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2 października Dniem Pamięci2 października Dniem Pamięci
o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawyo Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy
Przez aklamację Sejm przyjął w piątek uchwałę ustanawiającą 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warsza-
wy. Posłowie złożyli w niej hołd mieszkańcom stolicy, „którzy wspierając walczących powstańców złożyli ofi arę życia”.

„Dzięki ofi arnej i pełnej determina-
cji postawie mieszkańców Warszawy 
Powstanie Warszawskie trwało aż 63 
dni. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
składa hołd mieszkańcom stolicy: 
tym, którzy wspierając walczących 
powstańców złożyli ofi arę życia, oraz 
tym, którzy po kapitulacji Powstania 
Warszawskiego zostali wypędzeni 
z miasta i przeszli gehennę obozów 
koncentracyjnych, niewolniczej pracy 
i tułaczki” – napisano w uchwale.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
wyraził w niej również wdzięczność 
„wszystkim Polakom, którzy udzieli-
li wypędzonej ludności powstańczej 
Warszawy wsparcia i pomocy”.

PAP, kh

Powstanie Warszawskie
Podczas 63 dni bohaterskiej wal-

ki Polacy ponieśli ogromne stra-
ty: ok. 18 tyś. zabitych i ok. 25 tyś. 
rannych żołnierzy, ok. 150-200 tyś. 
ofi ar spośród ludności cywilnej. 
W czasie walk powstańczych Niemcy 
zburzyli ok. 25% zabudowy miasta, 
a po ich zakończeniu dalsze 35%. wo-
bec zburzenia ok. 10% podczas walk 
we wrześniu 1939 r. i 15% w wyniku 
powstania w getcie warszawskim - 
przed wyzwoleniem stolicy w stycz-
niu 1945 roku ok. 85% miasta leżało 
w gruzach. Zniszczony został wielo-
wiekowy dorobek kulturalny i mate-
rialny wielu pokoleń Polaków.

Najdotkliwszą stratą była śmierć 
wielu tysięcy młodzieży, walczącej 
w oddziałach powstańczych lub peł-
niących powstańczą służbę cywilną.

Powstanie odegrało istotną rolę mi-
litarną. Powstańcy zadali Niemcom 
poważne straty: wg obliczeń von dem 
Bacha - ok. 26 000 ludzi (17 tyś. za-
bitych i 9 tyś. rannych); przez 63 dni 
wiązano znaczne siły 9 Armii nie-

mieckiej; „walka najbardziej zażarta 
spośród prowadzonych od początku 
wojny, równie ciężka jak walka ulicz-
na o Stalingrad” (Himmler do genera-
łów niemieckich - 21 IX 1944).

Powstanie Warszawskie było jedy-
nym w okupowanej przez Niemców 
Europie o tak wielkim natężeniu 
i zasięgu; w toku Powstania „solidar-
ność ludzi osiągała częstokroć formy 
prawdziwego braterstwa, społeczeń-
stwo dawało dobitny wyraz swemu 
demokratyzmowi i dojrzałości poli-
tycznej”.

Zdaniem niektórych historyków 
(Wojciech Roszkowski) to właśnie 
powstanie warszawskie miało skłonić 
Stalina do porzucenia zamysłu wcie-
lenia Polski do ZSRR jako „siedem-
nastej republiki”. Gdy w końcu lipca 
1944 r. Armia Czerwona docierała 
do środkowej Wisły, jej odległość od 
centrum Niemiec była podobna, jak 
armii alianckich walczących w Nor-
mandii. Stalin mógł brać pod uwagę 
wygranie wyścigu z armiami anglo-
-amcrykańskimi. Oznaczałoby to opa-

nowanie przez ZSRR nic tylko Polski 
ale i całych Niemiec. Zagłada War-
szawy kosztowała ZSRR parę miesię-
cy zastoju na froncie. W tym czasie 
armie anglo-amerykańskie dotarły do 
Renu. O ile latem 1944 r. otwierała się 
przed Stalinem szansa na podbój całej 
Rzeszy, o tyle teraz nie mógł na to li-
czyć. Powstanie uchroniło Polskę od 
losu kadłubowej republiki.

Bezczynność AK w chwili wejścia 
Armii Czerwonej wzmocniłaby pro-
pagandę sowiecką o rzekomej współ-
pracy polskiej armii podziemne) 
z okupantem i pozwoliłaby zniszczyć 
setki tysięcy jej członków bez naj-
mniejszego rozgłosu. Bierne oddanie 
się w niewolę radziecką wytworzyć 
mogło w społeczeństwie kryzys mo-
ralny nie mniej bolesny od kompleksu 
klęski.

O wartościach Powstania mówił 
Jan Paweł II: o „nierównej walce 
z najeźdźcą, w której Warszawa zo-
stała opuszczona przez sprzymierzone 
potęgi i legła pod własnymi gruzami” 
i dodając, że żołnierz polski na wie-

lu polach walk świadczył o prawach 
człowieka wpisanych głęboko w nie-
naruszalne prawa narodu” (2 VI 1979 
r.).

Generał J.Kirchmayer (b. krytycz-
ny wobec powstania): „Bohaterstwo, 
ofi arność i zaciętość powstańców są 
największym w naszej historii prze-
jawem walki o wolność jako wartości 
wyższej niż życie ludzkie, kalectwo 
i wszystkie dobra materialne. By-
łoby ciężkim błędem nie doceniać, 
a co gorsze odżegnywać się od takich 
wartości duchowych. Bohaterstwo 
powstańców równało się spełnieniu 
obowiązku żołnierskiego ponad zwy-
kle możliwości ludzkie i aż do końca. 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Powstańcy warszawscy pozostaną na 
zawsze w naszej historii najpiękniej-
szym wzorem żołnierzy”.

Dzieje polskiego państwa podziem-
nego zamykają: klęska powstania 
warszawskiego, rozwiązanie AK roz-
kazem komendanta głównego gen. 
Okulickiego 19 stycznia 1945 r., 
podstępne aresztowanie 16 przywód-
ców Polski Walczącej i ich proces w 
Moskwie; realizacja postanowień jał-
tańskich, 1 VII 1945 r. kończąc swą 
działalność Rada Jedności Narodowej 
i Delegatura Rządu wydały odezwę 
„Do Narodu Polskiego” - Testament 
Polski Walczącej.
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OGŁOSZENIE WYBORCZE

Podwarszawskie Kluby PiłkarskiePodwarszawskie Kluby Piłkarskie
W tym numerze z piłkarskiej mapy Mazowsza zajmiemy się klubami powiatu wołomińskiego.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Zdecydowanie najsilniejszym 
klubem nie tylko powiatu woło-
mińskiego ale okręgu podwarszaw-
skiego jest Dolcan Ząbki. To jeden 
z najstarszych klubów Mazowsza. 
Założony został w 1927 roku pod 
nazwą Ząbkovia Ząbki. Po wojnie 
władze narzuciły klubowi nazwy 
związane z rzeczywistością komu-
nistyczną. Piłkarze występowali 
kolejno w drużynach Związkowca 
Ząbki, Budowlani Ząbki, Beton-
-Stal Ząbki. Po upadku PRL-u po-
wrócono do nazwy Ząbkovia Ząbki. 
Od 1994 roku głównym sponso-
rem jest fi rma budowlana Dolcan. 
W związku z tym przyjęta zosta-
ła nazwa Miejski Klub Sportowy 
„Dolcan Ząbki”.  Wkrótce, w se-
zonie 1995/96 drużyna uzyskała 
pierwszy poważny sukces – awans 
do II ligi, w której grała jednak tyl-
ko jeden sezon. W 2008 roku Do-
lcan wszedł do I ligi, w której gra 
nieprzerwanie do dziś. W 2010 roku 
piłkarze z Ząbek awansowali do 1/8 

fi nału Pucharu Polski, gdzie ponie-
śli porażkę z Koroną Kielce 3:4. 
Największym sukcesem Dolcanu 
było zajęcie III miejsca w I lidze 
w sezonie 2013/2014. Po pierw-
szej rundzie rozgrywek Docan był 
jednym z faworytów do awansu do 
ekstraklasy. Kilka ostatnich, nieuda-
nych meczów, przekreśliło tę szan-
sę. Zapewne jednak Dolcan nie był 
wówczas przygotowany sportowo 
i przede wszystkim organizacyjnie 
aby z powodzeniem występować 
w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
Trenerem Dolcanu był wówczas 
Marcin Sasal. Wydaje się, że bar-
dziej perspektywiczne jest stopnio-
we budowanie potencjału piłkar-
skiego. W ubiegłym roku drużyna 
zajęła w I lidze wysokie VI miej-
sce. W tym sezonie po kilku pierw-
szych kolejkach Dolcan znajduje się 
w czołówce tabeli. Trenerem zespo-
łu jest były piłkarz Polonii Warsza-
wa Dariusz Dźwigała. W Dolcanie 
grało wielu dobrych zawodników, 
m.in. byli reprezentanci Polski – Jan 
Karaś i Kazimierz Buda oraz obec-
ni – Artur Boruc i Artur Jędrzejczyk. 
Wszyscy reprezentowali też barwy 
Legii Warszawa. 

Stadion wyposażony jest w 2839 
miejsc (wszystkie siedzące). We 
wrześniu spełnione zostały wymogi 
Polskiego Związku Piłki Nożnej na 
uzyskanie licencji uprawniającej do 

gry w I lidze. Stadion „Dolcan Are-
na” ma teraz właściwe oświetlenie.  
Barwy: biało-zielono-niebieskie.

Drugim w hierarchii sportowej 
powiatu jest Piłkarski Wołomiń-
ski Klub Sportowy Huragan. To 
jeden z najstarszych podwarszaw-
skich klubów. Huragan powstał 
w 1923 roku. Pierwszym prezesem 
klubu został wybrany ówczesny 
burmistrz Wołomina inż. Mieczy-
sław Czajkowski. Przed wojną Hu-
ragan był wizytówką miasta. Wielu 
mieszkańców Wołomina wspoma-
gało Huragan fi nansowo. Rzemieśl-
nicy szyli dla klubu stroje sportowe, 
robili i naprawiali buty piłkarskie.  
Na jubileusz 10-lecia mieszkańcy 
ufundowali klubowy sztandar, któ-
ry zawsze uświetniał uroczystości 
państwowe i patriotyczne. Obecnie 
przechowywany jest w muzeum 
klubowym. 

„Klub tętnił życiem i solidną pra-
cą. Bujne i urozmaicone życie klu-
bowe tworzyło wśród jego człon-
ków nierozerwalną więź przyjaźni, 
koleżeństwa, wspólnoty społecznej, 
przywiązania do barw klubowych 
a nade wszystko miłości ojczyzny, 
którą udowodnili „Niezłomni” – 
członkowie „Huraganu” w walce 
z okupantem w latach wojennej 
próby walki o Wolność i Niepod-
ległość”. (Miron Paweł Cichecki, 
Dzieje Klubu Sportowego „Hura-

gan” 1923-1998, s. 12-13).
W 1939 roku Huragan uplasował 

się w czołówce ówczesnej A-kla-
sy. W 1942 roku Huragan przystą-
pił do konspiracyjnych rozgrywek.  
Większość zawodników stanowili 
żołnierze Armii Krajowej i Naro-
dowych Sił Zbrojnych. Pierwszym 
powojennym sukcesem drużyny 
piłkarskiej był awans w 1952 roku 
do Ligi Międzywojewódzkiej. 
W sezonie 1971/1972 Huragan 
wszedł do ligi okręgowej, w któ-
rej grał nieprzerwanie przez ponad 
20 lat. W sezonie 1995/1996 pił-
karze po barażu uzyskali awans do 
IV ligi.

W 2013 roku zespół kierowany 
przez trenera Andrzeja Prawdę wy-
walczył awans do III ligi. Obecnie 
Huragan występuje w IV lidze. Po 
przerwie powrócił na ławkę trener-
ską Andrzej Prawda. Być może pił-
karze z Wołomina będą za rok grali 
w wyższej klasie rozgrywkowej. 
Huragan znany jest z wiernych ki-
biców, którzy często są z drużyną na 
meczach wyjazdowych.

Stadion – pojemność 3 tysiące 
miejsc (1500 siedzących). Barwy 
czarno-białe.

W lidze okręgowej występują 
dwie drużyny z powiatu wołomiń-
skiego. Marcovia Marki powstała w 
1923 roku. Po wojnie klub wegeto-
wał. W latach 60. piłkarze grali pod 

nazwą Polimer Marki. W 1973 roku 
nastąpiła reaktywacja Marcovii. 
W latach 2001/2002 i 2010/2011 
występowała w IV lidze. Od kilku 
lat drużyna regularnie gra w lidze 
okręgowej. Pełna nazwa klubu – 
Mareckie Towarzystwo Sportowe 
Marcovia 2000. Barwy biało-żółto-
-zielone. 

W 1993 roku założono Tłuszczań-
ski Klub Sportowy Bóbr Tłuszcz. 
Drużyna od pięciu lat nieprzerwanie 
występuje w lidze okręgowej. Sta-
dion 1000 miejsc (800 siedzących). 
Barwy żółto-zielone.

Bogatą tradycją, sięgającą okre-
su międzywojennego, może po-
szczycić się Radzymiński Klub 
Sportowy Mazur Radzymin, 
który powstał w 1923 roku. Po 
wojnie piłkarze występowali pod 
nazwami Gwardii i Sparty Radzy-
min. Największe sukcesy to awans 
w 2007 roku do V oraz w następ-
nym roku do IV ligi. Jeszcze dwa 
lata temu Mazur grał w lidze okrę-
gowej. Obecnie piłkarze występują 
w A-klasie. Mazur powinien być 
najpoważniejszym kandydatem do 
awansu. Barwy biało-czarne.

Również inny klub – Wicher 
Kobyłka – ma swoje początki w 
czasach II Rzeczpospolitej. Rok 
złożenia 1926. W latach 2001/2002 
Wicher występował w IV lidze.  
Obecnie A-klasa. Stadion: pojem-
ność 750 miejsc (120 siedzących). 
Barwy niebiesko-białe.

W 1987 roku założony został 
Gminny Klub Sportowy Korona 
Jadów. Korona od kilku lat nieprze-
rwanie gra w A-klasie. Stadion -100 
miejsc. Barwy żółto-czarne.

Najmłodszym klubem powiatu 
wołomińskiego jest Rządza Za-
łubice. W tym roku klub obchodzi 
18-lecie swego istnienia. Barwy 
czerwono-zielono-czarne.
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Oznacza bowiem, że każdą nieko-
rzystną dla naszego kraju decyzję 
można nam narzucić organizując 
dowolna większość w Radzie Eu-
ropejskiej, bądź innych unijnych 
gremiach. 

Rząd Polski nawet nie stawiał 
w tej kwestii oporu. Uznał, że rację 
niemieckie są ważniejsze od pol-
skiego interesu narodowego i waż-
niejsze od polskiej suwerenności. 
To przypomina czasy saskie, w któ-
rych Rzeczpospolita nie prowadziła 
własnej polityki, a jedynie podpo-
rządkowywała się, narzuconej nam 
polityce ościennych mocarstw, któ-
re później okazały się mocarstwami 
rozbiorowymi.

Rząd Ewy Kopacz jest jednak w znacznie lepszej sytuacji geopolitycz-
nej, niż rządy saskie, ma bowiem potencjalnych sojuszników w postaci 
państw Europy Środkowej, które nie zważając na niemiecki dyktat, są zdol-
ne - pomimo dysponowania znacznie mniejszym potencjałem narodowym, 
niż polski - do samodzielnej narodowej polityki. Rząd Kopacz, pomimo 
wcześniejszych dyplomatycznych i publicznych deklaracji zdradził naszych 
naturalnych sojuszników geopolitycznych. Takie zachowanie, podobnie jak 
wcześniejsza rezygnacja z podmiotowej polityki tworzenia obozu państw 
naszej części kontynentu, która pozbawiła nas prawa głosu w zasadniczej 
dla naszego bezpieczeństwa kwestii ukraińskiej, jest fundamentalnym błę-
dem politycznym. Ta decyzja zupełnie izoluje nas politycznie, a także spy-
cha nas do statusu niemieckiego satelity. Przestajemy się bowiem liczyć jako 
samodzielny podmiot polityczny.

Ta decyzja, to w praktyce tworzenie nowego ustroju Unii Europejskiej, 
w której interesy mniejszych państw są podporządkowywane niemieckiemu 
dyktatowi. Doświadczenie historyczne uczy, że rezygnacja z własnej poli-
tycznej podmiotowości, to wejście na równie pochyłą, to zgoda na rezygna-
cję z kolejnych atrybutów suwerenności, wreszcie na taką przebudowę Unii 
w której suwerenność państwowa mniejszych państw zostanie ukształtowa-
na na podobieństwo suwerenności niemieckich landów. To zgoda na taka 
Unię w której prawa Polski zostaną ograniczone jedynie do prawa realizacji 
niemieckiej polityki. Państwo, które rezygnuje z obrony własnych funda-
mentalnych interesów, rezygnuje z własnej wolności.

Ta decyzja pokazuje dobitnie, że Polska nie ma przywództwa narodowego, 
a rządy sprawuje środowisko szkodliwych durniów.

Jest Pan posłem z okręgu podwarszawskiego 
w skład którego wchodzi 8 powiatów, ale wydaje mi 
się, że nasz powiat odwiedza Pan najczęściej…

A.S. – Tak to prawda. Po powiecie piaseczyńskim, 
w którym mieszkam, powiat wołomiński jest obszarem, 
do którego mam szczególny sentyment. Jest on spo-
wodowany wyjątkową pozycją tego rejonu na kartach 
naszej wspólnej narodowej historii. Na tym terenie ro-
zegrały się główne wydarzenia „Bitwy Warszawskiej” 
1920 roku. To tutaj zahamowany został pochód armii 
czerwonej na zachód. Można powiedzieć, że to tutaj 
uratowany został nasz Kraj i cała Europa przed zalewem 
komunistów. Niestety dla nas to zwycięstwo zapewniło 
wolność na niespełna 20 lat. 

Każdego roku w sierpniu spotykamy się w Ossowie 
aby upamiętnić tamte wydarzenia i oddać hołd bohater-
skim żołnierzom i ludności cywilnej powiatu wołomiń-
skiego.

Uroczystości odbywają się we wszystkich gminach 
powiatu wołomińskiego. W tym roku 17 września rów-
nież  spotkaliśmy się w Ossowie w rocznicę wkroczenia 
armii radzieckiej do Polski. Sadzę, że w ten symbolicz-

ny sposób Ossów upamiętnia początek i koniec II Rze-
czypospolitej.

Był Pan w tej i poprzednich kadencjach członkiem 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jak ocenia pan 
obecny stan naszego szkolnictwa?

– Obecny stan naszego szkolnictwa oceniam negatyw-
nie. Reformy przeprowadzone przez minister Katarzynę 
Hall i obecną minister Joannę Kluzik-Rostkowską nie 
tylko nie przyniosły pozytywnych rezultatów ale spo-
wodowały wiele bałaganu. Dotyczy to zarówno zmian 
strukturalnych, mam tu na myśli obniżenie wieku szkol-
nego, jak i programowych. W większości gmin szkoły są 
przepełnione, nie przygotowane do przyjęcia sześciolat-
ków. Zmiany przeprowadzano chaotycznie, bez wcze-
śniej przygotowanej i zaakceptowanej koncepcji, bez 
należytej konsultacji ze środowiskami rodziców. Zde-
cydowanych działań wymaga też odbudowa systemu 
kształcenia zawodowego, dostosowanego do współcze-
snej gospodarki w oparciu o nowoczesne technologie. 

Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji nasz parlament 
nie będzie podporządkowany temu rządowi i będzie 
miał szansę należytego przygotowania i wprowadzenia 
stosownych zmian zarówno systemowych jak i progra-
mowych w edukacji naszych dzieci i młodzieży.

Gorącym tematem jest teraz sprawa t.zw. uchodź-
ców. Co sądzi Pan o decyzjach podejmowanych przez 
nasz rząd?

– Polityka imigracyjna prowadzona przez główne kra-
je UE jest niezrozumiała, niekonsekwentna, szkodliwa 
i zagrażająca bezpieczeństwu całej Europy. Obecny rząd 
podejmuje decyzje dyktowane przez główne kraje eu-
ropejskie, przede wszystkim Niemcy, i to nawet wtedy 
gdy decyzje te są sprzeczne z naszą racją stanu. Pomoc 
rzeczywistym uchodźcom, chrześcijanom, prześlado-
wanym i bestialsko mordowanym przez islamistów jest 
naszym moralnym obowiązkiem, ale naszym obowiąz-
kiem jest również pomoc polskim rodzinom wywie-
zionym na teren Związku Radzieckiego a zwłaszcza 
tym które znajdują się na terenach objętych wojną na 
Ukrainie. Tymczasem rząd przesuwa środki budżetowe 
przeznaczone na repatriację Polaków z państw dawnego 
ZSRR na przygotowanie miejsc dla imigrantów muzuł-
mańskich. To są moim zdaniem niedopuszczalne dzia-
łania.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Wywiad z Andrzejem Smirnowem, Wywiad z Andrzejem Smirnowem, 
posłem na Sejm RPposłem na Sejm RP
Andrzej Smirnow: dr nauk technicznych, nauczyciel akademicki , pracownik na-
ukowy Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel i wieloletni działacz NSZZ SO-
LIDARNOŚĆ. Poseł na Sejm RP kilku kadencji. Przewodniczący Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży, członek Komisji Obrony Narodowej. Odznaczony Krzyżem Ofi -
cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rządy szkodliwychRządy szkodliwych
durniówdurniów
Zgoda rządu polskiego na przymusowy podział kwot 
muzułmańskich imigrantów, jest nie tylko zgodą na 
osiedlenie w Polsce potencjalnie bardzo niebezpiecz-
nej mniejszości, ale stwarza bardzo niebezpieczny 
precedens strukturalnego ograniczania suwerenno-
ści państwa polskiego.

Veto dla uzgodnienia płciVeto dla uzgodnienia płci
Dobrze się stało, że Prezydent RP Andrzej Duda nie podpisał ustawy o uzgodnieniu płci, uchwalonej przez 
Sejm głosami rządzącej Platformy Obywatelskiej oraz SLD.

Przeciwko ustawie 
opowiedzieli się po-
słowie Prawa i Spra-
wiedliwości i Zjedno-
czonej Prawicy, jednak 
to nie wystarczyło aby 
ją odrzucić. Pełna luk 

i nieścisłości ustawa, której inicjatorką była poseł Anna Grodz-
ka wprowadza do polskiego systemu prawnego zagrożenia, 
których pełną listę trudno nawet w tej chwili oszacować. 

Ustawa umożliwia tzw. uzgodnienie płci każdemu, kogo od-
czucia dotyczące płci są różne od tej wpisanej w akcie uro-
dzenia. A zatem obiektywna, biologiczna płeć mogłaby zostać 

zmieniona zaledwie na podstawie subiektywnych odczuć oso-
by. Odczuć, które mogą zmieniać się wraz z upływem czasu, 
a co za tym idzie i „uzgodnienia płci” można by dokonać wię-
cej niż raz. Wedle ustawy procedura zmiany płci byłaby też 
maksymalnie uproszczona, ograniczająca się do deklaracji 
zainteresowanej osoby, wspartej opiniami lekarskimi, że dana 
osoba takie odczucia prezentuje. 

Ustawa ma destabilizujący wpływ na instytucję małżeństwa, 
bowiem tylnymi drzwiami legalizuje małżeństwa osób tej sa-
mej biologicznej płci. Dzięki ustawie osoba po formalnej zmia-
nie płci będzie mogła wstąpić w związek małżeński z osobą 
metrykalnie płci przeciwnej, ale pod względem fi zjologicznym 
będącą osobą tej samej płci.

Instytut na rzecz Ochrony Kultury Prawnej Ordo Iuris ostrze-
ga, że najbardziej niepożądanym skutkiem wejścia w życie 
ustawy jest niejasność w pojmowaniu płci a także brak ochro-
ny interesów dzieci osoby zmieniającej płeć. Bo jak określić 
rodzica, który po uzgodnieniu płci staje się w sensie praw-
nym mężczyzną, jednak pozostając biologicznie kobietą, ro-
dzi dziecko? Jak widać ustawa wnosi wiele fundamentalnych 
kontrowersji społecznych i prawnych i w takiej postaci jest nie 
do przyjęcia. Pierwsze weto Andrzeja Dudy to demokratyczny 
głos rozsądku, zagrożonego dyktatem skrajnie lewicowej in-
żynierii społecznej, wspieranej przez polityczną poprawność.

Anita Czerwińska
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Szaniec mjr Hubala – miejsce Jego śmierci – pod Anielinem.Szaniec mjr Hubala – miejsce Jego śmierci – pod Anielinem.
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Poświętne pamięta o majorze „Hubalu”Poświętne pamięta o majorze „Hubalu”
Major Henryk Dobrzański „Hubal” na zawsze pozostał w pamięci mieszkańców gminy Poświętne, kiedy we wrześniu 1939 roku wraz ze 
swoim wojskiem przybył do miejscowości Krubki-Górki.

Podążając do Warszawy, zatrzymał 
się tutaj na spoczynek. Przebywając 
w Krubkach, dowiedział się o tym, 
że Warszawa skapitulowała. Mimo 
iż ta wiadomość podważyła wiarę 
Polaków w zwycięstwo Rzeczpo-
spolitej, major Dobrzański, wypo-
wiadając pamiętne słowa „Broni nie 
złożę, munduru nie zdejmę”, podjął 
decyzję o prowadzeniu dalszej wal-
ki, uważał bowiem, że nikt i nic nie 
ma prawa zwolnić żołnierza ze zło-
żonej przysięgi. W Krubkach przy-
jął on pseudonim „Hubal”. Tutaj 
również dokonał się podział wojska 
na tych, którzy odeszli ze służby, 
i tych, którzy pozostali wiernymi 
towarzyszami majora. „Hubal” zgi-
nął z rąk Niemców w 1940 roku. 
We wspomnieniach zapisał się jako 
człowiek odważny, niepokorny 
i bezkompromisowy.

Historię Henryka Dobrzańskiego 
przypomnieli 4 października gospo-
darze obchodów 76. rocznicy jego 
pobytu w Krubkach-Górkach – wójt 
gminy Poświętne Jan Cymerman 
oraz prof. Witold Modzelewski. 
Uroczystość odbyła się w parku 
dworskim w Krubkach, należącym 
obecnie do prof. Modzelewskiego. 
Wzięli w niej udział znamienici 
goście i współorganizatorzy, m.in. 
zastępca wójta gminy Poświętne 

Lech Sędek, przewodniczący rady 
gminy Poświętne Bogdan Świadek, 
starosta wołomiński Kazimierz Ra-
kowski, wicestarosta Adam Łossan, 

wiceprzewodnicząca rady powiatu 
Halina Bonecka, posłowie na sejm 
RP Jacek Sasin i Andrzej Smir-
now, radny sejmiku województwa 
mazowieckiego Piotr Uściński, 
członkowie rodziny majora Henry-
ka Dobrzańskiego, samorządowcy 
z terenu powiatu wołomińskiego 
oraz licznie zgromadzeni mieszkań-
cy, w tym dzieci i młodzież. 

Po mszy świętej polowej, która 
zainaugurowała uroczystość, goście 
obejrzeli inscenizację wjazdu majo-
ra Dobrzańskiego do Krubek, któ-
rą poprowadził rotmistrz Andrzej 
Michalik oraz program artystycz-
ny przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Zabrańcu. 
Następnie wysłuchano ofi cjalnych 
wystąpień. Starosta wołomiński 
Kazimierz Rakowski, w dowód 
uznania za utrwalanie pamięci 
o „Hubalu”, wręczył prof. Witol-
dowi Modzelewskiemu pamiątko-

wą szablę z napisem „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” oraz album poświęcony 
Bitwie Warszawskiej – Cudowi nad 
Wisłą, przypominając jednocześnie, 
że Henryk Dobrzański jest także 
jednym z bohaterów 1920 roku. 
Rotmistrz Andrzej Michalik nagro-
dził szablami wójta Poświętnego 
Jana Cymermana oraz Piotra Orze-
chowskiego, wójta Strachówki. 

- W tej chwili czuję się ułanem. 
Dziękuję za pamięć, która przede 
wszystkim należy się majorowi Hen-
rykowi Dobrzańskiemu – powiedział 
prof. Modzelewski. – Był on przy-
kładem niepokornego patriotyzmu. 
Wbrew powszechnemu zwątpieniu 
wzniósł się ponad słabości. Wie-
lokrotnie pytano go, po co to robi. 
Nawet władze ówczesnego Państwa 
Podziemnego przekonywały go, 
że ta walka nie ma militarnego sen-
su. On jednak odpowiadał, że po-
trzeba przykładu, takiego, który bę-
dzie czytelny dla wszystkich. Warto 
pamiętać, że miłość do ojczyzny nie 
jest łatwa. Nie do końca wiemy, kie-
dy nasze czyny i słowa dobrze służą 
interesowi ojczyzny. Odpowiedzi na 
pytanie, czym jest obowiązek wobec 
ojczyzny, powinniśmy poszukiwać 
w sobie. Wciąż jednak potrzeba 
przykładu, który wyrwie nas z nie-
mocy, a Henryk Dobrzański zawsze 

będzie tym niedoścignionym przy-
kładem.

Wójt Jan Cymerman w swoim 
przemówieniu wyraził wdzięczność 
prof. Modzelewskiemu za gościnę, 
życzliwość i otwartość na współ-
pracę, a staroście wołomińskiemu, 
innym samorządowcom oraz stra-
ży pożarnej za nieocenioną pomoc 
w przygotowaniu uroczystości 
i dbałość o każdy merytoryczny 
i techniczny szczegół. 

- Drzewa, które rosną w tym hi-
storycznym miejscu, pamiętają 
wjazd majora „Hubala” do Krubek 
– mówił dalej gospodarz Poświęt-
nego. – Dziś jest nasze święto i naj-
lepsza lekcja historii. Jako gmina 
walczymy o to, aby pobyt majora 
Dobrzańskiego w Krubkach został 
uwieczniony w naszym herbie. Fakt 
ten niestety został podany w wątpli-
wość. Czeka nas jeszcze wiele pra-
cy, aby udowodnić, że postać „Hu-
bala” jest trwale związana z naszą 
małą ojczyzną. 

Zwracano również uwagę na obec-
ność wojska z Wesołej, które zadba-
ło o prawdziwie patriotyczną opra-
wę uroczystości.

Na zakończenie obchodów złożo-
no wieńce przy pomniku poświęco-
nym pamięci majora „Hubala”.

red.

Jestem historykiem, nauczycielem 
akademickim, pracownikiem Insty-
tutu Pamięci Narodowej, publicystą 
i działaczem społecznym. Od wie-
lu lat, jako prezes Stowarzyszenia 

Żydów, w stolicy na pl. Grzybow-
skim. Jestem redaktorem naczelnym 
miesięcznika historycznego „W sieci 
Historii”, którego celem jest przeka-
zywanie rzetelnej wiedzy o naszym 
dziedzictwie narodowym, także na 
Kresach, o bogactwie polskiej kultury. 

Jestem związany z ziemią podwar-
szawską. Przed wojną moja rodzina 
miała majątek ziemski w Szeligach; 
nieopodal, w Babicach Starych, w lip-
cu 1940 r. brali ślub moi rodzice. Na 
cmentarzu w Laskach są pochowani 
moim dziadkowie, z kolei moi rodzice 
spoczywają na cmentarzu w Wiązow-
nie. Jestem synem znanego architekta 
i konserwatora zabytków, Stanisława 
Żaryna, ojcem trójki dzieci i dziad-
kiem ośmiorga wnucząt. Wraz z żoną 
Małgorzatą, także historykiem, sta-
ramy się budować i podtrzymywać 

naszą rodzinę. To nasz największy 
skarb.

Chciałbym w senacie zająć się pol-
ską polityką historyczną pozwalające 
nam zachować godność wielkiego 
narodu. 

Chciałbym wspierać Polonię roz-
sianą po całym świecie i Polaków 
na Wschodzie, aby państwo polskie 
o nich nie zapominało. 

Chciałbym zainicjować reformę 
oświaty i szkolnictwa wyższego, 
wzmacniając polską humanistykę, 
wpływając na powstawanie instytucji 
kultury narodowej. 

Chciałbym pomóc Polsce i Pola-
kom, byśmy żyli w prawdziwie wol-
nym, demokratycznymi i suweren-
nym kraju. 

Chciałbym by wyborcy głosujący na 
mnie 25 X 2015 r., mieli za cztery lata 

satysfakcję; aby mogli powiedzieć: 
„oddaliśmy głos w słusznej, bo w pol-
skiej sprawie”.

Jan Żaryn

Spotkanie z Janem ŻarynemSpotkanie z Janem Żarynem i Andrzejem Smirnowemi Andrzejem Smirnowem
Zapraszamy 10 października br. o godz. 1600 do OSP w Kobyłce przy ul. Ks. Marmo 13
Polska Jest Najważniejsza, staram 
się wraz z przyjaciółmi przywracać 
pamięć o naszych bohaterach, m.in. 
współorganizując w stolicy i podwar-
szawskich powiatach obchody Naro-
dowego Dnia Pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych. Pozawarszawskie Koło 
SPJN działa także w Legionowie. Od 
lat jestem zapraszany przez Polaków, 
w kraju i na emigracji, do szkół i do 
parafi i, z wykładami historycznymi 
dotyczącymi niedawnej historii – tak-
że do Ząbek, Wołomina, czy Łomia-
nek. Popularyzując historię staram się 
wzmacniać naszą narodową wspól-
notę. Wraz z innymi członkami Ko-
mitetu dla Upamiętnienia Polaków 
Ratujących Żydów zbieram relacje 
o polskich bohaterskich rodzinach, 
a także walczę o budowę pomnika 
poświęconego Polakom ratującym 

prof. Jan Żaryn dr Andrzej Smirnow

Starosta Kazimierz Rakowski i prof. Witold Modzelewski przy pomniku mjr Hubala.

Wójt Poświętnego Jan Cymerman, prof. Witold Modzlelewski 
i wójt Strachówki Piotr Orzechowski
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Ty też poczuj chemię Ty też poczuj chemię 
do Wołomina – zapraszamy do Wołomina – zapraszamy 
na piknik naukowyna piknik naukowy
W niedzielę 11 października na terenie zadaszonego targowiska miejskiego przy 
ul. 1 Maja w Wołominie odbędzie się rodzinny piknik naukowy „Czuję chemię do 
Wołomina”.

Zabawa w wielkim laboratorium 
rozpocznie się od godziny 13.00 
i potrwa do 17.00. Organizatorzy za-
planowali wiele ciekawych atrakcji, 
wśród których z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. Uczestnicy 
pikniku dowiedzą się m.in. jak po-
wstaje tęcza, jak sprawić, by z pozo-
ru zwykła ciecz parowała, zmieniała 
kolor, a nawet wybuchła. Wszystko 
to za sprawą stoisk naukowych, mo-

bilnego planetarium i specjalnego 
pokazu chemicznego. Nie zabraknie 
również licznych konkursów z na-
grodami, występów artystycznych, 
dmuchańców, malowania buziek, 
cukrowej waty i popcornu.

– Poczujmy chemię do Wołomina! 
Zapraszam wszystkich: dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Przyjdźcie całymi 
rodzinami, by świetnie się bawić 
i wspólnie zgłębiać wiedzę. Ja tam 

będę, bo z radością wspieram i będę 
wspierać wydarzenia, które służą 
mieszkańcom i integrują naszą wo-
łomińską społeczność. W ubiegłym 
roku podczas pikniku naukowego, 
obiecałam, że spotkamy się w tym 
samym miejscu za rok i słowa do-
trzymuję – mówi burmistrz Elżbieta 
Radwan.

UM Wołomin

Buto gdzieś się podziała?Buto gdzieś się podziała?
Od Inspektora przez CBA do GDOŚ i SKO. Wokół Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w starych Lipinach narasta atmosfera sen-
sacji, a wynika z zarzutu rażącego naruszeniu prawa. Mówi o nim pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 23 wrze-
śnia 2015 r. skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

Jest to wniosek o wyeliminowa-
nie z obrotu prawnego decyzji śro-
dowiskowej wydanej na potrzeby 
instalacji położonej na terenach za-
lewowych, co stoi w sprzeczności 
z wymogami § 2 ust.1 pkt 4 roz-
porządzenia Ministra Środowiska. 
Problem wybudowanego ZZO staję 
się poważniejszym i  kosztowniej-
szym. Bez decyzji środowiskowej 
nie ma mowy o zintegrowanym po-
zwoleniu, a funkcjonowanie MZO 
sp. z o.o. na założonych zasadach 
staje się niewykonalne. Interwencja 
Mazowieckiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska skie-
rowana do GDOŚ za pośrednictwem 
Delegatury Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego w Warszawie po-
szerzyła krąg urzędów centralnych 
zainteresowanych tematem. Zanim 
SKO podejmie decyzję mogą minąć 
miesiące, a źle spożytkowany czas 
powiększy straty. Władze samorzą-
dowe stanęły przed poważnym wy-
zwaniem,. Dobrze rokuje otwarcie 
burmistrz Elżbiety Radwan na pro-
blemy mieszkańców oraz deklaracja 
współdziałania, ale niepokoić może 
oczekiwanie rozwiązań od ludzi 
odpowiedzialnych za kształt tego 
przedsięwzięcia.

Miało być dobrze i tanio, 
jest źle - a jak będzie?

Sięgnijmy na chwilę do historii. 
Przekształcenie MZO w spółkę 
prawa handlowego wg pomysło-
dawców miało otworzyć drogę do 
sukcesu organizacyjnego i fi nanso-
wego. Pośród pomysłodawców był 
ówczesny włodarz milczący dzisiaj 
tak samo jak jego polityczne zaple-
cze. Od wiosny ubiegłego roku zna-
ne były argumenty na nie dla tego 
zakładu. Pamiętamy wypowiedzi 
burmistrzów, radnych oraz naczel-
ników o zgodności ich działań z pra-
wem, braku alternatywnych rozwią-
zań, potrzebach, miejscach pracy 
oraz niższych kosztach gospodarki 

odpadami. A co mamy? Rażące na-
ruszenie prawa stające się faktem 
i wiedzę o źle wydanych niamal 
15 mln. zł.! Koszty obsługi zadłu-
żenia wg relacji wiceprezesa MZO 
I. Sulicha sięgać mają 300 tys. zł. 
rocznie. W związku z nie osiągnię-
ciem na czas efektu ekologicznego 
można też oczekiwać żądań zwrotu 
wsparcia fi nansoweo pozyskanego 
z NFOŚiGW (pożyczka w kwocie 
8,8 mln. zł.) Musi to zaboleć nie tyl-
ko spółkę, ale i jej właścicieli. 

Kompromitacją kończy się ta fa-
naberia kilkunastu lokalnych dzia-
łaczy i politykierów. Nie musiało 
tak być - wystarczyło wsłuchać się 
na czas w głosy rozsądku i wczy-
tać się przepisy oraz dokumenty 
planistyczne gminy. Konsultacje, 
protesty i wnioski mieszkańców 
pozostały bez echa. Zarząd spółki 
za przyzwoleniem włodarzy wobec 
protestujących sięgnął po zastra-
szanie i pozew sądowy. A przecież 
to te same dyskwalifi kujące zarzu-
ty, co przywołało GDOŚ pojawiały 

się w prasie i ulotkach oraz podczas 
posiedzeń komisji i sesjach Rady 
Miejskiej. 

Cóż dzieje się dzisiaj z odpowie-
dzialnymi za ten stan rzeczy tj spół-
ką Madziar&Company? Robi to 
samo, co wcześniej, tj. milczy, bądź 
uprawia wg jej mniemania wielką 
politykę. Również zarząd tej spół-
ki winien w końcu zejść na ziemię 
i rozlicz się z wyborcami.

Co z odpowiedzialnością? 
Utrzymanie przez SKO zarzutu 

o rażącym naruszeniu prawa i unie-
ważnienie decyzji środowiskowej, 
wiązać się będzie z koniecznością 
wyciągnięcia konsekwencji służbo-
wych oraz personalnych. Zanim na-
stąpią można sięgnąć po polityczne. 
Okazję dają nadchodzące wybory, 
podczas których, wziąć wypada pod 
rozwagę „wdzięczność” pomysło-
dawcom, realizatorom i nadzorcom 
tegoż przedsięwzięcia. Czy spraw-
dzili się i zasłużyli na zaufanie oraz 
wsłuchanie się w to co mówią i pro-

ponują? Na wszystko mają ochotę 
i czas tylko nie na rozliczenie się 
z własnych poczynań. Na każdym 
etapie tego przedsięwzięcia, po-
czynając od decyzji środowisko-
wej po pozwolenie na budowę oraz 
rozpoczęcie prac budowlanych, 
był czas na refl eksję i wycofanie 
się bez szkód z tej inwestycji. Tak 
w gminie jak i w starostwie urzęd-
nicy oraz ich szefowie (R. Madziar 
i P. Uściński) nie wykazali się wie-
dzą i wyobraźnią. O rozwagę i nie 
brniecie w niepotrzebne koszty jesz-

cze jesienią 2014 r. apelował woje-
woda Jacek Kozłowski. Co zasadne 
odrzucane było z pozycji władzy 
oraz możliwości, a dzisiaj - kryje się 
za strachem, bezsilnością i murem 
milczenia.

Negatywnych skutków popełnio-
nych błędów nie ograniczą ci, któ-
rzy łamali prawo, konfabulowali 
i wprowadzali w błąd. Uciążliwość 
Zakładu Zagospodarowania Odpa-
dów w Starych Lipinach nie spro-
wadza się wyłącznie do zagrożeń 
wynikających z terenu zalewowego, 
na którym stanął, ale i „nowator-
skiej” technologii znanej już miesz-
kańcom Radiowa. Tej, którą to Jacek 
Sasin obiecywał zlikwidować, po 
stanięciu na czele władz Warszawy. 
Wielka szkoda, że z pozycji dorad-
cy zapomniał przestrzec i upomnieć 
swojego pracodawcę oraz kolegów, 
aby jej nie promowali i nie realizo-
wali. Z punktu widzenia sprawiedli-
wości oraz adekwatnej do przewi-
nień odpowiedzialności w pierwszej 
kolejności to właśnie ich wraz 
z najętymi „specjalistami” należało-
by obciążyć kosztami i zobowiązać 
do naprawy partactwa. Jednakże 
wiedza oraz nabyte doświadczenie, 
z kim ma się do czynienia, skłania 
wyłącznie do wyciągania sankcji 
i przestrzega przed powierzaniem 
im czegokolwiek. 

red.
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Ryszard Walczak
Inicjator i Organizator

Budowy Panteonu
Prezes Kapituły Medalu 
„Zło Dobrem Zwyciężaj”

W pewien wieczór sierpniowy, we wsi Ruskie Budy,
rozpacz w alkoholu topił książę fałszu i obłudy.
Gdy go ujrzała księżna pani w tym żałosnym stanie,
obwieściła, że hrabia Sikorski prosi o posłuchanie.
Niezwłocznie prosić, prosić na salony,
to mój dawny rywal i przyjaciel ulubiony.
Kompan od polowań i dobrych alkoholi,
dziś także przegrany towarzysz niedoli.
Witaj mości książę - ja Ci dobrze radzę,
odstaw na bok koniaczek - ruszamy po władzę!
Obraz, który widzę, jako żywo mi przypomina
ostatnie dni ziemskiej chwały Borysa Jelcyna.
Pamiętaj, że gwardia umiera, lecz się nie poddaje.
To zawołanie zawsze wiary w zwycięstwo dodaje.
Jako jedyny gwardzista Wojskowych Służb Informacyjnych,
z nimi władzę odzyskasz, nie licząc na innych.
Jesteś z armią związany, masz swych generałów,
razem dorżniemy komuchów, prawicę i liberałów.
Sukces jest pewny, gwarantuję to swoją osobą,
a nagrodą będzie premier Ewa klęcząca przed Tobą.
Nie muszę Ci przypominać, wiesz, co się stało -
to babsko nas obu w polityczny niebyt wysłało.
Dzisiaj płaszczy się przed ludźmi i opowiada androny,
że Polska to kraj bajkowy w marzeniach wyśniony.
Zapłacimy wszystkim, co nam zgotowali upadek.
Do boju Radosławie, tak mawiał mój dziadek.
Wzorem wielkich przodków odniesiemy zwycięstwo,
jak powiedział pan Zagłoba: ,,Bóg nagrodzi męstwo’’.

Wielcy przegraniWielcy przegrani

Czesław Ireneusz Grabowski urodził się 13.08.1951 r. na Podla-
siu. 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 Gaze-
ty Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce.

Pielgrzymują z Medalem Pielgrzymują z Medalem 
„Zło Dobrem Zwyciężaj” „Zło Dobrem Zwyciężaj” 
i krzyżami od grobu i krzyżami od grobu 
Bł. Ks. Jerzego PopiełuszkiBł. Ks. Jerzego Popiełuszki
W 33 Pielgrzymce Ludzi pracy organizowanej u tronu Jasnogórskiej Pani w Czę-
stochowie, podczas uroczystego nabożeństwa 20 września rodzeństwo Ks. Jerze-
go Popiełuszki (siostra Teresa i brat Józef) oraz prezes Ogólnopolskiego Komite-
tu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard Walczak wręczyli na ręce ks. Biskupa 
Artura Mizińskiego sekretarza generalnego konferencji Episkopatu Polski, krzyż 
z przytwierdzonym kamieniem i drewnem z grobu męczennika.

Na zakończenie Mszy Świętej pre-
zes Kapituły Medalu „Zło Dobrem 
Zwyciężaj” Ryszard Walczak wraz 
z przewodniczącym NSZZ Solidar-
ność Piotrem Dudą i wiceprezesem 
Kapituły Lesławem Majewskim 
dokonali wręczenia Medalu z wize-
runkiem Kapłana Męczennika Al-
fredzie i Józefowi Popiełuszko bratu 
i bratowej Bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ko i siostrzenicy Grażynie Siemion.

 Następnego dnia 21 września na 
gali 35 rocznicy NSZZ Solidarność 
Regionu Mazowsze w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie Ryszard Walczak, 
Jan Marczak, Lesław Majewski 
i ks. prałat Józef Maj oraz Ks. prałat 
Tadeusz Bożełko wręczyli medale 
„Zło Dobrem Zwyciężaj” dla NSZZ 
Solidarność Regionu Mazowsze 
i jego przewodniczącego Andrzeja 
Kropiwnickiego.  

JE. Arcybiskupowi 
Józefowi Michalikowi 
wręczono Medal 
„Zło Dobrem Zwyciężaj” 

W Łańcucie w Parafi i Św. Mi-
chała Archanioła w dzień odpustu 
patrona Łańcuta na zakończenie  
Mszy Świętej celebrowanej pod 
przewodnictwem Ks. Arcybiskupa 
Józefa Michalika ordynariusza Die-
cezji Rzeszowskiej, prezes Kapituły 
Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” 
Ryszard Walczak odczytał treść dy-
plomu: „Ogólnopolski Komitet Pa-
mięci Ks. Jerzego Popiełuszki przy-
znał Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj 
JE. Ks. Arcybiskupowi Józefowi 
Michalikowi.

„Za szerzenie pamięci o Bł. Ks. Je-
rzym Popiełuszko Patronie Solidar-
ności i Męczennikach, Bohaterach 

oraz Mężach Stanu z poświęceniem 
służących Bogu i Ojczyźnie, a także 
za obronę wartości wiary, Rodziny, 
życia ludzkiego, Dziedzictwa Na-
rodowego i Niepodległości naszej 
umiłowanej Ojczyzny”.

W imieniu Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Pamięci Ks. Jerzego Po-
piełuszki i osobistości dotychczas 
wyróżnionych medal ten nadaje 
Kapituła Medalu „Zło dobrem Zwy-
ciężaj” w składzie: Prezes - Ryszard 
Walczak, wiceprezes Ks. płk. Rez.  
Sławomir Żarski, wiceprezes – Le-
sław Majewski, wiceprezes - Jan 
Marczak, Premier Jarosław Kaczyń-
ski, Przewodniczący NSZZ Solidar-
ność – Piotr Duda, wiceprzewodni-
czący NSZZ Solidarność – Bogdan 
Biś, Rodzina Bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki: siostra Teresa Boguszewska, 
bratowa – Alfreda Popiełuszko, 
brat - Józef Popiełuszko, bratanica 
– Grażyna Siemion. Sędzia - Bogu-

sław Niezieński, prof. – Jan Żaryn, 
prof. Wiesław Wysocki, Ojciec Fe-
liks Folejewski, Ojciec Jerzy Garda, 
Ks Stanisław Małkowski, Ks. Prałat 
Jan Andrzejewski, Ks. Prałat Sta-
nisław Kuć, Ks .Prałat Mieczysław 
Stefaniuk, Ks. Prałat Edward Ko-
wara, Ks. Kanonik Edmund Szarek, 
Sławomir Karpiński, Andrzej Me-
lak, Jan Waś.

Z rąk prezesa Kapituły Ryszarda 
Walczaka i wiceprezesa Jana Mar-
czaka, Medal „Zło Dobrem Zwy-
ciężaj” wraz z JE. Arcybiskupem 
Józefem Michalikiem otrzymali: 
ks. dziekan Tadeusz Kocur, poseł 
RP Kazimierz Gołojuch za zorga-
nizowanie prawie 90 pielgrzymek 
z Diecezji Rzeszowskiej do grobu 
BŁ. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
Starosta Łańcuta Adam Krzysztoń.

Ryszard Walczak z prezesem Solidarności Piotrem Dudą. Piotr Duda, Józed Popiełuszko i Ryszard Walczak.
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WracajcieWracajcie
Szanowni Państwo! Polska nas potrzebuje. Dlatego 
powinniśmy masowo wracać z emigracji zarówno tej 
zewnętrznej jak i wewnętrznej. Trzeba odwojować 
nasz piękny kraj z rąk sprzedajnej sitwy.

Przestańmy udawać, że nic się nie 
stało. Szalona Kanclerz Niemiec za-
prasza dżihad w naszym imieniu i 
do naszych domów. Korupcja  stała 
się normą, jesteśmy okradani każ-
dego dnia i wmawia nam się, że to 
norma, a 10 przykazań to wymysł 
fanatyków religijnych. Czy trzeba 
jeszcze czegoś więcej żebyśmy po-

wiedzieli: basta!?
Pilnie trzeba odbudować przemysł. 

Wracajcie inżynierowie nie dlatego, 
że ktoś tu przygotował dla Was sta-
nowiska pracy, a dlatego żebyście to 
Wy realizowali wasze wizje z naszą 
pomocą. Musimy stworzyć polskie 
elity z prawdziwego zdarzenia, ode-
brać media z rąk sprzedawczyków. 
Mówić  Polakom prawdę. Stop 
ogłupianiu!

Zróbmy dobry początek, oddaj-
my władzę ludziom, którym dobro 
Polaków leży na sercu. Wyrugujmy 
wreszcie kłamców, którzy wielo-
krotnie nas oszukali, oszukują i jak 
ich wybierzecie będą oszukiwać. To 
chyba nie jest trudne? Nie oznacza 
to jednak, żeby zaufać komukol-
wiek bez granic. Władza często ko-
rumpuje i bez nadzoru zaczyna się 
degenerować.  Dobrze jest ufać, ale 
kontrolować należy.

Wracajcie! Polska potrzebuje elit! 
Europa ich potrzebuje, bo jak słusz-
nie zauważył Światopełk Karpiński 
(1909-1940) „Chcemy kultury Za-
chodu, nie zachodu kultury”.

Małgorzata Todd
http://mtodd.pl/

Dzień PapieskiDzień Papieski po raz XVpo raz XV
Dzień Papieża Jana Pawła II – polskie święto obchodzone co roku 16 październi-
ka, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi-Pola-
kowi Janowi Pawłowi II. 

Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki 
w Polsce Dzień Papieski, przypadający w każdą nie-
dzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na papieża.

Znaczenie daty
Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakow-

ski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał 
z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup 
Rzymu, niebędącym Włochem, został wybrany na pa-
pieża i przybrał imię Jan Paweł II. Również w tym dniu, 
16 października 2002 roku, Jan Paweł II wprowadził do 
Różańca Tajemnice światła.

Ustanowienie święta
Dzień 16 października został ustanowiony świętem 

przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku – jak stwier-
dzono w uchwale – w hołdzie największemu autoryte-
towi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł 
chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i poko-
ry. Ustawę ustanawiającą święto poparło 338 posłów, 
trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od 
głosu.

Dzieje obchodów
Święto było obchodzone po raz pierwszy w 2001 roku 

i nie jest dniem wolnym od pracy.

Dzień Papieski 
w polskim Kościele

Od roku 2001 obchodzony jest również w polskim 
Kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski – dzień 
wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, 
Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada 

w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. 
Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja “Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbie-
rane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej mło-
dzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

źródło: pl.wikipedia.org
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Powstanie Polskiego Państwa PodziemnegoPaństwa Podziemnego

14 lutego 1942 roku generał Wła-
dysław Sikorski przekształcił ZWZ 
w Armię Krajową (AK). Jej ko-
mendantem głównym został gene-
rał Stefan Rowecki, w kampanii 
wrześniowejdowódca Warszawskiej 
Brygady Pancerno-Motorowej, au-
tor wojskowego podręcznika walk 
ulicznych. Utworzenie AK miało 
służyć scaleniu wszystkich grup 
wojskowych, podległych do tej 
pory różnym, podziemnym ugru-
powaniom politycznym, w jedną 
organizację podległą rządowi RP na 
uchodźstwie.

Jesienią 1941 roku do ZWZ nale-
żało 40 tysięcy żołnierzy, pod ko-
niec 1942 roku AK liczyła ich już 
około 200 tysięcy. Była największą 
podziemną armią w okupowanej Eu-
ropie. Jednakże większość żołnierzy 
nie przeszła regularnego szkolenia, 
a w dodatku mieli oni zaledwie 53 
tysiące sztuk broni (z czego tylko 
6% broni maszynowej).

Główne zadanie Armii Krajowej 
polegało na gromadzeniu sił, aby 
uderzyć w chwili załamania się 
Niemiec. Akcje zbrojne prowadzi-
ły bowiem do okrutnych represji 
– hitlerowcy rozstrzeliwali kilku-
dziesięciu Polaków za każdego za-
bitego Niemca. Dopiero pod koniec 
1942 roku AK nasiliła działalność 

dywersyjną: atakowała niemieckie 
posterunki, wykolejała transporty 
wojskowe przeznaczone na front 
wschodni, wysadzała mosty, odbija-
ła więźniów. Na tę zmianę wpłynęło 
zahamowanie sukcesów Wehrmach-
tu, osiągnięcie sprawności organiza-
cyjnej przez AK.

Polska, choć znajdowała się pod 
okupacją, posiadała legalny i uzna-
wany na arenie międzynarodowej 
rząd rezydujący w Londynie. Ist-
niały Polskie Siły Zbrojne na Za-
chodzie oraz podziemna Armia 
Krajowa. W Warszawie mianowa-
no Delegata Rządu na Kraj w randze 
wicepremiera. Podlegały mu wy-
działy: wywiadu, dywersji, oświa-

ty, sądownictwa i polityki. Działały 
konspiracyjne sądy, których wyro-
ki nie tylko wykonywano, ale też 
ogłaszano w podziemnej prasie. Ta 
zaś była fenomenem w okupowanej 
Europie: ukazywało się około 1400 
tytułów (z tego 17 wychodziło przez 
cały czas trwania okupacji). Istniały 
czasopisma polityczne, wojskowe, 
literackie, kobiece, humorystyczne. 
W podziemnych drukarniach wyda-
wano też książki (Niemcy zezwalali 
tylko na poradniki, np. ogrodnicze). 
Na przełomie 1943 na 1944 łączny 
nakład prasy podziemnej wydawa-
nej przez Tajne Wojskowe Zakłady 
Wydawnicze – koncern wydawni-
czo-poligrafi czny Armii Krajowej 
wynosił blisko 250 tysięcy egzem-
plarzy czasopism, 65,5 tys. broszur 
i 120 tys. egzemplarzy ulotek. Przez 
całą okupację działały tajne kom-
plety, tzn. podziemne szkoły. Tajna 
Organizacja Nauczycielska zapew-
niała im kadrę oraz przygotowy-
wała i rozprowadzała podręczniki. 
Na terenie Generalnego Guberna-
torstwa (GG) utworzono prawie 
2 tysiące szkół średnich. Podziemne 
wyższe uczelnie kształciły poloni-
stów, historyków, matematyków, le-
karzy. W czasie wojny, studia ukoń-
czyło prawie 10 tysięcy studentów.

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojsko-
wa, mająca toczyć walkę przeciw okupantom. 13 listopada 1939 roku została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlega-
jący Rządowi RP na uchodźstwie. W ten sposób zachowano ciągłość polityczno-wojskowej kontynuacji władz Rzeczypospolitej Polskiej 
i pośredni wpływ władz państwowych na sytuację w kraju.

Ponieważ Niemcy zgodzili się je-
dynie na działalność podrzędnych 
teatrzyków i kabaretów (których re-
pertuar miał ogłupiać Polaków), po-
wstały podziemne teatry. W prywat-
nych mieszkaniach lub piwnicach 
wystawiano dramaty Słowackie-
go, Wyspiańskiego, Szekspira. Od-
bywały się też koncerty i wieczory 
poetyckie.

Ruch oporu w okupowanej Polsce 
obejmował prawie wszystkie dzie-
dziny życia. Dlatego tajne struktury 
podporządkowane rządowi emi-
gracyjnemu nazywano po wojnie 
Polskim Państwem Podziemnym. 
Drugiego takiego państwa nie było 
w całej Europie.

Największymi działaniami woj-
skowymi podjętymi przez AK 
było powstanie warszawskie, które 
rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 i ak-
cja „Burza” podjęta na wschodnich 
obszarach Polski. Trwała od 4 stycz-
nia 1944, kiedy wojska sowieckie 
przekroczyły na Wołyniu granicę 
polsko-sowiecką z 1939, do stycz-
nia 1945. W początkowej fazie ak-
cja „Burza” opierała się na współ-
pracy wojskowej jednostek polskich 
i rosyjskich. Po przełamaniu obrony 
niemieckiej w tych rejonach władze 
sowieckie złamały te porozumie-
nia wojskowe i internowały tysiące 
żołnierzy AK. Po upadku powstania 
warszawskiego stolicą Polskiego 
Państwa Podziemnego została Czę-
stochowa.

27 i 28 marca 1945 roku NKWD 
zdradziecko aresztowało 16 przy-
wódców Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, którzy przybyli do Prusz-
kowa na zaproszenie Sowietów. Był 
to fi nał wielkiej prowokacji, której 
celem było aresztowanie kierow-
nictwa polskiego podziemia. Tym 
sposobem Sowieci konsekwentnie 
i bez żadnych skrupułów niszczyli 
Polskie Państwo Podziemne.

źródło: wikipedia.pl
www.pamiec.pl
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§
Zmiany przy zawieraniu 

umowy o pracę
22 lutego 2016 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji kodek-
su pracy w zakresie umów o pracę. Najważniejsze zmiany 
dotyczą umów na czas określony, umów na okres próbny, 
umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy 
i prawa pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
w okresie wypowiedzenia.
Umowa na czas określony będzie mogła być zawarta mak-

symalnie 3 razy na łączny okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Naruszenie tych ograni-
czeń (z pewnymi wyjątkami), skutkować będzie zatrudnieniem pracownika na czas nie-
określony. Powyższe zasady nie będą obowiązywać, gdy:
→  umowa zostanie zawarta w celu zaspokojenia rzeczywistego, okresowego zapotrzebo-

wania na pracę. Pracodawca będzie musiał uzasadnić zawarcie takiej umowy obiek-
tywnymi przyczynami;

→  w przypadku umów zawieranych na czas zastępstwa pracownika nieobecnego z przy-
czyn usprawiedliwionych;  

→  w przypadku umów zawieranych w celu wykonania prac dorywczych lub sezonowych;
→ w przypadku umów zawieranych na okres kadencji.
W przypadku zaistnienia któregoś z powyższych wyjątków, w umowie będzie musiała być 
zamieszczona informacja o celu lub okolicznościach, które przemawiają za zawarciem 
takiej umowy. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn, pracodawca 
w ciągu 5 dni od jej zawarcia, będzie musiał zawiadomić w formie elektronicznej lub pi-
semnej okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo.
Niezależnie od czasu, na jaki będzie zawarta umowa, będzie można ją wypowiedzieć (do 
tej pory taka możliwość istniała jedynie w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 
6 m-cy, po zamieszczeniu odpowiedniej klauzuli w treści umowy)
Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony będą zależały od stażu pracy, czyli 
będą identyczne, jak w przypadku umów na czas nieokreślony:
→ 2 tygodnie – przy stażu krótszym niż 6 m-cy
→ 1 miesiąc – gdy staż wynosi co najmniej 6 m-cy
→ 3 miesiące – gdy staż wynosi co najmniej 3 lata
Nowelizacja nie wprowadziła zmiany w zakresie obowiązku podania powodu wypowie-
dzenia – nadal umowy na czas określony będą rozwiązywane bez obowiązku wskazania 
przyczyny.
Umowa na czas zastępstw – po nowelizacji będzie można zawrzeć umowę na czas 
określony, ze wskazaniem okresu jej trwania na czas zastępstwa pracownika, który prze-
bywa na usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, np. na czas zastęp-
stwa Anny Jankowskiej. Do tej pory umowy takie można było zawrzeć jedynie na okres 
usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Z kodeksu pracy zostały wykreślone umowy zawierane na czas wykonania określonej pra-
cy. Przepisy przejściowe przewidują, że jeżeli taka umowa będzie trwała w dniu wejścia 
w życie nowelizacji kp, to będzie się do niej stosować dotychczas obowiązujące przepisy.
Wprowadzono możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pra-
cownikiem, gdy:
→  pracownik ma zostać zatrudniony przy wykonywaniu innego rodzaju pracy
→  minęły 3 lata od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę
Nowe regulacje nie przewidują ograniczeń w stosunku do liczby takich ponowień i łącz-
nego czasu ich trwania, czyli np. można zawrzeć z pracownikiem jedną umowę na okres 
próbny na 3 miesiące,na stanowisku stolarza, a kolejną po jej zakończeniu na kolejne 
3 miesiące na innym stanowisku, np. magazyniera. 
Pracodawca uzyska prawo do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świad-
czenia pracy w okresie wypowiedzenia, dotychczas był obowiązany uzyskać zgodę pra-
cownika w tym zakresie.

Monika Kwiatkowska-Deptuła 
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

25.09.2015r.

REKLAMA

MAGDALENA MERTA, Zuzanna Kurtyka, Ewa Stankiewicz
18.X godz 16.00 HOTEL GREGORY – Kobylka, ul. Napoleona 4

NIE TYLKO SMOLEŃSK!NIE TYLKO SMOLEŃSK!
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE!ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE!

W związku z rozpoczynającą się na terenie Wołomina mo-
dernizacją linii kolejowej E75, wykonawca inwestycji – TOR-
POL S.A. poinformował, że w najbliższy poniedziałek pla-
nowane jest zamknięcie obydwu przejazdów kolejowych w 
naszym mieście. 

Na czas przebudowy linii kolejowej zostanie uruchomiony 
przejazd tymczasowy, który będzie zlokalizowany w okoli-
cy ul. Sikorskiego w Wołominie. Będzie to przejazd kat. A, 
tj. przejazd z rogatkami obsługiwany przez przez dróżnika. 
Będzie to jezdnia o szerokości 6 metrów oraz chodnik dla 
pieszych o szerokości 2 metrów. Przejazd ten będzie czynny 
całodobowo. 

Przejazd tymczasowy będzie połączony z ul. Wąską z jednej 
strony i z al. Armii Krajowej z drugiej strony miasta. 

Objazd będzie poprowadzony:
•  dla pojazdów o ciężarze pow. 10 t. – w tym również tych 

przewożących materiały niebezpieczne (ADR) będzie popro-
wadzony poza Wołomin – drogami wojewódzkimi (634, 635, 
636) oraz ekspresową – S8,

•  objazd dla pozostałych pojazdów (osobowe, ciężarowe po-
niżej 10 t.) – celem odciążenia ruchu na ul. 1 Maja i Szosa 
Jadowska – od strony Kobyłki: ul. Ręczajską (na przejazd w 
Kobyłce) i dalej do ul. Armii Krajowej, Piłsudskiego i Ra-
dzymińskiej w Wołominie. Od strony Tłuszcza przez Duczki 
ul. Willowa, Zagościniec ul. 100 lecia do m. Czarna droga 

woj. 635 – ul. Witosa,
• w drugą stronę – te same drogi, 
•  ruch lokalny pieszy i kołowy – do przejazdu tymczasowego 

oraz dojazd do posesji zgodnie z czasową organizacją ruchu, 
tj. ul. Wąską, Żelazną, Sikorskiego, Reja, Wileńską, Legio-
nów, 1 Maja – z jednej strony miasta, po drugiej stronie ul. 
Geodetów, al. Armii Krajowej, ul. Głowackiego, Łukasiewi-
cza – i dalej Podmiejską, Laskową.

•  Zapewnione będą dojazdy mieszkańców do posesji oraz doj-
ścia do peronów stacji kolejowych.

•  Zobowiązano TORPOL S.A. do niezwłocznego informowa-
nia (z wyprzedzeniem) Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Wołominie o planowanych ter-
minach zamykania ruchu i otwierania ruchu na pozostałych 
przejazdach kolejowych – Kobyłka, Zagościniec.
W związku z prowadzonymi robotami będzie utrzymany 

ruch kolejowy do Warszawy i do Tłuszcza. Będą funkcjo-
nowały przystanki osobowe Wołomin i Wołomin-Słonecz-
na.

Według informacji przekazanych przez TORPOL i PKP PLK 
na spotkaniu w dniu 10.09.2015 r. zakończenie budowy tuneli 
w ul. Geodetów i Sasina jest planowane na koniec czerwca 
2016 r.

UM Wołomin

Organizacja przejazdów przez tory od 12.X

OGŁOSZENIE WYBORCZE



8 „PATRIA”

patria.gazeta@op.plwww.gazetapatria.pl

Numer 9 (49) 2015

REKLAMA

OGŁOSZENIE WYBORCZE


