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„PATRIA”

Wszedł Karol Wojtyła, wyszedł Jan Paweł II.
16 październik 1978 r. Habemus Papam
To były dni pełne niepokoju, napięcia i nadziei
dla Świata, Europy i Polski będącej pod komunistyczną okupacją od końca II wojny światowej. Co
wydarzyło się w Kaplicy Sykstyńskiej 14, 15 i 16
października 1978 roku?

Ta data wywołuje szczególne wspomnienia, wzruszenie
zwłaszcza u nas Polaków. Wypowiedziane na początku pontyfikatu słowa Jana Pawła II „Nie
lękajcie się. Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”, ”Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze
Ziemi. Tej Ziemi.”, wpłynęły na
postawy chrześcijan, czego wyrazem było każdorazowe świadec-

munikowania się ze światem zewnętrznym. Nie wolno korzystać
z aparatów radiowych i telewizyjnych, magnetofonów, radiotelefonów, telefonów komórkowych,
przenośnych oraz przyjmować
wszelkiej korespondencji i prasy.
Kardynałowie rozchodzą się do
wylosowanych cel. – Kardynałowi Wojtyle przypada cela nr.
91, z zabitymi i zaciemnionymi
oknami. W celi stoi polowe łożko, stolik, krzesło i małe biurko,
miednica i dzbanek na wodę. Łazienka jest wspólna dla kilku cel.
Niedziela – 15 października
1978 – Kaplica Sykstyńska –
Msza św. Po niej rozpoczyna się
głosowanie. Kogo wybrać? Kandydat powinien być młody i mieć
dobrą kondycję. To wiedzą wszyscy. Więc kto? Najwięcej szans
ma czterech włoskich kardyna-

two dawane przez nich podczas
pielgrzymek w kraju i zagranicą.
Pontyfikat Papieża Polaka nie tylko przemieniał ludzkie serca, ale
cały świat.
Sobota – 14 października 1978
– Watykan Bazylika św. Piotra.
15.30 – kardynałowie zebrani na
konklawe wysłuchują mszy świętej. 16.30 – w uroczystej procesji
przechodzą do Kaplicy Sykstyńskiej.
Kaplica Sykstyńska – wszystkie pomieszczenia kaplicy zostają
przeszukane przez służby watykańskie przy użyciu wykrywaczy
podsłuchów i innych nośników
informacji. Dwaj duchowni ryglują drzwi od wewnątrz i od zewnątrz. Kardynałowie w milczeniu wysłuchują zasad konklawe
dotyczących: obowiązku zachowania tajemnicy i zakazu ko-

łów. Niebawem pozostaje trzech.
Szanse arcybiskupa Genui, Giuseppe Siri, są przekreślone. Oto
bowiem kardynałowie otrzymali
kopię wywiadu, jakiego arcybiskup udzielił prasie. Odsłania w
nim superkonserwatywne poglądy. Skutek niefortunnego wywiadu arcybiskupa Siri przemienia
się w utratę głosów. Ale żaden
z trójki Włochów nie zdobywa
wymaganych 74 głosów. Blokują się nawzajem i dzielą głosy na
siebie. Powstała sytuacja patowa.
Polak kardynał Wojtyła otrzymuje w tej turze pięć głosów
Wieczór – 15 października
– Arcybiskup Wiednia, Franc
Koenig, odwiedza cele kolegów
i podsuwa im myśl o wyborze papieża ze Wschodu.
Poniedziałek – 16 października 1978 – Kaplica Sykstyńska:

Kazimierz Andrzej Zych
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Zabiera głos kardynał Koenig.
Proponuje by wybrać na papieża nie – Włocha. Pada nazwisko
młodego, bo zaledwie 58-letniego kardynała z Krakowa.
• Piąte głosowanie. Odpadają
kandydaci włoscy. • Szóste głosowanie. Wzrasta liczba głosów
oddanych na arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyłę. • Obiad. Po
posiłku widziano jak prymas Wyszyński obejmuje w celi wzruszonego Wojtyłę. Mówi mu, że jeśli
go wybiorą, musi przyjąć wybór
(dla Polski). • Siódme głosowanie. Kardynał Wojtyła uzyskuje
przewagę. • 16.30 – początek
ósmego głosowania. • 17.15 –
liczenie głosów. Wynik 99. Papież wybrany! Pada nazwisko
Karola Wojtyły. Przewodniczący Kolegium Kardynalskiego
Pyta. Czy przyjmujesz dokonany
przed chwilą kanonicznie wybór twojej osoby na Najwyższego Kapłana? Jakie przybierasz
imię? Karol Wojtyła Odpowiada:
W posłuszeństwie wiary wobec
Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności
– przyjmuję. Podaje swoje nowe
imię – Jan Paweł II. Podchodzą
Kardynałowie. Na kolanach składają hołd nowemu papieżowi. Jan
Paweł II wstaje z fotela. Podnosi
z klęczek prymasa Wyszyńskiego. Obejmuje go. Kardynałowie
śpiewają „Te Deum lauda mus”
(Ciebie, Boże, chwalimy). Plac
Św. Piotra: • 18.18 – Nad kominem Kaplicy Sykstyńskiej unosi
się biały dym. Tłum krzyczy –
Mamy papieża! • 18.44 – Z balkonu Bazyliki św. Piotra jeden
z kardynałów ogłasza: – Zwiastuję wam radość wielką - mamy
papieża:
najdostojniejszego
i najprzewielebniejszego pana
Świętego Kościoła Rzymskiego,
kardynała Karola Wojtyłę, który
imię Jan Paweł II. Ogromne zaskoczenie. Papież nie Włoch? Jakie dziwne nazwisko! Z jakiego
kraju a może kontynentu? Watykan: Papież zostaje odprowadzony do małego pokoiku o szkarłatnych ścianach, zwanego camera
lacrimatoria (pokój płaczu). Na
krześle leżą trzy białe sutanny,
każda w innym rozmiarze. Jan
Paweł II zakłada największą. Papieski krawiec dopasowuje strój.
• 19.20 – otwierają się drzwi bal-

konu bazyliki. Wychodzi procesja z krzyżem i kardynałami. Za
nią – Jan Paweł II, Papież Polak.
Jeden z kardynałów wypowiada
formułę „Habemus Papam „Za
chwilę padają z ust nowego papieża historyczne słowa: Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdrożsi Bracia i Siostry!
Jesteśmy jeszcze wszyscy pogrążeni w bólu po śmierci naszego
umiłowanego papieża Jana Pawła I. I oto najprzewielebniejsi
kardynałowie powołali nowego

dem Jego Matki, Najświętszej
Mari Panny. Nie wiem, czy potrafię wyrazić się jasno w waszym…
Naszym języku włoskim. Jeżeli
się pomylę, to mnie poprawcie.
I tak staje przed wami wszystkimi, aby wyznać nasza wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce
Chrystusa i Kościoła, a także,
aby rozpocząć na tej drodze historii i Kościoła z pomocą Boga
i z pomocą ludzi.

Biskupa Rzymu. Wezwali go
z dalekiego kraju… dalekiego,
lecz zawsze tak bliskiego przez
wspólnotę w wierze i tradycji
chrześcijańskiej. Obawiałem się
przyjąć ten wybór, ale uczyniłem
to w duchu posłuszeństwa względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i całkowitą ufnością wzglę-

Gdy Karol Wojtyła improwizuje te słowa z loży bazyliki watykańskiej, minęły zaledwie dwie
godziny od Jego wyboru na 263
następcę świętego Piotra (264
papieża), który to wybór nastąpił
o godzinie 17.15 – 16 października 1978 roku.
patria.gazeta@op.pl
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„…kiedy my żyjemy”
Kiedy 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych idziemy na cmentarz jak Polska długa i szeroka – to
istotą tych pielgrzymek jest nasza pamięć o tych, którzy odeszli, zmarli, zginęli. A my żyjemy! Pamiętamy o naszych bliskich, żałujemy że nie ma ich już z nami, czasami płaczemy, ale my żyjemy
nadal. Do naszych bliskich powinniśmy zaliczać również tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Napisane nazajutrz po bitwie o Monte Cassino słowa pięknej żołnierskiej pieśni same w sobie stanowiły
historię i komuniści dobrze wiedzieli, co robią zakazując grania „czerwonych maków” przez kilkanaście lat, od samego początku PRL. Najbardziej ponadczasowy i uniwersalny wręcz fragment pieśni
to zdanie: „Wolność krzyżami się mierzy – historia ten jeden ma błąd!”

prof. Józef Szaniawski

właśnie na osobiste polecenie Marszałka Piłsudskiego właśnie tutaj
pochowano ostatnich powstańców
Żadnego cmentarza w Polsce słowa styczniowych, którzy dożyli Niete nie dotyczą bardziej niż Powązek podległości, a którzy mają tu własny
Wojskowych, bowiem żaden inny mały cmentarzyk. Wojskowe Powązcmentarz nie uosabia aż tak bar- ki zostały założone w obecnej postaci
dzo ostatnich stu lat historii Polski, po bitwie warszawskiej 15 sierpnia
jak ten. Cmentarze to nasza pamięć 1920. Po „Cudzie nad Wisłą” tutaj
i tożsamość, ale ten jest zupełnie wy- właśnie byli chowani bohaterscy
jątkowym, gdyż groby tych, którzy obrońcy Ojczyzny przed nawałą Armii
Czerwonej.
Wśród tysięcy prostych żołnierskich
krzyży stoi kolumna zwycięstwa
1920 roku. Na jej
cokole płaskorzeźba, ukazująca księdza Ignacego Skorupkę z krzyżem
w ręku, prowadzącego żołnierzy polskich do kontraktu
na bolszewików
pod Ossowem. Na
szczycie kolumny
orzeł w koronie
z
rozpostartymi
skrzydłami osłania
krzyż przed wrogami Polski i cywilizacji chrześcijańskiej. Ta kolumna
niezwykle sugestywna artystyczGrób płk Ryszarda Kuklińskiego i syna Waldemara
nie stanowi niesły– warszawskie Powązki. 18 czerwca 2004 r.
chany symbol nie
znaleźli tu wieczny spoczynek, to za- tylko wiktorii polskiej 1920 roku, ale
razem groby uczestników najbardziej i późniejszych dziejów. W latach
dramatycznych wydarzeń najnowszej PRL została usunięta przez komunę
historii Polski. Daty umieszczone na z Alei Zasłużonych i odstawiona na
nagrobnych pomnikach, ale także na bok, gdzie stoi po dziś dzień.
brzozowych krzyżach – to najważŻołnierskie kwatery Cmentarza
niejsze daty dziejów walki o wolność Wojskowego na Powązkach to groby
Polaków i niepodległość Rzeczy- bohaterów ale zarazem pomniki, dopospolitej poczynając od 1863 roku słownie i w przenośni, walki o wola kończąc na 10 kwietnia 2010. Tak ność. Wśród tych najważniejszych
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należy wymienić kwaterę Legionów
Polskich Marszałka Piłsudskiego,
kwaterę Powstań Śląskich, kwaterę
Powstańców Wielkopolskich, kwaterę obrońców Warszawy we wrześniu
1939 roku. II wojna światowa zabrała
życie kolejnym tysiącom bohaterów,
którzy poświęcili życie dla Polski.
To kwatera żołnierzy Powstania Warszawskiego, to pomnik Gloria Victis,
to kwatery żołnierzy Armii Krajowej
oraz żołnierzy, marynarzy i lotników
walczących na wszystkich frontach II
wojny światowej. Najbardziej wstrząsające są groby oraz kwatery symboliczne. Tak zwana dolinka katyńska
z krzyżem stawianym przez naród,
a usuwanym niegdyś przez bezpiekę, to miejsce było od lat znakiem
zbiorowej pamięci. Symboliczna
mogiła z białymi krzyżami i napisem
„Sybiracy” symbolizuje setki tysięcy
bezimiennych, którzy wyginęli na
bezkresach imperium zła, a którzy
nigdy nie mieli krzyża na mogile,
bo i mogiły nigdy nie było. To samo
dotyczy tysięcy wymordowanych
w Ponarach pod Wilnem, których
upamiętnia chociaż krzyż na Powązkach. Straszliwym miejscem zbiorowej pamięci na Wojskowych Powązkach jest tzw. kwatera „Ł” – Łączka.
To tutaj pod cmentarnym murem pod
śmieciami chowani potajemnie byli
więźniowie polityczni mordowani
przez oprawców komunistycznych
w więzieniu na Rakowieckiej. Wreszcie symboliczne groby mają na tym
cmentarzu nasi najwięksi bohaterowie zamordowani przez Niemców,
Rosjan, albo Polaków – zdrajców:
generał Grot-Rowecki, generał Leopold Okulicki, generał Fieldorf-Nil,
rotmistrz Witold Pilecki. Jeszcze zupełnie niedawno pierwszym grobem,
który otwierał nie tylko cmentarz
wojskowy, ale całą aleję zasłużonych
był monumentalny sarkofag komu-

Transparent, który służby porządkowe chciały kilkukrotnie odebrać protestującym,
wykręcając ręce i ganiając po lesie w Ossowie 15 sierpnia br.
nistycznego renegata Bolesława
Bieruta. Od kilku lat tym pierwszym
grobem jest mogiła bohatera Polski
i Ameryki pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Pół roku temu na wojskowych
Powązkach przybyły nowe groby.
To właśnie tutaj pochowana została
większość spośród tych, którzy polegli w katastrofie niedaleko Katynia pod Smoleńskiem w Rosji. Do
dramatycznych wydarzeń naszej
historii doszła jeszcze jedna data 10
kwietnia 2010 roku. Wśród tych,
którzy polegli na obcej ziemi w służbie Rzeczypospolitej, grupa ponad
trzydziestu ofiar katastrofy znalazła miejsce wiecznego spoczynku
na warszawskim powązkowskim
Cmentarzu Wojskowym. Są wśród
nich generałowie Gągor, Błasik, Gilarski. Są oficerowie BOR i załoga
samolotu TU-154. Tutaj pochowani
zostali wicepremier Gosiewski oraz
ministrowie Stasiak, Szczygło, Przewoźnik, Krubski. To tutaj spoczywa
prezes NBP – S. Skrzypek i poseł

G. Gęsicka. Tutaj pochowani zostali
też ostatni prezes Związku Żołnierzy
Armii Krajowej pułkownik Czesław
Cywiński oraz Stefan Melak prezes
Komitetu Katyńskiego, a także Piotr
Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pamięć o nich
przetrwa przez pokolenia, bowiem
zginęli za wolność i niepodległość
Polski, podobnie jak ci, którzy zostali
wcześniej pochowani na tym cmentarzu bowiem w Polsce nadal wolność
krzyżami się mierzy!
Kiedy w tych dniach będziemy
zapalali znicze oraz składali chryzantemy na grobach, warto jednak
pamiętać nie tylko słowa „Czerwonych maków”, ale jeszcze jednej
bardzo ważnej żołnierskiej pieśni. Jej
metryka sięga walk o wolność Polski
ponad 200 lat temu i już w pierwszej
zwrotce zawiera słowa „…kiedy
my żyjemy”. To słowa wiekopomne
i wyjątkowo znamienne nie tylko
na cmentarzu, chociaż na cmentarzu
szczególnie.
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Miesiące sierpień i wrzesień są okresem, w którym odbywa się szereg
uroczystości patriotyczno – historycznych przypominających zarówno dni
chwały (zwycięstwo nad bolszewikami w wojnie 1920 roku), jak i dni klęski (Powstanie Warszawskie, rozpoczęcie drugiej wojny światowej przez
napaść na Polskę Niemiec hitlerowskich razem z sowieckim sojusznikiem).

Jan Rączka
Natomiast inny wymiar miała
trzydziesta rocznica powstania
NSZZ Solidarność.
zawiązanej w końcu sierpnia
1980 roku, kiedy rozpoczął się demontaż władzy komunistycznej.
Tegoroczne obchody tej rocznicy
stały się zarzewiem niepotrzebnych
konfliktów i w przeciwieństwie do
lat poprzednich nie było w nich nastroju powagi i spokoju.
Zaczęło się od Powstania Warszawskiego, które jest dziś przed-

A w uroczystościach upamiętniających Bitwę Warszawską pojawił
się nowy element. Władze centralne przy gorącym poparciu włodarzy
Wołomina i Zielonki postanowiły
uhonorować żołnierzy bolszewickich stosownym pomnikiem. Decyzja ta, z racji terminu, miejsca
i oprawy, była tak kontrowersyjna,
że organizatorzy w obawie przed
spodziewanymi protestami, nie
umieścili w oficjalnym programie
uroczystości informacji o mają-

Ossów 16 sierpnia 1981 r. uroczystości Cudu nad Wisłą.
stawiane jako zbrodnia na ludności Warszawy. Z punktu widzenia
militarnego i obecnej znajomości
rzeczy, można by było tak sądzić,
ale prawda jest inna. Gdyby na drugim brzegu Wisły zamiast marszałka Rokossowskiego (stacjonował
w Zielonce), stał generał Patton,
jak to było w Paryżu, Warszawa
nie zapłaciłaby tak krwawo.
www.gazetapatria.pl

cym się odbyć jego odsłonięciu.
Wieść o tym rozchodziła się pocztą
pantoflową, a oficjalna wzmianka
w prasie pojawiła się dopiero na
początku sierpnia. Gorszące sceny,
których świadkami byli uczestnicy
obchodów spowodowały, że obecnie władze lokalne milczeniem pomijają ten drazliwy dla nich temat.
Przy tegorocznych obchodach

pojawiło się ciekawe zjawisko nowej interpretacji historii. Pojawili
się nowi(?) bohaterowie i nowe
spojrzenia na ówczesne wydarzenia. Zmieniacze historii zapomnieli
jednak, że jeszcze żyją świadkowie
tamtych czasów i ich głos, choć coraz bardziej zagłuszany, dociera do
społeczeństwa.
Stało się, że w obliczu „nowych
odkryć historycznych” (H. Krzywonos) zostali pominięci autentyczni,
niekwestionowani
bohaterowie
Solidarności (A. Walentynowicz),
co oznacza zakłamanie czasów.
Oficjalnie H. Krzywonos została
wielką bohaterką rozpoczynającą
strajk w Trójmieście, a nieoficjalna, podobno prawdziwa wersja jej
czynu podawana przez tych, którzy
jeszcze pamiętają tamte dni jest
prozaiczna. Nowoodkryta bohaterka zatrzymała swój tramwaj (ponoć
zatrzymała się wtedy również cała
komunikacja miejska), ponieważ
po prostu wyłączono prąd, a rozpoczęty przez nią (wersja oficjalna)
strajk trwał już na dobre.
Podobnie odkrycia możemy zaobserwować na podwórku lokalnym.
Przed uroczystościami Cudu nad
Wisłą, w Rzeczpospolitej z dnia 7
– 8 sierpnia 2010 roku, w dodatku
poświęconym Bitwie Warszawskiej
ukazał się wywiad z burmistrzem
Wołomina Jerzym Mikulskim
pt. „Historia wśród mieszkańców
żywa”. Pierwsza część wywiadu
ma charakter informacyjny i dotyczy przedsięwzięcia pt. Wrota
Bitwy Warszawskiej, a druga jest
mocno nieścisłym opisem obchodów rocznic tej bitwy w czasach
PRL-u, czyli w czasach, w których
ja też żyłem. Okazuje się, że widziałem dużo więcej.
„……..Red. Całość ma być gotowa na
setną rocznicę bitwy. A jak wyglądały obchody wcześniej, w czasach
PRL.
JM. Cóż obrazuje to historia
jednego tylko pomnika Obrońcom Ojczyzny 1920 r. Postawiony
został dziesięć lat po Bitwie Warszawskiej, czyli w 1930 roku, i było
to miejsce lokalnych uroczystości,
spotkań rocznicowych. Przetrwał
II wojnę światową. A w latach 60.
został zrównany z ziemią, zniszczony i zakopany. Zastąpił go po
prostu trawnik. Władze oficjalne
nie organizowały tu żadnych uroczystości. Pamiętali tylko zwykli
mieszkańcy. Dopiero po 1989
roku można było pomnik podnieść
z ruin, wzbogaciliśmy go o cokół
z popiersiem Piłsudskiego, którego
wcześniej nie było.
Po tym roku zaczęły się odbywać inscenizacje, modne obecnie
rekonstrukcje bitwy i epizodów
wojny, jak choćby tej historii

z karczmą Wskazówka. I dopiero
po powrocie demokracji my, samorządowcy, mogliśmy zlecić analizy
i prace badawcze, które potwierdzają naukowo walory historyczne
tych okolic i pozwoliły rozpocząć
prace nad Wrotami Bitwy.”
Ta informacja zawiera dużo (żeby
nie powiedzieć wyłącznie) nieścisłości. Wynika z niej, że w czasie między zakopaniem pomnika
na początku lat sześćdziesiątych,
a rokiem 1989 nic się nie działo „…
po 1989 roku można było pomnik
podnieść z ruin, wzbogaciliśmy go

z ziemi obelisku złożyli członkowie wołomińskiego ZBOWiD-u
i mieszkańcy miasta. Zapalono
znicze. W następnych dniach udekorowano pomnik barwami narodowymi. Przybywało kwiatów
i ludzi odwiedzających. Szczególnie dużo młodzieży szkolnej.
W dniu 24 IX ekipy „NAFTY”
dokonały częściowo((obelisk pękł)
udanej próby podniesienia. W dniu
25IX obelisk postawiono na jego
dawnym miejscu. Przyszła lokalizacja i plany związane z pomnikiem nie są znane.”

Ossów 15 sierpnia 1999 r. Marian Jeznach, Kazimierz Zych i sołtys
Ossowa p. Lipka Bartosik – podpisanie aktu erekcyjnego pod pomnik.
o cokół z popiersiem Piłsudskiego,
którego wcześniej nie było…(-)…
dopiero po powrocie demokracji
my, samorządowcy, mogliśmy zlecić analizy i prace badawcze…”.
A prawda jest taka: Na początku
lat sześćdziesiątych próbowano
niewygodny pomnik rozbić młotami, ale to przedsięwzięcie okazało
się za trudne. Obok pomnika wykopano więc dół i zwalono go do
niego na oczach licznych świadków, mieszkanców Wołomina. Nie
poszło to łatwo, bo obelisk duży
i ciężki, ale udało się. Przedstawienie było nieco groteskowe, gdy
ludzie zgromadzeni na peronie
i obserwujący walkę komunistów
z pomnikiem wznosili okrzyki
„Dziadek nie daj się” i nagradzali
oklaskami każdy nieudany ruch
robotników. To była pewna satysfakcja.
Powrót pomnika odbył się
znacznie wcześniej niż twierdzi p. Mikulski, bo we wrześniu
1981 roku. Opisane to zostało
w nr 4 pisma PIMBEK wydawanego przez NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w PIMB:
„W sobotę 19 IX o godzinie 17
z inicjatywy żołnierzy AK zrzeszonych w ZBOWiD-ie dokonano w parku obok stacji kolejowej
odkopania obelisku pomnika J.
Piłsudskiego. Obelisk przeleżał
w ziemi ok. 20 lat. Historia pomnika sięga początków niepodległego
bytu narodowego i czeka na swoje opracowanie.. Na odsłoniętym

Pomnik wrócił jak „Feniks z popiołów”, niemiłosiernie sponiewierany, poobijany, prawie zniszczony,
ale nasz, wołomiński. Tego sponiewieranego, odzyskanego po dwudziestu latach pomnika Marszałka
Piłsudskiego nie wstydził się żaden
wołominiak. Przez cały okres stanu wojennego mieszkańcy składali
kwiaty.
Cud nad Wisłą był wydarzeniem,
o którym władze PRL-u nie chciały słyszeć, więc obchodzenie jego
rocznic przed 1980 rokiem było
mocno utrudnione, tym bardziej,
że kapliczka znajdowała się na terenie poligonu wojskowego. To, że
było trudno, nie znaczy, że było nie
do wykonania i zawsze znaleźli się
ludzie, którzy dotarli do kapliczki,
uprzątnęli groby, zapalili świeczkę i złożyli kwiaty. Natomiast jak
wyglądały obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1981 roku,
(byłem na tych obchodach z żoną
i dziećmi) można dowiedzieć się
z bardzo rzetelnego opisu zawartego w tym samym, czwartym numerze PIMBEKU z 1981 roku, którego autorem jest pan WG (Wojciech
Gardolinski):
„OSSÓW 1981
W niedzielę 16-go sierpnia 81 r.
odbyły się we wsi Ossów uroczystości związane z 61-szą rocznicą
zwycięskiej bitwy 1920-go roku.
O godzinie 15-ej w Kaplicy na
cmentarzu wojennym rozpoczęła
się uroczysta msza św. koncelepatria.gazeta@op.pl
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browana przez proboszcza parafii
św. Trójcy w Kobyłce oraz ks. kapelana Karłowicza, wnuka powstańca styczniowego, proboszcza
z Gocławia, który został wyznaczony przez Episkopat do prowadzenia spraw kombatanckich.
Udział w niej wzięło kilka tysięcy
osób- mieszkańcy Ossowa, a także
tłumnie przybyli pieszo, na rowerach, samochodami mieszkańcy dalszych wsi oraz Warszawy,
a wśród nich pracownicy zakładów Kobyłki i Wołomina. Po mszy
złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem poległych, znajdujących
się na cmentarzu. Wieńce złożyli
także przedstawiciele „Solidarności” przy PIMB oraz pracownicy
Telkomu. Tłumy były tak wielkie,
że reporterzy chcący uwiecznić
ten moment widzieli jedynie plecy
i morze głów. Łatwiej natomiast
można było dotrzeć do budzącego powszechne zainteresowanie
osiemdziesięcioletniego żołnierza
w mundurze z 1920 r. w pełnym
rynsztunku, z szablą, lornetką,
mapnikiem, w wysokich butach
z ostrogami, w rogatywce na głowie. Twierdził, ze lancy nie ma ze
sobą jedynie, dlatego, że się nie
zmieściła do samochodu. Żołnierz
ten walczył jako ochotnik, miał
wówczas 17 lat. Obecnie mieszka
w niedalekiej wsi Okuniew.
Spod kaplicy tłumy udały się do
odległego o około 1,5 km drugiego historycznego miejsca, pod
pomnik poświęcony bohaterskiemu księdzu Skorupce, ustawiony
w miejscu, w którym zmarł on po
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przeniesieniu z pola bitwy. Kolumna ludzi idąca całą szerokością
szosy sięgała już obelisku, podczas
gdy jej koniec był jeszcze w kaplicy.
Zmotoryzowani jechali poboczem.
Przy odnowionym pomniku zabrał głos ksiądz Karłowicz, który
mówił, że: „pomnik ten nie jest
pomnikiem nienawiści”, że „zebrani tutaj nie szukają odwetu, nie
pragną krwi za cierpienia i krzywdy doznane w historii. Intencją
naszą, a nawet obowiązkiem jest
uczcić pamięć tu poległych, którzy
gotowi byli bronić niepodległości
Polski oddając swoje życie”.
Następnie wystąpił pan Jeznach
mieszkaniec Poznania urodzony
w Ossowie, fundator i inicjator
odbudowy pomnika. Podziękował on między innymi pracownikom PIMB za pomoc w remoncie
ogrodzenia. Przedstawiciel „Solidarności” jednego z zakładów
warszawskich – pan Lebioda zaapelował do zebranych o otoczenie
opieką miejsc pamięci narodowej.
Zgromadzony tłum odśpiewał pieśni kościelne i hymn narodowy.
Złożono dalsze wieńce i kwiaty.
Dobiegała godzina 18-ta, ludzie
stopniowo zaczęli się rozchodzić.
Część poszła pod drewniany krzyż,
stojący nieopodal w polu, w miejscu gdzie 61 lat temu padł ścięty
serią karabinu maszynowego,
a potem został przebity bagnetem
do ziemi śp. ksiądz kapelan major
Stanisław Ignacy Skorupka,
Krzyż został postawiony kilka
miesięcy wcześniej w miejscu,
w którym stał już krzyż postawio-

ny przed wojną. Został on spalony w czasie radzieckiej ofensywy,
gdy zabrakło już płotów na opał.
Obecni pod krzyżem mieli zdania
podzielone na temat rzekomej jego
profanacji. Istotnie figura Chrystusa umieszczona na szczycie
krzyża była pomalowana na rudo
– czerwono, ale wyglądało to tak
jakby ktoś zadał sobie trud w dobrej intencji zabezpieczenia figury
przed korozją.
Pozostali przy obelisku rozmawiali jeszcze ze wspomnianym
weteranem, dzieci oglądały jego
ekwipunek i umundurowanie, teren powoli opustoszał. Obelisk zaścielony był kwiatami i wieńcami
– na jednej z szarf widniał napis
Konfederacja Polski Niepodległej.
Zmierzchało się szybko, to od strony Warszawy nadciągała gwałtowna burza”.
Panie burmistrzu Mikulski! Pańska interpretacja najnowszej historii bardzo różni się od tej, którą
znają mieszkańcy, a ostatnie, gorszące wydarzenia wokół Bitwy
Warszawskiej są tego pokłosiem.
Historia nie zaczęła się w 1944 r.
jak twierdzili komuniści i nie zaczęła się w 1989 r. jak twierdzą ci,
którzy w ukryciu przeczekali czasy
Solidarności i chcą o nich zapomnieć. Lata osiemdziesiąte spowodowały polaryzację społeczeństwa
i wołominiacy dobrze znają postawy swoich przedstawicieli po obu
stronach podziału.

REKLAMA

Hanna Wujkowska –
mieszkanka Zielonki,
kandydatka do Rady Sejmiku w Województwie
Mazowieckim w okręgu
nr 3.
Lekarz, bioetyk. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie,
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
i Międzynarodowej Szkoły Menadżerów. Radna
dwóch kadencji w Radzie Powiatu Wołomińskiego.
Pełniła funkcję doradcy ds. rodziny Premiera RP
w 2006 roku oraz doradcy ds. promocji życia w
szkołach w MEN w 2007 roku
Działa w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Mężatka, troje dzieci.

REKLAMA

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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Świadomość wyborcza – odsłona druga.
Nawiązując do artykułu z poprzedniego numeru, kazało że niewiele rozminąłem się z rzeczywistością, pisząc w ostatnim zdaniu o spokoju do września. Już od jego połowy, a dokładnie kiedy premier RP ogłosił termin wyborów na 21 listopada br., w mieście Wołomin można było zaobserwować
nerwowe poruszenie.

Eugeniusz Dembiński
Przewodniczący Osiedla
„Lipińska”
Oto Przykład jednego z obecnych
radnych.
Już w maju na sesji Rady Miejskiej
buńczucznie, by nie powiedzieć po
chamsku, zachował się wobec dużo
starszego od siebie człowieka. Kultura iście z pod remizy miejscowego
zaścianka wszedł na salony wołominiaka kilka lat temu i czuje się jak

w swoim obejściu. Z pewnością ten
Pan pamięta, jakie czynił zabiegi w
czerwcu ubiegłego roku, niechybnie wykorzystując mandat radnego.
Sprawa nie ujrzała światła dziennego, gdyż ucierpieć musiała by osoba trzecia. Ostatnio zaś wulgarnie
zaatakował tego samego człowieka, iż ośmielił się zamieścić artykuł
o niemrawej Radzie, a pochwalił
poprzednio działających radnych,
a zwłaszcza P. Andrzeja Zycha i to
w gazecie, której w ogóle nie powinno się nawet brać do ręki. Ta gazeta
to Patria z łac. Ojczyzna. Piszą w niej
ludzie znani w całej Polsce, tacy jak
prof. J. Szaniawski, piszący również
w lokalnym „Dobrym Znaku”, czy
były nasz poseł K. Oksiuta (przyjaciel krytykujących) z byłym marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem na
czele. Swoje artykuły zamieszczają
w tym miesięczniku również znani
księża, choćby ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, czy ks. Władysław
Trojanowski, dziekan pobliskiego
Tłuszcza. Jak z tego widać nie jest
hańbą pisać w takim towarzystwie.

Przebić się na łamy również jest
niezwykle trudno. Zrozumieli to
wcześniej za to przeproszeni znani
i przede wszystkim mądrzy ludzie
jak Pani Ania Wojtkowska, czy
słynny trener podnoszenia ciężarów
z Kobyłki Stanisław Bielewicz. Więcej szczęścia natomiast mieli, poza
moją skromną osobą, inni publicyści
mianowicie Jan Tokarski i Jan Rączka. Obaj byli radni a ten drugi również wykładowca akademicki. Mimo,
że nie wymieniłem ich w poprzednim artykule, to w/w aktywista
z cała pewnością ich nie przerósł.
Co zrobić, status intelektualny jakby
z przeciwnego bieguna.
Poczytność pisma też chyba niezła,
skoro 15 tyś. Egzemplarzy rozeszła
się pierwszego dnia. Drugiego dnia
na witrynach sklepowych już nie leżał. A sam redktr naczelny Kazimierz
Andrzej Zych, osoba tak kontrowersyjnie spostrzegana przez niektórych
współmieszkańców. Co by nie powiedzieć na jego temat to człowiek
niezależny, finansowo zwłaszcza. Do
Rady Miejskiej nie szedł na pewno

po dietę czy jakiś stołek. A, że mówienie prawdy nie przysparza zwolenników, to fakt powszechnie znany.
Zwłaszcza w kampanii przedwyborczej. Jeżeli mówi się, czy pisze, nie
tak jak powinno, to kolega przestaje
być kolegą, a ten na cenzurowanym,
jeśli zacznie się łasić, zostaje na powrót przywrócony do łask. Takim kolega przestał być Cz. Sitarz, K. Małolepszy i wielu, wielu innych.
Teraz słów kilka o kandydatach,
ubiegających się o mandat radnego.
Rozum podpowiada, iż winien być to
człowiek światły i kompetentny, gdyż
będzie uczestniczył w ustanawianiu
uchwał, od których zależy komfort
życia mieszkańców. W błędzie jest
jednak ten, kto by tak mniemał.
Do magicznej władzy prą mierni,
ale wierni, wbrew nawoływaniem
swoich liderów z góry, że nie szyld
a osoba. Niestety lokalni liderzy nic
sobie z tego nie robią. Zapominają
jakby, że są to wybory samorządowe
a nie partyjne. Na swoich plenarnych posiedzeniach niech wybierają
pierwszych a nawet drugich sekre-

Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej
IX edycja – 2010

tarzy. Za prawdę i krytykę tak pojmowanej demokracji, cykutę wypić
musiał Sokrates, nie za molestowanie
uczniów jak podówczas (2500 lat
temu) uzasadniono werdykt.
Ponieważ nie wszyscy wszystkich
znają, jak pisałem uprzednio, było
by dobrze, aby każdy kandydat na
łamach lokalnych gazet oprócz tych
obligatoryjnych (wiek, wykształcenie, zawód) napisał kilka zdań
i w jaki sposób wypromował nasze
miasto i co już zrobił dla jego mieszkańców, a nie co dopiero zamierza
z robić.
I już koniec. Prezydent Bronisław
Komorowski w dniu 24 września
(Info.g.13.30) podczas Forum Samorządowego zaapelował do zebranych
a za ich pośrednictwem do wszystkich Polaków, by nie czekając na
wyjściu nowych przepisów o wyborach jedno mandatowych już
w najbliższych głosowali na człowieka
a nie partię. Niechby ten apel zdążył
dotrzeć do nieodległego Wołomina.

REKLAMA

Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień
„Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” wybitnym osobom zasłużonym dla naszego Regionu
oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Zapraszam
do szczególnego zainteresowania się tematem i zgłaszania kandydatów do wyróżnienia,
do dnia 4 grudnia 2010 roku na adres:

Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Wołomina
i Kapituły Wyróżnienia
„Anioł Stróż Ziemi
Wołomińskiej”
Jan Tokarski

Jan Pietrzak – laureat.

ul. Kościelna 61a
05-200 Wołomin
e-mail: patria.gazeta@op.pl

Ks. Paweł Placek i prezes TPW Jan Tokarski.
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Szersze horyzonty dla naszych dzieci
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Coraz więcej polityków, głównie lewicowych, głosi hasła rozdziału Państwa od Kościoła, kładąc
szczególny nacisk na usunięcie religii ze szkół. Ale czy umiejętność wypowiadania się na tematy
wiary, Boga i wartości, jednym słowem edukacja religijna, nie przyczynia się do lepszego, bardziej
wszechstronnego wykształcenia?
W ostatnich miesiącach nabrał rumieńców temat nauczania religii
w szkołach. Lewica postanowiła wrócić do swoich tradycyjnych postulatów
usuwania tego przedmiotu ze szkół, a
wtóruje jej w tym antyklerykalne stowarzyszenie założone przez posła z
Lublina. W zgiełku ginie, a może nawet
w ogóle się nie pojawił najistotniejszy
wątek: jaką korzyść mogą przynieść
naszym dzieciom zajęcia z religii?
W interesujący sposób odniósł się do
tego Papież w swym ostatnim przemówieniu do uczniów szkół katolickich w
Wielkiej Brytanii. Zwracał on uwagę
dzieciom, że to nauka w szkole katolickiej a nie świeckiej, daje im szersze
horyzonty, szersze spojrzenie na rzeczywistość. Zachęcał dzieci aby nie
patrzyły na świat tylko z naukowego
punktu widzenia, lecz aby każdy przedmiot wykładany w szkole był dla nich
częścią większego obrazu. Przestrzegał
młodzież przed stawaniem się ludźmi o
ciasnych horyzontach.
Ja również uważam, że religia
w szkole, jako istotna część polskiej i
europejskiej kultury, zdecydowanie powinna być w szkole wykładana. Bo czy
można sobie wyobrazić wykształconego człowieka, który nie ma pojęcia o
dziesięciu przykazaniach, Arce Noego,
Hiobie? Nie mówiąc już o naukach
Jezusa? Czy dyskusja z takim człowieREKLAMA

kiem, nawet na tematy filozoficzne, nie
byłaby płytka? Odbieranie dzieciom
prawa do wiedzy religijnej to odbieranie im prawa do szerszej, bardziej
wszechstronnej edukacji.
Co jeszcze powiedział Papież
w swym przemówieniu? Przedstawił
wizję tego, jaka powinna być katolicka
szkoła, jakie zadania powinna spełniać.
Powinna motywować dzieci do zostania świętymi: uczyć je wielkoduszności, czynienia dobra, pocieszania smutnych, pomagania głodnym i chorym.
Dla mnie oczywistym jest, że każdy
rodzic-wierzący i niewierzący -pragnie
aby jego dziecko potrafiło dokonywać
właściwych moralnie wyborów. Trzeba
jednak pamiętać, że wiedza o tym jak
to robić wypływa wprost z Ewangelii, która jest odpowiedzią na niemal
wszystkie wątpliwości moralne. Pismo Święte ma jeszcze kilka innych
istotnych cech, które dają mu ogromną
przewagę nad forsowaną przez środowiska lewicowe etyką. Przede wszystkim obrazowość biblijnych opowiadań
i działających na wyobraźnię przypowieści o wiele łatwiej odnajduje
drogę do dziecięcego serca i wrażliwości niż nawet najbardziej błyskotliwy tekst zapisany w podręczniku.
Wartości podyktowane człowiekowi
przez Boga są przez wierzące dziecko
z łatwością akceptowane, u niektórych

powodując wręcz chęć zostania świętymi. Etyka nigdy nie będzie miała takiego silnego oddzialywania. Nie mówiąc
już o tym, że zawartość podręcznika do
etyki, będzie się zmieniać w zależności od tego kto jest jego autorem, jakie
poglądy wyznaje nauczyciel czy kto
aktualnie jest ministrem edukacji. W
zależności od szkoły więc, przekazywane wartości mogą się różnić. A czy
na pewno chcemy podejmować ryzyko
w tym zakresie?
Partie lewicowe lubią przedstawiać
kraje takie jak Wielka Brytania za
przykład państwa świeckiego, takiego,
jakim powinno być nowoczesne Państwo. Tymczasem prawda jest taka, że
to szkoły katolickie w Wielkiej Brytanii cieszą się dużym prestiżem i nie jest
łatwo się do nich dostać. Trzeba spełnić
wiele różnych warunków (okazać świadectwo chrztu dziecka, zaświadczenie
z parafii, że uczęszcza się na niedzielną mszę świętą, świadectwo chrztu
kościelnego) a i tak nie gwarantuje
to miejsca w szkole, gdyż liczy się
kolejność zgłoszeń. A chętnych jest
więcej niż miejsc. Przekonała się
o tym moja siostra, od 7 lat mieszkająca w Londynie. Ona sama dopiero co
walczyła o miejsce dla swojego dziecka
w katolickiej placówce. Napływ imigrantów z katolickich krajów Europy
dodatkowo zwiększył liczbę chętnych

do zapewnienia dziecku religijnej edukacji w tym świeckim kraju. Już teraz
brytyjskie gazety piszą o konieczności
zwiększenia liczby takich szkół. Biorąc to pod uwagę przypuszczam, że w
Polsce, kraju dużo bardziej religijnym,
usunięcie religii ze szkół publicznych
natychmiast zrodziłoby ogromny popyt
na niepubliczne i prywatne szkoły katolickie. Jednak dostęp do tej lepszej, bardziej wszechstronnej edukacji możliwy
byłby tylko dla zamożnych.
Dlatego doceńmy to, że w dzisiejszej Polsce katolickie wykształcenie
jest ogólnodostępne, podczas gdy
w Wielkiej Brytanii jest przedmiotem
pożądania nie tylko polskich rodzicówimigrantów, ale i zwykłych Brytyjczyków. Rozważając więc proponowane
przez partie lewicowe usuwanie religii
ze szkół, zastanówmy się czy na pewno

Iwona Krucka
Była reprezentantka
Parafialnej Drużyny
Siatkówki w Padwie
chcemy podążać drogą, na końcu której będziemy płacić, spełniać warunki i
walczyć o miejsce w katolickiej szkole,
aby tylko zapewnić swojemu dziecku
lepsze, dające szersze horyzonty wykształcenie.

Już teraz dziękuję

Jestem wdzięczna Panu Kazimierzowi Andrzejowi Zychowi za poświęcenie czasu i funduszy na zagospodarowanie osób chętnych do działalności i
aktywności społecznej, między innymi
i z mojego ugrupowania, którzy nie
znaleźli się na listach innych organizacji.
Chociaż ja sama startuję do Samorządu Powiatowego w Okręgu nr 5 w Wołominie z listy PiS z trzeciej pozycji, to
będę zabiegała nadal , aby ugrupowanie
prawicowe Pana Zycha i PiS połączyły
swe siły w rozwiązywaniu problemów
naszej gminy i naszego powiatu Wołomin.
Dziękuję wszystkim, którzy już parokrotnie głosowali na mnie, dzięki
którym byłam radną Sejmiku i Powiatu
i dzięki temu udało mi się rozwiązać

parę istotnych problemów.
Wyrażam nadzieję, że i tym razem to
zrobią, za co już teraz dziękuję.
Henryka Piwowar

REKLAMA
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Okręg nr 4 – Zielonka, Kobyłka

1. Agata Jurczuk

2. Katarzyna Hanna Zych

3. Andrzej Gastoł

4. Waldemar Szczęsny

5.Murawski Eugeniusz

6. Piotr Andrzejewski

7. Tomasz Banaszek

8. Paulina Prawda

9. Stanisław Kocot

10. Janusz Michalski

1. Kazimierz Zych

2. Józef Tokarski

3. Małgorzata Kadziszewska

4. Agnieszka Ludwin

5. Roman Adamus

6. Waldemar Stępczyński

7. Elżbieta Głodek

8. Aleksander Żmudzki

9.Jerzy Bereza

10. Wojciech Książek

11. Danuta Maciążek

12. Dorota Doroszkiewicz

13. Józef Kossakowski

14. Dariusz Sudak

1. Igor Śmietanka

www.gazetapatria.pl
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Okręg nr 1 – Ząbki

1. Iwona Krucka

2. Małgorzata Szokalska

1. Mieczysław Oleksiak

1. Ireneusz Kielczyk

3. Arkadiusz Robaczewski

4. Anna Zawadzka

5. Sławomir Winiarek

2. Dagmara Kruczkowska

3. Ewa Łojek

4. Aneta Danilczuk

5. Sylwia Ordyniak

2. Barbara Kościelniak

3. Ewa Małczyńska

4. Piotr Borczyński

5. Małgorzata Sasin

Okręg nr 6 – Poświętne, Dąbrówka, Klembów, Strachówka, Jadów

6. Marcin Bereda

2. Łukasz Giera

patria.gazeta@op.pl

Okręg nr 7 – Tłuszcz

7. Bożena Gorczyńska

8. Andrzej Giera

Okręg nr 3 – Radzymin

3. Grzegorz Górecki

4. Katarzyna Zdunek

9. Robert Kielczyk

5. Bogdan Sochacki

6. Andrzej Pawlak

www.gazetapatria.pl
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Okręg nr 1 – Wołomin

1. Krzysztof Radomski

2. Dominik Brzeziński

3. Hanna Dużyńska

4. Ewa Zalewska

5. Bogdan Banaszek

6. Agnieszka Teodorczyk

7. Mirosław Popiński

8. Łukasz Cymerman

9. Stanisław Galicki

10. Jan Dębkowski

1. Jan Tokarski

2. Czesław Skonieczny

3. Jarosław Szerszeniewski

4. Maria Krysiak

5. Tadeusz Rzepny

6. Marek Grądzki

7. Grzegorz Gastoł

8. Paweł Szufladowicz

9. Tomasz Wróblewski

10. Grażyna Tryc

1. Marianna Marchewka

2. Celina Jezierska

3. Stanisława Zając

4. Czarnecki Tomasz

5. Walenty Kacprzyk

www.gazetapatria.pl

Okręg nr 2 – Wołomin

Kandydaci Do Rady Powiatu Wołomińskiego - Okręg nr 2 – Marki

patria.gazeta@op.pl

11

Numer 3 (3), październik 2010

„PATRIA”

ET WYBORCZY PRAWICY

Miejskiej w Wołominie

Okręg nr 3 – Wołomin

1. Eugeniusz Dembiński

2. Jadwiga Staniszewska

6. Mariusz Stępczyński

7. Paweł Sasin

1. Lech Tomaszewski

6. Czesław Sadziński

6. Andrzej Motoczyński

patria.gazeta@op.pl

3. Dariusz Żurawiński

4. Kamila Dąbrowska

5. Robert Zakrzewski

8. Adam Mościcki

9. Zygmunt Ruprich

10. Janina Galicka

2. Kazimierz Tokarski

3. Wiesław Jasielon

4. Bogdan Suk

5. Robert Kobus

7. Maciej Dunin-Wąsowicz

8. Jolanta Rozbicka

9. Monika Ostaszewska

10. Kot Sylwester

Okręg nr 4 – Wołomin

Kandydaci Do Sejmiku Województwa Prawicy Rzeczypospolitej

Wacław Bigos – Radzymin

Katarzyna Dunin-Wąsowicz – Wołomin

Józef Michalski – Kobyłka

www.gazetapatria.pl
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