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Bitwa pod Olszynką Grochowską

Jedna z największych bitew w powstaniu listopadowym, która rozegrała się 25.02.1831 r. na wschodnich przedpolach Warszawy,
w pobliżu Olszynki Grochowskiej oraz Białołęki. Była to bezsprzecznie jedna z najkrwawszych bitew powstania listopadowego,
która przeszła do historii jako polskie Termopile.
Pierwsze próby zdobycia Olszynki
Grochowskiej przez wojska rosyjskie miały miejsce 20.02.1831 r.,
jednak zostały one bez większych
przeszkód odparte przez polskie wojska. 25.02.1831 r. 40-tysięczne siły
polskie zebrane na przedpolach Pragi wyposażone w 120 dział, zostały
poprowadzone były przez Józefa
Chłopickiego w kierunku Olszynki
Grochowskiej. Wojska rosyjskie, dowodzone przez feldmarszałka Iwana
Dybicza liczyły ok. 60 tys. żołnierzy
oraz 196 dział.
25.02.1831 r. ok. godziny 9 rano,
na odgłos kanonady dochodzącej
od strony Białołęki feldmarszałek I.
Dybicz zdecydował się przeprowadzić frontalny atak na Olszynkę Grochowską. Pierwszy atak nastąpił ok.
godziny 10 Został on jednak odparty
przez obrońców. Ponowny atak miał
miejsce o godzinie 11, w którym 19
tys. Rosjan zaatakowało liczącą ok.
8 tys. osób dywizję gen. Franciszka
Żymierskiego. Przewaga Rosjan była
znaczna, jednak kontratak J. Chłopickiego skutecznie wyparł Rosjan poza
teren Olszynki Grochowskiej. Niestety, podczas tego natarcia śmiertelnie
ranny został gen. F. Żymierski.
Choć rosyjscy żołnierze zaczęli
w popłochu uciekać z pola bitwy, to

feldmarszałek I. Dybicz pozbierał
je, przegrupował i ponownie poprowadził do natarcia. W tej sytuacji J.
Chłopicki zdecydował się przygotować kontrofensywę z udziałem grup
Tomasza Łubieńskiego i Jana Krukowieckiego. Do kontrnatarcia tym
razem jednak nie doszło, ponieważ
wojska polskie zażądały potwierdzenia rozkazu ataku od Michała Radziwiłła, który oficjalnie dowodził całą
bitwią. Z tego powodu polskie wojska
zostały niemal oskrzydlone, co mogło
doprowadzić do nieuchronnej klęski.
Widzący niepowodzenie kontrofensywy J. Chłopicki natychmiast ruszył
na pierwszą linię, gdzie został ciężko ranny. Ewakuowany z pola bitwy
wydał Janowi Skrzyneckiemu rozkaz
ataku wszystkimi siłami. Ten go jednak nie wykonał.
Trwające rozprężenie polskich
wojsk chciał wykorzystać rosyjski
gen. Troll i postanowił zaatakować
kawalerią składającą się z 30 szwadronów jazdy. Atak ten został jednak
skutecznie zatrzymanych przez 600
ułanów gwardii, którzy byli ustawieni
w czworobok, z wystawionymi bagnetami. Zaraz potem na linię frontu
dotarł także płk. Ignacy Prądzyński,
którego oddział rakietników spowodował duże straty oraz wywołał dużą

panikę wśród Rosjan. W tej sytuacji
feldmarszałek I. Dybicz zdecydował
o wycofaniu się z pola bitwy, podobne postąpił także gen. Jan Skrzynecki.
Ostatecznie bitwa pozostała nierozstrzygnięta, ponieważ obydwie strony
wycofały się. Straty po obu stronach
były wysokie: ok. 7,3 tysiąca żołnierzy po stronie polskiej i ok. 9,5 tysięcy po stronie rosyjskiej.
W bitwie pod Olszynką Grochowską brał udział Wojciech Jastrzębowski, znany polski przyrodnik
i naukowiec, który, widząc okropieństwo walk, sformułował tekst pt. „O
wiecznym pokoju między narodami”.
Bitwa pod Olszynką Grochowską
stała się także inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania
w 1898 r. dramatu Pt. „Warszawianka”, której akcja rozgrywa się we
wnętrzach istniejącego do dziś Dworku Grochowskiego, który według legendy podczas bitwy miał być kwaterą gen. J. Chłopickiego.
W 1931 r. w 100. rocznicę bitwy
uczczono nadając wielu ulicom
Grochowa nazwy związane z wydarzeniami z 25.02.1831 r., m.in.: ul.
J. Chłopickiego i pl. P. Szembeka.
Źródło: http://www.um.warszawa.
pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/
bitwa-pod-olszynka-grochowska
REKLAMA

WYDARZENIA O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ
W 180 rocznicę Powstania Listopadowego i bitwy pod Olszynką
Grochowską która rozegrała się 25 lutego 1831 roku zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Bohaterskich Powstańców i mjr Leona
Drewnickiego w Parafii Św. Trójcy w Ząbkach w dniu 25 lutego 2011 r.
o godz. 18:00. Po nabożeństwie nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej mjr Leona Drewnickiego i Bohaterów Powstania
Listopadowego.
Zapraszają Organizatorzy:
Ks. Proboszcz Edward Kowara, inicjator Ryszard Walczak – Radny Powiatowy, przewodniczący Komisji Edukacji,
Burmistrz Ząbek - Robert Perkowski , dyr. Gimnazjum nr. 1 Karol Małolepszy, Andrzej Melak Prezes St. Kręgu Pamięci Narodowej - Olszynka
Grochowska.
Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską 26. Lutego 2011 r.
Rozpoczęcie wymarszem wojsk z pl. Gen. Piotra Szembeka o godz.
10:00, rozpoczęcie bitwy na Olszynce Grochowskiej przy ul. Szerokiej
od ul. Chełmżyńskiej o godz. 12:00
Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych 1 marca
Święto to ustanowione w lutym br. przez Parlament RP na podstawie
ustawy zgłoszonej przez śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP przypada na dzień 1 marca.
Zapraszam w tym dniu wszystkich Państwa, którzy pragną uczcić pamięć żołnierzy antykomunistycznego oporu do Katedry Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie na Msze Świętą w intencji Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na godz. 18:00 dnia 1 marca 2011 r.
Ryszard Walczak
Prezes St. Polskiego Komitetu
Budowy Pomnika Żołnierzy NSZ
W dniu 5 marca o godz. 18:00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji ofiar ludobójczego mordu
dokonanego przez NKWD na polskich oficerach w Katyniu, Kozielsku,
Ostaszkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni odkrytych na rosyjskiej
ziemi.
Będziemy się modlić za duszę wszystkich pomordowanych i ujawnienie
wszystkich nazwisk ofiar oraz miejsc Ich spoczynku ich szczątek, a także
o ukaranie winnych tych okrutnych ludobójczych masowych zbrodni na
Narodzie Polskim.
Ryszard Walczak
www.gazetapatria.pl
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70. rocznica aresztowania
Ojca Maksymiliana Marii Kolbego
17-lutego minęła 70 . rocznica aresztowania i osadzenia na warszawskim Pawiaku Ojca Maksymiliana
Marii Kolbego, franciszkanina, męczennika czasu pogardy – tak Go nazywano. Ojciec Kolbe zginął
w bunkrze głodowym w Oświęcimiu, 14 sierpnia 1941 roku, oddając dobrowolnie swoje życie za
innego współwięźnia obozu Franciszka Gajowniczka.

Kazimierz Andrzej Zych
Rodzice przyszłego świętego, Juliusz i Marianna z Dąbrowskich, byli
nabożnymi i biednymi robotnikami
tkackimi wędrującymi za chlebem
miedzy Zduńską Wolą, Pabianicami
a Łodzią. W roku po ślubie wstąpili do franciszkańskich tercjarzy.
I tu narodzili się synowie. Pierwszy
przyszedł na świat Franciszek, po
nim Rajmund, przyszły Maksymilian Maria (8 stycznia 1894 r.) Następny był Józef i dwaj kolejni synowie, którzy zmarli we wczesnym
dzieciństwie. W pabianickim kościele św. Mateusza jedenasto letni Rajmund miał widzenie: ukazała mu się
Matka Boska trzymając w ręce dwie
korony, białą ( czystość) oraz czerwoną ( męczeństwo). Mały Rajmund
pytany przez Maryję którą wybiera,
odpowiedział ze obie. Franciszek
i Rajmund wstępują do seminarium
zakonnego we Lwowie, a niebawem
śladami ich postąpił trzeci brat.
Czwartego września 1910 roku bracia włożyli habity franciszkańskie
i przybrali nowe imiona, Rajmund
stał się Maksymilianem. W 1912
roku wysłano go do Rzymu by rozpocząć studia filozoficzne w Gregorianum, które zakończył doktoratem
już w 1915 roku , przybierając dodatkowe imię – Maria. Po doktoracie rozpoczął studia teologiczne, ale
zapadł na gruźlicę. Mimo to studiów
nie przerwał, 28 kwietnia 1918 roku
uzyskał święcenia kapłańskie, a 22
lipca 1919 r. – doktorat z teologii.
Po powrocie do już niepodległej
Polski rozpoczyna promocje Rycerstwa i ideałów maryjnych. Pierwsze
koło powstałe 8 października 1919
r. obejmowało zaledwie sześciu

patria.gazeta@op.pl

krakowskich kleryków by w 1939
roku liczyć 750 tysięcy rycerzy, duchownych i osób świeckich. Ojciec
Maksymilian Maria Kolbe w latach
20. ubiegłego wieku założył klasztor i wydawnictwo pod Warszawą,
terenach otrzymanych w darze od
księcia Jana Druckiego-Lubeckiego
zwanych Teresinem. Tak powstał
Niepokalanów – wielki ośrodek kultu maryjnego i wydawnictwo religijne.
Gdy 19 września 1939 roku Niemcy przystąpili do likwidacji Niepokalanowa, Ojciec Kolbe został
aresztowany i osadzony w obozie
w Amititz. Po zwolnieniu wrócił
do klasztoru, gdzie zorganizował
ośrodek pomocy dla okolicznej ludności. Namawiany przez Niemców
na podpisanie volkslisty – odmawia.
17 lutego 1941 roku został ponownie
aresztowany i osadzony na Pawiaku. Z relacji ówczesnych więźniów
wynika, że Ojciec Kolbe pracował
w więziennej bibliotece i przebywał w izbie chorych, pielęgnując
torturowanych. Przed Wielkanocą
prowadził rekolekcje i spowiedź
dla więźniów. Był spokojny, dużo
się modlił, podtrzymywał na duchu
załamanych. W przepięknym wierszu ks. Jana Twardowskiego poeta
pisze o Nim „że został wydelegowany przez Anioła Stróża do piekła”.
I że „nawet po ciemku nie stracił jasnej twarzy”.
Wyniesieniu Jego na ołtarze towarzyszyły przez wrogie katolikom środowiska sądy o rzekomym
nacjonaliźmie czy antysemityzmie
w wydawanej przez Maksymiliana
Kolbego prasie. Prawda jest zgoła
inna, gdyż na owe czasy taka masowa ewangelizacja, wychodzące
w podwarszawskim Niepokalanowie
miliony egzemplarzy pisma niepokalanego „Rycerza” czy „Mały Dziennik” a później „Małego Rycerza Niepokalanej” oraz uruchomienie radia,
nie podobało się wielu wpływowym
grupom i coraz głośniej ferowano
bezpodstawne opinie.

Nieposzlakowany i bohaterski czyn
Ojca Kolbego w niemieckim obozie
zagłady , Jego pełna gotowość oddania życia za drugiego człowieka jest
tajemnicą obecności dobra i zła, które są w każdym człowieku, tajemnicą przemiany – przejścia od mroku,
ku światłu. A w przypadku Kolbego
właśnie doświadczenie z piekłem
nazizmu musiało tak prowadzić do
ofiary z własnego życia. Droga na
ołtarze była długa i nieprosta. Po 24
letnim procesie Ojciec Kolbe został
beatyfikowany w 1971 r. przez papieża Pawła VI, a kanonizowany już
jako męczennik, w 1982 r. przez Jana
Pawła II. Ponadto św. Maksymilian
Maria Kolbe nie ma grobu, nie pozostały po nim żadne relikwie, Jego
prochy rozwiał wiatr w Oświęcimiu,
choć ostatnio docierają do nas nowe
informacje nie w pełni sprawdzone.
W wstrząsającym kazaniu Jana
Pawła II, wygłoszonym 7 czerwca 1979r. w obozie nie było mowy
o tych formalnościach. Papież Polak
mówił „Przychodzę więc i klękam

na tej Golgocie naszych czasów, na
tych mogiłach w ogromnej mierze
bezimiennych, jak gigantyczny grób
nieznanego żołnierza. W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi
z różnych narodów, Ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa
samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu - za brata.
Jeden z publicystów tak opisał to
wyjątkowe wydarzenie: „ Pod koniec lipca 1941r. z bloku czternastego, do którego należał Ojciec Kolbe,
uciekł więzień. Wicekomendant
obozu, 33 letni SS-Obersturmfurer
(porucznik) Karol Fritzsch, postanowił skazać za to innych więźniów
z „14” na śmierć głodową. (…)Jeden z nich Franciszek Gajowniczek,
zaczął głośno rozpaczać słowami:
„Ach jak żal mi żony i dzieci, które

osierocę”. I tutaj zdarzyła się rzecz
niesłychana – z szeregu wystąpił
numer 16670, zdjął obozową czapkę
i stanął na baczność. „Czego chce ta
polska swinia?” – zapytał Fritsch.
Wówczas niespełna 48 letni Ojciec
Maksymilian wskazał na Gajowniczka i powiedział: „Jestem katolickim księdzem, jestem stary, chcę
umrzeć za niego, bo on ma żonę
i dzieci”. Wymizerowany zakonnik
o jednym płucu przetrzymał w betonowej ciemnicy sześciu współskazanych. Niemal bez przerwy się modlił
albo intonował pieśni. 14 sierpnia,
w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Mryi Panny, został dobity (wraz
z trzema jeszcze pozostałymi przy
życiu więźniami) dosercowym zastrzykiem z kwasu karbolowego czyli fenolu”. Śmierć Kolbego dokonała
się w bloku 13, dziś opatrzonym numerem 11. W absolutnej ciszy, choć
przez pierwszych kilka dni męki
z bloku 13 dochodziły głosy modlitw
i śpiewów. Dokonała się w niebywałym spokoju: ci którzy widzieli ciało
Kolbego przed spaleniem, twierdzili,
że miał on pogodną twarz.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ówczesny poseł I kadencji na
Sejm RP Kazimierz Switoń broniąc
Krzyża Papieskiego na Żwirowisku
zasłyszał od dwu kobiet niesamowita historię, którą kilka lat temu
opowiedział w telewizji polskiej
w programie „Pod prąd”. Otóż
w tamtym czasie broniąc Krzyża
przyszły do niego dwie kobiety które
opowiedziały mu że ich członek rodziny więziony w obozie oświęcimskim pracował przy krematorium.
Właśnie w okresie połowy sierpnia
1941 r. dostarczono do spalenia ciało
Ojca Kolbego. Płomienie ogarnęły
całe ciało ale nie uległo ono spaleniu.
Nastąpiła niesamowita konsternacja,
ponownie włożono ciało do pieca
krematoryjnego lecz i tam nie uległo
ono spaleniu rozkazano wyjąć ciało
i pogrzebać na terenie obozu przy
ogrodzeniu”. Kobiety opowiadające
ta niesamowitą historię prosiły pana
Świtonia o zajęcie się tą sprawą,

gdyż tuż po okresie transformacji
ustrojowej bały się o własne życie.
Pan Kazimierz opisał zasłyszaną
historię Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Ten zaś wyjaśnienie całej
historii polecił biskupowi Rakoczemu. Do dziś jak wspomina pan
Świtoń nie ma żadnego sygnału by
coś działo się w tej sprawie. 17 lutego podczas obchodów 70. rocznicy aresztowania św. Maksymiliana
Kolbe i odprawionej uroczystej
mszy św. w warszawskim Klasztorze oo. Franciszkanów bp Marian
Duś powiedział. „Św. Maksymilian
Kolbe jest symbolem ofiar nazizmu
i patronem trudnych czasów (…)
mam nadzieję że uchwała Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowieniu roku 2011 – Rokiem św. Maksymiliana Kolbego – doda Polakom
męstwa w wyznawaniu Ewangelii
i przyznaniu się do Chrystusa”. Kontynuował dalej „Polacy potrzebują
umocnienia, przebudzenia, duchowego wsparcia. Potrzebują mężnych
i świętych przewodników. My Polacy, mamy prawo żywić nadzieję,
że tej odwagi będzie nam przybywać, bowiem do końca jeszcze nie
przebrzmiała w naszych sercach
radość z beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, a już stajemy w bliskiej
perspektywie wyniesienia na ołtarze
Jana Pawła II”.

Cela śmierci głodowej św. Maksymiliana Marii Kolbego.
www.gazetapatria.pl
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Władze rosyjskie 17 lutego br. zwołały konferencję, transmitowaną na zagranicę, na której
skrzyknięci „eksperci” potwierdzili przed światowa opinią publiczną, że „międzynarodowy” MAK
w swoim raporcie o katastrofie polskiego samolotu pod Smoleńskiem napisał prawdę i tylko prawdę.
Jeden z uczestników konferencji manewrując telefonem komórkowym nad stołem dowodził, dlaczego
strona rosyjska jest bez winy.

Tak wygląda wieża kontrolna na lotnisku Siewiernyj skąd 10 kwietnia 2010 roku naprowadzano samolot prezydencki.
„Gdyby na lotnisku w Smoleńsku nie było ani jednego kontrolera, a zamiast tego siedział tam
szympans i w języku, który jest
niezrozumiały dla jakiegokolwiek
człowieka, dla jakiejkolwiek narodowości, jakimś tam bełkotem
podawał informacje – nawet ten
absurd w jakimkolwiek wypadku
nie mógłby być przyczyną katastrowy” – powiedział ów ekspert.
Po polskiej stronie, jak zwykle zaskoczonej, jak zwykle też
dziwiono się – co też ci Rosjanie
wyprawiają? Nic nowego nie powiedzieli, a więc po co zwoływali konferencję? Następnego dnia
zaprezentowali się polscy prokuratorzy wojskowi, którzy wrócili
z Moskwy, gdzie przesłuchiwali
kilku świadków. Prokuratorzy
nie chcieli odnosić się do tego,
co powiedzieli Rosjanie. Według
prokuratora generalnego RP Andrzeja Seremeta: „Te wypowiedzi
nie mają żadnego znaczenia dla
śledztwa, to są prywatne opinie,
do których nie będziemy się odnosić”.
Nie wiadomo dlaczego w ogóle
prokuratura zwołała konferencję
skoro nie zamierzano podać opinii publicznej żadnych informacji. Jedyne czego dowiedzieliśmy
dzięki pytaniu dziennikarza to
że polscy prokuratorzy wracali
z Moskwy pociągiem. Sylwester
Latkowski dziwił się – samolot
z Moskwy do Warszawy leci dwie
godziny, a pociąg jedzie dobę?
Zarzucił prokuratorom opieszałe
działanie, gdy „w naszym prokuratorskim śledztwie jego tempo
jest ważne”. Pojawiły się jednak
także inne spekulacje. Zastanawiano się czy prokuratorzy nie
zdobyli jakiejś wiedzy i dlatego
woleli nie lecieć samolotem. Istotwww.gazetapatria.pl

nie pociąg jest bezpieczniejszy
jako środek podróży skoro nie
musi lądować. Czyżby polscy prokuratorzy wojskowi nie podzielali
urzędowego optymizmu w ocenie
zamiarów Rosjan? Niestety nie
chcieli tego wyjaśniać: „Prosimy
o to nie pytać, to nasza sprawa
osobista”. Generalnie jednak prokuratorzy Rosjan chwalili. Widać
było wielką dbałość, aby niczym
ich nie urazić. W szczególności
prokuratorzy nie chcieli wydusić
z siebie, że Rosjanie oskarżając
tylko Polaków są stronniczy. Obawa przed powiedzeniem czegokolwiek, wykręcanie się od odpowiedzi były żenujące. Moja żona
skomentowała konferencję – jeśli
tego słuchali w ambasadzie rosyjskiej, to najpewniej pokładają się
teraz ze śmiechu.
Wkrótce po polskiej konferencji
w Moskwie zabrali głos rosyjscy
śledczy. Szef grupy śledczej Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Michaił Guriewicz stwierdził, że nie znaleziono żadnych
dowodów, które podałyby w wątpliwość raport MAK i dodał – nie
ma też dowodów na to, że ktokolwiek wywierał presję na kontrolerów lotu. Wiadomo, presję wywierano po polskiej stronie i jej
ulegli polscy piloci.
Zastanawia naiwność w tym
co prezentują władze RP. W niejasnym trybie zgodzono się, aby
w sprawie katastrofy polskiego
samolotu państwowego rosyjscy
eksperci ustalali jej przyczyny,
a rosyjscy prokuratorzy wskazali
winnych. Wbrew obowiązującym przepisom prawa międzynarodowego zgodzono się, aby
wrak samolotu (własność państwa
polskiego) pozostawał w rękach
rosyjskich. Polscy eksperci i pro-

kuratorzy mogą na tyle badać
katastrofę, na ile strona rosyjska
im cokolwiek udostępni. Żałośnie
wyglądają wyprawy do Moskwy
po kolejne kopie zapisów z tzw.
czarnych skrzynek – ciągle okazuje się, że to co otrzymano przedtem, jest niekompletne(?). Ludzie
rozsądni i oceniający trzeźwo Rosję na próżno apelowali do rządu
polskiego o przejęcie kontroli nad
śledztwem i włączenie w procedury badawcze zagranicznych ekspertów. Rząd nie chciał „urazić”
Rosjan. W nagrodę władze polskie dostały sporządzony według
sowieckich wzorów raport MAK.
Mamy w nim pijanego polskiego
generała i niedouczonych lotników „debeściarzy”, którzy postanowili wylądować za wszelką
cenę i spowodowali nieszczęście.
A międzynarodowe media podają wnioski Rosjan, jako prawdę
o katastrofie. Ostatnią nadzieją
polskiego rządu na przyzwoite zachowanie się władz Federacji Rosyjskiej mają być wyniki działań
rosyjskiej prokuratury. Kilka razy
słyszałem opinie, że prokuratura
to coś innego niż MAK. Zapewniano nas, że o winie kogokolwiek nie będzie decydować raport
MAK, ale niezależne śledztwa
polskiej i rosyjskiej prokuratury. Skoro wszystkie dowody są
w rękach Rosjan, to ustalenia rosyjskiej prokuratury będą miały
ogromne znaczenie.
Znawca Rosji Edward Lucas napisał książkę „Nowa zimna wojna.
Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi” (2008 r.). Przedstawiając
mechanizmy
funkcjonowania
władzy Federacji Rosyjskiej ocenił też prokuraturę. „Najbardziej
skażoną częścią systemu sprawiedliwości nie są same sądy, z

których korzysta niewielu Rosjan,
a jeszcze mniej im ufa, ale prokuratura. Ten nie zreformowany
relikt stalinizmu rozsiewa w państwie bezprawie. Prokuratorzy
mogą zamrozić ci konto bankowe
rujnując firmę; mogą cię uwięzić
w toczonym chorobami piekle
(chodzi o warunki w aresztach
i zakładach psychiatrycznych –
R.Sz.); mogą spreparować dowody, dzięki którym będziesz tam
siedział dziesiątki lat; mogą zastraszyć każdego świadka, obrońcę, a nawet sędziów, którzy próbowaliby ich powstrzymać.” Lucas
podaje przykład adwokata, który
po złożeniu skargi do Trybunału
Konstytucyjnego na bezprawne działania prokuratury musiał
uciekać za granicę oskarżony
o zdradę tajemnic państwowych.
Z książki wyłania się czarny obraz państwa rosyjskiego.
Autor książki nie jest jakimś
podejrzanym rusofobem na usługach PiS i Radia Maryja. Minister
spraw zagranicznych Radosław
Sikorski nagrodził go w 2009 r.,
a więc po wydaniu wspominanej
wyżej książki, resortową odznaką honorową Bene Merito nadawaną obywatelom polskim oraz
obywatelom państw obcych za
działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Lucas znalazł się w bardzo
elitarnym gronie 25 osób wyróżnionych tą odznaką przez ministra Sikorskiego. Trudno przyjąć,
że szef MZS nie zna opinii Brytyjczyka na temat Rosji.
W „Gazecie Wyborczej” (21.02.
br.) podano, że pisarz amerykański Jonathan Littell wydal książkę
zawierającą reportaż z Czeczenii.
Czytamy w GW: „15 lipca 2009
r. w Groznym uprowadzono Natalię Estemirową, najważniejszą
działaczkę Memoriału w rejonie.
Porwano ją w biały dzień, sąsiedzi widzieli białą ładę, do której
ją wepchnięto, zanim zdążyła
krzyknąć, że to porwanie. Littell
przeczytał maila o zdarzeniu, poczuł niepokój, ale wytłumaczył
sobie, że ludzi znanych usiłuje się
zastraszyć, ale przecież nie zabija.
Dokładnie tak jak trzy lata wcześniej wszyscy myśleliśmy o Annie
Politkowskiej zabitej na klatce
schodowej jej domu w Moskwie.
Dramatyczna historia Estemirowej to inspiracja książki. Jej ciało
zabójcy porzucili w lesie. Jej wina
polegała na tym, że „nie dostrzegała pozytywnego rozwoju sytuacji”. I w innym miejscu artykułu czytamy, że milicja w miesiąc
po zamordowaniu Estemirowej
„aresztowała Zaramę Sadułajewą
(w czwartym miesiącu ciąży) i jej
męża Alika, działaczy zajmują-

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
cych się załatwianiem protez dla
ofiar wojny czeczeńskiej. Oboje
zamordowano”.
Zastanawiałem się skąd w głowie rosyjskiego eksperta pojawił
się pomysł, że ruchem lotniczym
mógłby kierować szympans. Otóż
ten ekspert jest nie tylko byłym
pilotem, jak podawała prasa, ale
także był wiceministrem lotnictwa cywilnego w latach istnienia
ZSRR. A najważniejszym działem wiedzy jaką poznawał każdy
sowiecki funkcjonariusz był tzw.
naukowy komunizm. W czasach
PRL krążył dowcip:
Na uczelni w Moskwie zdają
egzamin studenci weterynarii.
Egzaminator wskazuje na słój
z jakimś organem zwierzęcym zanurzonym w formalinie i pyta studenta co to jest. Ten nie wie. Wykładowca podpowiada – o czym
mówiłem na wykładach przez
cały semestr? Student – nie może
być, byłby to towarzysz Lenin!
Fryderyk Engels, jeden z luminarzy sowieckiego naukowego komunizmu napisał rozprawę „Rola
pracy w procesie uczłowieczenia małpy”. Nic więc dziwnego,
że małpa pojawiła się w myślach
byłego wiceministra, który do
tego rozwinął twórczo myśl Engelsa. Wskazał jaka praca małpę
uczłowieczyła. Praca kontrolera
lotów oczywiście.
Kurtuazja, z jaką polskie władze
odniosły się do Rosji po katastrofie pod Smoleńskiem przynoszą
Polsce skutki pozbawione kurtuazji. Odwołując się zaś do uwagi
Rosjanina nt. szympansa można
powiedzieć, że polski rząd chciał
wyjaśniać katastrofę w warunkach salonowych. Tymczasem
druga strona wprowadziła do salonu szympansa. Polski rząd jest
zdziwiony, że szympans nie zachowuje się jak dżentelmen.
Jednak: „Istnieje prawna możliwość postawienia zarzutów
także Rosjanom” – powiedział
w wywiadzie dla onet.pl minister
sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Polski minister uważa,
że szympans-kontroler lotów okaże się w końcu dżentelmenem.
Więcej tekstów
R. Szeremietiewa na:
www.szeremietiew.pl
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Setna rocznica urodzin Ronalda Reagana

6 lutego 1911 r. w Tampico w stanie Illinois przyszedł na świat Ronald Wilson Reagan, jeden z najwybitniejszych przywódców
w historii USA, członek Partii Republikańskiej. Wielki przeciwnik komunizmu, bojownik o prawdę i wolność, przyjaciel Polaków.
Był 40. prezydentem USA, rządził
dwie kadencje: od 1981 do 1989 r.
Wcześniej był gubernatorem Kalifornii, a także... aktorem filmowym.
Jako przywódca USA udzielił
znaczącej pomocy „Solidarności”
w walce o obalenie komunizmu
w Polsce. – Ronald Reagan cenił Polaków z wielu powodów. Począwszy
od ich wiary, poprzez pobożność,
a skończywszy na ich zdolności do
wytrwania i przetrwania zła nazizmu i sowieckiego komunizmu
– mówi Paul Kengor, autor książki
REKLAMA

Ronald Reagan. Duchowa biografia.
Republikanin przyjął twardą linię wobec ZSRR i politykę przeciwdziałania ekspansji komunizmu
w świecie, popartą rozbudową potencjału militarnego USA. Umocnił mocarstwową pozycję Stanów
Zjednoczonych, przyczyniając się
do zwycięskiego dla wolnego świata zakończenia epoki konfrontacji
z ZSRR.
– Reagan miał silne poczucie dobra
i zła. Zatem osiem lat jego prezydentury zupełnie różniło się od poprzednich dekad – czasu odprężenia
i przygotowania prezydentów obu
partii politycznych: Richarda Nixona
– republikanina, Forda – republikanina i Cartera – demokraty. Reagan
był zdecydowany nie tylko odrzu-

cić, ale de facto odwrócić status quo
w Europie Wschodniej. Chciał widzieć wschodnich Europejczyków,
a w szczególności Polaków, wyzwolonych z bloku sowieckiego, a nie
będących w niewoli bezbożnego komunizmu – opowiada Paul Kengor.
40. prezydent USA przyjaźnił się
z Janem Pawłem II, choć sam był
protestantem, a nie katolikiem.
– Wybór Karola Wojtyły na papieża
Jana Pawła II był naprawdę niezwykłym, błogosławionym, cudownym
wręcz obrotem zdarzeń. W oczach
Reagana, umożliwiał on wyzwolenie
Polski i Europy Wschodniej w sposób, który przed wyborem papieża
w październiku 1978 r. był nie do
pomyślenia. Po obejrzeniu nagrania
z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła

II do ojczyzny w czerwcu 1979 r. Reagan się popłakał, bo to, co zobaczył
napełniło go wielką radością – twierdzi autor książki Ronald Reagan.
Duchowa biografia.
Reagan przyczynił się także do
odbudowy amerykańskiej gospodarki: poprzez obniżenie podatków
i ograniczenie wydatków socjalnych
doprowadził do wzrostu ekonomicznego i spadku bezrobocia.
Ronald Reagan zmarł po długiej
chorobie 5 czerwca 2004 r. Oficjalnego uznania doczekał się w Polsce
dopiero za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który w lipcu 2007 r.
przyznał mu pośmiertnie Order Orła
Białego.
Źródło: niezależna.pl

Aleja Chwały Olszynki
Grochowskiej

Aleje Chwały znajdującą się na ul. Traczy tworzą głazy poświęcone pamięci
bohaterom powstania listopadowego.

Jeszcze przed wybuchem II wojny
światowej Stefan Starzyński, planował budowę panteonu z Aleją Chwały prowadzącej od placu gen. Piotra
Szembeka na Grochowie do pomnika
bitwy. W 1937 roku miasto zakupiło
grunty jednak wybuch wojny zniweczył te plany, zaś sytuacja po wojnie
nie pozwoliła na należyte uczczenie
powstania listopadowego.
Po wojnie na planowej trasie Alei
Chwały członkowie Związku Młodzieży Polskiej posadzili na początku
lat 50. XX wieku mnóstwo iglaków,
jakich wcześniej nie widziano w tym
rejonie. W miejscu słynnej walki na
bagnety 4. Pułku Piechoty powstał
gęsty las przecięty przewodami ciepłowniczymi. W 1983 jako kolejna
przeszkoda powstał rezerwat krajobrazowy „Olszynka Grochowska”.
W roku 1974 czterech braci Melaków wraz z byłym kapelanem Powstania Warszawskiego księdzem W.
Karłowiczem założyli konspiracyjny
Krąg Pamięci Narodowej. Pierwsze
głazy pamięci - menhiry ustawiono
dopiero w 1999 r.
W 2001 r. na ich wniosek Sejm RP
podjął uchwałę o przywróceniu włapatria.gazeta@op.pl

ściwej rangi dla tego miejsca w historii Polski i stolicy.
W 2006 r. zakończono opracowywanie koncepcji, w jej skład wchodzi istniejący Pomnik – zabytek,
najważniejszy element do którego
będzie prowadzić 600 metrowej długości Aleja Chwały (obecnie ulica
Traczy) z umieszczonymi przy niej
głazami pamięci poświęconym bohaterom powstania listopadowego.
Przewiduje się 101 głazów, obecnie
ustawiono 33, dziewięciu obelisków
upamiętniających bitwy powstania listopadowego, Izbę Pamięci z funkcją
sakralną, oraz placem zgromadzeń
u stóp Pomnika. Koordynatorem tej
wizji jest Krąg Pamięci Narodowej.
Na początku 2007 r. już drugi raz
zniszczono brązowe elementy, dwie
tablice i orła z wierzchołka kamienia.
Zrobił to wandal, nie złodziej złomu,
gdyż zniszczone, zostały porzucone
w niewielkiej odległości.
13 maja 2008 r. podczas uroczystej
Sesji Rad Dzielnic Pragi Południe
i Rembertowa radni podjęli stanowisko – apel aby w przyszłości Aleję Chwały Olszynki Grochowskiej

tworzyć powinny między innymi:
Plac Szembeka, ciągi pieszo-jezdne
w przestrzeni historycznej, Mogiła
Powstańcza, Kopiec Chwały, Muzeum Powstania Listopadowego.
Ostatnie odsłonięte głazy poświęcone zostały twórcom Alei Chwały ks. Wacławowi Karłowiczowi
i Stefanowi Melakowi założycielom
Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej. Oni byli również
inicjatorami wystawienia nocą krzyża katyńskiego na warszawskich Powązkach, usuniętego przez UB. Ks.
Karłowicz od lat 70-tych, każdego
roku odprawiał przy pomniku Olszynki msze św. w intencji poległych.
Zmarł w wieku 100 lat - 8.12. 2007r.
Stefan Melak zginął 10.04.2010 r.
w katastrofie pod Smoleńskiem.
Kamieni i tablic pamiątkowych na
dzień dzisiejszy jest 33. Kolejność
zamieszczonych pamiątek odpowiada kierunkowi zbliżania się oglądającego do pomnika i grobu na miejscu
bitwy.
Źródło: http://www.twoja-praga.pl/
praga/pomniki/1165.html

Ks. płk Sławomir Żarski i Ryszard Walczak przy poświęceniu Alei Chwały.
www.gazetapatria.pl
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Obronić Izbę Pułkownika Kuklińskiego

Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście wypowiedział prof. Józefowi Szaniawskiemu, przyjacielowi
i pełnomocnikowi Pułkownika umowę najmu lokalu z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Izba Pamięci ze stołecznej starówki miałaby zniknąć już 26 lutego 2011. Środowiska niepodległościowe i patriotyczne – również Polonia Amerykańska – są
zbulwersowane tym, że niszczy się pamięć o wielkim Polaku, który uratował Polskę i Europę przed agresją armii sowieckiej
i przed wybuchem trzeciej wojny światowej. Czy ta decyzja przypadkowo zbiega się z polityką pojednania Polski z Rosją, którą prowadzą obecnie rządzący naszym krajem?
Przesłanie prezydenta Busha
i tysiące turystów
Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego w ciągu czterech lat od
jej otwarcia zwiedziło ponad 20
tys. turystów: młodzież, harcerze,
wojskowi, liczni dyplomaci, wycieczki Polonii Amerykańskiej.
Honorowa księga muzeum zawiera kilkaset wpisów ludzi naprawdę
bardzo znaczących. Widnieją tam
takie nazwiska jak m.in. Anny
Walentynowicz, premiera Jana Olszewskiego, premiera Leszka Millera, ś.p. wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, Szefa Sztabu
Generalnego gen. Franciszka
Gągora, Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego, ojca Tadeusza
Rydzyka, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego,
gen. Stanisława Kozieja oraz licznych dyplomatów, wojskowych
oraz kolejnych ambasadorów USA
w Warszawie. Jednak najważniej-

Izba pamięci płk Kuklińskiego
Inicjatywa prezydenta Lecha
Kaczyńskiego
Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego została utworzona
z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy Ś.P. prof. Lecha
Kaczyńskiego. – Pamiętam jeden
z wieczorów, gdy siedzieliśmy
z Prezydentem Warszawy Lechem Kaczyńskim i układaliśmy
wspólnie treść tablicy informującej o zasługach bohatera Polski
i Ameryki – wspomina prof. Józef
Szaniawski, kustosz muzeum. Od
prawie pięciu lat tablica z wizerunkiem pułkownika wisi na zewnątrz
zabytkowej
kamienicy
przy
ul. Kanonia. Oglądają ją dziennie
setki turystów zwiedzających Stare Miasto.
„Płk Ryszard Kukliński (19302004) – konspiracyjny pseudonim Jack Strong. Bohater Polski
i Ameryki, pomógł USA pokonać Rosję Sowiecką, zdobył w
Moskwie supertajne plany agresji Armii Czerwonej na Europę – zapobiegł wybuchowi III
wojny światowej, w której Polska stać się miała nuklearnym
pobojowiskiem. Skazany przez
komunistów w stanie wojennym
na śmierć, uniewinniony przez
wolną Rzeczpospolitą Polską”
– tak brzmi treść tej niezwykłej,
a zarazem bardzo skromnej tablicy.
Muzeum mieści się w niewielkim lokalu o łącznej powierzchni
103 mkw. Pomimo tak niedużej
powierzchni, ekspozycja muzealna jest bardzo unikalna, ponieważ
przekazuje maksimum treści i wiedzy z okresu zimnej wojny. Podkreśla również historyczną rolę
„Konrada Wallenroda XX wieku”,
którym był płk Kukliński.
Ukazuje całkowitą zależność
polityczno – militarną Polski od
www.gazetapatria.pl

szego wpisu dokonał ambasador
USA Victor Ashe. Jest to odręczne przesłanie od prezydenta USA
Georga W. Busha: „Przekazuję
wyrazy głębokiego szacunku dla
pamięci Pułkownika Kuklińskiego. To wielki zaszczyt dla mnie
oddać cześć honor wielkiemu bohaterowi Polski i Ameryki, który
pomógł USA, a zarazem tak bardzo przyczynił się do wolności
Polski. Amerykanie, którym są bliskie ideały wolności, są zainspirowani wielkim dziełem Pułkownika
Kuklińskiego”.
Pretekst do zamknięcia
Warszawscy urzędnicy chcieli
zamknąć Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego, która jest wielką promocją Polski i Warszawy,
a zarazem wyjątkowym miejscem
edukacji historyczno – patriotycznej. Jest to najbardziej efektywne
muzeum w Warszawie ze względu
na małą powierzchnię, a zarazem
niesłychane oddziaływanie na turystów.
Dlaczego Urząd M. St. Warszawy dążył do zlikwidowania muzeum? – Sprawa ma absolutnie
charakter polityczny. Jest skandalem. Urzędnicy miasta usiłują
przedstawić decyzję likwidacji
muzeum jako rzekomą pomyłkę
na tle podwyżki czynszu – o 550
procent – twierdzi Olga Johann,
przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości, Wiceprzewodnicząca
Rady M. St. Warszawy. Dzielnica
Śródmieście tłumaczy, że najemca
nie zgodził się na płacenie wyższego czynszu. Jednak jak zaznacza
prof. Szaniawski wypowiedzenie
umowy najmu nie zawiera jakiegokolwiek uzasadnienia. Co więcej,
podejrzenia budzi fakt, że w dokumencie Izba Pamięci Pułkownika
Kuklińskiego jest określona jako

Kremla. Na szczególną uwagę zasługą: czarny sztandar żołnierzy
AK skazanych na karę śmierci, historyczny aparat fotograficzny płk.
Kuklińskiego, jego oficerski mundur, rzeźba Prometeusza – pierwszego agenta wywiadu, a przede
wszystkim sztabowa mapa przedstawiająca pierwszy dzień trzeciej
wojny światowej. Warto również
zobaczyć ostatni zachowany na
świecie kawałek „żelaznej kurtyny”. Bardzo charakterystyczne są
także fotografie pułkownika z sowieckimi marszałkami. Są to m.in.
Kulikow, Achromiejew, Ustinow,
Gribkow. Najwięcej zdjęć możemy ujrzeć z gen. Wojciechem
Jaruzelskim. Na wszystkich fotografiach płk Kukliński towarzyszy
tym osobom i dosłownie – patrzy
im na ręce!
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lokal użytkowy. – Tak, jakby był
to warzywniak, pub lub kawiarnia – zauważa dyrektor muzeum.
I dodaje, że warto podkreślić, że
wstęp do muzeum jest bezpłatny, a
działalność Izby finansowana jest
z prywatnych środków prof. Szaniawskiego.
Przewodniczący klubu PiS
w Radzie Warszawy Maciej Wąsik oświadczył: – Mamy nadzieję,
że jest to po prostu głupota i bezduszność słabych urzędników,
a nie zła wola (…) Uważamy,
że obowiązkiem miasta jest wspieranie tego typu inicjatyw, a nie
niszczenie. Przeniesieniem muzeum do innego miasta jest już
zainteresowany m.in. Gdańsk,
Kraków oraz Chicago. Jednak nie
ma wątpliwości, że miejscem Izby
Pamięci Pułkownika Kuklińskiego powinna być Warszawa. – Jest
nam niesłychanie wstyd jako warszawiakom, bo są już propozycje
z innych miast, aby to muzeum
przenieść – dodaje Olga Johann.

Walka o przetrwanie Izby Pułkownika Kuklińskiego wciąż trwa.
Pomimo, że Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami wydał kilka
dni temu oświadczenie, w którym
stwierdza: „W dniu 10 stycznia
2011 roku Pan Józef Szaniawski najemca lokalu użytkowego
przy ul. Kanonia 20/22, w którym
mieści się Izba Pamięci, uzgodnił
z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami, że ponosił będzie
jedynie koszty rzeczywiste utrzymania lokalu. Tym samym usunięte
zostały przeszkody, które mogłyby
utrudnić funkcjonowanie tej instytucji. Zgodnie z Uchwałą nr 364/11
Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.
st. Warszawy z dnia 02.02.2011
r. cofnięte zostało oświadczenie
woli o wypowiedzeniu najmu ww.
lokalu. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie aneksu do umowy”, to kustosz muzeum mówi,
że nie otrzymał póki co żadnej informacji na ten temat. – Nikt mnie
nie poinformował o jakimkolwiek
podpisywaniu umowy – mówi Józef Szaniawski.
Magdalena Kowalewska
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prof. Józef Szaniawski przy mapie planów inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią wojk NATO.
REKLAMA

Opiekun i fundator izby pamięci prof. Józef Szaniawski i Kazimierz A. Zych.

Powstanie pomnik ofiar tragedii smoleńskiej
Z inicjatywy dawnego Komitetu
Budowy Pomnika Katyńskiego
w Wołominie przy kościele p.w.
MB Częstochowskiej w porozumieniu z władzami miasta i powiatu wołomińskiego powstanie
pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Będzie on usytuowany na
placu przykościelnym po prawej
stronie pomnika katyńskiego.
Na tablicach będą upamiętnione
wszystkie osoby, które zginęły
pod Smoleńskiem w drodze na
obchody 70-ej rocznicy zbrodni
ludobójstwa na polskich oficerach
w Katyniu.
Spotkanie grupy inicjatywnej
budowy pomnika odbyło się za
przyzwoleniem ks. Dziekana Sylwestra Sienkiewicza w sali parafialnej. Na spotkaniu opracowano
projekt monumentu, który został
poprzez Kurię Warszawsko-Praską złożony do zaopiniowania
arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi. Odsłonięcie pomnika planowane jest w pierwszą rocznicę
tragedii smoleńskiej 10 kwietnia
o godzinie 18.00.
Red.
patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl
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Kryterium doboru inwestycji Działania mające na celu
to potrzeby mieszkańców
poprawę jakości życia
naszych mieszkańców

Rozmowa z Piotrem Uścińskim – starostą wołomińskim.

Plany na najbliższy okres w Pańskim Urzędzie. Jakie zmiany personalne?
– Urząd tworzą ludzie. Starostwo Powiatowe w Wołominie to zgrany zespół kompetentnych pracowników. Wiem co mówię, bowiem
z większością tych osób już współpracowałem.
Jedyne zmiany, jakie będziemy chcieli wprowadzić, to reorganizacja struktury urzędu, aby
jeszcze bardziej usprawnić pracę i jakość obsługi mieszkańców. Każda zmiana będzie dobrze
przemyślana i przygotowana. Obecnie nie planujemy zmian personalnych.

Jakie są Pańskie refleksje po kampanii samorządowej 2010r.?
– Kampania samorządowa w powiecie wołomińskim przebiegła dość spokojnie. Byli jednak
i tacy, którzy prowadzili kampanię negatywną
wobec swoich kontrkandydatów i posługując
się kłamstwami, próbowali manipulować opinią
publiczną. Jestem zwolennikiem prowadzenia
kampanii merytorycznej i cieszę się, że kandydaci spierający się na argumenty, zostali przez
wyborców docenieni. My Polacy jesteśmy coraz bardziej świadomymi wyborcami i coraz
częściej odrzucamy tych, którzy bazują jedynie
na wywoływaniu negatywnych emocji.
Zeszłoroczne wybory samorządowe przyniosły wiele zmian. Mamy nowych wójtów,
burmistrzów, radnych. Przed każdym, kto zyskał mandat zaufania mieszkańców stoi przede
wszystkim olbrzymie zobowiązanie i ciężka
praca.

Co jest priorytetem Pańskiej kadencji jako
Starosty?
– Każdy samorząd ma prawnie wyznaczone
określone kompetencje i zadania. W pierwszej
kolejności będziemy realizować więc nasze
ustawowe obowiązki. Jednym z największych
wyzwań obecnej kadencji jest zabieganie o poprawę układu komunikacyjnego. Odkładanie
z roku na rok budowy i modernizacji dróg
krajowych i wojewódzkich jest największą
uciążliwością naszego powiatu. Mam nadzieję,
że dzięki wsparciu przedstawicieli powiatu wołomińskiego w samorządzie wojewódzkim, uda
nam się w tej kadencji posunąć sprawę znacznie
do przodu.
Nasze działania będą skierowane również na
poprawę jakości dróg powiatowych. W zarządzie powiatu znajduje się 400 km dróg, dlatego przeprowadzenie modernizacji i remontów
nawierzchni wymaga dużych nakładów finansowych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że poprawa stanu dróg jest niezbędna nie tylko ze
względu na usprawnienie komunikacji, ale również ze względów bezpieczeństwa. Głównym
kryterium przy doborze tych inwestycji będą
dla nas oczywiście potrzeby mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał K.A.Z.

Rozmowa z burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem.

Jakie są Pańskie refleksje po kampanii samorządowej 2010r.?
Kampania samorządowa była dosyć ciężkim i stresującym okresem, choć nie powiem,
że w chwili obecnej jest lżej. Jest bardzo dużo
obowiązków, czeka nas wiele dni wytężonej
pracy. Cały czas mam bowiem świadomość
jakim zaufaniem obdarzyli mnie mieszkańcy
gminy, nie mogę więc ich zawieść.
Plany na najbliższy okres w Pańskim Urzędzie.
Jeżeli chodzi o Urząd to plany dotyczą głównie usprawnienia jego funkcjonowania. Na
pewno czekają nas pewne zmiany organizacyjne, które w niedługim czasie będziemy podejmować. Niektóre zmiany, które wprowadzamy
lub w najbliższym czasie będziemy wprowadzać dotyczą poprawy jakości i warunków obsługi mieszkańców jak np. zmiana godzin funkcjonowania, tak aby dostosować je do potrzeb
mieszkańców, biuro obsługi mieszkańca czy
utworzony obecnie kącik dla dziecka.
Jest też wiele zaniedbań, za które będziemy
musieli teraz płacić. W ostatnim dniach np.
otrzymaliśmy decyzję nakazującą rozbiórkę
fundamentów pod halę sportową. Gmina wydała na fundamenty już ponad 200 tysięcy złotych, a rozbiórka będzie kosztowała dodatkowe
200 tysięcy. Łącznie jest to ponad 400 tysięcy
złotych z budżetu gminy tak naprawdę wyrzuconych w błoto. Problemy są również z dokumentacją zbiornika retencyjnego, gdyż nie jest
ona spójna z planem zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej czekamy również
na uchwalenie budżetu. Przygotowany projekt
budżetu przez poprzedników miał charakter
wyborczy, dlatego też trzeba było przygotować
nowy projekt.

Co jest priorytetem obecnej Pańskiej kadencji jako Burmistrza? Jakie zmiany personalne?
Priorytetem jest na pewno uporządkowanie
gospodarki przestrzennej w gminie, odwodnienie terenu, gdyż wielu z mieszkańców boryka
się z problemem podtopień, uregulowanie kwestii prawnych inwestycji, a także stworzenie
planu inwestycyjnego wg. którego po kolei
będziemy realizować inwestycje. Musimy zacząć realizować inwestycje, na które jest dokumentacja, tak aby nie straciła ona ważności
i nie trzeba było ponosić dodatkowych kosztów.
Będziemy również starali się podejmować inne
działania mające na celu poprawę jakości życia
naszych mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał K.A.Z.

REKLAMA

okiem patrii

Nie ma wątpliwości. Dobrego gospodarza parafii widać czarno na białym.
www.gazetapatria.pl
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Mieszkańcy są doskonałymi Najwartościowsze
wydarzenie roku 2010
obserwatorami

Komu przypadnie wyróżnienie dla twórcy
najwartościowszego wydarzenia roku 2010?
Poznaj kandydatury.

Rozmowa z Robertem Perkowskim – burmistrzem Ząbek.
Jakie są Pańskie refleksje po kampanii samorządowej 2010r.?
Zauważyłem, że kampanie wyborcze z każdym rokiem
stają się coraz bardziej agresywne a niestety coraz mniej
merytoryczne. Co wybory następuje wręcz przełomowa
zmiana w stosowanych technikach, używanych nośnikach
co wiąże się również z kosztownością. Niestety trudno powiedzieć to samo o programach wyborczych, które coraz
bardziej się skracają. Programy są za to chętniej zastępowane ulotkami z sensacyjnymi informacjami nie zawsze
związanymi z meritum sprawy a często mijającymi się
z prawdą.
Nasuwa mi się również pewna pozytywny wniosek; być
może po prostu nie ma o czym pisać bo niezbędne inwestycje są rozpoczęte lub już zrealizowane.
Jednego jestem jednak pewien, mieszkańcy są coraz lepiej zorientowani i trudno ich zwieźć jedynie mrzonkami
i pustymi obietnicami. Są doskonałymi obserwatorami
i za cztery lata nas wszystkich rozliczą z faktycznej pracy.
Plany na najbliższy okres w Pańskim Urzędzie?
Po powołaniu nowego zastępcy burmistrza czeka nas
wybór w drodze konkursu docelowego Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, drobne zmiany organizacyjne w urzędzie i kontynuowanie już rozpoczętych lub
zainicjowanych inwestycji.
Komisja konkursowa, w skład której wchodzili również
radni, miała niełatwe zadanie wybrać kogoś z pośród 55
złożonych ofert. Prawie wszystkie zgłaszające się osoby
nadawały się na to trudne stanowisko, co wcale nie ułatwiło ich pracy. W rezultacie Radzie Nadzorczej zarekomendowano trzy osoby.
Co jest priorytetem obecnej Pańskiej kadencji jako
Burmistrza? Jakie zmiany personalne?
No cóż, jak każdy pracodawca, czasami ja również je-

stem zbyt wymagający. Nie planuję jednak żadnej rewolucji, raczej naturalną fluktuację kadr. Jedyną zmianą
w strukturze organizacyjnej będzie scalenie kompetencji
drogowych w jednej komórce. Do tej pory zajęciem pasa
drogowego, łataniem dziur, zjazdami, letnim i zimowym
utrzymaniem dróg, oświetleniem czy komunikacją zajmowały się trzy różne osoby z różnych komórek. Te osoby
będą teraz wyodrębnione i stworzą jeden zespół zajmujący się kompleksowo eksploatacją dróg gminnych. Jest
to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy
niejednokrotnie mieli kłopoty ze zrozumieniem podziału
kompetencji w tym zakresie.
Z Grzegorzem, poprzednim zastępcą, udało nam się zrobić bardzo wiele dla Miasta, pomimo przecież naszego
skromnego doświadczenia. Dlatego wiem, że właściwe
intencje, zapał i rozsądek są najważniejszymi czynnikami
sukcesu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał K.A.Z.

Eugeniusz Dembiński to kandydat zgłoszony do nagrody za zajęcie
I miejsca Grand Prix Warszawy
2010. Zgłoszony przez mieszkańców
Wołomina. Jako jedyny wołominiak
zdobył ten tytuł. Zawody odbywały
się od lutego do listopada ubiegłego
roku. Wygrał wszystkie osiem biegów na 10 km. Najlepszy wynik jaki
uzyskał to 41,46 min. jest to w nieoficjalnym rankingu drugim rezultatem
w Europie w kategorii wiekowej powyżej 65 lat. Również w roku 2010
Pan Eugeniusz Dembiński obchodził
złoty jubileusz uprawiania biegów.
Druga kandydatura – to Muzeum
im. Zofii i Wacława Nałkowskich,
którego Dyrektorem jest Pani Ma-

rzena Kubacz. Kandydaturę Muzeum
zgłosili mieszkańcy Wołomina za
„Prezentacje Chopinowskie 2010 r.”
Rok 2010 był rokiem szczególnym
dla Polski, Świata i Wołomina ze
względu na 200. rocznicę urodzin
Fryderyka Chopina – naszego wielkiego rodaka, pochodzącego z Mazowsza, z Żelazowej Woli. W Wołomińskim Muzeum Wacława i Zofii
Nałkowskich wystąpiło pięciu pianistów z Japonii, Rosji, Niemiec i Polski. Jeden z uczestników koncertów
w Wołominie Paweł Wakarecy był
finalistą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.
Red.
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Platforma Obywatelska zawiodła
swój elektorat

Od dłuższego czasu daje się zauważyć znaczny spadek notowań rządzącej partii premiera Donalda Tuska. Jaki powód i jakie
działania rządu PO doprowadziły do tego, że sondaże poparcia lecą po równi pochyłej wraz z Palatformą?
Po pierwsze fatalny stan gospodarki państwa, na ciągłym pijarze
nie da się w nieskończoność jechać,
efekty zbliżającej się klęski różnych
dziedzin życia państwa są już tak widoczne, że ośrodki dokonujące sondaży nie chcą ryzykować większych
wpadek. A były one choćby w wyborach prezydenckich dla niektórych
z nich aż nadto widoczne, można
by rzec manipulowane. Dodatkowo
błędnych decyzji premiera i posunięć
w kierowaniu rządem, co przekłada
się na ogólny wizerunek partii, nie
chcą już firmować najbliżsi Tuskowi. Wyraźnie zaznaczony w ostatnim
czasie konflikt marszałka Schetyny
z premierem Tuskiem wspomagany walką w obsadzaniu list wyborczych i opóźniona reakcja rządu na
raport MAK w sprawie katastrofy
samolotu prezydenckiego dopełnia
stwierdzenia, że minęła moda na
Platformę co więcej cytując jeden
z portali internetowych „głosowanie
na PO to obciach”. Tak zwana partia
„wykształciuchów” przestała być dla
nich atrakcyjna.
Ekspert ds. marketingu politycznego dr Norbert Maliszewski taką sytuację komentuje następująco. „Odwrót
celebrytów może doprowadzić do

przewrotu na polskiej scenie politycznej”. Redaktor naczelny pewnego kolorowego pisma Marcin Meller
pisząc tekst na swoim Facebooku
skierowanym do Platformy Obywatelskiej nie pozostawił na niej suchej
nitki „Niestety muszę Was poinformować, ze moja cierpliwość się wyczerpała i w najbliższych wyborach
na Was nie zagłosuję. Nawet straszak
w postaci powrotu PiS na mnie nie
działa. Podpisano były wyborca”.
Czytając zarzuty redaktora Mellera
postawione wobec PO dochodzę do
wniosku że prawie w 100% pokrywają się z opinją większości społeczeństwa i polityków PiS-u właśnie
jeszcze pół roku temu skutecznie
zagłuszanych przez koleżanki i kolegów redaktora Mellera.
Nie godzi się on i słusznie z umieszczaniem na listach wyborczych do
sejmu skompromitowanych tzw.
aferą hazardową polityków, m.in.
Mirosława Drzewieckiego, tu pada
zwrot „No to dajcie jeszcze „Rycha”,
„Zbycha” czy jak się ci panowie nazywają.” Dostaje się również sowicie
ministrom Cezaremu Grabarczykowi
i Bogdanowi Klichowi nazywając ich
nieudolnymi ministrami, którzy dawno powinni być wyrzuceni z rządu.

Dalej Meller jak wytrawny polityk,
bądź co bądź syn byłego ministra
MSZ, druzgocąco krytykuje manipulowanie przy Funduszach Emerytalnych, wspomina też o niespotykanej
jak dotąd inwigilacji dziennikarzy.
Apogeum niezadowolenia koncentruje na” wpadkach językowych”
obecnego prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Informuje czytelników że „Gdyby Lech Kaczyński
rzucił jeden z wielu” dowcipów”
Bronisława Komorowskiego, zostałby rozjechany na miazgę, ale w przypadku tego Prezydenta Wam to nie
przeszkadza”.
Ostatni skandal w polskim MSZ
które za 30 tys. Euro wydało w Niemczech komiks promujący Rok Chopinowski mający promować Polskę.
W komiksie roi się od wulgaryzmów
tj: cwelo-holocaust, na ch** on tam
stoi, czy – gdzie jest ta ci**. Spytany
o skomentowanie tej skandalicznej
sytuacji minister R. Sikorski, odmówił dziennikarzom odpowiedzi. Bądź
co bądź, ale to właśnie przez niego
kierowane ministerstwo i jego ludzie
dopuścili się nazwę to „sabotażu dyplomatycznego” u naszych zachodnich sąsiadów i to Sikorski ponosi
odpowiedzialność za ten skandal.

Jest to kolejną wpadką ministra,
chciało by się powiedzieć (pseudo
dyplomacji) po całej fatalnej serii
jego niefortunnych wypowiedzi typu:
„dorżniemy watahę”, odnośnie katastrofy smoleńskiej: „jest to ewidentny błąd polskich pilotów” – opinia
wydana przed zakończeniem śledztwa i ogłoszeniem polskiego raportu;
czy skandaliczne słowa wypowiedziane podczas kampanii wyborczej
nawołujące do skandowania słów
„były prezydent Lech Kaczyński”.
Jeden z polityków nie rozumiejący
zachowania Sikorskiego zastanawia
się co się stało, że podczas pierwszej
wojny w Afganistanie walczył on
z Talibami przeciwko Rosjanom,
a dziś wysyła polskie wojsko by walczyć przeciw byłym swoim kolegom
Talibom. To zapewne nie koniec
wpadek tego nieodpowiedzialnego
polityka ściskającego z uwiarygodnieniem niedawno rękę dyktatora
Łukaszenki by dwa tygodnie temu
zorganizować w Polsce międzynarodową konferencje potępiającą
białoruską dyktaturę. Tomasz Łysakowski, kolejny ekspert, przewiduje
dalsze odwracanie się społeczeństwa od PO i ocenia on dalej, że list
dziennikarza Mellera ,to tylko jeden

z wielu krytycznych głosów, które
rozlegają się w tym środowisku od
pewnego czasu. Platforma nie jest już
partia modną, przestała być atrakcyjna dla wyborców.
Potwierdzeniem stawianych prze ze
mnie tez są wywiady znanych polityków i dziennikarzy jedni jeszcze nie
tak dawno wyraźnie wspierali Platformę i rządy Tuska inni wcześniej
poznali się jak to mówi Władysław
Frasyniuk „Twarz Platformy to twarz
Nikodema Dyzmy”. Nawet zaciekle
broniąca Gazeta Wyborcza piórem
swojego publicysty Mirosława Czecha oznajmia nam „Że Platforma zawiodła swój elektorat.”
Suchej nitki na rocznicę 10-lecia
powstania Platformy nie pozostawia
dawny jej członek profesor Paweł
Śpiewak „Formacja Tuska uległa
tyranii doraźności. Nie widzę żadnej wizji programowej tej partii na
najbliższe pięć lat i to jest poważny
problem. Platforma Obywatelska od
ruchu społecznego przeszła w partię
wodzowską” konkluduje profesor.
Paweł Brajczyński

Informacja prasowa dotycząca „Orlika” przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie

Pozyskaliśmy środki na budowę „Orlika”
W tym roku, w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, ruszy budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół
nr 5 w Wołominie. W lutym władzom miejskim udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 300 000 zł.
Dobra wiadomość dla mieszkańców Wołomina! Już w tym
roku dzięki dotacji przyznanej
w ramach programu „Moje Boisko
– Orlik 2012” ruszy budowa kompleksu dwóch boisk sportowych
(boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym) przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie.
Początek roku w gminie Wołomin upływał pod hasłem aktywnego aplikowania o środki zewnętrzne. 14 stycznia został złożony do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek
na „Orlika” przy Zespole Szkół nr
5. Dokładnie miesiąc później – 15
lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Wołomina i wytypował go do realizacji w 2011 roku.
Całkowity koszt budowy Orlika przy Zespole Szkół nr 5 to
1.300.000 zł, środki własne to

967.000 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 333.000 zł.
Tym samym mieszkańcy Wołomina po zakończeniu budowy
będą mogli korzystać z nowoczesnych i funkcjonalnych boisk przy
wołomińskiej „Piątce”.
To dla nas duży sukces. Wołomin to duża gmina, która na dzień
dzisiejszy nie posiada bogatej infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej. W skład planowanego kompleksu sportowego
zlokalizowanego przy ZS nr 5
w ramach „Moje Boisko Orlik
2012” wejdą nowoczesne boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Jego
lokalizacja jest nieprzypadkowa.
W pobliżu tej inwestycji zamieszkuje ponad 3500 mieszkańców
Wołomina, w tym wiele młodzieży. Mamy nadzieję, że środki przyznane nam przez Zarząd
Województwa
Mazowieckiego

w wysokości 333 tys. zł poprzez
budowę tych boisk przyczynią się
do rozwoju sportu w naszej gminie, zagospodarują wolny czas
młodzieży, która często nie ma
gdzie się spotkać. W tym miejscu chciałbym podziękować panu
Marszałkowi Krzysztofowi Strzałkowskiemu oraz radnej naszego
miasta pani Arlecie Dębkowskiej
za poparcie i przychylność dla
naszej inicjatywy. Jednocześnie
wierzę, że nie są to ostatnie środki
zewnętrzne, które pozyska nasza
gmina w najbliższych miesiącach
i latach – mówi Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar.
Wniosek o środki na budowę
„Orlika” nie jest jedynym wnioskiem złożonym w ostatnim czasie
przez gminę Wołomin na rozwój
i poprawę infrastruktury sportowej.
31 stycznia br. zostały złożone
cztery wnioski, w ramach Progra-

mu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego, edycja 2011, na następujące zadania:
– Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie, etap I – budowa
zespołu basenowego. Wysokość
dofinansowania 716.000 zł, wartość projektu 2 171 000 zł
– Budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie. Wysokość dofinansowania
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658.000 zł, wartość projektu na
rok 2011 wynosi 1.994 000 zł
– Budowa boisk przy Zespole
nr 2 w Wołominie. Wysokość dofinansowania 261.000 zł, wartość
projektu 791.000 zł
– Budowa boisk na terenie OSiR
„Huragan” w Wołominie. Wysokość dofinansowania 390.060 zł,
wartość projektu 1.182.000 zł.
Źródło: UM Wołomin
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Polak w Bundeswehrze…
Po spotkaniu ministrów obrony Polski i Niemiec
okazało się, że można zgodnie z (polskim?)
prawem służyć w wojsku obcego państwa. Jeśli
rzeczywiście istnieje takie prawo, to jest to rzecz
wielce bulwersująca!

Strzembosz Piotr
Służba wojskowa to nie tylko „praca”, ale przede wszystkim „służba”.
Mniej zastosowań ma (powinien
mieć) tu kodeks pracy, a więcej zasada, że służba w wojsku to misja dla
kraju, który jest ojczyzną żołnierza.
Jeśli Polak (Francuz, Rosjanin czy
Senegalczyk) dobrze gra w angielskim klubie piłkarskim, to zarabia

w Anglii, ale służy jednocześnie interesom angielskim i polskim (francuskim, rosyjskim, senegalskim).
Dlatego dziś wieczorem będę kibicował Arsenalowi z Wojciechem
Szczęsnym w bramce. Będę cieszył
się ze zwycięstwa tego klubu i będę
dumny, jeśli Pan Wojciech przyczyni się do tego sukcesu. Będę cieszył
się ze zwycięstwa Arsenalu z Barceloną, ale i z Bayernem Monachium
czy AC Milan. Inaczej bym się czuł,
gdyby Arsenal grał z Lechem Poznań. Mówiąc najkrócej mam takie
odczucia, bo dla mnie ważniejsze
jest dobro Polski, niż dobro Anglii.
Służba wojskowa w obcej armii
to jednak nie jest kwestia uczuć czy
osobistych sympatii, a interesu narodowego. Tak, uważam, że w polskim interesie narodowym jest to,
by Polacy służyli tylko i wyłącznie

w polskiej armii. To, że jesteśmy
w strukturach NATO razem z Niemcami nie ma nic do rzeczy, bo to
Polska (teoretycznie polski Sejm)
decyduje, w której misji międzynarodowej, w którym konflikcie zbrojnym bierze udział polskie wojsko.
Do teraz wszakże, bo jaki będzie
wpływ polskich parlamentarzystów
na cel operacji wojskowych innego
państwa?
Nic z góry nie zakładam, ale i nie
wykluczam, że będą takie operacje
wojskowe Bundeswehry, które będą
sprzeczne z interesami Polski. I co
wtedy? Jako partnerzy gospodarczy
i polityczni Niemiec będziemy mogli
interweniować. Mam jednak wrażenie, że te interwencje będą tak samo
skuteczne, jak interwencje polskiego
rządu do rządu Rosji w sprawie raportu MAK.

Starostwo powiatowe. Przedłuża
się powierzanie stanowisk!
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Woda zalewa
Ossów

Na tym ogromnym terenie pod warstwą śniegu jest istne lodowe jezioro.
W zeszłym tygodniu redakcja Patrii
została powiadomiona o zalewaniu
wodą posesji w Ossowie przy ulicy Rozwadowskiego. Rozmawiając
z mieszkańcami będąc na miejscy
widzieliśmy ogromne ilości wody
wlewające się do domów, garaży, komórek i posesji. Mieszkanka Ossowa pani Danuta Maciążek nie kryje
swoich słów oburzenia. Obiecywane
od lat odwodnienie terenu nie doszło
do skutku. Jesienne opady deszczu,
wczesne mrozy, śnieg z deszczem
dopełniły reszty. Woda stoi wszędzie
nie możemy normalnie funkcjonować, rozumiem gdybyśmy mieszkali

nad rzeką czy jeziorem ,ale tak nie
jest a wszystko dookoła pływa. Początkowo radziliśmy sobie wypompowując wodę z piwnic i podwórek
własnymi pompami, ale ona ciągle
nachodzi. Wybieramy się do władz
miasta i powiatu by coś z tym zrobić,
przecież są jakieś służby od pomocy
mieszkańcom w takich sytuacjach.
Uważamy, że potrzebne są jakieś
prace melioracyjne by na przyszłość
zapobiec takim problemom. Na razie
wszystko skuł lodem mróz, aż strach
pomyśleć co będzie się działo jak
przyjdzie odwilż.
Red.

REKLAMA

Przewodniczący Paweł Solis, starosta Piotr Uściński i wice przewodniczący rady: Marta Rajchert i Ireneusz Maślany.
Rafał Pazio – wicestarosta wołomiński zrezygnował z pełnienia
tej funkcji. Na ostatniej sesji rady
powiatu radni przyjęli jego rezygnację. R. Pazio jako powód rezygnacji podał względy osobiste
i zawodowe. Zaistniała sytuacja
zaskoczyła obserwatorów lokalnej sceny politycznej. Nieoficjalnie
mówi się, że nowym wicestarostą
może zostać Konrad Rytel – były
dwukrotny starosta powiatu. Wynik
nieznanych szerzej ustaleń negocjacyjnych z początków obecnej kadencji poskutkował wskazaniem przez
KWS kandydatury R. Pazio. Dziś,
patria.gazeta@op.pl

choć nieoficjalnie, zarówno wysoko
postawieni działacz PiS i działacz
KWS, przyznają, że sytuacja uległa
zmianie i osoba K. Rytla jest najbardziej realną z kandydatur.
Gdyby K. Rytel został wicestarostą można liczyć na sprzyjający dla
powiatu podział kompetencji. Piotr
Uściński mógłby zająć się sprawami zachodniej części powiatu, natomiast Konrad Rytel – wschodniej,
którą bardzo dobrze zna.
Nieoczekiwanym gościem na
ostatniej sesji Rady Powiatu był
były radny PO, a dziś wicemarszałek
województwa Krzysztof Strzałkow-

ski. Po osobistym poinformowaniu
przewodniczącego rady Pawła Solisa
przez radnego Wspólnoty Samorządowej Adama Kopczyńskiego, pan
Strzałkowski został przywitany i poproszony o zabranie głosu. W przemówieniu wicemarszałek Strzałkowski podziękował Maciejowi
Urmanowskiemu – byłemu staroście
z PO za pracę dla powiatu i za dobry
wynik PO w ostatnich wyborach samorządowych, co zostało odebrane
przez część uczestników sesji jako
wykorzystanie doskonałej okazji do
promocji swojego ugrupowania.
Red.
www.gazetapatria.pl
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