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Obrona konieczna Sowiecka agresja na Polskę
Ocena moralna musi być zawsze poprzedzona rozpoznaniem sytuacji. Otóż rzeczywistymi imigrantami
potrzebującymi naszej pomocy są chrześcijanie, wypędzani ze swoich domów, okrutnie prześladowani
i zabijani. Im należy się nasza solidarność i pomoc.
Natomiast imigracja muzułmańska, to zagrożenie naszej wolności religii i cywilizacji, a często także życia. Moralnym obowiązkiem w takiej sytuacji, nie jest
kapitulacja w postaci zgody na islamizację Europy,
a walka w naszej obronie.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Dziś jesteśmy właśnie w sytuacji zagrożenia i dlatego obrona
przed muzułmańska infiltracja jest
nakazem prawidłowo uformowanego sumienia i nakazem moralnym. Założenie, że przybywający
na nasz kontynent muzułmanie, to
nieszczęśnicy, potrzebujący naszej
pomocy, radykalnie rozmija się
z rzeczywistością. Ta emigracja, to
proces podboju i islamizacji Europy
ze wszystkimi społecznymi, kulturowymi, religijnymi i kryminalnymi
konsekwencjami tego faktu. Sami
muzułmanie tego nie ukrywają.
Trzeba być ślepym by nie widzieć
tego zagrożenia.
Wezwania do przyjęcia tej imigracji, to wezwania to akceptacji zła
w postaci ograniczenia naszej wolności, zagrożenia życia i radykalnego

ograniczenia wolności wyznawania
wiary w Chrystusa. Kościół zawsze
uznawał za moralnie dopuszczalną,
a nawet konieczna doktrynę obrony koniecznej. W sytuacji zagrożenia życia , czy fundamentalnych
wartości, zarówno jednostka, jak
i wspólnoty mają prawo do obrony
wszystkimi skutecznymi metodami, z walką zbrojną włącznie. Dziś
znajdujemy się właśnie w takiej sytuacji, w której zgoda na imigrację
byłaby tylko zgodą na islamizację
naszego kontynentu. Byłaby zgodą
na wszelkie zło, jakie niesie ze sobą
cywilizacja muzułmańska.
Dziś moralnym nakazem jest obrona cywilizacji chrześcijańskiej zarówno przed inwazją muzułmańską,
jak i przed ateistycznym nihilizmem
rozbrajającym moralnie Europę. Bo
to właśnie niszczenie cywilizacji
chrześcijańskiej w Europie, rozkład
społeczny i sekularyzacja, propagowanie dewiacji, niszczenie rodziny,
mordowanie dzieci nienarodzonych
i eutanazja, demoralizacja zamiast
wychowana, ułatwia wojującemu
islamowi podbój naszego kontynentu. Obrona naszej cywilizacji,
to zarówno przeciwstawienie się
imigracyjnemu podbojowi, jak też
wyniszczającej destrukcji dokonywanej na naszej cywilizacji przez
ateistyczny nihilizm. Tylko odrodzenie Chrześcijaństwa może Europie dać siłę moralną i duchową do
skutecznego oporu przed postępującą islamizacją.

17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej
w walce Polski.

Od godz. 3 do godz. 6 rano czerwonoarmiści przekroczyli na całej
długości wschodnią granicę z Polską. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali już Sowietów, ażeby zajęli
obszary uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich strefę interesów. Stalin zwlekał jednak z podjęciem decyzji, czekając na to, jak
zachowają się wobec niemieckiej
agresji na Polskę Wielka Brytania
i Francja, a także przyglądając się
temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko. Łącznie siły Armii Czerwonej skierowane w trzech
rzutach przeciwko Rzeczypospolitej
wynosiły ok. 1,5 miliona żołnierzy,
ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800
samolotów. W reakcji na sowiecką agresję 17 września wieczorem
Naczelny Wódz wydał następujący
rozkaz: „Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami.
Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony
albo próby rozbrojenia oddziałów.
Zadanie Warszawy i miast, które
miały się bronić przed Niemcami bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi
pertraktować w sprawie wyjścia
garnizonów do Węgier lub Rumunii”. Władze polskie wzywając do
unikania walki z Armią Czerwoną
nie uznały jej wkroczenia za powód
do wypowiedzenia wojny i nie zerwały stosunków dyplomatycznych

fot. Agencja FORUM.

fot. Agencja FORUM.
Brześć Litewski, 22.09.1939,
niemiecki gen. Heinz Guderian rozmawia z rosyjskim oficerem

Polacy czekamy na Was
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2015 roku co piąty młody
Polak w wieku do 24 lat był bez pracy. To dwa razy
większy odsetek niż stopa bezrobocia w całej populacji Polaków. Okazuje się, że nawet ukończenie wyższych studiów nie jest gwarantem znalezienia pracy.

Anita Czerwińska
www.gazetapatria.pl

Młodzi ludzie często jeszcze
w ogóle nie pracowali a zatem nie
przysługuje im prawo do zasiłku.
Bez pracy nie mają z czego odprowadzać składek na emeryturę czy
zabezpieczenie rentowe. Wysoka
stopa bezrobocia powoduje też,
że pracodawcy, mogąc przebierać
w kandydatach, oferują najniższe
możliwe wynagrodzenia albo nawet bezpłatne staże. To obraz polskiego rynku pracy Anno Domini
2015.
Trudno się dziwić, że wielu młodych szuka pracy za granicą. Ale
czy to jest rozwiązanie w 40-milionowym kraju w środku Europy?

fot. Agencja FORUM.

23.09.1939, Brześć Litewski (obecnie Białoruś),
wspólna defilada Niemców i Sowietów.

Czy naród na dorobku może sobie
pozwolić na taki upust krwi? Bo
przecież ci, którzy znajdą pracę
za granicą na ogół już do Polski
nie wracają, to za granicą rodzi
się teraz proporcjonalnie najwięcej Polaków. Brak pracy to efekt
dzikiej prywatyzacji z początku
lat 90. przez co Polska została
w dużej mierze pozbawiona przemysłu, który chłonąłby młode
kadry. Obecny rząd nie potrafi,
a może nie chce przyciągać nowych inwestycji, co na przykład
udaje się w małej Słowacji, która
stała się potęgą w produkcji samochodów.

Negocjacje we Lwowie. Niemieccy
i rosyjscy oficerowie wspólnie

Niestety, rząd PO-PSL udaje,
że nic złego się nie dzieje, ośmielają się twierdzić, że młodzi Polacy korzystają z dobrodziejstwa
otwartych granic i wyjeżdżają za
granicę w celach turystycznych.
Unikanie odpowiedzialności, piarowe zaciemnianie problemów
i działanie na niekorzyść polskiego społeczeństwa ten rząd opanował do perfekcji.
Nie może też być tak, że Polska staje się dysponentem obcej
polityki zagranicznej. Imigranci
masowo napływający do bogatych krajów UE są dla nich problemem i kraje te próbują podzie-

z Moskwą. Zaistniała sytuacja zadecydowała o tym, iż w nocy z 17
na 18 września prezydent Ignacy
Mościcki wraz z rządem polskim
i korpusem dyplomatycznym przekroczył granicę rumuńską, planując
przedostanie się do Francji. Razem
z nimi terytorium polskie opuścił
Naczelny Wódz marszałek Edward
Rydz-Śmigły. W starciach z Armią
Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było
rannych i zaginionych. Do niewoli
sowieckiej dostało się ok. 200 tys.
żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów.
źródło: http://nowahistoria.interia.pl/

lić się kwotami przyjmowanych
uchodźców. Najpierw powstrzymajmy młodych Polaków przed
emigracją, dokonajmy repatriacji
Polaków z Kazachstanu i Ukrainy,
w której przecież również toczą
się działania wojenne jak w Syrii
czy Libii, a dopiero potem pomagajmy obcym kulturowo imigrantom. Choć Polska jest jednym
z najbardziej jednorodnych narodowo krajów Europy, ma do
spełnienia zobowiązania wobec
własnych obywateli i tych, którzy
byli nimi przed II wojną światową.
patria.gazeta@op.pl
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Podwarszawskie Kluby Piłkarskie
W tym numerze z piłkarskiej mapy Mazowsza zajmiemy się klubami powiatu grodziskiego oraz pruszkowskiego.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Powiat grodziski – Jednym z najstarszych
klubów na Mazowszu i najlepszym w powiecie grodziskim jest Grodziski Klub Sportowy
„Pogoń” założony w 1922 roku. W 1957 roku
występował w III lidze. Stadion – pojemność
1000 miejsc, w tym 720 siedzących.
Pogoń jest klubem przyjacielem Akademii
Piłkarskiej Legii Warszawa. Barwy – czerwono-białe. Gwiazdą zespołu jest weteran ligowych
boisk, bardzo skuteczny napastnik – Maciej
Tataj. Z uwagi na reorganizację III ligi, która
zostanie przeprowadzona w tym sezonie przez
PZPN przed Pogonią Grodzisk stoi wyzwanie
zajęcia co najmniej VII miejsca, które gwarantuje udział w jednej z czterech grup III ligi
w sezonie 2016/2017.
W 1986 roku powstał Klub Sportowy Milan
Milanówek. Trzy lata później drużyna seniorów została zgłoszona do B-klasy Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
W 2006 roku zespół uzyskał awans do ówczesnej
V Mazowieckiej Ligi Seniorów. Wychowankiem Milanu Milanówek jest Piotr Dziewicki,
który w wieku 15 lat trafił do Polonii Warszawa.
W obecnym sezonie drużyna występuje w lidze
okręgowej. Stadion – 500 miejsc, w tym 126 siedzących. Barwy biało-czerwone.
W lidze okręgowej występuje od kilku sezonów Ludowy Klub Sportowy „Chlebnia”,
założona w 1984 roku. Stadion – 1500 miejsc,
w tym 150 siedzących. Barwy – żółto-zielone.
W A-klasie natomiast gra Ludowy klub Spor-

patria.gazeta@op.pl

towy „Tur” Jaktorów. Stadion o pojemności
500 miejsc, w tym 300 siedzących. Barwy żółto-niebieskie.
Beniaminkiem w A-klasie jest Ludowy Klub
Sportowy „Wrzos” Międzyborów (gmina Jaktorów), założony w 1998 roku. Barwy zielono-czarno-białe.

Powiat pruszkowski

Znicz Pruszków to klub z dużymi tradycjami
założony w 1923 roku. Historycznym sukcesem
piłkarzy Znicza było zajęcie w sezonie 20062007 I miejsca w III lidze i awans do II ligi.
W 2014 roku drużyna prowadzona przez Dariusza Banasika (założyciela i organizatora szkółki
piłkarskiej „Młode Wilki” w Legii Warszawa)
uzyskała awans do 1/4 Pucharu Polski, pokonując m.in. Zagłębie Lubin. Piłkarzami Znicza było
wielu znanych zawodników. W latach 20062008 występował tu Robert Lewandowski. Do
Znicza trafił z Legii II. W ciągu dwóch sezonów
strzelił 38 goli. Lewandowski następnie występował w Lechu Poznań i Borussi Dortmund.
Obecnie jest napastnikiem Bayernu Monachium
i piłkarzem reprezentacji Polski. W Zniczu występowali również: Jacek Gmoch - były trener
reprezentacji Polski oraz wychowankowie Znicza Radosław Majewski – reprezentant Polski
i Maciej Terlecki – gracz kilku klubów ekstraklasy, reprezentant polskich grup młodzieżowych.
W Zniczu grał również Igor Lewczuk (obecnie
w warszawskiej Legii).
Stadion – 2000 miejsc, wszystkie siedzące.
Barwy żółto-czerwone.
Następnym w hierarchii piłkarskiej powiatu
pruszkowskiego jest występujący w IV lidze
Klub Sportowy Raszyn, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia. Od sezonu 2013-2014
KS Raszyn nieprzerwanie gra w IV lidze. Stadion Gminnego Ośrodka Sportu posiada 500
miejsc w tym 360 siedzących. Barwy biało-czerwono-zielone.
Sporym osiągnięciem mogą poszczycić się
piłkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego
Łady (gmina Raszyn). Drużyna, po barażach
w czerwcu 2014 roku, awansowała do IV ligi.
W przeszłości w UKS Łady występowali – po
formalnym zakończeniu gry – byli piłkarze warszawskiej Legii Tomasz Sokołowski i Maciej
Mięciel. W tym roku klub obchodzi 15-lecie
swego istnienia. Zespół rozgrywa swoje mecze
na tym samym stadionie co KS Raszyn. Barwy
granatowo-biało-niebieskie.
W lidze okręgowej występuje Brwinowski
Klub Sportowy „Naprzód”. Rok założenia
1925. Po reaktywacji w 1934 r., m.in. dzięki staraniom działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej:
Kazimierzowi Pużakowi i Stanisławowi Dubois funkcjonował pod nazwą Robotniczy Klub
Sportowy „Naprzód”. Pużak był w czasie wojny przewodniczącym podziemnego parlamentu
polskiego – Rady Jedności Narodowej. Aresz-

towany w 1945 roku przez NKWD, sądzony w
moskiewskim procesie 16-tu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Zmarł w komunistycznym więzieniu we Wronkach w latach 50.
Obecnie zespół gra w lidze okręgowej. Stadion
im. Janusza Kusocińskiego – 500 miejsc. Barwy
niebiesko-biało-czerwone.
Poniżej oczekiwań, zaledwie w A-klasie, rozgrywa swoje mecze Miejski Klub Sportowy
Piast Piastów. Przed kilku laty drużyna występowała w IV lidze. Tradycja Piasta sięga okresu międzywojennego –1932 r., dopiero jednak

w 1995 roku klub został reaktywowany. Stadion
1000 miejsc. W tym 720 siedzących. Barwy niebiesko-białe.
W tej klasie rozgrywkowej występuje również
Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn
mimo, ze jeszcze nie dawno zespół zdobył 14
miejsce w II lidze w sezonie 2010-2011. Rok założenia 1952. Stadion 1500 miejsc, w tym 900
siedzących. Barwy żółto-niebieskie.
W A-klasie występuje również AMT Nowa
Wieś (gmina Michałowice). Rok założenia 2001.
W ubiegłym roku powstał Uczniowski Klub
Sportowy Ogień Brwinów. Seniorzy zostali
zgłoszeni do rozgrywek B-klasy. Drużyna występuje, na stadionie miejskim w Brwinowie.
Barwy żółto-czerwono-czarne.
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Strategia „wielokulturowości” Mazowsza
8 września Sejmik Województwa Mazowieckiego głosami radnych PO i PSL przyjął „Strategię Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020”. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości i Prawicy Rzeczypospolitej.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Strategia została opracowana
na zlecenie Zarządu (w grudniu
2012 roku) przez Fundację Nowej
Kultury Bęc Zmiana. Strategia ma
charakter ideologiczny, w duchu założeń „nowej lewicy”. Nie wiadomo
jakie środki z budżetu województwa
mazowieckiego zostaną przeznaczone na realizację tego programu.
Na początku tego roku, na posiedze-

niu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędnicy podawali kwotę
7 milionów złotych.
W celu strategicznym „Nowoczesna wspólnota” autorzy Strategii piszą, że wyczerpała się idea
wspólnoty opartej na jednolitości
kulturowej: „Dziś zamiast tradycyjnej „wspólnoty ludzi jednakich”
potrzebne jest budowanie nowoczesnej wspólnoty: nieskończenie
zróżnicowanej kulturowo i spojonej
poczuciem dobra wspólnego ponad
tym zróżnicowaniem”. Cel tego
programu to „wspieranie projektów
przepracowujących pojęcie wspólnoty”.
Takie ujęcie eliminuje z możliwości skutecznej aplikacji o środki
finansowe na realizację programu
te organizacje pozarządowe, które w corocznym konkursie zgłoszą
projekty edukacyjno-kulturowe nie
uwzględniające „przepracowania”
pojęcia wspólnoty. Termin „wspólnota ludzi jednakich” sformułował,

Obrona złotego,
obroną suwerenności
Własna waluta jest zasadniczym atrybutem suwerenności państwa. Jej zrzeczenie się to wejście na drogę likwidacji własnej państwowości. Nie ma zgody
na rezygnację z suwerennych praw Rzeczpospolitej.
A traktat akcesyjny, w punkcie dotyczącym rezygnacji z własnej waluty jest sprzeczny z konstytucją.
Co więcej wprowadzenie paktu
fiskalnego, na tyle zmieniło zasady
funkcjonowania strefy euro, że możliwe jest, zgodnie z wiedeńską konwencją o prawie traktatowym, uznanie za nieważny ten punkt traktatu
akcesyjnego, który mówi o wprowadzeniu w Polsce waluty unijnej.
Konwencja bowiem przewiduje,
iż w sytuacji zmiany warunków
funkcjonowania umowy, strony
mogą uznać ją w całości lub w części za nieważną i nieobowiązującą.
W tej sytuacji rząd Rzeczpospolitej
powinien oficjalnie notyfikować zaMarian Piłka
równo władzom Unii Europejskiej,
historyk, Wiceprezes
jak i państwom ratyfikującym ten
Prawicy Rzeczypospolitej
traktat nieważność punktu traktatu
akcesyjnego dotyczącego zmiany waluty.
Naród który chce żyć i rozwijać się musi posiadać zarówno własną politykę pieniężna, a więc własną walutę, jak i sprawne suwerenne państwo. Nie
może się tych praw zrzec nawet w drodze referendum.

www.gazetapatria.pl

w opozycji do pojęcia wspólnoty
narodowej, Zygmunt Freud, guru
„nowej lewicy”.
Celem innego celu strategicznego
„nasze tożsamości” ma być promowanie wzajemnego poznawania się
grup odmiennych kulturowo. Adresatem są „grupy społeczne, co do
których można mieć uzasadnione
przypuszczenie, że kultywują stereotyp na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować”.
Zasadniczym wyrazem Strategii
jest „przepracowanie pojęcia wspólnoty” i „przełamywanie wzajemnych stereotypów”. Tym samym
zapisy Strategii wykluczają z możliwości uzyskania finansów przez
organizacje pozarządowe, które realizują tradycyjne zasady kulturowe
oparte na poszanowaniu polskiej
tożsamości narodowej.
Odrębnym zagadnieniem jest
wdrażanie i zarzadzanie realizacją Strategii. Kluczową rolę pełni
w tym procesie Koordynator do

spraw Strategii Rozwoju Kultury,
który ma wspomagać Zarząd Województwa. Koordynator, zapewne
osoba wskazana przez Fundację, ma
działać w strukturze właściwego departamentu i realizować swoje zadania za pomocą wyznaczonej do tego
komórki organizacyjnej. Niezależnie Koordynator może wnioskować
o powołanie innych struktur („grup
tematycznych, grup roboczych, ciał
konsultacyjnych, stałych zespołów”
itp.) z uwzględnieniem zgłoszonych
przez niego propozycji osobowych.
Koordynator ma uszczegóławiać
programy zawarte w Strategii oraz
opracowywać inne programy realizujące przyjęte priorytety. W razie
potrzeby programy te będą poddawane konsultacjom eksperckim.
Prezesem Fundacji Nowa Kultura
Bęc Zmiana jest Bogna Świątkowska, przewodnicząca Społecznej
Rady Kultury przy Prezydencie
m. st. Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz. W skład zarządu wcho-

dzi również Edward Krzemień
(mąż Bogny Świątkowskiej), od
1989 roku dziennikarz Gazety Wyborczej, obecnie szef jej portalu internetowego. W Radzie Fundacji zasiada Jakub („Kuba”) Wojewódzki.
Przyjęta przez PO i PSL Strategia
„wielokulturowości” na Mazowszu
to przykład „marszu przez instytucje” realizowanego w ostatnich
dziesięcioleciach przez „nową lewicę” w krajach zachodniej Europy.
Proces ten doprowadził do eliminacji z publicznego obszaru kulturowego opinii narodowej i katolickiej.
Przyjęta Strategia Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020 sprzeczna
jest z ustawą o samorządzie województwa z 1998 roku, która określa
(art.11), że strategia rozwoju województwa powinna uwzględniać
w szczególności „pielęgnowanie
polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców”.

Najdłuższa ambasada

Jak wiadomo w lipcu 1945 r. mocarstwa zachodnie zdecydowały się nawiązać
stosunki dyplomatyczne z Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej, co poprzedziły ostatecznym zerwaniem oficjalnych kontaktów z rządem RP rezydującym od 1940 r. w Londynie.

prof. Jan Żaryn
Wbrew woli Polaków przywiązanych do Polski Odrodzonej
w 1918 r., Zachód uznał tym samym
ciągłość prawną PKWN i wszystkich jego (a de facto Stalina) decyzji. Jedną z najważniejszych było
natychmiastowe, od sierpnia do
października 1944 r., ustanowienie
dekretów, na mocy których wierni
Rzeczpospolitej żołnierze, oficerowie i działacze Polskiego Państwa
Podziemnego, mogli być oskarżani o przestępstwa antypaństwowe.
Efektem tych dekretów było zaś
ściganie, sądzenie i skazywanie na
śmierć bądź wieloletnie łagry i więzienia, polskich patriotów wiernych
przysiędze złożonej 1 września
1939 r.
Jak wiadomo, co najmniej kilka państw ówczesnego świata (jak
np. Irlandia), nie zerwało wów-

czas stosunków dyplomatycznych
z rządem RP na uchodźstwie. Najważniejszym z nich była Stolica
Apostolska. Papież Pius XII manifestując swój moralny sprzeciw
wobec oddania połowy Europy
w ręce „bezbożnika”, postanowił
dalej utrzymywać stosunki dyplomatyczne z emigracyjnymi rządami
Polski i Litwy. Z czasem, Kościół
katolicki, w tym głównie papież,
także utrzymywał te placówki i ich
kurczący się personel, mieszkający
faktycznie na terenie Rzymu. Polską ambasadą przy SA kierował od
24 lipca 1939 r. dr Kazimierz Papee, który z racji stażu, po wojnie
pełnił przez czas jakiś funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego; to
jemu, reprezentanci państw, które
utrzymywały stosunki dyplomatyczne z TRJN, musieli przedkładać

listy uwierzytelniające. Stanowiło
to dla nich pewien dyskomfort. Po
Rzymie jeździł samochód z biało-czerwoną flagą, bynajmniej nie
reprezentujący dyplomatów ambasady przy Kwirynale, a w kościele
św. Stanisława znajdował się przy
ołtarzu specjalny klęcznik dla Papee’go. Ambasador reprezentował także Polskę, np. podczas konsystorza
z 1946 r., podczas którego abp
Adam S. Sapieha otrzymywał kapelusz kardynalski. Ta swoista manifestacja papieża była spowodowana jego głęboką obawą o kondycję
Starego Kontynentu i Kościoła katolickiego w krajach opanowanych
przez marksistowski totalitaryzm.
Pius XII liczył na opamiętanie się
Europy, tej zachodniej, która tak
łatwo – dla doraźnych celów, jakim
było pokonanie III Rzeszy – gotowa była zapomnieć o równych prawach, także dla narodów mieszkających na wschód od Łaby. Kazimierz
Papee pozostał ambasadorem rządu
„niezłomnych” do końca pontyfikatu Piusa XII, który zmarł 9 X 1958 r.
Później, nadal był przyjmowany
przez dyplomatów watykańskich,
aż do września 1972 r. Dopiero
wówczas, papiestwo uznało, że skuteczność tej manifestacji trwającej
ponad 25 lat, się wyczerpała. Sam
Papee, coraz starszy i schorowany,
zmarł 19 stycznia 1979 r.
Czyż nie mamy powodu, by z tym
większym szacunkiem pamiętać
o papieżu Piusie XII (od 3 marca
1939 r.), którego pontyfikat przypadł na czasy najtrudniejsze w dziejach człowieka?
patria.gazeta@op.pl
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25 lat Samorządności

Powiatowe obchody 25-lecia samorządności odbyły się w miejscowości Franciszków gmina Tłuszcz. Uroczystości poprzedziła uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez Abp Henryka Hosera.

Kazimierz Andrzej Zych
Następnie zaproszeni goście z powiatu wołomińskiego oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i państwowych, parlamentarzyści sejmu,
senatu oraz samorządowcy sejmiku
i rad niższych szczebli przeszli do
pobliskiego ośrodka konferencyjnego we Franciszkowie na debatę
pt.: „Dokąd zmierza samorząd terytorialny?” Obchody i uroczystości
otworzył starosta powiatu wołomińskiego - Kazimierz Rakowski witając przybyłych gości. Uczestnikami
panelu dyskusyjnego byli m.in. profesor Witold Modzelewski, burmistrzowie miast powiatu oraz przed-

stawiciele władz wojewódzkich i
państwowych. Podczas wystąpienia
starosta Rakowski i zebrani minutą
ciszy uczcili zmarłych samorządowców, o których w swoich przemówieniach wspominali kolejni mówcy debaty. W przerwach uczestnicy
spotkania przy kawie prowadzili
dyskusje oraz wspominali dawne
czasy o kolejnych minionych kadencjach samorządowych na przestrzeni 25 lat III Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Na koniec starosta Kazimierz
Rakowski uhonorował wykonanymi
na tą okoliczność statuetkami przedstawicieli sejmu, senatu, województwa oraz sejmiku mazowieckiego,
a także specjalnymi wyróżnieniami
samorządowców naszego powiatu.
Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządności w naszym powiecie, starostwo powiatowe wydało album,
w którym opisano wszystkie kadencje Rady Powiatu, władze, radnych

oraz historię powstania
taania
powiatu z wieloma historycznymi
już fotografiami.
Zaskoczeniem naa
tak ważnej jubii-yleuszowej uroczyz
za
stości ćwierćwiecza
y
yła
samorządności była
y
ych
nieobecność radnych
jak i polityków Prawa
raawa
i Sprawiedliwości.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Duże oszczędności – Więcej inwestycji
Dzięki gospodarskiemu podejściu w zarządzaniu wołomińskim ośrodkiem sportu udało się
wygospodarować znaczne oszczędności. Pieniądze te zostaną przeznaczone na kolejne
inwestycje, które wzbogacą ofertę OSiR dla mieszkańców.

Lepiej oświetlony teren, tablica ledowa.

Z wygenerowanych oszczędności sfinansowany zostanie zakup i montaż nowego oświetlenia głównego boiska i bieżni.
Inwestycja ta z pewnością ucieszy mieszkańców korzystających wieczorami z bieżni. W najbliższym czasie na terenie
głównego boiska zostanie zamontowana również nowoczesna
tablica świetlna, która będzie informowała kibiców o wynikach
spotkań podczas rozgrywanych zawodów. Na ten rok planowane jest również oświetlenie terenu przy stawie znajdującym
się pomiędzy halą OSiR a pływalnią. Jest to urokliwe miejsce,
które z powodu słabego oświetlenia wieczorami jest omijane
przez spacerujących.
W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace remontowe na
terenie OSiR „Huragan” w Wołominie. Wyremontowano dach
oraz zmodernizowano parkiet na hali sportowej, odnowiona
została również świetlica. W sprawnym zaplanowaniu i przeprowadzeniu prac remontowych doradzał i czuwał nad realizacją pełnomocnik Burmistrza Wołomina ds. sportu pan Ryszard
Sobiech. Znany wołomiński przedsiębiorca pełni tę funkcję nieodpłatnie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem
w zakresie zarządzania. Jego kilkumiesięczne zaangażowanie
w sprawy OSiR oraz współpraca z pełniącym obowiązki dyrektora ośrodka panem Waldemarem Stępczyńskim zaowocowały oszczędnościami na poziomie ponad 150 tysięcy zł.

Sauna parowa
– bogatsza oferta
wołomińskiej pływalni

Zaoszczędzone środki pozwalają również na planowanie
wzbogacenia oferty wołomińskiej pływalni dla mieszkańców.
Dużym zainteresowaniem oprócz samej pływalni cieszy się
tzw. odnowa biologiczna, czyli jacuzzi oraz sauny, z których
mieszkańcy korzystają głównie wieczorami, aby odpocząć
i zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Obecnie pod kątem
możliwości częściowej przebudowy pomieszczeń odnowy biologicznej, analizowana jest sytuacja prawna dotycząca gwarancji na obiekt pływalni. Jeżeli będzie to możliwe, to jeszcze

w tym roku przy saunach suchych zostanie zainstalowana sauna parowa. Oczywiście środki na ten cel pochodzić będą również z oszczędności.

Potrzebna jest szatnia rodzinna na pływalni!

Dobra informacja dla rodzin! Wsłuchując się w głos mieszkańców Burmistrz Elżbieta Radwan podjęła decyzję, aby wygenerowane w tym roku oszczędności budżetowe przeznaczono na stworzenie szatni rodzinnej na pływalni. Obecnie obiekt
dysponuje szatniami damskimi, męskimi i dla osób niepełnosprawnych. Istnieje potrzeba, aby stworzyć osobne pomieszczenie dla rodziców bądź opiekunów, którzy przychodzą na
basen z kilkuletnimi dziećmi. Wygospodarowane oszczędności
zostaną przeznaczone również na ten cel. Jeśli umowa gwarancyjna z firmą, która wybudowała obiekt na to pozwoli, to
szatnia rodzinna powstanie jeszcze w tym roku. Jeżeli nie, to
w pierwszym kwartale 2016 r.
UM Wołomin
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Solidarność – „Jeden drugiego brzemiona noście”
31 sierpnia przypadła 35. rocznica porozumień sierpniowych, którą w całym kraju świętowali ludzie związani z „Solidarnością”. Świętował
także wołomiński oddział „Solidarności”, chociaż te obchody zdominowało chamstwo i obrażanie prawdziwych działaczy związku. Choć
przykre to słowa oceny, ale nie możemy udawać że nic się nie stało.
Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność” powstał
po podpisaniu wspomnianych porozumień sierpniowych, one z kolei
zostały poprzedzone przez strajki
robotnicze, w tym strajk w słynnej
Stoczni Gdańskiej, spowodowane
podwyżkami cen żywności przez
ekipę Edwarda Gierka. Porozumienia sierpniowe zostały zawarte pomiędzy rządem a komitetami
strajkowymi, co było, jak na tamte
czasy ogromnym sukcesem robotników, domagali się oni bowiem nie
tylko poprawienia sytuacji ekonomicznej, lecz także m.in. prawa do
zrzeszania się w niezależne, legalne
związki zawodowe, które miałyby
wpływ na funkcjonowanie państwa.
O to walczyli ludzie „Solidarności”,
a wśród nich był Kazimierz Rakowski, jeden z założycieli tego związku
w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych.
Minęło 35 lat i podczas obchodów
rocznicowych
zorganizowanych
przez wołomińską „Solidarność”
ten sam Kazimierz Rakowski, teraz już Starosta Wołomiński, został
obrażony przez człowieka nie mającego nic wspólnego z „Solidarnością” - Piotra Uścińskiego, byłego
starostę, kandydata PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Kiedy powstawały pierwsze
Wolne Związki Zawodowe i NSZZ
Solidarność pan Piotr wybierał
w przedszkolu kolor kredki do pomalowania tego historycznego znaku. W swoim wystąpieniu Uściński
zamiast odnieść się do pięknej rocznicy, zaatakował starostę Rakowskiego, zarzucając mu zdradę Prawa i Sprawiedliwości. Wyskoczył
jak Filip z konopi, bo ani to było
miejsce, ani czas, żeby wylewać
swoje gorzkie żale po przegranych
w ubiegłym roku wyborach samorządowych. Uściński wciąż uważa,
że Rakowski, który kandydował do
rady powiatu z listy PiS, a później
opuścił klub PiS, by reprezentować w radzie powiatu Mazowiecką
Wspólnotę Samorządową do której
należy od lat, popełnił niewybaczal-

ną zdradę. Kazimierz Rakowski już
kiedyś odpowiadał na takie zarzuty
tłumacząc, że po wygranych wyborach, radni PiS mając większość
w radzie powiatu odmówili wszelkiej współpracy ze Wspólnotą Samorządową, dążąc do władzy absolutnej. To właśnie wtedy Rakowski,
samorządowiec z krwi i kości,
z ponad dwudziestoletnim stażem
na stanowisku wójta, zdecydował,
że w radzie powiatu będzie reprezentował Wspólnotę Samorządową.
Nie mógł postąpić inaczej, bo nigdy
nie interesowało go partyjniactwo,
a nade wszystko przedkładał służbę
społeczności lokalnej. Nigdy też nie
należał do PiS, a jedynie kandydował z listy tej partii. Poza tym, myślmy rozsądnie – wyborcy głosowali
na Kazimierza Rakowskiego, którego znali jako wieloletniego wójta
i dobrego gospodarza. Lista z takim
czy innym logo ugrupowania nie
miała tutaj żadnego znaczenia, bo
ludzie głosowali na konkretne nazwisko.
Tego nie potrafi zrozumieć Piotr
Uściński, działacz partyjny PiS.
Nie mogąc pogodzić się z utraconą władzą w powiecie, publicznie
obraża starostę. Tupet Uścińskiego
nie ma granic, nie dość, że obraził
starostę, to jeszcze wezwał go do
honorowego złożenia mandatu radnego. To wezwanie Uściński uzasadnia tym, że Rakowski podpisał
jakąś lojalkę, startując do rady powiatu z listy PiS. Tfu, co za obrzydliwe słowo „lojalka”, aż trudno
uwierzyć, że zna je były starosta,
wywodzący się z partii mającej
w nazwie słowa: prawo i sprawiedliwość. Ale to nie pierwszy raz były
starosta Uściński tak się zachowuje . Podczas rozmów poprzedzających wybory samorządowe 2014 r.
nie mógł pogodzić się że powstało
w powiecie ugrupowanie o nazwie
„ Porozumienie Samorządowe”.
W odpowiedzi na ewidentny brak
jakichkolwiek znamion współpracy
przez powiatowy PiS pana Uścińskiego z wspomnianym samorządowym ugrupowaniem , pan Piotr

przygotował na mnie tzw. czarną
teczkę z wycinkami lokalnych gazet opisujących przeze mnie bardzo
kontrowersyjne działania lokalnych
struktur jego partii, choćby sabotowanie przez całą kadencję budowy
pomnika smoleńskiego w Wołominie. Co jest chyba ewenementem
w skali kraju kiedy władze tak miejskie jak i powiatowe rządzone przez
PiS uniemożliwiają wprowadzenie
wniosku Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika pod obrady sesji
rady . Pan Piotr wspomnianą teczkę próbował ostentacyjnie w obecności znanych polityków wręczyć
byłemu marszałkowi sejmu z odpowiednim komentarzem. Próba przekazania spaliła na panewce, gdyż
nikt nie chciał uczestniczyć w tym
żałosnym spektaklu przypominającym ubeckie czasy PRL-u.
Czyżby do Uścińskiego nie dotarło jeszcze, że komuna dawno
się skończyła? A wraz z jej odejściem zmieniło się pojmowanie lojalności, która wcześniej oznaczała
ślepe zapatrzenie w „jedyną słuszną partię”. Nie można oczywiście
obwiniać młodego człowieka o to,
że ma inne doświadczenia, że ta
„jedyna słuszna partia” nigdy nie
próbowała zniszczyć mu życia, ale
chyba można oczekiwać podstawowej wiedzy. Szkoda, że w szkołach
tak mało czasu poświęca się historii

PRL, bo efekty takiego nauczania
widać później w wypowiedziach
publicznych, pod którymi żaden
świadomy człowiek by się nie podpisał. To właśnie odróżnia Rzeczpospolitą Polską od PRL, że każdy
ma prawo wybrać, jakimi ideałami
się kieruje. Starosta Kazimierz Rakowski wybrał służbę powiatowi
i jego mieszkańcom. Ten wybór nie
powinien podlegać żadnym ocenom
ani osądom.
Zachowanie Uścińskiego podczas obchodów rocznicowych
wywołało powszechne oburzenie
wśród gości. Zadziwiające jest jednak, że organizatorzy nie próbowali
przerwać agresywnej wypowiedzi,
ani też do dziś nie przeprosili starosty za przykrość, do której doszło
podczas uroczystości, za którą byli
odpowiedzialni. Z tego wynika, że
uczestnicząc w jakichkolwiek obchodach trzeba starannie przeczytać
w zaproszeniu, kto jest ich organizatorem, by nie być narażonym na
chamskie ataki.
Piotr Uściński nie jest działaczem „Solidarności”, nie zakładał
związku w swoim miejscu pracy,
nie pamięta podpisania porozumień sierpniowych. Jest szeregowym członkiem PiS, szczerze
oddanym partii, której zawdzięcza
kolejne stanowiska oraz przywileje, i to ja rozumiem .Lojalność to

jedno, ale dlaczego teraz atakuje na
oślep i to z dwóch powodów? – Bo
uważa, że m.in. przez Rakowskiego PiS został pozbawiony władzy
w powiecie, a może poza tym że prowadzi właśnie kampanię wyborczą.
I zamiast na ciekawych pomysłach
i solidnym programie - oparł tę kampanię na pomówieniach i oszczerstwach. Jednak nie wolno dopuścić
do tego, żeby rocznicę porozumień
sierpniowych wykorzystywać do
oczerniania innych i zapewniania
sobie w ten sposób taniego poklasku. Rozumiemy, że Piotr Uściński
jest jeszcze młodym politykiem,
jeszcze wiele musi się nauczyć.
Przede wszystkim niech nauczy się
szanować ludzi mających inne niż
on poglądy. Kończąc przytoczę wielokrotnie przypominaną przez szefa
NSZZ Solidarność oddz. Wołomin
Józefa Radzio zapraszającego na
rocznicowe uroczystości już historyczną wypowiedz Św. Jana Pawła
II o znaczeniu słowa „ Solidarność”.
Warto by ją sobie tak pan Piotr
Uściński jak i Józef Radzio dogłębnie przypomnieli i zrozumieli.
„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła
jest inspiracją dla międzyludzkiej
i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc
nigdy: jeden przeciw drugiemu.
Jedni – przeciw drugim. I nigdy
„brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.
Nie może być walka silniejsza nad
solidarność. Nie może być program
walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie
brzemiona. I rozkład tych brzemion
narasta w sposób nieproporcjonalny.
Fragmenty z homilii Jana Pawła
II wygłoszonej podczas Mszy świętej dla świata pracy w Gdańsku,
12 VI 1987 r.
http://pl.prepedia.org/wiki/
Kazimierz_Andrzej_Zych

III Ogólnopolska Konferencja
W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny
12 września 2015 roku w Niepublicznej Szkole podstawowej ANIMUS w Kobyłce odbyła się III Ogólnopolska Konferencja W trosce o
dobro dziecka, małżeństwa i rodziny. Konferencja została zorganizowana przez Dyrekcję Szkół ANIMUS im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
pod patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka oraz we współpracy z Piotrem Uścińskim, byłym Starostą Powiatu Wołomińskiego, a obecnie
radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Konferencja skierowana była
przede wszystkim do pedagogów,
nauczycieli, wychowawców i rodziców, którym zależy na prawidłowym wzrastaniu dzieci i młodzieży
w atmosferze poszanowania ich
godności osobowej. Tegoroczna
konferencja skupiała się wokół zagadnienia dobrej edukacji. Prelegenci i uczestnicy zastanawiali się,
jaka powinna być dobra edukacja?
Gdzie szukać źródeł wartościowej

edukacji? Co jest najważniejsze
w edukacji dzieci i młodzieży?
Konferencję rozpoczął wykład
doktora Dariusza Karłowicza, filozofa i publicysty, prezesa Fundacji
Świętego Mikołaja. Doktor Karłowicz w zabawny i obrazowy sposób zarysował związek pedagogiki
z filozofią. Wychowując i ucząc
młodych ludzi, każdy z nas – czy to
rodzic czy nauczyciel – przyjmuje i
przekazuje pewien system wartości.

W wychowaniu nie istnieje neutralność światopoglądowa. Gdzie zatem
szukać właściwego światopoglądu,
koncepcji człowieka, wartości? Dr
Karłowicz wskazał klasyczne podstawy naszej kultury i cywilizacji:
grecki ideał wychowania i kształcenia oraz chrześcijański system
wartości, z naczelną triadą prawdy,
dobra i piękna.
Kolejny prelegent, doktor Artur Górecki, związany z redakcją

„Christianitas”, dyrektor Kolegium
św. Benedykta, odwołując się do
dokumentów Kościoła, przedstawił
zasadnicze założenia szkolnictwa
katolickiego, jego misję, cele i odmienność edukacyjno-wychowawczą w odniesieniu do szkolnictwa
państwowego.
Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str. 3
Problematykę szkoły katolickiej
kontynuował w swoim wykładzie
ks. prof. Adam Maj, wykładowca
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek rządowej Rady ds.
Reformy Edukacji w latach 19982002. Ten wybitny specjalista w
naukowy sposób przedstawił stano-

wisko i sytuację szkoły katolickiej
wobec współczesnych przemian
edukacyjnych w polskim systemie
oświaty.
Jedną z najbardziej aktualnych
zmian w polskiej oświacie jest tzw.
reforma podręcznikowa, której
dotyczył wykład doktora Andrzeja Mazana, adiunkta na Wydziale
Studiów nad Rodziną UKSW oraz
dyrektora Fundacji Maxmillianum.
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Doktor Mazan dokonał analizy proponowanych przez rząd podręczników do edukacji wczesnoszkolnej,
ukazując absurdy metodologiczne
oraz psychologiczne ukryte w koncepcji tych podręczników.
Pani doktor Wioletta Kozak, kierownik Wydziału Matur Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, w formie
warsztatowej wskazała na wielkie
znaczenie wartości, jaką jest od-

Parafia M.B. Częstochowskiej
ma nowego proboszcza
W połowie czerwca w Auli Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej Ks. Abp Henryk
Hoser wręczył kapłanom dekrety zmian personalnych. Na mocy decyzji Ks. Arcybiskupa także w naszej parafii nastąpiły zmiany.

Nowym proboszczem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie został mianowany Ks. kan.
Witold Gajda, dotychczasowy Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej

tof Ziółkowski dawny wikariusz
w naszej parafii u śp. Ks. Prałata
Jana Sikory. Blisko dwu dekadowy
okres posługi kapłańskiej Ks. Sylwestra Sienkiewicza to rozwój

i kontynuacja dzieła rozpoczętego
pół wieku temu przez śp. Ks. Jana
Sikorę. To pięknie odnowiony kościół, plebania, nowy Dom Parafialny, nowa Kaplica Cmentarna,
odnowiona grota i kaplica boczna
na terenie parafii, nowe schody
i zadbany cmentarz. Te kilkanaście
lat, to okres bardzo pracowity ku
chwale Pana Boga i Parafian. Za
owocną posługę i pracę dla lokalnej
społeczności, parafianie składają
Ks. prałatowi Sylwestrowi Sienkiewiczowi serdeczne Bóg Zapłać
życząc Wszystkiego Najlepszego
i pomyślności w szerzeniu nowego
dzieła ewangelizacji czyli rozbudowy Parafii pw. Św. Jana Pawła II
w Radzyminie. Szczęść Panie Boże.
KAZ

powiedzialność, w procesie edukacyjnym szkoły. Podkreśliła również
konieczność umiejętnego diagnozowania stanu wiedzy oraz postawy
intelektualnej młodzieży, przestrzegając przed zagrożeniem tzw. bezradności intelektualnej szerzącej się
pośród młodego pokolenia.
Konferencję zakończył wykład
pani prof. Marii Ryś z Katedry
Psychologii Rodziny UKSW, która wskazała na wielką rolę rodziny
w życiu dziecka oraz na pomocniczą funkcję szkoły w procesie wychowania. Profesor Ryś zachęcała
również rodziców i pedagogów do
aktywności i działań społecznych
na rzecz obrony uniwersalnych wartości w edukacji.
Konferencja przebiegła w atmosferze wspólnego zainteresowania
i przejęcia się losem systemu edukacji w Polsce. Wybitni prelegenci

wraz z uczestnikami zastanawiali
się nad edukacją jako wartością
i powołaniem, jako sposobem
kształtowania młodego pokolenia.
Szczególne miejsc w tych rozważaniach poświęcono szkolnictwu katolickiemu, którego bardzo wyraźne
sprofilowanie jest wielką szansą dla
ratowania ideału dobrej edukacji.
Postawionych zostało wiele pytań
dotykających problemów współczesnej szkoły – pytań, na które nie
ma łatwych, jednoznacznych odpowiedzi. Pewne jest jedno, że obecny
i przyszły kształt szkoły zależy również od stanowiska i głosu nauczycieli oraz rodziców przekonanych
o konieczności nieustannej troski
o edukację dzieci i młodzieży
w Polsce.
Patrycja Cicha

Czyja jest Polska?
Z wielką uwagą wystąpienia pani premier wysłuchałem
i do kogo należy państwo - wreszcie zrozumiałem.
Łamiąc zasady dobrego wychowania i etyczne normy,
publicznie przeprosiła wyborców Obywatelskiej Platformy.
Kto upoważnił panią Kopacz do twierdzenia takiego,
że Polska jest własnością elektoratu platformerskiego?
Ci, co na słowa Prawo i Sprawiedliwość dostają histerii,
może wreszcie zrozumieją, że rządy należą do mafijnej koterii.
Pani Elżbieta Bieńkowska, która na salonach bryluje,
stwierdziła, że ,,za sześć tysięcy tylko idiota pracuje’’.
A czy Ty, przeciętny Polaku, co w biedzie żyjesz od miesięcy,
czy widziałeś choć raz w życiu nędzne sześć tysięcy?
Pan marszałek Niesiołowski propagandy platformerskiej tuba,
myśli, że opluwając opozycję jeszcze wygrać się uda.
Rada dla pana Stefana razem z życzeniami niech się pan profesor wreszcie zajmie robakami.
Tak zwana rekonstrukcja rządu, która nastąpiła,
skalę przekrętów, prywaty i arogancji uwidoczniła.
Niech krajem rządzi robotnik, technokrata, poliglota,
lecz rządzić nie może aferzysta, złodziej lub idiota.
Polacy młodzi i starsi, i każdy, kto myśleć nie przestaje:
zjednoczmy się i przepędźmy wreszcie platformerską zgraję!
Każdy, kto myśli o Polsce życzliwie i z troskliwością,
niech złączy swe losy z Prawem i Sprawiedliwością.

Rady w Warszawie-Miedzeszynie.
Uroczystość przekazania Parafii
nastąpiła 28 sierpnia podczas uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej z udziałem Ks. Abp Henryka
Hosera. Dotychczasowy proboszcz
ks. Prałat Sylwester Sienkiewicz
przeszedł po 16 letniej posłudze
w naszej parafii do Radzymina, przy
ul. Słowackiego do nowo budowanej parafii Świętego Jana Pawła II
w Radzyminie która erygowana była
27 kwietnia 2011r. przez ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej
arcybiskupa Henryka Hosera. Jest
to pierwsza parafia pod tym wezwaniem w diecezji. Proboszczem radzymińskiej parafii jest Ks. Krzysz-

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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Rekonstrukcja
Bitwy Warszawskiej

REKLAMA

– produktem turystycznym Mazowsza
Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie została zgłoszona przez Starostwo Powiatowe w Wołominie do konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny
Województwa Mazowieckiego 2015. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która jest organizatorem regionalnego szczebla konkursu wybiera
najciekawsze inicjatywy, które przyciągają uwagę do walorów turystycznych
i promują nasz region. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych,
nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku, a także
wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych służących rozwojowi konkurencyjnych produktów Mazowsza.

Widowisko
zaprezentowane
w 95. rocznicę „Cudu nad Wisłą”
na polach ossowskich zostało laureatem konkursu i weźmie udział
w edycji ogólnopolskiej. Oficjalna
uroczystość wręczenia Certyfikatów
odbędzie się w dniu 9 września br.
w Pułtusku podczas IX Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego.
Tegoroczną rekonstrukcję, której
organizatorem był Powiat Wołomiński, przygotowało Stowarzyszenie
Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku

Ułanów Krechowieckich z Kobyłki.
Wspólnie z grupami rekonstrukcyjnymi, mieszkańcami Ossowa
i uczestnikami XV Mistrzostw Polski Formacji Kawaleryjskich stworzyli widowisko plenerowe dla kilkutysięcznej publiczności. Ok. 150
rekonstruktorów odtwarzało potyczki polsko – bolszewickie, formowanie oddziałów ochotniczych i scenę
bohaterskiej śmierci ks. Ignacego
Skorupki. Rekonstrukcja obfitowała
w efekty pirotechniczne, szarże kawaleryjskie, pojedynki na biała broń

i działania piechoty. Akcji na polach
Ossowskich towarzyszył komentarz
lektora, dotyczący szczegółów operacji wojskowych, tła historycznego
i przedstawiający główne postacie
wydarzeń z 1920 roku.
Powiat Wołomiński od wielu
lat buduje świadomość społeczną
i kultywuje pamięć „Cudu nad Wisłą”. Po latach wymazywania przez
komunistyczne władze z narodowej pamięci zwycięstwa Polski nad
bolszewicką Rosją, od lat 90-tych
władze samorządowe przykładają
wielką wagę do uroczystości rocznicowych. Obecnie, na rekonstrukcję i poprzedzające ją obchody,
przybywa coraz więcej gości z kraju
i zagranicy.
- Od lat budujemy markę rekonstrukcji, jako ważnego wydarzenia
o znaczeniu ogólnopolskim. Dzięki
zaangażowaniu wielu osób, organizacji i instytucji jesteśmy dostrzegani i doceniani przez miłośników
historii i specjalistów od turystyki–
mówi starosta Kazimierz Rakowski
– Rekonstrukcja przyciąga mieszkańców, zainteresowanie mediów
i wielu turystów, ucząc w ciekawy
sposób historii Polski i kreuje pozytywny wizerunek powiatu.

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej – najlepszym produktem turystycznym Mazowsza
Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie została laureatem konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2015. Oficjalna uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się w dniu 9 września br. w Pułtusku podczas IX Sejmiku Turystycznego
Województwa Mazowieckiego. Certyfikat z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasza Jędrzejczaka odebrał Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która jest organizatorem regionalnego
szczebla konkursu wybrała najciekawsze inicjatywy, które przyciągają uwagę do walorów turystycznych i promują nasz region. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej atrakcyjnych,
nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych służących rozwojowi konkurencyjnych produktów Mazowsza.
Widowisko zaprezentowane w 95. rocznicę „Cudu nad Wisłą” na polach ossowskich zostało
patria.gazeta@op.pl

laureatem konkursu i weźmie udział w edycji ogólnopolskiej.
- Od lat budujemy markę rekonstrukcji, jako ważnego wydarzenia o znaczeniu ogólnopolskim.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, organizacji i instytucji jesteśmy dostrzegani i doceniani przez
miłośników historii i specjalistów od turystyki– mówi starosta Kazimierz Rakowski – Rekonstrukcja przyciąga mieszkańców, zainteresowanie mediów i wielu turystów, ucząc w ciekawy
sposób historii Polski i kreuje pozytywny wizerunek powiatu.
www.gazetapatria.pl
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Odsłonięcie Pomnika
Tynne nad Słuczą.
Gen. B. Kwiatkowskiego Poszukiwania mogił żołnierzy KOP
i S. Melaka
– ofiar sowieckiej agresji na Polskę
Panteon Bohaterów w Ossowie to jedyne w Polsce
i na Świecie miejsce, w którym upamiętniamy zbiorowo pomnikami najwybitniejszych Polaków, z ofiar
narodowej Tragedii poległych pod Smoleńskiem.

W maju br. powróciła z Ukrainy ekipa Stowarzyszenia „Wizna 1939” (w większości osoby z Wołomina
oraz wolontariusze ze Straży Granicznej), z kolejnej
ekspedycji badawczej, mającej na celu poszukiwanie
miejsc pochówku żołnierzy i oficerów KOP (Korpusu Ochrony Pogranicza), broniących wschodnich rubieży po agresji Związku Sowieckiego na Polskę we
wrześniu 1939 roku, poległych w walkach i zamordowanych przez bolszewików.

Dariusz Szymanowski

Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939”

Od lewej: Pomysłodawca powstania Panteonu Ryszard Walczak, JE ks. Abp Henryk
Hoser, ks. dziekan Jan Andrzejewski i generałowa Krystyna Kwiatkowska.
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 zajmuję
się osobiście ja – Ryszard Walczak przy pomocy Kustosza Sanktuarium Ks. Dziekana Jana Andrzejewskiego i Konrada Rytla. W ostatnich trzech latach w dolinie
dębów Smoleńskich w „Panteonie Bohaterów” postawionych zostało aż dwanaście
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, Gen. Bronisława Kwiatkowskiego i Stefana Melaka. Ostatnio
w 95 rocznicę zwycięskiej bitwy polsko-bolszewickiej 15 sierpnia 2015 roku dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika Generała Broni Bronisława Kwiatkowskiego i Prezesa Komitetu Katyńskiego Stefana Melaka chrzczonego w ząbkowskiej
parafii. Ceremonii odsłonięcia pomników dokonali: wdowa po generale Krystyna
Kwiatkowska z córką, Andrzej Melak wraz z organizatorem Panteonu i JE Ks. Arcybiskupem Henrykiem Hoserem, Ks. Dziekanem Janem Andrzejewskim oraz posłem
Mariuszem Błaszczakiem, Konradem Rytelem i Starostą Powiatu Wołomińskiego
Kazimierzem Rakowskim. Na uroczystość tą przybyli goście z powiatu Kolbuszowej
– Starosta Józef Kardyś, wiceburmistrz Marek Gil oraz młodzież z wychowawcami
i dyrektorem Szkoły im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego ze wsi Mazury.
Panteon Bohaterów przy Sanktuarium Narodowym w Ossowie imponująco się rozrasta i wielu zachwyca swym wyglądem. Jeszcze w 2012 roku inicjatywie tej przeciwnych było wielu lokalnych działaczy samorządowych a nawet posłów. To przed
tymi osobami i mediami w tajemnicy dokonywałem realizacji pierwszego pomnika
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który dał początek tworzonemu Panteonowi
Bohaterów. Uroczystość odsłonięcia oraz poświęcenia pomnika niepodległościowego prezydenta w 2012 r. była dla przeciwników tej inicjatywy ogromnym zaskoczeniem, a dziś bez wyrzutów sumienia pod publikę składają kwiaty przed pomnikami
kolejnych bohaterów.
Panteon Bohaterów jest dziękczynieniem za poniesioną ofiarę ludziom wiernie służącym Bogu i Ojczyźnie do końca swoich dni, a także darem ofiarnym Diecezji Warszawsko-Praskiej dla Ojczyzny. Dzieła te nie mogły by powstać bez pomocy wielu
wspaniałych osób, do których za stałe zaangażowanie kieruję słowa podziękowań.
W pierwszej kolejności dziękuję rodzinom i przyjaciołom ofiar narodowej tragedii
pod Smoleńskiem dotychczas upamiętnionych pomnikami i naszym przyjaciołom:
Ks. prałatowi płk. Sławomirowi Żarskiemu, posłowi RP Mariuszowi Błaszczakowi,
Andrzejowi Rogowskiemu, Konradowi Rytlowi, firmie Jana Tokarskiego, Edwardowi Olszowemu, redaktorowi naczelnemu gazety „Patria” Kazimierzowi Andrzejowi Zychowi (za stałe promowanie Panteonu na łamach tej patriotycznej prasy),
Leszkowi Majewskiemu, Wojciechowi Dąbrowskiemu, Markowi Szafrańskiemu,
Pani Halinie Kamińskiej, Kazimierzowi Rakowskiemu Staroście Powiatu Wołomińskiego, Andrzejowi Zbyszyńskiemu (za opracowywanie materiałów promocyjnych)
i innym..
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak Inicjator i Organizator Budowy Panteonu
Prezes Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”

W rejonie wsi Tynne k. Sarn, na pograniczu Polesia i Wołynia, nad rzeką
Słuczą, gdzie prowadzono badania,
rozciągał się silnie ufortyfikowany odcinek obrony, wchodzący w skład linii
umocnień, tzw. Linii Sosnkowskiego,
który był obsadzony przez 4. kompanię
baonu fortecznego KOP „Sarny”. Stan
kompanii wynosił prawie 700 osób,
z czego – wg relacji dowódcy odcinka, kpt. Emila Edmunda Markiewicza
- w trzydniowych w walkach z Armią
Czerwoną, stoczonych w dniach 18-20
września 1939 roku, poległo 229 oficerów, podoficerów i szeregowych, a 36
zostało ciężko rannych; 301 uznano za
zaginionych. Na rozkaz dowódcy Pułku
KOP „Sarny”, ppłk. Nikodema Sulika,
pozostała ok. 130-osobowa załoga sektora „Tynne” wycofała się ze strefy walk
i wraz z resztą pułku skierowała się na
zachód (oddział dołączył do tzw. Grupy
KOP gen. Wilhelma Orlik-Ruckemanna
i brał udział w bitwach pod Szackiem
i Wytycznem).
Pomimo tak dużych strat osobowych
poniesionych w walkach na odcinku
„Tynne” dotychczas nie odnaleziono
tam żadnych mogił polskich żołnierzy;
ani tych, co polegli, ani tych, co zostali zamordowani. Według zachowanych
bardzo nielicznych relacji świadków
tamtych wydarzeń (mieszkańców okolicznych wsi) Sowieci rozstrzelali dużą
grupę polskich jeńców po drugiej stronie rzeki Słuczy, w miejscu gdzie dziś
rośnie las. Nikt jednak nie był w stanie
wskazać precyzyjnie tego miejsca.
Prace poszukiwawcze trwały już od
kilku lat i były organizowane także
przez inne organizacje społeczne, ale
dopiero tym razem miejsce to udało
się zlokalizować, co jednak zostało poprzedzone przeprowadzeniem szczegółowej analizy i kwerendy archiwalnej.
W wyniku prac eksploracyjnych przeprowadzonych przy pomocy urządzeń
elektromagnetycznych w rejonie domniemanego miejsca mordu, natrafiono
na kilkanaście polskich monet i guzików od mundurów i bielizny osobistej,
medalik, cały nieśmiertelnik, kawałki
drutu kolczastego oraz łuski od karabinu Mosin, rozproszonych na obszarze
kilkudziesięciu metrów kwadratowych

Tynne nad Słuczą.
(odnalezione przedmioty zostały przekazane stronie ukraińskiej).
Rezultaty badań mogą potwierdzać
tragiczne losy polskich obrońców, dlatego też chcąc kontynuować prace oraz
przewidując możliwość odnalezienia
szczątków rozstrzelanych żołnierzy
KOP, a w związku z tym i potrzebę Ich
ekshumacji, Stowarzyszenie „Wizna

1939” zwróciło się do Sekretarza Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
dr. hab. Andrzeja Kunerta z wnioskiem i
prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie dalszych prac, w tym prac ekshumacyjnych. Poproszono przy tym
o ewentualną pomoc organizacyjną
i prawną w powyższym zakresie, zaznaczając, że prace te chcielibyśmy kontynuować w październiku i zakończyć
jeszcze w bieżącym roku. W piśmie
poprosiliśmy także o pomoc w odzyskaniu od strony ukraińskiej odnalezionego
nieśmiertelnika należącego do zamordowanego żołnierza, w celu przekazania
go rodzinie, która została już poinformowana o tym fakcie. Ponieważ większość żołnierzy KOP stanowili rezerwiści z rejonu Lublina i Kraśnika (czego
potwierdzeniem jest m. in. odnaleziony
nieśmiertelnik), Stowarzyszenie zaproponowało także, by w przypadku odnalezienia szczątków polskich obrońców,
uroczysty pochówek odbył się w Polsce.
Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo.
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Syria obroniona przez krzyżowców!

Gdy dziś obserwujemy w mediach fale uchodźców i imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, warto przypomnieć sobie, że granice świata chrześcijańskiego i świata islamu wielokrotnie się zmieniały, a muzułmańska
ekspansja z czasem wyparła wyznawców Chrystusa z południowych i wschodnich zakątków basenu Morza
Śródziemnego. Dokładnie 900 lat temu, 14 września 1115 r. władcy chrześcijańskiej Antiochii i Edessy pobili
pod Sarmin Turków Seldżuckich.
Co oznaczało to zwycięstwo i gdzie
przebiegał wówczas front ścierających
się wówczas już od czterech stuleci kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej?
Dość powiedzieć, że granice wyżej
wymienionych stron konfliktu przebiegały właśnie na terenie dzisiejszej Syrii.
W tym czasie Jerozolima jest od kilku
lat chrześcijańskich królestwem (1099),
Konstantynopol (dzisiejszy Stambuł) to
stolica potężnego Cesarstwa Bizantyjskiego, a na Półwyspie Iberyjskim trwa
rekonkwista – w południowej części
wciąż rządzą muzułmanie, których od
północy stopniowo wypierają chrześcijańscy władcy Katalonii, Kastylii,
Aragonii, Galicii, Leonu, Portugalii...
Polską – jeszcze niepodzieloną na dzielnice włada w tym czasie Władysław
Krzywousty. Europa jest ogarnięta ideą
wypraw krzyżowych...

Skłóceni muzułmanie

14 września 1115 roku, u stóp wzgórza Tall Danis, nieopodal miejscowości
Sarmin, Antiocheńczycy i Edessańczycy (nasi!) pobili armię Bursuka ibn
Bursuka – sułtana Turków Seldżuckich.
Jakie było tło bitwy? Korzystając z niezgody panującej w świecie muzułmańskim łacińscy władcy Antiochii i Edessy
rozszerzyli swoje panowanie, podporządkowując sobie większą część Syrii
północnej i tym samym stali się tam
dominującą siłą. Seldżucki sułtan Muhammad Tabar, zręczny polityk, przywrócił swojemu państwu dawną siłę,
zaprowadzając porządek na ziemiach
dzisiejszego Iraku i Iranu oraz tłumiąc
rebelię Arabów ze wschodniej pustyni
w 1108 roku. Podporządkował też sobie
kalifa Bagdadu Al-Mustazhira. Zaniepokojony łacińską ekspansją na Bliskim
Wschodzie, postanowił wyprzeć chrześcijan z Syrii. Po kilku nieudanych kampaniach przeciwko łacinnikom, doszedł
do wniosku, że wpierw musi podporządkować sobie lokalnych władców muzułmańskich, których wzajemne waśnie
i niesubordynacja stanowiły dotychczas
główne źródło wszystkich jego niepowodzeń. W lutym 1115 roku zapewnił
sobie lojalność Mosulu, powierzając
jego rządy swemu synowi Masudowi.
Następnie wyprawił na zachód wielką

łacinników. Gdy sytuacja stała się beznadziejna, wydostał się z pola bitwy
i pogalopował na wschód. Niedobitki
armii muzułmańskiej popędziły w nieładzie w kierunku Al-Dżaziry.

Granice chrześcijaństwa
i islamu

Kilka lat wcześniej, w 1099 roku krzyżowcy odzyskali Ziemię Świętą i ustanowi
Królestwo Jerozolimskie.
armię pod dowództwem Bursuka Ibn
Bursuka, namiestnika Hamadanu, do
którego dołączyły wojska podporządkowanych państwek.

się o pomoc do Baldwina z Hrabstwa
Edessy, który niezwłocznie przybył,
prowadząc oddziały o nieznanej liczebności...

Udany fortel Bursuka

Bitwa śmiertelna

Jednocześnie jednak wielu lokalnych
muzułmańskich władców nie chciało
podporządkować się Seldżukom. Bywało, że wchodzili w sojusze z chrześcijanami! Tak też było i tym razem, gdy po
stronie katolickich władców walczyło
aż 5000 muzułmanów. Bursuk prowadził jednak tak silną armię, że wydanie
mu bitwy byłoby zbyt ryzykowne, więc
sprzymierzeni wodzowie chrześcijańscy i muzułmańscy zwrócili się o pomoc do króla Baldwina I z Jerozolimy
i Ponsa z Trypolisu, którzy natychmiast
udali się na północ. Król prowadził ze
sobą 500 rycerzy i 1000 piechoty, natomiast hrabia - 200 rycerzy i 2000 piechoty. Połączyli się z oddziałami pod
Apameą. Ibn Bursuk, który swoją bazę
wypadową miał w Szajzarze, przezornie
wycofał się do Al-Dżaziry. Jego fortel
powiódł się w pełni. Uznawszy, że niebezpieczeństwo minęło, siły zebrane
pod Apameą rozeszły się - muzułmanie
udali się do swych włości, a Baldwin
i Pons powrócili na południe. Wtedy
Bursuk zawrócił i zdobył zamek Kafartab. Roger nie miał już czasu, żeby
czekać na pomoc muzułmanów i łacinników z Jerozolimy i Trypolisu. Zwrócił

Rankiem 14 września, wojsko łacińskie pod wodzą Rogera i Baldwina niepostrzeżenie przekradło się przez dzielący je od owego lasu łańcuch wzgórz
i zaczaiło się oddziały Bursuka nieopodal miasteczka Sarmin. Jego armia
maszerowała bez zachowania środków
ostrożności, kolumna zwierząt jucznych
szła w ariergardzie, a żołnierze właśnie
się zatrzymywali, aby rozbić namioty
na południowy postój. Część emirów ze
swoimi wojskami udała się po żywność
do okolicznych gospodarstw wiejskich,
a inni poszli zająć twierdzę Buza. Kiedy
łacinnicy znienacka uderzyli na niczego
niespodziewającego się nieprzyjaciela,
Ibn Bursuk nie miał przy sobie swoich
najlepszych dowódców. Nagłe natarcie
połączonych hufców antiocheńskich
i edessańskich kompletnie zaskoczyło
muzułmanów. Łacinnicy wypadli spomiędzy drzew i w mgnieniu oka zaatakowali na wpół gotowy obóz. W wojsku
tureckim zapanował zamęt. Ibn Bursuk
daremnie usiłował zapobiec rozsypce
swoich wojowników, a w pewnej chwili
omal sam nie dostał się do niewoli. Wycofał się z kilkuset jeźdźcami na grzbiet
Tall Danisu, skąd odpierał kolejne ataki
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76. rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
Władze samorządowe Wołomina z ks. proboszczem Witoldem
Gajdą składają kwiaty pod pomnikiem na pl. 3 Maja.
patria.gazeta@op.pl

Dalszą historię już znamy – w ciągu kolejnych 200-400 lat muzułmanie
wyparli chrześcijan całkowicie z Azji
Mniejszej zatrzymując się dopiero po
zajęciu wschodniej części Grecji. I tu
mniej więcej przez kolejnych 500 lat
przebiegała południowo-wschodnia granica świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego. I jakkolwiek Europejczycy
prowadzili w kolejnych wiekach wojny
z Turcją, a ta podbijała Grecję, Bałkany,
Bułgarię, Węgry, to granica wyznaniowa sprzed 500 lat okazała się wyjąt-

kowo trwała. Po obu jej stronach były
mniejszości religijne, a chrześcijanie
w niewielkich grupach kultywowali
swoją religię, tolerowani jako obywatele drugiej kategorii, ale nie eksterminowani. Aż do XX wieku, do holokaustu
Ormian i do obecnych czystek, których
ofiarą padają chrześcijanie w Egipcie
czy właśnie uchodzący z Syrii chrześcijanie, którzy byli tam obecni od początków chrześcijaństwa i jeszcze niedawno
stanowili 5% populacji tego kraju. Historia zatacza koło, bowiem muzułmanie dziś znowu prą do Europy, już nie
jako najeźdźcy, a jako kolonizatorzy.
Są zapewne i inne punkty widzenia na
sprawę, ale czy ten – z perspektywy historycznej – nie jest uprawiony?
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Zmiany VAT 1 lipca 2015 r.
– odliczanie paliw w działalności
od samochodów osobowych oraz
niektórych pojazdów samochodowych
wykorzystywanych dla celów
„mieszanych”.

§

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie kolejne zmiany przepisów dotyczących podatku
VAT. Do 30 czerwca 2015r. nie było możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu
paliwa do aut osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych w działalności dla tzw. „celów mieszanych” (prywatne i biznesowe).
Wprowadzona zmiana w ustawie pozwoli szerokiemu gronu przedsiębiorców na
odliczenie 50% podatku VAT od zakupionego paliwa.
Dotychczasowe regulacje dotyczące możliwości odliczania 50% VAT związanych
z eksploatacją samochodu nie ulegają zmianie.
Podatek VAT-paliwa przeznaczone do samochodów dla celów „mieszanych”
Prawo
do odliczenia

Przepisy
po 1 lipca 2015 r.

Przepisy
przed 1 lipca 2015 r.

Wydatki eksploatacyjne
do samochodu
osobowego

50% kwoty podatku VAT

50% kwoty podatku VAT

Zakup paliwa

50% kwoty podatku VAT

Brak możliwości

Kiedy odliczać a kiedy nie
W świetle nowych przepisów, jeśli obowiązek podatkowy sprzedawcy powstał przed
1 lipca 2015 r., wówczas prawo do odliczenia nie przysługuje. Jeżeli dostawa towaru miała miejsce 1 lipca 2015 r.to obowiązek podatkowy u sprzedawcy przypadł
1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy traktować wg nowych regulacji.
Dla odliczającego w tym przypadku nie ma znaczenia moment wystawienia faktury,
a faktyczna data dokonania dostawy ma znaczenie dla wyznaczenia momentu zrealizowania prawa do odliczenia.
Kaucja gwarancyjna
Podwyższeniu uległa także wysokość minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej składanej przez podatników dostarczających paliwa z 200 tys. zł do 1 mln zł
oraz z 3 mln zł do 10 mln zł. Złożona przez sprzedawców kaucja gwarancyjna
zwalnia nabywców od solidarnej odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania
podatkowe wynikające z nieprawidłowościami w obrocie towarami wrażliwymi. Lista podmiotów, które złożyły depozyt znajduje się na stronie: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/
Metoda kija i marchewki
Na koniec Ministerstwo Finansów w zamieszczonym komunikacie na swojej stronie internetowej przypomina, iż tak samo jak w przypadku innych wydatków związanych z autami warunkiem dokonania odliczenia VAT jest zgodność zakupu ze
stanem rzeczywistym. Zatem ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje
odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu. Zaznaczając tym samym, że: „Kwestia rzeczywistego wykorzystywania paliwa do napędu pojazdów „firmowych”, zwłaszcza
nabywanego po 1 lipca 2015 r., będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.”
Katarzyna Piątek
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
19 sierpnia 2015 r.

www.gazetapatria.pl

REKLAMA

8

www.gazetapatria.pl

Numer 8 (48) 2015

„PATRIA”

patria.gazeta@op.pl

