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Fałszowanie naszej historii
Kilka dni temu oglądałem w TV REPUBLIKA wywiad red. Hejke z sekretarzem ROPWiM Andrzejem K. Kunertem i muszę powiedzieć że pan Kunert to już inny człowiek, którego jeszcze pamiętamy z przed 8-10 lat. Ten
kiedyś świetny historyk wspaniale interpretujący m.in. historię Powstania Warszawskiego jak i okresu II RP,
dziś uparty, bezkompromisowy, czasami arogancki jakby rzeszedł jakąś metamorfozę w złą stronę.

Kazimierz Andrzej Zych
W 2010 roku w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego w
Ossowie usilnie chciał odsłonić pomnik pamięci bolszewikom, w którego wkomponowane były bagnety i
tablica z fałszywym napisem. Wtedy właśnie z kolegami z Wołomina
i okolic przy wielkim wsparciu
ekipy Waldemara Bonkowskiego
z Kaszub skutecznie przeszkodziliśmy w tej skandalicznej ceremonii
zrobionej jak sabotaż historyczny
w 90 rocznicę zwycięstwa nad Armią Czerwoną w Bitwie Warszawskiej i Ossowie w wojnie 1920 roku.
Wtedy właśnie w Ossowie przy bolszewickim pomniku zapytałem pana
Kunerta jako szefa Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa ile razy
był tu w Ossowie na polu walki
236 Legionu Legii Akademickiej
i śmierci bohatera wojny Ks. Ignacego Skorupki? Odpowiedział mi że
jest tu po raz pierwszy. Odpowiedz
ta była dla mnie i protestujących
szokiem. Otóż w odległości 12 km.
leżący od Warszawy Ossów nigdy
nie był odwiedzany przez pana
Kunerta. Do Ossowa pan sekretarz
polskiego ROPWiM przyjechał po
to by oddać hołd bolszewikom nie

Polakom, gdyż jak mi sam przy
świadkach powiedział nigdy nie
był na cmentarzu Orląt Ossowskich
który w linii prostej leży 500 m.
od pomnika bolszewików a miejsca śmierci ks. I. Skorupki niecałe
300 m. Żałuję że się nie zapytałem
pana Kunerta czy o Ossowie usłyszał dopiero w kontekście stawiania
pomnika agresorowi bolszewickiemu czy znajdującemu się tu cmentarzowi młodzieży akademickiej,
która broniła po siedmiokroć wrót
Warszawy. Osobiście stawiam na
to pierwsze niechlubne wydarzenie
moim zdaniem nazwę to sabotażem
historycznym. Uważam że pan sekretarz Kunert ma wielki problem
z nazwaniem rzeczy po imieniu ale
jeszcze większy problem ma z własną osobą. Mam nadzieję że zmiana
na tym bardzo odpowiedzialnym
i ważnym stanowisku przyjdzie jak
najszybciej. Czczenie w Panteonie
na Łączce powązkowskiej zbrodniarzy doskonale wpisuje się w temat Ossowa. Poniżej przedstawiam
tekst Ks. Isakowicza Zalewskiego
o bulwersujących decyzjach na
Cmentarzu Powązkowskim:

Szok! Minister Andrzej
Kunert miesza ofiary
ze zbrodniarzami

Czy min. Andrzej Kunert i prezydent Bronisław Komorowski

14 sierpnia 2010 r. Ossów – Protest przy pomniku bolszewickim.

14 sierpnia 2010 r. Ossów – A. Kunert oddaje hołd poległym bolszewikom.
www.gazetapatria.pl

(szczycący się wykształceniem historycznym) nie znają najnowszej
historii? Nie potrafią odróżnić
bohaterów, walczących o niepodległość Polski, od niemieckich
i ukraińskich zbrodniarzy i kolaborantów? Przecież takie pomieszanie
jest autentyczną zniewagą dla ofiar
totalitaryzmu
komunistycznego.
Trzeba stanowczo przeciwko temu
protestować.
Organizacje kombatanckie i patriotyczne zostały w tych dniach
zszokowane działaniami Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którą kieruje minister Andrzej Kunert (nawiasem mówiąc,
protegowany prezydenta Bronisława Komorowskiego). Chodzi o budowę Panteonu-Mauzoleum Ofiar
Komunizmu na tzw. „Łączce” na
Powązkach w Warszawie. Otóż
w projektach ogłoszonych na stronie
internetowej wspomnianej instytucji, w dziale „Teksty”, znalazła się
lista osób, których nazwiska mają
być umieszczone na frontonie owego Panteonu. Pod numerem 206
figuruje - uwaga! - Mirosław Onyszkiewicz.
Otóż ten człowiek to nie członek
polskiej organizacji niepodległościowej czy „Żołnierz Wyklęty”,
ale zbrodniarz i bandyta z szeregów
krwawej Ukraińskiej Powstańczej
Armii. Już przed wojną jako aktywista Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów działał przeciwko
Rzeczypospolitej. Z kolei w czasie
wojny, wspinając się po stopniach
kariery w UPA, plamił swoje ręce
krwią Polaków i Żydów. Po 1945 r.
dowodził formacjami ukraińskimi,
które na Lubelszczyźnie i obecnym
Podkarpaciu paliły polskie wioski i mordowały bezbronne ofiary,
w tym też tych Ukraińców, którzy
nie popierali banderowców. Po Akcji „Wisła” ukrywał się on na Dolnym Śląsku, gdzie został rozpoznany
i aresztowany, a następnie stracony.
Co więcej, Tadeusz Płużański,
historyk i publicysta, a zarazem
prezes Fundacji „Łączka” zwraca uwagę, że na tej liście znajdują
się inne znakujące nazwiska: Piotr
Soroka – członek UPA oraz 9-ciu innych członków grupy UPA, a także
zbrodniarz hitlerowski Walter Mellentin, Irena Lis – konfident gestapo, która razem z mężem Alfredem
Milke wydawała żołnierzy AK, Jerzy
Paramonow – powojenny seryjny przestępca (kradzieże, rozboje)
i morderca oraz Szmul Ehrenreich –
więzień kryminalny.
Czy min. Andrzej Kunert i mający
odsłaniać Panteon prezydent Bronisław Komorowski (obaj szczycący
się wykształceniem historycznym)
nie znają najnowszej historii? Nie
potrafią odróżnić bohaterów, walczących o niepodległość Polski, od
niemieckich i ukraińskich zbrod-

Groby Polaków zabitych przez podwładnych M. Onyszkiewicza – Bełżec 2014 r.,
fot. Jarosław Świderek

Sekretarz ROPWiM Andrzej Kunert – 14 sierpnia 2010 r. Ossów. Protest przy
pomniku bolszewickim

niarzy i kolaborantów? Co na to
wszystko minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska, której ROPWiM
ustawowo podlega? Przecież takie
pomieszanie jest autentyczną zniewagą dla ofiar totalitaryzmu komunistycznego. Trzeba stanowczo
przeciwko temu protestować. Swój
protest pt. „Wstrzymać budowę
Panteonu Narodowego na Powązkach”, zredagowany przez swego
rzecznika, dr Jerzego Bukowskiego,
ogłosiło już Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Można też

samemu wysyłać protesty na adres:
Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa
00-926 Warszawa ul. Wspólna 2
(IV p.)
e-mail: rada@radaopwim.gov.pl
Sekretarz Rady OPWiM
Andrzej Kunert.
(22) 628 45 04, (22) 661 90 60
e-mail: rada@radaopwim.gov.pl
Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski

https://youtu.be/DBIIc8dd6cU
patria.gazeta@op.pl

Nie umiera ten, kto trwa
w pamięci narodu
Słowa te, wypowiedziane przez ks. Kapelana podpułkownika Zenona Pawelaka,
wstrząsnęły świątynią niczym grom, pozostawiając po sobie jedynie milknące
echo i powagę na twarzach zebranych.

Podziękowania dla Kapitana Węgla odbiera z rąk wiceburmistrza Ząbek Artura
Murawskeigo wnuk kapitana.

Głos duchownego zdawał się
przenikać mury Kościoła, rozpalać
w umysłach pamięć o wydarzeniach z września 1939 roku, pamięć
o krwi przelanej za ojczyznę, drodze
do wolności wyściełanej ciałami poległych, o poświęceniu, waleczności
i honorze. Rozpoczęcie obchodów
święta 80 Pułku Piechoty zapadło
głęboko w serca zgromadzonych.
Wieczorna Msza Święta w Kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach,
odbyła się przy akompaniamencie melodii Wojskowej Orkiestry
w Warszawie oraz pieśni ząbkow-
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skiego parafialnego chóru Cantores
Misericordia. Na uroczystości nie
zabrakło związków strzeleckich,
grup rekonstrukcji historycznych
z Warszawy i Radzymina, Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego oraz
pocztów sztandarowych Związku
Kombatantów w Ząbkach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach
i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Franciszka Kleeberga. Swoją obecnością
zaszczycili nas również krewni żołnierzy - wnuk żyjącego strzelca 80
pp Kapitana Józefa Węgla kapral
Tomasz Węgiel z rodziną oraz wnuk

plutonowego Wojciecha Walczaka,
Pan Jacek Walczak z żoną. Na zakończenie Uroczystej Eucharystii
wręczano pamiątkowe grawertony
i podziękowania, a starszy kompanijny Związku Strzeleckiego Pan
Marcin Sochoń, złożył na ręce kaprala Tomasza Węgla nominację
dla Dziadka na stopień Inspektora
Związku Strzeleckiego (odpowiednik podpułkownika Wojska Polskiego).
Dalsza część obchodów święta,
prowadzona przez Pana Mirosława
Sobieckiego, odbyła się na Cmentarzu Parafialnym. Uroczystość otworzył przemówieniem Pan Andrzej
Kunert, Sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walki i Męczeństwa. Kolejni prelegenci - Dyrektor Biura
Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka
Sasina, pan Zbigniew Chmiel oraz
Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Pan Adam Łossan, również
oddali cześć żołnierzom, w swoich
mowach przypominając wydarzenia
sprzed 76 lat oraz chlubną historię Pułku związaną nierozerwalnie
z naszym powiatem.
Gdy zabrzmiały wystrzały salwy honorowej, oficer Wojska Polskiego porucznik Marcin Sochoń,
odczytał oryginalne przemówienie

pułkownika Stanisława Fedorczyka do żołnierzy 80 Pułku Piechoty
z 1938 roku. Uroczystość zwieńczyło złożenie wieńców pod pomnikiem
przez prelegentów, stowarzyszenia,
rodziny żołnierzy, przedstawicieli
miast Ząbki, Zielonka, Marki i powiatu oraz pozostałych gości.
Organizatorzy szczególnie dziękują Szwoleżerom ze Stowarzyszenia Miłośników Miasta Radzymina
i Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
którzy konno asystowali podczas
przemarszu z kościoła na cmentarz,
a po zakończonych uroczystościach
zapewnili zgromadzonym atrakcje

w formie przejażdżek konnych i pokazów umundurowania i wojskowego ekwipunku.
Ząbkowskie święto już po raz trzeci otworzyło serca i umysły Polaków na bardzo istotny aspekt jakim
jest kultywowanie historii naszego
narodu. Przede wszystkim jednak,
pozwoliło pochylić głowy w hołdzie
wdzięczności dla Strzelców Nowogródzkich, którzy w 1920 i 1939
roku złożyli w ofierze najważniejsze
co posiada każdy człowiek - swoje
życie.
Aneta Nowosińska

REKLAMA

Wakacje w powiecie wołomińskim
Wakacje są doskonałą okazją, by odwiedzić ciekawe miejsca na terenie powiatu
wołomińskiego. Naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom turystów wyszło Starostwo Powiatowe, wspierając rozwój turystyki i promując aktywne formy wypoczynku.

OGŁOSZENIE

Wołomin, dn. 06.07.2015

Powiat Wołomiński
Starosta Wołomiński informuje, że Powiat
Wołomiński rozpoczął realizację zadania
inwestycyjnego p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334W
(ul. Kolejowej) w Ostrówku. Roboty będą prowadzone na odcinku
drogi od ul. Leśnej do ul. Wołomińskiej.
Realizowany przez starostwo
projekt „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” promuje
w szczególny sposób dolinę Liwca. W ostatnim czasie otwarto trzy
Punkty Informacji Turystycznej.
W Jadowie, Strachówce i Dąbrówce
działają PIT-y, w których dostępne
są przewodniki, mapy i informacje
przydatne podczas wycieczek pieszych i rowerowych. Oprócz tego
niebawem zostanie uruchomiony
portal informacyjny www.wyprawaznaturaikultura.pl, w całości
poświęcony wydarzeniom kulturalnym, sportowym, turystycznym
i rekreacyjnym dla obszaru całego
patria.gazeta@op.pl

powiatu wołomińskiego oraz specjalna aplikacja na smartfony.
Jedną z atrakcji na trasie rajdów
i wędrówek jest zespół pałacowo
– parkowy w Chrzęsnem. Ponadto
od wielu lat letnicy przybywają do
Urli, a do Jadowa smakosze tamtejszych lodów. Coraz popularniejsze
są organizowane na Liwcu spływy
kajakowe.
Dla wygody gości na 302 km nowych tras turystycznych, na których
wytyczono 9 szlaków rowerowych,
wybudowanych zostało 17 wiat ze
strefami odpoczynku, ustawionych
zostało 27 szt. tablic edukacyjno-informacyjnych i informacyjnych,

zamontowane zostały 3 publiczne
stacje napraw rowerów.
– Chcemy, by nasz powiat był
atrakcyjnym miejscem dla turystów.
Rozwijamy infrastrukturę i aktywizujemy mieszkańców gmin z potencjałem turystycznym, by mogli tworzyć nowe miejsca pracy w handlu,
gastronomii i agroturystyce – mówi
Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski.
Wyprawa z naturą i kulturą może
być doskonałym sposobem na aktywne spędzenie weekendu lub
kilkudniowy pobyt z dala od wielkomiejskiego zgiełku bez konieczności wyjeżdżania daleko od domu.

Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2015 r.
W związku z powyższym nastąpiła zmiana organizacji ruchu
na odcinku drogi objętym rozbudową. Proszę o ostrożną jazdę,
stosowanie się do oznakowania i zmienionej organizacji ruchu.
Za wszelkie zaistniałe utrudnienia i niedogodności związane
z prowadzonymi pracami w imieniu wykonawcy i Zarządu Powiatu
Wołomińskiego z góry przepraszam.
Z wyrazami szacunku
Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

www.gazetapatria.pl
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605 lat po Grunwaldzie

Wiktorię grunwaldzką odnotowali w 1410 roku kronikarze w najdalszych zakątkach Europy. Po wielokroć powtarzano nam, że po zwycięstwie w wojnie (1409-11) z Zakonem Polska zaprzepaściła szansę pozbycia się Niemców z dawnych ziem Prusów. To prawda. Wspominając jednak 15 lipca 1410 r. warto pamiętać, że poza Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim walczyło tam pod odrębnymi
chorągwiami rycerstwo książąt mazowieckich Janusza I Starszego i Ziemowita.

Autor artykułu ze zrekonstruowaną przez siebie chorągwią księcia mazowieckiego Janusza I Starszego podczas jednej z wystaw swoich prac „Herby, flagi i pieczęcie jednostek samorządu terytorialnego”

Chrzest Litwy i unia polsko-litewska znacznie pogorszyły międzynarodowe położenie Zakonu
Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie, potocznie zwanego Krzyżakami, którzy od 1230 r. (wtedy faktycznie
przybyli na ziemie: chełmińską
i michałowską) budowali swoje
państwo w Prusach.
Krzyżacy swoje istnienie w tej
części Europy uzasadniali akcją
chrystianizacyjną ostatnich w Europie pogan - Litwinów. Teraz musieli
walczyć z chrześcijanami, członkami Kościoła Rzymskokatolickiego,
co narażało ich na uzasadnioną krytykę na arenie międzynarodowej ze
strony Jagiełły, króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy. Chrzest poddawał w wątpliwość dalszy sens istnienia Zakonu, kompromitował też
ich wysiłki na polu chrystianizacji.
To co im się nie udawało przez
ponad sto lat, Polacy osiągnęli na
drodze politycznego kompromisu
z sąsiadem, z którym wcześniej
niejednokrotnie toczyli wojny. Dotyczy to także Królestwa Polskiego,
choć w większym stopniu lennego
wobec Krakowa Księstwa Mazowieckiego (nazwa umowna, wszak
w czasie Grunwaldu istniało Księstwo Płockie Ziemowita i Księstwo Warszawsko-Czerskie Janusza
I Starszego), które było nękane wielokrotnymi najazdami Litwinów
i innych bałtyjskich plemion od północy i wschodu.

Chyląca się potęga

Unia Polski z Litwą uczyniła
z tych państw jeden z najpotężniejszych podmiotów politycznych Europy, który zagrażał silnej pozycji
Zakonu nad Bałtykiem. Sojusz ten
zakończył też (bądź ograniczył)
walki Litwinów z lennymi wobec
www.gazetapatria.pl

Królestwa Polskiego Mazowszanami. Tymczasem Państwo Zakonne
znajdowało się co prawda u szczytu
swojej potęgi, jednak osiągnęło też
kres swojego rozwoju. Ekspansja
terytorialna została poważnie utrudniona a wcześniej podbite ziemie
właściwie do maksimum zostały zagospodarowane. Państwo trawił też
cichy konflikt wewnętrzny. Całkowitą władzę w państwie sprawował
bowiem Zakon, który liczył około
300 dostojników. Przedstawiciele stanów nie byli dopuszczani do
rządów. W tym czasie standardem
w Europie była monarchia stanowa, w której władcy posiadali silną
pozycję, ale dopuszczali społeczeństwo do współudziału we władzy.
Szczególnie duże niezadowolenie
budziło to w rycerstwie i przedstawicielach bogatych miast pruskich.
Czas grał więc na niekorzyść Krzyżaków i prawdopodobnie zdawali
oni sobie z tego sprawę. Nic więc
dziwnego, że rozwinęli na dużą
skalę akcję propagandową, mającą
wykazać, że Litwini i Jagiełło to
w dalszym ciągu poganie, którzy
przyjęli chrzest wyłącznie ze względów politycznych i nie zamierzają
chrystianizować swoich poddanych.
Krzyżacy, którzy cieszyli się dużą
popularnością w Europie, odnieśli
na tym polu spory sukces.

Zarzewie wojny

Zakon dążył również do rozbicia
unii wspierając separatystyczne dążenia Witolda, brata stryjecznego
Jagiełły, który współrządził Litwą
i miał ogromne ambicje zostania
królem Litwy – stąd jego kolejne
spiski i nietrwałe sojusze z krzyżakami, z Tatarami, z Księstwem
Moskiewskim... Gdy Witold oddał
krzyżakom Żmudź w zamian za
sojusz, rychło doszło tam do po-

wstania, które wciągnęło do wojny Litwę. Polska wywiązała się
z umów sojuszniczych, co w efekcie
doprowadziło do wojny. Konflikt
Królestwa Polskiego z zakonem narastał jednak już od 1309 roku, gdy
wojska zakonne na prośbę gdańszczan pomogły wyprzeć z miasta
Brandenburczyków, jednak same
go już nie opuściły i podporządkowały sobie całe Pomorze Gdańskie.
Co prawda od pokoju kaliskiego
w 1343 roku nie było żadnego poważnego konfliktu między Polakami a Zakonem, to jednak władcy
polscy wciąż używali tytułu „pana
i dziedzica Pomorza”. Kolejne napięcie we wzajemnych stosunkach
wzmogła transakcja z 1392 r., gdy
Krzyżacy odkupili od Władysława Opolskiego ziemię dobrzyńską.
Problem w tym, że zakonnicy nie
mieli prawa jej kupić a Władysław
sprzedać, było to bowiem lenno,
które ten otrzymał od ojca Jadwigi,
Ludwika Andegaweńskiego – wciąż
była to de iure część Korony Polskiej. Co prawda w 1404 roku Zakon zwrócił Polsce ziemię dobrzyńską, ale zamiast uspokoić, zaogniło
to sytuację. Krzyżacy obawiali się,
i słusznie, polskich żądań zwrotu
Pomorza Gdańskiego. Do tego dochodził cały szereg sporów granicznych na odcinkach, gdzie granice
między Zakonem a Polską i Mazowszem nie były ściśle ustalone.

Poselstwo
Króla Polskiego
do Wielkiego Mistrza

17 lipca 1409 roku zjazd generalny
w Łęczycy opowiedział się za pomocą dla Litwy i wysłał poselstwo
do Malborka. Jagielle zależało na
tym, żeby to Wielki Mistrz Zakonu,
Ulryk von Jungingen wypowiedział
wojnę, by dla opinii publicznej to
on był agresorem. Oficjalnie zrobił
to 6 sierpnia 1409 roku. Akt dotarł
do Krakowa 14 sierpnia, a dwa dni
później ziemię dobrzyńską zaatakowała armia zakonna. Pierwszy
etap wojny, trwający do jesieni
1409 roku przebiegał dla Polski niepomyślnie. Polacy stracili Dobrzyń.
Obrońców zamków i miast okrutnie wycinano w pień. Równocześnie Krzyżacy przypuścili atak na
Bydgoszcz, którą zdobyli przekupując burgrabiego Bernarda, który
28 sierpnia otworzył przed nimi bramy. Lokalne sukcesy odnieśli Krzyżacy również w Nowej Marchii,
skąd urządzili niewielką wyprawę
na Wielkopolskę. Pod Wieluniem
pobili odwetową wyprawę wielkopolskiego pospolitego ruszenia.
Zaatakowali również terytorium
Księstwa Warszawsko-Czerskiego,
w którym panował wówczas najświetniejszy z mazowieckich wład-

Mazowiecki wkład

Trudny z perspektywy sześciu stuleci ocenić, jaką siłą militarną dysponowali
w wojnie z Zakonem książęta mazowieccy i ilu mazowieckich rycerzy stanęło pod
Grunwaldem. Nie to jest jednak najważniejsze, bo Mazowsze nigdy po wcieleniu do Korony Królestwa Polskiego nie przejawiało tendencji separatystycznych.
W kilka dekad zresztą po wcieleniu (proces zakończony w 1526 r.) przejęło rolę
krajowego centrum, gdy Warszawa ze stolicy Mazowsza awansowała do roli nieformalnej stolicy Rzeczypospolitej. Śledzenie mazowieckich tropów pod Grunwaldem może stanowić ważny przyczynek dla podtrzymywania lokalnej tożsamości
i pamięci o istniejących w średniowieczu przez 4 stulecia różnych mazowieckich
państewkach. Wiemy na pewno, że obaj książęta mazowieccy – Ziemowit i Janusz
I Starszy wystawili odrębne chorągwie. Wśród rycerzy „naszego” ks. Janusza ten
i ów czytelnik być może znajdzie swojego przodka. Nazwisk co prawda wówczas
używali jeszcze nieliczni, ale znamy herby mazowieckich rycerzy i wioski, od których później często brali swoje nazwiska. Znajdujemy więc w chorągwi Januszowej
m.in.:
Wojewoda Mazowiecki – Pietrz Plikowic Rogala
Kasztelanowie – Sławiec ze Świdna czerski, Staśko liwski, Mikołaj wyszegrodzki,
Jakusz z Radzonowa ciechanowski, brat jego warszewski
Chorążowie: Jaśko Plik Rogala czerski, Wigand z Powsina koło Warszewy, Nadbór z Opinogóry ciechanowski
Herbu Bogorja – Bogorzowie z Gorzy i Krzu
h. Dołęga – Baczewski
h. Grzymała – Grzymała i Zaleski
h. Pomian – Suski
h. Prawdzic – Paszko Radzanowski i jego potomstwo, o nazwiskach: Czebnowski,
Kargoszyński, Porycki, Izbiński
h. Rola – Pilichowski
h. Ślepowron – Gawkowski, Sipniewski, Grochowarski
h. Trzaska – Ponikiewski i rycerze de Tyszki
h. Wieniawa – Srzednicki
h. Wierzbowa – Białobrzeski
h. Gozdawa – Gozdawici ze Zdziar, Sądkowam z Ostrzykowa
h. Jastrzębiec (Bolesta) – Przedpełec, Falęcina i Starczewa
h. Pobóg – Starczewa Pobodzem
h. Sulima – Sulimczyki z Szawłowa
h. Bończa – Bończe z Łubków
h. Rogala – z Płoni i Pilchowa
h. Modzele – Modzelewski z Modzeli i inni.

ców – Janusz I Starszy, który Warszawę uczynił swą stolicą, wzniósł
wiele zamków (m.in. w Czersku,
Ciechanowie i Liwie) i nadal prawa
miejskie 24 wcześniejszym osadom,
takim jak Łomża, Maków Mazowiecki, Różan, Ciechanów, Ostrołęka, Przasnysz, Mińsk Mazowiecki,
Kamieniec (Kamieńczyk), Nowa
Warszawa...

Nieudana krucjata

Walki wstrzymała zimą, ale wznowiono je z większą siłą wiosną
1410 r. Krzyżacy byli pewni, że Witold stanie wspólnie z nimi przeciwko Jagielle. Ulryk von Jungingen
liczył na wsparcie Węgrów i innych
sojuszników, ale dopisali jedynie
rycerze Europy Zachodniej, którzy
tłumnie przybyli na... krucjatę przeciwko bałtyjskim poganom.
Latem 1410 roku przeprowadzono
koncentrację wojsk Korony, Wielkiego Księstwa, chorągwi mazowieckich i wielu innych – sojuszniczych bądź najemnych.
Krzyżacy do końca nie byli pewni,
gdzie stacjonuje królewska armia.
Polacy przekroczyli Wisłę między
Śladowem (dziś pow. sochaczewski) a Czerwińskiem (Czerwińsk
nad Wisłą w pow. płońskim), przez
zbudowany na użytek kampanii
most pontonowy, co było ogromnym wyczynem inżynierskim i spotkali się na prawym brzegu Wisły

z Witoldem, który prowadził siły
litewskie. Zaskoczyło to zupełnie
Wielkiego Mistrza, który szybko
musiał przerzucić swoje oddziały na
prawy brzeg. Na przeciwnika czekał
pod Grunwaldem.
Do bitwy doszło 15 lipca
1940 roku. Krzyżacy przyprowadzili 15-20 tysięcy wojska, Jagiełło
i Witold dysponowali około 30 tys.
rycerzy i wojowników. Przewaga była zdecydowanie po stronie
polsko-litewskiej. Armia zakonna
stała w upale na otwartym polu,
co wykorzystał Jagiełło opóźniając
starcie. Jego siły odpoczywały w lesie. Ciąg dalszy tej historii wszyscy
doskonale znamy – z podręczników
a także fabularyzowanej powieści
Henryka Sienkiewicza, przeniesionej na ekran przez Aleksandra Forda
w 1960 r., w 550. rocznicę Bitwy
pod Grunwaldem.

patria.gazeta@op.pl
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Graffiti – nazwa zbiorcza dla różniących się tematem
i przeznaczeniem elementów wizualnych, np. obrazów, podpisów lub rysunków, które są umieszczane
w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą
różnych technik. Zazwyczaj tworzone jest anonimowo i bez odpowiednich zezwoleń lub – rzadziej – za
zgodą albo na zamówienie właściciela pomalowanego obiektu. Graffiti, szczególnie nielegalnie umieszczane w przestrzeni publicznej, przez jednych traktowane jest jako akt wandalizmu, przez innych – jako
forma sztuki. (źródło: wikipiedia)
No właśnie, zazwyczaj tworzone jest anonimowo i bez odpowiednich zezwoleń. A ze względu na swoje walory, może być
Czytaj na str. 2
formą sztuki lub aktem wandalizmu.
REKLAMA

fot. Wikipedia

Szkodliwa
pseudosztuka
uliczna
w Wołominie
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Wielkie koszykarskie święto w Wołominie
W dniach 9–11 lipca w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Huragan” w Wołominie odbył się IV Międzynarodowy Młodzieżowy
Memoriał Małgorzaty Dydek. W turnieju wzięły udział reprezentacje narodowe z Turcji, Ukrainy oraz Polski.

fot. UM Wołomin.
Otwarcie turnieju. Od lewej: starosta Kazimierz Rakowski, burmistrz
Elżbieta Radwan, wiceburmistrz Sylwester Jagodziński i radny Robert Kobus.

Młodzieżowy Memoriał jest nie
tylko corocznym spotkaniem młodych koszykarek z całej Europy, ale
jest przede wszystkim ważnym wydarzeniem upamiętniającym Małgorzatę „Margo” Dydek. To właśnie na Huraganie ta najsłynniejsza
i najwyższa Polska koszykarka pochodząca z Wołomina, jako 12-letnia dziewczynka rozpoczęła swoją
przygodę z koszykówką. Tu stawiała swoje pierwsze sportowe kroki.
Ceremonię otwarcia memoriału
dokonała siostra Małgorzaty, Marta
Dydek. Podczas przemówień padło
bardzo wiele ciepłych słów na temat
„Margo”. Tuż po otwarciu rozpoczął się mecz pomiędzy reprezentacją Polski U–16 a reprezentacją
Polski U–15. Spotkanie zakończyło
się wynikiem 60:31 dla starszych
dziewcząt.
Kolejny dzień był równie emocjo-

nujący jak poprzedni. Na parkiecie
wołomińskiego OSiR-u stoczyły
walkę reprezentacje Polski U-15
i Turcji U-16. Polki walczyły dzielnie jednakże uległy koszykarkom
z Turcji 62:73. Reprezentantki
z Polski nie miały także łatwej przeprawy z rywalkami z Ukrainy. Mecz
toczył się w bardzo szybkim tempie, a obie reprezentacje pokazały
ogromne zaangażowanie. Jednak
finalnie skuteczność Polek okazała
się większa i to właśnie one wygrały
to spotkanie 60:68.
Ostatni dzień turnieju był decydujący. Mecz Polska U-15 vs. Ukraina
U-16 decydował o trzecim miejscu,
a mecz Polska U-16 vs. Turcja U-16
o zdobyciu pierwszego miejsca.
Nasze młodsze zawodniczki stawiły zacięty opór reprezentacji Ukrainy. Jednakże Kononenko była nie
do zatrzymania i przechyliła szalę

zwycięstwa zdobywając przy tym
25 punktów. Spotkanie wygrały
Ukrainki i to one zdobyły 3. miejsce
w klasyfikacji.
Pełna hala Huraganu świadczyła
o ogromnym zainteresowaniu kibiców meczem o 1. miejsce memoriału. Od pierwszych minut na parkiecie było widać zdenerwowanie obu
ekip. W pierwszej fazie spotkania
to Turczynki przejęły inicjatywę
i prowadziły, dyktując warunki gry.
Jednak po kilku udanych akcjach
Polek, przeciwniczki straciły kontrolę, oddawały coraz więcej nieskutecznych rzutów oraz pojawiały
się błędy w obronie. Ostatnie minuty meczu okazały się decydujące
i Polska reprezentacja ostatecznie
wygrała spotkanie 52:46 i została
zwycięzcą całego memoriału.
IV Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty Dydek był niezwykle udany, a zacięta
walka toczyła się od pierwszego
do ostatniego gwizdka. Podczas
zakończenia turnieju wręczono puchary i nagrody indywidualne dla
zawodniczek oraz wyróżnienia dla
drużyn. Gospodarze turnieju bardzo
serdecznie podziękowali wszystkim
zawodniczkom oraz organizatorom
za tegoroczny turniej ku pamięci
Małgorzaty „Margo” Dydek.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Polski Komitet Olimpijski, Minister Sportu i Turystyki,
Burmistrz Wołomina oraz Starosta
Wołomiński.
UM Wołomin

Szkodliwa pseudosztuka uliczna w Wołominie
To co widzimy dokonała nas raczej trudno nazwać sztuką. Na murach widać raczej urojenia, złe sny,
paranoje i poglądy polityczne. Ani
to estetyczne, ani głębokie w treści.
Gorzej, że twórcy tych bohomazów
naruszają czyjąś własność, a już na
pewno rażą poczucie estetyki. Do
naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec Wołomina, który niedawno
otworzył sklep na jednym z osiedli.
Zainwestował pieniądze, zadbał
o odpowiedni wygląd i… jacyś
wandale upstrzyli mu ściany sklepy
głupimi rysunkami. Nasz czytelnik
się zdenerwował, bo bohomazów
nie zamawiał i nie życzy sobie, żeby
ktoś niszczył jego mienie. Bo ta zabawa w graffiti najczęściej wiąże się
– nie ukrywajmy – z niszczeniem
prywatnego lub wspólnego mienia.
Nie każdy chce mieć pobazgrane
ściany domu lub sklepu, bo usunięcie napisów lub rysunków jest związane z poniesieniem kosztów. Kto
je poniesie, np. w przypadku nowo
odnowionego bloku przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie. Ktoś pobazgrał nową elewację i wątpliwe, by
zrobił to jakiś przybysz z drugiego
końca miasta, swoimi wątpliwymi
talentami popisał się raczej jakiś
osiedlowy autochton. Anonimowi twórcy hasają po Wołominie
w najlepsze, najczęściej pod osłoną
nocy. To co po nich zostaje rzadko
jest ładne, pomysłowe bądź dowcipne, choć pewnie i takie graffiti

Usuwanie takich „dzieł” jest bardzo kosztowne.

się zdarzają. Generalnie jednak na
ścianach jest tandeta. Gdzie można
zgłaszać podobne przypadki niszczenia mienia, jak złapać sprawcę?
Najwyższy czas szukać odpowiedzi
na te pytania, bo pod płaszczykiem
graffiti rozpleniło się zniszczenie
i bylejakość.

Jak walczyć
z nielegalnymi napisami
na ścianach?

Jak zabezpieczyć budynek przed
niechcianym graffiti? Co zrobić, by
służby miejskie oczyściły budynek?
A może usunąć napis na własną
rękę? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Nie przechodźmy obojętnie obok
wulgarnych i obraźliwych haseł
pojawiających się na domach, blokach czy ekranach akustycznych.
Jakiekolwiek nielegalne bazgranie
po murach i ścianach - nawet jeśli
malunek nikogo nie obraża - jest karane. Sprawca musi się liczyć z tym,
że nie tylko będzie odpowiadał za to
w sądzie, ale dodatkowo może zostać obciążony kosztami usunięcia
napisu czy graffiti.
Co za to grozi? To zależy od treści,
sposobu naniesienia graffiti oraz rodzaju powstałych szkód.

Wykroczenie
czy przestępstwo?

* Policja napis na murze może
zakwalifikować jako wykroczenie,

jeśli straty powstałe wskutek pomalowania ściany nie przekroczyły
250 zł, a treść napisu jest neutralna,
nie nawołuje do nienawiści. Autor
graffiti odpowiada wtedy za zniszczenie mienia (art. 124, par. 1 Kodeksu wykroczeń), za co grozi do 30
dni aresztu lub grzywna. Sąd może
też orzec karę ograniczenia wolności poprzez nakazanie prac społecznych.
W grę wchodzi też wykroczenie z
art. 63a Kodeksu wykroczeń, który
mówi o umieszczaniu napisu lub
rysunku w miejscu publicznym bez
zgody zarządzającego tym miejscem - za to można zostać ukaranym ograniczeniem wolności albo
grzywną. Za nielegalne napisy można też podpaść z art. 141 Kodeksu
wykroczeń (umieszczanie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego
ogłoszenia, napisu lub rysunku). I tu
też jest zagrożenie karą ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł
albo naganą.
* Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą, gdy bazgranie po
murach zostanie zakwalifikowane
jako przestępstwo. Dzieje się tak
w przypadku nienawistnych haseł
nawołujących do przemocy. Grozi
wtedy odpowiedzialność z art. 257
Kodeksu karnego, który mówi o
znieważeniu grupy ludności (albo
osoby) z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyzna-

niowości, a także o nawoływaniu do
nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub
wyznaniowych. Z takiego paragrafu
można powędrować za kratki nawet
na trzy lata.
Prokuratura może także zakwalifikować napis jako propagowanie
ustroju faszystowskiego lub totalitarnego, za co Kodeks karny (art.
256) przewiduje karę do dwóch lat
pozbawienia wolności.
Ale na tym nie koniec. W kodeksie są też kary, jeśli pomalujemy
np. pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego
lub uczczenia osoby (grzywna lub
ograniczenie wolności). Karane jest
też pisanie po zabytkach: od trzech
miesięcy do nawet pięciu lat więzienia (art. 108 Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami).
Dodatkowo sąd może orzec tzw.
nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z ochroną zabytków.
Zawsze też zniszczenie cudzego
mienia, prywatnej lub publicznej
własności o szkodzie ustalonej na
kwotę powyżej 250 zł może zostać
zakwalifikowane jako przestępstwo
z art. 288 kk, zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
Przede wszystkim zgłaszać.
O każdym dostrzeżonym nielegalnym napisie trzeba powiadamiać
straż miejską lub policję.
red.
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Pałąc w Chrzęsnem a lokalna polityka

Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła swego czasu uchwałę o kompleksowym remoncie zabytkowego XVII-wiecznego pałacu w Chrzęsnem. W pierwszym etapie odnowiono budynek pałacu i oficyn, w drugim etapie Zarząd Powiatu ogłosił w 2012 roku przetarg na „Adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego”.
W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2014 roku przez Urząd
Zamówień Publicznych, Prezes
UZP uznał, że starosta Piotr Uściński jako kierownik zamawiającego
w przedmiotowym postępowaniu,
poprzez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy (nazwa firmy) w sytuacji złożenia przez tego wykonawcę nieprawdziwych informacji,
mających wpływ na wynik postępowania, dopuścił się naruszenia
dyscypliny finansów publicznych
w zakresie art. 17 ust. 1c ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie
finansów publicznych i to w sytuacji pisemnego powiadomienia
w dniu 31.10.2012 roku przez
innego wykonawcę o nieprawidłowościach w wybranej ofercie.
W związku z powyższym Prezes
UZP pismem z dnia 18.08.2014 roku
zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy
Regionalnej Komisji Orzekającej
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez starostę Piotra Uścińskiego jako kierownika zamawiającego na kwotę
2.234.750 złotych, będącą wynagrodzeniem firmy (nazwa firmy),
z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji.

Stanowisko
Piotra Uścińskiego

Inwestycja renowacji pałacu
w Chrzęsnem zaczęła się jeszcze
przed 2010 rokiem. W 2011 roku
pozyskaliśmy dofinansowanie z UE
w wysokości blisko 7 mln zł (całość
inwestycji to kilkanaście mln zł).
Poszczególne etapy realizowane
były przez kolejnych wykonawców.
W 2012 r. starostwo wyłoniło
w przetargu firmę H. jako wykonawcę kolejnych prac i dostaw na kwotę
2,2 mln zł. Przetarg przygotowały
i przeprowadzili urzędnicy starostwa, pracownicy z dużym doświadczeniem i solidnym przygotowaniem
merytorycznym w zakresie prawa,
zamówień publicznych, prowadzenia inwestycji, ochrony zabytków
itd. Wybór dokonany przez komisję
przetargową został przeze mnie zaakceptowany. Nikt nie sugerował mi
wykluczania najtańszego wykonawcy, czyli firmy H.
Rok później Urząd Zamówień
Publicznych, prowadząc wielomiesięczną korespondencję z klientami
wykonawcy, dowiódł, że firma H.
podała nieprawdę w oświadczeniu
dotyczącym posiadanego doświadczenia i ze względu na to powinna
być wykluczona z postępowania. Ani
komisja, ani ja nie mieliśmy jednak
o tym wiedzy. UZP wskazał, że inna
firma startująca w przetargu pisemnie zasugerowała nam, że coś może
być nie tak (choć w piśmie nie było
mowy o tym, że firma H. zawarła nieprawdziwe informacje w oświadczeniu o posiadanym doświadczeniu!).
UZP nie zauważył jednak, że pismo
to wpłynęło do komisji przetargowej

praktycznie po zakończeniu jej prac
i wyłonieniu wykonawcy. Jednak
nawet gdyby wpłynęło wcześniej,
to niemożliwym jest, aby starostwo
sprawdzało przez wiele miesięcy
(tak jak UZP) prawdziwość każdej
informacji zawartej w oświadczeniach wykonawców.
W 2013 roku, pod koniec okresu
umownego firma H. nawet jeszcze
dobrze nie rozpoczęła prac i dostaw.
Podjęliśmy decyzję, aby dać wykonawcy jeszcze dodatkowy miesiąc.
Jednak po tym czasie prace nadal
były wykonane grubo poniżej 50%.
Brak odpowiedniego zaawansowania prac oznaczał konieczność
podjęcia decyzji, czy czekamy nie
wiadomo jak długo (być może ryzykując w ogóle niezakończeniem
i nierozliczeniem dofinansowania
unijnego), czy (póki umowa nie wygasła) odstępujemy od niej z winy
wykonawcy.
Tę trudną decyzję podejmowaliśmy w gronie osób nadzorujących
realizację umowy, osób, które były
w komisji przetargowej oraz radców
prawnych starostwa. Zdecydowaliśmy się odstąpić od umowy. Nie
ulega wątpliwości, że odstąpienie to
nastąpiło z winy wykonawcy. Wykonane zostały odpowiednie protokoły,
dokumentacja zdjęciowa i filmowa
potwierdzająca stan zaawansowania robót. Umowa przewidywała,
że przy odstąpieniu od umowy
z winy wykonawcy mogliśmy naliczyć 10% kar umownych (czyli
220 tyś zł), co uczyniliśmy. Zapłaciliśmy też za wykonane do tej pory
i odebrane bez uwag prace i dostawy (nie zapłaciliśmy za część
dostaw, np. stare meble w złym stanie, które nie zostały odpowiednio
odrestaurowane przez wykonawcę
i zdaniem naszych służb po prostu
nie nadawały się do renowacji).
Dalsze prace wykonali nowi wykonawcy wyłonieni w kolejnych przetargach.
Na etapie rozliczeń pojawiły się
fałszowane przez wykonawcę dokumenty, co było zgłoszone do prokuratury, i co prokuratura potwierdziła. Nie miało to jednak wpływu na
odstąpienie od umowy, gdyż w chwili odstąpienia od umowy nie mieliśmy wiedzy o fałszerstwach. Podobnie jak nie mieliśmy wtedy wiedzy
o nieprawdziwych informacjach
podanych przez firmę H. w ofercie
przetargowej, gdyż dowiedzieliśmy
się o tym po kontroli UZP, która za-

kończyła się wiele miesięcy później.
Wykonawca faktycznie wystąpił
z dużym roszczeniem względem powiatu. W moim przekonaniu pole do
mediacji ograniczało się do ewentualnej zapłaty za niektóre dostawy,
których wcześniej nie odebraliśmy
lub do obniżenia kary za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.
Nie należało wypłacać żadnego odszkodowania. Jego wypłata nastąpiła w wyniku zawarcia dobrowolnej
ugody przez obecny zarząd. Opinie
prawników są podzielone, ale moim
zdaniem ci, którzy twierdzą, że odstąpienie od umowy nie nastąpiło
z winy wykonawcy, po prostu nie zapoznali się z całością zgromadzonej
dokumentacji.
Zgłoszenie mnie do prokuratury
przez obecny Zarząd Powiatu jest
atakiem politycznym związanym
ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Zarzuty są bezpodstawne, w dodatku czekano wiele
miesięcy ze zgłoszeniem, aby prokuratura przed wyborami nie zdążyła
oddalić tych bezpodstawnych zarzutów. Widocznie nie wiedząc jeszcze,
czy w ogóle będę kandydował na
posła RP, już koledzy z PO uważają
mnie za mocnego kandydata PiS. Na
potwierdzenie mojej diagnozy sytuacji podam 3 poważne dowody:
1. O zgłoszeniu do prokuratury
dowiedziałem się od K. Strzałkowskiego, szefa powiatowej PO podczas obrad sejmiku wojewódzkiego,
w którym obaj zasiadamy. Działacz
PO udzielał tych informacji jeszcze
przed złożeniem sprawy do prokuratury, co ciekawe, nawet wcześniej
niż Zarząd Powiatu w ogóle zajął
się tą sprawą i podjął taką decyzję.
To dowodzi, że sprawa ma wymiar
polityczny, a władze terenowe PO
miały wpływ na decyzję Zarządu
Powiatu.
2. Starosta K. Rakowski chyba sam
nie wierzy w postawione mi zarzuty,
gdyż podczas prywatnego spotkania
stwierdził, że jego zdaniem prokuratura nie przedstawi mi żadnych
zarzutów (czyli umorzy postępowanie). Powiedział również, że gdybym
nie krytykował wcześniej w prasie
wypłaty przez obecny zarząd odszkodowania dla wykonawcy i gdyby nie krytyka jego działań ze strony
radnych powiatowych PiS, to on nie
zgłaszałby sprawy do prokuratury.
To potwierdza, że zgłoszenie wynika
z przyczyn politycznych a nie przekonania obecnego starosty o jakim-

fot. Starostwo

kolwiek przestępstwie popełnionym
przeze mnie.
3. Wicestarosta A. Łossan (PO)
zwołał specjalną konferencję prasową aby maksymalnie nagłośnić
sprawę złożenia wniosku do prokuratury. Nie czekał na wyrok sądu lub
jakąkolwiek decyzję prokuratury.
Celem wszak jest zdyskredytowanie
i obrzucenie mnie błotem przed wyborami, a nie dochodzenie prawdy.
Piotr Uściński

Stanowisko Starostwa

fot. Starostwo

Obecny Kazimierz Rakowski i były starosta Piotr Uściński.

Członek zarządu powiatu Mariusz Dembiński
i wicestarosta Adam Łossan.

Starostwo Powiatowe podsumowując swój wniosek opisowy historii inwestycji pałacu w Chrzęsnem stwierdza w punkcie trzecim:
W tej sytuacji, w związku z poniesieniem przez Powiat Wołominski
realnej szkody w postaci wypłaty
I raty na rzecz właściciela firmy
(nazwa firmy), powstałej w wyni-

ku odstąpienia przez starostę Piotra
Uścińskiego, jako kierownika zamawiającego, w dniu 12.04.2013 r.
od umowy nr 032.648.2012 z dnia
29.11.2012 r. wraz z aneksem nr 1
z dnia 08.03.2013 r. zawartej
z właścicielem firmy (nazwa firmy),
Zarząd Powiatu jednomyślnie na
posiedzeniu w dniu 16.06.2015 r.
postanowił skierować w tej sprawie
na podstawie art. 304 Kpk zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231§1 KK
przez starostę Piotra Uścińskiego,
wnosząc o wszczęcie postępowania
przygotowawczego.
Zawiadomienie to wraz ze stosownymi załącznikami, podpisane
przez starostę Kazimierza Rakowskiego, zostało w dniu 26.06.2015 r.
złożone w Prokuraturze Rejonowej
w Wołominie.
opr. red.
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Do tej pory ten posiłek kojarzył się głównie ze śniadaniem mistrzów Vonneguta i śniadaniem na trawie Maneta. Ale okazało się, że może być także...

Śniadanie w liceum
W czerwcu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie odbyło się spotkanie
uczniów z Kamilem Rutkowskim, postproducentem
filmu „Ida”, który w tym roku otrzymał Nagrodę Akademii Filmowej szerzej znaną jako Oscar.
Tuż przed spotkaniem dyrektor
liceum Krzysztof Milczarek zaprosił przedstawicieli wołomińskich
mediów na wspólne śniadanie. Po
raz pierwszy którakolwiek szkoła
w Wołominie tak szeroko otworzyła
się na dziennikarzy, a tym samym
zapewniła sobie promocję, co jest
szczególnie ważne w okresie naboru nowych uczniów. Rozmawiając
z dziennikarzami, dyrektor przed-

stawił plany na najbliższy rok szkolny oraz zaprezentował nową ofertę
edukacyjną.
W spotkaniu z odpowiedzialnym
za część technologiczną filmu „Ida”
Kamilem Rutkowskim, który jest
absolwentem I LO, uczestniczyła
młodzież z wołomińskich szkół.
Uczniowie zadawali wiele pytań
dotyczących m.in. nowoczesnych
technik komputerowych stosowa-
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nych w branży filmowej oraz perspektyw pracy w tym zawodzie.
Kamil Rutkowski pracował nad
ostateczną wersją dźwięku i obrazu
w oscarowej „Idzie”. Brał również
udział w produkcji innych popularnych filmów takich jak np. „Sala samobójców” i „Baby są jakieś inne”.
Opowiadając o swoim sukcesie,
udowodnił, że absolwenci jednej
z najlepszych i najczęściej wybieranych szkół ponadgimnazjalnych
w Wołominie, jeśli tylko zechcą,
mogą osiągnąć bardzo dużo.
Wracając do atrakcyjnej oferty, to
od września 2015 r. I LO im. Wacława Nałkowskiego przy ul. Sasina
33 w Wołominie zapewni wiele nowych atrakcji i możliwości rozwoju
intelektualnego. Są to: sesje naukowe, współpraca międzynarodowa –
Erasmus + eTwinning, dni kultury
europejskiej, konkurs czytelniczy,
zespół muzyczny, turystyka regionalna, przegląd młodych talentów,
grupa rekonstrukcji historycznej

Przyjmą skoszoną trawę także w sobotę
Mieszkańcy gminy Wołomin mogą oddawać odpady biodegradowalne w każdą
sobotę w punkcie zbiórki odpadów komunalnych w Starych Lipinach. Warunkiem
bezpłatnego przyjęcia odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego fakt
zamieszkania na terenie gminy Wołomin.

Władze gminy podjęły decyzję o
otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starych Lipinach także w weekendy. W
każdą sobotę w godzinach 10:00–

16:00 punkt można przywieźć tam
odpady zielone – skoszoną trawę,
liście i gałęzie.
– Decyzja o dodatkowym otwarciu
punktu odbioru odpadów biodegra-

dowalnych w sobotę była efektem
uwag i sugestii, jakie spływają od
mieszkańców – mówi wiceburmistrz Edyta Zbieć. – Wielokrotnie
poruszano ten problem, więc nie
pozostało nam nic innego, jak spróbować go rozwiązać. Ta możliwość
z pewnością ułatwi mieszkańcom
życie oraz zapobiegnie zaśmiecaniu
miasta. Z informacji, jakie do mnie
trafiają, wynika, że średnio w ciągu jednej soboty przyjmowana jest
blisko tona odpadów – dodaje wiceburmistrz.
Na terenie gminy Wołomin zlokalizowane są dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów: przy al.

Uroczyste odsłonięcie
kolejnych pomników w Ossowie

Dyrektor I LO Krzysztof Milczarek z Kamilem Rutkowskim.

„Wołomin Retro”, rozgrywki e-sportowe, gry miejskie, warsztaty
przedmiotowe, wykłady otwarte,
obóz integracyjny, tydzień języków
obcych.
Absolwenci gimnazjów będą

mogli wybrać jedną z pięciu klas
o różnych profilach: matematycznym, biologicznym, geograficznym,
humanistycznym i ogólnym.

Niepodległości 253 w Starych Lipinach oraz przy ul. Łukasiewicza 4
w Wołominie. Do tej pory tego typu
odpady można było oddawać wyłącznie od poniedziałku do piątku
oraz w ostatnią sobotę miesiąca w
godzinach 10.00 – 18.00 w PSZOK
w Wołominie. Niestety dla części
mieszkańców, którzy pracują zawo-

dowo w tygodniu i ogrodem zajmują się właśnie w sobotę terminy te
nie były dogodne. Wdrożone przez
magistrat rozwiązanie spotkało się
z pozytywną reakcją mieszkańców,
dla których sobota jest dniem wolnym od pracy.
UM Wołomin

JA

,,Kelnerzy’’

Myślę, że moje pytanie nie jest banalne:
czy w Polsce jeszcze funkcjonują służby specjalne?
Żaden normalny człowiek w to nie uwierzy,
ale obowiązki tych służb w kraju przejęli kelnerzy.
Podsłuchy i nagrania to działania zakazane i tajne,
mogą je wykonywać tylko służby specjalne.
A żeby mieć kogo inwigilować i podsłuchiwać,
u nas na wysokich stołkach musi debili przybywać.

Każdego dnia tygodnia, również w niedzielę,
tłumnie odwiedzali luksusowe knajpy, a nawet burdele.
Społeczeństwu tłumaczyli, że to, co bredzili po pijanemu,
miało służyć dobru Polski i dobru publicznemu.
Nie będzie poważnych konsekwencji, niech nikt się nie łudzi,
bo było to typowo platformerskie wyjście do ludzi.
Lecz to wyjście do ludzi taki cel osiągnąć miało,
żeby społeczeństwo aferzystów nadal popierało.
Za najwyższy poziom gastronomi i usługi hotelarskie,
proponuję wszystkim kelnerom nadać stopnie generalskie.
Wysoki poziom wykonanych zadań, jaki ich cechuje,
łaskawie nam jeszcze panującego do tego zobowiązuje.
Ja proszę Komorowskiego - im się naprawdę należy,
niech awansuje tych odważnych podziemia żołnierzy.
Ujawnili prawdę o rządzących, Polska im na sercu leży,
agonii tej, co się mieni obywatelską, dopilnują kelnerzy.

Ryszard Walczak
Prezes Komitetu i Kapituły

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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75 lat temu Niemcy były o krok
od wygrania II wojny światowej
Bitwa o Anglię rozpoczęła się 10 lipca 1940 roku. W obronie Wielkiej Brytanii stanęło 144 polskich pilotów – stanowili 5 proc. powietrznych obrońców Anglii. Poległo 29 spośród nich, ale zestrzelili 170 samolotów wroga i uszkodzili 36, co stanowiło 12 proc. strat Luftwaffe.
Najskuteczniejszym oddziałem broniącym Wielkiej Brytanii był 303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki.
- Anglicy nie kryli zdziwienia skutecznością naszych pilotów. Liczba zgłaszanych przez nich zestrzeleń była tak
duża, że pułkownik Stanley Vincent, dowódca bazy Northolt, z której startowali
Polacy, nie krył swojego sceptycyzmu
i polecił oficerowi kwalifikującemu meldowane strącenia poddawać zgłoszenia
szczegółowej analizie - mówi o udziale polskich pilotów w Bitwie o Anglię
historyk lotnictwa Jerzy Cynk w rozmowie z Piotrem Gulbickim, korespondentem WP.PL z Londynu. Pułkownik
angielski nie poprzestał na tym. 5 września osobiście poleciał za poderwanym
do akcji Dywizjonem 303, by naocznie
przekonać się jak walczą polscy sojusznicy. Po powrocie nie krył zdumienia,
wypowiadając znamienne słowa: „Na
Boga, oni to robią rzeczywiście, to nie
żadna imaginacja. Nie zapomnę tego do
śmierci”.
Piotr Gulbicki, Wirtualna Polska:
22 czerwca 1940 roku kapituluje Francja, jednak opromieniony spektakularnym sukcesem swoich wojsk Adolf
Hitler nie prze do podboju Wysp Brytyjskich.
Jerzy Cynk: Liczy na to, że Anglicy
zgodzą się na zawarcie pokoju, co da mu
wolną rękę w Europie. Jednak zdecydowane „nie” Winstona Churchilla sprawiło, że musiał zmodyfikować plany.
2 lipca została wydana pierwsza, jeszcze
dość mglista instrukcja, w sprawie przygotowań do inwazji morskiej na Wyspy,
pod kryptonimem Lew Morski. Nie było
konkretnej daty, miała się ona rozpocząć
po zniszczeniu RAF-u i zdobyciu przez
Luftwaffe panowania w powietrzu. Dopiero potem, a także po oczyszczeniu
kanału La Manche z patrolujących go
jednostek brytyjskich, do akcji planowano rzucić piechotę oraz dywizje spadochronowe.
Tymczasem niemieckie lotnictwo nie
traciło czasu.
- Bitwa o Anglię, która trwała od 10
lipca do 31 października 1940 roku,
przybierała różne fazy, przy czym kulminacja działań nastąpiła między połową sierpnia i połową września. Niemcy
bombardowali cele lotnicze i morskie,
a 7 września Luftwaffe przeprowadziła potężny nalot na Londyn, w którym
uczestniczyło 348 bombowców z eskortą 620 myśliwców. To była największa
operacja niemieckich sił powietrznych
w całej II wojnie światowej. Koncentryczne ataki na brytyjską stolicę kontynuowano do końca września, natomiast
w ostatniej fazie bitwy zmasowane naloty zostały zastąpione rozproszonymi,
szybkimi rajdami.
Niemcy nie spodziewali się takiego
oporu.
- Zdecydowanie, liczyli na szybką wygraną. Dowodzący Luftwaffe marszałek
Hermann Göring był tak pewny sukcesu, że przechwalał się, iż jego piloci są
w stanie zająć Wielką Brytanię nawet
bez wsparcia innych rodzajów wojsk.
Co zawiodło?
- Przecenienie swoich możliwości
i błędy w dowodzeniu. Ale też Brypatria.gazeta@op.pl

lili około 170 samolotów niemieckich
i uszkodzili 36, co stanowiło 12 procent
strat poniesionych przez Luftwaffe.
Brytyjczycy jednak nie do końca to docenili - W czasie wojny jak najbardziej,
wiele mówiono i pisano o bohaterstwie
Polaków. Jedynymi polskimi żołnierzami zaproszonymi na wielką defiladę
zwycięstwa z okazji zakończenia wojny,
która odbyła się w Londynie 8 czerwca
1946 roku, byli piloci z Dywizjonu 303.
Niestety, o pozostałych zapomniano polityka wzięła górę, gdyż Churchill nie
chciał drażnić Stalina. Nic dziwnego,
że piloci nie skorzystali z zaproszenia
i w geście solidarności ze swoimi kolegami z innych formacji zrezygnowali
z udziału w przemarszu.
opr. K.A. Zych
źródła: Jerzy Cynk dla WP.PL
i „Polacy w Bitwie o Anglię” - Histria
– WP.PL

Piloci dywizjonu 303 w 1940 r. Od lewej: Ferić, Kent, Grzeszczak, Radomski, Zumbach, Łokuciewski, Mierzwa, Henneberg,
Rogowski, Szaposznikow (fot. Wikimedia Commons/)
tyjczycy postawili wysoko poprzeczkę - walczyli z ogromną determinacją,
wspierani przez całe społeczeństwo,
a także przez pilotów z innych krajów,
którzy w dużym stopniu przyczynili się
do zwycięstwa. Zauważmy, że co szósty
z biorących udział w Bitwie o Anglię
to cudzoziemiec. Oprócz Polaków najwięcej było Nowozelandczyków, Kanadyjczyków, Czechów, Australijczyków
i Belgów. Spośród wszystkich 66 alianckich dywizjonów walczących w bitwie
najwięcej strąceń zaliczył polski Dywizjon 303, zestrzeliwując 126 samolotów
niemieckich.
O takiej skuteczności decydowało
wyszkolenie?
- Składał się na to cały splot czynników. Ogromna determinacja, odwaga,
nabyte wcześniej doświadczenie. Duże
znaczenie miała również polska taktyka myśliwska, pozwalająca pilotom na
pewną swobodę indywidualnego działania przy zachowaniu zespołowej dyscypliny.
Trzeba również docenić pracę polskich
mechaników naprawiających przez 24
godziny na dobę uszkodzone maszyny,
co zapewniało naszym dywizjonom najwyższy stopień sprawności sprzętowej
wśród wszystkich jednostek RAF-u.
No i kapitalny wzrok, dzięki któremu
Polacy pierwsi dostrzegali na niebie samoloty wroga. Nie przypadkiem Anglicy i Amerykanie nazywali go polskim
orlim wzrokiem.
To efekt uwarunkowań genetycznych?
- Raczej specjalistycznych ćwiczeń.
Jednym z bardziej oryginalnych było
dokładne śledzenie lotu much i innych
owadów. Efekty były widoczne nie
tylko podczas walk. Polacy błysnęli
na przykład wielkim kunsztem zajmując pierwsze trzy miejsca i wprawiając
w zakłopotanie sojuszników podczas

konkursu strzeleckiego 11. Grupy Myśliwskiej, jaki odbył się 11 kwietnia
1942 roku. Na 22 dywizjony biorące
udział w zawodach zwyciężył Dywizjon
303, który uzyskał 808 trafień, przed
Dywizjonem 316 (432 trafienia) i Dywizjonem 315 (183 trafienia). Najlepszy
dywizjon RAF-u miał na koncie 150
trafień.
Natomiast największym myśliwskim
asem Bitwy o Anglię był Czech Josef
Frantisek, który latał razem z Polakami i zestrzelił 17 niemieckich samolotów. Ale nasi piloci należeli do ścisłej
czołówki - Witold Urbanowicz miał
na koncie tylko o dwa strącenia mniej,
a takie nazwiska jak Stanisław Skalski,
Mieczysław Popek, Zdzisław Krasnodębski, Jan Zumbach, Marian Pisarek
czy Wacław Król na zawsze zapisały się
w annałach.

Zestrzelenia

Na liście Bajana figuruje na 7. pozycji z 12 pewnymi, 1 prawdopodobnym
i 2 uszkodzonymi samolotami.
W sumie na angielskim niebie walczyło 144 polskich pilotów, w tym 81
w dywizjonach brytyjskich. Zginęło 29
z nich (spośród 544 wszystkich poległych lotników RAF-u). Polacy zestrzeREKLAMA

Marian Pisarek (ur. 3 stycznia 1912
w Łosiu k./Radzymina, zm. 29 kwietnia
1942 we Francji) – major pilot Wojska
Polskiego, podpułkownik (ang. Wing
Commander) Królewskich Sił Powietrznych, as myśliwski.
www.gazetapatria.pl
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Senat RP przegłosował ustawę o in vitro

Przymuszanie, przez premier Ewę Kopacz senatorów PO do głosowania za ustawą o in vitro, dopuszczającą
faktyczne niszczenie życia poczętych dzieci, to działanie gwałcące wolność sumienia.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

To zachowanie dobitnie pokazuje,
że PO nie jest partią obywatelską,

Szanowni Państwo,

a neobolszewicką, której podstawowym celem istnienia, jest niszczenie cywilizacji życia opartej
o poszanowanie wartości każdego
ludzkiego życia, także tego najbardziej bezbronnego, czyli dzieci
poczętych. Celem neobolszewizmu
jest bowiem zniszczenie, nie tylko
wartości ludzkiego życia, jako fundamentu naszej cywilizacji, ale także zniszczenie wolności przekonań
i wolności sumienia.
Przymuszanie senatorów do głosowania za tą nieludzką ustawą,

pod groźba niedopuszczenia ich na
listy wyborcze odsłania totalitarny rys tej formacji. To głosowanie
będzie przede wszystkim testem
dla charakteru senatorów. Bowiem
obowiązkiem każdego człowieka,
a zwłaszcza ustawodawcy, jest
bronić słabych, biednych i bezbronnych, tak jak mówi rycerska
tradycja „bronić wdów i sierot”.
Ustawodawcy, którzy nie są zdolni
do obrony życia najsłabszych, bo
dopiero poczętych dzieci, nie mają
kwalifikacji moralnych, nie tylko

do zasiadania w Senacie, ale także
do pełnienia jakichkolwiek funkcji
społecznych.
Dziś neobolszewizm, występujący
w szatach neoliberalizmu, jest największym zagrożeniem dla naszej
cywilizacji i naszej wolności. Uderza bowiem w same fundamenty
wartości które kształtowały zarówno europejską, jak i polska tożsamość w minionych tysiącleciach.
Bez obrony wartości ludzkiego
życia , jako podstawy naszej cywilizacji, ani Europa, ani Polska nie

przetrwa. A pustkę stworzoną przez
niszczenie życia wypełni wojujący
islam. Dlatego sprzeciw wobec tej
nieludzkiej ustawy o in vitro to walka o przyszłość i naszej cywilizacji
i naszej ojczyzny.
Marian Piłka
historyk, wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

APEL Mazowsze za naprotechnologią

Oto najnowszy apel, o podpisanie którego
gorąco Państwa proszę: http://citizengo.org/pl/
wzywamy-prezydenta-rp-do-zawetowania-ustawy-o-in-vitro.
Cechą zwycięzców jest wytrwałość, dlatego nie poddajmy się w kwestii
in vitro. Walczmy także wtedy, gdy wydaje się, że wszystko stracone (nigdy nie jest tak, że wszystko stracone). Przypomnijmy Prezydentowi RP,
że „niezależnie od oceny właściwości etycznej zapłodnienia pozaustrojowego, niezależnie od poglądów na ewentualne przepisy prawne opisujące
jego funkcjonowanie – ustawa o in vitro w żadnym wypadku nie może
przekreślać obowiązujących przepisów potwierdzających prawa do
życia, przysługujące każdemu dziecku od poczęcia i nie może kwestionować jego człowieczeństwa, obojętnie czy negując, czy „nadając” mu
prawa („nadawanie praw” jest również negacją ich aktualnego istnienia
w prawie).”
W apelu przypominamy panu Prezydentowi o możliwych skutkach
in vitro. Bolesnym ich przykładem jest „trwający dramat dziecka
ze Szczecina, którego biologiczna matka wciąż jest poszukiwana.
Dziecko to jest najlepszym świadkiem swej tożsamości, którą miało już
w momencie pozaustrojowego zapłodnienia i która nie powstała potem,
w trakcie ciąży. Oczywiście, świadek ten nie przemówi – jak żaden noworodek, ale żyje i w jego imieniu mówi opinia publiczna, a władze
Rzeczpospolitej – wypełniając jego prawa – szukają jego rodziców.”
Z tego powodu „apelujemy do Pana Prezydenta o moralną solidarność z życiem każdego dziecka poczętego pozaustrojowo i o obronę
jednego z najważniejszych osiągnięć prawodawstwa niepodległej Polski, które tak korzystnie wyróżnia nas na tle współczesnego świata. Jego
przekreślenie byłoby aktem podporządkowania prawa roszczeniom ideologii i polityki. Tego nikt nie powinien robić, nieżalenie od poglądów na
temat in vitro.”
Link do apelu: http://citizengo.org/pl/wzywamy-prezydenta-rpdo-zawetowania-ustawy-o-in-vitro
Apel przygotował Instytut Ordo Caritatis, którego założycielem jest Pan
Marszałek Marek Jurek, obecnie poseł do PE. Wraz z Instytutem oraz
Panem Marszałkiem zachęcam Państwa do zapoznania się z apelem, do
podpisania go oraz do zachęcenia jak największej grupy znajomych do
tego, aby uczyniła to samo.
Życzę Państwu dobrego tygodnia i serdecznie pozdrawiam Każdego
z osobna!
Magdalena Korzekwa
Campaigns Director CitizenGO Polska

Sejmik Mazowiecki przyjął „Program wspierania leczenia niepłodności mieszkańców województwa mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018”.

Inicjatorami wdrożenia Programu
byli radni Prawicy Rzeczypospolitej, wniosek podpisali radni Klubu PiS oraz część radnych PSL,
a za wnioskiem głosowali wszyscy
obecni na posiedzeniu plenarnym
radni klubów PiS i PO oraz prawie
wszyscy radni PSL. Przeciw była

radna niezależna reprezentująca
SLD, a dwoje radnych PSL wstrzymało się od głosu.
Sprawozdawca projektu uchwały
Marian Piłka podziękował Zarządowi województwa i marszałkowi
Struzikowi za pozytywną opinię Zarządu w sprawie tej uchwały, a także Komisji Zdrowia i jej przewodniczącej Jolancie Kaczorowskiej za
jej rekomendację.

(-) Krzysztof Kawęcki, wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej, radny
Sejmiku Mazowieckiego
(-) Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, radny Sejmiku Mazowieckiego
(-) Piotr Strzembosz, wiceprzewodniczący Prawicy na Mazowszu,
radny Sejmiku Mazowieckiego
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Ks. Krzysztof Małachowski o. s.

Warszawa 3 czerwca 2015

Pożegnanie Krzysztofa Kąkolewskiego
UŚWIĘCENI W PRAWDZIE

Drogi Krzysztofie,

Przypadł mi obowiązek, na prośbę
Joanny, pożegnania Ciebie. Musiałem zobaczyć Ciebie we wspomnieniach Joanny, odszukać w pamięci
nasze spotkania, spotkać się z Tobą
w Twojej autobiografii spisanej
przez panią Martę Sieciechowicz
i Twojej książce „Co u pana słychać”.
GDY ZIEMIE ŻEGNA, NIEBO
WITA.
Pożegnanie z Tobą – nie jest możliwe.
Przez blisko 70 lat pisania, jesteś
tak obecny w rzeczywistości polskiej, że nie można się z Tobą pożegnać.
W literaturze faktu stałeś się następcą Wańkowicza. Stworzyłeś
Szkołę Reportażu i reportaż psychologiczny.
38 pozycji książkowych – masz
wielu czytelników.
Po 42 latach pracy dydaktycznej
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim – masz wielu uczniów.
A JAK POWITAŁO CIĘ NIEBO?
Bez wątpienia, jako tego, który
„dochodził do poznania Prawdy”,
o czym słyszeliśmy z Pierwszego
św. Pawła Listu do Tymoteusza, 2,3.
Jak dochodziłeś do poznania
Prawdy?
Jak Bóg objawia nam Siebie przez
Twoje życie?
O tym chcę porozmawiać z Bogiem, z Tobą i ze wszystkimi, którzy
tu jesteśmy, aby modlić się za Twoją
duszę , o Twoje zbawienie.
Czego Bóg uczy nas przez wydarzenia życia Krzysztofa?
Uczy nas jak ważne jest środowisko rodzinne. Trzech pradziadów
brało udział w powstaniu styczniowym w 1863 roku, ojciec legionista
– zginął w 1939 roku.
Matka – osoba mądra, „jej nauki…
zmieniały moje życie”.
W takim środowisku rodzinnym,
Krzysztof od dzieciństwa uczy się
Polski. Mimo możliwości ucieczki do Francji, postanawia pozostać
w Polsce. Wtedy miał 9 lat i nie
wiedział jeszcze, że właśnie Polska
będzie jego ziemią „poszukiwania
Prawdy”.
Zaczęło się od prawdy o cierpieniu, od kryzysu, który Krzysztof
nazwał: „nieobecność Boga w czasie wojny”. Potrzebował wielu lat
doświadczenia życiowego, aby zrozumieć: „że Bóg, tworząc człowieka
i powołując go do misji we wszechświecie, oddał mu część swojej potęgi, którą nazywamy wolną wolą”.
„Po tym kryzysie nastąpił konflikt
z księdzem prefektem w szkole i zerwanie z wiarą”.
O tym konflikcie Krzysztof opowiadał mi wiele lat później. Znałem
tego księdza, który też już nie żyje.
Gdzie my kapłani przegrywamy,
tam Duch Święty zwycięża. Chrystus uzdrawia to co Piotr zranił, tak
było w ogrodzie Oliwnym. Pan Bóg
postawił na drodze Krzysztofa siostrę zakonną o której mówi: „To ona
podtrzymała we mnie wiarę”.
patria.gazeta@op.pl

fot. Adam Urbanek /CAF/PAP

Krzysztof Kąkolewski – wybitny twórca polskiego reportażu, pisarz, autor kilkudziesięciu książek, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego – zmarł 24 maja
w wieku 85 lat.
Do ostatecznego zwycięstwa czekała go jeszcze długa droga metanoi, wiele przystanków na których
czekał na niego Jezus. Jednym
z tych przystanków był Nowy York.
W drodze do Texasu na spotkanie
z Hubertusem Strugholdem, zatrzymał się na klika dni w Nowym Yorku. Uczestniczył we Mszy św., którą
odprawiałem dla moich przyjaciół,
polskich księży, którzy założyli rodziny.
Po kilkunastu latach powiedział
mi - z jakim żalem przeżył to, że ani
on ani nikt inny nie przyjął Komunii św. To doświadczenie było dla
Krzysztofa punktem zwrotnym. Co
dalej?
Tak o tym mówi, str. 70 „Potwór
z saskiej Kępy”: „Było to w 1982
roku, w stanie wojennym. W moim
domu w Suchedniowie, w nocy, doświadczyłem olśnienia, które jest
nieopisywalne
i niewytłumaczalne”. Co się działo
potem? „spotkałem Księdza Kazimierza Orzechowskiego, który pomógł mi w powrocie do Pana Boga
i Kościoła”.
To jest ta lekcja Pana Boga, którą
odczytuję w życiu Krzysztofa, konsekwencja i upór w dochodzeniu do
Prawdy w Jezusie.
„Łaska i Prawda przyszły przez Jezusa” – uczy nas św. Jan .
Powrót do życia w łasce uświęcającej,
uświęcał
Krzysztofa
w Prawdzie. W jego życiu spełniła
się modlitwa Arcykapłańska Jezusa:
„Ojcze słowo Twoje jest prawdą…
uświęć ich w prawdzie”. Jan 17, 17.
W życiu świętych – weryfikacja
Prawdy, to kanonizacja, Kościół
weryfikuje.
W życiu artystów pędzla, dłuta,
fortepianu – tworzone piękno weryfikuje prawdę ich życia.
Artysta słowa jest weryfikowany
przez czytelników. Zdobywał czytelników, którzy utożsamiają się
z nim w walce z kłamstwem.
Krzysztofa bolało kłamstwo, bolało fałszowanie rzeczywistości. Miał
odwagę być człowiekiem wolnym,
zdobywał autorytet odwagi. Dla
różnych środowisk był bulwersujący i kontrowersyjny, demaskował
manipulację i kłamstwo poprawności politycznej. „Umarły Cmentarz”
wydany w 1996 roku, pisał przez

50 lat, od chwili gdy jako 16 letni
chłopiec usłyszał strzały na ulicy
w Kielcach.
Dlatego jest mistrzem literatury faktu, bo prawdy szukał długo
i konsekwentnie. Literatura faktu
wtedy jest wiarygodna gdy przez
prawdę ukazuje godność i podmiotowość człowieka jako osoby.
Pisał o Ojcu Kolbe – świętym
Maksymilianie, bronił Gajowniczyka. Jego pojawianie się w Telewizji
Trwam czy Radiu Maryja były bardzo potrzebne, szkoda, że skończyły
się przedwcześnie.
Pan Bóg uczy nas przez życie
Krzysztof jak używać daru inteligencji. Krzysztof spotyka wielu
wspaniałych ludzi i nawiązuje przyjaźnie, prof. Władysław Tatarkiewicz, Melchior Wańkowicz, Stanisław Dygat.
Ze sposobu pisania o nich,
ze wspomnień, jasno wynika,
że Krzysztof uznaje, że spotykamy
ludzi, którzy są od nas bardziej wykształceni, mają więcej doświadczenia, są mądrzejsi – od nich należy
się uczyć. W tym właśnie przejawia
się umiejętność korzystania z daru
inteligencji – pokora intelektualna,
pokora ducha.
Słowo uświęcone w Prawdzie, ma
wielką moc, która ludzi pociąga,
fascynuje – słowo pisane i słowo
mówione.
Krzysztof w osobistych spotkaniach miał te siłę przykuwania
uwagi do słów, które wypowiadał,
potrafił zafascynować nawet kilkunastoletnie dziewczynki.
W lipcu 1989 roku zaprosiłem
Krzysztofa na spotkanie z dziećmi
z Apostolstwa Eucharystycznego,
które były na obozie rekolekcyjnym
w domu parafialnym w Laskach.
Czternastoletnia
dziewczynka
Ewa, dzisiaj już dorosła osoba matka trójki dzieci, tak wspomina swoje pierwsze i następne spotkania
z Krzysztofem:
„Na tym pierwszym spotkaniu,
było wiele, jak teraz odbieram bardzo wyważonych mądrych myśli kierowanych do dzieciaków.
Krzysztof
Kąkolewski
mówił
o swej pracy pisarza, reportażysty,
o ciężkiej systematycznej pracy, która wspiera geniusz twórcy. Mówił
o tym, czego nie lubi w pisarstwie

obecnie, o niechęci do efekciarstwa,
mizdrzenia się do czytelnika, pisania pod czytelnika a nie z potrzeby
serca i natchnienia głowy. Przestrzegał przed zagrożeniami dla człowieka, jakimi są lenistwo i strach.
Był niezwykle mądrym człowiekiem, można go było słuchać godzinami, był cudownie spokojny,
zawsze wyważony w słowach, ciepły. Nauczył mnie pić cappuccino,
zawsze będzie mi się z Nim kojarzyło, pijąc je myślę o nim. Rondo Waszyngtona ma Jego imię. Wrócę do
jego prozy, chcę go na nowo odkryć.
Wiele rozmawialiśmy o Eucharystii i roli, jaką odgrywała w Jego
życiu. Traktował Eucharystię jako
istotę wszystkiego, rzeczywistość,
w której mamy wręcz fizyczny
kontakt z Chrystusem w Kościele.
Określając siebie jako człowieka
z natury samotnego, na własne
życzenie izolującego się od ludzi
i świata, mówił, że jedynie w Kościele, podczas cudu łamania chleba
i przyjmowania sakramentu czuje
się w łączności ze światem, także
z własnymi przodkami.
Rozmawialiśmy dużo o potrzebie
bycia człowiekiem szczerym wobec
Boga, o tym, co to znaczy dojrzewać
do bycia człowiekiem przez wielkie
„C”, jak kształtować charakter, aby
być w zgodzie z Chrystusową nauką.”
Niech to świadectwo stanie się

Ks. Krzysztof Małachowski
O. S.
podziękowaniem młodego pokolenia Polaków, podziękowania Bogu
i Krzysztofowi za to, że nie wyjechał z Polski i uczył jak być wolnym
człowiekiem przez Prawdę.
Dziękujmy Bogu za wszystko czego nas uczy objawiając się w życiu
naszych bliskich w rodzinach i życiu przyjaciół.
Dziękujmy za to, że Krzysztof wybrał Polskę jako Dom Prawdy i uczy
nas jak Prawdę należy pielęgnować.
GDY ZIEMIA ŻEGNA – NIEBO
WITA
Każdego z nas to czeka, dochodząc do poznawania Prawdy
ŚPIESZMY
SIĘ
KOCHAĆ
BOGA, BO MY SZYBKO ODCHODZIMY.
AMEN.
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Kiedy wynajem pokoi jest zwolniony z PIT
Wielkimi krokami zbliża się sezon
wakacyjny. Dla osób prowadzących
gospodarstwa agroturystyczne jest to
bardzo dobry moment na podreperowanie swojego budżetu domowego.
Warto przy tym pamiętać o istotnych
korzyściach, jakie daje w tym zakresie
prawo podatkowe.
Ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych zakłada możliwość
zwolnienia z opodatkowania dochodów
osób prowadzących gospodarstwo rolne i wynajmujących pokoje z podatku
dochodowego od osób fizycznych. Art.
21 ust 1 pkt. 43 ustawy o PIT wskazuje,
że ,,zwolnione z podatku są dochody
uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych
położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli
liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu”. Oznacza to, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, będzie mógł skorzystać ze
zwolnienia pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
dochody są uzyskiwane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych,
jest to wynajem wyłącznie na rzecz osób przebywających na wypoczynku,

pokoje są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych położonych na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym,
liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.
Należy zaznaczyć, że duże znaczenie odgrywa tutaj pojęcie gospodarstwa rolnego. Za takie gospodarstwo należy uznać gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, a zatem obszar gruntów klasyfikowanych jako użytki
rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej.
Natomiast obszary wiejskie, zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej.
Warto zaznaczyć, że zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych,
wynikające z art. 21 ust 1 pkt. 43 ustawy o PIT, dotyczy dochodów pochodzących w
wynajmu pokoi oraz dochodów uzyskanych z tytułu wyżywienia osób je wynajmujących; nie obejmuje natomiast innych usług np. przejażdżek bryczką czy wypożyczania rowerów – tego typu usługi nie będą mogły korzystać ze zwolnienia.

§

Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
19 czerwca 2015 r.
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