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4 czerwca 1992 – „Noc Teczek”
25. lat od obalenia rządu Jana Olszewskiego

Za co odwołano rząd Jana Olszewskiego
Rząd Jana Olszewskiego w obronie polskiej racji stanu, przy podpisywaniu traktatu polsko-rosyjskiego, zmusił Lecha Wałęsę  
i stronę rosyjską do rezygnacji z zapisu o zgodzie na tworzenie spółek polsko-rosyjskich na terenie byłych baz wojsk. Zapis taki 
byłby wyjątkowo szkodliwy ze względów bezpieczeństwa. Było to jednym z powodów odwołania Jana Olszewskiego i jego rządu.
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Kazimierz Andrzej Zych

Tuż przed tamtym zamachem 
politycznym, dziś z perspek-
tywy czasu można śmiało tak 
powiedzieć w dramatycznym 
i jakże proroczym przemówie-
niu na posiedzeniu Sejmu RP 
z 4 na 5 czerwca 1992 roku 
premier Jan Olszewski powie-
dział: „(…) w tej grze jest coś 
więcej, w tej grze jest pewien 
obraz Polski – jaka ona ma być. 
Może inaczej, czyja ona ma 
być? (…) Polska przez czter-
dzieści parę lat była własno-
ścią pewnej grupy (…). Potem 
myśmy w imię racji, ważnych 
racji politycznych zgodzili się 
na pewien stan przejściowy, na 
kompromis, na to, że ta Polska 
jeszcze przez jakiś czas będzie 
i nasza i nie całkiem nasza. 
I zdawało się, że ten czas się 
skończył. Skończył się wtedy, 
powinien się skończyć, kiedy 
uzyskaliśmy władzę pocho-
dzącą z demokratycznego, 
prawdziwie demokratycznego 
wyboru. A dzisiaj widzę, że nie 
wszystko się skończyło, że jed-
nak wiele jeszcze trwa i że to, 
czyja będzie Polska, musi się 
dopiero rozstrzygnąć”.

Działania podjęte przez rząd 
Jana Olszewskiego w dzie-
dzinie gospodarczej i polity-
ki międzynarodowej stały się 
groźne dla interesów postko-
munistycznej oligarchii finan-
sowo – politycznej, oraz grup 
zainteresowanych pozostaniem 
Polski w moskiewskiej strefie 
wpływów. Widomym elemen-
tem integrującym poszczegól-
ne grupy zagrożone polityką 
rządu stała się lustracja. To 
właśnie byli agenci SB działa-
jący po roku 1989 już jako biz-
nesmeni i politycy obawiali się 
najbardziej lustracji. Olszewski 
musiał zostać odwołany!

Minęło dwadzieścia pięć 
lat od tamtych wydarzeń co 
pozwoliło Polakom bardziej 
zrozumieć potęgę i wpływy 
wrogich Polsce służb na funk-
cjonowanie państwa różnych 
grup powiązanych z byłymi  
i obecnymi służbami specjal-
nymi. Tragiczna śmierć elity 

państwa polskiego pod Smo-
leńskiem w drodze na obchody 
70. rocznicy zbrodni ludobój-
stwa  w Katyniu i brak deter-
minacji rządu RP w jej wyja-
śnieniu, ukrywanie dowodów 
katastrofy, opóźnianie śledztwa 
i wszechobecna propaganda 
negacji i wyśmiewania każdej  
z prób wyjaśnienia tej najwięk-
szej tragedii w powojennych 
dziejach Polski potwierdza 
słuszność słów premiera Jana 
Olszewskiego z przed 25 lat. 
Władza ich jest tak duża, że na-
wet podający się za prawicowy 
późniejszy rząd AWS, Jerzego 
Buzka nie był w stanie prze-
głosować przygotowywanej od 
wielu lat ustawy dekomuniza-
cyjnej. Okazało się, że w głoso-
waniu nie uczestniczyło ponad 
20 posłów AWS, zaś   premier 
Jerzy Buzek w tym czasie wy-
jechał „lustrować” jakieś go-
spodarstwo rolne. Podobnie jest 
dziś projekt uchwały przygoto-
wany przez PiS o powołaniu 
międzynarodowej komisji d/s 
zbadania katastrofy prezydenc-
kiego samolotu jak i uchwały 
o natychmiastowym zwrocie 
zagarniętego polskiego wraku 
samolotu i innych kluczowych 
dowodów, zostaje odrzucony 
głosami posłów wolnej Polski. 
Jest to sprawa bez precedensu 
w najnowszej historii, chyba 
że odniesiemy się do czasów 
kiedy zaborcy wymazali Polskę  
z mapy Europy a tzw. posłowie 
patrioci prosili Rosję o wspar-
cie. Na efekty takich działań 
długo nie musieliśmy czekać, 
sto dwadzieścia trzy lata nie-
woli zrobiło swoje. Pomnik 
symbol zniewolenia Polski, Pa-
łac Namiestnikowski obecnie 
(Prezydencki) na Krakowskim 
Przedmieściu stoi do dziś.

Czyja była Polska do 2015 
roku? Myślę, że Jan Olszew-
ski miał rację, ta fundamen-
talna kwestia nie jest jeszcze 
rozstrzygnięta. Dwadzieścia 
kilka lat po 1989 roku to nie 
w pełni wolna Polska to raczej 
PRL-bis, gwarantujący post-
komunie i sprzedawczykom  
z opozycji rządzenie i rozkra-
danie kraju w dowolny sposób  
a co najbardziej bulwersują-
ce to chronienie aż do samej 
śmierci postkomunistyczne-
go aparatczyka Jaruzelskiego 
i jego ekipy.  W społeczeń-
stwie polskim jednak daje 
się zauważyć wielką reformę 
myślową zmierzającą do jak 
najszybszego wręcz rewolu-
cyjnego ukształtowania kraju 
w oparciu wartości narodowo-
-patriotycznych tych samych z 
którymi związane są najpięk-
niejsze karty historii Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Dwudzie-
sta piąta rocznica haniebnego 
odwołania rządu premiera Jana 
Olszewskiego to okazja do 
przypomnienia właściwej poli-
tyki tamtego rządu w kierunku 
której  zmierzała obecnie nasza 
Ojczyzna aż po zwycięskie 
wybory ogólnopolskiego ruchu 

narodowo - wyzwoleńczego 
zrzeszonego w Komitecie Wy-
borczym PiS.

Prawo i Sprawiedliwość 4 
czerwca w Sali Kolumno-
wej Sejmu będzie obchodzić 
25. rocznicę „obalenia” rządu 
Jana Olszewskiego. Wydarze-
nia z 1992 roku będą wspominać 
współpracownicy b. premiera  
i naukowcy. Głos zabiorą m.in. 
sam Olszewski oraz prezes PiS 
Jarosław Kaczyński.

Obchody organizuje szef 
MSW w rządzie Olszewskie-
go, obecnie poseł PiS Antoni 
Macierewicz. Macierewicz po-
wiedział, że podczas spotkania 
w Sejmie będą przypomniane 
dokonania rządu Olszewskie-
go, które – jak mówił – często 
są zapomniane.

„Rząd Olszewskiego jako 
pierwszy sformułował podsta-
wowe zasady polskiej drogi 
do niepodległości. Zwłaszcza 
wymiar gospodarczy był dla 
nas ważny. Rząd jako pierwszy 
przyjął rozwiązania korzystne 
dla rolnictwa, wprowadzono 
ceny minimalne, wstrzymali-
śmy rozkradanie majątku na-
rodowego, zablokowaliśmy 
przekształcenie dawnych baz 
sowieckich w ośrodki ekspan-
sji polityczno-gospodarczej 
służb rosyjskich, wreszcie 
podjęliśmy pierwsze decyzje 
lustracyjne” – wymieniał Ma-
cierewicz. Jego zdaniem pro-
gram rządu Olszewskiego stał 
się podstawą obecnego progra-
mu PiS.

Prezes PiS pytany w czwar-
tek o plany PiS na 25. rocznicę 
upadku rządu Olszewskiego, 
mówił: „będzie spotkanie, bę-
dziemy mówili o tej sprawie, 
bo to był bardzo ważny zwrot 
w historii Polski. Dokładnie  
w trzy lata po wyborach czerw-
cowych pewien etap – żeby 

Polska nie była krajem post-
komunistycznym, czy też post-
kolonialnym – się wówczas 
skończył, niestety skończył się 
przegraną”.

„Gdyby wtedy wszystko 
potoczyło się inaczej, Pol-
ska byłaby lepsza, silniejsza, 
bogatsza, ilość społecznego 
nieszczęścia byłaby znacznie 
mniejsza. Jako naród byliby-
śmy w nieporównanie lepszej 
kondycji” – przekonywał Ka-
czyński.

W 20 rocznicę obalenia rzą-
du Jana Olszewskiego to był  
czwartek Jarosław Kaczyński 
odrzucił zaproszenie premie-
ra Donalda Tuska na obiad  
w przypadającą również 4 
czerwca rocznicę wyborów 
„kontraktowych” 1989 r. czyli 
układu z komunistami czego 
efektem był wybór gen. W. 
Jaruzelskiego na prezydenta 
Polski. 

Rząd Olszewskiego upadł 
4 czerwca 1992 w tzw. nocy 
teczek, po ujawnieniu przez 
szefa MSW Antoniego Ma-
cierewicza na wniosek Sejmu 
(wykonanie sejmowej uchwały 
lustracyjnej) archiwaliów SB 
– listy kilkudziesięciu polity-
ków figurujących w archiwach 
MSW jako konfidenci komu-
nistycznych służb specjal-
nych. Na liście tej znajdował 
się m.in. Lech Wałęsa, który 4 
czerwca wnioskował o odwo-
łanie premiera. Dziś już wiemy 
że w aktach Kiszczaka znajdo-
wała się teczka agenturalna Le-
cha , któremu bezpieka nadała 
pseudonim „ Bolek”, można 
powiedzieć taki prezydent jaki 
pseudonim. Były prezydent nie 
zwrócił do archiwum przeka-
zanych mu teczek założonych 
na jego osobę przez SB , nie-
które zostały zniszczone inne 
zaginęły – jak widać szef ko-
munistycznej bezpieki gen. Cz. 
Kiszczak zostawił sobie polisę 
tzw. wisienkę na torcie - akta 
współpracy  prezydenta nowej, 
wolnej Polski o pseudonimie „ 
BOLEK”. Czas zapytać pana 
prezydenta  Wałęsę , gdzie 
są zaginione akta operacyjne 
które dostarczył mu ówczesny 
szef UOP gen. Gromosław 
Czempiński? Historia zama-
chu na demokratyczny rząd 
premiera Jana Olszewskiego 
nie jest jeszcze wyjaśniona do 
końca.

25. rocznica obalenia rządu Jana Olszewskiego  
– Pierwszego w pełni demokratycznego rządu III RP

Obchodzimy dwudziestą rocznicę czerwcowego przewrotu, obalenia – przy zachowaniu for-
malnego legalizmu – rządu premiera Jana Olszewskiego. Stało się to 5 czerwca 1992 r. tuż 
po północy. Decydujący wpływ na te wydarzenia miał ówczesny prezydent RP Lech Wałęsa. 
Z perspektywy czasu rząd Jana Olszewskiego mógł być przełomowym w dziejach III Rzeczy-
pospolitej. Tak się jednak nie stało.
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Nadszedł czas na Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku!

8 czerwca oficjalnie została zakomunikowana decyzja Ministerstwa 
Obrony Narodowej w sprawie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
w Ossowie. Wiceminister Michał Dworczyk, sekretarz stanu w MON, 
przedstawił wstępne warunki, na jakich resort jest gotów zbudować 
muzeum upamiętniające zwycięską wojnę z bolszewikami.

To bardzo dobra wiadomość 
i początek szczęśliwego fi-
nału kilkunastoletniej batalii 
o godne upamiętnienie wiel-
kiego polskiego zwycięstwa, 
w której dla ossowskiej ziemi 
od początku najwierniejszym 
ambasadorem było środowi-
sko patriotyczne skupione 
wokół Kazimierza Andrzeja 
Zycha. W sierpniu 2015 roku 
rozpoczęliśmy nowy etap na-
szych działań promocyjnych 
pod hasłem Czas na Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 1920 
roku, a w lutym 2016 roku 
wystosowaliśmy blisko dwa 
tysiące listów do najważniej-
szych osób w państwie – pre-
zydenta, premier, ministrów, 
posłów, senatorów, samorzą-
dowców, przedsiębiorców, 
duchownych spinając je ko-
lejnym hasłem: Bitwa War-
szawska 1920 – Zwycięstwo 
Polski, ocalenie Europy!

Blisko trzyletnia kampania 
komunikacyjna była wpisana 
w strategiczną zmianę podej-
ścia do tematu – od począt-
ku założyliśmy, że budowa  
i utrzymanie Muzeum w Osso-
wie to zadanie dla państwa,  
a rolą samorządu jest skutecz-
ne zwrócenie uwagi rządzą-
cych na nasz projekt. Dodat-
kowo zaproponowaliśmy, by 
muzeum otoczyć parkiem hi-
storyczno-militarnym. Tysią-
ce pism, wymiana korespon-
dencji, dziesiątki spotkań, 
liczne publikacje medialne, 
udział w konferencjach, lob-
bing wśród decydentów – 
wszystkie te działania były 
prowadzone po to, aby sprawa 
Muzeum w Ossowie zyskała 
ponadlokalny wymiar.

Pierwsza poważna deklara-
cja ze strony ministra Antonie-
go Macierewicza padła ponad 
roku temu, podczas spotkania 
w Wołominie. Reprezentujący 
ministra ówczesny rzecznik 

resortu pan Bartłomiej Mi-
siewicz oświadczył, że MON 
jest gotowe wybudować Mu-
zeum Bitwy Warszawskiej, 
jako filię Muzeum Wojska 
Polskiego. Organizatorem 
spotkania był wspomniany 
wcześniej Kazimierz Andrzej 
Zych. Jednocześnie zostali-
śmy poproszeni o cierpliwość 
i dyskrecję, a także nieusta-
wanie w naszych działaniach 
promocyjnych, ze względu na 
wagę sprawy i czas niezbędny 
dla decyzji politycznych. Ko-
lejne miesiące przyniosły wie-
le wydarzeń, wśród nich tak 
spektakularne, jak poprawki 
do budżetu państwa zgłoszo-
ne w Sejmie przez opozycyjne 
ugrupowania, które podzieliły 
los wszystkich innych pod-
czas pamiętnych głosowań 16 
grudnia w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP. Można powiedzieć 
nieco przewrotnie, że temat 
Muzeum Bitwy Warszaw-
skiej połączył w działaniu 
wszystkie siły i stronnictwa 
polityczne, ale wiążące roz-
strzygnięcie przyniosła dopie-
ro decyzja ministra Antoniego 
Macierewicza. Osoba patro-
na projektu daje nadzieję na 
szybką realizację inwestycji 
– nawet polityczni przeciw-
nicy ministra nie odmawiają 
mu determinacji i siły cha-
rakteru, co przy niezwykle 
krótkim czasie pozostałym do 

100 rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej, jest sprawą kluczową.

W tym miejscu chcę po-
dziękować wszystkim moim 
współpracownikom, którzy 
nie ustawali w działaniach, by 
utworzenie Muzeum w Osso-
wie stało się możliwe. Ser-
deczne podziękowania skła-
dam na ręce prof. Grzegorza 
Łukomskiego, Prezesa Sto-
warzyszenia Naukowo-Ba-
dawczego Instytut Historycz-
ny Bitwa Warszawska 1920, 
który wspierał nas fachową 
wiedzą podczas licznych spo-
tkań i rozmów, m.in. w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, 
Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i Kan-
celarii Prezydenta RP. 

Przed nami negocjacje tre-
ści listu intencyjnego, który 
określi założenia, harmono-
gram i zadania przy realizacji 
projektu. Niezależnie od rado-
ści, którą przyniosła nam de-
cyzja MON, nadal będziemy 
profesjonalnie procedować 
dokumenty, by ta inwestycja 
nie tylko godnie uczciła bo-
haterów 1920 roku, ale także 
przyniosła dobro mieszkań-
com ziemi wołomińskiej – by 
rozsławiając wielkie zwycię-
stwo Polski, stała się począt-
kiem dobrej zmiany dla na-
szej małej Ojczyzny!

Elżbieta Radwan 
Burmistrz Wołomina

Powstanie Muzeum  
Bitwy Warszawskiej
W czwartek, 8 czerwca br. z inicjatywy Minister-
stwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie 
sekretarza stanu Michała Dworczyka z samorzą-
dowcami powiatu wołomińskiego w sprawie bu-
dowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.

W spotkaniu udział uczestniczyli samorządowcy gminy Wo-
łomin, powiatu wołomińskiego oraz wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera.

Wiceminister Michał Dworczyk przedstawił samorządowcom 
warunki, na jakich MON jest gotowe zbudować nowoczesny obiekt 
upamiętniający zwycięską wojnę z bolszewikami w 1920 roku.

Muzeum Bitwy Warszawskiej będzie filią Muzeum Wojska 
Polskiego. Prace przygotowawcze, budowa oraz ekspozycja 
zostaną sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Uczestnicy spotkania zadeklarowali, że do końca czerwca zo-
stanie podpisany list intencyjny, w którym określone zostaną 
założenia, harmonogram oraz zadania przy realizacji projektu.

źródło: www.mon.gov.pl

Warto było zabiegać  
o budowę Muzeum Bitwy 
Warszawskiej w Ossowie

Warto było zabiegać z determinacją wiele lat o rozpoczęcie bu-
dowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, gdzie 14 sierpnia 
1920 roku Wojsko Polskie Legii Akademickiej 236 p.p. na czele  
z Kapelanem Ks. mjr. Ignacym Skorupką w kilku atakach, odpie-
rając wroga pokonało Armię Czerwoną tuż u wrót Warszawy. Lata 
pracy bezimiennych wielu ludzi zgromadzonych przy kapłanach 
śp. Ks. Kazimierzu Konowrockim i Ks. Prałacie Janie Sikorze, 
samorządowców Wołomina i powiatu, głownie okresu AWS z lat 
1998–2002 r., kiedy Ossów przywracano po latach zakłamania 
na pierwsze strony historii pokazując chwałę i męstwo Żołnierza 
Polskiego, oraz kunszt dowodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego  
i Jego Sztabu – nie poszły na marne.       Dokończenie na str. 4 =>
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=> Dokończenie ze str. 3
W tamtych latach odnowiono Kaplicę i Cmentarz Orląt Ossow-

skich, postawiono pomnik Ks. I. Skorupki, tuż obok niego pod 
przywództwem starosty K. Rytla, K. Wytrykusa, I. Maślanego, 
T. Rokickiego i P. Solisa oraz wielu prawych osób powstał pa-
wilon historyczny. Miałem i ja swój malutki wkład w to wielkie 
dzieło. Staraniem mieszkańców Ziemi Wołomińskiej w roku 
2012 ponowiono wszczęcie procesu beatyfikacyjnego śp. Ks. 
mjr. Ignacego Skorupki. Wcześniej pismo do Stolicy Apostolskiej 
w roku 1999, wniosek złożyli śp. Ks. Prałat Jan Sikora z Bisku-
pem Kazimierzem Romaniukiem. W piątek 9 stycznia w Parafii 
Przemienienia Pańskiego w Łodzi gdzie 100 lat temu posługiwał 
Ks. Ignacy Skorupka w Ks.bp Zawitkowski poprowadzi uroczy-
stą Mszę Św. w intencji. szybkiego rozpoczęcia własnie proce-
su beatyfikacji bohatera spod Ossowa. Wierzę, że Opatrzność 
Boża okaże się łaskawa i proces beatyfikacyjny się rozpocznie 
dając Wojsku Polskiemu nowego wielkiego patrona żołnierza  
i duchownego, Kawalera Orderu Orła Białego i Krzyża Wirtuti 
Militari Ks. Kapelana wojny 1920 roku Ignacego Skorupkę. Roz-
poczęcie budowy Muzeum wojny 1920 r. w Ossowie daje światu 
i Europie inne spojrzenie na losy ludzkości w tamtych tragicz-
nych latach kiedy osamotniona Polska, zdradzona nawet przez 
sąsiadów samotnie powstrzymała marsz czerwonej zarazy Lenina 
i Stalina na zachód. Ossów był pierwszy, jak mawiał Ks. Prałat 
Jan Sikora „jaskółką wolności” gdzie pokonano bolszewików  
i losy wojny cudownie się odwróciły. To pod Ossowem ukaza-
ła się Matka Boża a pod nią idący do ataku młodziutcy żołnie-
rze Legii Akademickiej 236 p.p. ze swoim kapelanem. Pięknie 
pokazał ten fakt wojny na swoim obrazie Jerzy Kossak pt. Cud 
nad Wisłą czy Śmierć Ks. Ignacego Skorupki. Tak - to jest fakt 
niepodważalny pod Ossowem Matka Boża wspierała Polaków 
nawet uciekający bolszewicy tak mówili. Należy pomagać i trzy-
mać kciuki za powodzenie realizacji pięknego projektu muzeum,  
że dzięki MON i rządowi polskiemu powstanie to wielkie dzieło 
dla potomnych, Tu w Ossowie nareszcie po 100 latach od wiel-
kiego zwycięstwa Armii Polskiej nad Rosją tworzone jest świa-
dectwo ogromnego wojennego czynu całego polskiego Narodu 
w wojnie 1920 r. zwanym Cudem nad Wisłą. Nieważne - że już 
niektórzy zakładają sobie kolorowe pióropusze zasług, ważne - 
że Muzeum powstanie, głęboko w to wierzę. Poniżej załączam 
pierwszą stronę kilkunastostronicowego „Listu Postulacyjnego”, 
który wspólnie z Czcigodnym Ojcem Bartoszewskim napisałem 
a który podpisało ponad tysiąc osób z Ziemi Wołomińskiej z ho-
norowymi podpisami Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Ministra 
Antoniego Macierewicza.

Kazimierz Andrzej Zych

Msza Święta w intencji beatyfikacji 
ks. Ignacego Skorupki
W 100-lecie pracy duszpasterskiej ks. Ignacego Skorupki w pa-
rafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi została odprawiona 
Msza św. w intencji wyniesienia na ołtarze tego bohaterskiego ka-
płana. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Józef  
Zawitkowski z Łowicza.

To pierwszy taki oddolny 
ruch świeckich i duchow-
nych, który może doprowa-
dzić do tego, że w przyszłości 
ks. Ignacy zostanie świętym – 
podkreśla ks. Michał Misiak, 
wikariusz parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Łodzi.

– To jest kapłan trochę zapo-
mniany, ponieważ był on ka-
płanem niewygodnym, wal-
czył z bolszewikami, dlatego 
w czasie komuny nie było  
o nim głośno. Ks. Ignacy 
wraz z ks. Popiełuszką spinają 
dwiema klamrami czas prze-
śladowania Kościoła w XX w. 
przez komunę. Niestety ks. 
Ignacy nie został jeszcze „wy-
dobyty” i uhonorowany za to 
co robił. Chcielibyśmy, aby 
w całej Polsce ks. Ignacy był 
doceniony i żeby jego świa-
dectwo, jego życie mogło też 
pomagać nie tylko kapłanom, 
ale też i młodym Polakom. 
Modlimy się o to wyniesienie 
na ołtarze, ponieważ widzimy 
jak wielkim może być patro-
nem akurat na te czasy – za-
uważył ks. Michał Misiak.

Każdy wchodzący do łódz-
kiego kościoła otrzymał też 
krzyż, który został przez 
niego wysoko uniesiony pod-
czas Eucharystii, podobnie 
jak kiedyś przed laty unie-
siony był w Bitwie Warszaw-
skiej przez ks. Skorupkę.

Ks. Ignacy Skorupka to za-
służony polski kapłan i kape-

lan wojska polskiego i bohater 
narodowy. Jego śmierć stała 
się symbolem Bitwy War-
szawskiej w 1920 r. W latach 
1918-19 pracował jako wika-
riusz w parafii Przemieniania 
Pańskiego w Łodzi. Uroczy-
sta Msza św. w intencji jego 
beatyfikacji rozpoczęła się  
o godz. 18.00.

Msza Święta o zabarwieniu 
patriotycznym o wywyższe-
nie na ołtarze Ks.Ignacego 
Skorupki; ikony poświęcenia 
i patriotyzmu; uczestnika walk 
z bolszewicką nawałą (Bi-
twa Warszawska 1920). Na 
własną prośbę w lipca 1920 
roku objął funkcję kapelana 
wojskowego. Początkowo jej 
nie uzyskał, dopiero dzięki 
poparciu biskupa polowego 
Wojska Polskiego Stanisława 
Galla został w końcu lipca ka-

pelanem garnizonu praskiego.  
W koszarach i na dworcach 
spowiadał żołnierzy rusza-
jących na front. Dnia 7 lub 
8 sierpnia został na własną 
prośbę mianowany kapelanem 
lotnym 1 batalionu 236 Pułku 
Piechoty Armii Ochotniczej. 
Batalion ten formował się  
w budynku szkoły im. Wła-
dysława IV na warszawskiej 
Pradze i składał się głównie  
z młodzieży gimnazjalnej  
i akademickiej.

13 sierpnia wymaszerował na 
front wraz z batalionem, który 
został ostatecznie włączony do 
36 Pułku Piechoty Legii Aka-
demickiej. Wieczorem bata-
lion dotarł do wsi Ossów (po-
wiat wołomiński), leżącej na 
linii frontu. 14 sierpnia 1920 
roku Ignacy Skorupka zginął 
od postrzału kulą ekrazytową 
w trakcie udzielania żołnierzo-
wi ostatniego namaszczenia.

Niespełna 2 lata przed 
śmiercią przebywał w Łodzi 
gdzie: pracował jako wika-
riusz w parafii Przemienienia 
Pańskiego. Założył Towarzy-
stwo „Oświata”, zajmujące 
się rozwojem szkolnictwa 
polskiego i został jego preze-
sem. Towarzystwo to przeję-
ło szkołę przy ul. Placowej – 
później placówka ta przyjęła 
imię ks. Ignacego Skorupki.

żródła: www.radiomaryja.pl
patriotycznalodz.pl

opr. red

Strzeż, Zmiłuj się i Miej w opiece
Jakiś czas temu, chyba w kwietniu pojawiła się wiadomość, że Szpi-
tal Powiatowy w Wołominie przyjmie nazwę Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy. Można się tylko domyślać, kto wpadł na taki pomysł  
i kto rozesłał te nieszczęsne starsze kobiety w miasto, żeby zbierały 
podpisy poparcia (zaczepiały ludzi m.in., pod sklepami na Armii Kra-
jowej). Pomysł genialny wart dużej nagrody uznaniowej!

Zwany powszechnie umie-
ralnią szpital będzie miał 
teraz patronkę, która zaopie-
kuje się chorymi. Nie od dziś 
wiadomo, że po przekrocze-
niu bramy szpitalnej trzeba 
już chwytać za różaniec,  
a w Szpitalnym Oddzia-
le Ratunkowym to już nie 
pozostaje nic innego, jak 
litanie, koronki i prośby kie-
rowane ku górze. Czasu na 
modlitwę jest dużo, średnia 
oczekiwania na przyjęcie w 
oddziale ratunkowym wyno-
si kilka godzin. Wiele miej-

sca poświęciliśmy w Patrii 
na opisywanie występują-
cych w szpitalu patologii, 
przedstawialiśmy konkretne 
zdarzenia, wnioskowaliśmy  
o zwolnienie w trybie natych-
miastowym całej dyrekcji. 
Władze samorządowe Po-
wiatu Wołomińskiego uwa-
żają jednak, że szpital funk-
cjonuje dobrze, a dyrekcja 
jest super. I jako przykrywkę 
tego co się dzieje w szpita-
lu, proponuję zmianę nazwy  
z „umieralnia” na Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy.

To my popieramy i propo-
nujemy tak:

• Od nagłego i niespodzie-
wanego trafienia na oddział 
ratunkowy, strzeż nas

• Od obojętności i znieczu-
licy personelu szpitala, strzeż 
nas

• Od leżenia godzinami na 
korytarzu w SOR, strzeż nas

• Od zmęczonych, zasypia-
jących na dyżurze lekarzy, 
strzeż nas

• Od wielomiesięcznego 
oczekiwania w kolejce do 
specjalisty, strzeż nas

• Przed dyrekcją szpitala, 
która nad dobro pacjentów 
przedkłada statystyki, chroń 
nas

• Przed przypominającymi 
wyglądem i smakiem pomyje 
posiłkami, chroń nas 

• Przed służbą zdrowia, któ-
ra nie rozumie słowa służba 
i traktuje pacjentów jak zło 
konieczne, chroń nas

• Od umierania w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym  
z braku pomocy, zachowaj nas

Prosimy Cię, weź w opiekę 
wszystkich pacjentów woło-
mińskiego szpitala, żeby opu-
ścili mury tego budynku jak 
najszybciej i to żywi. Spraw, 

żeby każdemu choremu wy-
konano wszystkie potrzeb-
ne badania. Nie pozwól, by 
umierali pozbawieni należnej 
opieki i niezbędnych procedur 
medycznych. Spraw, żeby do 
szpitala powrócili wszyscy 
dobrzy lekarze, znakomici 
fachowcy, ordynatorzy, któ-
rzy odeszli stąd nie do końca 
z własnej woli w ostatnich 
latach. Miej Patronko Matko 
Boża Nieustającej Pomocy,  
w opiece chorych i ich rodzi-
ny. Zmiłuj się nad nami zdro-
wymi i nie pozwól, żebyśmy 
kiedykolwiek trafili do szpita-
la w Wołominie.

red.

Warto było zabiegać  
o budowę Muzeum Bitwy 
Warszawskiej w Ossowie
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Wołomiński Marsz Dla Życia i Rodziny 2017
CZAS NA RODZINĘ – pod takim hasłem 28 maja 2017 roku już po raz piąty w naszym mieście odbył się Marsz 
dla Życia i Rodziny. Wydażenie dla każdego kto chciał radośnie spędzić niedzielę w gronie ludzi, dla których życie  
i rodzina to niepodważalne wartości.

Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą  
o godz. 13:00 w Kościle pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski. Następnie uczestni-
cy przemaszerowali ulicami Wołomina 
do ogrodów parafialnych przy kościele 
Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie ok. 
godziny 15 na Pikniku Rodzinnym przy-
witał uczestników Marszu ks. proboszcz 
Witold Gajda wraz z przewodniczącą 
Iwoną Bajkowską. 

Podczas pikniku wręczono wręczo-
no wyróżnienia wyjątkowym rodzinom  
wołomińskim.

Zaprośmy do Wołomina rodaków z Kazachstanu
Obowiązująca od 1 maja br. nowelizacja ustawy o repatriacji wprowadza nowe formy po-
mocy finansowej dla repatriantów oraz ułatwia powrót i osiedlania się w Polsce osobom 
polskiego pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR do: 
Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, 
Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także potomków tych osób.

Andrzej Saulewicz
Prezes TPZW WOŁOMINIAK

Nowelizacja ustawy szeroko otwiera 
drzwi na powrót Polaków do ojczyzny, 
a gminie (bo program repatriacji ma się 
opierać na współpracy z samorządami), 
która zapewni repatriantowi mieszkanie, 
zostanie udzielona jednorazowa dotacja  
z budżetu państwa w wysokości do 
25 tys. zł na repatrianta. W projekcie za-
warto również regulacje dotyczące zasad 
aktywizacji zawodowej repatriantów m.in. 
poprzez utworzenie stanowisk pracy. Prze-
widziano także środki na pokrycie kosztów 
utrzymania w ciągu trzech pierwszych lat 
po przybyciu do Polski. Nowela zosta-
ła przygotowana przez rząd. Zmieniono  
w niej definicję repatrianta i procedurę 
związaną z przyznawaniem wizy krajo-
wej w celu repatriacji. Przewidziano także 
ustanowienie pełnomocnika rządu ds. re-
patriacji oraz utworzenie Rady ds. Repa-
triacji. Zdaniem posłów z sejmowej komi-
sji ds. łączności z Polakami zagranicą, „jak 
najszybsze przeprowadzenie repatriacji 
Polaków m.in. z Kazachstanu stanowi jed-
no z najważniejszych moralnych zobowią-
zań Polski”. 

W Wołominie  
są odpowiednie warunki

W związku z tym, Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMI-
NIAK, zwróciło się do burmistrz Wo-
łomina Elżbiety Radwan z wnioskiem  

o sprowadzenie do Wołomina, otoczenie 
opieką, zapewnienie mieszkania i pracy 
jednej polskiej rodziny z Kazachstanu. 
W piśmie Towarzystwa czytamy: „Jako 
mieszkańcy Wołomina i lokalni działa-
cze społeczni również często zastana-
wiamy się, co jeszcze można by zrobić 
dla innych. W ostatnim czasie znowe-
lizowana została ustawa o repatriacji. 
Nowelizacja tej ustawy to wielka szansa 
dla Polaków, którzy chcieliby wrócić do 
ojczyzny. Chcemy zatem prosić, aby oto-
czyła Pani opieką jedną polską rodzinę 
zamieszkującą obecnie w Kazachstanie, 
umożliwiła im powrót do swojego kraju 
oraz zapewniła im godne życie w Woło-
minie. Bardzo długo zwlekano z pomocą 
rodakom, którzy w wyniku tragicznych 
zdarzeń historycznych znaleźli się na 
obczyźnie. Wielu z nich, także młodsze 
pokolenia, wciąż tęskni za Polską i po-
wrót do niej byłby dla nich spełnieniem 
największych marzeń. W Wołominie są, 
naszym zdaniem, odpowiednie warunki, 
by choć jedna z takich rodzin mogła tutaj 
zamieszkać, podjąć pracę i cieszyć się 
życiem w odzyskanej ojczyźnie. Nowe-
lizacja wspomnianej ustawy gwarantuje 
nowe formy pomocy dla osób zesłanych 
przed laty przez władze ZSRR na ob-
czyznę oraz ich dzieci i wnuków. Rząd 
przewidział w niej tworzenie ośrodków 
adaptacyjnych dla repatriantów, kursy 
języka polskiego, wsparcie pełnomoc-

nika ds. repatriacji oraz, co szczególnie 
ważne dla gmin, które zdecydują się 
sprowadzić rodaków do siebie, istotną 
pomoc finansową. Gmina, która zapewni 
repatriantowi lokal mieszkalny, otrzy-
ma od państwa jednorazową dotację  
w wysokości do 25 tys. zł na repatrianta. 
Wierzymy, że los Polaków zmuszonych 
przed laty do opuszczenia ojczyzny nie 
jest Pani obojętny. Ludzie Ci z radością 
powróciliby do Polski, a także chętnie 
podjęliby tutaj pracę. Liczymy na to, 
że teraz, kiedy warunki sprowadzania 
repatriantów do Polski są prostsze niż 
kiedykolwiek wcześniej, zgodzi się 
Pani na przyjęcie rodziny z Kazachstanu  
i umożliwi im rozpoczęcie nowego życia 
w Wołominie”.

Oni już nigdy nie wrócą 
Mamy nadzieję, że nasz wniosek 

spotka się z przychylnością władz sa-
morządowych Wołomina. Warto tutaj 
przypomnieć, że Polacy byli pierwszą 
mniejszością narodową w ZSRR, która 
była poddana represjom już w latach 30. 
XX wieku. Po zakończeniu w 1921 r. 
wojny polsko-bolszewickiej ponad mi-
lion Polaków pozostało na terenach 
Związku Sowieckiego, większość z nich 
zamieszkiwała tereny Ukraińskiej i Bia-
łoruskiej Republiki Sowieckiej. Pomimo 
wielu lat agresywnej polityki sowietyza-

cji prowadzonej przez władze sowieckie 
nasi rodacy zachowali polskie tradycje, 
język oraz przywiązanie do wiary przod-
ków. W konsekwencji po agresywnej an-
typolskiej kampanii 28 kwietnia 1936 r. 
Rada Komisarzy Ludowych ZSRR pod-
jęła decyzję o deportacji ponad 70 tys. 
Polaków do Kazachstanu. Kolejne czte-
ry wielkie deportacje z okupowanych 
ziem polskich władze radzieckie prze-
prowadziły w lutym, kwietniu i czerw-
cu 1940 r. oraz w maju-czerwcu 1941 r.  
W pierwszym transporcie wywieziono 
141 tys. obywateli polskich, w drugim 
61 tys. (80% zesłańców to były kobiety 
i dzieci). Trzecia wywózka objęła 79 tys. 
osób, a czwarta 42 tys. (ze względu na 
przypadającą w tym czasie niemiecką 
ofensywę w ZSRR, większość trans-
portów została zbombardowana przez  
Luftwaffe).

Według informacji MSWiA z ubiegłe-
go roku na repatriację do Polski oczekuje 
około 2600 osób.
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„Czas na rodzinę”
– wywiad z Pawłem Kwaśniakiem

Tomasz Miller

Portal prawapolityka.pl już po raz drugi patronuje Marszom dla Życia i Rodziny. Z tej 
okazji mam przyjemność zaprezentować Państwu treść mojej rozmowy z Pawłem 
Kwaśniakiem – prezesem zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

11 czerwca w wielu miastach Polski 
wyruszy 12. Marsz dla Życia i Ro-
dziny. Jakie hasło będzie w tym roku 
towarzyszyć maszerującym?

P.K. Marsze dla Życia i Rodziny 
przechodzą ulicami polskich miast 
właściwie we wszystkie niedziele maja 
i czerwca. Jednak niedziela 11 czerwca 
to rzeczywiście dzień kulminacyjny,  
w którym Marsz przejdzie również uli-
cami Warszawy. Tegoroczne Marsze 
organizowane są pod hasłem „Czas na 
Rodzinę!”. Łączy ono w sobie kilka 
aspektów. Po pierwsze chcemy wyra-
zić satysfakcję z tego, że temat ochro-
ny rodziny, jej wsparcia i afirmacji 
w końcu mocno zaistniał w dyskusji 
publicznej. Pojawiły się też progra-
my rządowe czy samorządowe nakie-
rowane na te cele. To cieszy. Jednak 
nie możemy zapominać, że wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Wciąż obowiązu-
je przyjęta przez poprzedni parlament 
tzw. Konwencja antyprzemocową. Nie 
rozumiemy, dlaczego dokument który 
źródeł przemocy i zniewolenia czło-
wieka upatruje w rodzinie i tradycji 
wciąż nie został wypowiedziany, choć 
rządzi ugrupowanie które stanowczo 
opowiadało się przeciw jego przyję-
ciu. Wciąż też obowiązuje rozporzą-
dzenie minister Kluzik-Rostkowskiej  
z 2015 r. zobowiązujące szkoły do tzw. 
zajęć antydyskryminacyjnych. Taki 
stan ułatwia niektórym organizacjom 
pozarządowym realizację w szko-
łach projektów deprawujących dzieci  
i młodzież. Stanowczo domagamy się 
od Rządu rezygnacji z utrzymywania 
w mocy wymienionych dokumentów. 
Jesteśmy przekonani, że obecnie jest 
czas na rodzinę, nie tylko na płasz-
czyźnie wsparcia finansowego i po-
mocy socjalnej ale również na ochronę 
prawną i zabezpieczenie przed demo-
ralizacją.

W ubiegłym roku mimo, wydawa-
łoby się, sprzyjających rządów, nie 
udało się przegłosować projektu usta-
wy antyaborcyjnej. Widzi Pan jesz-
cze jakieś szanse by jakikolwiek rząd 
podjął się tego trudnego zadania?

P.K. Nadzieja jest zawsze, choć 
obecnie rzeczywiście trudno do-
strzec jej przesłanki. Jednak gdzie jest 
ciemność, tam rodzą się nowe moż-
liwości. Dlatego nie możemy przyj-
mować obecnego stanu za nienaru-
szalny. Podczas Marszów dla Życia  
i Rodziny dalej stanowczo domagamy 
się pełnej, prawnej ochrony życia dzie-
ci nienarodzonych. Szczególnie teraz 

kiedy wciąż istnieje większość mogą-
ca wprowadzić nie tylko dobre zmiany, 
ale najlepszą ze zmian – pełną ochronę 
życia ludzkiego. Dlatego apelujemy 
do rządzących o odwagę i przełamanie  
w kwestii obrony życia czegoś co 
można opisać modnym ostatnio okre-
śleniem – imposybilizm. Co ciekawe, 
toczą się obecnie prace nad prawem 
mającym poprawić los zwierząt. Za-
pewne taka zmiana jest potrzebna, ale 
jest jakąś ogromną niesprawiedliwo-
ścią utrzymywanie możliwości zabija-
nia dzieci nienarodzonych i wprowa-
dzanie prawa zwiększającego ochronę 
zwierząt! Dlatego trzeba robić swoje, 
szukać nowych sposobów uwrażliwia-
nia społeczeństwa na proceder zabija-
nia nienarodzonych, przekonywać rzą-
dzących i modlić się. Dużo się modlić.

Wiem, że już pewnie za późno na 
takie pomysły, ale czy nie myślał Pan 
o tym by Marsz dla Życia i Rodziny 
reklamować jako biały marsz, czyli 
odpowiedź na ubiegłoroczne manife-
stacje zwolenników aborcji?

P.K. Marsze dla Życia i Rodziny mają 
swoją specyfikę i tradycję. Nie były  
i nie są organizowane jako odpowiedź 
na takie czy inne głośne, krzykliwe, 
ale jednak incydentalne wydarzenia. 
Marsze to święto rodzin, święto życia, 
wydarzenia z udziałem rodziców, ich 
dzieci i dziadków. Chcemy być tam 
przede wszystkim sobą. Pokazujemy 
głęboki sens rodziny oraz to, że życie 
człowieka ma nienaruszalną wartość 
wypływającą z jego godności. Rów-
nież sondaże, tak jak ten opubliko-
wany przez CBOS w końcu kwietnia 
pokazują, że 70 proc. społeczeństwa 
opowiada się za prawną ochroną życia 
ludzkiego. Niestety rządzący nie chcą 
tego dostrzec. Oczywiście Marsze dla 
Życia i Rodziny są manifestacją Cy-

wilizacji Życia a nie antycywilizacji 
śmierci, dlatego nie ma na nich żałob-
nych strojów, ani czarnych parasoli. 
Marsze dla Życia i Rodziny łączą bo-
wiem poważne przesłanie kierowane 
do społeczeństwa i władz wszystkich 
szczebli, z radosną, rodzinną atmos-
ferą. Bądźmy więc radośni ale i wy-
magający. Rodzina musi mieć zapew-
nione swoje prawa, a życie ludzkie 
chronione od początku.

W kilku miastach Marsz już się 
odbył, Jak ocenia Pan frekwencję na 
tych Marszach?

P.K. Frekwencja utrzymuje się na 
podobnym poziomie jak w latach 
ubiegłych. Wiele zależy od lokalnych 
uwarunkowań, ilości konkurencyjnych 
wydarzeń, pogody itp. Cieszymy się, 
że do Ruchu Marszowego dołączyło  
w tym roku kilkanaście nowych miast, 
np. Włocławek, Siemiatycze czy Jarosław.

Centrum Wspierania Inicjatyw dla 
Życia i Rodziny zainicjowało kilka 
miesięcy temu akcję wspierającą 
prof. Bogdana Chazana. Co udało 
się w jego sprawie wywalczyć?

P.K. W czerwcu na ręce Prezesa Na-
czelnej Rady Lekarskiej złożymy pod-
pisy pod petycją w obronie sumienia 
lekarzy i dobrego imienia prof. Bog-

dana Chazana. W międzyczasie szyka-
nom ze strony środowisk lewicowych 
i feministycznych zostali poddani inni 
lekarze, o czym informowały media. 
Nie słyszymy zaś obecnie głosu samo-
rządu lekarskiego w tej sprawie. Mam 
nadzieję, że kilkadziesiąt tysięcy pod-
pisów pod petycją w obronie sumienia, 
zachęci decydentów do wsparcia le-
karzy odsądzanych od czci i wiary za 
odmowę wykonywania niemoralnych 
praktyk. Spotykamy się też z przed-
stawicielami katolickich środowisk 
medycznych, zachęcając je do współ-
pracy w obronie sumień lekarzy, pielę-
gniarek, położnych, farmaceutów, czy 
diagnostów. Niestety również w Polsce 
dochodzi już do podobnych sytuacji 
jak ta która spotkała p. dr Katarzynę 
Jachimowicz w Norwegii. Zwolnienie 
jej z pracy za odmowę wykonywania 
procedur niezgodnych z sumieniem 
jest swoistą przestrogą dla Polski.

Portal prawapolityka.pl już drugi 
raz obejmuje Marsze dla Życia i Ro-
dziny swoim patronatem medialnym. 
Czy zdarzały się jakieś sytuacje, gdy 
jakieś media odmawiały objęcie Mar-
szów swoim patronatem?

P.K. Poszczególnym Marszom w Pol-
sce patronują liczne media lokalne, jak 
również te o zasięgu ogólnopolskim. 
Każdego roku w zestawie patronów 
następują pewne zmiany. Podobnie jest 
w tym roku. Dlatego też dziękuję tym 
mediom które objęły Marsze swoim 
patronatem. Serdecznie dziękuję por-
talowi prawapolityka.pl, pozdrawiam 
Państwa czytelników oraz zapraszam 
na warszawski Marsz dla Życia i Ro-
dziny 11 czerwca (początek 12.45, 
Plac Trzech Krzyży) i inne Marsze  
w miastach całej Polski. Szczegółowe 
dane można znaleźć na stronie www.
marsz.org. Do zobaczenia na Marszu!

źródło: prawapolityka.pl

FOT. CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY.
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Wystartował Wołomiński Budżet Obywatelski 2018!
Wołomiński Budżet Obywatel-

ski (WBO) to proces, w którym wo-
łominiacy bezpośrednio decydują  
o przeznaczeniu części budżetu Gmi-
ny Wołomin – zgłaszając projekty,  
a następnie oddając na nie swoje gło-
sy. Projekty, które uzyskają największe 
poparcie mieszkańców, zostaną reko-
mendowane do realizacji w 2018 roku. 
Do dyspozycji w ramach WBO na 
rok 2018 są 2 000 000 zł!

Projekty można zgłaszać w trzech ka-
tegoriach tematycznych: 

• Przestrzeń Publiczna – projekty 
inwestycyjne,

• Aktywny Mieszkaniec – projekty 
miękkie,

• Wołomin: Odnowa – projekty in-
westycyjne i miękkie realizowane na 
terenie obszaru rewitalizacji.

Szacunkowa wartość pojedyncze-
go projektu inwestycyjnego nie może 
przekraczać kwoty 125 tys. zł, projek-
tu o charakterze innym niż inwestycyj-

ny (tzw. projekt miękki) – 25 tys. zł.
Do 26 czerwca 2017 r. można zgła-

szać swoje autorskie projekty. Wypeł-
niony formularz zgłoszeniowy wraz 
z załącznikami należy złożyć w formie 
papierowej (w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „WBO2018” wpisując 
dane Projektodawcy i nazwę projektu) 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzę-
du Miejskiego w Wołominie przy 
ul. Ogrodowej 4, w godzinach pracy 
urzędu.

Głosowanie będzie trwało od 18 
sierpnia do 4 września 2017. Zagłoso-
wać będzie można elektronicznie – na 
stronie wbo.wolomin.org lub tradycyj-
nie – wypełniając papierową kartę do 
głosowania i wrzucając ją do urny. Do 
13 września 2017 r. poznamy zwycię-
skie projekty rekomendowane do reali-
zacji w 2018 roku. 

Zapraszamy na spotkania informa-
cyjne dot. Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2018:

12 czerwca 2017 r., godz. 18.00; Ze-
spół Szkół w Duczkach, ul. Szosa Ja-
dowska 37,

20 czerwca 2017 r., godz. 17.00; 
Samorządowa Instytucja Kultury  
w Ossowie, ul. Matarewicza 148.

Szczegółowe informacje dot. 
WBO2018 oraz wzory dokumen-
tów znaleźć można na stronie  
wbo.wolomin.org

OGŁOSZENIE

Czy będzie skwer imienia Sybiraków?
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK wystąpiło do burmistrz 
Elżbiety Radwan i przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Czarzastego z wnioskiem  
o nadanie skwerowi, znajdującemu się przy ul. Przejazd w Wołominie, imienia Sybira-
ków. Poniżej przytaczamy ten wniosek w całości:

„Skwer, który naszym zdaniem 
powinien nosić imię Sybiraków, to 
szczególne miejsce, miejsce pamię-
ci, w którym znajduje się pomnik 
poświęcony rodakom zesłanym na 
Syberię. Część tych osób przeżyła 
okrucieństwa ZSRR wobec Polaków 
i powróciła do Ojczyzny, żeby mó-
wić prawdę o krzywdach doznanych 
z ręki wroga. Dziś, żyjąc w wolnej 
Polsce, mogą to czynić otwarcie, 
bez strachu o bezpieczeństwo swo-
je i swoich rodzin. Czynią to m.in. 
poprzez organizowanie uroczysto-
ści rocznicowych i troszczenie się 
o miejsca pamięci. Spotykają się 
również z młodzieżą, która niejedno-
krotnie dopiero podczas zetknięcia  
z uczestnikami tamtych wydarzeń, 
ma możliwość szczegółowo zapo-
znać się z tym tragicznym okresem  
w naszej historii. 

W Wołominie mieszka wielu Sybi-
raków, należą oni do Wołomińskiego 
Koła Związku Sybiraków, które ak-
tywnie działa i angażuje się w życie 

społeczności. To oni opiekują się 
skwerem oraz znajdującym się na 
nim pomnikiem, walczą o pamięć  
i prawdę, do których prawa przez lata 
im odmawiano. Wołomin jest ich do-
mem, małą ojczyzną, w której odna-
leźli upragniony spokój. 

Sybiracy żyją wśród nas i uczą nas 
pokory, radości życia oraz docenia-
nia drobnych gestów ze strony in-
nych. Mimo dramatycznych przeżyć 
potrafią otworzyć się na ludzi, dać im 
miłość, wesprzeć dobrym słowem. 
Taka postawa w pełni zasługuje na 
uznanie, którego przejawem może 
być nadanie wołomińskiemu skwe-
rowi ich imienia. To tak niewiele,  
a zarazem bardzo dużo, ponieważ  
w ten sposób udowodnimy im, że są 
dla nas ważni, że jesteśmy gotowi 
wspierać ich działania oraz konty-
nuować dzieło krzewienia pamięci, 
kiedy ich zabraknie”.

Igor Sulich
TPZW WOŁOMINIAK

Nie bez znaczenia jest również to, 
że proponowane przedsięwzięcie do-
skonale wpisuje się w niezbędne do 
podjęcia działania modernizacyjne  
i porządkowe prowadzone na te-
renach miejskich mających pełnić 
nowe funkcje w związku z moderni-
zacją linii kolejowej.  

Ideę nadania skwerowi imienia Sy-
biraków popierają osoby zrzeszone  
w wołomińskim Kole Związku Sybi-
raków. Stosowne pismo w tej sprawie 
przekazała władzom samorządowym 
wieloletnia prezes Koła, obecnie Pre-
zes Honorowy – pani Maria Sobolew-
ska. Wnioskodawcom zależy, żeby 
– po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku – nadanie skwerowi imienia Sy-
biraków odbyło się 16 września 2017 
r., podczas uroczystości zorganizowa-
nych w przeddzień tragicznej rocznicy 
agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r.

Pigułkę „ellaOne” 
należy całkowicie 
wycofać z obrotu

Oświadczenie Prawicy 
Rzeczypospolitej

Rząd ma obowiązek wycofać ellaOne  
(i podobne preparaty) z polskiego rynku,  
a nie jedynie kamuflować za pomocą re-
cept ich dostępność. Preparat ten może 
działać zarówno antykoncepcyjnie, jak  
i wczesnoporonne uniemożliwiając im-
plantację zarodka ludzkiego. W tym 
drugim przypadku „ellaOne” powoduje 
śmierć człowieka w jego najwcześniejszej 
fazie rozwoju, co jest naruszeniem szeregu 
polskich norm konstytucyjnych.

Środki takie jak „ellaOne” niszczą życie 
dziecka w najwcześniejszej fazie, więc  
w sposób oczywisty łamią polskie prawo, 
szczególnie art. 157a kodeksu karnego. Po 
wprowadzeniu tych preparatów na rynek 
w okresie rządów PO-PSL, prezes Prawicy 
Rzeczypospolitej Marek Jurek interwenio-
wał - wspólnie z obecnym wiceministrem 
rządu PiS Janem Dziedziczakiem i profe-
sorem Bogdanem Chazanem – przeciw 
temu bezprawiu w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych. 

To, że rząd PO-PSL w sposób jedno-
znaczny łamał polskie prawo, nie znaczy, 
że rząd PiS powinien prowadzić politykę 
złej kontynuacji. Przypominamy, że partia 
rządząca w kampanii wyborczej głosiła ha-
sło „dobrej zmiany”. Rząd ma jeszcze tro-
chę czasu, aby udowodnić, że w tej kwestii 
nie kłamał. Oczekujemy dobrej zmiany 
– niezwłocznego przywrócenia porządku 
prawnego poprzez całkowite wycofanie 
preparatu „ellaOne” (i podobnych) z pol-
skiego rynku. Prawica Rzeczypospolitej 
apelowała o to do rządu PO-PSL i będzie 
to konsekwentnie robić aż do realizacji.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Marian Piłka, Lech Łuczyński, Lidia 

Sankowska-Grabczuk
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Rozmowa ze Starostą Wołomińskim Kazimierzem Rakowskim.

Mamy bardzo dużo do zrobienia
Panie Starosto, w ostat-

nich miesiącach czynnie an-
gażował się Pan w protest 
samorządowców przeciwko 
likwidacji powiatu woło-
mińskiego i przyłączeniu 
części jego gmin do War-
szawy. Partia rządząca 
ostatecznie wycofała się  
z tego pomysłu. Czuje się 
Pan usatysfakcjonowany?

– Zarówno usatysfakcjono-
wany, jak i zaniepokojony. 
Na pewno mamy powód do 
radości, ponieważ powiat 
wołomiński nie zostanie zli-
kwidowany, ocalały także 
pozostałe powiaty, które na 
mocy ustawy miały zostać 
rozwiązane. Protest samo-
rządowców, którzy nie go-
dzili się na taką manipulację, 
niewątpliwie miał wpływ na 
taką decyzję PiS – a przy-
pomnijmy, że poszerzenie 
granic Warszawy nie ma 
żadnego racjonalnego uza-
sadnienia, służyłoby tylko 
politycznym celom tej partii. 
Jednak nie wiemy, kiedy ten 
temat powróci, nie możemy 
też być pewni, że pomysło-
dawca nie chce w ten sposób 
uśpić naszej czujności. Wciąż 
obawiam się o przyszłość po-
wiatu, nie chciałbym jednak 
tracić czasu na zamartwia-
nie się. Trzeba wykorzystać 

to, że sytuacja się uspokoiła 
i skupić się na pracy. Powiat 
nadal istnieje i to jest teraz 
najważniejsze.

A planów na dalszy jego 
rozwój nie brakuje. Na 
ostatniej sesji Rady uchwa-
lony został Wieloletni Pro-
gram Inwestycyjny Powia-
tu Wołomińskiego na lata 
2017-2021. Czy mógłby Pan 
powiedzieć coś o szczegó-
łach tego programu?

– Dokument ma kluczowe 
znaczenie dla zrównoważo-
nego rozwoju powiatu. Za-
warliśmy w nim ponad 100 
inwestycji, które mają zostać 
zrealizowane w ciągu naj-
bliższych pięciu lat. Chcemy 
inwestować we wszystkich 
gminach powiatu, żadna  
z nich nie powinna pozostać 
bez wsparcia. W WPI znajdu-
ją się inwestycje wieloletnie, 
bardzo kosztowne, obejmu-
jące takie dziedziny usług 
publicznych jak m.in. rozbu-
dowa i modernizacja dróg, 
oświata, kultura, polityka 
społeczna, bezpieczeństwo  
i ochrona środowiska. Mamy 
bardzo dużo do zrobienia.  
W maju zakończyliśmy roz-
budowę Liceum Ogólno-
kształcącego w Radzyminie, 
to jeden z naszych najwięk-

szych sukcesów na obszarze 
oświaty. A w kolejce czekają 
już następne szkoły, wiele 
z nich wymaga gruntow-
nej modernizacji. Poza tym 
musimy wybudować dru-
gi i mosty, Dom Dziecka  
w Równem, gdyż ten istnie-
jący nie spełnia obowiązują-
cych standardów – zgodnie 
z aktualnymi przepisami  
w jednej placówce tego typu 
może mieszkać maksymalnie 
czternaścioro wychowanków. 
Oczywiście nie mogę nie 
wspomnieć o jednej z najbar-
dziej priorytetowych spraw, 
rozbudowie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego wraz  
z utworzeniem lądowiska dla 

śmigłowców. Ta inwestycja 
jest niezbędna, żeby lekarze 
i pracownicy wołomińskie-
go szpitala mogli szybciej  
i skuteczniej udzielać pomo-
cy pacjentom. 

Bardzo dużo się dzieje 
również w świecie kultury.

– Zgadza się, w tej kadencji 
kultura została szczególnie 
dowartościowana. Kultural-
nym centrum powiatu wo-
łomińskiego jest zabytkowy 
pałac w Chrzęsnem, w któ-
rym odbywają się przeróżne 
imprezy i wydarzenia. To 
miejsce zaczęło tętnić życiem,  
a mieszkańcy cieszą się  
z takiej zmiany. Majówka  
w Chrzęsnem, którą zorga-
nizowaliśmy w tym roku 
właśnie na terenie pałacu, 
przyciągnęła aż 6 tysięcy 
uczestników. Myślę, że atrak-
cje przygotowane z tej okazji 
przypadły im do gustu, z pew-
nością będziemy chcieli to 
powtórzyć. Takie wydarzenia 
integrują lokalną społeczność, 
pozwalają na odrobinę relak-
su i wspólnej zabawy. Ponad-
to rozbudowujemy Powiato-
wą Bibliotekę Publiczną, jej 
nowa siedziba zostanie wkrót-
ce utworzona przy ul. Ogro-
dowej, tam, gdzie biblioteka 
znajdowała się przed laty.

W najbliższym czasie, 
jeszcze w czerwcu, odbę-
dzie się sesja absolutoryj-
na, na której zostaną pod-
sumowane działania Pana  
i Zarządu Powiatu w minio-
nym roku. Są jakieś obawy 
w związku z absolutorium?

– Myślę, że Zarząd Po-
wiatu otrzyma absoluto-
rium. Przez cały ubiegły 
rok solidnie pracowaliśmy, 
realizowaliśmy inwesty-
cje służące mieszkańcom, 
podejmowaliśmy nowe 
wyzwania. Dlatego jestem 
dobrej myśli, bo najważ-
niejsza jest świadomość, że 
wszystko co robimy jako 
Zarząd i radni, jest dla do-
bra wszystkich mieszkań-
ców powiatu. I to oni przede 
wszystkim będą nas rozli-
czać po zakończeniu kaden-
cji. Osobiście chcę skupić 
się teraz na pracy, na domy-
kaniu rozpoczętych spraw 
i realizacji nowych zadań. 
Chciałbym zrobić jak naj-
więcej, aby mieć poczucie, 
że przysłużyłem się do tego, 
że powiat wołomiński jest 
coraz bardziej nowoczesny, 
funkcjonalny, bezpieczny  
i przyjazny mieszkańcom.

Dziękuję za rozmowę.

Wolny naród. IV Chrześcijański Kongres Społeczny
Już 17 czerwca odbędzie się w Warszawie w Tower Serwis przy ulicy Chałubińskiego 8 IV Chrześcijański Kongres 
Społeczny pod przewodnim hasłem „Wolny naród”.

Chociaż Kongres nie jest 
siłą polityczną to jednak 
warto zwrócić uwagę, że po 
raz kolejny gromadzą się na 
nim katolicy zaangażowa-
ni w sprawy publiczne i nie 
uciekają oni w podejmowa-
nych problemach od tema-
tyki politycznej. Najbliższe 
spotkanie - poprzez swój 
tytuł zdaje się sugerować,  
że jest rodzajem deklaracji 
politycznej suwerenności 
od dominującej i rządzącej  

w Polsce centroprawicy z PiS.
Organizatorzy Kongresu 

o swoich zadaniach i zada-
niach Polski pisali choćby 
w jednej ze swoich dekla-
racji ideowych, czyli Karcie 
Poznańskiej:

„Chrzest Polski przypo-
mina, że wiara zawsze wy-
magała odpowiedzialności 
społecznej, bo kształt spo-
łeczeństwa i jego kultury 
zawsze wpływały na owoce 
ewangelizacji. Dziś kwestia 
oparcia ładu społecznego 
na naturalnych wartościach 
moralnych i Ewangelii jest 
szczególnie istotna. Od wie-
lu dziesięcioleci trwa wokół 
nas konfrontacja między 
wzmagającą się kontrkultu-
rą śmierci a cywilizacją ży-
cia. Stawką są zarówno naj-
ważniejsze składniki dobra 
wspólnego – życie, rodzina, 
wychowanie, zdrowie – jak  
i owocność ewangelizacji. 
Ta konfrontacja stanowi 

Tomasz Rowiński

najważniejszą płaszczy-
znę dzisiejszej polityki. Im 
bardziej jest ignorowana 
w głównym nurcie deba-
ty publicznej, tym bardziej 
angażuje odpowiedzialność 
chrześcijan.”

Jak mówi Andrzej Dubiel 
z biura prasowego organi-
zatorów Kongresu - Wol-
ny Naród to wszyscy Ci, 
którzy żywią przekonanie,  
że przyszłością Polski - 
wolnej i suwerennej - jest 
tradycja katolickiego re-
publikanizmu. Cywilizacja 
chrześcijańska, która nigdy 
nie chce posługiwać się 
człowiekiem dla małych ce-
lów, która rozpoznaje Boga 
jako Pana historii i naro-
dów, ale też jest otwarta dla 
wszystkich, którzy rozpo-
znają dobro wspólne.

Do tej pory Kongres gło-
śno wypowiadał się w spra-
wie ochrony życia, podkre-
ślał publiczne znaczenie 

aktu intronizacyjnego ogło-
szonego na 1050-lecie 
chrztu Polski, a także kry-
tycznie recenzował działa-
nia obecnego rządu i więk-
szości parlamentarnej jeśli 
chodzi o ich zaangażowanie 
na rzecz cywilizacji życia  
i deklarowanego reprezen-
towania opinii katolickiej  
w Sejmie.

Obecny rząd zawiódł 
większość nadziei jakie 
pokładał w nim wyborca 
katolicki i republikański - 
odrzucono projekt ustawy 
chroniącej życia, nie pod-
jęto tematu jednomandato-
wych okręgów wyborczych, 
zrobiono bałagan w instytu-
cjach czego przykładem jest 
dzisiejszy stan Trybunału 
Konstytucyjnego. Potrze-
ba nowego porozumienia 
na prawicy zaangażowanej  
w sprawy Polski - mówi 
Dubiel.

Podczas Kongresu będą 

miały miejsce dwie sesje 
plenarny z wystąpieniami 
mówców oraz dwa rozbu-
dowane panele dyskusyjne. 
Jeden pod tytułem: „Jaka 
Konstytucja potrzebna Pol-
sce?”, a drugi „Szacunek  
i wspólnota: Odbudowa so-
lidarności narodowej”.

Gośćmi kongresu będą 
politycy i komentatorzy ży-
cia publicznego w Polsce 
m.im.: Marek Jurek, dr Mi-
chał Kazimierz Ujazdow-
ski, ks. prof. Piotr Mazur-
kiewicz, dr Paweł Milcarek, 
Łukasz Warzecha, Bogumił 
Łoziński, Weronika Ko-
strzewa, Tomasz Krzyżak, 
Marian Piłka, Krzysztof 
Kawęcki.
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Gender czy christendom 
mainstreaming?
Czym jest “gender mainstreaming” wie prawie każdy, kto 
miał jakąś styczność z ideologią gender, feminizmem czy 
politycznym ruchem homoseksualnym. Jest to strategia 
implementacji ideologii, która jest w tej chwili oficjalną 
doktryną licznych instytucji europejskich.

Choćby Rada Europy w swoic 
h dokumentach pisze o tej strategii 
w ten sposób:

Gender mainstreaming polega na 
(re)organizacji, poprawie, rozwoju  
i ewaluacji procesów decyzyjnych po 
to, aby umożliwić osobom obojga płci 
biorącym udział w życiu politycznym 
równoważne spojrzenie na kobiety  
i mężczyzn we wszystkich dziedzinach 
i na wszystkich płaszczyznach.

Nie ma wątpliwości, że w wielu 
swoich punktach ideologia gender ma 
charakter dyskryminacyjny wobec 
trwających wciąż w Europie elemen-
tów cywilizacji chrześcijańskiej. Na 
poziomie religijnym będzie to ogra-
niczanie wolności religijnej poprzez 
wypychanie chrześcijan ze sfery pu-
blicznej, a na poziomie społecznym 
niszczenie rodziny czy płci. Stara 
kultura europejska w tej doktrynie 
jest tylko zbiorem stereotypicznych 
norm wykluczających kobiety, osoby 
homoseksualne, transpłciowe itd. 

W dniu 24 maja w Warszawie 
spotkali się przedstawiciele Euro-
pejskiego Chrześcijańskiego Ru-
chu Politycznego by rozmawiać 
o formule analogicznej strategii 
wprowadzania do dyskursu i pra-
wodawstwa europejskiego tematów 
z agendy chrześcijańskiej. 

Wśród prelegentów byli m.in. Ma-
rek Jurek, Kazimierz Michał Ujaz-
dowski i ks. Piotr Mazurkiewicz. Na 
konferencji byli obecni m.in. prezes 
ECPM europoseł Branislav Skripek, 
prezes Prawicy Rzeczypospolitej 
europoseł Marek Jurek, europoseł 
ECPM Kazimierz Michał Ujazdow-
ski, poseł Prawicy Rzeczypospolitej 
Jan Klawiter, prezes UPR poseł Ku-
kiz’15 Bartosz Józwiak, wiceprezesi 
Prawicy Rzeczypospolitej Marian 
Piłka i Krzysztof Kawęcki.

Przyjęliśmy zasadę „christendom 
mainstreaming”. Chodzi o to, żeby 
bronić praw religii, dziedzictwa 
chrześcijańskiego przekazywane-
go w naszej kulturze, ale także, by 
bronić tego, co chrześcijaństwo dało 
każdemu człowiekowi jako formy 
życia społecznego. Widzimy na każ-
dym kroku, jak prawa rodziny są 
podważane i relatywizowane, tym 
bardziej dotyczy to prawa do życia. 
Ostatnio Parlament Europejski przy-
jął parę rezolucji takich jak raport 
Terabelli czy raport Fontany, które 
wprost mówiły o dzieciobójstwie 
prenatalnym jako prawie człowieka. 
Tymczasem każdy człowiek, żeby 
korzystać z jakichkolwiek praw, 
musi się najpierw urodzić - mówił 
dla Radia Maryja po konferencji je-
den z jej inicjatorów Marek Jurek.

Tematem dyskusji nie były jednak 
tylko najpowszechniej rozpoznawane 
elementy cywilizacji życia, jak ochro-
na nienarodzonych. Podjęto także 
problem kultury niesprawiedliwości 
przenikającej ekonomiczną sferę ży-
cia współczesnej kultury europejskiej. 
Ten głos reprezentował angielski eko-
nomista Michael Schluter pokazując 
sposoby, na które zła ekonomia rozbija 
społeczeństwo - we własnym interesie 
i w sojuszu z ideologiami, które stają 
się praktycznym uzasadnieniem zmian 
prowadzących do wyzysku i margina-
lizacji ekonomicznej rodzin.

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz poru-
szył temat strategii wskazując, że par-
tie używające szyldu “chrześcijańsko-
ści” mają problem z artykułowaniem 
swojej tożsamości religijnej, a także, 
że kierują się niejednokrotnie źle poj-
mowaną zasadą kompromisu. Jako 
przykład podał sytuację Włoch, gdzie 
rękoma pięciu katolickich polityków 
wprowadzono aborcję argumentując 
to opinią, że ustawa lewicowa byłaby 
znacznie gorsza. Ostrzegał także przed 
uleganiem Kościoła partiom, które 
przede wszystkim nastawione są na 
jego “korumpowanie”, czyli składa-
nie obietnic przeważnie materialnego 
wsparcia w zamian za poparcie.

Całość konferencji można obejrzeć 
na stronach Sejmu.

Tomasz Rowiński

REKLAMA

Wszystkim polskim dzieciom, 
a szczególnie dzieciom spe-
cjalnej troski, wśród nich mo-
jemu ukochanemu wnukowi 
Patrykowi z okazji zbliżają-
cego się ich święta życzenia 
zdrowia i miłości od najbliż-
szych przesyła autor poniż-
szego wiersza 

Czesław I. Grabowski

 polskie
Wielcy poeci piszą o ludziach wybitnie uzdolnionych,
wielcy poeci piszą o świecie zjawisk nadprzyrodzonych.
Moje skromne słowa niech media w świat niosą,
ja swój skromny wiersz dedykuję wyjątkowym Herosom.

Zamieszkują miasta i miasteczka, i maleńkie wioski,
piszę o małych bohaterach, dzieciach specjalnej troski.
Mimo cierpienia są radosne buzie często roześmiane,
i tak bardzo, bardzo przez najbliższych kochane.

Oliwka i Patryk to wybrańcy Fatimskiej Dziewicy,
być może to duma Ojczyzny, przyszli paraolimpijczycy.
Nasi niepełnosprawni sportowcy reprezentujący miasta i wioski,
Też kiedyś byli niedoceniani, byli dziećmi specjalnej troski.

Poświęcenie najbliższych tym dzieciom, o czym wszyscy wiecie,
ułatwia  im życie w dzisiejszym zwariowanym świecie.
Kidy z obawą myślą o ich nieznanej przyszłości, 
zawsze dają im promyk nadziei i ocean miłości.

Nie uroda, nie brylanty, nieudzielne księstwo,
lecz stosunek do nich określa twoje człowieczeństwo.
Biegnąc z plastikowym pieniądzem i papierowym czekiem,
zastanów się kim jesteś, zasobem ludzkim czy jeszcze człowiekiem.

Przez lewackich drani są niechciane i poniżane,
lecz te dzieci czytelniku, są przez Boga nam dane.
W historii chrześcijaństwa nieraz takie cuda się zdarzały, 
kiedy człowiek odrzucony, szedł przez cierpienie do chwały.

www.prawicarzeczypospolitej.org
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Poczytaj mi tato, mamo
„POCZYTAJ MI TATO, MAMO” to ogólnopolski projekt 
czytania dzieciom. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 
od 5 lat do 12 lat. Fundamentalnym celem projektu jest 
forma edukacji w placówkach szkolnych i bibliotecznych 
o podstawowych wartościach patriotycznych i inspiracji 
dzieci do częstego czytania książek.

Do wspaniałej inicjatywy projektu 
można włączyć książkę patriotycz-
ną pt.: “Polska nasza”. Opowiada  
o najważniejszych datach w dziejach 
naszego kraju. Treść jest przejrzysta 
i dydaktyczna, zaś ilustracje są prze-
urocze i bogate w kolory. Autorem 
tekstu jest poeta i rzeźbiarz Walde-
mar Maziński, a ilustracje narysował  
Rafał Kado.

To nasze drugie spotkanie z projek-
tem, tym razem w Gminie Strachów-
ka 8 maja 2017 roku. Celem spotka-
nia było propagowanie czytelnictwa 
wśród najmłodszych w gminie Stra-
chówka oraz uczczenia Narodowego 
Święta Zwycięstwa i Wolności usta-
nowionego 8 maja 1945 roku.

Koordynatorem spotkania w gmi-
nie Strachówka był ciechanowianin  
Rafał Kado – właściciel wydawnic-
twa KADO STUDIO.

Wstępnie na spotkaniach w szko-
łach zostało zainicjowane czytaniem 
książki „Polska nasza” przez autora 
tekstu Waldemara Mazińskiego, które 
było przerywane pytaniami na temat 
historii Polski. Dzieci odpowiada-
ły znakomicie. Następnie wspólnie 

przy akompaniamencie organek ust-
nych pana Waldemara Mazińskie-
go odśpiewany został Hymn Polski.  
W dalszej części programu pan Ra-
fał Kado – ilustrator i pomysłodawca 
książki „Polska nasza” przeprowadził 
krótki kurs rysunku postaci z książki 
– Godło Rzeczypospolitej Polskiej. 
Następnie pan autor tekstu do książ-
ki przeprowadził z dziećmi muzycz-
ną „Zgaduj – zgadulę”. W końcowej 
fazie spotkania rozdane zostały dzie-
ciom książki „Polska nasza” podaro-
wane przez pana Wójta Strachówki 
Piotra Orzechowskiego.

Dziękujemy za pomoc w współre-
alizacji projektu Wójtowi Strachówki 
Piotrowi Orzechowskiemu, Przewod-
niczącej Rady Gminy – Annie Ołdak 
oraz Radnych kadencji 2014–2018  
i Kierownikowi Gminnej Biblioteki  
– Annie Gołoś. 

Zaaranżowaliśmy wspaniałe spo-
tkanie w szkołach: Zespół Szkół 
im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej  
w Strachówce oraz Szkoła Podstawo-
wa w Rozalinie.

KR
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CHRZEŚCIJAŃSKI 
KONGRES SPOŁECZNY
17 CZERWCA 2017      Tower Service, WARSZAWA

W O L N Y  N A RÓ D

W S T Ę P  W O L N Y

DEBATY:

Jaka Konstytucja Polsce potrzebna?

Szacunek i wspólnota:  
odbudowa solidarności narodowej

START: 10:00   REJESTRACJA: 9:00

wśród prelegentów m.in.:

Szczegóły na:

ORGANIZATORZY:

PATRONI MEDIALNI:

www.chks.org

Marek JUREK

Kazimierz UJAZDOWSKI

 ks. Piotr MAZURKIEWICZ

Aleksander STRALCOV-KARWACKI

Bogumił ŁOZIŃSKI

Łukasz WARZECHA

Paweł MILCAREK

Marian PIŁKA

Tomasz KRZYŻAK 

ul. Chałubińskiego 8

Tomasz TERLIKOWSKI 

Weronika KOSTRZEWA

Krzysztof KAWĘCKI

Tomasz RZYMKOWSKI

     

TYGODNIK LISICKIEGO

REKLAMA


