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Odsłonięcie pomnika Księdza Prałata płk. Jana Sikory
Ksiądz Prałat Jan Sikora (29.08.1921 – 17.08.2011) – legendarny Kapłan Wołomina – urodził
się w Transborze. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. Absolwent Seminarium Duchownego w Warszawie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 r. Początkowo pracował jako wikariusz w Żyrardowie, następnie w parafii pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie.
W latach 1962-1999 proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

Kazimierz Andrzej Zych
Podpułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku,
był członkiem Światowego
Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, kapelanem żołnierzy AK Obwód „Mewa-Kamień” (Mińsk Mazowiecki)
oraz członkiem Stowarzyszenia Weteranów
7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego. Przewodniczy
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pułków Kawalerii i Artylerii Konnej.
Od 1970 r. współorganizował w Warszawie msze dla
kombatantów i pielgrzymki
na Jasną Górę. Był kanonikiem Kapituły Katedralnej
Diecezji Warszawsko-Praskiej. Został odznaczony
m.in. Krzyżem Walecznych
(przyznanym przez Emigracyjny Rząd Polski w Londynie), Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski,
srebrnym Krzyżem Zasłu-

nadania skwerowi położonemu pomiędzy ulicami
Kościelną, Reja i Lipińską
w
Wołominie
imienia
ks. Prałata Jana Sikory oraz
uchwałą NR XXIII-85/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
wyrazili zgodę na postawienie w tym miejscu pomnika
– popiersia Księdza Jana Sikory. W tym roku przypada
piąta rocznica śmierci tego
wybitnego kapłana, wieloletniego proboszcza parafii
i pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
Wniosek w sprawie nadania nazwy skwerowi oraz
umieszczenia na nim tablicy
pamiątkowej i pomnika został złożony przez Społeczny
Komitet Obchodów V Rocznicy Śmierci Ks. Prałata
ppłk Jana Sikory. Komitet
powołano przy parafii MB
Częstochowskiej w Wołominie, Towarzystwie Przyjaciół Wołomina i Przymierzu
Samorządowym, należą do
niego: Ks. Proboszcz parafii
Matki Bożej Częstochowskiej Witold Gajda, Ireneusz
Maślany, Krzysztof Wytrykus, dr Jan Rączka, Elżbieta
Kuczko, Stanisław Galicki,
Kazimierz Tokarski, Jan

Członkowie Komitetu: Jerzy Bańkowski, burmistrz Elżbieta
Radwan, Elżbieta Kuczko, Andrzej Saulewicz, dr Jan Rączka.
fot. Stanisław Galicki

gi z Mieczami, Medalem
za Wojnę 1939 r. Posiadał
tytuł Kapelana Honorowego Ojca Świętego, wyróżniony medalem „Milito pro
Christo” Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
(w 2009 r.). Mieszkańcy Wołomina uhonorowali księdza
Prałata medalem „Zasłużony
dla Miasta Wołomina”, nagrodą „Wołominiaka Roku
2000”oraz statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”.Wołomińscy
radni
poparli wniosek w sprawie
www.gazetapatria.pl

Tokarski, Jerzy Bańkowski,
Andrzej Saulewicz, Wacław
Grądzki i Kazimierz Andrzej
Zych. Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku w komitecie
zasiedli również burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan
i przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie Leszek Czarzasty. Współorganizatorami uroczystości
jest Starostwo Powiatowe
oraz UMiG w Wołominie.
Nie jest to pierwsza inicjatywa związana z pośmiertnym
uhonorowaniem

Członkowie Komitetu: Stanisław Galicki i przewodniczący
RM Leszek Czarzasty

ks. Jana Sikory. Już cztery lata temu, w pierwszą
rocznicę śmierci, Towarzystwo Przyjaciół Wołomina
zwróciło się do ówczesnych
władz miasta. W uzasadnieniu podano wówczas, że
„Śp. Ksiądz Prałat Jan Sikora od blisko pięćdziesięciu
lat związany był z Wołominem i Powiatem Wołomińskim. Uważamy, że poprzez
swoją wyjątkowo patriotyczną postawę kapłańską, umiłowanie Ojczyzny
i edukację dzieci i młodzieży Ten Wielki Polak i Wołominiak zasłużył na godne
upamiętnienie przez mieszkańców (...)”. Pomysł nie
został zrealizowany i dopiero teraz spotkał się z przychylnością
samorządowców. Uroczystości związane
z V rocznicą śmierci Ks.
Prałata Jana Sikory tj. 17
sierpnia, rozpoczną się
uroczystą Mszą Świętą
w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
w niedzielę 21sierpnia 2016
roku o godz. 18.00. – Jesteśmy zdania, że ks. prałat Jan
Sikora jak nikt inny zasługuje na godne upamiętnienie.
Wielu mieszkańcom Wołomina nadal trudno pogodzić się z tym, że nie ma już
pośród nas tego niezwykle
mądrego, pobożnego i wrażliwego człowieka. Towarzyszył nam w dobrych i złych
chwilach, dla każdego znajdował czas i chętnie dzielił
się swoim doświadczeniem,
zarówno podczas niedzielnych mszy świętych, jak
i w osobistych rozmowach.
Uczył
nas
patriotyzmu
i dobrego życia – powiedział Jan Tokarski, członek
Społecznego Komitetu Obchodów V Rocznicy Śmierci

Ks. Prałata płk Jana Sikory.
Organizatorzy uroczystości
już dziś serdecznie dziękują
za wszelaką okazaną pomoc
i decyzje: Urzędowi Miasta
w Wołominie, pani Bur-

mistrz Elżbiecie Radwan,
Radzie Miejskiej w Wołominie z panem Przewodniczącym Leszkiem Czarzastym,
Starostwu
powiatowemu
i Staroście Kazimierzowi
Rakowskiemu, panu ministrowi MON Antoniemu
Macierewiczowi, Ks. proboszczowi Witoldowi Gajdzie, Firmie KROL, Firmie
kamieniarskiej
Kaczmarczyk, geodecie Leszkowi
Patejukowi, Członkom Komitetu, pani rzeźbiarz Magdalenie Karłowicz i panu
artyście Grzegorzowi Witek
szczególnie dziękujemy –
wszystkim sponsorom oraz
osobom wspierającym to nasze wspolne dzieło. Serdeczne Bóg zapłać.

Z księdzem prałatem Janem Sikorą przed Katedrą Polową Wojska Polskiego.

Członkowie Komitetu (od prawej): ks. proboszcz Witold Gajda,
K. A. Zych, Jan Tokarski, Wacław Grądzki, Ireneusz Maślany
i Leszek Czarzasty.
patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

Numer 5 (56) 2016
OGŁOSZENIE

Kto tu rządzi?
Szanowni Państwo!
Na to proste pytanie odpowiedź jest
równie prosta, pod warunkiem, że zdefiniujemy co znaczy „tu”. Jeśli mamy
na myśli Unię Europejską, to na jej czele stoi oczywiście kanclerz Merkel, nie
formalnie, ale faktycznie. To ona rządzi,
wprowadza prawa korzystne dla Niemców i niekorzystne dla ich różnych wasali. Jedyny kłopot bywa w zachowaniu
pozorów. I na tym właśnie kłopocie bazowałabym.
Niemcy, w „trosce” o kierowców wprowadzili obowiązkowe stawki płacowe,
które obcy przewoźnicy muszą płacić
swoim pracownikom znajdującym się
akurat na terenie RFN. Przenieśmy to
prawo do nas i zażądajmy, żeby niemieckie firmy płaciły wszystkim swoim

Dewiacja
demokracji
Szanowni Państwo!
Dawno temu, w zamierzchłych przed-komputerowych czasach, dzieci bawiły
się „w pomidora”. Komuś zadawano różne pytania, a on musiał na wszystko odpowiadać z kamiennym wyrazem twarzy:
„pomidor”. Teraz najwyraźniej „opozycja
totalna” gra w tę dziecinną grę z władzą
wybraną w demokratycznych wyborach.
Niech nas nie myli zmiana nazwy, która
w tym wypadku brzmi poważniej, bo rzekomo chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
Komitet Obrony De z przyległościami
na każdą propozycję porozumienia odpowiada „pomidor”, czyli: „najpierw złam-
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polskim pracownikom uposażenia nie
mniejsze niż w Niemczech. Ciekawe jak
zareagują, zwłaszcza co zrobią koncerny
medialne plujące na Polaków ustami tanich sprzedawczyków. Ile tak naprawdę
są oni warci dla swoich panów? Jeśli kapitał nie ma narodowości, to odkupimy
te media za psi pieniądz, a jeśli ma, to
wówczas się potargujemy.
M.Todd
cie prawo uznając bezprawie, a później
się zobaczy”.
Zarówno fircyk z kucykiem, jak i pozostałe sprzedawczyki dobrze wiedzą,
że ich słowa znaczą tyle co pomidor, ale
właśnie o to chodzi. Popierający ich idioci i tak się nie połapią w czym rzecz, a pozostali co najwyżej wzruszą ramionami.
Okazuje się jednak, że nie tylko my
mamy głupków od „pomidora”. Brytyjscy zwolennicy pozostania Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, nie
mogąc pogodzić się z wynikiem referendum, tak się zacietrzewili, że już zebrali
podobno 4 miliony podpisów pod powtórzeniem jeszcze raz tego samego referendum! Mają zapewne nadzieję, że wystarczy odpowiednio długo zadawać to samo
pytanie, żeby otrzymać satysfakcjonującą
odpowiedź.
mtodd.pl
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List Postulacyjny o rozpoczęcie

procesu beatyfikacji ks. Ignacego Skorupki
W lipcu 2012 roku, wierni z Diecezji Warszawsko-Praskiej zgromadzeni w organizacjach kościelnych Ziemi Wołomińskiej, skierowali na ręce JE ks. abp Henryka Hosera list postulacyjny (z ponad tysiącem podpisów), o rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego ks. mjr. Ingacego Skorupki. List wiernych jest kontynuacją petycji do Stolicy Apostolskiej
skierowanej przez ks. bp. prof. Kazimierza Romaniuka (byłego ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej), który
15 sierpinia 1999 r. poczas uroczystej mszy w Ossowie podał do wiadomości wiernym, że złożona została w Stolicy
Apostolskiej ww. petycja w sprawie beatyfikacji bohaterskiego kapelana w wojnie polsko-bolszewckiej, który poległ
14 sierpnia 1920 r. pod Ossowem. Oczekujemy, że opatrzność Boża doprowadzi w najbliższym okresie do oczekiwanego rozpoczęcia procesu.
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!
My niżej podpisani wierni
z Diecezji Warszawsko-Praskiej skupieni głównie w dekanatach w Wołominie, Kobyłce,
Zielonce i sąsiednich parafiach, zwracamy się do Waszej
Ekscelencji o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Księdza
Ignacego Skorupki, który poległ na polu walki pod Ossowem podczas bitwy w obronie
Warszawy 14 sierpnia 1920 r.
Nasza prośba powodowana
jest trwającą i rozwijająca się
sławą świętości bohaterskiego
kapłana, jak też łaskami oraz
stałym wpływem na życie
religijne i moralne Polaków.
Każdego roku 14-15 sierpnia
w rocznicę śmierci Księdza
Ignacego Skorupki jak i dni
powszednie do Ossowa przybywa tysiące wiernych, by doświadczyć osobistego uczucia
więzi religijno – patriotycznych, oddając hołd poległemu
kapelanowi Legii Akademickiej i Jego bardzo młodym żołnierzom Wojska Polskiego.
Ksiądz Ignacy Skorupka urodził się 31 lipca 1893 r. w Warszawie. Był trzecim dzieckiem
ubogich rodziców Adama
i Eleonory Skorupków. Matka
była świętobliwą niewiastą. Jej
pragnieniem było, by syn został księdzem. Mały Ignaś był
ministrantem i sam często próbował odprawiać Mszę świętą.
Ulubioną jego świątynią był
kościół Wszystkich Świętych
przy Placu Grzybowskim, tam
też został ochrzczony jako
niemowlę. Jego dziadek brał
udział w Powstaniu Styczniowym. Patriotyczny i religijny klimat domu rodzinnego
wywarł wpływ na osobowość
młodzieńca. W szkole należał
do uczniów celujących, regularnie przechodził z klasy do
klasy, odznaczał się niezwykłą sumiennością. Nie krył
się z zamiarem obrania stanu
kapłańskiego. Można powiedzieć, że w Ignacym dojrzało
„rodzinnie” powołanie, gdyż
Jego dziadek Józef był u Księży Misjonarzy w Warszawie,
a ojciec starał się o przyjęcie
do Seminarium w Warszawie.
W czerwcu 1909 roku zjawił
się z dyplomem klasy V gimnazjum w gmachu Seminarium
na Krakowskim Przedmieściu
i prosił o przyjęcie. Ignacego
www.gazetapatria.pl

do Seminarium zaprowadziły
najszlachetniejsze
pobudki.
Chociaż nie miał jeszcze 16 lat
został przyjęty. W roku 1914
otrzymał świecenia subdiakonatu i wyjechał do Akademii
Duchownej w Petersburgu,
uczelni o wielkich tradycjach
naukowych,
patriotycznych
i formacyjnych. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 26
stycznia 1916 roku z rąk Biskupa Jana Cieplaka.
Po święceniach pracował do
września 1918 r. w Klińcach
w pobliżu Homla na Ukrainie.
Pracował także jako duszpasterz w Bogorodsku pod
Moskwą. Następnie otrzymał
nominację na wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego
w Łodzi. Był też prefektem
szkół łódzkich. W lipcu 1919
r. Ks. Skorupka przyjechał
do Warszawy, gdzie otrzymał
nominację na notariusza kurii
biskupiej i archiwistę. Miał tu
uczyć religii i być prefektem
w Szkole Kolejowej przy ul.
Chełmskiej.
Następnie był kapelanem
u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zamojskiego na Warszawskiej Pradze.
Oprócz tego pełnił obowiązki
nauczyciela religii i prefekta
w Szkole Kolejowej przy ul.
Chmielnej 31, a od października w Szkole Łebkowskiego
przy ul. Wspólnej 24. W tym
czasie głosił kazania u Panien
Kanoniczek na Placu Teatralnym, u Panny Maryi na Koszykach, na Kamionku i na
Nowym Bródnie. W 1920 roku
głosił kazania pasyjne w Katedrze Św. Jana Chrzciciela.
Ks. Ignacy, wykonując sumiennie swoje obowiązki,
jako wielki patriota bacznie
obserwował rozwój wypadków na froncie polsko-rosyjskim, doznając różnych uczuć,
radosnych i niepokojących.
Sytuacja była coraz trudniejsza. Przeczuwał, że rozprawa
idzie o wielka stawkę, od której zależą losy Europy. Rosjanie mieli wyraźnie określony
cel. „Towarzysze – wołali oni
– runął Bóg, ten największy
ciemiężca proletariatu, legli
nasi wrogowie, wy teraz wolni… Po trupie Polski wiedzie
droga do wszechświatowego
pożaru… Na Wilno, Mińsk
i Warszawę – marsz”.
Na dwa tygodnie przed

śmiercią 31 lipca 1920 r.
w dniu swoich imienin do
Sióstr Rodziny Maryi i dzieci
w Ognisku powiedział: „Nie
martwcie się. Bóg i Matka Boska Częstochowska, Królowa
Korony Polskiej, nie opuści
nas”.
Ks. Ignacy zwrócił się do
kardynała Kakowskiego, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, z prośbą o pozwolenie na wstąpienie do wojska,
który jak czytamy w Jego
Pamiętnikach zostawił świadectwo: „Ks. Skorupka zwrócił się do mnie z prośbą, abym
mu pozwolił pójść na front
razem z batalionem młodzieży
gimnazjalnej – warszawskiej,
w którym znajdowała się jego
szkoła. «Zgodziłem się, rzekłem, ale pamiętaj, abyś ciągle
przebywał z żołnierzami w pochodzie i w okopach, a w ataku nie pozostawał w tyle, ale
szedł w pierwszym rzędzie”.
„Właśnie dlatego – odrzekł –
chcę iść do wojska”.
W przeddzień wyruszenia na
front Ks. Ignacy, udał się do
Kościoła Kapucynów przy uli-

cy Miodowej, gdzie przystąpił
do sakramentu pokuty. Po powrocie do domu spisał swój testament, w którym oświadczył:
„Za wpojoną miłość do Ojczyzny płacę miłością serca. Proszę mnie pochować w albie
i ornacie”. W dniu 13 sierpnia
Ks. Ignacy dotarł do Ząbek,
gdzie przy małym drewnianym
kościele odprawił mszę świętą.
Przemawiając do żołnierzy
„od ołtarza” wypowiedział
prorocze słowa: „Czekają nas
jeszcze ciężkie ofiary, ale niedługo – piętnastego w dzień
naszej Królowej, losy odwrócą
się w naszą stronę”. W pochodzie do Ossowa, obok dowódcy szedł w czarnej sutannie ze
stułą na szyi i krzyżem podarowanym przez siostry. W swoim
dzienniku napisał: „Sutanna
wołać będzie do wszystkich, iż
to sługa Boży. A więc człowiek
głoszący istnienie, działanie
Boga. Ja chcę być sługą Bożym – pragnę odpowiedzieć
zamiarom Boga względem
mnie”. Podczas marszu Ks.
Ignacy intonował pieśni, które
zalęknionym młodym chłop-

com dodawały ducha.
Dnia 14 sierpnia prosił dowódcę, by mógł wziąć udział
w pierwszej bitwie. Widząc
chaos wśród młodziutkich
żołnierzy i załamanie szyku
zawołał: „Naprzód chłopcy!
Za Boga i Ojczyznę” i wznosząc w jednej ręce krzyż, drugą
wskazując kierunek natarcia
zaintonował pieśń „Serdeczna
Matko” pobiegł naprzód, aby
pociągnąć strwożonych ochotników i zatrzymać wroga. Nikt
nie zauważył, kiedy zginął.
Z relacji naocznego świadka
śmierci i bitwy pod Ossowem
porucznika Mieczysława Z.
Słowikowskiego późniejszego generała dowiadujemy się
świadectwa prawdy: „Przypomniałem sobie moment Jego
upadku zaraz na samym początku boju. Poszedłem na
pole i znalazłem Go leżącego
na tym miejscu gdzie upadł.
Przed Nim leżał, jakby ścięty
nożem, wierzch Jego czaszki
z mózgiem! Obrazu tego nie
zapomnę. Nie mogłem opanować łez. Odwróciłem Ks. Skorupkę na wznak i zobaczyłem
twarz ze spokojnym, jakby nieziemskim uśmiechem. Zdawało mi się, że z tym uśmiechem
zaraz na samym początku
boju ukląkł u stóp Królowej
Polskiej przynosząc Jej ofiarę
swojego życia i prosząc o zwycięstwo. Może właśnie w momencie śmierci widział Matkę
Najświętszą i stąd pozostał
Mu uśmiech szczęścia. Czyż to
nie dziwne zrządzenie Boskie,
iż pierwsza kula wroga zabrała Go z tego świata. Może
ofiara Jego życia potrzebna
była dla naszego zwycięstwa?
Odpiąłem płaszcz i sutannę,
zdjąłem z piersi krzyż, który
mi kiedyś pokazywał. Zawołałem na ochotników i poleciłem sprowadzić furmankę. Po
chwili przyszli mieszkańcy wsi
i nadjechała wymoszczona furmanka. Wiadomość o śmierci
naszego kapelana rozeszła się
błyskawicznie. Przybyli licznie
ochotnicy i uklękli. Odmówili modlitwę za zmarłych. Gdy
w nocnej ciszy rozmyślałem
nad ciężkim bojem i nad całością wydarzeń dnia, doszedłem
do przekonania, że zwycięstwo
zawdzięczamy przede wszystkim wielkiej i ofiarnej pracy
Ks. Skorupki, by zaszczepić
w sercach ochotników wiarę
patria.gazeta@op.pl

w zwycięstwo i w pomoc Boską. Czyż to nie silna wiara
trzymała ich i kazała walczyć
do upadłego? Słabo wyszkoleni, nie umiejący strzelać,
ani walczyć bagnetem, szli do
szturmu jak starzy żołnierze.
Ojcem duchowym zwycięstwa
był kapelan Ks. Ignacy Skorupka. Niespostrzeżona przez
nikogo śmierć na polu bitwy
była tak cicha, jak On sam
i Jego praca kapłańska.”
Śmierć tego kapłana stała się
punktem zwrotnym bitwy pod
Ossowem i momentem przełomowym w dziejach wojny
1920 roku. Ten cudowny zwrot
w jakże tragicznej wojnie
z Armią Czerwoną, niemalże wchodzącą do Warszawy,
wspominał gen. Józef Haller,
dowódca Frontu Północnego
i Armii Ochotniczej w Bitwie
Warszawskiej, odpowiadając
na pytanie: dlaczego nazwano
tą bitwę „Cudem nad Wisłą”?
Stwierdził, iż „oto dlatego,
że odbył się, gwałtowny, tak
nieoczekiwany zwrot w naszej
sytuacji wojennej, czego zrazu
przerażony Naród nie mógł
pojąć, słysząc dotychczas
o naszym – gdzieniegdzie panicznym – odwrocie, widząc
coraz to powiększające się szeregi rannych, których szpitale
nie mogły pomieścić, zwłaszcza przy rozwijających się epidemiach, widząc tłoczące się
po drogach masy uchodźców
ze wschodu. Naród zjednoczył
się politycznie i społecznie
w Radzie Obrony Państwa
i w Obywatelskim Komitecie Obrony oraz przez Armię
Ochotniczą, a wszyscy modlili
się żarliwie i tak ta iskierka
nadziei 14-15 sierpnia przemieniła się w żar płomienny
patria.gazeta@op.pl
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wiary w pełne zwycięstwo”.
Postać księdza Skorupki stała
się od początku żywą legendą,
która podawana z ust do ust,
podnosiła w Polakach wiarę
w zwycięstwo. Świadczy o tym
wypowiedź Kard. Aleksandra
Kakowskiego: „Chwila śmierci Ks. Skorupki jest punktem
zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920
r. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami, odtąd
uciekali bolszewicy przed Polakami. Nie dla innych przyczyn, ale dlatego właśnie cały
naród czci Skorupkę, jako bohatera narodowego. Szczegóły
śmierci ks. Skorupki opowiadali mi młodociani żołnierze,
których odwiedziłem w szpitalu jako rannych. Bolszewicy
wzięci do niewoli opowiadali
znowu, że widzieli księdza
w komży i z krzyżem w ręku,
a nad nim Matkę Boską”.
Znane są relacje uczestników i świadków Bitwy Warszawskiej, którzy doświadczyli cudownych znaków na
polu bitwy pod Ossowem
i Radzyminem. Ojciec Ksa-

wery Piechowski z zakonu
kapucynów jeszcze jako osoba
świecka brał udział w Bitwie
Warszawskiej. W pamiętnych
dniach sierpnia 1920 r. walczył
w okolicach Radzymina. Był
świadkiem jak wzięci do niewoli jeńcy sowieccy opowiadali, że widzieli Matkę Bożą.
Słyszał, jak wystraszeni mówili „Was się nie boimy, ale
z Nią walczyć nie będziemy”.
Od początku, czyli od 1921
r. w miejscu śmierci Ks. Ignacego Skorupki i na cmentarzu
poległych żołnierzy, często
młodych chłopców, odbywały się uroczystości. W 1921 r.
postawiono w miejscu śmierci
Ks. Skorupki krzyż dębowy
i pomnik, na którym widnieje
napis: „14 sierpnia 1920 roku
siedmiokroć
odpieraliśmy
hordy bolszewickie i tu padliśmy u wrót stolicy, a wróg odstąpił”. W 1923 r. postawiono
kaplicę. Każdego roku w uroczystość zwycięskiej bitwy 15
sierpnia sprawowano Mszę św.
i obchodzono święto Wojska
Polskiego.
Po roku 1945 miejsce to zostało włączone do poligonu.
Chciano zatrzeć ślady „Cudu
nad Wisłą”. To święte miejsce
było niewygodne dla władz
komunistycznych.
Pamięć
o święcie i osobie Ks. Skorupki przetrwały dzięki kapłanom parafii Świętej Trójcy
w Kobyłce oraz społeczeństwu wiernych, młodzieży
i ministrantom, którzy z kapłanami pod osłoną nocy pielęgnowali groby i ich otoczenie.
Porucznik Słowikowski pisząc na emigracji w Londynie
w 1940 roku swoje świadectwo
prawdy o boju pod Ossowem
na koniec zadaje pytanie „Czy

Kwiecień 1999 r. władze samorządowe Wołomina i powiatu
u Ojca Świętego Jana Pawła II (zaproszenie do Ossowa).

krzyż ten w Ossowie przetrwał
burze dziejowe przechodzące przez nasz kraj? Myślę, że
tak. Ludność wsi nie pozwoliłaby na zniszczenie świętego
godła wiary. Mam niezłomną
wiarę, iż będą jeszcze pod nim
składane, jak dawniej, wieńce
przez wolny naród polski”.
Jak były to słowa prorocze,
po latach sami jesteśmy świadkami kultu religijnego, pamięci i hołdu Księdzu Ignacemu
Skorupce. Podczas reżimu
komunistycznego, ukrywana
prawda o wojnie 1920 roku
i jej bohaterach przetrwała.
Miejscowa jak i krajowa ludność niezłomnie przybywała
nie tylko każdą rocznicę do
Ossowa ale także w dni powszednie, by pokłonić się
w modlitwie przed żołnierzami i ich kapelanem poległymi
w heroicznej bitwie za Wiarę
i Ojczyznę w sierpniu 1920
roku.
Od roku 1991 w każdą niedzielę odprawiana jest tam
msza święta. Obchody uroczystości 15 sierpnia znów wróciły do tego sanktuarium. Po
powstaniu diecezji warszawsko-praskiej w 1992 r. w Ossowie w trzecią sobotę września
odbywają się uroczystości
młodzieży z całej diecezji.
W roku 1999 Papież Jan
Paweł II (lecąc helikopterem
z Warszawy do Radzymina)
nadleciał nad Ossów błogosławiąc liczne zebranych
wiernych, kaplicę i krzyż –
miejsce śmierci Ks. Ignacego
Skorupki. Podczas uroczystości przed Katedrą Praską,
Papież Jan Paweł II poświęcił
kamień węgielny pod pomnik
Księdza Ignacego Skorupki
w Ossowie, a władze samorządowe Wołomina przekazały
na ręce Ojca Świętego miniaturę pomnika bohatera spod
Ossowa. W pierwszą rocznicę
nawiedzenia miejsca śmierci
Ks. Skorupki przez Papieża
Polaka Jana Pawła II wmurowano pamiątkową tablicę,
przy której zbierają się wierni
modląc się różnych intencjach.
Podczas uroczystości 80 rocznicy Wojny 1920 roku i „Cudu
nad Wisłą”, Społeczny Komitet Budowy Pomnika pod
przewodnictwem
Kazimierza Andrzeja Zycha, odsłonił

w Ossowie pierwszy w Polsce
pomnik bohaterskiego kapłana
Ignacego Skorupki, dłuta profesora ASP w Krakowie Czesława Dźwigaja.
W roku 2007 przed kaplicą
zostało ustawione popiersie
Błogosławionego Jana Pawła
II. W kaplicy jest wiele pamiątek z wojny 1920 r., a także wiele tablic poświęconych
zasłużonym dla tego miejsca.
Przy osobistym zaangażowaniu starosty Konrada Rytla
powstał przy pomniku pawilon historyczny Bitwy 1920
r. W 90. rocznicę śmierci Ks.
Ignacego Skorupki w bitwie
pod Ossowem Społeczny
Komitet Uhonorowania Ks.
I. Skorupki Orderem Orła
Białego pod przewodnictwem
Ks. Prałata Jana Andrzejewskiego wystąpił do Prezydenta
RP o przyznanie pośmiertnie
najwyższego orderu Rzeczypospolitej Polskiej bohaterowi narodowemu, kapelanowi
Wojska Polskiego. Dnia 14
sierpnia w Ossowie Prezydent
RP osobiście wręczył Order
Orła Białego na ręce członków rodziny Księdza Ignacego
Skorupki, który rodzina Skorupków postanowiła przekazać
do powstającego Narodowego
Sanktuarium w Ossowie.
W uroczystościach udział
wzięło kilka tysięcy wiernych
z całego kraju i z zagranicy.
Mszę Świętą odprawiali Eminencje: Prymas Polski Ks. Kardynał Senior Józef Glemp, Ks.
Abp Prymas Józef Kowalczyk,
Ks. Abp Ordynariusz Warszawsko - Praski Henryk Hoser
oraz wielu księży okolicznych
parafii. Z okazji 90 rocznicy
śmierci Ks. Ignacego Skorupki
i Bitwy pod Ossowem, Społeczny Komitet wybił w Mennicy Polskiej okolicznościowy
medal z wizerunkiem Księdza
Ignacego Skorupki na awersie,
zaś na rewersie umieszczono
postacie dwóch dziekanów Ks.
Jana Sikory i Ks. Kazimierza
Konowrockiego, szczególnie
zasłużonych w kultywowaniu
pamięci o wojnie 1920 roku.
Sanktuarium Matki Bożej
Zwycięskiej w Ossowie odwiedza coraz więcej pielgrzymów z Polski i zagranicy, toteż
Ksiądz Dziekan Jan Andrzejewski rozpoczął przygotowa-

Ojciec Święty w Ossowie.
Czerwiec 1999 r.
www.gazetapatria.pl
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nia pod budowę Narodowego
Sanktuarium z zapleczem na
muzeum, w którym eksponowane będą pamiątki Bitwy
Warszawskiej.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy
Księże Arcybiskupie!
W świetle opisanych w naszym liście wielu wyjątkowych
i gorliwych świadectw wiary
i miłości Boga i Ojczyzny z życia Wielkiego Kapłana, wynika, że Ks. Ignacy Skorupka od
najmłodszych lat legitymował
się głębokim życiem religijnym
i duchowym. Jako młody kapłan
dojrzał do heroizmu aby prosić
biskupa o pozwolenie i poświęcić się służbie młodych żołnierzy w obronie Ojczyzny. Udał
się z przekonaniem i poświęceniem, że tam jest jego miejsce
jako kapłana. Szedł w sutannie, ze stułą na szyi i krzyżem
w ręku. Jego wiara i męstwo stały się umocnieniem dla młodych
żołnierzy. Szedł w pierwszym
szeregu ze słowami płynącymi
z wiary: „Naprzód chłopcy! Za
Boga i Ojczyznę”. Chyba jeden
z pierwszych oddał życie. Bohaterską postawę i zasługi Ks.
Ignacego Skorupki potwierdził
jego biskup Aleksander Kakowski: „cały naród czci Skorupkę,
jako bohatera narodowego”.
Święci są szczególnymi bohaterami swego narodu, ale i Kościoła. Takim stał się przed 90 laty
ks. Ignacy Skorupka.”
Kult dla Księdza Ignacego
Skorupki okazał również Papież
Pius XI, który jeszcze jako nuncjusz apostolski w Warszawie

Kult ks. Ignacego Skorupki – pielgrzymka młodzieżowa
w miejscu śmierci bohaterskiego kapłana.
Achilles Ratti przebywał niezłomnie w stolicy Polski, kiedy
sowieci stali u wrót Warszawy.
W Kaplicy Polskiej w Loretto
kazał umieścić wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej, a po
jego lewej stronie obraz Księdza Ignacego Skorupki. Po jego
prawej zaś stronie, umieszczone
zostały wizerunki kardynałów
Kakowskiego, Dalbora i nuncjusza Rattiego. W Castel Gandolfo
Papież nakazał umieścić obraz
znanego malarza i rysownika
Jana Henryka Rosena, przedstawiający Bitwę pod Ossowem.
Centralną postacią tego obrazu
jest bohaterski ksiądz Ignacy
Skorupka biegnący z krzyżem
w ręku na czele żołnierzy Legii
Akademickiej idącej do ataku.
Śp. Ksiądz Prałat Jan Sikora opiekun miejsca śmierci Ks.
Ignacego Skorupki w jednym
z wywiadów dla krajowej prasy
tak wypowiadał się o pracach,

które podjął w sprawie beatyfikacji ks. Skorupki. „Od szeregu
już lat zabiegam o rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego Ks.
Skorupki. Rozmawiałem kilkakrotnie w tej sprawie z księdzem
Prymasem Jozefem Glempem.
Uzasadnieniem jest to, ze ten
młody ksiądz świadomie poszedł
pod kule, walcząc za Boga, Wiarę, Kościół i Ojczyznę. Będąc
u Biskupa Polowego Wojska
Polskiego - Leszka Głódzia rozmawiałem o tym, w obecności
Arcybiskupa Grocholewskiego
z Watykanu.. Musiało to spowodować rezonans, gdyż powiadomił
mnie nasz Biskup Kazimierz Romaniuk, że pismo w tej sprawie
zostało skierowane do Rzymu”.
W naszym przekonaniu bohaterska postawa Księdza Ignacego Skorupki i trwająca pamięć
oraz cześć ze strony wiernych
zasługuje, by został wyniesiony
do chwały ołtarzy poprzez pro-

JE ks. Abp Henryk Hoser, urodzystości 15 sierpnia w Ossowie.
ces beatyfikacyjny.
Pokornie i z ufnością prosimy
Waszą Ekscelencję - naszego
Pasterza o podjecie kroków ku
rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Ks. Ignacego Skorupki.
Gotowi jesteśmy nieść pomoc

w realizowaniu tego wielkiego
dzieła.
Z wyrazami najgłębszego oddania i czci wierni z Diecezji
Warszawsko-Praskiej
05-200 Wołomin, ul. Kościelna 61A

Morderstwo sądowe na polskich lotnikach
64 lata temu w więzieniu mokotowskim rozstrzelano sześciu oficerów: płk. Bernarda Adameckiego, płk. Augusta
Menczaka, płk. Józefa Jungrawa, ppłk. Władysława Minakowskiego, płk. Szczepana Ścibiora i ppłk. Stanisława Michowskiego. Kilku z nich walczyło m.in. w Powstaniu Warszawskim, inni pełnili służbę w lotnictwie Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, m.in. w Dywizjonach Bombowych 304 i 305.
Wszystkich oskarżono o przynależność do kierownictwa
konspiracji Wojsk Lotniczych
i o „udział w spisku mającym na
celu obalenie siłą władz państwa
i szpiegostwo”.
Śledztwo prowadzone było
przez płk. Antoniego Skulbaszewskiego, płk. Władysława Kochana
i ppłk. Nauma Lewandowskiego
z Zarządu Informacji Wojsk Lotniczych oraz Głównego Zarządu
Informacji Wojska Polskiego.
Trzeba dodać, iż płk Lewandowski był wcześniej oficerem Armii
Czerwonej, a do Wojska Polskiego przeniesiono go w 1945 r. Lotnicy przesłuchiwani byli w sposób
niezwykle brutalny, pod wpływem tortur wszyscy oskarżenie,
z wyjątkiem ppłk. Minakowskiego przyznali się do zarzucanych
im czynów.
Piotr Woźniak, który przebywał
w jednej celi z ppłk. Minakowskim tak opisał metody stosowane
przez śledczych:
“Najpierw po 8 godzin dziennie trwało śledztwo przez cały
tydzień, później po szesnaście
www.gazetapatria.pl

płk Bernard Adamecki
godzin i wreszcie w trzecim tygodniu po 22 godziny intensywnego
śledztwa, bez przerwy, przy trzech
zmianach śledczych. Gdy to nie
skutkowało, rozpoczynał się drugi
okres o ostrzejszym rygorze. Te
same godziny śledztwa (...) z tą
różnicą, że obowiązywała więźnia
nieruchoma postawa siedząca. (...)
Potem, jeżeli ktoś się nie załamał,
zaczynała podczas przesłuchań
obowiązywać więźnia postawa
stojąca oraz postawa stojąca nieruchoma. (…) Kto tego nie przeżył, ten nigdy nie jest w stanie zro-

ppłk Władysław Minakowski
zumieć i uwierzyć, jakie tortury
stosowano wobec osób, które już
nigdy nie przemówią.”
13 maja 1952 r. odbyła się tajna rozprawa Najwyższego Sądu
Wojskowego pod przewodnictwem płk. Piotra Parzenieckiego,
obrona była z niej wykluczona.
W akcie oskarżenia ppłk Iwan
Amons napisał, iż w lipcu 1946 r.
płk Adamecki, komendant Technicznej Szkoły Lotniczej, z polecenia płk Franciszka Hermana,
rozpoczął tworzenie tajnej organizacji w Wojskach Lotniczych,

płk Szczepan Ścibor
której celem miało być obalenie
siłą władzy państwowej oraz prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz mocarstw imperialistycznych. W ciągu miesiąca
do organizacji zwerbowany miał
zostać szef sztabu Kwatermistrzostwa Wojsk Lotniczych, płk Menczak, a następnie pozostali oskarżeni. Ppłk Amons zażądał kary
śmierci dla pięciu oskarżonych
oraz długoletniego więzienia dla
płk Adameckiego, ppłk Majewskiego i ppłk Ziacha. Uzasadnienie brzmiało m.in.:

“Proces ten to jeszcze jedno zdemaskowanie nikczemnej garstki
wykolejeńców narodu polskiego,
którzy zdradzili swój kraj i wiernie służyli agentom świata imperialistycznego, dążąc do nowej
pożogi wojennej.”
Na karę śmierci skazani zostali
płk Bernard Adamecki, płk August Menczak, płk Józef Jungraw,
ppłk Władysław Minakowski,
płk Szczepan Ścibior i ppłk Stanisław Michowski, a na dożywotnie więzienie ppłk Majewski
i ppłk Ziach.
Prezydent RP Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski.
7 sierpnia lotnicy zostali rozstrzelani.
26 kwietnia 1956 r. Najwyższy
Sąd Wojskowy wznowił postępowanie wobec płk Adameckiego
i pozostałych oficerów. Dzień
później Naczelna Prokuratura
Wojskowa umorzyła je, stwierdzając, że w postępowaniu przygotowawczym nie było żadnych
dowodów na potwierdzenie stawianych w oskarżeniu zarzutów.
źródło: niezalezna.pl
patria.gazeta@op.pl
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72. ėĔĈğēĎĈĆ PĔĜĘęĆēĎĆ WĆėĘğĆĜĘĐĎĊČĔ
1 sierpnia 2016 r, kilka chwil przed godziną 17 na ul. Żelaznej czas jakby na kilka chwil cofnął się o 72 lata. „Teraz jest
wojna” wymownie wybrzmiało rozpoczynając uroczystości, którym przewodzili: Pani Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan,
Wiceburmistrz Robert Makowski, Przewodniczący Rady Miasta Leszek Czarzasty oraz Wicestarosta Wołomiński Adam Łossan.

fot. UM Wołomin

fot. MDK

Władze Wołomina: burmistrz Elżbieta Radwan
w towarzystwie przewodniczącego RM Leszka Czarzastego
i wiceburmistrza Roberta Makowskiego

fot. UM Wołomin

Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Wołomina dzięki inscenizacji przygotowanej przez
Jarosława
Dąbrowskiego,
Związek Strzelecki „Strzelec”
i I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie, przenieśli się w klimat wydarzeń
REKLAMA

fot. UM Wołomin

z sierpnia 1944 roku. Mieliśmy
okazję zobaczyć i pucybuta
i zakochanych przechadzających się po warszawskich
uliczkach. I poczuć na własnej
skórze jak wszystko to, nagle,
w ułamku sekund zamieniło
się w wojenny koszmar garst-

ki Powstańców. Na szczęście,
tym razem Powstańcy wygrali
i przy zdobycznym czołgu mogliśmy wraz z nimi odśpiewać
dumnie Hymn Polski.
Tuż po inscenizacji w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej odprawiona została

Msza Święta, a po niej, pod
tablicą poświęconą poległej
w powstaniu łączniczce batalionu Parasol Marii Teresie
Bartnik ps. DIANA, złożono
kwiaty i wieńce.
Udział w uroczystościach
wzięli przedstawiciele śro-

dowisk Powstańców i Kombatantów oraz rodzina Marii
Bartnik: Ewa Bartnik – bratowa, żona Kapitana Jerzego
Bartnika ps. MAGIK oraz bratanice: Ewa i Magdalena.
źródło: MDK

2

GAZETA WOŁOMIŃSKA

Numer 5 (48) 2016

Rosja – Polska – Europa
PUNKT KRYTYCZNY WOŁOMIN
Na geopolitycznej mapie wielkich wydarzeń i wojen w dziejach świata zawsze jest jakiś punkt krytyczny i neurologiczna data. Historyczne zmagania, wielkie wojny i strategiczne ofensywy nawet jeśli trwały wiele lat, nawet jeśli
uczestniczyły w nich miliony ludzi – zawsze miały taki krytyczny punkt, historyczny moment zwrotny.

Ossów 2010 r. wywiad w programie TV Trwam w sprawie pomnika bolszewików.

Józef Szaniawski
To w tym punkcie i w tym momencie
zmieniały się losy bitwy. Losy bitwy
zmieniały losy wojny, a klęska albo zwycięstwo w wojnie odmieniało losy narodów, państw, a nieraz Europy, a nawet
świata. Tak też było latem 1920 roku,
kiedy milionowa nawała Armii Czerwonej dokonała agresji na Rzeczpospolitą
pod złowieszczym bolszewickim hasłem: Naprzód na Zachód! Przez trupa
Polski do serca Europy.
Celem tej agresji nie była ani Warszawa, ani Polska, ale właśnie cała Europa, która miała być zdobyta i w całości
skomunizowana. Takie były plany premiera Rosji sowieckiej Lenina i innych
władców Kremla. Plany te załamały
się w krytycznych dniach między 14
a 16 sierpnia 1920 roku na polach chwały między Wołominem a Radzyminem.
Starcie pod Ossowem na przedpolach
Wołomina stanowiło punkt krytyczny
w wielkiej Bitwie Warszawskiej. A ta
zdecydowała o losach Polski i Europy.
Ta wojna omal nie wstrząsnęła losami
całego cywilizowanego świata, a dzieło
zwycięstwa naszego stworzyło podstawy
dziejowe – pisał Marszałek Piłsudski,
Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz
Wojska Polskiego. Punktem krytycznym
tego zwycięstwa były właśnie przedpola Wołomina – nazwane później Wrotami Bitwy Warszawskiej, a momentem
zwrotnym kontratak żołnierzy polskich
dowodzących przez księdza Ignacego
Skorupkę pod Ossowem. Od tego właśnie momentu rozpoczął się odwrót Armii Czerwonej w Bitwie Warszawskiej.
Bitwa Warszawska, Bitwa nad Wisłą,
Cud nad Wisłą – toczyła się na ogromnej przestrzeni. Front liczył od 650 do
800 kilometrów długości. Rozciągał się
od Zaleszczyc i Czartkowa, przez Lwów,
Zamość, Dęblin, Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz. W bitwie brali
udział wybitni wodzowie, dowódcy oraz
politycy. Po stronie polskiej byli to m.in.

Józef Piłsudski, Władysław Sikorski,
Kazimierz Sosnkowski, Walery Sławek,
Józef Back, Lucjan Żeligowski, Tadeusz Bór – Komorowski, Edward Rydz
– Śmiały, Tadeusz Rozwadowski, Józef
Haller, Stanisław Haller, Tadeusz Kutrzeba, Leopold Okulicki, Stanisław Maczek.
Po stronie sowieckiej w wojnę zaangażowani byli m.in. Włodzimierz Lenin,
Józef Stalin, Feliks Dzierżyński, Michaił Kalinin, Lew Trocki, najwybitniejsi
marszałkowie Armii Czerwonej: Tuchaczewski, Jegorow, Woroszyłow, Budionnyj, Timoszenko, Czujkow, Szaposznikow, Żukow.
Obie strony miały świadomość, że Bitwa Warszawska zdecyduje o przyszłości
Europy, Rosji i Polski. Cele wojny zostały jasno nakreślone przez rząd Rosji
Sowieckiej. Ale i Polacy mieli poczucie, że ponownie stanowią przedmurze
Europy, a już głęboką świadomość tego
miał wódz naczelny Wojska Polskiego,
od którego strategicznych wizji i rozkazów naprawdę zależały losy narodów
i państw Europy.
Do kryteriów oceniających znaczenie
Bitwy Warszawskiej jako decydującej
o losach świata należy zaliczyć jeszcze
charakterystykę obu państw walczących.
Oto Polska w newralgicznym miejscu
w środku Europy odzyskała półtora roku
wcześniej niepodległość. Polska – z tradycyjnym dla Polaków poczuciem wolności! Polska – z historycznym hasłem:
Bóg – Honor – Ojczyzna oraz żołnierskim bohaterstwem i determinacją przelewanie krwi za wolność naszą i waszą.
Oto Rosja, nazywana w XVII i XIX
wieku żandarmem Europy albo kozackim imperium, a w wieku XX już jako
Rosja Sowiecka została określona jako
Imperium Zła. Tak właśnie określił to
zbrodnicze państwo wielki prezydent
Ameryki Ronald Reagan, nawiązując
do obrony Polski w 1920 r. Celem imperium Rosji były zawsze podboje. Od 300

lat dzieci w szkołach rosyjskich uczyły
się i nadal się uczą sentencji cara Piotra
Wielkiego, że... Polska to nasz pomost
do Europy, a Bałtyk oknem na świat.
Tę cesarską doktrynę zmodernizowali
w 1920 r. bolszewicy, dodając komunistyczno – rewolucyjną ideologię.
W Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, czyli w polskiej tradycji
w dzień Matki Bożej Zielnej – 15 sierpnia 1920 r. wojsko Polskie ruszyło do
uderzenia na Armię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najsilniejszą i najbardziej nieludzką machinę wojenną
w dziejach świata. Jej dywizje pewne
były już pokonania Polaków, zdobycia
Warszawy oraz dalszego marszu na Berlin, Paryż i inne stolice Europy, według
strategicznych planów podboju i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej.
Bitwa Warszawska 1920 r. zwana też
Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko odzyskaną niedawno polską niepodległość.
Była to jedna z trzech najważniejszych
bitew XX wieku na świecie (Warszawa
1920 r., Midwat 1942, Stalingrad 1943),
a zarazem jedna z decydujących w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie
na czele ze zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę
Armii Czerwonej i uratowało nie tylko
Polskę, ale i całą Europę przed niewolą
oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego. Było to nawiązanie do
najwspanialszych tradycji Rzeczpospolitej, kiedy to Polska nazywana była powszechnie w krajach Zachodu przedmurzem chrześcijaństwa albo przedmurzem
Europy, co było wówczas równoznaczne. Tak jak przed wiekami w 1920 r na
terytorium Rzeczpospolitej toczyła się
w rzeczywistości bitwa o losy Europy.
Decydujące znaczenie dla losów Europy,
a nawet całego świata Bitwy Warszawskiej
zrozumieli najlepiej i najszybciej ci, którzy
rozpętali wojnę i znali jej strategiczne cele:
przegrani przywódcy Rosji Sowieckiej.
W Moskwie 20 września 1920 r., przemawiając na zamkniętym posiedzeniu rządu
rosyjskiego, jego premier i bolszewicki
dyktator Włodzimierz Lenin tłumaczył,
dlaczego przegrana Armii Czerwonej pod
Warszawą była katastrofą:
Stanęliśmy przed nowym zadaniem.
Mogliśmy i powinniśmy byli wykorzystać sytuację militarną, żeby rozpocząć
wojnę zaczepną. Sformułowaliśmy to
nie w oficjalnej uchwale, zawartej w protokołach Komitetu Centralnego, ale powiedzieliśmy między sobą, że sprawdzimy za pomocą bagnetów, czy w Polsce
nie dojrzała już proletariacka rewolucja
socjalistyczna. Wiedzieliśmy dobrze,
że rozbijając armie polską, rozbijamy pokój wersalski, na którym opiera się cały
światowy system obecnych stosunków
międzynarodowych. Gdyby Polska stała
się sowiecka, pokój wersalski zostałby
zburzony i cały system międzynarodowy, ustanowiony dzięki zwycięstwom
nad Niemcami, runąłby. (...) Polska

wojna była najważniejszym punktem
zwrotnym nie tylko w polityce Rosji
Sowieckiej, ale także w polityce światowej. Uważaliśmy bowiem, że gdzieś pod
Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego, ale centrum
całego współczesnego systemu imperialistycznego oraz że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem
i prowadzić politykę nie w Polsce, ale
w Niemczech i w Anglii.
Charakteryzując sytuację polityczną
w Europie, Lenin dalej twierdził, że (...)
Niemcy ogarnęło wrzenie rewolucyjne, a angielski proletariat wzniósł się
na zupełnie nowy poziom rewolucyjny.
Wszystko tam było gotowe do wzięcia.
Lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę
sprawy światowej rewolucji.
W zakończeniu przemówienia Lenin
zapewnił, że Moskwa (...) będzie nadal
przechodzić od strategii defensywnej do
ofensywnej, bez ustanku, aż wykończymy tych Polaków na dobre!
Warto przytoczyć tu znamienny fragment z przemówienia Stalina na Kremlu
w czerwcu 1945 r., a więc tuż po zakończeniu II wojny światowej. Rosyjski generalissimus i komunistyczny zbrodniarz tak
mówił do półtora tysiąca zgromadzonych
przed nim najwybitniejszych sowieckich
marszałków i generałów: To nie Niemcy,
ale Polska to nasza największa zdobycz
wojenna! Miejsce, data i okoliczności tego
oświadczenia wskazuje jednoznacznie,
czym była i jest Polska dla Rosji.
Pod koniec stycznia 1920 roku Armia
Czerwona skoncentrowała główne swe
siły w dwóch rejonach: na północ od bagien Polesia oraz w rejonie Charkowa.
Oba te fronty sowieckie miały się połączyć następnie już na terytorium Polski,
a po jej zdobyciu maszerować dalej na
Europę. Na głównym kierunku uderzenia były Niemcy i Francja. Komisarzem
frontu południowego, który z rejonu
Charkowa miał przejść przez Galicję,
Lwów i dalej na Zachód, był nie kto inny
tylko młody Józef Stalin. To do niego
osobiście Lenin wysłał z Moskwy pod
Lwów zaszyfrowaną depeszę 23 lipca
1920 r. z rozkazem rządu Rosji: Uważamy, że rewolucję należy natychmiast
nasilić we Włoszech. (...) W tym celu
należy zsowietyzować Węgry, a także
Czechosłowację i Rumunię.
W odpowiedzi z 24 lipca 1920 r. Stalin,
jako komisarz polityczny Frontu Południowo – Zachodniego, obiecywał Leninowi zdobycie Lwowa i pobicie Polaków
najpóźniej w ciągu 7 dni. W depeszy Stalina do Lenina czytamy dosłownie m.in.:
Teraz, kiedy mamy Komintern, pokonana
Polskę i mniej czy bardziej przyzwoitą
Armię Czerwona (...) byłoby grzechem
nie pobudzić rewolucji we Włoszech. (...)
Należy postawić kwestie organizacji powstania we Włoszech i w takich jeszcze
nie okrzepłych państwach, jak Węgry,
Czechy (Rumunię przyjdzie rozbić). (...)
Najkrócej mówiąc: trzeba podnieść kotwicę i puścić się w drogę, póki imperia-
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lizm nie zdążył jako – tako podreperować
swojej rozwalającej się fury.
Ta wymiana depesz pomiędzy Leninem
a Stalinem pokazuje zmianę strategicznych
planów i celów komunistycznej Rosji.
Był to faktycznie pilny rozkaz i decyzja rządu Rosji Sowieckiej poszerzająca
pierwotne plany podboju zachodniej Europy o Europę południową. Miał to być
podbój porównywalny jedynie z najazdami fanatycznych hord islamu na Europę w średniowieczu.
Lenin to nowoczesny potwór bez porównania bardziej niebezpieczny niż
Mahomet lub Dżyngis –chan – charakteryzował wówczas komunistycznego
dyktatora wielki włoski pisarz Curzio
Malaparte.
Lenin równie otwarcie głosił, iż (...) we
wszystkich krajach świata rewolucja dojrzewa już nie z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę. Rozwinięciem tych imperialnych idei było już bardzo konkretne
główne hasło prących na Warszawę dywizji sowieckich: Naprzód na Zachód –
przez trupa Polski do serca Europy!
Zaś wódz sił sowieckich pod Warszawą, późniejszy marszałek Michaił Tuchaczewski, zachęcał dowódców kozackiej kawalerii do walki z Polakami: Nim
minie lato, a przemkniecie ze stukotem
kopyt ulicami Paryża.
Marszałek Tuchaczewski, najwybitniejszy dowódca sił sowieckich, przemawiając do oficerów, słuchaczy Akademii Wojskowej w Moskwie w 1923 r.,
dokładnie zdefiniował, o co toczyła się
wojna i Bitwa Warszawska;
Ruszając na Polskę – rzuciliśmy tym
samym wyzwanie kapitałowi europejskiemu i walka zapowiadała się na śmierć
i życie. Było zupełnie jasne, że nawet
w razie zupełnego rozgromienia Polski,
wojna nie mogłaby być przerwana i musiałaby przelać się do krajów Europy.
Jaki był stan proletariatu zachodnioeuropejskiego? Czy był on przygotowany
do rewolucji? Czy mógłby wesprzeć,
wlać się w lawinę socjalistyczną, która
toczyła się ze wschodu, niosąc mu wolność? Czy Europa mogła odpowiedzieć
na ten ruch socjalistyczny przez wybuch
rewolucji na Zachodzie? Wypadki mówią, że tak. Nasza szybka i zwycięska
ofensywa poruszyła, wzburzyła całą
Europę i zahipnotyzowała wszystkich.
Dzienniki zajęte były tylko tym jednym
zagadnieniem: ofensywą bolszewicką.
Niemcy kipiały i dla ostatecznego wybuchu czekały tylko, aby dotknął ich
zbrojny potok rewolucji.
W Anglii klasa robotnicza była również
ogarnięta przez najwyższy ruch rewolucyjny. We Włoszech wybuchła prawdziwa rewolucja proletariacka. Robotnicy
zajmowali fabryki i zakłady przemysłowe, organizując swoje zarządy.
We wszystkich krajach europejskich
położenie kapitału zachwiało się. Klasa
robotnicza podniosła głowę i porwała
za broń. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy byli zwyciężyli nad
Wisła, wówczas rewolucja ogarnęłaby
płomieniem cały lad europejski.
Wtedy, latem 1920 r., wydawało się
to bardzo realne nie tylko komunistom.
Na przeszkodzie tych zamierzeń stanął
geniusz strategiczny marszałka Piłsudskiego oraz determinacja i bohaterstwo
żołnierzy Wojska Polskiego, broniących
rozpaczliwie odzyskanej półtora roku
wcześniej niepodległości.
Józef Piłsudski jako jednocześnie naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska
Polskiego miał głęboką świadomość hi-
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storycznego znaczenia rozgrywających
się wydarzeń.
W sierpniu, 1920 r. pod Warszawą
i na całej linii Wisły starły się ze sobą
nie tylko Wojsko Polskie i sowiecka Armia Czerwona. Było to zarazem starcie
dwóch fundamentalnych idei – polskiego patriotyzmu oraz komunistycznego
internacjonalizmu. Starcie cywilizacji
zachodniej, europejskiej oraz rosyjsko –
azjatyckiej.
W Armii Czerwonej służyło tysiące
byłych carskich generałów i oficerów,
którzy jeszcze kilka lat wcześniej byli
zaborcami Polski, jak np. Brusilow
i Szaposznikow, a teraz pod bolszewicko
– komunistycznymi hasłami szli ponownie zdobywać Priwislianskij Kraj.
Do Wojska Polskiego zaciągały się latem
1920 r. tysiące ochotników, którzy nigdy
wcześniej nie mieli w ręku karabinu. Przewadze sowieckiej przeciwstawiali swój heroizm. Dotyczyło to szczególnie cywilów,
a nawet kobiet i dzieci, także kapelanów,
których symbolem stała się bohaterska
śmierć księdza Ignacego Skorupki.
Przeciwko walczącym samotnie o wolność Polakom byli nie tylko żądni zwycięstwa bolszewicy, ale też otumanieni
sowiecką propagandą politycy Europy Zachodniej, gdzie na organizowanych przez
agentów Moskwy ogromnych wiecach
wznoszono hasła: Ręce precz od Rosji.
Było to wymierzone nie tylko w Polskę,
ale również było samobójcze dla samej
Europy. Podobnie jak w pół wieku później
podobnej treści hasło, że Lepiej być czerwonym niż martwym, głoszone w tej samej zachodniej Europie przez „pożytecznych idiotów”, po dziś dzień skutecznie
wykorzystywane jest przez Moskwę.
Czołowi politycy Francji, Wielkiej
Brytanii, Niemiec i innych państw nie
zdawali sobie sprawy z zagrożenia, jakim byłaby dla całej Europy klęska Polski. Latem 1920 r. w całej Europie nie

rozumiano albo nie chciano zrozumieć
o co w rzeczywistości toczy się wojna
Polaków z agresją Rosji. Europejscy politycy mieli zupełnie błędne, infantylne
spojrzenie na Moskwę. Wyjątkowa była
przenikliwość słynnego brytyjskiego dyplomaty. Lord Edgar d’Abernon notował
w swym dzienniku: Pośród błędnych
zapatrywań zachodnich mocarstw najniebezpieczniejszym było mniemanie,
że istnieje możliwość zawarcia pokoju
z Sowietami.
Zarówno we Francji, jak i w Anglii socjalistyczne partie zaprotestowały gwałtownie przeciw udzielaniu Polakom najmniejszej choćby pomocy w obronie ich kraju,
tak przez wysyłanie wojska, jak i przez
innego rodzaju zasiłki. Robotnicy europejskich państw zdradzają wyraźne tendencje
komunistyczne i mogą wstrzymać dostawę
amunicji do Polski nawet w wypadku, gdyby władze rządowe wyraziły na to zgodę.
Nie można sobie nawet wyobrazić, do jakiego stopnia opanowali bolszewicy klasy
pracujące Europy.
Marszałek Piłsudski – wielki strateg
i wizjoner – rozumiał zagrożenia stwarzane przez państwo totalitarne. Nie
miał żadnych złudzeń co do jego celów.
Odrodzona Polska stanęła do walki na
śmierć i życie przeciwko bolszewickiej
Rosji. Józef Piłsudski wiedział, z kim
ma do czynienia. Długoletnia działalność
w ruchu socjalistycznym zaowocowała
znakomitym rozeznaniem istoty komunizmu. Pierwszy marszałek Polski wiedział,
że bolszewickie dążenia klasowe splatają
się z tradycyjnym nacjonalizmem rosyjskim, co czyniło ów ogromny kraj wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem.
Politycy brytyjscy i francuscy, stosując aż
do roku 1920 dawne miary odnoszące się
do Rosji przedrewolucyjnej, nadal liczyli
na restytucję starego porządku. Społeczeństwa zachodnie zaś, karmione propagandową i utopijną wizją wspaniałego
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rozwoju człowieka w normalnym ustroju,
atakowały z pasją Polskę i jej Naczelnika za imperializm skierowany przeciwko
miłującemu pokój pierwszemu w świecie
krajowi robotników i chłopów.
Piłsudski już jesienią 1918 r. zrozumiał
to, czego nie pojmowali inni politycy
polscy, że największym zagrożeniem dla
Rzeczypospolitej jest bolszewicka Rosja, i to co ignorowali politycy zachodnioeuropejscy, że największe zagrożenie
dla Europy w latach dwudziestych stanowił komunizm sowiecki. Bolszewicka
Rosja szermowała wówczas chwytliwymi hasłami pokoju i sprawiedliwości społecznej, nowego ładu społeczno
– ekonomicznego, uzyskując poklask
wielu szarych obywateli państw i niektórych polityków Europy Zachodniej. Nie
zdawali oni sobie sprawy z zagrożenia
sowieckiego i rewolucji komunistycznej,
którą Moskwa chciała przynieść Europie
na bagnetach żołnierzy Armii Czerwonej. Głęboką satysfakcję z klęski Polski
okazywali Niemcy.
W Europie powszechnie panowała opinia, że Polska wojnę już przegrała, a jej
świeżo odzyskaną niepodległość ocalić
może tylko zawarcie pokoju na jakichkolwiek warunkach. Najbardziej życzliwi
Polsce Francuzi radzili wycofanie wojsk
na linię Wisły i prowadzenie tutaj uporczywej obrony do czasu podpisania rozejmu.
Tymczasem wbrew oczekiwaniom Europy, a najbardziej wbrew oczekiwaniom
Rosji Sowieckiej, Wojsko Polskie odniosło druzgocące zwycięstwo nad agresją Armii Czerwonej. Miało to miejsce
w Bitwie Warszawskiej na polach chwały pod Wołominem, Ossowem, Radzyminem, Wólką, Kobyłką, Zielonką,
gdzie żołnierze polscy uratowali nie tylko Ojczyznę, ale Europę.
Autor był wykładowcą akademickim,
historykiem, publicystą. Ostatni więzień
polityczny PRL.
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Był taki pies...
Wyjątkowy wołomiński pies Szeryf. Kto z nas – mieszkańców Wołomina – pamięta jeszcze, że kilkanaście lat
temu po ulicach naszego miasta chodził duży, szary pies
o imieniu Szeryf? Zwierzę nie było jakiejś szlachetnej
rasy, ale posiadało zalety i talenty, których mogłyby pozazdrościć mu niejedne rodowodowe czworonogi.
Szeryf był dużym wielorasowcem
o budowie rottweilera lub wyrośniętego labradora, dużym, gdyż ważył
około 50 kg. Był to wyjątkowy pies
miejski, który podróżował pociągiem
czy autobusami po trasie Warszawa –
Wileńska – Tłuszcz za zdobyciem pożywienia. Co ciekawe, w sobie tylko
znany sposób wiedział, kiedy są dni
targowe w Zielonce, Tłuszczu czy Wołominie i potrafił z dokładnością zegarka być tam, gdzie można było liczyć
na kawałki dobrego ochłapu mięsnego,
które to dobrzy ludzie mu z uśmiechem dawali. Sam byłem naocznym
świadkiem tych psich eskapad czy to
na targowiskach, czy w pociągach.
Poczciwa grubaśna budowa Szeryfa
budziła zaufanie i dobroć ludzką gdyż
o jakiejkolwiek agresji z jego strony nie było mowy. Szeryf sypiał tam,
gdzie było mu wygodnie: pod balkonami, w osłoniętych miejscach, a nade
wszystko bezpiecznych. Zimą bywało,
że potrafił podczas Mszy wejść do kościoła i w spokoju położyć się w kąciku by rozgrzać swoje psie ciałko. Modlący się ludzie patrzyli z podziwem
i litością na tego grubasa, który zapewne jako zwierzę Boże był uczestnikiem
Mszy. Szeryfa widywałem bardzo często przez kilkanaście lat, zawsze na
trasie na rynek lub do pociągu. Przez
ostatnie lata nawet zrobił sobie legowisko przy moim domu w rogu, w cichutkim miejscu. Dawałem mu jeść, pić,
pogłaskałem poczciwie a w nagrodę
był cichy pomruk i machanie ogonem.

I dożyłby Szeryf szczęśliwie swoich
dni, gdyby nie jakiś debil prowadzający się po osiedlu z dwoma amstafami
czy pitbulami. Niestety, Szeryf zginął
tragicznie. Dopiero po jakimś czasie
dowiedziałem się, że tego sędziwego
i wyjątkowego psa Szeryfa - imię
nadali mu zapewne mieszkańcy Wołomina - ulubieńca dzieci i dorosłych
zagryzły w biały dzień agresywne psy,
poszczute na staruszka Szeryfa. Wielka szkoda że tak się stało, że nie potrafiliśmy obronić naszego pupila przed
złymi ludźmi.
Pozostały wspomnienia i trwająca
wśród Wołominian legenda o najwierniejszym towarzyszu człowieka - Psie
Szeryfie. Od dawna myślę o tym, by
w Wołominie przed Urzędem Miasta,
przy wejściu do budynku, postawić psi
pomnik Szeryfa - wołomińskiego psa,
podającego łapę każdemu na dzień dobry. Może warto zrobić coś wyjątkowego, a przecież niezbyt kosztownego,
dla upamiętnienia największego przyjaciela człowieka, dla psa Szeryfa, który przez kilkanaście lat żył wśród nas
i sprawiał nam tak wiele radości. Ma
Kraków pomnik psa Dżeka, Poznań koziołki, Warszawa - Kota Niezależnego, Bielsko-Biała - psa Reksia a Wołomin może mieć pomnik psa Szeryfa.
Historię psa Szeryfa pięknie opisała
znana wołomińska poetka, pani Irena
Rybak we pierwszej części wiersza,
który przytaczamy obok.
KAZ

„Szeryf”
Pies to wierny przyjaciel człowieka,
Z utęsknieniem na powrót pana czeka.
Gdy go zbraknie – psina, moi mili –
Nigdy nie zapomni dobrej chwili.
W Tłuszczu na ulicy Iksowej
Mieszkał sobie pies maści płowej.
Mądry kundel zwiedzał ze swym panem
Okolice miasta nieznane.
Bywali na targu w Radzyminie,
Często też gościli w Wołominie.
Do Zielonki i Ząbek zaglądali,
A w niedzielę w Kościele bywali.

Irena Rybak

Kundys bardzo kochał pana swego,
Stale wiernym towarzyszem był jego.
Autobusem i pociągiem jeździł z nim –
Dni w szczęściu płynęły w życiu psim.

Rano do Wołomina wyruszę,
Swoje włości obejrzeć muszę.
Dobrzy ludzie mi zginąć nie dadzą,
Nakarmią i biedzie zaradzą.

Lecz co dobre, bardzo szybko kres swój ma.
Zginął pan, czy ktoś przygarnie jego psa?
Płacze zwierzę, nad grobem wyje stale,
I cmentarza nie opuszcza wcale.

Nasz pieseczek do pociągu zgrabnie wsiadł,
W „Warsie” pyszne śniadanko zjadł.
A na dworcu w Wołominie wiwaty Zleciały się pieski psu-braty.

Kiedy psina przy grobie zasnęła –
We śnie pana ręka go musnęła.
I przemówił pan do niego tak:
Nie siedź tutaj, ale ruszaj sobie w świat.

Witaj, nasz burmistrzu psi kochany!
Szeryfem bądź nam nazwany.
Zapraszamy cię na kości i wodę,
Pokażemy ci miejską przyrodę.

Tyś był piesku, niczym młodszy brat.
Otrząśnij się, bądź zuch i dzielny chwat.
Mądre ślepia i wielkie serce masz,
Więc wśród ludzi radę sobie dasz.

Wszystkim mieszkańcom Wołomina
Też podoba się dzielna psina.
Niejeden z nich ma ochotę,
By mieć go w obejściu, za płotem.

Mnie odwiedzaj w roku jeden raz
Kiedy Wszystkich Świętych przyjdzie czas.
Wtedy znów schyl łeb nad grobem mym –
A ja cię napełnię duchem swym.

Lecz Szeryf jest nieugięty!
Na nic przekupstwa, przekręty!
On wolność ukochał szczerze,
I żadnych psich łapówek nie bierze.

Wiesz, jest takie jedno miłe miasto,
W którym słońce pieskom świeci jasno.
Lecz panuje tam wśród zwierząt chaos wielki:
Ty zaprowadź tam porządek wszelki.

W niedzielę na Mszę Świętą bieży,
W Kościele sobie poleży…
Myśli o swoim zmarłym panu
I o misji, jaką mu dano.

Boś nie byle kiep, lecz tęga głowa,
Chcę, byś w Wołominie szeryfował.
W tym mieście zostaniem burmistrzem –
No, uśmiechnij się do mnie swym pyskiem.

W tygodniu, gdy targowe dni –
Przy straganach, gdzie mięso, tkwi.
Tu rzeźnicy dobrze go znają
I z ochotą pyszne kąski dają.

Obudziła się psina spłakana,
Dziwna moc jej została dana.
Drapiąc się po zziębniętym grzbiecie,
Myśli: to nie sen, to jawa przecież.

Dobrze wie nasza mądra psina,
Kiedy jechać do Radzymina.
Do Zielonki, Ząbek też spieszy,
Z obfitego jadła się cieszy...

Propagowanie treści komunistycznych
jest ścigane przez prawo?
Podobno zakazane jest u nas propagowanie komunizmu. Aby się przekonać
jak to wygląda w praktyce, wystarczy
wpisać sobie pewną partię wywodzącą
się z PZPR i dopisać „1. maja”. Zdjęcia
mówią same za siebie.
Art. 13 Konstytucji III RP: „Zakazane
REKLAMA

jest istnienie partii politycznych i innych
organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod
i praktyk działania nazizmu, faszyzmu
i komunizmu, a także tych, których
program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodo-

wościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.”
Źródło: http://niepoprawni.pl/
blog/6514/mity-iii-rp-propagowanie-tresci-komunistycznychjest-scigane-przez-prawo
©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy,
nie kasuj informacji o źródle - blogerzy
piszą za darmo, szanuj ich pracę.
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Przed kim szpitalne łóżka na oddziałąch wiązane są łańcuchami do kaloryferów? Czyżby w szpitalu grasowały gangi między oddziałowe podbierające sobie co lepsze łóżka? A umywalka obok ma chyba stanowić
dodatkowe obciążenie...

Dyrektor wołomińskiego szpitala Andrzej Gruza.

Szpitalik wołomiński,
Szpitalik
wołomiński,
czyli jak anginę rentgenem leczono
Historia jakich wiele. Historia arogancji, pychy i traktowania bezbronnych pacjentów jak śmieci? Pan Adam (imię zmienione) miał
nieszczęście trafić na Szpitalny Oddział Ratunkowy wołomińskiego
szpitala z podejrzeniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Tak orzekł lekarz wezwany na
domową wizytę, to samo zapewne
potwierdziła załoga karetki, która
zabrała chorego do szpitala. Bo
skoro pacjent ma wysoką temperaturę, boli go głowa i wszystkie
mięśnie, a w dodatku w ostatnim
czasie na zapalenie opon mózgowych zmarła uczestniczka Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, to musi być to. Chociaż pan
Adam w Krakowie nie był i do
młodzieży od jakiegoś czasu już
się nie zalicza. Przerażona żona
chorego prosiła, żeby karetka nie
wiozła męża do szpitala w Wołominie, ale odpowiedziano jej pocieszająco, że szpital w Wołominie wcale nie jest taki najgorszy.
Pan Adam trafił na SOR koło południa, podłączono mu kroplówkę
i zrobiono prześwietlenie płuc.
Być może rentgen jest rutynowym
badaniem w podejrzeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
być może nie jest, najważniejsze,
że badanie nie wykazało żadnych
nieprawidłowości. Później było
badanie krwi, tomografia – i nadal nic. Czas mija, chory zwija się
z bólu, wreszcie około 15 zapytano pacjenta, czy zgadza się na
punkcję lędźwiową, czyli podsta-

wowe badanie w przypadku podejrzenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Chory zgadza
się na punkcję, bo zgodziłby się na
wszystko, byleby tylko przestało
boleć. Po punkcji pan Adam leży
6 godzin nieruchomo, żeby nie
dostał zespołu popunkcyjnego.
O tym, że i tak go dostał, będzie za
chwilę. Pan Adam leżał plackiem
w jakimś przejściowym pokoju,
a jego żona te długie godziny spędziła na korytarzu pod gabinetem.
Przyjechała do szpitala za karetką,
żeby być przy chorym mężu, żeby
się cokolwiek dowiedzieć o jego
stanie zdrowia.
– i niczego się nie dowiedziałam,
tam pytania o zdrowie bliskiej
osoby traktowane są jak nietakt –
opowiadała nam później w redakcji. – Nikt nie słucha ani pacjenta,
ani jego rodziny. Byłam persona
non grata, która nie wiadomo
po co siedzi na korytarzu i prosi
o dokładne przebadanie chorego. To był mój pierwszy kontakt
z wołomińskim szpitalem i mam
nadzieję, że ostatni. Chociaż przyznaję, że pielęgniarki były w porządku, one naprawdę mają tam
mnóstwo pracy, biegają od jednego chorego do drugiego.

Jako że badania nic nie wykazały, a sześć godzin leżenia plackiem minęło, to w końcu dokładnie zbadano pacjenta. No i wyszła
angina z ropnym zapaleniem gardła. Może, gdyby wcześniej ktoś
panu Adamowi zajrzał do gardła,
nie byłoby całej tej hecy z leżeniem plackiem przez sześć godzin
i podejrzeniem bardzo groźnej,
śmiertelnej choroby.
Kiedy już wyeliminowano zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
i poprzestano na swojskiej anginie,
to odesłano pacjenta do domu.
A raczej do wszystkich diabłów,
bo pożegnanie wyglądało tak:
– Męża strasznie bolało gardło,
miał przecież to ropne zapalenie.
Chciałam jak najszybciej wykupić
lekarstwa. Było już po 22, ale koło
szpitala jest całodobowa apteka.
Poprosiłam lekarkę – specjalistkę
od chorób wewnętrznych, która
zajmowała się chorym na SOR-ze,
o receptę. A ona mi na to, że nie
jest od wypisywania recept! Ona
nie jest od wypisywania recept.
I nie wypisała, mąż przejęczał całą
noc, na drugi dzień wezwałam do
domu lekarza, który przepisał lekarstwa. I o to mam największy
żal – nie o to, że w szpitalu nie

rozpoznali zwykłej anginy, że nikt
nie chciał udzielić mi informacji
o stanie męża, że w ogóle brakowało jakiejkolwiek komunikacji
między personelem a pacjentem
i jego rodziną. Największy żal
mam do tej lekarki o tę zasr… receptę, której nie chciała wypisać
cierpiącemu człowiekowi.
A pan Adam cierpiał dotkliwie
jeszcze przez kilka dni, bo mimo
leżenia plackiem dopadł go ten
zespół popunkcyjny.
Od redakcji: To kolejny na łamach PATRII artykuł o tym, jak
traktuje się pacjentów w wołomińskim szpitalu. My od dawna
mówimy DOŚĆ, ale dyrekcja
szpitala jest bardzo pobłażliwa
dla lekarzy, a organ prowadzący,
czyli Powiat Wołomiński, bardzo
pobłażliwy dla dyrekcji.
Opisana historia jest karygodna
z kilku powodów. Już pal diabli to,
że lekarze w szpitalu nie potrafili
odróżnić zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych od pospolitej
grypy czy anginy. Pal diabli, bo
lepiej dmuchać na zimne, dokładnie przebadać i wyeliminować
zagrożenie. Nas najbardziej zbulwersowała odmowa wypisania
recepty. Dużo się ostatnio mówi
o rozbudowie szpitala w Wołominie, o budowie nowej luksuso-

wej siedziby SOR. Nie wątpimy,
że ta rozbudowa za 20 milionów
złotych jest potrzebna. Ale pod
warunkiem, że w nowym SOR-ze
nie będzie takich lekarek, jak pani
S., która anginę rozpoznaje po 10
godzinach i odmawia wypisania
recepty. Żadne luksusy, terakoty,
fotele itede, itepe nie zastąpią profesjonalnego, współczującego pacjentowi, personelu. Jeśli w nowo
wybudowanego SOR-ze będzie
pani dr S. i jej podobni (np. słynna
przysypiająca na dyżurach dr K.),
to 20 baniek zostanie wyrzuconych w błoto.
Pieniądze na inwestycje w szpitalu przyznaje Zarząd Powiatu
i Rada Powiatu Wołomińskiego.
Dlatego wypadałoby się zwrócić
do Starosty Wołomińskiego Pana
Kazimierza Rakowskiego, żeby
zaprosił na najbliższą sesję rady
powiatu dr S. I niech pani S. głośno i publicznie powie, po co siedzi na tym SOR-ze, skoro nie jest
od wypisywania recept. Po co ona
tam jest? Tak już na zakończenie
tej dziwnej historii, ponawiamy
pytanie – czy w wołomińskim
szpitalu dalej kierownictwo składa się z pięciu dyrektorów co jest
ewenementem w skali nie tylko
Mazowsza ale i kraju?
RED

OGŁOSZENIE

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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NATO i armia europejska
Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej
Formuła
“supermocarstwa
europejskiego”
posiadającego własną armię ma na celu
przekonanie opinii publicznej
o dążeniu do zagwarantowania
bezpieczeństwa
narodowego,
w nadchodzących czasach politycznego chaosu i kryzysu
systemu
międzynarodowego,
naznaczonego piętnem rywalizacji wielkich mocarstw. Otóż to
myślenie, że stworzenie “supermocarstwa”, czyli praktycznej
likwidacji państw narodowych,
w tym państwa polskiego, poprzez min. stworzenie armii
europejskiej, przyniesie nam
gwarancję bezpieczeństwa narodowego, jest wielkim złudzeniem. Otóż jest prawdą,
że NATO znajduje się w fazie
kryzysu. Ostatni szczyt tej organizacji w Warszawie, który przyniósł decyzję o rozmieszczeniu
wojsk NATO w Polsce i państwach bałtyckich, to w znacznej
mierze gra pozorów. Gra pozorów, która jednak ma pewne
psychologiczne znaczenie ale
tylko psychologiczne. Wymienionym państwom daje bowiem
poczucie, że nie jesteśmy sami
w wypadku rosyjskiego ataku.
A Rosji niepewność, czy atak
na któreś z państw, jednak nie
obudzi sojuszu i nie spowoduje
realnej militarnej odpowiedzi.
Ale jako wzmocnienie militarne,
decyzja ta ma charakter raczej
symboliczny, niż realny.
Otóż NATO po upadku komunizmu raczej przestało pełnić funkcje sojuszu obronnego.
Raczej przekształciło się w formę układu o bezpieczeństwie
zbiorowym. Przyczyną jego
kryzysu, jest po prostu zanik
poczucia zagrożenia. Dla USA
czy państw Europy Zachodniej,
Rosja przestała być realnym zagrożeniem. NATO stało się zoną
pokoju i jego rozszerzanie miało
raczej wpływ na rozszerzanie
się tej strefy nie tylko pokoju,
ale też integracji i współpracy.
Gwarantem tego układu nie był
w istocie sam sojusz a amerykańska hegemonia. Takie układy, jak wiadomo z historii, są
znacznie słabszą formą zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego. Układ obronny musi
posiadać jasno zdefiniowanego
przeciwnika. Po upadku komunizmu, sojusz nie ma jasno
zdefiniowanego
przeciwnika.
Stany Zjednoczone nie traktują
Rosji jako zagrożenia. Ich polityka zmierza do przekształcenia
Rosji, jak dotąd bez rezultatu,
www.gazetapatria.pl

W artykule “Niebezpieczne rojenia” pisałem o koncepcji stworzenia armii europejskiej,
ostatnio podnoszonej przez Jarosława Kaczyńskiego i konsekwencjach jej stworzenia w budowie europejskiego superpaństwa. Kaczyński nie używa terminu superpaństwo, mające
zdecydowanie negatywne konotacje w polskim społeczeństwie, używa natomiast sformułowania “europejskie supermocarstwo”, co dokładnie znaczy to samo. Nie ulega wątpliwości,
że stworzenie armii europejskiej to zasadniczy krok w procesie likwidacji państw narodowych. Bowiem oznaczałoby to degradacje armii narodowych i sprowadzenie ich, w najlepszym razie, do roli formacji pomocniczych, bez możliwości samodzielnego działania. Posiadanie własnej armii to podstawowy i konieczny warunek własnej suwerenności. Bez niej
państwo narodowe zostanie sprowadzone do pustej formy.
w junior partnera a nie współpartnera i dlatego Amerykanie dążą
do utrzymania wpływów Rosji
w jej dotychczasowych granicach, bez perspektywy wyjścia
z formuły mocarstwa regionalnego. Dla Francji i Niemiec Rosja nie tylko nie jest zagrożeniem
ale w obu państwach występuje
silna tendencja do współpracy
z Rosja, a nawet przeformułowania amerykańskiej hegemoni w system wielobiegunowy,
w którym wsparcie dla aspiracji
Rosji oznacza osłabienie pozycji
międzynarodowej Washingtonu.
W Niemczech, które za kanclerstwa Angeli Merkel prowadzą
politykę współpracy z USA, jest
silna tendencja do współpracy
z Rosją i nie można wykluczyć, że po Brexicie ta tendencja nie zostanie jeszcze bardziej wzmocniona. Dla państw
Europy środkowej na południe
od Karpat, z wyjątkiem Rumuni, która jest zainteresowana
wchłonięciem
geopolitycznie
ważnej Mołdowy, Rosja nie
jest zagrożeniem. Leżą one po
prostu w geopolitycznej sferze
nie będącej przedmiotem rosyjskich aspiracji. Jedynie Polska,
państwa bałtyckie i oczywiście
Ukraina [także Białoruś ale jest
ona w bardziej skomplikowanej sytuacji] żyją w poczuciu
geopolitycznego
zagrożenia
ze strony Rosji. W tej sytuacji
jedynie współpraca wojskowa ze Stanami Zjednoczonymi
i Wlk. Brytanią, która w Europie
jest ekspozyturą amerykańskich
interesów, jest jedyną jeszcze
realną gwarancją powtrzymania
możliwej rosyjskiej ekspansji.
Dla Amerykanów jest ważne,
żeby Rosja nie stała się mocarstwem globalnym, dlatego chcą
utrzymania jej statusu na poziomie mocarstwa regionalnego.
Dlatego wszelkie działania rewizjonistyczne Rosji spotykają się
ze zdecydowanym sprzeciwem
USA. Stąd wniosek, że racją
polskiej stanu jest utrzymanie
amerykańskiej obecności w naszej części Europy.
Jaki zatem wpływ miałoby
stworzenie europejskiej armii
na nasze bezpieczeństwo narodowe? Przede wszystkim Unia
Europejska nie jest członkiem
NATO. A koncepcje budowane,
zwłaszcza w pierwszej dekadzie naszego wieku, rozbudowy
europejskiej tożsamości obronnej, były wyraźnie wymierzone
w amerykańską obecność na
naszym kontynencie i były uza-

sadnieniem koncepcji budowy
wielobiegunowego świata, w
którym Unia Europejska będzie
niezależnym od Washingtonu
biegunem międzynarodowego
systemu. Te koncepcje po porażce partii lewicowych we Francji
i Niemczech zostały odłożone
ad acta, ale bez żadnej pewności, że się do nich nie wróci.
Dziś po Brexit, gdy Londyn się
praktycznie wyeliminował z
wpływu na politykę UE, tendencje do współpracy Unii z Rosją
nie maja naturalnego przeciwnika. Tym bardziej, że niemieckie
kręgi gospodarcze a także partia
socjaldemokratyczna jest bardzo
zainteresowana w porozumieniu z Rosją. I dziś koncepcje
stworzenia armii europejskiej
zgłasza zarówno Junckier, jako
przewodniczący Komisji Europejskiej, jak i Jarosław Kaczyński lider rządzącej partii,
traktowanej w Unii jako jedna
z najbardziej eurosceptycznych.
Poparcie dla tej idei przez Orbana ma charakter raczej taktyczny
i wynika z chęci uzyskania pomocy Unii w obronie węgierskich granic szturmowanych
przez imigrantów. Jak pisałem
o tym obszerniej we wzmiankowanym artykule, stworzenie
takiej armii doprowadziłoby do
praktycznej likwidacji państw
narodowych, formalnych członków NATO, ale czy poprawiłoby bezpieczeństwo naszej części
naszego kontynentu?
Jestem przekonany, że stworzenie armii europejskiej zagroziłoby naszemu bezpieczeństwu i to
z kilku powodów. Najważniejszy
z nich to praktyczne wypchnięcie USA z Europy a zatem jedynego państwa, które pomimo
narastającego
zaangażowania
w strefie Pacyfiku, ma potencjalne możliwości militarnego
zaangażowania się w naszej części kontynentu. Amerykańska
obecność w Europie ma swoja
podstawę w NATO. Praktyczna
likwidacja tego sojuszu, poprzez
marginalizację znaczenia armii
narodowych i faktyczne zastąpienie NATO przez struktury militarne UE, nie będące członkiem
sojuszu, oznacza wypchnięcie
USA z Europy. USA w takiej sytuacji praktycznie zrezygnowałoby z zaangażowania się w obronę starego kontynentu. Obecnie
europejscy członkowie NATO
w swej większości nie wypełniają zobowiązania przeznaczenia
2% PKB na obronę narodową.
A po stworzeniu armii europej-

skiej, na armie narodowe, które
teoretycznie pozostały w systemie natowskim przeznaczano by
sumy jeszcze mniejsze, czyniąc
je militarnie zupełnie bezwartościowymi. Armia europejska
natomiast byłaby poza systemem
natowskim. Tak więc stworzenie
armii europejskiej to elegancka
forma samolikwidacji NATO. Jej
stworzenie byłoby realizacją podstawowego celu strategicznego
Rosji, jakim jest destrukcja więzi
transatlantyckich. To z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa
samobójcza polityka.
Drugi czynnik, który powoduje, ze powierzenie armii europejskiej naszego bezpieczeństwa
jest działaniem nieodpowiedzialnym, to kwestia celów politycznych Niemiec. Budowa
superpaństwa europejskiego, nazywanego przez Kaczyńskiego
“supermocarstwem”, to budowa
niemieckiej hegemonii. Stworzenie armii europejskiej umocniłoby bowiem niemiecką hegemonie na naszym kontynencie,
a tym samym umocniłoby niezależność Niemiec od USA. Jest
bardzo prawdopodobne, że po
wypchnięciu Stanów Zjednoczonych z Europy, Niemcy i cała
Unia Europejska dokonałaby
geopolitycznego zwrotu wchodząc w porozumienie z Rosją
jako zasadniczym mocarstwem
kontynentalnym, a to oznaczałoby, konieczność koncesji dla Rosji w granicach naszego bezpieczeństwa narodowego. W takim
układzie rola Polski spadłaby do
roli Wielkiego Księstwa Poznańskiego. To zupełna degradacja
naszego kraju. I wreszcie ostatni
czynnik: to głęboka demoralizacja i dekadencja Zachodniej Europy, która nie ma zdolności, ani
siły moralnej by bronić się przed
islamskim zagrożeniem, a co
dopiero mówić przed kolejnym,
tym razem rosyjskim zagrożeniem unijnych peryferii. Ułatwiłoby to Moskwie rozszerzenie
jej strefy wpływów w naszym
obszarze bezpieczeństwa. Zarażenie zaś Polski tą dekadencją,
oznaczałoby samo rozbrojenie
moralne i kapitulację przed jakimikolwiek zagrożeniami naszego kontynentu.
Polska powinna współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aby jak najdłużej utrzymać
amerykańską obecność w Europie i w tym samym czasie budować własne zdolności obronne.
Oznacza to głęboką reorientację
dotychczasowej naszej pozycji

w NATO. Powinniśmy odrzucić
realizowaną w ostatnich latach
koncepcję armii jako korpusu
ekspedycyjnego wykonywującego zlecenia na potrzeby innych mocarstw, na rzecz budowy armii narodowej zdolnej,
przede wszystkim, do obrony
własnego terytorium. To znaczy
samodzielnej armii, z własnym
dowództwem,
rozpoznaniem
i możliwościami samodzielnego działania. Musimy stworzyć
armię liczącą co najmniej 150
tyś. żołnierzy liniowych, dobrze
wyposażonej i zdolnej do samodzielnego działania. Dopiero
posiadając taką armię, możemy
myśleć o skutecznym powtrzymaniu zagrożeń w naszej części
kontynentu. Wzmacniając własny potencjał, możemy bardziej
liczyć także na wsparcie sojusznicze. Dziś stworzenie takiej
armii, po polityce wzrostu demograficznego, jest najważniejszym polskim wyzwaniem.
W tej koncepcji dążenie do
stworzenia armii europejskiej, to
polityka rozbrojenia i zdania naszego bezpieczeństwa na łaskę
innych. Doświadczenia historyczne wskazują, że zawsze taka
polityka, kończy się tragicznie.
Dlatego dziś zamiast postulować
i budować europejską armię,
trzeba budować polską armię,
bo tylko Polakom tak na prawdę
zależy i na naszej wolności i na
naszym rozwoju. W czasach narastającego chaosu międzynarodowego i rywalizacji mocarstw
jedynym skutecznym instrumentem gwarantującym nam nie
tylko bezpieczeństwo ale i podmiotowość jest samodzielność
w kształtowaniu polityki własnego bezpieczeństwa narodowego. Dlatego też należy przede
wszystkim skoncentrować się na
zbudowaniu takiej armii, której
sam potencjał będzie dostatecznym czynnikiem odstrszającym
możliwe zagrożenia.
Koncepcja budowy armii europejskiej to zagrożenie, nie tylko
istniejących międzynarodowych
instrumentów naszego bezpieczeństwa, ale wprost to zagrożenie naszego bezpieczeństwa
narodowego. I taki jest sens propozycji Junckera-Kaczyńskiego.
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Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?
Marek Jurek uważa także, że 70 proc. odpowiedzialności za kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym ponosi
Platforma Obywtelskiej.
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł do Parlamentu
Europejskiego Marek Jurek
był gościem programu “Polityka w samo południe”
w RDC. - Szańcem naszego
interesu narodowego powinna
być kontrola konstytucyjna.
Rozwalenie jej w imię porządzenia sobie dobrze przez
parę lat na prawdę nie dowodzi odpowiedzialności - podkreślił były Marszałek Sejmu.
Marek Jurek poruszył tematy: sporu o Trybunał Konstytucyjny, oceny półrocza rządu
Beaty Szydło oraz prawnej
ochrony życia.
- Obawiam się, że ustanowiono taką regułę demokracji
jakobińskiej, że tak na prawdę
kryterium demokracji są tylko
i wyłącznie ostatnie wybory ocenił toczący się nadal spór
o TK. - Uważam, że 70% odpowiedzialności w tym sporze
spoczywa na opozycji - powiedział. - Niedobrze, że zbudowano taką atmosferę wokół
Trybunału, który grosso modo
był ciałem, które odegrało
konstruktywną rolę w okresie
ćwierćwiecza niepodległości stwierdził. - Jedynym dobrym
wyjściem jest uczciwa opcja
zerowa, tzn. akcja prezydenta, który proponuje rozwiązanie całego tego konfliktu, ale
w sposób zadowalający dla
wszystkich sił społecznych przekonywał. W jego opinii
“opcja zerowa” powinna polegać na przywróceniu pierwotnych reguł działania TK
i powołaniu nowego składu
w oparciu o nowy mechanizm
wyboru - zgłaszani przez Prezydenta RP kandydaci wybierani przez Senat większością
2/3 głosów.
Marek Jurek podkreślał
znaczenie TK. - W Polsce
Trybunał nie tylko w 1997
roku podjął tą kluczową

patria.gazeta@op.pl

decyzję mówiącą o tym,
że ochrona życia we wszystkich jego fazach jest warunkiem demokratycznego państwa prawa, ale podejmował
i w październiku ubiegłego
roku dobre decyzje – powiedział. – W moim przekonaniu
właśnie my, ludzie prawicy,
powinniśmy zawsze o tym
pamiętać, że prawdziwa skuteczność w polityce, prawdziwe zmiany to są te, które
są trwałe, i które wytrzymują
próbę oddania władzy. I dlatego właśnie dla prawicy tak
ważny powinien być Trybunał jako gwarancja tego, że po
zmianie władzy nie wszystko,
co zbudujemy, zostanie zburzone - podkreślił. Odniósł
się też do najnowszych propozycji PiS odnośnie zmiany

ustawy o TK. - Te propozycje (PiS), o których ostatnio
słyszymy są spóźnione o co
najmniej pół roku dlatego, że
jeżeli się okazuje, że dzisiaj
mielibyśmy jako państwo,
jako Rzeczpospolita, zrobić to, co można było zrobić
w listopadzie - bo one się pokrywają z tym, o co ja apelowałem w listopadzie - to
powstaje pytanie: po co to
wszystko było? Czy tylko po
to, aby unieruchomić Trybunał? - powiedział. - Europa
dzisiaj jest w kryzysie, ja bym
chciał, żeby premier Rzeczypospolitej, kiedy przyjeżdża
do Strasbourga, mówił Europie o błędach Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej,
o koniecznej naprawie - to,
co ostatnio mówił Viktor Or-

ban na spotkaniu Europejskiej
Partii Ludowej, a wcześniej
bezpośrednio mówił do posłów niemieckiej CDU - a nie,
żeby się musiał tłumaczyć stwierdził.
Lider Prawicy Rzeczypospolitej został również zapytany o ocenę półrocza
rządów PiS. - Generalnie
oceniam pozytywnie półrocze rządu pani premier Szydło. Co więcej, jeżeli chodzi
o zwrot w polityce prorodzinnej - 500+ - premier
Szydło zrobiła więcej niż
wszystkie rządu centroprawicy od Jana Olszewskiego
do Jarosława Kaczyńskiego.
Żaden rząd nie zdecydował
się wyciągnąć wniosków
z tej katastrofy demograficznej, która była coraz bardziej
widoczna pod koniec lat 90.
i już zupełnie jasna, a w połowie poprzedniej dekady oczywista - odpowiedział. Stwierdził jednak, że te działania
w zakresie polityki demograficznej nie są wystarczające.
- Liczę na to, co pani premier
zapowiadała, że za tym pójdą kolejne działania - w tej
chwili rząd zapowiada bardzo
ciekawą politykę mieszkaniową i to są działania bardzo
konstruktywne - powiedział.
- Drugie pole, na którym
trzeba powiedzieć zdecydowanie, że rząd dokonał bardzo ważnej zmiany i, że bronimy się jako państwo przed
złą polityką, jaką prowadziła
Platforma Obywatelska, to
jest polityka środkowoeuropejska - zauważył.
Marek Jurek odniósł się
również do tematu prawa do
życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci. - Ta
sprawa jest sprawą stałą od
kiedy w 1956 roku komuniści
w Polsce wprowadzili prawo
aborcyjne, które (...) istnia-

ło w Związku Sowieckim,
ale nie istniało w żadnym
państwie demokratycznym
Europy. Od wtedy to bezprawie budzi protesty. Paweł VI
w 1968 roku ogłosił “Humanae vitae”, w 1997 roku polski Trybunał Konstytucyjny,
pod przewodnictwem ludzi,
którzy dzisiaj są bardzo krytyczni wobec obecnej władzy,
bo mówię o prof. Andrzeju
Zollu, czy o prof. Marku Safjanie, ogłosił orzeczenie mówiące jasno, że ochrona życia
od poczęcia, bez różnicowania żadnej fazy tego życia, jest
wymogiem demokratycznego
państwa prawa, bo inaczej
mamy do czynienia z państwem dyskryminacyjnym,
pozbawiającym opieki część
społeczeństwa - powiedział.
- To jest postulat społeczny,
ale to jest również postulat prawny. Ja przypomnę,
że dwa lata temu, w okresie
działania rządu Donalda Tuska, Komisja Kodyfikacyjna
w Ministerstwie Sprawiedliwości pokazała jasno, w ilu
punktach trzeba rozszerzyć
ochronę życia, choćby po to,
aby wykonywać zalecenia
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku
- podkreślił. - Rząd musi zajmować się wykonywaniem
prawa, bo kiedy władze publiczne nie zajmują się sprawą
prawa do życia, to mamy do
czynienia z takimi tragediami,
jak śmierć małego Wiktora na
Madalińskiego w Warszawie stwierdzł.
Biuro Prasowe Prawicy
Rzeczypospolitej
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Dobrze funkcjonująca oświata
to najlepsza lokata na przyszłość
Gmina Wołomin konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do najpełniejszego zaspokojenia potrzeb edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży z naszej gminy. W oświatę inwestujemy rokrocznie znaczną część budżetu
– to nasza lokata na przyszłość.

fot. UM Wołomin

Nowa sala sportowa w Zespole Szkół w Czarnej.

Edukacja dzieci i młodzieży, zapewnienie optymalnych warunków rozwoju
i nauki w wołomińskich szkołach i przedszkolach jest traktowane priorytetowo.
Kończące się wakacje są czasem wzmożonych prac. Przerwę w nauce wykorzystaliśmy owocnie, przeprowadzając szereg prac inwestycyjnych i remontowych.
Wszystko po to, by uczniowie mogli
cieszyć się z ich efektów jak najszybciej. Dobiega właśnie końca inwestycja
w Szkole Podstawowej nr 3, obecnie
trwają już ostatnie szlify. Uczniowie
z trójki od września będą mogli korzystać
z zupełnie nowej sali gimnastycznej i innych nowych pomieszczeń, m.in. szatni,
magazynku sprzętu sportowego, świetlicy
i klatki schodowej. Cały budynek zyskał
nowy, estetyczny wygląd. Tak naprawdę
to nowa szkoła. Podobnie jest w Zespo-

le Szkół w Czarnej, który wzbogacił się
o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem
i dodatkowymi salami lekcyjnymi.
W Zespole Szkół nr 2 zrealizowano
projekt „Łazienki szkolne na miarę XXI
wieku”, będący jednym z zadań Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
2016. Także w Przedszkolu nr 10 im.
Misia Uszatka ze środków pochodzących
z budżetu obywatelskiego przeprowadzono generalny remont trzech łazienek. Decyzją burmistrza Wołomina na modernizację kolejnych dwóch toalet przekazano
kwotę 40 000 zł. Dzięki temu wyremontowano wszystkie łazienki w przedszkolu.
W Zespole Szkół nr 4 malowane są korytarze i przebudowano recepcję. Zadbano
o bezpieczne wejście do szkoły i zamontowano budkę dla stopka. Wybudowano
także nowy zjazd z ulicy Poniatowskie-

fot. UM Wołomin

Nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 3.

go, celem zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom bawiącym się na dziedzińcu
szkolnym.
Szkoła w Starym Grabiu ma już nowe
szafki dla uczniów, a obecnie realizowana
jest dokumentacja projektowa na boisko
sportowe przy szkole. Będzie ono miało nawierzchnię poliuretanową z bieżnią
i skocznią, będzie oświetlone i wyposażone w piłkochwyty. Procedowany jest
przetarg na budowę boiska sportowego
przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Sasina
w Wołominie. Budynek Zespołu Szkół
nr 5 ma nową recepcję, wejście do szkoły
i część łazienek.
– Inwestujemy w oświatę, w nasze
dzieci i młodzież. Planujemy i realizujemy coraz to nowe zadaniai zapewniam,
że będzie ich jeszcze więcej. – mówi burmistrz Elżbieta Radwan. – Wystąpiliśmy

o środki na termomodernizację Zespołu
Szkół nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz
Zespołu Szkół w Czarnej. Poczyniliśmy
także pierwsze kroki zmierzające do wybudowania dwóch nowych obiektów
przedszkolnych. Jak większość gmin stanęliśmy przed problemem braku miejsc
dla najmłodszych, co spowodowane jest
przywróceniem obowiązku szkolnego dla
siedmiolatków. Chcemy wyjść naprzeciw
oczekiwaniom rodziców. Nowe przedszkola planujemy usytuować na działce
pomiędzy ulicą Wiejską a przedłużeniem
Traugutta oraz przy Szkole Podstawowej
nr 7, przy osiedlu Niepodległości. To dla
nas priorytet. – dodaje.
UM Wołomin

Bóg liczy łzy kobiet – Małgorzata Okrafka-Nędza
Pierwsza na polskim rynku książka odkrywająca gehennę polskich kobiet po
II wojnie światowej.
Masowe gwałty na Polkach – dziewczynkach i kobietach, zaczęły się
po rozpoczęciu ofensywy zimowej
w 1945 roku w całym pasie natarcia
Armii Czerwonej, od Pomorza i Mazur aż po Podgórze Sudeckie i Górny
Śląsk.
Kobiety były gwałcone i bite, a mężczyźni nic nie mogli zrobić, bo przypłaciliby to życiem. Niektóre kobiety
były tyle razy gwałcone, że umierały.
Główna bohaterka książki – Pelagia,
zdecydowała się urodzić dziecko sowieckiego „oswobodziciela”. Nawet
najbliższa rodzina nie potrafiła zrozumieć jej decyzji. Takie dzieci były
wytykane i naznaczone wyzwiskami:
bękart, bachor, podciep, nieszczę-

ście. Nie było dla nich zrozumienia,
współczucia a nawet pomocy. Jednak
to dopiero początek smutnej historii
Pelagii…
Relację spisała wnuczka u schyłku
życia głównej bohaterki.
Przez kilkadziesiąt lat prawda o gehennie, jaką przeszły polskie kobiety,
podobnie jak o innych zbrodniach sowieckich, była przemilczana i wypierana z historii.
Joanna Wieliczka-Szarkowa
[wstęp]
Historia Pelagii nie zmusza nas
do zatrzymania się na teoretycznych
rozważaniach i wyobrażeniach, a pozwala spojrzeć na to, jak w praktyce
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wygląda sytuacja zgwałconej dziewczyny, która niebawem dowiaduje się,
że w wyniku tego gwałtu nosi w sobie
nowe życie.
Kaja Godek [posłowie]
Książka porusza ważne, a zarazem
sporne tematy:
- dziecko z gwałtu; czy da się je pokochać? Poród czy aborcja? Co z sumieniem?
- przemoc domowa; jak uchronić
dzieci? Poniżanie i bicie, jak powinna
zachować się kobieta?
Historia Pelagii wzrusza do łez.
www.wydawnictwofronda.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie
zwracamy materiałów niezamówionych.
Za treść ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i niesponsorowanych oraz listów
Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.
Przygotowane przez Wydawcę reklama
pozostaje jego własnością.
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Jak przeprowadzić
Reformą Emerytalną?
Reforma emerytalna PO-PSL zwana także ,,reformą Tuska” została wprowadzona z powodów ekonomicznych
i demograficznych. Jest jednak krzywdząca dla setek tysięcy ludzi i wymaga nowego spojrzenia. Niestety aby
głębiej uzasadnić swoje stanowisko muszę szerzej opisać temat. (Część III)

inż. Zbigniew Rusin
Osobiście mam 41 lat pracy, 24 lata
pracy w tzw. warunkach szkodliwych,
w tym 17 w energetyce. Niestety muszę pracować do 67 roku życia. Nie
spełniam bowiem warunku posiadania
25 lat pracy w 1998 roku. Miałem wtedy tylko 23 lata pracy, a moi koledzy
którzy poszli do szkół przyzakładowych, lub mieszkali na wsi i pomagali
w pracach rolnych są już na emeryturach i co robią dalej? Pracują. Niektórzy nie, bo im się nie chce, albo maja
zasoby finansowe i wolą się poświęcić
przyjemnościom (działka, ryby, grzyby, wycieczki, pomoc przy wychowaniu wnuczków).Pracują legalnie,
na umowy lub w sposób ukryty, ale
w razie zwolnienia z pracy są zabezpieczeni materialnie. Osobiście mogę
liczyć najwyżej na roczny zasiłek dla
bezrobotnych.
Myślę, że po cichu to się pewnie
śmieją z tych co byli lepsi, ambitniejsi
i poszli do techników, skończyli studia
i muszą pracować 7 lat dłużej. A oni
zarabiają drugie tyle co na emeryturze
i mają dochody na poziomie 5-7 tys.
netto. Nie mam pretensji, że pracuję,
ale ja mogę w każdej chwili zostać
zwolniony bez środków do życia. Czy
jest to sprawiedliwe? Czy jest to właściwe prawnie i moralnie? Mam duże
wątpliwości.
,,Reforma Tuska” tych ludzi nie
zauważyła i nie uwzględniła odpowiednio w ustawie emerytalnej. Drugą błędną rzeczą którą zrobiono przy
poprzedniej reformie jest zmuszenie
pracodawców do wyższych stawek na
ZUS w przypadku stanowisk uprawniających do przejścia na wcześniejszą
emeryturę. Każda firma walczy o obniżenie kosztów i zwyczajnie jak nie
musi to nie zgłasza takich stanowisk
i nie opłaca wyższych składek. Podejrzewam – może nie słusznie, że twórcy
reformy wiedzieli, że tak będzie, ale
zrobili tak dla narzuconego im z góry
celu ekonomicznego.
patria.gazeta@op.pl

Oddzielnym aspektem w tym temacie jest praca w ciągłych delegacjach.
Praca w delegacjach to śniadania
w barach, spanie na różnych łóżkach,
organizowanie sobie wyżywienia i czasu po pracy, powroty tylko na weekendy do domu. Jest ona bardzo uciążliwa.
Czasem pracodawca wynagradza to
wyższą stawką, ale nie zawsze.
W sytuacji bezrobocia niema wyjścia.
Niełatwo znaleźć inna pracę. Dieta
w wysokości 23 zł nie rekompensuje
straconego dla rodziny i siebie czasu po
południu, nie wspomnę o sprawach domowych, pójście do urzędu, do lekarza,
na zebranie rodziców w szkole itd.
Trzeba brać urlop, kosztem wypoczynku. W energetyce zawodowej jak
wymieniłem wcześniej za każdy miesiąc przepracowany na zmiany przysługuje 2 dni dodatkowego urlopu.
W innych wymienionych przeze mnie
sytuacjach tego niema. Jeden z moich
kolegów który ma 54 lata zapytany
przeze mnie jak znosi pracę w delegacji od 1994 roku?
Odpowiedział mi ,,słuchaj my żony
oszczędzamy, a dzieci oglądamy na obrazkach”. Śmiałem się głośno. Ale po chwili
zrozumiałem, że był bardzo smutny żart.
2. Staż pracy
W chwili obecnej niema większego
znaczenia, poza wyjątkiem związanym
z wymogiem minimalnym uprawniającym do otrzymania pełnej emerytur tj.
30 lat dla mężczyzn i 25 dla kobiet. Liczy się wiek 60 lub 67 lat w zależności
od wykonywania pracy w warunkach
szczególnych, o których pisałem powyżej. Pomijam tu sprawę wysokości
tej emerytury
W tej kwestii są duże niesprawiedliwości. Mianowicie osoby które pracowały na gospodarstwie rolnym rodziców mogą doliczyć do stażu pracy
czas od 16 roku życia do zakończenia
szkoły i podjęcia pracy. Czyli jest to
3 lata liczone jako okres nieskładkowy
z jednym wyjątkiem o którym poniżej.
Czy pracowali rzeczywiście czy tylko trochę pomagali jak ich ojciec lub
matka pogoniła , tego nikt nie wie poza
sąsiadami i samymi zainteresowanymi.
W tym wieku 16-20 lat nie myśli się
o pracy, a raczej o muzyce, zabawach,
koleżankach i kolegach. Poza tym rolnictwie cechuje duża sezonowość prac.
W drugiej połowie lata jest tyle pracy
, że nie wiadomo w co ręce włożyć,
a w zimie poza tzw. obrządzaniem które zwykle wykonywał ojciec i matka
,bo syn lub córka uczy się i lepiej im
nie przeszkadzać, bo może się zdenerwować (okres dojrzewania). Patrząc
z tego punktu widzenia w zimie na wsi
można było leżeć do góry brzuchem.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze gazety
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Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Od 1 lipca 2016 r. został wprowadzony
Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jak informuje Ministerstwo Finansów celem JPK
jest umożliwienie podatnikom przekazanie
informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności,
zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie
ograniczenia ich kosztów. W przypadkach
niebudzących wątpliwości ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od
kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie
podatku od towarów i usług, ale również
inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji
podatkowych.
Nowa metoda kontroli będzie zobowiązała podatników do przekazywania danych
z ksiąg na żądanie organu podatkowego
oraz z ewidencji VAT co miesiąc w ujednoliconej formie elektronicznej. Zakłada
się, że rozwiązanie to w pierwszym roku
funkcjonowania przyniesie dla budżetu dodatkowe 200 mln zł, a w kolejnym roku już
300 mln zł.
Stosowanie jednolitego pliku kontrolnego
od 1 lipca 2016 roku obowiązuje duże firmy, czyli takie, które zatrudniają średnio
w miesiącu minimum 250 pracowników,
oraz osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, lub suma aktywów jego
bilansu sporządzanego na koniec roku
obrotowego przewyższają równowartość
w złotych 43 mln euro, w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
584 ze zm.).
Znacznie dłuższy okres przewidziano dla
małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu art. 105 i 106 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Jak wynika z
art.6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13
maja 2016 r. przekazywanie informacji o
której mowa w atr. 82 Ordynacji podatkowej:
1) za miesiące, które przypadają od dnia
1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 nie
są obowiązani mail i średni przedsiębiorcy
2) za miesiące, które przypadają od dnia 1
lipca 2016 do dani 31 grudnia 2017 r., nie
są obowiązaniu mikroprzędsiębiorcy
Rozwiązanie oparte na JPK – obligując
wszystkich podatników do generowania
danych finansowo-księgowych w formie
tego samego schematu – co pozwoli na
usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych i wprowadzi rewolucję w weryfikacji rozliczeń podatkowych.
Organ kontrolny będzie mógł sprawdzić

zgodność, dokładność oraz kompletność
ksiąg, ewidencji i deklaracji podatkowych.
Zakres analiz jest bardzo szeroki: ocena
poprawności prowadzenia ksiąg podatkowych, badanie związków przychodów
z kosztami ich uzyskania, weryfikacja spójności stosowania zasad rachunkowości,
analiza prawidłowości stosowania stawek
VAT itp. Urzędnicy bez większych problemów w krótkim okresie czasu będą mogli
znajdować luki w ewidencji, wychwytywać
zduplikowane faktury czy sprawdzać stany
magazynowe i wyciągi bankowe. Przyjmuje się, że struktury JPK będą stosowane
dla okresów już rozliczonych. Może jednak
się zdarzyć, że żądanie przekazania danych obejmie dowody/faktury, co do których zaistniał obowiązek wystawienia.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego, będą musieli na żądanie urzędników
skarbowych przekazać zapisy z ksiąg i dowody księgowe w postaci elektronicznego
pliku o określonym formacie i strukturze.
Rozwiązanie to będzie mogło być stosowane w trakcie postępowania podatkowego oraz kontroli: podatkowej, krzyżowej
i skarbowej.
Wyodrębniono siedem struktur kontrolnych
Jednolitego Pliku Kontrolnego:
1. księgi rachunkowe,
2. wyciągi bankowe,
3. magazyn,
4. ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
5. faktury VAT,
6. podatkowa księga przychodów i rozchodów,
7. ewidencja przychodów.
W późniejszym terminie zostaną opublikowane struktury dla paragonów i kas fiskalnych.
Z uwzględnieniem wpływów z uszczupleń
podatkowych i możliwości programów
informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców, oraz analizy
danych opracowano parametry postaci
elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Są one dostępne na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów
w dziale: Kontrola Skarbowa.
Marki, dnia 19 lipca 2016
Joanna Żywczak
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
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