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Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 
Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa  
otacza blaskiem życie każdego Polaka. 
Życzymy, aby Orędzie Zbawienia ogłoszone w jasności Poranka Wielkanocnego  
nie tylko wypełniało dni świąteczne, lecz także pozostało na co dzień  
– w Państwa rodzinach, miejscach pracy, w służbie dla wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie.
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Kazimierz Andrzej Zych

Od dawna nosiłem się z napisaniem kilku słów w sprawie moim zdaniem – obrzydliwego, 
głupiego i jak mówią młodzi – obciachowego nowego logo Poczty Polskiej, wykonanego za 
rządów PO. Logo to przypomina mi łudząco inne, czyli logo Platformy Obywatelskiej, na któ-
rym widać niechlujne kreski konturu mapy Polski z wpisanym uśmiechem w centrum, niczym 
kpina z nas wszystkich. Tak to widzę.

Piękne przedwojenne jak  
i powojenne logo Poczty 
Polskiej to logo z charakte-
rystyczną, prawdziwą trąbką 
pocztyliona oraz wyraźny 
napis na niebieskim żywym 
tle  Poczta Polska. Apelu-
ję, wręcz żądam jako Polak 
przywrócenia starego, tra-
dycyjnego logo Poczty Pol-
skiej, a nie głupawego, po-
marańczowego i śmiesznego 
pacykarstwa określającego 
wybitnie zasłużony w histo-
rii Polski Urząd Państwowy 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ciężko jest szczegółowo 
opisać coś, co nie powinno 
w ogóle ujrzeć światła dzien-
nego. Jednak skoro ktoś już 
popełnił taki błąd, pozwolę 
sobie na zwięzłą ocenę no-

wego znaku. Uwagi do tego 
artystycznego tworu nasu-
wają się same, można też 
znaleźć wiele fachowych ko-
mentarzy.

Sygnet składa się z kształ-
tów, które w zamyśle miały 
przedstawiać róg pocztowy, 
w uproszczonej wersji. Co 
z tego wyszło sami Państwo 
widzicie. O ile znając po-
przedni znak, jestem w sta-
nie skojarzyć co znajduje się  
w sygnecie, to widząc je 

pierwszy raz, musiałbym 
się przez dłuższą chwilę za-
stanowić.

Typografia również zosta-
wia wiele do życzenia. Krój 
pisma, który zastosowano  
w logotypie, jest to font  
z paczki czcionek systemu 
Windows. Odległości po-
między konkretnymi parami 
znaków są zbyt małe. Ewi-
dentnie, w logotypie braku-
je światła. Ktoś świadomie 
chciał nas Polaków ośmie-

szyć i to mu się udało. Przed-
stawiam Państwu do po-
równania stare i nowe logo,  
a także znaczek logo PO.  
Czy przypadkiem nie two-
rzyła go ta sama ręka?

Trąbka pocztowa jedna  
z wielu innowacji wprowa-
dzonych przez włoską rodzinę 
reprezentowaną przez Franza 
von Taxisa, twórców systemu 
pocztowego w Europie. Zbli-
żający się do stacji pocztowej 
kurier dął w trąbkę, dzięki 

Przywrócić logo Poczty Polskiej

czemu jego zmiennik mógł 
zawczasu przygotować się 
do przesyłki i szybciej wyru-
szać w drogę. Dziś trąbka jest 
symbolem urzędów poczto-
wych w wielu krajach, także 
w Polsce. W Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów trąbka pocz-
towa została wprowadzona 
pierwszymi reformami Stani-
sława Augusta Poniatowskie-
go w 1764 roku. 

Kto na siłę pozbywa się tak 
pięknych polskich symboli?

Kamil Ruta zdobywcą dwóch  
pasów Zawodowego Mistrza Polski
Kickboxer Wichru Kobyłka w piątek 31 marca podczas gali DSF Kickboxing Challenge 9 sto-
czył pojedynek z Pawłem Gierzyńskim o tytuły zawodowego mistrza Polski w formule K1  
i mistrza federacji DSF, w wadze do 81 kg. Walka wieczoru z udziałem, Kamila Ruty, była 
jego 17 wygraną na profesjonalnym ringu.

W wypełnionej kibicami 
hali KOŁO na warszawskiej 
Woli odbyła się kolejna gala, 
którą zorganizowała firma 
DSF. Kilka z wcześniejszych 
gal odbyło się m.in. w Ząb-
kach, gdzie firma ma swoją 
siedzibę. Tym razem zawod-
ników i zawodniczki gościła 
kolejna po Ursynowie i Be-
mowie dzielnica Warszawy. 
Oprócz dwóch walk o pasy 
oraz walk rankingowych, 
odbyło się 5 pojedynków 
w ramach meczu Polska – 
Niemcy, w którym wygrali 
nasi reprezentanci 4:1. Galę 
transmitował na żywo jeden 
z ogólnopolskich telewizyj-
nych kanałów sportowych. 

Od początku rywalizacja 
Ruta – Gierzyński wzbudza-
ła najwięcej emocji. Podczas 
treningu medialnego i oficjal-
nego ważenia fighter Wichru 
podkreślał, że docenia klasę 
rywala ale interesuje go tyl-
ko zwycięstwo i deklarował, 

że znokautuje go w drugiej 
rundzie. Atmosfera w obo-
zie Ruty była bliska wrzenia. 
Trener Grzegorz Engel przy-
gotował optymalnie swojego 
podopiecznego, a kibice Ka-
mila zjawili się na trybunach 
w liczbie ok. 200 osób.

– Przed walką Kamil tre-
nował nieraz po 6-8 godzin 
dziennie. Wiedziałem, że jest 
dobrze przygotowany, a jego 
forma rośnie z dnia na dzień. 
Byłem też spokojny o jego 
psychikę. Kamil to zawod-
nik kompletny, z doświad-
czeniem międzynarodowym  
i świadomy celów, do któ-
rych dąży. – powiedział tre-
ner Grzegorz Engel. 

Wejściu Kamila do ringu 
towarzyszyła niesamowita 
wrzawa, a asystę stanowiła 
grupa harleyowców, którzy 
przybyli na swoich maszy-
nach dopingować kolegę. 
Przez całą walkę z trybun 
rozlegały się okrzyki „Kamil 

Ruta” i „Wicher Kobyłka”. 
Niesiony dopingiem Kamil 
realizował systematycznie 
swój plan taktyczny. Wy-
prowadzał kombinacje cio-
sów na korpus i głowę oraz 
kopnięć na górne i dolne 
partie ciała Gierzyńskiego. 
Wywierał presję na rywalu, 
szczelnie trzymając gardę  
i narzucając tempo walki. Był 
szybszy, silniejszy i bardziej 
dokładny. Szczególnie trze-
cia runda była popisem Ruty. 
Sędziowie jednogłośnie po 
trzech rundach orzekli zwy-
cięstwo Kamila. Obydwa 
pasy trafiły do kickboxera 
Wichru, którego w ringu 
nagrodzili: prezes PZKB 
Andrzej Palacz, burmistrz 
Woli Krzysztof Strzałkowski  
i właściciel DSF Sławomir 
Duba.

– Śmiało mogę powie-
dzieć, że wróciłem do fede-
racji DSF w wielkim stylu – 
mówi Kamil Ruta. – Daliśmy  

z Pawłem licznie zgromadzo-
nej w hali publiczności dobrą 
walkę. Cieszą mnie bardzo 
obydwa tytułu. Jestem gotów 
do ich obrony, ale wcześniej 
starty w barwach Wichru na 
Mistrzostwach Polski w for-
mule low kick. Ponadto wy-
stępy w reprezentacji Polski, 
które dla sportowca są naj-
ważniejsze. Chciałbym po-
dziękować wszystkim, którzy 
mnie wspierają: trenerowi 
Engelowi, klubowi, spon-
sorom, moim menadżerom  
i wspaniałym kibicom, któ-
rzy zawsze są ze mną. – do-
daje nowy zawodowy mistrz 
Polski w K1 Kamil Ruta. 

Gala DSF Kickboxing 
Challenge 9 była doskonale 
zorganizowana i stanowiła 
świetną promocję kickboxin-
gu, a także zawodników i ich 
macierzystych klubów. Ko-
lejna odbędzie się 30 czerw-
ca w Nowym Sączu.

Opracowanie: Artur Rola
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Życzymy zdrowych 

i pogodnych Świąt Wielkanocnych. 

Niech te wyjątkowe dni 

będą pełne wiary, nadziei i miłości.

Oby radosny i serdeczny nastrój 

towarzyszył świątecznym spotkaniom 

w gronie rodzinnym i przyjaciół. 

Robert Roguski

Burmistrz 
Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Przewodnicząca 
Rady Miasta Kobyłka
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Marian Piłka
historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Srebrne Odznaki Hono-
rowe otrzymali Agata Bo-
chenek i Andrzej Saulewicz 
z Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Wołomińskiej WO-
ŁOMINIAK. Towarzystwo 
objęło rodzimych Sybi-
raków opieką, obecnie 
przygotowuje książkę na 
podstawie wspomnień Sy-
biraków zrzeszonych w wo-
łomińskim Kole. Odznacze-

nia wręczali: prezes Koła  
w Wołominie Wojciech 
Witek oraz prezes hono-
rowy Maria Sobolewska. 
Specjalne podziękowania 
otrzymali Joanna Hołubic-
ka – dyrektor Publicznej 
Biblioteki Powiatowej za 
organizację lekcji histo-
rycznych z udziałem Sy-
biraków i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 

Igor Sulich – radny Rady 
Powiatu Wołomińskiego za 
szereg inicjatyw na rzecz 
Koła ZS. Do wszystkich 
odznaczonych i wyróżnio-
nych można odnieść słowa 
ks. Romana Indrzejczyka, 
przytoczone przez prezes Marię  
Sobolewską:

Powróci do Ciebie
wszystko to, coś rozdał…
Może nawet więcej

od Boga otrzymasz. 
Uroczyste spotkanie wiel-

kanocne, podczas którego 
zostały wręczone odzna-
czenia i podziękowania, 
przebiegło w ciepłej, ro-
dzinnej atmosferze. Wśród 
gości byli także m.in.  
ks. Grzegorz Idzik, radni 
powiatowi i gminni, dyrek-
torzy szkół, przedstawicie-
le związków i organizacji 

kombatanckich. Gościem 
szczególnym, otoczonym 
wyjątkową opieką, była 
98-letnia pani Eugenia 
Adamowicz, Sybiraczka, 
seniorka wołomińskiego 
Koła. Na zakończenie uro-
czystości wszyscy Sybira-
cy otrzymali paczki świą-
teczne – prezent od starosty 
wołomińskiego.

Sukces, który  
nie jest sukcesem
W styczniu tego roku nastąpił wzrost uro-
dzeń w stosunku do stycznia roku ubiegłe-
go o 2,23 tys. Wzrost urodzeń wystąpił także 
w roku ubiegłym, gdy urodziło się o 16 tys. 
dzieci więcej niż w 2015 roku. Rządowe pro-
gnozy mówią, że w tym roku urodzi się po-
nad 400 tyś dzieci.

To dobrze, że następuje 
wzrost urodzeń, bo sytuacja 
demograficzna Polski jest 
dramatyczna. W ostatnich 
kilkunastu latach współ-
czynnik zastępowalności 
pokoleń wynosił 1,2-1,3 
dziecka na statystyczną Po-
lkę w wieku prokreacyjnym, 
a do prostej odtwarzalności 
pokoleń, współczynnik ten 
musi być wyższy niż 2,1. 
Zapowiadany wzrost z pew-
nością nie doprowadzi do sy-
tuacji odtwarzania pokoleń. 
Trzeba, aby wzrost urodzeń 
przekroczył nie 400 tys, ale 

co najmniej 500 tys. Wtedy 
możemy mówić o sukcesie. 
Nawet przy tym wzroście 
urodzeń nadal znajdujemy 
się w sytuacji katastrofy 
demograficznej. Ogłaszanie 
sukcesu z powodu wzrostu 
o kilkanaście, czy nawet 
kilkadziesiąt tysięcy, jest 
niepoważne. Od sukcesu  
w polityce demograficznej 
jesteśmy jeszcze daleko. 
Wysokość tego wzrostu po-
kazuje, że sam program 500+ 
jest niewystarczający. Po-
trzeba wydłużenia urlopów 
wychowawczych do trzech 
lat (przynajmniej od trzecie-

go dziecka) i wprowadze-
nie wymiernych finansowo 
dodatków dla matek, które 
urodziły więcej niż dwójkę 
dzieci. Także matkom, któ-
re urodziły pięcioro dzieci, 
a nie pracowały zawodo-
wo, powinna obligatoryjnie 
przysługiwać emerytura.

Katastrofa demograficzna 
jest największym zagroże-
niem przyszłości naszego 
narodu, dlatego też powinna 
być priorytetem w polityce 
rządu i rząd nie powinien 
uważać, że program 500+ 
jest już kresem polityki pro-
rodzinnej.

Andrzej Saulewicz

Za Zasługi dla Związku Sybiraków
Starosta wołomiński Kazimierz Rakowski został uhonorowany Złotą Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaka została przyznana decyzją Prezesa Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków za wieloletnią działalność na rzecz wołomińskiego Koła Związku 
Sybiraków, za niezawodne wsparcie i życzliwość.



1Numer 2 (52) 2017 GAZETA WOŁOMIŃSKA

GAZETA  WOŁOMIŃSKA
BEZPŁATNA GAZETA ŚRODOWISK SAMORZĄDOWYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ                • Nr 2 (52) 2017

Laureaci wyróżnieni statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej za rok 2016. Od lewej: 
Dariusz Szymanowski, prof. Krzysztof Szwagrzyk, pani Janina Białek „Nadzieja”, odznaczeni 
medalem „Cudu nad Wisłą” – nauczyciele ZS nr 5 w Wołominie Michał Prętkiewicz i Dariusz 
Marcinkowski w towarzystkie członków kapituły – prezesa Jana Tokarskiego, Kazimierza  
A. Zycha i Krzysztofa Wytrykusa.

REKLAMA

15. Gala Anioła Stróża 
Ziemi Wołomińskiej

www.prawicarzeczypospolitej.org
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15. Lat Kapituły Wyróżnienia  
Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej
Kapituła Wyróżnienia Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej podczas gali wręczenia statuetek Anioła przygotowała małą 
niespodziankę dla tegorocznych laureatów których zasługi dla Ziemi Wołomińskiej i Polski są wyjątkowe a mają 
jeden wspólny mianownik – kultywowanie historii i przywracanie jej na nowo Polakom po reżimowych czasach ko-
muny. Tą niespodzianką był utwór Sławy Przybylskiej pt: „Gdzie są chłopcy z tamtych lat “.

Wołomińskie Anioły za rok 2016 rozda-
ne zostały w trzech kategoriach. Główne 
honorowe wyróżnienie „Za szczególne 
Zasługi Dla Rzyczypospolitej Polskiej” 
otrzymał Pan profesor Krzysztof Szwa-
grzyk, wiceszef IPN.  Laudację wygłosił 
prezes kapituły Jan Tokarski, Wyróżnie-
nie „Za Działalność Dobroczynną i Cha-
rytatywną” otrzymało Stowarzyszenie 

„NADZIEJA” z Tłuszcza do którego 
laudację wygłosił pan burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk ,zaś Wyróżnienie 
„Za kultywowanie Wartości Patriotycz-
no–Narodowych” otrzymał Pan Dariusz 
Szymanowski z Wołomina, szef Fundacji 
Wizna 1939, dla tego wyróżnienia lauda-
cję wygłosiła pani burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan. Gala odbyła się sobo-

tę 18 marca w Miejskim Domu Kultury  
w Wołominie. Była to już 15. Gala Wrę-
czenia Wyróżnień „Anioł Stróż Ziemi 
Wołomińskiej za rok 2016” Podczas 
uroczystości Pan Józef Kapaon, laureat 
wyróżnienia rocznik 2008 ze Strachów-
ki Ziemi Rzeczpospolitej Norwidow-
skiej na ręce Prezesa Jana Tokarskiego 
przekazał bardzo ładnie wydaną książkę  

o Ziemi Cypriana Norwida. Licznie 
przybyli goście na uroczystą galę wrę-
czenia statuetek Anioła Stróża Ziemi 
Wołomińskiej oklaskiwali program 
artystyczny Chóru Miejskiego „Can-
tus Cordis” oraz laureatów. W uro-
czystościach uczestniczyli Starosta 
Powiatu Wołomińskiego Kazimierz 
Rakowski, Burmistrzowie i wójtowie 
miast i gmin powiatu: z panią Elżbietą 
Radwan, Ks. proboszcz Witold Gajda, 
pan Krzysztof Kawęcki, radny Sejmiku 
mazowieckiego, poseł Artur Zawisza, 
starosta Konrad Rytel, przewodniczą-
cy Rady Miejskiech Leszek Czarzasty, 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Mikulski oraz radni powiatu i gmin.

Wręczenie statuetki prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi. 
Wręczają dr. Krzysztof Kawęcki, K. A. Zych i starosta Kazimierz Rakowski.Prof. Krzysztof Szwagrzyk Burmistrz Elżbieta Radwan  

i Dariusz Szymanowski.

Od lewej: burmistrz P. Bednarczyk, starosta K. Rakowski, pani J. Białek – 
Stowarzyszenie „Nadzieja”, K. Wytrykus i prezes Kapituły Jan Tokarski

Chór miejski „Cantus Cordis”.
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Czy Rosja szykuje się do ataku?

Polska Agencja Prasowa, za „Nie-
zawisimą Gazietą” podała nfor-
mację o wspólnych ćwiczeniach sił 
specjalnych Rosji i Białorusi. Pierw-
sze ćwiczenia, pod Witebskiem, już 
trwają. Na Białorusi, jak podaje ga-
zeta, w celach ćwiczebnych przeby-
wają tzw. „zielone ludziki”...

– Z dotychczasowych informacji tak 
naprawdę trudno wywnioskować, czy 
to jest tylko straszenie, czy przygotowa-
nie do jakiejś większej operacji, np. na 
terenie jakiegoś państwa sąsiedniego.

Czy Rosja faktycznie może zaata-
kować. A może Kreml wciąż jesz-
cze testuje Stany Zjednoczone oraz 
nowego prezydenta i administrację 
tego państwa?

– Trzeba by wiedzieć, jak Kreml 
ocenia gotowość Zachodu do reak-
cji. Jeżeli bowiem przyjąć, że Zachód  
w dalszym ciągu zachowuje raczej 
twardą postawę wobec Rosji, to Mo-
skwa nie odważy się na taką operację. 
Jednak w ostatnim czasie pojawiły się 
informacje, że prezydent Trump za-
powiada stanowcze działania Stanów 
Zjednoczonych wobec Korei Północ-
nej. Dlatego Kreml może wyciągnąć 
z tego wnioski, że skoro Amerykanie 
angażują się na terenie Azji, to dla 
Rosji otwiera się pole do działań na 
terenie Europy środkowo-wschodniej. 
Wówczas wspomniane wyżej zagro-
żenie może się ziścić. Zresztą wcho-
dzą tu w grę dwie kwestie. Pierwsza: 
to zajęcie przynajmniej Donbasu, 
a przypomnijmy, że Rosja zmienia 
przepisy i będzie masowo rozdawać 
obywatelstwo rosyjskie mieszkańcom 
tego okręgu. Podobny manewr zasto-
sowano przed wojną z Gruzją w 2008 
roku. Rosja przyznawała wówczas 
obywatelstwo Osetyjczykom i Abcha-
zom, żyjącym w regionach, które nie 
uznawały władzy Tbilisi. Może więc 
teraz potraktować wschodnią Ukrainę 
jako swoje terytorium, mogłaby je 
zająć i włączyć do obszaru państwo-
wego Federacji Rosyjskiej. Druga 
kwestia: czym zakończą się ćwiczenia 
Zapad 2017 na Białorusi, czy wojska 
rosyjskie po zakończeniu manewrów 
opuszczą Białoruś.

Czy Zapad2017 to nadal tylko 
„zwykłe ćwiczenia” czy może próba 
uderzenia, agresji w kierunku kra-
jów bałtyckich, w tym i Polski?

Pojawiały się informacje, że w tych 
ćwiczeniach Rosjanie przerzucają 
znacznie większe niż kiedykolwiek 
przedtem ilości sprzętu i wojska – ma 
w nich uczestniczyć 100 tys. żołnie-
rzy, niektóre źródła mówią nawet od 
200 tys. W związku z tym istnieje oba-
wa, czy te wojska tylko będą ćwiczyć, 
czy może zostaną użyte do zajęcia np. 
państw nadbałtyckich – takie obawy 
wyrażają Litwini, Łotysze i  Estończy-
cy. W tej sytuacji  Białoruś stałaby się 
elementem do wykorzystania militar-
nego przez Rosję, jeżeli idzie o relacje 
z Zachodem.

Jak obecnie można ocenić relacje 
między Rosją a Zachodem? Czy  
w naszej części Europy możemy czuć 
się bezpieczni?

– To jest kwestia oceny ze rosyjskiej 
strony na co może sobie pozwolić.  
A tej oceny nie znamy. Dlatego trudno 
wyciągać jakieś wnioski, a nie chciał-
bym bawić się w polityczne spekulacje. 
Można jedynie domniemywać, jak już 
wcześniej powiedziałem- jeżeli Stany 
Zjednoczone miałyby bardziej zaanga-
żować się przeciwko Korei Północnej, 
to Rosja może uznać, że Amerykanie 
nie będą w stanie interweniować w na-
szym regionie. Czyli droga wolna na 
Wilno, Rygę, czy Tallin. Tym bardziej, 
że Donald Trump mówił niedawno  
o podjęciu stanowczych działań w Sy-
rii, a to byłby drugi rejon zaangażowa-
nia USA z dala od Europy. Kreml mógł-
by więc uznać na 100 proc., że Europa 
środkowo-wschodnia, a co najmniej 
„nadbałtyka”, jest „do wzięcia”...

Jeśli chodzi o Syrię, to często mówi 
się, że stała się ona areną starcia 
między Rosją i USA. Środowiska 
prorosyjskie oskarżają Stany Zjed-
noczone o prowadzenie w Syrii woj-
ny z Rosją i Chinami, a komentato-
rzy nastawieni bardziej sceptycznie 
do Federacji Rosyjskiej zwracają 
uwagę, że Putin napędza konflikt do 
spółki z Assadem, że obaj przywód-
cy odpowiedzialni są np. za kryzys 
uchodźczy

– Sytuacja w Syrii jest tak zapętlona, 
że chyba w zasadzie nie trzeba nicze-

go „napędzać”... Prezydent Assad chce 
zyskać kontrolę nad całym krajem. 
Opozycja dysponuje znacznymi siła-
mi. Do tego jeszcze obecność radykal-
nych islamistów, Państwa Islamskiego. 
Jednak konflikt na osi Rosja – USA 
rzeczywiście tam rozwija się.

Z jednej strony mamy ćwiczenia  
i manewry budzące pewien niepokój, 
z drugiej – konflikt w Donbasie, ale 
też sytuację w Syrii. Coraz częściej 
mówi się jednak o jeszcze jednym 
obszarze wojny, w którym Federa-
cja Rosyjska działa dość prężnie –  
cyberprzestrzeń. Mniej więcej pół-
tora miesiąca temu rosyjski minister 
obrony przyznał oficjalnie, że Rosja 
dysponuje „armią hakerów”

– To tylko potwierdzenie ze strony 
Rosji tego, co było od dawna wiado-
me, to oczywisty i znany od dawna 
fakt. Cyberprzestrzeń stała się polem 
działań wymierzonych w inne państwa 

i w tej materii w zasadzie nic nowego 
się nie wydarzyło. Może tylko tyle,  
że Rosja przyznała oficjalnie, że dys-
ponuje takimi siłami. Tak więc wie-
dzieliśmy o tym, że je ma, a dziś wie-
my, iż mówi o tym, że je ma. Niewiele 
to zmienia.

Część komentatorów, również  
w rozmowach z naszym portalem, 
podkreśla, że w Polsce ten obszar 
przez lata mocno zaniedbaliśmy

– Cyberprzestrzeń jest bardzo po-
jemną sferą i skoro od pewnego czasu 
również w Polsce pojawiły się różnego 
rodzaju koncepcje obrony w cyber-
przestrzeni, to, jak rozumiem, państwo 
polskie dysponuje już odpowiednimi 
służbami, które są w stanie zabloko-
wać działania rosyjskich hakerów.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

żródło: fronda.pl

Rozmowę z prof. Romualdem Szeremietiewem dla Frondy przeprowadziła Joanna Jaszczuk.

Cudowna broń Putina, podobno najlepszy na świecie czołg T-14 Armata.
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Groby Sybiraków
widoczne z daleka

Z inicjatywą wyróżnienia sybirackich 
grobów wystąpiła Maria Sobolew-
ska – prezes honorowy wołomińskie-
go Koła Związku Sybiraków. Pomysł 
wsparło Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Wołomińskiej WOŁOMINIAK  
i w pierwszą niedzielę kwietnia na kil-
ku grobach na cmentarzu w Wołominie 
pojawiły się specjalne znaczki. Na bia-
ło-czerwonym tle jest godło Związku 
Sybiraków: dwa skrzyżowane miecze, 
łańcuchy, w zielonym polu splecione 
litery ZS, na górze orzeł w koronie. Na 
dole widnieje napis „Sybiracy”. Jako 
pierwszy został udekorowany grób 
Zofii, Bolesława i Eugenii Mielnic-
kich. Przedstawiciele wołomińskiego 

Koła: Maria Sobolewska i Wojciech 
Witek oraz TPZW WOŁOMINIAK: 
Agata Bochenek, Andrzej Saulewicz 
i Igor Sulich, upamiętnili w ten spo-
sób jeszcze kilka sybirackich grobów. 
Reszta znaczków została przekazana 
Sybirakom zrzeszonym w naszym 
Kole, w najbliższym czasie zostaną 
nimi odznaczone groby nie tylko na 
terenie powiatu wołomińskiego, ale 
także m.in. w Warszawie i Łomży. 
Groby Sybiraków są teraz widoczne 
z daleka. To dobrze, bo osobom, które 
w nich spoczywają należy się pamięć 
i szacunek.

red.

Obchody 7. rocznicy tragedii smoleńskiej

Staraniami lokalnych patriotów na 
czele z panem Ryszardem Walcza-
kiem powstały „Panteon Bohaterów”  
w Sanktuarium narodowym w Osso-
wie, przyjął kolejne dwa pomniki, które 
odsłonili członkowie rodzin Ks. prof.  
R. Rumianka i Min, A. Szczygły wspól-
nie z Ks. Infułatem G. Kalwarczykiem 
oraz Ks. Prałatem Janem Andrzejew-
skim. W asyście Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego Wojskowej Akademii 
Techniczej odczytano Apel Poległych 
oraz licznie przybyli goście jak i miesz-
kańcy złożyli pod pomnikami wieńce  
i kwiaty. Obchody siódmej rocznicy 

tragedii smoleńskiej w Ossowie poprze-
dziła uroczysta Msza Św. celebrowana 
przez sześciu księży na czele z Ks. In-
fułatem G. Kalwarczykiem, który pod-
czas homilii wspomniał o historii Sank-
tuarium w Ossowie i zakazach wstępu 
na jego teren za czasów komuny kiedy 
w latach sześćdziesiątych był wikarym 
w Parafii Kobyłka. Mówił również jak 
Jego ministranci na czele z Konradem 
Rytlem późniejszym starostą, wbrew za-
kazom komuny wdarli się na cmentarz 
będący w granicach poligonu i posta-
wili po latach na miejscach pochówku 
bohaterów wojny 1920 krzyże i upo-

W Ossowie 8 kwietnia 2017 roku w siódmą rocznicę tragedii smoleńskiej w której zginęło 96 osób z elity Rzeczy-
pospolitej Polskiej na czele z prezydentami RP Lechem Kaczyńskim i Ryszardem Kaczorowskim, odsłonięto kolejne 
popiersia – pomniki wybitnych Polaków w Dolince Smoleńskiej Ks. prof. Ryszarda Rumianka rektora UKSW i Ministra 
szefa BBN Aleksandra Szczygło.

rządkowali to święte miejsce. Bardzo 
patriotyczne kazanie w Sanktuarium 
Ossowskim, odnoszące się do tragedii 

smoleńskiej, historii Polski jak i obec-
nych politycznych nastrojów wygłosił 
Ks. Prałat Władysław Trojanowski.

Ksiądz Infułąt G. Kalwarczyk święci popiersie min. Aleksandra Szczygło.

Poświęcenie popiersia ks. prof. Ryszarda Rumianka.

Sanktuarium Narodowe w Ossowie. Homilię głosi ks. prałat Jan Andrzejewski.

Andrzej Saulewicz i Igor Sulich oznaczają groby Sybiraków.
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Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

www.prawicarzeczypospolitej.org

Antypolska narracja
Wypowiedzi aktywistów separatystycznego Ruchu Autonomii Śląska 
nabierają coraz bardziej charakteru antypolskiego. 

W ostatnim czasie lide-
ra RAŚ Jerzego Gorzelika 
szczególnie irytuje działal-
ność organizacji występują-
cej przeciwko kłamstwom 
w zagranicznych mediach, 
które upowszechniają ter-
min „polskie obozy koncen-
tracyjne”: „Towarzystwo  
o komicznej nazwie Reduta 
Dobrego Imienia – Polska 
Liga Przeciw Zniesławieniu 
wypluło z siebie oświadcze-
nie pełne świętego oburzenia 
na określenie powojennych 
obozów mianem ’polskich 
obozów koncentracyjnych’”. 
Gorzelik ironizuje, że „Re-
duta Dobrego Imienia ma  
z prawdą historyczną wspól-
nego mniej więcej tyle, co 
’Reduta Ordona’ Adama 
Mickiewicza”. Zaznacza też 
z dumą: „Mówiłem o pol-
skich (komunistycznych) 
obozach koncentracyjnych, 
zanim stało się to modne”. 
Rzeczywiście Ruch Auto-
nomii Śląska jako pierwszy 
rozpoczął tę szkalującą Pol-
skę narrację. Lansowanie 
sformułowań o „polskich 
obozach koncentracyjnych” 
w 1945 roku i latach na-
stępnych – gdy kraj nasz 
znajdował się pod okupacją 
sowiecko-komunistyczną – 
skierowane jest bardziej na 
użytek ośrodków zagranicz-
nych niż krajowych. Zapew-
ne będzie utrwalać haniebny 
przekaz o „polskich obozach 
koncentracyjnych” w czasie 
okupacji niemieckiej.

Wrogi separatyzm 
W 2012 roku RAŚ i Mu-

zeum Śląskie, zarządzane 
wówczas przez działacza 
RAŚ Leszka Jodlińskiego, 
wyemitowało w jednym z kin 
w Katowicach film pt. „Pol-
skie obozy koncentracyjne”. 
Rzecz dotyczyła zarządza-
nego przez NKWD obozu  
w Łambinowicach. Kino, 
które pokazało projekcję tego 
filmu, było częścią instytu-
cji podlegającej Sejmikowi 
Województwa Śląskiego, 

w którym za promocję kul-
tury i edukacji odpowiadał 
wicemarszałek Gorzelik. 
W styczniu 2017 roku prze-
wodniczący RAŚ zapraszał 
na promocję książki Marka 
Łuszczyny pod zakłamanym 
tytułem „Polskie obozy kon-
centracyjne”. 28 stycznia 
RAŚ zorganizował Marsz 
Pamięci o Zgodzie, którego 
celem było „upamiętnie-
nie więźniów radzieckich  
i polskich komunistycznych 
obozów koncentracyjnych, 
deportowanych do ZSRR 
i inne ofiary Tragedii Gór-
nośląskiej”. Organizatorzy 
marszu wprowadzili nowe 
pojęcie – „radzieckie i pol-
skie komunistyczne obozy 
koncentracyjne”. Obóz pracy 
w Świętochłowicach-Zgo-
dzie, istniejący od lutego 
do listopada 1945 roku, za-
łożony został przez Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego 
i mu podlegał. Zarządzali 

nim oprawcy z UB oskar-
żeni przez Instytut Pamięci 
Narodowej o zbrodnie lu-
dobójstwa. Obok ludności 
niemieckiej znaleźli się tam 
również Polacy z różnych 
rejonów kraju, w zdecydo-
wanej większości ze Śląska. 
Reinterpretacja dziejów Ślą-
ska to ulubione zajęcie „au-
tonomistów”. Jej celem jest 
wyrugowanie znaczenia pol-
skiej tradycji i zwielokrotnie-
nie niemieckiego wpływu na 
rozwój polityczny, gospodar-
czy i kulturowy tego regionu. 
Przykładowo jeden z radnych 
RAŚ mówił, że po pierwszej 
wojnie światowej Polska 
„otrzymała w darze część 
jednego z najbardziej uprze-
mysłowionych skrawków 
Europy”. „Zapomniał” jed-
nak o pokoleniach Ślązaków 
i powstańcach z lat 1919-
1921, którzy oddali życie za 
Polskę. W 2016 roku, w 77. 
rocznicę napaści Niemiec 

na Polskę, w miesięczniku 
„Ślunski Cajtung” ukazał się 
artykuł wieloletniego dzia-
łacza RAŚ Dariusza Dyrdy 
pt. „U nas witali radośnie”. 
Autor pisał, że bohaterska 
obrona Katowic, represje 
niemieckie na Śląsku, walka 
harcerzy z wkraczającymi 
wojskami Wehrmachtu to 
są mity polskiej historiogra-
fii, a po „17 latach polskich 
rządów” Ślązacy „witali 
wkraczający Wehrmacht 
kwiatami”. Ślązacy – pisał 
– nie traktowali Niemców 
jako najeźdźców. Przyznał, 
że na Śląsku byli jednak  
i tacy, którzy „chwytali za 
broń, zwłaszcza ci słynący 
z germanożerstwa”. Dla re-
daktora tego pisemka „Wrze-
sień 1939 roku zlikwidował 
granicę państwową, która 
doskwierała tysiącom ludzi 
na Śląsku”. Dariusz Dyrda, 
autor tych żenujących wynu-
rzeń, był w latach 2010-2011 
redaktorem naczelnym mie-
sięcznika „Jaskółka Śląska” 
– organu Ruchu Autonomii 
Śląska. Z listy tego ugrupo-
wania startował w wyborach 
parlamentarnych i samorzą-
dowych. Z powodu krytycz-
nej oceny działalności Jerze-
go Gorzelika, od dwóch lat 
nie jest już działaczem RAŚ. 
Ojciec Dariusza Dyrdy, Au-
gustyn, wieloletni członek 
PZPR, jest autorem pomnika 
„Postacie z Międzynarodów-
ką na ustach, pod czerwonym 

sztandarem” (1970) w Dąbro-
wie Górniczej oraz pomnika 
Bohaterów Armii Czerwo-
nej (1968), znajdującego się 
na cmentarzu żołnierzy so-
wieckich w Bielsku-Białej.  
W 2010 roku Platforma Oby-
watelska zawiązała w sejmi-
ku wojewódzkim koalicję  
z Ruchem Autonomii Śląska. 
Dzięki temu lider RAŚ został 
wicemarszałkiem zarządu 
województwa, a dyrektorem 
Muzeum Śląskiego w Ka-
towicach kolejny działacz 
– Leszek Jodliński. Jedną  
z pierwszych jego inicjatyw 
był projekt wystawy na te-
mat historii Górnego Śląska. 
Wystawa wywołała ogromne 
kontrowersje. Ukazane na 
wystawie dzieje Śląska roz-
poczynały się od czasów, gdy 
znajdował się on w okresie 
rozbiorów na terenie Prus. 
W części wystawy „Wybitne 
postaci” wymienieni zostali 
tylko Niemcy. Nie uwzględ-
niono Wojciecha Korfante-
go, nie mówiąc już o innych 
osobach zasłużonych dla pol-
skości Śląska. Projekt „jako 
skrajnie proniemiecki” kryty-
kowały nawet władze samo-
rządowe PO. W konsekwen-
cji marszałek województwa 
śląskiego zakończył z nim 
współpracę. W wyniku tej 
decyzji „autonomiści” ze-
rwali koalicję z PO.

Koniec cz. I – dokończenie  
w następnym numerze
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„Fundacja Dzieci – Dzieciom zaprasza do Nadliwia (Stra-
chów – gmina Jadów) dzieci i młodzież niepełnosprawną 
oraz ich rodziców do udziału w programie rehabilitacyj-
nym „TALITHA KUM”. Program ma charakter terapeu-
tyczny w oparciu o ścisłą współpracę rehabilitantów  
z rodzicami. Szczegóły jak w załączonym ogłoszeniu”.

Projekt „Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej” dofinansowany ze środków Powiatu 
Wołomińskiego w ramach umowy nr 38.2017 z dnia 26.01.2017r. 

OGŁOSZENIE

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Dzieci–Dzieciom w Nadliwiu – Strachów, ul. Nadliwie 1 informuje, że będzie 
realizować zadnie publiczne pt. „Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej”. 
Przedmiotem niniejszego zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Fundację  
w okresie od 18 kwietnia do 14 grudnia 2017 r. zajęć rehabilitacyjno-terapeu-
tycznych dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu 
wołomińskiego w gminach: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Marki, Strachówka, 
Tłuszcz, Wołomin. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie. Ich celem jest wsparcie rozwoju dzie-
ci niepełnosprawnych poprzez poprawę ich stanu psychofizycznego, komunikacji  
i uspołecznienia. Istotne jest również podniesienie wiedzy i umiejętności ich rodziców, 
pozwalających im być bardziej kompetentnym, ukierunkowanym na potrzeby rozwojowe 
swojego dziecka. 

W sytuacjach uzasadnionych złym stanem zdrowia dziecka lub brakiem 
możliwości dojazdu z dzieckiem do siedziby Fundacji istnieje możliwość reha-
bilitacji dziecka w domu rodzinnym.

Kryteria kwalifikacyjne do projektu: zamieszkanie na terenie powiatu wołomińskiego w/w 
gminach oraz zgłoszenie dziecka/dzieci z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Nabór uczestników projektu po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie z kserokopią 
orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, odbywać się będzie od 25 marca do 15 kwi-
etnia 2017 r. w godz. 10.00–11.00 i 17.00–18.00 w siedzibie Fundacji w Nadli-
wiu–Strachów, ul. Nadliwie 1. Przyjmowane będą również zgłoszenia wysłane 
w tym okresie za pośrednictwem poczty.
Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.dziecidzieciom.pl 
lub otrzymać w siedzibie Fundacji, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej 
poszczególnych gmin, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym 
Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie. Może być ona 
również przesłana drogą e-mail. 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Pani dr Bożena Stępnik-Świątek – Koordy-
nator projektu, tel. 506 047 550, e-mail: bozena.stepnik@neostrada.pl

Zarząd Fundacji Dzieci Dzieciom

FUNDACJA
APOSTOLSTWA EUCHARYSTYCZNEGO

DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DZIECI–DZIECIOM

OKIEM PATRII

Byłeś – jesteś, mistrzem myślenia 
Twoje wiersze 
W logicznym idą szeregu. 
Przyczyny dotykasz istnienia, 
Pisałeś piórem z nieba wziętym.

Twoje słowa ciągle w biegu 
Do Ojczyzny biegną Domu. 
Przed obrazem klękasz świętym 
Tęsknotą w sercu malowanym.

Powiedz – dla kogo i komu 
Dzisiaj są potrzebne 
Twoje wiersze Polską przeplatane? 
Niosłeś w sercu Polskę dumną 
Choć płakałeś nad jej trumną.

Wymodliłeś Zmartwychwstanie, 
Polska będzie – zmów powstanie. 
Krwią zalana – Polska święta 
Choć przez wrogów jest wyklęta, 
Wieszczów ogniem przeniknięta 
Twój testament wciąż pamięta.

W polskich domach – żyj Cyprianie 
Kochać Polskę, naucz dzieci, 
Jak w Chopina fortepianie 
Każdy dźwięk dla Polski leci, 
Tak ucz znowu polskiej mowy, 
Aby Prawdę niosło słowo, 
Aby każdy Polak nowy 
Kochał Polskę wciąż na nowo.

Nadliwie, 19 września 2016

CYPRIANOWI
Ks. Krzysztof Małachowski o. s. Prima aprilis

Szanowni Państwo!
W dawnych przed-internetowych 

czasach pierwszy kwietnia był oka-
zją, żeby się zabawić. Media wpusz-
czały jakąś, najczęściej sensacyjną, 
wiadomość i czekały na reakcję od-
biorców. Później było wesoło i oczy-
wiście wiadomość dementowano.

Czasy się zmieniły i redaktorzy ma-
instreamowych mediów nie demen-
tują fałszywych wiadomości, bo te 
wiodące, wyspecjalizowane w kłam-
stwach na co dzień, z tego właśnie 
żyją. Wymyślają dowolną bzdurę, 
aby tylko zgodną z wyznawaną przez 
siebie ideologią i publikują ją bez 
żenady. Przyłapani na prymitywnym 
kłamstwie, nie widzą potrzeby pro-
stowania go na takiej oto zasadzie: 
może X tego rzeczywiście nie powie-
dział, ale zapewne chciał powiedzieć. 
I co im zrobisz?

Tak więc teraz prima aprilis trwa 
praktycznie cały rok, z tą wszak-
że różnicą, że oszukujący nigdy nie 
przyznają się do uprawianego przez 
siebie tego bezczelnego procederu. 
Nie ma takiej potrzeby, skoro udało 
się ludziom wmówić, że prawda czy 
jej brak, to w zasadzie to samo. 

Pozdrawiam 
Małgorzata Todd

Gala wręczenia Aniołów Stróżów Ziemi Wołomińskiej za rok 2016.
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Moje są tylko krótkie chwile
Do następnego wcielenia zabiorę ziarenko osobowości – pisze wołomińska poetka,  
która ma „uparte serce, niesforną duszę” i nieodgadnioną osobowość – Helena Baronicz.

Moje, naprawdę moje są tylko krótkie chwile – napisała w jednym ze swoich wierszy Helena Baronicz. W innym zaś 
stwierdziła: „Kto mierzy życie latami, to bardzo się myli./ Należy je oceniać bogactwem mijającej chwili”. Dzisiaj 
mówi: – Umiem docenić każdą chwilę, cieszyć się drobiazgami, nie przywiązuję wagi do tego, żeby mieć. Mnie inte-
resuje coś innego, świat, kruchość życia, tragiczne zaśmiecenie środowiska. Piszę bo chcę pisać, nie zastanawiam 
się dla kogo, pod jaką publiczność. Piszę, bo mam w sobie ogrom dobra i energii, które trzeba przekazać dalej.

Helena Baronicz przekazuje ten ogrom 
dobra i energii od 1995 r., odkąd wydała 
pierwszy tomik wierszy „Wizerunek”. Póź-
niej wydała jeszcze sześć tomików wierszy, 
opowiadania i wspomnienia. – Ile napisałam 
wierszy? Nie wiem, kiedyś je policzę. 350, 
a może więcej? Zresztą, co to jest wiersz, 
jak ma zwrotkę, to już wiersz? – zastanawia 
się. W swojej twórczości poetka zawarła 
całą swą fascynację człowiekiem, życiem, 
otaczającym światem. Z jej wierszy wręcz 
bije optymizm oraz wiara w bezgraniczną 
moc dobra i miłości. - Ktoś pisze sercem, ja 
piszę życiem, to co widzę, co mi się podoba 
lub nie podoba. Ja właściwie nie mam nic 
wyjątkowego do powiedzenia, wolę czytać, 
a jeśli pisać to tylko o sobie, o moich wybo-
rach, miłościach. 

„Słucham tego, co mówią mądrzejsi ode mnie
Czytam, co piszą autorytety uznane.
Rozmawiam z tymi, których cenię i szanuje…
Poddaję to pod rozwagę świadomości;
Intuicji, rozumu, sumienia…
I tak swój model świata kształtuję”.

W tych wierszach jest siła 
Tak jak Helena Baronicz jest zjawiskiem 

nieodgadnionym i wyjątkowym, tak jej 
twórczość jest bardzo różnorodna i przez to 
fascynująca. Na pierwszy rzut oka jest to ty-
powa poezja kobieca, nastrojowa i liryczna. 
W wierszu „Co lubię” pojawiają się nawet 
– niczym u Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
– tiule, woalki, lustra i koronki. Ale to tyl-
ko pozór, bo w poezji Baronicz tkwi siła. 
Niezwykła siła, która bierze się z przeżyć, 
doświadczeń i danej tylko wybranym, ży-
ciowej mądrości. Poza tym, a może przede 
wszystkim, w wierszach Heleny Baronicz 
jest uczciwość. Tu nie ma przymilania się 
do czytelników, pisania pod publiczkę, 
„puszczania” oka, naginania pióra do tego, 
co aktualnie jest modne i poprawne. Poetka 
nigdy by sobie na takie umizgiwanie nie po-
zwoliła. W jej wierszach pierwszeństwo ma 
prawda i jasny podział na to co dobre i złe.  
I właśnie ta uczciwość sprawia, że wierzy-
my w to co pisze i co mówi. A nawet więcej 
niż wierzymy – moc tego uczciwego prze-
kazu sprawia, że często poglądy, przekona-
nia i słowa poetki pożyczamy, przejmujemy 
i traktujemy jak własne. 

Nie mylić!
Dobrych uczynków z efekciarstwem
Cudów z szarlataństwem
Zapału i pasji – z fanatyzmem
Wygodnictwa – z optymizmem
Protestów z fanaberią
Pobożności z bigoterią
Narodu z ustrojem panującym
Kościoła z Bogiem Wszechmogącym
Anarchii z demokracją
Prawdy – z jedyną racją.

Życie niczego nie obiecywało 
Helena Baronicz jest mistrzynią miniatu-

rek, krótkich, często zabawnych form lite-
rackich. W każdej z nich zawarta jest mą-
drość, o życiu i o nas samych. Ileż trzeba 
talentu, żeby w kilku wersach tak trafnie 
oddać nasze oczekiwania i rozczarowania, 

niepewności i ułomności. Widać tu niesa-
mowity dystans do świata ich autorki, tak 
jakby – przywołując tytuł jednego z tomi-
ków wierszy – rzeczywiście spoglądała 
na wszystko z portretu, obserwując świat 
z bezpiecznego miejsca, figlarnie się przy 
tym uśmiechając. Oto kilka takich celnych 
miniaturek:

„Było, minęło, jak z bicza trzasło!/ To co 
zapalić się nie zdążyło – też zgasło”.

„Gromadnie wyprzedzili mnie ci, co na 
wozach jechali./ Mnie przypadło być za-
wsze z tymi,

którzy te wozy pchali”.
„Pięknie stworzyłeś mnie Boże, jak na 

cud życia przystało./Tylko, że duszę szalo-
ną tchnąłeś

w zbyt powolne ciało”.
„Czasem nam się wydaje, że życie nas 

oszukało./ To nieprawda – ono niczego nam 
nie obiecywało”.

Tyle mam sekretów
O sobie Helena Baronicz mówi bar-

dzo niechętnie. – Mam tyle sekretów, 
ile gwiazd na niebie. Nikt nie zna mo-
ich tajemnic – odpowiada, zapytana  
o życie prywatne. Więcej można do-
wiedzieć się ze zbioru opowiadań „Po-
wrót do wspomnień” oraz z wierszy, 
np. z „Mini Sagi Rodu B.”: Dziadka 
młodość – to niewola, katorga, zesła-
nie…/ Rodziców – Sybir – powrót do 
kraju, bezrobocie, niedola./ Nasze ży-
cie – wojna, okupacja – krematoria./
Dzieciom przypadła socjalizmu pora! 
(fragm..) – Dzieciństwo miałam wspa-
niałe – podkreśla. – Ale młodość przy-
padła na czasy wojny i okupacji. Do-
rosłe lata kwituje krótkim: - Rodzina 
mi się udała. I tyle można dowiedzieć 
się od tej rodowitej wołominianki o jej 
życiu. Więcej trzeba poszukać w wier-
szach, w „Wizerunku” napisała:

„Przelewając uczucia na papier,

Mimowolnie swój portret skreśliłam.
Kiedy spojrzałam na ten wizerunek,
 Zdziwiłam się i przeraziłam”. 

Żyję sobie w dwóch światach 
Autorka ponad 350 wierszy (pisze 

odręcznie ołówkiem, dopiero później 
przepisuje na komputerze) starannie 
oddziela prywatność od twórczości. – 
Żyję sobie w dwóch światach, nikomu 
nie wadzę – mówi krótko. Woli wypo-
wiadać się poprzez poezję, najchętniej 
podczas spotkań z publicznością. Nie 
da się zliczyć, ile razy od 1995 r. He-
lena Baronicz spotkała się z czytelnika-
mi. Tymi wiernymi, którzy towarzyszą 
jej od początku i tymi, którzy przy-
chodzą na spotkanie, bo chcą przeżyć 
wyjątkowe chwile w niepowtarzalnym 
klimacie. – Lubię spotykać się z czytel-
nikami, wychodzić do ludzi, usłyszeć, 
co myślą o mojej twórczości. Mam sta-
łych odbiorców mojej poezji, najpierw 
spotykałam się z nimi w Wołominie i w 
całym powiecie, potem ruszyłam dalej, 
m.in. przez cztery lata uczestniczyłam 
w spotkaniach w Busku. To były praw-
dziwe koncerty, z muzyką i śpiewem. 

Do tej pory Helena Baronicz wydała 
siedem tomików, kolejny jest w bli-
skich planach. – Moje książki nie tra-
fią pod strzechy, tylko tam, gdzie będą 
potrzebne – mówi. - Moim marzeniem 
jest, żeby trafiły do ludzi. 

Trzeba fantazję i odwagę mieć
Wiersze Heleny Baronicz nie są lek-

kie, miłe i przyjemne. To utwory nad 
którymi trzeba usiąść, zastanowić się, 
zapamiętać. To przenikliwe refleksje 
nad życiem i upływem czasu, to do-
maganie się szczęścia dla każdego 
człowieka. To „myśli nieujarzmione”,  

kogoś, kto idzie w życiu własną drogą. 
Zdaniem poetki, „myśl jest nieskończe-
nie wolna i nieograniczone możliwości 
w czynieniu dobra ma…” Te myśli są 
bardzo proste, a mimo to dla niektórych 
nieosiągalne, jak np. ta z wiersza „Naj-
ważniejsze”: 

„Przeżyć życie tak, aby nie wstydzić 
się za siebie”.   

albo:
„Można żyć modlitwą, można modlić 

się życiem”. 
Dzięki swojej różnorodności, twór-

czość Heleny Baronicz jest ponadcza-
sowa i nieprzemijająca. Jakże aktualne 
są wiersze przepełnione troską o losy 
naszej planety, będące przestrogą i jed-
nocześnie wołaniem o ocalenie Ziemi. 

„Zatrzymajmy ten szaleńczy bieg do 
zagłady,

Póki jeszcze maj zazielenia drzewa.
Póki wróbel za oknem ćwierka
I skowronek pod niebem śpiewa.
Póki w letni dzień – kolorowy
Motyl na firance siada…
A o zmierzchu ćma zwabiona
Blaskiem lampy do pokoju wpada.
Zatrzymajmy się, póki jeszcze
Ziemię pod stopami czujemy.
Zatrzymajmy się, póki nie jest za późno,
Póki jeszcze coś uratować możemy”.
Postawa pani Heleny Baronicz oraz 

jej twórczość są niecodziennym zja-
wiskiem. Są dowodem, że nawet  
w tych szalonych czasach można iść 
swoją drogą, wypełnioną wartościami, 
szacunkiem dla drugiego człowieka, 
ciekawością świata, kulturą i dobrym 
wychowaniem. Bo przecież, jak sama 
napisała:

„Aby móc nad poziomy się wznieść,
Trzeba fantazję i odwagę mieć.
Nie trwać uparcie przy tym, co się 

zdewaluowało…
Naprzeciw nowemu wychodzić śmiało”.

Aktorka Anna Dymna z panią Heleną Baronicz.
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