doszło do tego, bo wierzyliśmy w to co mówią nam ich

„PATRIA”

Pan Prezydent w Japoni.

Cesarz i szogun

przyjaciele lub „pracownicy” zatrudnieni w mediach
i udający „obiektywnych i rzetelnych”.
Doszło do tego, gdyż popełniliśmy błąd zaniechania
i obojętności.
I nadal może tak być, bo dziś już nie wierzymy, że może
być inaczej…

Dowiedziałem się z telewizji i służalczej radiofonii,
że prezydent udał się z wizytą do Cesarstwa Japonii.
Miało to być wspaniałe, wielkie przedwyborcze widowisko,
a wyszło jak zawsze, wielkie przedwyborcze pośmiewisko.

No to, gdy już nie pozostało nam nic innego…
UWIERZMY! Zmieńmy Polskę na lepszą, na taką jakiej
chcielibyśmy dla siebie i naszych dzieci. Nie słuchajmy
oszustów i fałszywych proroków.

W najczarniejszych snach nie śniłem, że coś takiego się wydarzy,
prezydent do przemówienia stanął na stołku dla dziennikarzy.
Można to w prosty sposób wytłumaczyć o tym jestem przekonany,
łaskawie nam panujący do stołków, jest od dawna przywiązany.

Słuchajmy tylko siebie i swojego sumienia. To naprawdę wystarczy.

Wygłosił mowę do pustej sali lub jak kto woli do słupa,
wydaje mi się że Japończycy z prezydenta zrobili poprostu głupa.
W kronikach cesarstwa nigdy nie notowano takiego wydarzenia,
żeby mówca nie wiedział, gdzie stanąć do przemówienia.

To my wiemy co jest dla nas ważne, co jest dla nas właściwe.
To my wiemy, że ważna jest dla nas edukacja, służba
zdrowia, przyjazny aparat podatkowo-urzędniczy i wiele innych spraw, a nie obchodzi nas kompletnie to, co
media próbują nam narzucić jako „istotne tematy”, jak
np. selfie jednego kandydata, brak garnituru u drugiego
czy nowo narodzone dziecko trzeciego.
To my wiemy co jest dla nas ważne. I nie dajmy sobie
wmówić, że ktoś wie co jest dla nas lepsze.

To my wiemy co jest dla nas ważne!
Pamiętajmy o tym. Zawsze.

PS. A jeśli ktoś nie wie, niech wyłączy telewizor :-)
Wewnętrzn y głos po kilku dniach sam podpowie jakie
wartości i sprawy są ważne w życiu każdego człowieka
i co można zrobić aby było tak jak my chcemy.
Tak jak my chcemy, do cholery!
tekst pochodzi z www.zelaznalogika.net

Po cóż ta wizyta nie wiem czy odgadnę tym razem,
nie daj Boże prezydent gdy wygra wybory, ogłosi się cesarzem.
Jak mówią niektórzy publicyści i opozycyjni politycy,
taka wizyta owiana jest zawsze mgłą tajemnicy.
Co łączy pierwszego obywatela R.P. z kwitnącej wiśni krajem,
wielu twierdzi że prezydent w tajemnicy został samurajem.
Niech w świat idzie przekaz, Polsce to nie zaszkodzi,
drżyjcie wrogowie bo nieistniejącą armią samuraj dowodzi.
Kiedy to zacne towarzystwo wracało na Ojczyzny łono,
salę przylotów po brzegi wiwatującymi wypełniono.
I dopełniła się szczęściem Polska, jak wodą laguna,
a prezydent obwieścił że z Cesarstwa do kraju przywozi szoguna.
Gdyby po tej wizycie doszło między rodakami do sporów i waśni,
odsyłam ich do profesora Nałęcza, który wszystko wyjaśni.
Ilość wygłaszanych przez niego „mądrości” jest doprawdy niepojęta,
do tej pory nie wiem czy ośmiesza on siebie, czy prezydenta.
Czesław
Ireneusz
Grabowski
urodził
się
13.08.1951 r.
na Podlasiu.
Od czterdziestu lat jest
mieszkańcem
Kobyłki.
W czasie odbywania służby wojskowej za swoją patriotyczną postawę i godzenie w obronność PRL,
został skazany na 5 lat więzienia.
Obecnie jest rencistą, a w wolnych
chwilach pisze wiersze o tematyce
patriotyczno-historycznej i aktywnie uczestniczy w pracach Klubu
Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce.
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„Najbliższy mojemu sercu polski zabytek na Grodzieńszczyźnie”
W piątek, 24 kwietnia 2015 roku w sali widowiskowo-konferencyjnej Parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „Najbliższy mojemu sercu polski zabytek na Grodzieńszczyźnie” połączone z wręczeniem dyplomów oraz nagród.
To wyróżnienie i ogromny zaszczyt
uczestniczenie w kolejnym Konkursie organizowanym przez Polaków
z Grodzieńszczyzny.
Jury Konkursu w składzie: przewodniczący jury o. Wiktor Bochan,
Pan. Krzysztof Zieliński, Pani Halina Waluszko, Pani Wioletta Kowalczuk oraz Bogdan Grzenkowicz,
oceniło prace . Oto wyniki:
Kategoria „Opowiadanie”
I miejsce – Danuta Rogowska
I miejsce – Robert Wojtas

Bogdan Grzenkowicz

przewodniczący Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego

Na
podsumowanie
Konkursu uczestnicy przyszli razem ze
swoimi Rodzinami oraz znajomymi. Wszyscy mogli też obejrzeć
wystawę prac biorących udział w
Konkursie. Ogłoszenie wyników
umilały swoim śpiewem solistki parafialnego zespołu “Liberamente”
Julia Kricka oraz Anna Jadeszko.
Na Uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia
nagród zaproszono: Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p.
Krzysztofa Zielińskiego, proboszcza Parafii o. Dmitrija Łabkowa, o.
Wiktora Bochana. Parafia Najświętszego Odkupiciela poprosiła mnie o
objęcie Patronatem tego Konkursu.

Kategoria „Wiersz własny”
I miejsce – Swietłana Strok
Kategoria „Praca plastyczna”
I miejsce – Tatiana Abramowicz
I miejsce – Maria Masiukiewicz
Kategoria „Praca ręczna”
I miejsce – Jarosław Kirwiel
I miejsce – Ina Kłapatok
Kategoria „Foto”
I miejsce – Anna Lepiesza
Uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane
przez Konsulat Generalny RP w
Grodnie, Proboszcza Parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie o. Dmitrija Łabkowa. Nagrody
przekazane przeze mnie były ufundowane przez Burmistrza Miasta
Kobyłka Pana Roberta Roguskiego, Radnego Miasta Marki Pana

Radosława Deca oraz Klub Gazety
Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Następnego dnia z Przyjaciółmi z
Grodna pojechałem do okolicznych
miejscowości. Sopoćkinie to typowe polskie miasto. Na mocy postanowień konferencji jałtańskiej,
władze sowieckie zobowiązały się
do zwrotu Polsce terytoriów na zachód od linii Curzona, która w tym
rejonie przebiega wzdłuż Niemna.
Miejscowość Sopoćkinie znajduje
się na na zachód od linii Curzona,
zamieszkana była prawie wyłącznie przez Polaków. Mimo to, zapadła decyzja o pozostawieniu jej w
składzie Białoruskiej SRR. W lipcu
1944 roku mieszkańcy Sopoćkiń
utworzyli komitet, który 15 lipca
1945 roku skierował list do Pana
Posła Poselstwa Polskiego w Mo-

skwie z prośbą o pomoc i interwencję na rzecz zmiany decyzji:
Jednak Ambasada była zupełnie
uzależniona od ZSRR, dlatego też
Sopoćkinie pozostały w po stronie
Białoruskiej SRR.
Bardzo ciekawym miejscem jest
Kanał Augustowskie w Niemnowie,
gdzie mam przyjemność poznać
Panią Lubę Zarzecką, która wraz z
synem prowadzi prywatne muzeum
Kanału Augustowskiego. Pokazują
nam elementy metalowe i drewniane starych śluz, korby, zaczepy na
bramy i wiele innych rzeczy, które
od lat zbierają wśród okolicznych
mieszkańców. Widać, iż robią to z
wielkim oddaniem, by przybliżać
i zachować dla potomnych historię
tego unikalnego obiektu.
Na trasie Grodno-Sopoćkinie zobaczyłem Forty Grodna w Naumo-

wiczach. Kawał polskiej historii...
ziemia ta została zroszona męczeńską krwią tysięcy Polaków, w tym
Błogosławionej Marianny Biernackiej. Niemcy w latach 1941-1944
dokonali tutaj kilku masowych
egzekucji na bezbronnej ludności
cywilnej nie oszczędzając kobiet
i dzieci. W miejscu egzekucji na
wzgórzu wzniesiono 4,5 metrowy
krzyż z czarnego granitu.
Grodno, Sopoćkinie, Niemnowo,
żyjący tam Polacy są podobni do
nas mieszkających w Powiecie Wołomińskim. Mają jednak coś czego
zawsze Im możemy zazdrościć,
Dumę z bycia Polakiem. Bóg, Honor, Ojczyzna jest dla Nich sprawą
nadrzędną. Ta cecha w Polsce realizowana jest słowem, nie czynem.
Jest instrumentem propagandy, a
nie głębokiej wiary w wartości. Na
naszych oczach realizowany jest
scenariusz opuszczania kraju przez
młodych ludzi. Na naszych oczach
zmniejszane są ilości lekcji historii. Na naszych oczach nadal trwa
nagonka, lub celowe milczenie nad
Pamięcią o Bohaterach, jak Inka, Pilecki, Ciepliński...
Pamiętajmy słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że „Naród bez dziejów, bez
historii, bez przeszłości, staje się
wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”.

REKLAMA

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy jedną z najskuteczniejszych
firm doradztwa podatkowego w Polsce

Według rankingu ogłoszonego w dniu
5 marca br. przez Dziennik Gazety
Prawnej, zawód doradcy podatkowego ma się dobrze pomimo deregulacji,
czyli dopuszczenia do wykonywania
tego zawodu osób bez kierunkowego
wykształcenia. Na rynku usług doradztwa podatkowego doceniani są eksperci. Od 10 sierpnia ubiegłego roku praktycznie każdy, kto nie był karany za
przestępstwa gospodarcze może prowadzić biuro księgowe. Oznacza to, że
powstają nowe biura świadczące usługi podatkowe oferujące konkurencyjne
ceny. Czy oprócz konkurencyjnych cen
nowo powstające firmy oferują konkurencyjną jakość okaże się po kontroli
rozliczeń.
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
jest jednym z liderów na ryku usług podatkowych. Eksperci Kancelarii mają
ponad 21-letnie doświadczenie i kom-

patria.gazeta@op.pl

§
petencje potwierdzone certyfikatami. Potwierdzeniem tych kompetencji jest także
wysoka, 8 pozycja w rankingu najskuteczniejszych firm doradztwa podatkowego
w Polsce.
Kapituła redakcyjna oceniając firmy doradztwa podatkowego za 2014 rok wzięła
pod uwagę następujące kryteria:
a) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r./osobę merytoryczną
b) liczba klientów/osobę merytoryczną
c) liczba wygranych spraw sądowych
d) liczba spraw zakończonych skutecznym odwołaniem do organu drugiej
instancji
e) liczba pozytywnych interpretacji indywidualnych
Jednym z najważniejszych osiągnięć
w zakresie doradztwa należy uznać sprawę dotyczącą opodatkowania podatkiem
od nieruchomości gruntów należących
do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawę pod nadzorem Tadeusza
Skłodowskiego doradcy podatkowego
nr 01531 prowadziła zatrudniona w Kancelarii Honestus (Grupa Skłodowscy) Justyna Kuś-Jakubowska – radca prawny
WA-8703. Nieruchomość gruntowa była
zabytkiem (na jej terenie znajdowały się
ruiny fortów obronnych), ale nieutrzymywanym zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków. Urząd gminy opodatkował
ponad 6ha gruntu stawką najwyższą,
jak dla gruntu zajętego na prowadzenie
działalności. W toku postępowania sądowego, w drodze zwykłej argumentacji,
udało się wykazać, że nieruchomość nie
nadaje się ze względów technicznych
na prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności wykazywania,
że grunt jest skażony lub w inny drastyczny sposób zniszczony. Sprawę zakończono bez konieczności powoływania

rzeczoznawców.
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
w 2014 roku odnotowała także sukcesy:
Kilkadziesiąt odwołań od decyzji
pierwszej instancji z tytułu podatku VAT
oraz zapytań o interpretacje podatkowe – Piotr Kościańczuk nr 11908.
Kilkadziesiąt odwołań od decyzji
pierwszej instancji z tytułu podatku podatków dochodowych (PIT, CIT) oraz
zapytań o interpretacje podatkowe –
Dariusz Skłodowski nr 01530
Dwie wygrane sprawy sądowe w ramach odwołań od decyzji Naczelnika
US – Justyna Kuś-Jakubowska, radca
prawny WA-8703.
Dwa wygrane postępowania w zakresie podatku od nieruchomości – Tadeusz Skłodowski doradca podatkowy
nr 01531 oraz Justyna Kuś-Jakubowska, radca prawny WA-8703.
Jest nam bardzo miło, że praca naszej Kancelarii została doceniona
przez kapitułę rankingu, ale szczerze
najbardziej nas cieszy opinia klientów,
którzy zadowoleni z usług polecają nas
swoim znajomym. Dlatego pozostaję
do Państwa dyspozycji i zapraszam do
kontaktu ze mną i ekspertami Kancelarii.
Tadeusz Skłodowski
Marki, 23 marca 2015 r.
Prezes Zarządu
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
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