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Cicha Noc
I

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

II
Cicha noc, święta noc,

Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni

Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

III
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn

Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu

Odkupienie win,
Odkupienie win. 

IV
Cicha noc, święta noc,

Jakiż w tobie dzisiaj czas
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta, 

Błogosławi nam,
Błogosławi nam.

Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu moc najserdeczniejszych życzeń, obfitości łask od Bożej Dzieciny, 

miłości, radości, ciepła i życzliwości wśród najbliższych. Niech światło płynące z Betlejemskiej Stajenki promieniuje wszędzie 
tam, gdzie się Państwo znajdą, niech rozprasza wszelkie ciemności ludzkich serc. 

Życzymy wszystkim, aby na Naszej – Polskiej Ziemi w wigilijną noc nikt nie cierpiał głodu, zimna, czy samotności. Każdej 
Rodzinie życzymy radosnych Świąt, dostatku oraz obfitego Błogosławieństwa Bożego w nowym – 2019 roku.

Redakcja „PATRIA”

Str. 6dr Krzysztof Kawęcki

F-35
– miałem rację?

Str. 4dr hab. Romuald Szeremietiew Str. 7europoseł Marek Jurek

Niech rząd
wyrzuci

konwencję

Nie dla osobnego
budżetu 
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Z tą chwilą Solidarność” była 
zarejestrowana i mogła podjąć 
legalną działalność związko-
wą i patriotyczną. W dniach 
5-10 września 1981 roku  
w hali Oliwi w Gdańsku odbyła 
się I tura I Zjazdu Solidarności 
gdzie uchwalono Posłanie do 
ludzi pracy Europy Wschodniej  
a w dniach 23 września – 7 paź-
dziernika II tura Zjazdu gdzie 
wybrano Lecha Wałęsę prze-
wodniczącym Związku. To 
była tylko pozorna chwila spo-
koju przed tym, na co szykowa-
ła się junta Jaruzelskiego.

13 grudnia 1981 roku na uli-
ce polskich miast wyjechały 
czołgi. Na ścianach pojawiły 
się obwieszczenia o wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Pola-
cy odebrali to jako wojnę pol-
sko-polską.

Dziś już wiemy, że nie było 
mowy o sowieckiej interwencji 
w Polsce, ale generał poprzez 
rzekomą koncentracją wojsk 
układu warszawskiego wokół 
granic Polski, tworzył psycho-
zę strachu, co obezwładniało 
bardziej niż czołgi, wozy bojo-
we i wojsko na ulicach.

Ujawniane dzisiaj coraz to 
nowe dokumenty jednoznacz-
nie przedstawiają generała 
Wojciecha Jaruzelskiego jako 
zdrajcę. Z wypowiedzi sekre-
tarza KC KPZR Konstantina 
Rusakowa: Jaruzelski wciąż 
mówi, że gdyby siły polskie 
nie złamały oporu Solidarności 
to polscy towarzysze liczą na 
pomoc innych krajów, nawet 
na wprowadzenie wojsk na te-
rytorium Polski. Na co Sekre-
tarz Generalny KPZR w latach 
1982-1984, szef KGB (1967-
1982), generał armii ZSRR, 
Jurij Andropow odpowiedział: 

Orła WRONa nie pokona

„Nie możemy ryzykować. Nie 
mamy zamiaru wprowadzać 
wojsk do Polski.”

Edward Gierek ujął to tak: 
„Jaruzelski nie bronił komuni-
zmu, on własną dupę bronił”. 
Potwierdza tę myśl sowiec-
ki generał Anatolij Gribkow, 
w tamtym czasie szef sztabu 
Zjednoczonych Sił Układu 
Warszawskiego „Nie chcę 
komentować, dlaczego nikt  
w Polsce nie poniósł odpo-
wiedzialności za ucieczkę Ku-
klińskiego do Ameryki. U nas,  
w armii sowieckiej po ujawnie-
niu sprawy pułkownika Olega 
Pilichowskiego w czasie kry-
zysu kubańskiego, został zdy-
misjonowany minister obrony 
oraz grupa marszałków i gene-
rałów na kierowniczych stano-
wiskach. Być może w Polsce 
Ludowej wprowadzenie stanu 
wojennego zapobiegło takim 
degradacjom w wojsku.”

A więc wpadkę za ucieczkę 
Ryszarda Kuklińskiego Jaru-
zelski przykładnie i sumiennie 
zamazał atakując własny kraj! 
W historii Polski nie było po-
dobnego kata, który nie licząc 
się z ofiarami w imieniu zabor-
cy wprowadził stan wojenny  
i zniewolił własny naród.

Wciąż toczy się dyskusja na 
temat winy autorów stanu wo-
jennego. Mimo tego, że zostali 
oskarżeni o kierowanie prze-
stępczym zbrojnym związkiem 
przeciwko własnemu narodowi 
nadal byli i są strażnikami trwa-
nia umów okrągłego stołu.

Oskarżeni zostali generało-
wie: Jaruzelski, Kiszczak, Si-
wicki, Tuczapski, sekretarz Ko-
ciołek i sekretarz PZPR Kania. 
Ale nikt ich nie odpowiedział 
za setki zabitych Polaków. 
Ba, szef junty został pierw-
szym prezydentem tzw. wolnej 
III RP! Świętujemy niby 25 lat 
wolności i nawet w tej dacie 
jest zakłamanie hstoryczne. No 
bo jaka to wolność z kontrakto-
wego sejmu? Jak na kłamstwie 
można budować wolny kraj  
i jego historię?

Po prawie  
czterdziestu latach

od wypowiedzenia Polakom 
wojny układ okrągłostołowy 
trzymający władzę wystawił 
iście królewski pogrzeb sługu-
sowi Moskwy Jaruzelskiemu  
w asyście pełnej kompanii ho-
norowej z salwami i całym ce-
remoniałem. To nie kto inny jak 
obecnie rządzący od prezydenta 
po ministra MON na taką znie-
wagę Polski i Polaków zezwo-
lili. Cała Polska to widziała jak 
układ działa a zdrajcom włos 
z głowy nie może spaść. Pań-
stwowy pogrzeb z wszelkimi 
honorami – to najwieksza tra-
gedia III RP a udział prezydenta 
w nim a nastepnie zapalajacego 
znicze pod bramą wiezienia na 
Białołęce w 33. rocznicę sta-
nu wojennego, to jawna kpina  
z historii i śmierci ofiar za-
mordowanych własnie przez 
tzw. generałów WRON. Fał-
szowanie historii, obojnakość 
na sprawy honoru, czczenie 
zbrodniarzy i pozory pamięci  
o ich ofiarach jak to miało miej-
sce z zakazem przydzielenia 
kompanii honorowej zasłużo-
nemu twórcy pierwszych Wol-
nych Związków Zawodowych  
i posłowi RP, Kazimierzowi 
Świtoniowi, to tragiczna rze-
czywistość trwania w PRL-
-bis. Dzisiejsza młodzież na to 
patrzy i widzi jak wyglądają 
ruchy targowiczan chronią-
cych tajemnic zdrajców i po-
pleczników Kremla. Przyjdzie 
taki czas, że Oni upomną się  
o prawdę, powiem więcej, już 
ten czas nadchodzi.

37 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego przez komunistyczną juntę WRON. Z chwilą zakoń-
czenia strajku w stoczni gdańskiej, od 1 września 1980 roku międzyzakładowe komitety straj-
kowe zaczęły przekształcać się w komitety założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność”. W październiku sąd zarejestrował statut Solidarności”, ale wykreślił 
z niego prawo do strajku. Związek zaskarżył tę zmianę i dopiero w dniu 10 listopada 1980 roku 
Sąd Najwyższy przyjął statut Solidarności” w wersji przygotowanej przez Związek.

Pieczołowicie 
przygotowany plan  
zniewolenia Polski 

był zaskoczeniem nie tyl-
ko dla zwykłych obywateli, 
ale i dla Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność, która dnia 
13 grudnia 1981 roku obrado-
wała w Gdańsku. Rozpoczę-
ły się masowe aresztowania. 
Zatrzymano około 10 tysięcy 
mężczyzn i kobiet. Na ulice 
polskich miast wyjechały czoł-
gi i wozy opancerzone. Zmo-
bilizowano blisko 100 tysięcy 
żołnierzy, kilkadziesiąt tysięcy 
milicjantów, zomowców i or-
mowców. Zablokowano wszel-
ką łączność telefoniczną, zajęto 
budynki użyteczności publicz-
nej, radio i telewizję. W Polsce 
nastał czas terroru, aresztowań, 
rewizji i morderstw.

Dekret o stanie wojennym 
został przyjęty wbrew prawu, 
gdyż Konstytucja PRL zabra-
niała Radzie Państwa wydawać 
dekrety podczas trwania sesji 
Sejmu. Był to więc zamach sta-
nu dający władzę Wojskowej 
Radzie Ocalenia Narodowego, 
na czele której stanął generał 
w ciemnych okularach. „Zro-
bię wszystko, jako komunista 
i żołnierz, Leonidzie Illiczu, 
żeby sytuacja się poprawiła, 
żeby doprowadzić do przeło-
mu w kraju i w naszej partii, 
walcząc o zdrowie tych sił na-
rodu, które zbłądziły i wstąpi-
ły do Solidarności. Będziemy 
atakować przeciwnika, i to na-
turalnie tak atakować, żeby to 
przyniosło rezultaty.” – obiecał 
Breżniewowi Wojciech Jaru-

zelski. Napisał o nim Norman 
Davies: „Jaruzelski już jako 
szef Głównego Zarządu Po-
litycznego Wojska Polskiego 
był członkiem KGB”, i da-
lej: „Jaruzelski był oficerem  
w służbie imperium sowieckie-
go od młodości aż do emerytu-
ry”. Moskwa doceniła swojego 
generała. Za ujarzmienie Polski 
i Polaków, 24 kwietnia 1984 
roku na Kremlu, z rąk Kon-
stantina Czernienki „za wier-
ność idei internacjonalizmu  
i leninizmu” Jaruzelski otrzy-
mał platynowo-złoty order 
Lenina, najwyższe odznacze-
nie sowieckie, którego przed 
nim nie otrzymał żaden Polak. 
Jeszcze „piękniejszą” laurkę 
Jaruzelskiemu za wprowadze-
nie stanu wojennego w Polsce 
wystawił nie byle kto, tylko 
prawa ręka Stalina, sam żyją-
cy wówczas jeszcze Wiacze-
sław Mołotow. Pisał w swoich 
pamiętnikach: „Bolszewików 
było wśród Polaków mało. Ja-
ruzelski nas wyręczył”. 

Po roku 1989, to on da-
lej pociągał za polityczne 
sznurki. Umowa przy okrą-
głym stole II Solidarności  
z aparatem komunistycznym 
PRL doprowadziła do wybo-
ru na pierwszego prezydenta 
III RP, właśnie twórcę stanu 
wojennego, generała Wojcie-
cha Jaruzelskiego. To przy tym 
stole ustalono kryteria i pola 
wpływów umawiających się 
stron. To w wyniku tych usta-
leń twórcy i wykonawcy stanu 
wojennego nie zostali osądzeni. 
Dlaczego tak było? Jeszcze pa-
miętamy przemówienia redak-

Kazimierz Andrzej Zych
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Mamy zaszczyt poinformować 
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego

o terminie zgłaszania kandydatów
do kolejnej edycji wyróżnienia statuetką
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”

Jak co roku Kapituła Wyróżnienia przyznaje statuetki 
w trzech kategoriach:

• Za Działalność Charytatywno-Dobroczynną
• Za działalność w Krzewieniu Wartości  

Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskiech
• Za Szczególne Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wyróżnienie Honorowe.
Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem kandydatów 

lub organizacji szczególnie zasłużonych z Ziemi Wołomońskiej 
w podanych kategoriach, proszone są o przesłanie zgłoszeń 

pod podany niżej adres do dnia 10 III 2019 roku.
Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na trwałe wpisała się 

w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu.
Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”  

są znani i szanowani Polacy, między innymi 
śp. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski,  

śp. ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, śp. ks. Prałat Jan Sikora,  
JE ks. Abp Henryk Hoser, Jan Pietrzak, Romuald Szeremietiew,  

śp. Komandor Rajdu Katyńskiego Wiktor Węgrzyn, marszałek Marek Jurek, 
prof. Witold Modzelewski, prof. Krzysztof Szwagrzyk, prof. Jan Szyszko  

i wielu innych.

Prezes Kapituły
Jan Tokarski

tora Adama Michnika 
w obronie generała 
Jaruzelskiego czy 
nazwanie generała 
Kiszczaka „czło-
wiekiem honoru”. 
Właśnie dlatego! To 
te media, w kolejne 
rocznice wprowa-
dzenia stanu wo-
jennego, zamiesz-
czały wywiady  
z Jaruzelskim, Kisz-
czakiem, Urbanem 
czy Rakowskim, 
zastraszając Pola-
ków, że interwencja 
sowiecka była nie 
do uniknięcia. Je-
żeli tak naiwnie nas 
okłamywano, to za 
co więc było ich 
sądzić? 

Historia pisana od nowa
Od wyboru śp. Lecha Ka-

czyńskiego na prezydenta IV 
RP historia tamtego okresu 
pisana jest od nowa. Niestety 
nadal nie ma pewności, kiedy 
dowiemy się co ukryto przed 
Polakami w Magdalence i przy 
okrągłym stole. 

Nawet otwarte za kadencji 
PiS archiwa IPN nie w pełni 
informują Polaków, co wtedy 
się działo. Czas dowiedzieć 
się pełnych życiorysów panów 
Mazowieckiego, Geremka  
i Kuronia.Póki co, oskarżeni zo-
stali przed sądem generałowie: 
Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki  
i Tuczapski za kierowanie 
zbrojnym związkiem przestęp-
czym przeciwko własnemu na-
rodowi. Mija już 37 zim oraz 
wiosen, to prawie cztery deka-
dy zbrodniarze stanu wojenne-
go dożywają spokojnie swoich 
dni, pobierając wysokie jak na 
ironie emerytury wojskowe. 
Dalej w Alei Zasłużonych na 
Powązkach leżą kaci, którzy 
wydawali rozkazy strzelania 

do robotników, a pamięć o po-
mordowanych i represjonowa-
nych jest wybiórcza. Kolejne 
upływajace lata nie przyniosły 
one zmian, a generał Jaruzel-
ski niczym mędrzec wojskowy 
zapraszany był do prezydenta 
RP Bronisława Komorowskie-
go z propozycją zasiadania  
w Radzie Bezpieczeństwa Na-
rodowego. Chichot historii. 
Sam Jaruzelski ze zrozumie-
niem to przyją mówiąc „ro-
zumiem zaproszenie mnie do 
rady, mam duże doświadczenie 
wojskowe i służę zawsze po-
mocą”. Wiemy doskonale jakie 
doświadczenie miał generał, 
pokazał nam to w 1968 roku 
w Czechosłowacji‚ `70 na Wy-
brzeżu‚ `76 w Radomiu czy `81 
podczas stanu wojennego. 

Zastanawiam się, ile jeszcze 
potrzeba dowodów na to, by 
zdradę nazwać zdradą, mord 
mordem i je sprawiedliwie 
osądzić? Ale wiem jedno, że to 
właśnie my musimy to zrobić, 
świadkowie tamtych wydarzeń, 
by pozostawić świadectwo 
prawdy przyszłym pokoleniom.
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F-35 – miałem rację?

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister  

Obrony Narodowej

W okresie jesień 1997 – lipiec 2001 byłem w MON sekretarzem stanu (pierwszy wiceminister) 
odpowiedzialnym m.in. za zakup nowego samolotu wielozadaniowego. Na początku 2001 r. 
jako przewodniczący komisji ds. zakupu samolotu rozpocząłem procedurę przetargową.

Zgłosili się trzej oferenci: 
Francuzi – Mirage 2000, Szwe-
dzi z Brytyjczykami z propozy-
cją JAS 39 Gripen, Amerykanie 
z samolotem F-16.

Przetarg mieliśmy zakończyć 
14 września 2001 r. W lipcu wy-
buchła afera rzekomej korupcji 
w MON. Zostałem usunięty ze 
stanowiska, a przetarg nie został 
rozstrzygnięty. Po wyborach, 
przegranych przez AWS, nowy 
rząd SLD premiera Leszka Mil-
lera zakończył przetarg i kupił 
samoloty F-16.

Zanim doszło do zakupu waży-
ły się losy tego przetargu. Przy-
gotowując się do niego uznali-
śmy w moim pionie, że należy 
przeprowadzić zakup uwzględ-
niając następujące warunki:

1. pozyskać najnowocześniej-
szą konstrukcję lotniczą;

2. kupić samolot rokujący, że 
będzie miał kolejne rozwojowe 
wersje;

3. uzyskać korzyści dla polskie-
go przemysłu obronnego (offset).

O nowoczesności uzbrojenia 
stanowi tzw. generacja oznacza-
jąca poziom zdolności bojowych 
danej broni. Kolejne generacje 
są coraz bardziej zaawanso-
wane, co też oznacza, że broń 
niższej generacji na polu bitwy 
przegrywa z bronią wyższej ge-
neracji. W okresie podejmowa-
nia decyzji o zakupie samolotu 
wielozdaniowego na uzbrojeniu 
były samoloty generacji IV / IV 
plus. Należały do niej nie tylko 
po-sowieckie Mig-29, ale także 
amerykańskie F-16, francuskie 
Mirage oraz najnowsze kon-

strukcyjnie szwedzko-brytyjskie 
Gripeny.

W tym czasie Amerykanie pra-
cowali nad samolotem V gene-
racji JSF (Joint Strike Fighter), 
którym dziś jest F-35 Lightning 
II, następca F-16. To była bardzo 
istotna okoliczność. Samolot V 
generacji dysponuje technologią 
supercruising, pozwalającą na 
przekroczenia prędkości dźwię-
ku bez dopalacza i ma dysze 
silnika z tzw. wektorowaniem 
ciągu dla zwiększenia manew-
rowości. Cechuje się też minimal-
ną wykrywalności przez radary 
dzięki zmniejszeniom sygnatury 
radarowej przez dopracowanie 
technologii stealth. Innymi słowy 
samolot V generacji będzie bardzo 
trudno namierzyć i ma ogromne 
możliwości bojowe, manewrowe 
oraz przemieszczania się.

Prace nad samolotami V gene-
racji poza USA podjęły też Chi-
ny (projekt samolotu Shenyang 
J-XX) oraz Rosja (projekt samo-
lotu PAK FA).

W tej kategorii samolotów do 
tej pory jednak wprowadzono 
do użycia samoloty V generacji 
tylko w USA – F-22 Raptor oraz 
F-35 Lightning II. Projekty chiń-
skie i rosyjskie są ciągle dalekie 
od zrealizowania zdaje się z racji 
na brak technologii odpowied-
niego silnika.

Projekt Joint  
Strike Fighter

Przeprowadziłem rozmowy  
w Pentagonie i w dowództwie 
US Air Force w sprawie przy-
stąpienia Polski do programu 
JSF. Rozmówcy, zwłaszcza 
wojskowi, namawiali nas do 
tego. Uczestnictwo oznacza-
ło zainwestowanie określonej 
kwoty pieniędzy, udział pol-
skich konstruktorów w pracach 
projektowych i w przyszłości 
współprodukcje samolotu także 
w polskich zakładach. Głów-
nymi udziałowcami, którzy po-
nosili większość kosztów skon-
struowania samolotu były Stany 
Zjednoczone i Wielka Brytania. 
Poza nimi jeszcze 8 państw zde-
cydowało się wspólnie finan-
sować projekt i zakupić nowy 
samolot.

USA planowały zakupienie 
ponad 2400 samolotów F-35, 
kraje partnerskie wyraziły chęć 
zakupu: Wielka Brytania – 138, 
Włochy – 131, Turcja – 116, 
Izrael i Singapur po 100, Holan-
dia – 85, Australia – 72, Kana-
da – 65, Norwegia – 56, Dania 
– 48. Polska mogła być w tym 
gronie. Oczywiście zakup samo-
lotu F-35 mógłby dojść do skut-
ku około 2015 roku, czyli rząd 
AWS nie kupił by go w 2001 
roku. Jednak moim zdaniem 
warto było poczekać.

Problemem dla nas była po-
jawiająca się „dziura” sprzę-
towa w lotnictwie – Migi 21 
trzeba było już oddać na złom, 
a samolotów Mig 29 mieliśmy 
mało. Proponowałem, aby na 
okres przejściowy do zakupu 
nowego samolotu pożyczyć od 
Amerykanów dwie – trzy eska-
dry używanych F-16. Na nich 
przeszkolić personel, przygoto-
wać infrastrukturę lotniskową  
i zabezpieczenia logistyczne.  
W przyszłości wprowadzając na 
uzbrojenie nowy samolot V ge-
neracji bylibyśmy przygotowani 
zarówno pod względem perso-
nelu jak i logistycznie na jego 
użytkowanie.

Skonstruowanie współcze-
snego samolotu bojowego to 
drogie przedsięwzięcie i tylko 
mocarstwa są w stanie samo-
dzielnie tworzyć coraz bardziej 
zaawansowane aparaty. Istot-
ną sprawą jest więc nie tylko 
nowoczesność pozyskanego 
uzbrojenia, ale też pewność, że 
jego wytwórca będzie w stanie 
oferować nam w przyszłości ko-
lejne coraz bardziej zaawanso-
wane generacje kupionej broni. 
Kiedy Polska była w Układzie 
Warszawskim, to na uzbrojeniu 
lotnictwa LWP były sowieckie 
samoloty np. Mig, kolejno, 15., 
17., 19., 21., 29. Odpowiednio  
u Szwedów były na uzbrojeniu 
samoloty szwedzkiej produkcji 
Vigen, Draken i wreszcie Gri-
pen. Podejmując decyzję zakupu 
w 2001 roku musieliśmy zwią-
zać się z opcją gwarantująca 
kolejne zaawansowane wersje 
kupionej maszyny. Nie było 
wiadome czy Szwedzi oferu-
jący Gripena i Francuzi z Mi-
rage 2000 będą w przyszłości 
zdolni wytworzyć zaawanso-
wane aparaty V i następnych 
generacji. Było pewne, że taką 
zdolność posiadają i zachowają 
Amerykanie.

Istotnym przy zakupie uzbro-
jenia za granicą jest uzyskania 

korzyści dla własnej gospodar-
ki. W lipcu 2010 roku Kanada 
ogłosiła, że zakupi w USA za 9 
mld dolarów 65 samolotów F-35 
(Polska za 48 samolotów F-16 
zapłaciła ponad 4,7 mld dola-
rów). Kanada zainwestowała 
w program JSF 160 mln dola-
rów. W następstwie w budowie 
amerykańskiego samolotu miało 
uczestniczyć 85 kanadyjskich 
przedsiębiorstw. Jak dotąd uzy-
skały one zamówienia na 330 
mln dolarów. Łączną wartość 
uzyskanego offsetu Kanada 
szacuje na 11 mld dolarów. Pol-
ska przystępując do programu 
JSF mogła uzyskać podobne  
możliwości.

Moja propozycja pożyczenia 
używanych F-16 i odłożenie 
w czasie zakupu samolotu nie 
została zaakceptowana przez 
polski rząd. Natomiast amery-
kańska firma Lockheed Martin 
było zainteresowana, aby Polska 
jak najszybciej kupiła F-16. Dla 
niej to był zysk natychmiasto-
wy, gdy samolot JSF to była nie 
tylko kwestia przyszłości, ale 
wtedy nie było jeszcze wiado-
mym, kto go będzie produkował 
( w projekcie JSF uczestniczy-
ły Lockheed Martin i Boeing). 
Amerykańska firma wiedzia-
ła, że ma do sprzedania F-16,  
a czy będzie miała w przyszło-
ści w ofercie JSF nie było wia-
domym. Nie chciała czekać  
i robiła wiele, żeby polską strona 
przekonać do natychmiastowe-
go zakupu jej samolotu. Sądzę, 
że decyzja premiera była jakoś 
zbieżna z tymi oczekiwaniami. 
Argumentem na rzecz natych-
miastowego zakupu stał się 
wówczas offset. Polski rząd był 
przekonywany przez lobbystów, 
że wraz z kupnem F-16 przyjdą 
miliardy dolarów do polskiej 
gospodarki, gdy po przystąpie-
niu do programu JSF offsetu 
tego nie będzie tylko wydatek, 
a korzyści mogą być w odległej 
przyszłości, gdy rządu premiera 

Buzka dawno nie będzie.
W 2003 roku kupiliśmy bar-

dzo dobry samolot F-16, ale… 
zamiast dziś startować w lotnic-
twie wojskowym z samolotem 
V generacji, będziemy w ciągu 
nadchodzących kilkudziesię-
ciu latach fruwać na odcho-
dzącym z uzbrojenia USA oraz 
innych armii natowskich F-16. 
A wygospodarowanie środków 
na zakup F-35 będzie bardzo,  
bardzo trudne. 

W końcu 2018 roku wicemini-
ster obrony Wojciech Skurkie-
wicz w odpowiedzi na interpe-
lację posła Tomasza Siemoniaka 
odpisał: „Jest realizowana rów-
nież faza analityczno-koncep-
cyjna dla zadania pozyskania 
nowych wielozadaniowych sa-
molotów bojowych, której za-
kończenie jest planowane do 
końca lutego 2019 r. Dostawy 
nowych samolotów wielozada-
niowych powinny rozpocząć się 
w 2024 r. W PMT na lata 2018–
22 zostały wydzielone środki 
na to zadanie od 2020 r.”. Red. 
Marek Świerczyński zauważa 
na łamach tyg. „Polityka” (art. 
„Nadlatują samoloty dla pol-
skiego wojska”), że gdyby poda-
ne przez ministra terminy miały 
być realne to samolot przewi-
dziany do dostawy od 2024 r. 
należałoby mieć już wybrany,  
a w 2019 r. MON musiałby pod-
pisać umowę wraz z porozumie-
niem offsetowym. „Na to nie 
ma raczej szans, więc i termin 
2024 r. jest nierealny” – stwier-
dza Świerczyński.

Wszystko wskazuje, że gdy-
by w 2000 r. rząd przyjął moją 
propozycję, to dziś wprowadza-
libyśmy w Polsce na uzbrojenie 
F-35, samolot V generacji. Tak 
się nie stało i teraz MON dopiero 
będzie się zastanawiał, „do koń-
ca 2019 r.”, nad tym, jaki samo-
lot wybrać.

źródło:
www.salon24.pl/u/ 

szeremietiew/

W Polsce – Mig-29 i F-16 a w Izraelu – F-35 i F-16 
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Efektowne iluminacje świąteczne oraz Wigilia Miejska 2018 
na Placu 3 Maja w Wołominie.
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Ponad tysiąc krzyży i kapliczek!
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK oraz Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie zakończyły re-
alizację II etapu projektu pn. „Święci w niebie i na ziemi. Spis kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie 
wołomińskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów 
ofert dla organizacji pozarządowych.

W II etapie zlokalizowano, sfotogra-
fowano i opisano 529 obiektów małej 
architektury sakralnej w 6 gminach po-
wiatu: w Gminie Klembów – 75 obiek-
tów, w Kobyłce – 34 obiekty, w Gmi-
nie Jadów – 151, w Gminie Dąbrówka 
– 89, w Ząbkach – 25 oraz w Gminie 
Tłuszcz 155 kapliczek, figur i krzyży. 

Natomiast w 2017 r. projekt realizo-
wano w gminach: Wołomin, Poświętne 
i Strachówka i wówczas spisem objęto 
309 obiektów małej architektury sa-
kralnej. Do tej pory łącznie zlokalizo-
waliśmy i opisaliśmy 838 obiektów. 

- Przed nami realizacja projektu w 
gminach: Radzymin, Marki i Zie-
lonka. Śmiało zakładamy, że łącznie 
spisem zostanie objętych ponad 1000 
kapliczek, figur i krzyży przydrożnych 
w powiecie wołomińskim. Obfitość, 
ogromne bogactwo ziemi wołomiń-
skiej pod tym względem przerosło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Nikt 
przed nami nie podjął się takiego 
wyzwania, by policzyć obiekty, by je 
opisać, zlokalizować, uwiecznić na 
zdjęciach. Teraz chcielibyśmy to bo-
gactwo, tę różnorodność, pokazać jak 
najszerszemu gronu, może uda się 
wydać album ze zdjęciami i opisami 
wybranych obiektów, planujemy także 
opracować „szlaki Maryjne” śladem 
krzyży i kapliczek – powiedział nam 
prezes TPZW WOŁOMINIAK An-
drzej Saulewicz. 

Przed oczy Twoje Panie  
To wszystko przed nami, teraz zapra-

szamy do Gminy Tłuszcz, absolutnej 
rekordzistki, jeśli chodzi o obiekty 
małej architektury sakralnej – aż 155, 
w tym 101 krzyży, 44 kapliczki oraz 
10 figur. Najstarsze obiekty pochodzą 
z lat: 1850 r. drewniana karawaka w 
Jasienicy odnowiona w 1990 r.; 1881 
r. krzyże w Łysobykach i Miąsem; 
1900 r. (lub 1908) krzyż w Jasienicy; 
1901 r. w Jaźwiu; 1903 r. w Stryjkach 
i Rudnikach; 1904 r. w Rysiach; 1905 

r. w Rudnikach ze znakiem herbowym 
ówczesnych właścicieli majątku; 1906 
r. w Białkach, Tłuszczu i Pawłowie z 
napisem „PRZED OCZY TWOJE PA-
NIE”; 1907 r. w Miąsem; 1908 r. w Oł-
dakach i Wólce Kozłowskiej; 1909 r. w 
Postoliskach; 1910 r. w Jasienicy przy 
ul. Lipowej; 1911 r. w Szczepanku; 
1913 r. w Chrzęsnem z napisem „PO 
TYM ZNAKU ZWYCIĘŻYSZ 315 – 
1913 ROK JUBILEUSZOWY”, z ta-
kim samym napisem na Wilczeńcu i w 
Rudnikach oraz w Jaźwiu; 1920 r. dwa 
krzyże w Białkach z napisem „BOŻE 
ZBAW POLSKĘ”. W większości są to 
krzyże kowalskiej roboty, z ornamen-
tami i ażurowymi zdobieniami, wy-
jątkowo piękne, misternie wykonane 
są krzyże w Białkach (wspomniany z 
1920 r.), Ołdakach, Zalesiu i przy ul. 
Wiejskiej w Tłuszczu. 

Bogu na chwałę 
Kapliczki na terenie Gminy Tłuszcz 

są drewniane (w Grabowie z figurą 
Chrystusa Frasobliwego), murowane, 
wiszące na drzewach, w typie groty 
z kamieni polnych bądź przeszklonej 
latarni. Na uwagę zasługują: kaplicz-
ka murowana przy ul. Zawilcowej w 
Dzięciołach z figurą Najświętszej Ma-
ryi Panny i tablicą z napisem: “BOGU 
NA CHWAŁĘ W PAMIĘĆ ZMAR-
ŁYM DZIECIOM SWOIM JULIANA 
SASIN 1921”; kapliczka murowana w 
Jarzębiej Łące z trzema ostrosłupami 
na dachy, krzyżem kowalskiej robo-
ty i figurą Najświętszej Maryi Panny; 

kapliczka w Miąsem - murowana, 
słupowa w typie kolumny stojącej 
na czworobocznym cokole. W części 
frontowej krzyż drewniany z figurą 
Chrystusa, w pozostałych trzech ob-
razki w ramkach, m.in. z wizerunkiem 
Najświętszego Serca Maryi. Wzniesio-
na prawdopodobnie w XVIII w.; ka-
pliczka w Borkach (Tłuszcz) z 1879 r. 
upamiętniająca tragiczne wydarzenie. 
Jest to kapliczka murowana arkadowa 
na cokołach na fundamencie z kamie-
ni polnych. Naroża są stylizowane na 
ozdobne kolumny w stylu klasycy-
stycznym. Figura Najświętszej Ma-
ryi Panny zamknięta od frontu i tyłu 
przeszklonymi oknami o półkolistym 
zwieńczeniu. Ponad oknem od frontu 
putto. Na cokole napis: NA PAMIĄT-
KĘ UTONIĘCIA DWÓCH SIÓSTR 
EUFEMII I JÓZEFY PAGOWSKICH 
D 4 SIERPNIA 1879 R PROSZĄ O 
WESTCHNIENIE DO BOGA.

Najwięcej obiektów małej architek-
tury sakralnej występuje w miejscowo-
ściach: Jasienica i Tłuszcz (miasto) po 
18, Miąse – 10, Białki – 9, Jaźwie – 8, 
Mokra Wieś i Postoliska – po 7.

Serdeczne podziękowania
Nie byłoby spisu kapliczek i krzyży 

w Gminie Tłuszcz, nie byłoby aż 155 
obiektów, gdyby nie ogromna pomoc 
i zaangażowanie Urszuli Plata – Pać-
kowskiej. Ula poświęciła swój czas 
i dzielnie przemierzyła z nami całą 
gminę, dodając otuchy i wspierając 
dobrym słowem. Pomogli nam także 
p. Marek Plata, p. Krystyna Balcer, p. 
Marcin Bloch, p. Barbara Bloch oraz 
p. Mirosława Plata – znają prawie każ-
dy obiekt sakralny na terenie gminy i 
bez nich ten spis byłby o wiele uboż-
szy! Podziękowania kierujemy także 
do p. Krzysztofa Białka, wieloletniego 
burmistrza Tłuszcza, z którego wiedzy 
wielokrotnie korzystaliśmy podczas 
realizacji projektu. Wszystkim Wam 
składamy serdeczne „Bóg zapłać” za 
ogromną życzliwość.

Agata Bochenek
pomysłodawczyni wykonania spisu 
kapliczek i krzyży przydrożnych w 

powiecie wołomińskim
wiceprezes TPZW WOŁOMINIAK

Andrzej Saulewicz prezes TPZW.

Ula Plata-Paćkowska przy figurze  
Matki Bożej Różańcowej z 1918 r.  
przed kościołem w Postoliskach.  
Od tej figury rozpoczęliśmy spis  
obiektów sakralnych w gminie Tłuszcz.

Kapliczka w Borkach Kapliczka w Kobyłce

Kapliczka przy al. Niepodległości w Wołominie – Komitet budowy kapliczki.
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Rocznik Wołomiński po raz czternasty
Tegoroczny wieczór promocyjny Rocznika Wołomińskiego to wielka gala, wielkie wydarzenie kulturalne, na które 
czeka się cały rok.

Czternasty tom Rocznika 
to wspólne dzieło: wydaw-
cy – Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Z. Nałkowskiej  
w Wołominie z dyrektor Iza-
belą Bochińską na czele, re-
daktora naczelnego Rafała 
Pazio oraz autorów: Anety 
Adamus, Agaty Jolanty Bo-
chenek, Karola Bońskiego, 
Łukasza Boruca, Michała Ja-
niaka, Michała Janika, Andrze-
ja W. Kaczorowskiego, Jerzego  
F. Kielaka, Marka Kozłow-
skiego, Wandy Lipińskiej, 
Danuty Michalik, Ryszarda 
Musiałowicza, Magdaleny 
Pomianowskiej, Małgorza-
ty Prawdzic-Szczawińskiej,  
ks. Arkadiusza Rakoczego, 
Piotra Roguskiego, Jana Roz-
bickiego, Marioli Roztoc-
kiej, Ireny Rybak, Czesława 
Sitarza, Marii Sobolewskiej, 
Marzeny Szymańskiej, Justy-
ny Wasiak, Anny Wojtkow-
skiej. Rocznik Wołomiński to 
prawie 600 stron artykułów, 
rozpraw, wspomnień, biogra-
fii, opowieści o mieście i lu-
dziach, tych już nieobecnych 
i tych, co są między nami,  
a swoim życiem „zapraco-
wali” na uwiecznienie na 
stronach tej wyjątkowej pu-
blikacji. Taką osobą jest nie-

wątpliwie pani Marianna 
Mędrzycka, bohaterka art. 
„Kiedy człowiek był niczym 
– Auschwitz, Ravensbruck, 
Buchenwald”, autorstwa Aga-
ty Jolanty Bochenek. Podczas 
uroczystości prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Woło-
mińskiej WOŁOMINIAK An-
drzej Saulewicz złożył na ręce 
burmistrz Elżbiety Radwan 
wniosek o przyznanie meda-
lu „Zasłużony dla Wołomina” 
Pani Mariannie Mędrzyckiej.  
Oto fragment wniosku: 

„Pani Marianna Mędrzycka 
jest związana z Wołominem 
od 60. lat, odkąd zamieszkała  

w naszym mieście z mężem Ry-
szardem. Tutaj pracowała, tu-
taj wychowała dwóch synów. 

Prymas Tysiąclecia, Kardy-
nał Stefan Wyszyński powie-
dział: „Życie jest większe od 
legend, bo w życiu jest praw-
da”. Życie Pani Marianny 
Mędrzyckiej od początku było 
prawdziwe, śmiało można 
powiedzieć – do bólu praw-
dziwe. Wychowana w wielo-
dzietnej rodzinie, nauczona od 
najmłodszych lat szacunku do 
pracy, miała jedenaście lat, 
gdy wybuchła II wojna świato-
wa. Miała szesnaście lat, gdy 
znalazła się w powstańczej 

Warszawie, przeżyła trzy ty-
godnie wyjątkowo zaciekłych 
walk na Starówce. Walk, które 
zamieniły tę dzielnicę miasta 
w ruiny. Prosto z powstania 
Pani Marianna została wy-
wieziona do Auschwitz. Póź-
niej były jeszcze Ravensbruck 
i Buchenwald. Trzy obozy 
koncentracyjne, trzy piekła 
na ziemi, w których więźniów 
bito, głodzono, mordowano,  
w których życie ludzkie nie 
miało żadnej wartości. Pani 
Marianna Mędrzycka prze-
trwała, bo jej młodość, chęć 
życia, miłość do rodziców, 
były silniejsze niż machina zła,  
w którą wepchnęła ją historia. 
Co najważniejsze, mimo tak 
dramatycznych doświadczeń 
życiowych, Pani Marianna 
pozostała osobą pogodną, 
uśmiechniętą, życzliwą.(…) 

„Życie jest większe od le-
gend, bo w życiu jest prawda” 
– słowa Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego z powodzeniem 
można odnieść do Pani Ma-
rianny Mędrzyckiej. W jej 
życiu prawda jest od samego 
początku do chwili obecnej.  
I może dlatego, że to życie jest 
tak prawdziwe, jednocześnie 
jest tak dobre i szlachetne. 
Któż bardziej, niż osoba od 

60. lat związana z Wołominem, 
okrutnie doświadczona przez 
historię, świadek najtragicz-
niejszych wydarzeń XX wie-
ku, a jednocześnie człowiek 
przez duże C – mądry, dobry, 
pogodny – któż bardziej zasłu-
guje na medal „Zasłużony dla 
Wołomina”? 

Najnowszy Rocznik Woło-
miński to dzieło tyleż obfite, 
co ciekawe poprzez różnorod-
ność tekstów. Nam szczegól-
nie przypadło do gustu „Moje 
abecadło wołomińskie” Piotra 
Roguskiego, może dlatego, że 
sprawnie napisane, może dla-
tego, że każdy z nas ma zapi-
sane w sercu i pamięci swoje 
wołomińskie abecadło. Wiel-
kie podziękowanie dla dyr. 
Bochińskiej i Biblioteki, którą 
kieruje – placówki aktywnej  
i ambitnej, która nie ma sobie 
równych nie tylko w powiecie 
wołomińskim, ale w całym 
województwie mazowieckim, 
za przygotowanie takiej lite-
rackiej uczty. I równie duże 
podziękowanie dla Aurelii 
Sobczak za super profesjonal-
ne i błyskotliwe prowadzenie 
wieczoru promocyjnego – od-
tąd trudno będzie sobie wy-
obrazić takie imprezy bez pani 
Aurelii.

fot.  Bohaterka artykułu Marianna Mędrzycka  
i prezes TPZW WOŁOMINIAK Andrzej Saulewicz. 
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Krwi włąsnej, ani życia 
nie szczędzić
16 grudnia na terenie kompleksu koszarowego 5. Mazowieckiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie odbyła się ostatnia w tym 
roku przysięga wojskowa na Mazowszu. To 6 przysięga w 5 Bryga-
dzie, a 58 w Wojskach Obrony Terytorialnej w 2018 r.

Śnieg sypiący z nieba, nie 
zniechęcił mieszkańców Cie-
chanowa i okolic żeby w nie-
dzielny poranek pojawić się 
na Dniu Otwartych Koszar  
w jednostce wojskowej przy 
ul. Wojska Polskiego 54. Licz-
nie przybyli odwiedzający, 
mieli okazję obejrzeć sprzęt, 
jakim dysponują Wojska 
Obrony Terytorialnej, poznać 
specyfikę i warunki Terytorial-
nej Służby Wojskowej a także 
ofertę przygotowaną dla no-
wych kandydatów. 

Punktem kulminacyjnym 
była ceremonia zaprzysiężenia 
nowych Terytorialsów. Tym 
razem w obecności rodzin, 
przedstawicieli samorządu 
lokalnego, kombatantów i do-
wództwa WOT, przysięgę na 
sztandar Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej 
okręg Ostrołęka, złożyło 51 
żołnierzy Północnego Mazow-
sza. Wśród nich było aż 13 
kobiet.  

Podczas uroczystości, został 
odczytany list Ministra Obro-
ny Narodowej:

– Podejmując decyzję  
o wstąpieniu do Wojsk Obro-
ny Terytorialnej, staliście się 
częścią formacji wojskowej, 
nadający szczególny – lokalny 
wymiar służby dla bezpieczeń-
stwa kraju. Wierni złożonej 
przysiędze, świadomi przyję-

tych obowiązków, doskonale 
znający najbliższe środowisko 
stanowicie istotnej wzmocnie-
nie siły obronnej naszego kra-
ju. Swoim zaangażowaniem  
i poświęceniem, wykazanym 
podczas intensywnego szko-
lenia dowiedliście, że prawo 
do noszenia żółnierzskiego 
munduru traktujecie jako oso-
bisty obowiązek, przywilej  
i zaszczyt. 

Dowódca Brygady w swoim 
przemówieniu skupił się na 
podsumowaniu rocznej dzia-
łalności Brygady:

– Zbudowaliśmy od podstaw 
jednostkę wojskową, która już 
dziś ma w swoich szeregach 
ponad półtora tysiąca żołnie-
rzy, z czego ponad 1300 to 
ochotnicy, a swoim rejonem 
odpowiedzialności obejmu-
je 17 powiatów Północnego 
Mazowsza i siedmiu dzielnic 
Prawobrzeżnej Warszawy. …
Nasza brygada to nie tylko po-
tencjał ludzki ale również no-
woczesny sprzęt, który mamy 
na wyposażeniu i którego  
z miesiąca na miesiąc przyby-
wa – mówił.

Żołnierze, którzy w ten 
weekend złożyli przysięgę 
wojskową, wstąpili do służby 
1 grudnia. Wtedy rozpoczęła 
się kolejna tura 16-dniowych 
szkoleń podstawowych do 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Równolegle trwało również 
szkolenie rotacyjne żołnie-
rzy już zaprzysiężonych oraz 
szkolenie wyrównawcze dla 
rezerwistów. Terytorialsi 
przysięgający w Ciechano-
wie zasilą szeregi 3 istnieją-
cych już batalionów lekkiej 
piechoty 5. Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorial-
nej dyslokowanych w Sie-
dlcach, Komorowie i w Cie-
chanowie, natomiast część  
z nich trafi do ciechanowskich 
samodzielnych pododdziałów. 
Kolejne powołanie do służby 
w 5 MBOT, odbędzie się 26 
stycznia.

Obecnie w szeregach Wojsk 
Obrony Terytorialnej pełni 
służbę ponad 17 tysięcy żoł-
nierzy. Misją formacji jest 
obrona i wspieranie lokalnych 
społeczności.

Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy

5. Mazowiecka Brygada 
Obrony Terytorialnej

Tel. 261 341 226
727 041 568

ane.szczepaniak@ron.mil.pl
www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony- 
Terytorialnej

TT: @terytorialsi

Siła krwi  
terytorialsów
W 5 Mazowieckiej Brygadzie OT podsumo-
wano tegoroczną akcję krwiodawstwa. Wtło-
czyliśmy do systemu blisko 200 litrów krwi.

W kwietniu br. Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły reali-
zację długofalowego projektu, którego celem jest ratowanie ży-
cia i zdrowia mieszkańców naszego kraju poprzez propagowanie 
i aktywne zaangażowanie w ideę  krwiodawstwa. 

Projekt zakładał, że formacja będzie regularnie zwiększała 
ilość honorowych dawców krwi. Od kwietnia żołnierze WOT 
oddali ponad 1100 litrów krwi, w tym blisko 200 litrów pochodzi 
od żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. 
st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza.

Projekt rozpoczęła akcja „Krwioobieg Terytorialsa”. Ważnym 
etapem, realizowanym w ramach tej akcji były zbiórki krwi or-
ganizowane w brygadach. Szczególna inicjatywa miała miejsce 
26 maja br., kiedy to Terytorialsi z pięciu brygad OT, w tym 5 
Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, jednego dnia, nie-
malże w tych samych godzinach, oddawali krew i jednocześnie 
propagowali ideę krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Terytorialsi aktywnie angażowali się również w inne przedsię-
wzięcia wspierające ideę HDK m.in.: w akcję „SpoKREWnieni 
Służbą”, „Apel Krew” czy też „100 litrów krwi na 100lecie Nie-
podległości”.

Bardzo ważnym aspektem projektu HDK w WOT jest rów-
nież budowanie zdolności do utrzymywania stałej gotowości 
Terytorialsów do tzw. „alarmowego oddania krwi”. Zgodnie  
z założeniami, w razie nagłej  konieczności – np. wypadków 
czy klęsk żywiołowych – Wojska Obrony Terytorialnej dys-
ponują grupą krwiodawców, którzy mogą natychmiast od-
dać krew dla potrzebujących. Projekt ten, idealnie wpisuje się  
w motto naszej formacji „Zawsze gotowi, zawsze bliksko”.

Wyrazem uznania dla zaangażowania żołnierzy są wyróżnienia 
i nagrody. W grudniu br. oznaką zasłużonego Honorowego Daw-
cy Krwi, przyznawaną przez Polski Czerwony Krzyż na zlecenie 
Narodowego Centrum Krwi, zostali odznaczeni przedstawiciele 
5 MBOT, którzy oddali więcej niż 15 l. krwi - ppor. Kalina TO-
KARSKA oraz st.kpr. Dariusz GOLUBSKI

Liczba honorowych dawców krwi w WOT stale wzrasta. 
Zaangażowanie kolejnych brygad w nadchodzącym roku  
z pewnością pozwoli przełamać kolejne granice i wtłoczyć do 
systemu jeszcze większą ilość zawsze niezbędnej i zawsze po-
trzebnej krwi.
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Adam Lubiak nowym
starostą wołomińskim
Podczas I sesji Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2018-2023 
nowym starostą wołomińskim wybrany został Adam Lubiak na funk-
cję wicestarosty wybrano Roberta Szydlika.

W Zarządzie Powiatu praco-
wać będą też: Izabella Dzie-
wiątkowska, Paweł Dąbrow-
ski oraz Grzegorz Siwek.

Przewodniczącym Rady 
Powiatu został Robert Per-
kowski. Funkcję wiceprze-
wodniczącego pełnić będzie 
Cezary Wnuk.

Radni dokończyli I Sesję
Pierwsza sesja nowej Rady 

Powiatu podzielona została 
na dwa posiedzenia. Podczas 
drugiego spotkania radni zde-
cydowali o zakresie działalno-
ści oraz składach komisji Rady 
Powiatu Wołomińskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem 
obrad Adam Lubiak, starosta 
wołomiński oraz Robert Szy-
dlik, wicestarosta podzięko-
wali swoim poprzednikom 
za pracę i zaangażowanie na 
rzecz rozwoju powiatu wo-
łomińskiego w latach 2014 
- 2018. Pamiątkowe tablicz-
ki otrzymali Kazimierz Ra-
kowski - starosta V kadencji, 
Adam Łossan - wicestarosta 
V kadencji oraz Janusz We-
rczyński, przewodniczący 
Rady Powiatu Wołomińskie-
go w poprzedniej kadencji. 

Podczas posiedzenia radni 
dokonali wyboru drugiego 
wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Wołomińskiego, 
którym został Wiesław Mę-
drzycki. Ustalono także skład 
7 komisji oraz wybrano ich 
przewodniczących, wiceprze-
wodniczących i sekretarzy.

Składy komisji Rady Po-
wiatu Wołomińskiego

Komisja Rewizyjna
1.  Radosław Dec  

– Przewodniczący

2.  Tomasz Kalata  
– Wiceprzewodniczący

3. Paweł Banaszek
4. Adam Pietrzak
5. Marta Rajchert
6. Janusz Werczyński

Komisja Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony  

Środowiska
1.  Sławomir Pisarczyk  

– Przewodniczący
2. Paweł Solis – Sekretarz 
3. Paweł Dąbrowski
4. Sławomir Klocek
5. Wiesław Mędrzycki
6. Tomasz Szturo
7. Igor Sulich
8. Paweł Śliwa

Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Prorodzinnej

1.  Adam Pietrzak  
– Przewodniczący

2. Radosław Dec
3. Tomasz Kalata
4. Maria Krzyżanowska
5. Jerzy Mikulski
6. Robert Perkowski
7. Kazimierz Rakowski
8. Robert Roguski

Komisja Finansowa
1.  Konrad Fuśnik  

– Przewodniczący
2.  Sławomir Klocek  

– Wiceprzewodniczący
3.  Paweł Banaszek  

– Sekretarz
4. Izabella Dziewiątkowska
5. Grzegorz Siwek
6. Magdalena Suchenek
7. Janusz Werczyński

Komisja Dziedzictwa  
Narodowego, Kultury  

i Współpracy z Jednostkami 
Samorządu Terytorialnego 

1.  Robert Roguski  
– Przewodniczący

2.  Adam Łossan  
– Wiceprzewodniczący

3.  Jolanta Madziar  
– Sekretarz 

4. Robert Perkowski
5. Robert Szydlik
6. Arkadiusz Werelich
7. Cezary Wnuk

Komisja Rozwoju  
Gospodarczego

1.  Paweł Śliwa – Przewod-
niczący

2.  Jerzy Mikulski  
– Wiceprzewodniczący 

3.  Wiesław Mędrzycki  
– Sekretarz 

4. Paweł Dąbrowski
5. Kazimierz Rakowski
6. Magdalena Suchenek
7. Tomasz Szturo
8. Cezary Wnuk

Komisja Edukacji, Sportu  
i Turystyki

1.  Piotr Borczyński  
– Przewodniczący 

2.  Arkadiusz Werelich  
– Wiceprzewodniczący 

3.  Grzegorz Siwek  
– Sekretarz 

4. Maria Krzyżanowska
5. Adam Łossan
6. Jolanta Madziar
7. Marta Rajchert
8. Robert Szydlik

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji 

1.  Igor Sulich  
– Przewodniczący

2.  Sławomir Pisarczyk  
– Wiceprzewodniczący

3. Konrad Fuśnik – Sekretarz 
4. Piotr Borczyński
5. Paweł Solis

źródło:
www.powiat-wolominski.pl

Czy PiS 
dotrzyma słowa?
Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości 
nie padło ani jedno słowo o zabijanych dzie-
ciach poczętych.

W sobotę w Szeligach pod 
Warszawą odbyła się kon-
wencja PiS. W jej trakcie 
przemawiali m.in. prezes PiS 
Jarosław Kaczyński, premier 
Mateusz Morawiecki oraz 
liderzy Porozumienia i Soli-
darnej Polski – Jarosław Go-
win i Zbigniew Ziobro. Padły 
hasła dotyczące głównych 
kierunków strategicznych. 
Była mowa o uczciwości  
w polityce historycznej, re-
formie sądownictwa, refor-
mie gospodarki, a nawet o od-
nawialnych źródłach energii. 
Z ust czołowych polityków 
partii rządzącej padały de-
klaracje o budowaniu dobrej 
przyszłości, wyrównywaniu 

szans, realizacji marzeń. Nie 
padło jednak ani jedno słowo 
na temat ochrony życia. Od 
ponad roku w Sejmie proce-
dowany jest projekt obywa-
telski „Zatrzymaj aborcję”. 
Blisko sześć miesięcy doku-
ment, ratujący życie dzieci 
poczętych podejrzewanych  
o chorobę lub niepełno-
sprawność, leży w sejmowej 
podkomisji, która do tej pory 
nie zebrała się na żadnym 
posiedzeniu. Codziennie  
w polskich szpitalach, na 
skutek zastosowania aborcyj-
nej przesłanki eugenicznej, 
jest zabijanych troje dzieci.

Artykuł opublikowany  
na stronie: naszdziennik.pl

Fot. Marek Borawski / Nasz Dziennik
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Powołano Komitet Akcji Wyborczej  
Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego
W Warszawie 8 grudnia 2018 roku ogłoszono powstanie Komitetu Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu  
Społecznego.

Inicjator Kongresu, poseł 
do Parlamentu Europejskie-
go Marek Jurek w wystą-
pieniu inicjującym mówił 
o konieczności konkretnej 
pracy o zachowanie chrze-
ścijańskiego charakteru Eu-
ropy. Polska nie przetrwa 
jako niepodległe i suwerenne 
państwo jeśli Europa będzie 
odrzucać nasze wartości – 
mówił.

Przykładem takiego odrzu-
cenia jest genderowa kon-
wencja stambulska, która 

uderza w fundamenty na-
szych społeczeństw. Jurek 
wezwał polski rząd do jej 
niezwłocznego wypowiedze-
nia, a równocześnie zachęcił 
by Polska podjęła inicjatywę 
promocji Konwencji Praw 
Rodziny.

Lider Chrześcijańskiego 
Kongresu Społecznego zwró-
cił uwagę, że Prawo i Spra-
wiedliwość emocjonalnie i 
finansowo wspiera katolików 
czym bardzo skutecznie usy-
pia odpowiedzialność spo-

łeczną naszych środowisk.
Wskazał też z kim widzi 

możliwość budowania repu-
blikańskiego bloku politycz-
nego. Wymieniony został Pa-
weł Kukiz ze swoim ruchem, 
Ruch Prawdziwa Europa, 
a także inicjatywa Europa 
Christi. Jurek zachęcał PSL 
do odłączenia się od liberal-
nej opozycji, którą określił 
mianem „partii zagranicy”.

Ale co my powinniśmy 
robić? Potrzebna jest sil-
na, aktywna, odważna opi-

nia chrześcijańska. Przede 
wszystkim nie możemy – jak 
większość polityków – bać 
się społeczeństwa. Jesteśmy 
wielkim narodem. Doświad-
czyliśmy wiele i straciliśmy 
wiele, ale zachowaliśmy naj-
ważniejsze – podsumował 
Marek Jurek.

Kongres ogłosił także ini-
cjatywę Narodowego Mar-
szu Życia, który przejdzie 
ulicami Warszawy 24 marca 
2019 r.

Nie dla osobnego  
budżetu strefy euro 
– Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej 
z oburzeniem przyjmuje po-
parcie polskiego rządu dla 
utworzenia osobnego bu-
dżetu strefy euro, który ma 
być częścią budżetu UE na 
lata 2021-2027. Zadowole-
nie premiera Morawieckiego 
z tego, że w tym projekcie 
polski rząd ugrał „to, o co 
zabiegał”, przypomina za-

dowolenie ś.p. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, że 
w podpisanym przez niego 
traktacie lizbońskim uzyskał 
rzekomo takie poprawki,  
o jakie walczył. Dziś zapisy 
traktatu lizbońskiego umoż-
liwiają establishmentowi 
unijnemu ataki na Polskę czy 
Węgry. Jutro takim, wymie-
rzonym w Polskę i cały nasz 

region, narzędziem może być 
oddzielny budżet strefy euro.

Szef Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker ocenił 
ten projekt mówiąc: „Naj-
ważniejsze, że wreszcie ro-
bimy pierwszy krok. Jak już 
zaistnieje ten budżet eurolan-
du, to będziemy stopniowo 
go polepszać”. Jego słowa 
jasno pokazują, że utworze-

nie budżetu strefy euro jest 
działaniem wymierzonym 
przeciw Polsce, a w przyszło-
ści będzie się wiązać z ogra-
niczeniem unijnych funduszy 
dla państw spoza strefy euro. 
To pogłębianie podziałów  

w Europie. Poparcie dla tego 
pomysłu przez rząd premiera 
Morawieckiego jest działa-
niem antypolskim.

W imieniu Prawicy  
Rzeczypospolitej: Krzysztof 

Kawęcki, Marian Piłka

Fot. Robert Sobkowicz / Nasz Dziennik
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Wolf Winter Cup 2018
W dniach 8-9 grudnia w Kobyłce rozegrano WOLF WINTER CUP 2018. 
W gronie dziewięciolatków najlepsza okazał się Pogoń Szczecin przed 
Wartą i Lechem z Poznania. Wicher Kobyłka zdobył tzw. Puchar Polski.

Na rozłożonej w hali przy 
SP nr 3, otoczonej bandami  
i siatką, sztucznej trawie 
rywalizowało 18 drużyn. 
Oprócz dwóch drużyn go-
spodarzy wystartowały ze-
społy z Polski, Litwy (Tauras 
Kowno i Żalgirietis Wilno), 
Łotwy (FK Olimpia Liepaja) 
i Ukrainy (Karpaty Lwów, 
FC i Starward Kijów). Z klu-
bów Ekstraklasy zawitały: 
Legia, Pogoń, Lech, Jagiello-
nia i Zagłębie Lubin. Ponadto 
Champion Warszawa, Broń 
Radom, Elana Toruń, Warta 
Poznań i Junior Białystok. 
Pierwszego dnia drużyny 
grały podzielone na trzy gru-
py po 6 zespołów. Miejsca 
1-3 dawały okazję gry w tzw. 
Lidze Mistrzów, a zajęcie 
miejsc 4-6 dawało prawo gry 
w tzw. Pucharze Polski.  

Pierwszy drużyna Wichru 
rozpoczęła bardzo dobrze. 
Podopieczni trenera Pawła 
Stańczuka pokonali Jagiel-
lonię 4:3, Broń Radom 2:1  
i FC Kijów 8:1. Po porażkach 
z Łotyszami i Lechem ich los 
zależał od zawodników Jagi, 
którzy nie mogli przegrać 
ostatniego meczu z Bronią, 
by Wicher awansował do 
LM. Bramka na 2:1, zdobyta 
równo z ostatnią syreną, zde-
cydowała, że radomianie za-
jęli trzecie, a Wicher czwarte 
miejsce w grupie. 

W niedzielę obie drużyny 
Wichru spisywały się bar-
dzo dobrze. Pierwszy zespół 
wygrał wszystkie mecze, za-
pewniając sobie zwycięstwo 
w PP. Za zawodnikami z Ko-
byłki uplasowały się zespoły 
z Kowna i Lwowa, Junior  
i Jagiellonia z Białegostoku, 
Wicher II i dwie drużyny  
z Kijowa. W ceremonii wrę-

czenia medali i Pucharów 
wydrukowanych w formacie 
3D przez sponsora tytularne-
go wzięła udział burmistrz 
Kobyłki Edyta Zbieć, dyrek-
tor OSiR Piotr Strejlau i pre-
zes MKS Wicher Artur Rola. 
Towarzyszył im Mariusz 
Król, właściciel firmy Wolf. 

W „Lidze Mistrzów” doszło 
do wielu ciekawych meczów 
z udziałem uznanych pił-
karskich marek. najpierw 9 
drużyn podzielono na 3 gru-
py. Potem zwycięzcy grup 
grali o miejsca 1-3, zespoły 
z drugim miejsc o lokaty 4-6,  
a z 3 miejsc o lokaty 7-9. 
Okazało si, że o zwycięstwo 
w turnieju zmierzą się dwie 
drużyny z poznania i Pogoń 
Szczecin. Portowcy wygra-
li zarówno z Lechem jak  
i z Wartą, zapewniając sobie 
pierwsze miejsce i obronę 
trofeum sprzed roku. Der-
by poznania zdecydowały 
o srebrnych medalach dla 
Warty. Na IV miejscu turniej 
ukończyła Legia, za którą 
uplasowało się Zagłębie, Żal-
girietis, FK Olimpia Liepaja, 
Champion i Broń.

Ceremonię zakończenia tur-
nieju uświetnił trener Andrzej 
Strejlau, który był pod du-
żym wrażeniem gry młodych 
piłkarzy, oglądając finałową 
fazę rozgrywek. Oprócz tro-
feów drużynowych wybra-
no najlepsza piątkę WOLF 
WINTER CUP. Znaleźli się 
w niej: Alex Peskovic, Igna-
cy Opiłowski i Jakub Libor 
z Pogoni, Hubert Janyszka z 
Warty i Klaus Kirfs z Liepaji. 
Za najładniejszego gola uzna-
no bramkę zdobytą przez Oli-
viera Ziembickiego z Wichru  
z Meczu z Jagiellonią.

Oprócz emocji sportowych 

sponsor turnieju pokazał na 
specjalnie przygotowanym 
stoisku potencjał i dorobek 
firmy i branży druków 3D.

– Dziękuję drużynom i ki-
bicom za sportowe emocje, 
Mariuszowi Królowi i firmie 
Wolf za konsekwentne budo-
wanie marki poprzez sport, 
wolontariuszom i pracowni-
kom klubu, OSiRu i SP nr 3  
i wszystkim firmom za pomoc 
w przygotowaniu i organiza-
cji turnieju. Szczególne po-
dziękowania kieruję do Pio-
tra Harwasa, Piotra Strejlaua  
i Pawła Stańczuka za ogrom-
ne zaangażowanie i włożoną 
pracę. Podziękowania dla 
naszych partnerów i sponso-
rów, władz miasta Kobyłka, 
Vitasport.pl, Nuctech i regio-
nalnych mediów – powiedział 
prezes Wichru Artur Rola.

Liga Mistrzów
1. Pogoń Szczecin
2. Warta Poznań
3. Lech Poznań
4. Legia Warszawa 
5. MKS Zagłębie Lubin S.A.
6. Zalgierietis Vilnius
7. FC Olimpia Liepaja
8.  Champion Warszawa - 

Szkoła Techniki Futbolu 
,,Champion”

9. RKP Broń Radom

Puchar Polski
1.  Wicher I Kobyłka MKS 

Wicher Kobyłka
2.  SM Tauras
3. Karpaty Lwów
4. Junior Białystok
5. Jagielonia Białystok
6. Wicher II Kobyłka
7. Elana Toruń
8. Starward Kijów 
9. Fc Kijów

Opracowanie:  
Wicher Kobyłka

Niech rząd  
wyrzuci konwencję
Środowiska prorodzinne apelują do polskich 
władz o natychmiastowe wypowiedzenie 
konwencji stambulskiej.

Narasta sprzeciw wobec 
przyjętej przez Radę Europy 
tzw. konwencji stambulskiej. 
Oficjalnie dokument ten ma 
być odpowiedzią na wystę-
powanie przemocy w rodzi-
nach. Jednak wprowadza 
do prawodawstwa państw, 
które ją ratyfikowały, wiele 
niebezpiecznych rozwią-
zań, które godzą w tradycję  
i chrześcijaństwo. Zwraca na 
to uwagę w rozmowie z „Na-
szym Dziennikiem” europar-
lamentarzysta Marek Jurek. 
– Konwencja jest szkodliwa 
dla nas wszystkich. Zakłada 
całkowite wywrócenie na-
szego ustawodawstwa spo-
łecznego, bo pozbawia rodzi-
nę należnej pozycji w życiu 
społecznym. Konwencja 
stambulska to rodzaj między-
narodowej konstytucji ide-
ologii gender. Żeby chronić 
nasze społeczeństwo, szko-
ły, ustawodawstwo, trzeba 
tę konwencję niezwłocznie 
wypowiedzieć – podkreśla 
Marek Jurek. Z kolei prof. 
Aleksander Stępkowski, 
były wiceminister spraw za-
granicznych, zauważa, że 
zjawisko przemocy wobec 
kobiet jest przez konwencję 
traktowane w bardzo zide-
ologizowany sposób. – Ba-
dania unijnej Agencji Praw 
Podstawowych pokazują, że 
w państwach, które zaakcep-
towały ten sposób patrzenia 
na tę patologię społeczną  
i zaczęły z nią walczyć po-
przez politykę antydyskrymi-
nacyjną, zjawiska przemocy 
wyraźnie częściej występują 
niż tam, gdzie społeczeń-
stwo funkcjonuje w oparciu 
o tradycyjne pojmowanie 
ról kobiet i mężczyzn. Dla-
tego obawiać się można, że 
realizacja tego typu polityki 
prowadzić może do nasile-
nia przemocy względem ko-
biet, a nie do jej ograniczenia 
– zaznacza prawnik. Nasz 

rozmówca zauważa, że „kon-
wencja ta inkorporuje do pra-
wa międzynarodowego okre-
ślone założenia ideologiczne 
o permanentnej walce płci 
i kulturowo uwarunkowa-
nej dominacji mężczyzn nad 
kobietami, która prowadzić 
ma do przemocy”. – Są to 
tezy ewidentnie ideologicz-
ne, a prowadzony w Szwecji 
od ćwierćwiecza ekspery-
ment społeczny polegający 
na wcielaniu w życie tych 
założeń pokazuje, że są one 
kontrfaktyczne. Dlatego kon-
wencja jest niezgodna z art. 
25 ust. 2 Konstytucji, który 
gwarantuje bezstronność 
światopoglądową Rzeczy-
pospolitej – zauważa prof. 
Stępkowski. – Ten doku-
ment wprost wzywa w art. 12  
i 14 do „wykorzenienia” (ta-
kiego określenia dosłownie 
używa) stereotypowych ról 
kobiety i mężczyzny z życia 
społecznego i do zaangażo-
wania w to edukacji publicz-
nej. Wprowadzając pojęcie 
„płci społeczno-kulturowej” 
(czyli właśnie gender), za-
kłada, że płeć i związane  
z nią predyspozycje są czymś 
przypadkowym. A jeśli tak 
– to możliwość urodzenia 
dziecka wcale nie oznacza, 
że jego urodzenie jest natu-
ralnym następstwem ciąży. 
Skoro mężczyźni nie rodzą – 
dlaczego miałyby rodzić ko-
biety. Nic zatem dziwnego, 
że sprawozdawczyni rezolu-
cji ratyfikacyjnej konwencji 
w Parlamencie Europejskim, 
poseł Christine Revault  
d’Allonnes-Bonnefoy z fran-
cuskiej Partii Socjalistycz-
nej, uznała, że jej ratyfikacja  
w Parlamencie Europejskim 
to uznanie aborcji za prawo 
człowieka – podkreśla Marek 
Jurek.

Artykuł opublikowany  
na stronie: naszdziennik.pl

Fot. Mateusz Marek / Nasz Dziennik
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