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Zielonoświątkowy Problem
Kościoła Rzymskokatolickiego
Jedna z wołomińskich gazet niedawno informowała o przybyciu na Ziemię Wołomińską misjonarza
z Kamerunu, który z pomocą Zboru Zielonoświątkowców postanowił założyć punkt misyjny w Wołominie. O tych zaskakujących planach misjonarz Alexsis bespośrednio informuje nas na łamach
gazety swojego wyznania „ZBOROWNIK”.

Kazimierz Andrzej Zych
Z treści pisma dowiadujemy się,
że „chrześcijanie mają po kilka twarzy. Jedna twarz pasuje do nabożeństwa, druga sprawdza się w pracy,
jeszcze inna funkcjonuje wśród znajomych”. W tym samym artykule
misjonarz zanim przyjechał do Polski
dogłębnie starał się poznać Polaków
ich Kościół i Kraj „ Nie było dnia, żebym nie śledził aktualności z Polski.
Czytałem książki o Polsce i próbowałem rozgryźć charakter Polaków”.
Pogratulować takiej przenikliwości
o Nas Polakach i głębokiego smutku
„że w 80 % gmin w Polsce nie ma ani
jednego ewangelicznego zboru”. No
cóż My Polacy widać nie wiemy co
to jest miłość bliźniego i jak czytamy w wspomnianym wydawnictwie
marzenia pana misjonarza są całkiem
jasne „Marzymy o ekspansywnym
zborze, który będzie się przyczyniał
do powstawania wielu nowych społeczności w okolicy”. Zastanawiam
się czy plany tego wyznania były
konsultowane z hierarchami Kościoła Rzymskokatolickiego o ponad
dwutysięcznej metryce istnienia.
Czytelnikom PATRII przedstawiam
szereg informacji zaczerpniętych na

ten temat w Internecie.
Jak podała Polska Agencja Prasowa, Przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Popierania Jedności Chrześcijan,
kardynał Walter Kasper, przyznał
w wywiadzie dla argentyńskich
dzienników „Clarin” i „La Nacion”,
że dialog ekumeniczny nie posuwa
się naprzód. Skrytykował też Kościoły zielonoświątkowe za „agresywny
prozelityzm”. (ostentacyjne modlenie się).
Kard. Kasper powiedział, że dziś
jest mniej zapału do dialogu ekumenicznego, któremu impuls nadał
Jan Paweł II, i dlatego obecnie ten
proces jest bardziej powolny. Dodał,
że jednym z największych wyzwań
dla Kościoła rzymskokatolickiego są
Kościoły zielonoświątkowe oraz ich
gwałtowny rozwój.
Podstawowe problemy – w przekonaniu kardynała – nie występują
w stosunkach z historycznymi Kościołami protestanckimi, lecz odnoszą się do starych lub nowych sekt,
zwłaszcza charyzmatycznych i ewangelicznych ruchów zielonoświątkowych.
– „Agresywny prozelityzm i uwodzenie ludzi, uprawiane przez te grupy, sprawiają, że Kościół katolicki,

jak to się dzieje w innych historycznych Kościołach, widzi, jak zastępy
jego wiernych coraz bardziej topnieją” – powiedział kard. Kasper. Zaznaczył, że instrumenty, jakimi posługują się te grupy, ich cele nie wywodzą
się z chrześcijaństwa ani nie mają
także chrześcijańskiego charakteru.

Kontynent ekspansji
zielonoświątkowców

Wielkim wyzwaniem dla Kościoła
katolickiego w Ameryce Łacińskiej
jest działalność sekt, szczególnie
sekt zielonoświątkowców, które zyskują swych nowych adeptów wśród
katolików. Kim są zielonoświątkowcy? Ich ruch, zwany również ruchem pentekostalnym (od greckiego
pentecoste, pięćdziesiąty dzień po
Wielkanocy), powstał na początku
XX wieku w USA, a wywodzi się
z protestantyzmu amerykańskiego.
Duży wpływ wywarła na niego reli-

gijność Murzynów amerykańskich,
charakteryzująca się entuzjazmem
i spontanicznością. W Europie do
jego rozprzestrzenienia przyczyniła
się działalność norweskiego kaznodziei Thomasa Balla Barratta – metodysty, który stał się zielonoświątkowcem i zorganizował w Oslo własną
wspólnotę. Ruch zielonoświątkowców szybko rozpowszechnił się na
całym świecie, co jego wyznawcy
postrzegają jako znak ostatniego
przebudzenia religijnego na ziemi.
Zielonoświątkowcy uważają Biblię
za natchnione słowo Boże, a więc
nieomylną i jedyną normę wiary
i postępowania; wierzą, że zbawienie
jest darem łaski Bożej, niezależnym
od uczynków i kościelnego pośrednictwa; wierzą w powszechność
kapłaństwa, tzn. wszyscy wierzący
są kapłanami z racji przynależności do Kościoła; praktykują chrzest
przez zanurzenie w wodzie i wierzą
w chrzest Duchem Świętym; chrzest
i Wieczerza Pańska (pojmowana
na sposób protestancki) uważane
są za sakramenty; oczekują rychłego powtórnego przyjścia Chrystusa
i Jego tysiącletniego królowania.
Oznaką pełni życia chrześcijańskiego mają być dary Ducha Świętego:

mówienie obcymi językami, prorokowanie czy uzdrawianie chorych przez modlitwę wspólnotową.
Zielonoświątkowcy,
podkreślając
autonomię poszczególnych zborów
i brak hierarchicznej struktury Kościoła, przypisują mniejszą wagę
do aspektu organizacyjnego ruchu.
Pomimo to wspólnoty współpracują
między sobą, organizowane są także
światowe kongresy zielonoświątkowców.
Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa
wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie. wg Wikipedii
Powstał w Stanach Zjednoczonych
w 1901, kładzie duży nacisk na osobiste przeżywanie wiary oraz dary
Ducha Świętego – w tym prorokowanie, uzdrawianie chorych (np. przez
nałożenie rąk i modlitwę), dar glosolalii (tj. „mówienia językami”, chodzi
tu o języki, których osoba mówiąca
nie zna i nie może znać), wypowiadane w innym stanie świadomości
(wspomniane w rozdziale 12 Pierwszego Listu do Koryntian).

Solidarność z abp Józefem 70. rocznica powstania
Armii Krajowej
Michalikiem

Przewodniczący Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik w liście pasterskim na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu podkreśla, że Kościół jest dziś „planowo atakowany” przez „różne środowiska
libertyńskie, ateistyczne i masońskie”.
– Nie oszczędzają Kościoła liberalne telewizje i takież
pisma. Nawet rządowe instytucje, niby promując pluralizm medialny, ostatnio zdyskryminowały katolicką telewizję, co na szczęście budzi świadomość narodu – napisał
hierarcha.
Jego zdaniem „jeszcze bardziej niebezpieczne są rozłamy wewnątrz Kościoła, ujawniające nawet wśród duchownych nieposłuszeństwo przełożonym i pasterzom”.
– To jest bolesne, ale trzeba o tym mówić i zachęcać się
wzajemnie do zwyczajnej pokory w duchu posłuszeństwa
Kościołowi, Papieżowi i pasterzom, którzy stawiają niekiedy wymagania trudne, ale zgodne z Ewangelią, i dlatego twórcze – zaznaczył abp Michalik.

Solidarność wobec mnożących się
ataków medialnych
na abp. Józefa Michalika

Wobec mnożących się ataków medialnych Prawica Rzeczypospolitej wyraża swoją pełną solidarność
z wypowiedziami abp. Józefa Michalika przeciwko zorganizowanej dechrystianizacji chrześcijańskiego Zachodu.
Sprzeciw wobec wolnomularstwa jest oczywistym
elementem katolickiej etyki społecznej, o czym mówi –

Po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku życie państwowe zeszło do konspiracji. Rząd polski działający na uchodźstwie – najpierw we Francji, a później w Londynie – kontynuował działalność władz
państwowych z lat 1918-1939. W podziemiu odtworzono struktury władzy
cywilnej oraz siłę zbrojną. Od 14 lutego 1942 roku była nią Armia Krajowa, najsilniejsza i najlepiej zorganizowana podziemna armia europejska
II wojny światowej.

Przysięga żołnierza Armii Krajowej

pośród wielu innych aktów Magisterium rzymskiego –
deklaracja „Quesitum est”, wydana przez Kongregację
Nauki Wiary za pontyfikatu bł. Jana Pawła II.
Głos Arcybiskupa – za który jesteśmy głęboko wdzięczni – stanowi dla nas wsparcie w walce z dyktaturą relatywizmu, której z taką mocą przeciwstawia się Benedykt
XVI.
(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, Warszawa, 24 lutego RP 2012

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia,
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich
sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak
mi dopomóż Bóg.
Przyjmujący przysięgę odpowiadał:
Przyjmuję Cię w szeregi Armii Krajowej, walczącej z wrogiem w konspiracji
o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku.
Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

„Polityka jest kwestią przekonań i chcemy realizować swoje przekonanie nie w sposób kontrolowany, ale
poprzez własną działalność i z własnego mandatu społecznego.” www.prawicarzeczypospolitej.org
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Katyń 5 marca – Dzień Pamięci Narodowej
5 marca 1940 r. na Kremlu w Moskwie został wydany supertajny wyrok na Polskę i Polaków. Był to
formalny akt prawno-polityczny, skazujący na śmierć przez rozstrzelanie grupę około 25 tysięcy Polaków – jeńców wojennych wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku. Zbrodnia
ta była zbrodnią ludobójstwa sowieckiego państwa na Narodzie Polskim i na Rzeczypospolitej.

Pięcio stronicowy wniosek Ławrentija Berii z akceptacją członków Politbiura
WKP(b) – podstawa decyzji katyńskiej z 5 marca 1940 r.
Wyrok podpisali najwyżsi przedstawiciele rządu Rosji sowieckiej: Józef
Stalin - dyktator państwa i przywódca
partii komunistycznej, Wiaczesław
Mołotow - premier rządu, a zarazem
minister spraw zagranicznych Rosji, Anastas Mikojan - wicepremier
rządu, a zarazem minister gospodarki, marszałek Kliment Woroszyłow
- minister obrony, Ławrientij Beria
- minister spraw wewnętrznych, a
zarazem szef tajnej policji politycznej NKWD, Łazar Kaganowicz minister transportu, Michaił Kalinin
- przewodniczący Rady Najwyższej,
odpowiednik prezydenta - oficjalnie głowa państwa sowieckiego. Ci
wszyscy mordercy byli jednocześnie
członkami Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej - czyli najważniejszego organu w
sowieckim Imperium Zła.
Oznaczony klauzulą „ściśle tajne”
oraz numerem P 13 N 144 op kremlowski wyrok śmierci z 5 marca 1940
roku jest najważniejszym dokumentem zbrodni sowieckich na Polakach.
Zbrodnia ta była zbrodnią ludobójstwa sowieckiego państwa na Narodzie Polskim i na Rzeczypospolitej.
Należy z całą mocą podkreślić, że
nie była to żadna zbrodnia stalinowska albo zbrodnia NKWD. Dokonało
jej faktycznie i oficjalnie państwo,
występując w prawie międzynarodowym pod dwiema postaciami - jako
Rosja sowiecka oraz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Oficjalnym, prawnym następcą tego
państwa jest obecnie Rosyjska Fedepatria.gazeta@op.pl

racja, której prezydentem jest generał
Władimir Putin - prawny i ideowy
spadkobierca sygnatariuszy wyroku
śmierci z 5 marca 1940 roku.
Eksterminacja grupy około 25 tysięcy Polaków - w tym ponad 15
tysięcy generałów i oficerów Wojska
Polskiego na mocy wyroku z 5 marca
- zapoczątkowała masowe zbrodnie
sowieckie na Narodzie Polskim. Ale
geneza tej morderczej decyzji sięga
agresji sowieckiej na Polskę latem
1920 roku.
„... aż wykończymy tych Polaków
na dobre” Pierwsze masowe rozstrzeliwania wziętych do niewoli
polskich jeńców, w większości oficerów i podoficerów Wojska Polskiego
miały miejsce już latem 1920 roku.
Mordowanie bezbronnych jeńców
było powszechną praktyką w Armii Czerwonej w lipcu, sierpniu i
na początku września, a więc już po
Bitwie Warszawskiej. Najsłynniejszy
mord miał miejsce w Zadwórzu pod
Lwowem, gdzie oprawcy - czerwoni
kozacy Pierwszej Sowieckiej Armii
Konnej dowodzonej przez marszałka Siemiona Budionnego wyrżnęli
(dosłownie przy użyciu broni białej)
około 300 wziętych do niewoli żołnierzy i oficerów polskich. Komisarzami politycznymi tej armii byli nie
kto inny tylko Józef Stalin i Kliment
Woroszyłow, a pełnomocnikiem Lenina - premiera Rosji, był Michaił
Kalinin. Podpisy wszystkich trzech
widnieją na dokumencie ludobójstwa
państwowego Rosji z dnia 5 marca
1940 roku! Wziętych do niewoli pol-

skich oficerów i żołnierzy Rosjanie
rozstrzeliwali w wielu innych jeszcze
miejscowościach, m.in. w Lemanach
niedaleko Kolna, w Chorzelach na
Kurpiach, w Białymstoku i Płocku.
To były rutynowe działania Armii
Czerwonej, wsparte formalnymi rozkazami wydawanymi z Moskwy. W
1920 r. barbarzyństwem sowieckim
wstrząśnięci byli nawet zaprawieni
w wojnie dowódcy. Generał Lucjan
Żeligowski wspominał: „Widok robił przykre wrażenie. Leżała na nim
wielka ilość trupów. Byli to nasi
żołnierze, ale nie tyle ranni i zabici
w czasie walk, ale pozabijani już po
walce. Całe długie szeregi polskich
trupów, w bieliźnie tylko i bez butów
leżały wzdłuż płotów i w pobliskich
krzakach. Byli pokłuci szablami i bagnetami, mieli zmasakrowane twarze
i powykłuwane oczy...”. Geneza zarówno zbrodniczego dokumentu z 5
marca, jak i samej zbrodni wymordowania polskich jeńców sięga 20 września 1920 roku. To wtedy w Moskwie
na Kremlu odbywało się posiedzenie
najwyższych władz Rosji. Premier
rządu rosyjskiego i komunistyczny
dyktator Włodzimierz Lenin analizował przyczyny klęski najazdu na Polskę. W zakończeniu przemówienia
powiedział m.in.: „Piłsudski i jego
Polacy spowodowali gigantyczną,
niesłychaną klęskę sprawy światowej
rewolucji. Będziemy jednak nadal
w przyszłości przechodzić od strategii defensywnej do ofensywnej, bez
ustanku, aż wykończymy tych Polaków na dobre”. Taki był zbrodniczy
testament polityczny Lenina. Jego
wykonawcami byli jego następcy, w
tym Stalin i inni przywódcy państwa
rosyjskiego, którzy podpisali wyrok z
5 marca 1940 roku.
Na wiosnę rozstrzeliwano w lesie W

wyroku z 5 marca 1940 r. czytamy, że
NKWD wyselekcjonowało spośród
wszystkich polskich jeńców, czyli
blisko 250 tysięcy uwięzionych, grupę ponad 25 tysięcy Polaków, uznaną
za elitę Narodu, najbardziej niebezpieczną dla komunizmu, bowiem
„...wszyscy oni są zatwardziałymi
i nierokującymi poprawy wrogami
władzy sowieckiej”. W ten sposób
rząd rosyjski uznał za niezbędną eksterminację tej elity przywódczej Polski. Nawet zesłanie za krąg polarny
na Syberię było mało wystarczające.
Wszyscy musieli zginąć. Dzisiaj wiemy, że Rosjanie koordynowali swe
zbrodnie z Niemcami. Sowieckie
NKWD i hitlerowskie SS współpracowały ze sobą ściśle w okresie od
września 1939 r. do czerwca 1941
roku. Warto przypomnieć, że w Krakowie w siedzibie generalnego gubernatora Hansa Franka mieściło się
oficjalne sowieckie przedstawicielstwo dyplomatyczne w randze konsulatu. Współpraca sowieckiej dyplomacji z Hansem Frankiem w dziele
eksterminacji polskich elit przywódczych zbiegła się z niemiecką akcją
eksterminacyjną polskiej inteligencji
tzw. akcją AB. Ta współpraca obu
okupantów nie była przypadkowa.
Konsekwencją decyzji najwyższych
władz Kremla z dnia 5 marca było
rozpoczęcie masowych rozstrzeliwań polskich oficerów nad dołami
śmierci w Katyniu koło Smoleńska.
Katyń stał się symbolem wszystkich
zbrodni ludobójstwa sowieckiego na
Polakach, ale w Katyniu Rosjanie
zamordowali „tylko” niespełna 5
tysięcy oficerów Wojska Polskiego.
Wydany na Kremlu wyrok uruchomił
cały ogromny system totalitarny państwa sowieckiego przeciwko Polakom. Represje dotyczyły wszystkich

Szanowni
Mieszkańcy
Wołomina

W związku z obchodami 150. rocznicy
Kolei Warszawsko-Petersburskiej
i Dniami Wołomina zwracamy się do
Państwa z gorącą prośbą o otworzenie
swoich domowych archiwów
i udostępnienie nam (w celu wykonania reprodukcji) zdjęć związanych
z tematyką kolei. Mogą to być fotografie wołomińskich stacji na przestrzeni lat, np. kiedy przyjeżdżali lub odjeżdżali Państwa znajomi, przyjaciele,
rodzina, itp. Interesują nas zdjęcia zarówno sprzed
10 jak 20, 50 i 100 lat. Każdy odzew z Państwa
strony będzie dla nas cenny i wartościowy. Zdjęcia
te pragniemy wykorzystać w celu zorganizowania
wystawy pt.
„Stacja Wołomin... 150. rocznica Kolei
Warszawsko-Petersburskiej”
Czekamy na Państwa propozycje do 30 marca w
Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 306
(III piętro). Fotografie można również przesyłać w
formie elektronicznej na adres e-mail:
promocja@wolomin.org

prof. Józef Szaniawski
Polaków, którzy byli pod okrutnymi
rządami Stalina na całym obszarze
„nieludzkiej ziemi”, w sumie ponad
6 milionów. Ale w pierwszej kolejności zostali rozstrzelani między kwietniem a majem 1940 r. ci najbardziej
dla Rosji niebezpieczni, ci których
dotyczyła decyzja rządu sowieckiego - elita przywódczo-intelektualna.
Pytanie: dlaczego nastąpiło to wtedy
wiosną 1940 roku? Odpowiedź jest,
niestety, straszliwa w swej banalności. Oto bowiem w Rosji sowieckiej
masowych rozstrzeliwań tzw. wrogów ludu dokonywano od wiosny do
późnej jesieni. W okresie jesiennozimowym, kiedy były w Rosji silne
mrozy, a ziemia była zamarznięta, co
stwarzało trudności z wykopaniem
głębokich dołów śmierci - egzekucje
wykonywane były tylko w piwnicach
NKWD. Wiosną, gdy ziemia odtajała, machina zbrodni stawała się masowa i ofiary wywożono do lasów i
tam rozstrzeliwano. To właśnie spotkało polskich jeńców, więzionych od
września i października 1939 roku.

„Zasłużony
dla
Wołomina”
Informujemy, że wnioski o przyznanie
medalu „Zasłużony dla Wołomina”
można składać
w terminie do 30 marca 2012 roku
w Urzędzie Miejskim w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4,
w Biurze Obsługi Mieszkańców,
stanowiska kancelaryjne 1, 2, 3.
Medal „Zasłużony dla Wołomina” przyznawany jest
osobom fizycznym i prawnym za wybitne dokonania
na płaszczyźnie zawodowej i społecznej dla Gminy
Wołomin i jej mieszańców.
Wnioski o przyznanie Medalu mogą składać:
– Burmistrz Wołomina;
– grupy Radnych, Komisje Rady posiadające inicjatywę uchwałodawczą;
– organizacje, stowarzyszenia, instytucje na podstawie uchwał ich organów statutowych;
– jednostki pomocnicze gminy na podstawie uchwał
organów statutowych;
– grupy Mieszkańców Gminy Wołomin.

Wydział Kultury i Promocji
tel. 22 763 30 24/76
www.gazetapatria.pl
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Wznieśmy się ponad podziały
Zbliża się kolejna rocznica tragedii smoleńskiej. Dziesiątego kwietnia 2010 roku najwyższe władze
Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim z małżonką, ostatnim
Prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, Najwyższym Dowództwem Wojska Polskiego z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. Franciszkiem Gągorem, Biskupem
Ordynariatu Polowego WP – Tadeuszem Płoskim i wybitnymi przedstawicielami Sejmu i Senatu
RP, organizacji i instytucji społecznych i państwowych, łącznie dziewięćdziesiąt sześć osób do dziś
z niewyjaśnionych okolicznościach zginęło tragicznie udając się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni
ludobójstwa w Katyniu.

Kazimierz Andrzej Zych
Pomimo upływu dwóch lat od tej
największej narodowej tragedii w
najnowszej historii Polski, zdecydowanie muszę powiedzieć, że Państwo
Polskie nie stanęło na wysokości
zadania i ani trochę nie wyjaśniło
przyczyn katastrofy. Państwo Polskie pozostawiło rodziny tragicznie
zmarłych samym sobie i dalej nie
widać pespektyw na przełom w sprawie ustalenia faktów dotyczących
katastrofy. Wypowiedzi rodzin osób,
które zginęły na ziemi smoleńskiej
chociażby Małgorzaty Wasserman,
Małgorzaty Szmajdzińskiej, czy
Andrzeja Melaka dobitnie o tym
świadczą. Kluczowe dowody takie
jak: wrak samolotu, który w dalszym
ciągu niszczeje na płycie lotniska,
czarne skrzynki, telefony, laptopy
i niektóre szczególne przedmioty
będące wówczas w posiadaniu generalicji NATO, dalej pozostają w
rękach Rosjan. Raport Komisji MAK
przedstawia katastrofę w jednoznacznie korzystnym świetle dla Rosji,
a generał Anodina świadomie używa
w nim fikcyjnych wątków kompromitujących polskich pilotów oraz
wybitnych pasażerów TU-154-m. Jak
mówią najbliżsi z rodzin poległych –
„Rosjanie to mistrzowie kłamstwa”.
Kiedyś doświadczyliśmy tego przy
badaniu grobów katyńskich tuż po
wojnie, gdzie tzw. Komisja Nikołaja
Burdenki, by zrzucić winę na Niem-

ców i zmienić w czasie zbrodnię,
przerzucała trupy polskich oficerów
do nowych grobów, dokładając do
zwłok sfałszowane notatki osobiste,
czy gazety z datami im wygodnymi.
Podobnie teraz w wyniku
niku uległości polskiego rządu,, Rosja
postępuje niemal identycznie.
ycznie.
Nawet odczytanie taśm przez
Krakowski Instytut Ekspertyz
spertyz
Sądowych im. prof. Sehna
ehna i
obalenie ogromu kłamstw
w Rosjan nic tu nie zmienia..
Rosyjskie „NIET” jak
podobna wypowiedź
prezydenta Komorowskiego, że polski raport
winien nie odbiegać
od wersji Rosjan, dalej
choć już z pewnymi
oporami jest lansowany przez polskojęzyczne media. Brak zdecydowanej reakcji na te
oszczerstwa i beznadziejny raport Komisji
Millera to częściowe
potwierdzenie
tez
Rosjan i tkwienie w
kłamstwie. Kuriozalnym i niespotykanym
w świecie była praca
polskiej komisji pod
przewodnictwem ministra MSWiA Millera
– osoby bezpośrednio
odpowiedzialnej za lot
prezydenckiego samolotu, który to
sam jest sędzią we własnej sprawie.
Podtrzymywanie wątków oszczerstw
przez polską komisję, w której zasiadają osoby w mundurach oficerów

WP, opieranie się na wątpliwych dowodach rosyjskich, na kopiach, a nie
oryginałach dokumentów, bez dostę-

pu do kluczowych dowodów zakrawa
na farsę i drwiny z prawa i rzetelności śledztwa. Najbardziej przykrym
jest to, że zszargano honor oficerski,
ośmieszono przy udziale dyspozy-

cyjnych Polaków najwyższe władze
Rzeczypospolitej, które będąc na
służbie dla Ojczyzny, zmierzali na
groby katyńskie największego ludobójstwa na jeńcach wojennych
II wojny światowej. Państwo
Polskie w sprawie wyjaśnienia tej tragedii, zawiodło Polaków na całej linii.
Nie stać najwyższych
decydentów – premiera,
prezydenta, czy ministrów
na zwykłe słowo przepraszam. To nie przechodzi
przez usta premierowi Tuskowi, który
jako szef rządu oddał śledztwo Rosji,
a sam na konferencji prasowej spytany
o obalenie tez kłamstwa uknutych choćby
pod adresem Prezydenta Kaczyńskiego i generała Błasika – mota
się w odpowiedzi jak
uczniak, który zapomniał tabliczki mnożenia. Jeżeli Państwo
i jego organy zawodzą, sami powinniśmy doprowadzić do
godnego
uczczenia
ofiar tej tragedii. W
chwilach nieudolności
rządzących, koniunkturalizmu politycznego,
słabości konstytucyjnych organów
państwa to Naród – najwyższy suweren bierze sprawy w swoje ręce,
a rządzący winni poddać się Jego
woli.

Od kilku miesięcy trwa dyskusja
nad postawieniem w Wołominie pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jeszcze jako minister
sprawiedliwości gościł w naszym
mieście. Temat postawienia pomnika
mam nadzieję rychło powróci, a sam
postument stanie się niebawem rzeczywistością. Przeprowadziłem wiele
rozmów głównie z osobami młodymi
i mimo wcześniejszych wątpliwości
większość z nich przyznaje mi rację,
że pomnik powinien stanąć.
Apeluję do władz miasta Wołomina
oraz Powiatu Wołomińskiego, którym prawo i sprawiedliwość jest mottem sprawowania władzy o podjęcie
wspólnej decyzji ponad podziałami
dot. uhonorowania tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Szanowni Radni Powiatu i Gminy
Wołomin, jeżeli nie teraz, to kiedy?
Jeżeli nie Wy, to kto tego dokona?

181. Rocznica Bitwy
pod Olszynką Grochowską
W sobotę 25 lutego br. za głazami pamięci w Alei Chwały odbyła się inscenizacja Bitwy pod Olszynką
Grochowską zorganizowana z inicjatywy Radnego Miasta Stołecznego Warszawy Andrzeja Melaka.
Ryszard Walczak

Radny Powiatu Wołomin
Prezes Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
Następnego dnia 26 lutego w niedzielę w Kościele pw. Najczystszego Serca Maryi przy Pl. Szembeka
została odprawiono o godz. 12.30
uroczysta Msza Święta w intencji Powstańców po czym przemaszerowano pod mogiłę powstańców, Pomnik
Bitwy pod Olszynka Grochowską na
którym widnieje napis:
„Przechodniu Powiedz Współbraciom,
Że Walczyliśmy Mężnie i Umierali
Bez Trwogi
www.gazetapatria.pl

Ale Z Troską w Sercu O Losy Polski
Losy Przyszłych Pokoleń – O Wasze
Losy”
Następnie wraz z Kapłanami wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę
w intencji poległych Bohaterów po
czym nastąpił apel poległych salwa
honorowa w wykonaniu żołnierzy
Wojska Polskiego i złożenie kwiatów.
W swoim wystąpieniu Andrzej
Melak obecny prezes Kręgu Pamięci
Narodowej wspomniał nie żyjących
twórców Alei Chwały Ks. Prałata
Wacława Karłowicza, Stefana Melaka, Arkadiusza Melaka i profesora
Jana Pachowskiego. Pamiętam jak
z inicjatywy Stefana Melaka powstał
pierwszy głaz pamięci na ul. Chełmżyńskiej na usypanym wzniesieniu
przy przystanku autobusowym. Jakiś

czas później powiedziałem Stefana,
że po zakończonej budowie pomnika
Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
którą organizowałem pozostało mi
kilka dużych płyt z czarnego granitu które pragnę przekazać na rzecz
bohaterów Olszynki Grochowskiej
i tak powstało wiele kolejnych tablic
i głazów pamięci. Począwszy od tablicy która posadowiona jest w imieniu Komitetu Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki przy obecnej Kaplicy
powstały następne, Stefan z braćmi
organizował głazy ja zamawiałem
w pracowni Pana Sylwestra Kierca w Wołominie wykucie liter które
po części sponsorowali min. Ewa
Tomaszewska, Cech Krawców Warszawskich i niektóre Samorządy. Powstało jeszcze kilka tablic z granitu
w/w pracowni, ale takie właśnie były

początki wielokrotnie później na
prośbę Stefan Melaka od świeżyłem
złotkiem treści napisów na płytach
granitowych zamontowanych na polnych głazach.
Rozpoczęliśmy również podczas
uroczystości rocznicowych na Olszynce Grochowskiej wyróżniać
„Medalem Zło Dobrem Zwyciężaj”
osobistości najbardziej zasłużona dla
szerzenia pamięci o męczennikach ,
bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie.
Medalem tym od 1998 r. wyróżniałem wiele wybitnych osobistości
a wraz ze Stefanem Melakiem Ks.
Prałata Henryka Jankowskiego
z Gdańska, który dokonał podczas
jednej z uroczystości poświęcenia
dwóch pomników i dębu Pamięci.
Razem również wyróżniliśmy Me-

dalem „Zło Dobrem Zwyciężaj” Pana
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Władysława Stasiaka Szefa
Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Stefanowi zawsze leżało
na sercu docenianie ludzi choćby za
ich zaangażowanie w sprawy umiłowanej przez niego Ojczyzny, był
człowiekiem pełnym dobroci i życzliwości dla wszystkich ludzi zatroskanym o przyszłość Polski i młode
pokolenie w którym starał się kształtować postawę patriotyzmu z zachowaniem wierności Bogu i Ojczyźnie.
Dla mnie był prawdziwym patriotom
i prawdziwym przyjacielem który
zginął do końca służąc naszej umiłowanej Ojczyźnie.

patria.gazeta@op.pl
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Samorządowa pielgrzymka na Jasną Górę
Samorządowcy z terenu powiatu wołomińskiego wzięli udział 2 lutego w pielgrzymce na Jasną Górę. Podczas Mszy św. odprawionej w intencji mieszkańców naszego regionu, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, zawierzyli Niepokalanemu
Sercu Maryi władze samorządowe, pracownicy miast i gmin naszego Powiatu, instytucje, zakłady pracy, placówki oświatowowychowawcze, służba zdrowia, parafie i ich duszpasterzy.

Starosta Piotr Uściński
ołtarzem Królowej Polski.

przed

W akcie zawierzenia uczestniczył
biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk,
pochodzący z Duczek oraz dziekani
i kapłani dekanatów: wołomińskiego,
kobyłkowskiego,
radzymińskiego
i tłuszczańskiego.
Starosta Piotr Uściński złożył na

ręce głównego celebransa Mszy św.
dar w postaci obrazu przedstawiającego Kaplicę i Cmentarz Poległych
1920 r. w Ossowie.
– Dostrzegam ogromne podobieństwo pomiędzy historią powiatu wołomińskiego a historią Jasnej Góry –
powiedział starosta. – Tak jak Matka
Boska uratowała w 1655 roku to częstochowskie Sanktuarium, tak na naszych ziemiach dokonał się „Cud nad
Wisłą”, który uchronił Europę i cały
świat przed zalewem bolszewizmu.
Pod „dokumentem zawierzenia”
podpisali się starosta i wicestarosta
wołomiński oraz
Burmistrz Miasta Ząbki – Robert
Perkowski, Burmistrz WołominaRyszard Madziar, Burmistrz Miasta
Zielonka – Grzegorz Dudzik, Burmistrz Tłuszcza – Paweł Bednarczyk,
Burmistrz Miasta Kobyłka – Robert
Roguski, Burmistrz Miasta Marki- Janusz Werczyński, Burmistrz
Miasta i Gminy Radzymin – Zbigniew Piotrowski, Wójt Gminy Strachówka – Piotr Orzechowski, Wójt
Gminy Poświętne- Jan Cymerman,
Wójt Gminy Klembów- Kazimierz

Rakowski, Wójt Gminy Jadów – Dariusz Kokosza,Wójt Gminy Dąbrówka – Tadeusz Bulik) udział weźmie
biskup Marek Solarczyk, pochodzący
z Duczek.
Od Redakcji PATRII. Na adres naszej gazety spływają licznie podzię-

Krwawy pulpet
Agnieszka Holland nie otrzymała nagrody filmowej. No i dobrze. Gdyby jej słaby artystycznie
film zdobył jakimś cudem Oskara, to zostałaby
ona przez „Gazetę Wyborczą” i pogrobowców
z UD wylansowana na tzw. autorytet moralny.
A nie jest tego warta.

Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
Przypomnę jej udział w nagonce na
świetne dzieło Mela Gibsona „Pasja”,
zorganizowanej przez ks. Adama Bo-

nieckiego i „Tygodnik Powszechny”.
W czasie pseudo-dyskusji po premierze, do której dopuszczono tylko
zajadłych krytykantów, Holland nazwała Jezusa Chrystusa „krwawym
pulpetem”, co później starano się
zatuszować.
W tym samym czasie wraz z Bogumiłą Berdychowską, Henrykiem
Wujcem i Sewerynem Blumsztajnem, wzięła udział w nagonce

z kolei na pomnik ku czci Polaków
pomordowanych przez UPA, który
miał stanąć w Warszawie. Pomnika tego w stolicy Polski nie ma do
dnia dzisiejszego. Jeżeli jednak Holland bardzo pragnie zdobyć uznanie
w Hollywood, to niech zekranizuje
którąś z przekłamanych książek Jana
Tomasza Gross, a sukces będzie wtedy murowany.
Gazety Polska, 28 lutego 2012 r.

Ogłoszenie

W związku z przystąpieniem do prac napisania biografii książkowej
o wybitnym Polaku wyjątkowo zasłużonym dla naszego miasta śp.
Księdzu Prałacie Janie Sikorze w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina zwracam się do Szanownych Mieszkańców Ziemi Wołomińskiej
o pomoc w dotarciu do ciekawych materiałów dotyczących życie Księdza Prałata. Bardzo jesteśmy zainteresowani zdjęciami, dokumentami
oraz osobistymi wspomnieniami o Księdzu Janie Sikorze. Materiały
i wspomnienia przekazane przez Państwa będą zamieszczone w książce na rzecz, której wpłynęło już wiele ciekawych materiałów, za które
serdecznie dziękujemy. Dokumenty prosimy przysyłać na adres Towarzystwo Przyjaciół Wołomina, 05-200 Wołomin, ulica Wileńska 57.
Wszystkie materiały po skopiowaniu odeślemy z powrotem nadawcom.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Prezes TPW Jan Tokarski.

Stowarzyszenie „Nie Daj Się Nudzie”, organizatorzy i uczestnicy: „Górskiej Akademii Aktywności” – Zimowiska w Niedzicy i „Zimowej Akademii Aktywności” – półkolonii w Wołominie dziękują serdecznie Panu Burmistrzowi Ryszardowi Madziarowi i Gminie Wołomin za
dofinansowanie skierowań dzieci z terenu Wołomina.
Andrzej Zbyszyński

patria.gazeta@op.pl

kowania i gratulacje od mieszkańców
Wołomina oraz Powiatu Wołomińskiego za zorganizowanie tej doniosłej pielgrzymki zawierzenia na
Jasną Górę. Czytelnicy dziękują władzom samorządowym całego powiatu a szczególnie starostom piotrowi

Uscińskiemu i Konradowi Rytlowi
za wykazanie olbrzymiej zdolności
współpracy wszystkich miast i gmin
w wspólnym dążeniu do zawierzenia
naszego powiatu i jego mieszkańców
Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

Starostwo Powiatowe
w Wołominie
Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego
w Wołominie
oraz
Wójt Gminy:
Jadowów, Poświętne, Dąbrówka i Strachówka

ZAPRASZA
NA
KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ
W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
Tytuł koncertu:

„Stabat Mater”

– Giovanniego Battisty Pergolesiego
Wykonawcy:

Maria Romejko – sopran i Urszula Kulesza – alt,
chór i orkiestra smyczkowa Szkoły Muzycznej
im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie
Terminy i miejsce:

11.03.2012 r. – godz. 13.00
– Kościół p.w. Jakuba Apostola
Jadów

18.03.2012 r. – godz. 13.00
– Kościół p.w. św. J. Chrzciciela i W. Biskupa
Poświętne
25.03.2012 r. – godz. 18.30
– Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Dąbrówka
01.04.2012 r. – godz. 13.00
– Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny
Strachówka
Koordynator projektu: Dyrektor Paweł Rozbicki
i Andrzej Zbyszyński – Starostwo Powiatowe
w Wołominie.
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W dniu 3 lutego 2011 roku sejm RP uchwalił zgłoszoną jeszcze przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego
ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w dniu 1 marca, w rocznicę
mordu kierownictwa WIN.
„Odbiorą mi tylko życie. A to nie
najważniejsze. Cieszę się, że będę
zamordowany jako katolik za wiarę
świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za
prawdę i sprawiedliwość. Wierzę
dziś bardziej niż kiedykolwiek, że
Idea Chrystusowa zwycięży i Polska
niepodległość odzyska, a pohańbiona
godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie
szczęście. Gdybyś odnalazł moją
mogiłę, to na niej możesz te słowa
napisać”. (z grypsu ppłk Łukasz Ciepliński do syna Andrzeja)
W dniu 1 marca 1951 roku zbrodniarze z UB strzałami w tył głowy zamordowali członków Kierownictwa
WiN: podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, majora Adama Lazarowicza, majora Mieczysława Kawalca,
kapitana Józefa Batorego, kapitana
Franciszka Błażeja, kapitana Józefa
Rzepkę, porucznika Karola Chmiela.
Zanim doszło do mordu byli oni poddani trwającemu trzy lata „śledztwu”
w czasie którego stosowano wymyślne tortury. Ciała zamordowanych
oprawcy pochowali w niewiadomym
miejscu.

Podpułkownik Łukasz Ciepliński
ps. „Pług”, „Ostrowski”, ur. 26 XI
1913 r. w Kwilczu. Rodzice, Franciszek i Maria, właściciele piekarni
i sklepu kolonialnego, mieli ośmioro
dzieci. W 1929 r. Ciepliński wstąpił
do Korpusu Kadetów w Rawiczu.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu
matury w 1934 r. kontynuował
kształcenie wojskowe w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie.
W listopadzie 1936 r. rozpoczął
www.gazetapatria.pl

służbę w 62. pp w Bydgoszczy.
Został dowódcą kompanii działek
ppanc.
W kampanii polskiej 39 uczestniczył w bitwy nad Bzurą. W trakcie
przeprawy przez Bzurę por. Ciepliński na oczach dowodzącego generała Tadeusza Kutrzeby z działka
przeciwpancernego zniszczył sześć
niemieckich czołgów. Ten bohaterski
czyn ocalił pułk oraz przerwał niemiecką linię frontu. Jak podają naoczni świadkowie, gen. Kutrzeba na
polu bitwy zdjął krzyż Virtuti Militari
z własnej piersi i zawiesił go na piersi
Cieplińskiego. Następnie Ciepliński
walczył w obronie Warszawy. Nie
poszedł do niewoli.
Podjął walkę konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK, jako komendant
Obwodu Rzeszów, w latach 194145 był inspektorem Inspektoratu AK
Rzeszów. Brał udział w wielu akcjach bojowych na obszarze powiatów Rzeszów, Dębica, Kolbuszowa.
Doprowadził do znakomitego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu, które zlikwidowały łącznie
ok. 300 konfidentów Gestapo. Wielkim sukcesem jego podwładnych
było przechwycenie wiosną 1944
r. niemieckich pocisków V-1 i V-2
oraz wykrycie tajnej kwatery Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod
wsią Wiśniowa, Stępina niedaleko
Strzyżowa. W ramach akcji „Burza”
oddziały ppłk. Cieplińskiego brały udział w wyzwalaniu Rzeszowa.
W połowie sierpnia wobec nakazu
sowieckiego złożeniu broni przez AK
zdecydował o zejściu w konspirację.
Był przeciwny ujawnianiu się żołnierzy AK i wstępowaniu do LWP - wydał rozkaz o bojkocie mobilizacji.
Po przekazaniu 1 marca 1945 r. inspektoratu (w likwidacji) swojemu
zastępcy Adamowi Lazarowiczowi, Ciepliński pełnił istotne funkcje

w Delegaturze Sił Zbrojnych, a następnie w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”. Przez jakiś czas przebywał w Krakowie, po czym przeniósł
się do Zabrza, gdzie zamieszkał wraz
żoną Jadwigą. W 1947 r. Cieplińskim
urodził się syn Andrzej.
Po aresztowaniach kolejnych
trzech Zarządów Głównych WiN-u,
Ciepliński stanął w styczniu 1947 r.
na czele czwartego, ostatniego ZG
WiN (piąty zarząd był prowokacją
aparatu bezpieczeństwa). Jego najbliższymi współpracownikami byli
zaufani podkomendni z konspiracji akowskiej z Rzeszowszczyzny.
Efektywność pracy Cieplińskiego
na różnych szczeblach kolejnych
konspiracyjnych organizacji niepodległościowych była możliwa dzięki
takim zaletom jego charakteru, jak
stanowczość, punktualność i systematyczność. Był bardzo wymagający
w stosunku do siebie i podwładnych.
W obliczu beznadziejnej sytuacji
kraju, gdy inni upadali na duchu, Ciepliński powtarzał często maksymę:
Contra spem spero – „Wbrew nadziei
– zachowuję nadzieję”.
Łukasz Ciepliński został aresztowany 27 listopada 1947 r. Z Katowic
przewieziono go do śledczego więzienia na Mokotowie w Warszawie.
Przykutego za ręce i nogi do ściany
trzymano w ciemnej celi z lejącą się
na więźnia z otworu w suficie zimną wodą. Następnie umieszczono go
w specjalnej ciasnej celi, tzw. psiej
budzie. Trzymano go w jednej celi
z oficerem gestapo. Zastosowano
stójki całodobowe, bez możliwości
snu, a także straszliwie Cieplińskiego
katowano. Oprawcy z UB stosowali bicie głową o ścianę, wyrywanie
włosów ze skroni, miażdżenie palców i genitalni. Połamali mu kości
nóg więc po przesłuchaniach przenoszono go do celi na kocu. Wybito mu wszystkie zęby. Stracił słuch
w jednym uchu. Tortury trwały wiele
miesięcy, aż do pokazowego procesu, który miał miejsce między 4 a 15
października 1950 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Wówczas skatowany bohater
usłyszał, że jest zdrajcą narodu, bandytą, mordercą, szpiegiem, wrogiem
Polski Ludowej. Wyrok był jednogłośny – śmierć przez rozstrzelanie.
Sąd skazał pułkownika Cieplińskiego „na pięciokrotną karę śmierci,
utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze
oraz przepadek całego mienia”. Cieplińskiemu dołożono jeszcze jedno
cierpienie – odebrano mu prawo pożegnania się z rodziną przed śmiercią.
Początkowo wszyscy skazani na
śmierć przebywali w dużej 80-osobowej celi. Ponad połowa osadzonych
miała zasądzony wyrok śmierci. Byli
wśród nich bohaterscy żołnierze AK,
WiN, m.in. grupa oficerów Wileńskiego Okręgu AK z ppłk. Antonim
Olechnowiczem „Pohoreckim”, mjr.
Zygmuntem Szendzielarzem „Łupaszką” oraz kpt. Gracjanem Frogiem
„Szczerbcem” na czele. Ciepliński
ciężko doświadczony torturami – jak
wspominają więźniowie - emanował
„skromnością, opanowaniem oraz
wielkością ducha”.
W dniu 1 III 1951 r. strzałem w tył

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej

głowy (katyńskim) o godzinie 20:00
zamordowano kawalera orderu Virtuti Militari pułkownika Łukaszu Cieplińskim. Pozostała po nim niewielka ilość pamiątek. Do najbardziej
wzruszających należą grypsy – listy
do rodziny pisane w tajemnicy przed
ubeckimi oprawcami.
W pięć minut po Cieplińskim,
o 20:05, został zamordowany kapitan
Józef Batory, ps. „Argus”, „Wojtek”.

Ur. w 1914 r. Uczestniczył
w kampanii wrześniowej 1939 r.
W czasie okupacji niemieckiej działał w ZWZ-AK, jako oficer łączności
Obwodu AK Kolbuszowa, następnie
został adiutantem Komendy Obwodu. Po wkroczeniu Sowietów działał
w Zrzeszeniu WiN, jako szef łączności zewnętrznej Zarządu Głównego.
O 20:15 oprawcy zamordowali porucznika Karola Chmiela ps. „Grom”,
„Zygmunt”.

Ur. w 1911 r., prawnik, działacz
ludowy. Od 1940 r. działał w ZWZ.
W 1943 r., po oddelegowaniu go
do przeorganizowania Batalionów

Chłopskich pod względem wojskowym, został komendantem Obwodu
BCh w Dębicy. W marcu 1944 r.,
po scaleniu BCh z AK, był zastępcą
komendanta Obwodu AK Dębica.
Walcząc w Akcji „Burza” w II Rejonie 5 PSK AK, został ciężko ranny.
W 1945 r. działał w WiN i PSL. Był
łącznikiem między obu organizacjami. W 1947 r. wszedł w skład kierownictwa IV Zarządu Głównego WiN.
Był doradcą politycznym prezesa
ZG. Jedynym jego zmartwieniem
w celi śmierci był los jego dwóch
synków, opiekę nad którymi, jako
wdowiec, powierzył obcej kobiecie.
Kolejną ofiarą ubeków (20:20)
był major Mieczysław Kawalec ps.
„Żbik”, „Psarski”.

Ur. w 1916 r. Był prawnikiem, asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
W kampanii wrześniowej walczył
w obronie Lwowa. Od 1940 r.
w ZWZ-AK. Był oficerem wywiadu
w Obwodzie Rzeszów, następnie zastępcą komendanta i komendantem
tegoż Obwodu. Działał w DSZ-WiN.
Od jesieni 1945 r. był kierownikiem
wywiadu Okręgu Rzeszowskiego
WiN, a następnie zastępcą kierownika Okręgu Krakowskiego. Od
października 1945 r. pełnił funkcję
kierownika Wydziału Informacji
i Propagandy Zarządu Głównego
WiN. Po aresztowaniu Cieplińskiego
i Lazarowicza pełnił krótko obowiązki prezesa Zarządu Głównego WiN.
Major Adam Lazarowicz ps.
„Klamra”, „Pomorski” został zamordowany o 20.25.
Ur. w 1902 r. Mając siedemnaście
lat, jako uczeń gimnazjum zgłosił
się ochotniczo do Armii Polskiej
i walczył na Wołyniu. Został ranny
w bitwie pod Ostrołęką. Po studiach
na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował jako nauczyciel. Ze względu
na chorobę płuc został zwolniony
z obowiązku wojskowego. W stopniu porucznika jako ochotnik wziął
jednak udział w kampanii wrześniowej. W listopadzie 1939 r. wstąpił do
patria.gazeta@op.pl

Ur. w 1907 r. Był oficerem zawodowym. Brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 r. Włączył się
w działalność konspiracyjną, jako
oficer szkoleniowy, następnie jako
oficer operacyjny Inspektoratu AK
Rzeszów. W latach 1945-46 pełnił funkcję kierownika Wydziału
w Zarządzie Obszaru Południowego
WiN. Był również współredaktorem
podziemnego pisma „Orzeł Biały”.
Od grudnia 1946 r. do aresztowania w 1947 r. był prezesem Obszaru
Południowego WiN. W śledztwie
torturowany tak, że – według relacji
współwięźniów – „ciało odpadało mu
od kości”.
Jako ostatni ze skazanych został zamordowany kapitan Józef Rzepka ps.
„Znicz” (o 20:45).
Służby Zwycięstwu Polski. W latach
1940-44 był komendantem Obwodu ZWZ-AK Dębica. Od wiosny
1944 r. był zastępcą inspektora AK
Rzeszów. Uczestniczył w rozszyfrowywaniu tajnej broni V-2 w Bliźnie
k. Dębicy. W Akcji „Burza” dowodził
5. Pułkiem Strzelców Konnych AK
(1200 żołnierzy) w walkach na terenie Obwodu Dębica. Za przeprowadzenie udanych operacji sowieckie
dowództwo nadało mu Order Czerwonej Gwiazdy, którego nie przyjął.
Poszukiwany przez NKWD, kontynuował działalność konspiracyjną
w DSZ-WiN, jako prezes okręgu
w Rzeszowie, a od 1946 r. – we Wrocławiu. Od stycznia 1947 r. był prezesem Obszaru Zachodniego WiN,
a równocześnie zastępcą prezesa Zarządu Głównego WiN.
Kapitan Franciszek Błażej ps. „Roman”, „Bogusław” zginął o 20:35.

Ur. w 1913 r., prawnik. Był organizatorem i pierwszym dowódcą
Placówki ZWZ Głogów-Bratkowice
w Obwodzie Rzeszów. Od maja 1943
r. był adiutantem Inspektoratu AK
Rzeszów. W czasie Akcji „Burza”
dowodził dużym zgrupowaniem partyzanckim w lasach bratkowickich.
Po wkroczeniu Sowietów działał
w DSZ, a od września 1945 r. –
w WiN. Był szefem oddziału specjalnego w Wydziale Informacyjnym
WiN. Przeszedł okrutne śledztwo,
które doprowadziło go do rozstroju
nerwowego. Kawaler krzyża wojennego Virtuti Militari.
Protokoły wykonania wszystkich
wyroków śmierci zostały potwierdzone przez naczelnika więzienia

mokotowskiego mjr. Alojzego Grabickiego, prokuratora – mjr. Arnolda
Raka, lekarza – kpt. Kazimierza Jezierskiego, oraz kata – st. sierż. Aleksandra Dreja. Ciał pomordowanych
zakopano w nieznanym miejscu.
W procesie kierownictwa WiN skazano jeszcze trójkę współpracowników Cieplińskiego. Na dożywocie
kapitana Ludwika Kubika ps. „Lucjan”, „Julian”.
Ur. w 1915 r., prawnik. W czasie okupacji był dowódcą Placówki
w Obwodzie AK Dębica. W czasie
Akcji „Burza” dowodził kompanią.
Po rozwiązaniu AK działał w organizacji „Nie”, DSZ i WiN. Początkowo
w kierownictwie Okręgu Kraków,
a następnie, w 1946 r. był kierownikiem Wydziału Organizacyjnego
Obszaru Południowego WiN. W IV
Zarządzie Głównym przez cały rok
1947 był kierownikiem Oddziału Organizacyjnego i Łączności..
Na więzienie skazano też dwie kobiety. Zofię Michałowską ps. „Krystyna”, łączniczkę Komendy Okręgu
AK Kraków. Utrzymywała łączność
pomiędzy Zarządem Głównym WiN
a konsulatem USA w Krakowie.
Została skazana na 12 lat więzienia.
Janinę Czarnecką – także byłą łączniczka Okręgu AK Kraków. Utrzymywała łączność pomiędzy ZG WiN
a ambasadą Belgii w Warszawie.
Skazana została na 15 lat więzienia.
Po 1945 r. komunistyczny aparat
represji mordował tysiącami bohaterów niedawnej walki z Niemcami.
Dowództwo 5 Wileńskiej Brygady
AK (Zdjęcie z: Tablica żołnierzy 5
Wileńskiej Brygady AK w Koszalinie)

Na zdjęciu od lewej:
Ppor. Henryka Wieliczko „Lufa”.
Odznaczony 15 sierpnia 1945 Krzyżem Walecznych, w uzasadnieniu
napisano: „W każdej akcji świeci

Walentynki zamiast oddania
hołdu bohaterom AK

Prezydent Komorowski zapomniał o 70. rocznicy powstania Armii Krajowej, największej podziemnej armii w historii. Nie pojawił się na stołecznych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza, nie znalazł
czasu, by oddać hołd bohaterom walki o niepodległość Polski – podaje
portal wpolityce.pl

Komorowski znalazł inspirację
w innym święcie – Walentynkach. Z
tej okazji zorganizował w Belwederze specjalną uroczystość.
„Miłość nie zna granic i jest najpiękniejszą formą odnajdywania
miejsca w nowej ojczyźnie” – powiedział podczas odbywającej się
w dzień 70. rocznicy powstania Armii Krajowej uroczystości wręczenia
zaświadczeń o nadaniu obywatelstwa
polskiego.
„Wręczanie obywatelstwa polskiego w dniu św. Walentego nie jest
przypadkiem. Tak postanowiliśmy
pokazać jedną z dróg wiodących do
Polski. Generalnie miłość nie zna
granic i to bardzo dobrze, ale granice są faktem. Myślę, że najpiękniejszą
formą przekraczania granic i odnajpatria.gazeta@op.pl
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dywania swojego miejsca w nowej
ojczyźnie jest droga poprzez uczucie,
poprzez związek, poprzez małżeństwo” – oto głowna informacja dnia
zamieszczona na oficjalnej stronie
internetowej prezydenta RP.
O 70. rocznicy powstania Armii
Krajowej, prezydent, historyk z wykształcenia nawet się nie zająknął.
Nie wspomniał poległych na froncie, wywiezionych na zsyłkę, maltretowanych w sowieckich więzieniach
i przetrzymywanych w PRL-owskich
karcerach setkach tysięcy bohaterów,
którym strach, ból, cierpienie a nawet
śmierć nie odebrały odwagi w walce
o wolność Polski – pisze portal wpolityce.pl
Polacy nie zapomnieli i w wielu
miastach spotkali się na rocznico-

przykładem odwagi i bohaterstwa
żołnierzom”. Aresztowany na stacji
kolejowej Siedlce 23 czerwca 1948,
w wyniku denuncjacji agenta UB.
Został postrzelony w trakcie próby
ucieczki. Skazany przez sąd wojskowy w Lublinie w trybie doraźnym
24 lutego 1949 roku na karę śmierci,
rozstrzelany 14 marca 1949 na zamku w Lublinie.
Por. Marian Pluciński „Mścisław”,
W uzasadnieniu wniosku o Krzyż
Walecznych mjr „Łupaszko” napisał: „W każdej akcji bojowej jest
dla żołnierzy przykładem odwagi”.
Aresztowany przez UB na skutek
donosu, został skazany na śmierć
i zamordowany 28 VI 1946 roku. UB
wystawiło mu taką opinię: „energiczny, odważny, bandycki upór”.
Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, dowódca brygady. 30
czerwca 1948 r. został aresztowany
przez UB. Osadzony w więzieniu
przy ul. Rakowieckiej. W dniu 2 listopada 1950 r. w procesie byłych
członków Okręgu Wileńskiego AK
został skazany przez sędziego Mieczysława Widaja na wielokrotną karę
śmierci. Nie prosił o łaskę. Został zamordowany 8 lutego 1951 r. w więzieniu na Mokotowie.
Wachm. Jerzy Lejkowski „Szpagat”, Jako jedyny z żołnierzy na tym
zdjęciu przeżył. Ciężko ranny w walce, aresztowany przez UB 6 VII 1948
r., skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia. Przez wiele
lat był inwigilowany przez SB, zmarł
w roku 1992.
Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”
Major wystąpił Szendzielarz z wnioskiem o odznaczenie „Żelaznego”
Krzyżem Virtuti Militari, pisząc:
„bardzo odważny, dzielny, pełen
inicjatywy, wykazał wielką odwagę
osobistą”. Zginął 28 VI 1946 r., otoczony przez UB w okresie leczenia
rany. Propaganda komunistyczna
przedstawiała go jako bandytę, mordercę.
Oddajmy głos żołnierzowi NSZ,
samoobrony AK-WiN i NZW Andrzejowi Kiszce ps. „Leszczyna”,
„Dąb”,. Po rozbiciu oddziału ukrywał się. Dopiero w 1961 r. udało się
funkcjonariuszom SB i MO osaczyć
go w bunkrze.

Na zdjęciu milicjant zasłania twarz
– i kto tu jest przestępcą?
„Leszczyna” skazany na dożywocie jako zwykły bandyta, wyszedł na
wolność w 1971. Władze III RP odmówiły mu prawa do rehabilitacji...
na którą czeka do dziś.
W rozmowie z dziennikarzem „Tygodnika Nadwiślańskiego”, nr 31
(1316) zapytany co chciałby przekazać młodemu pokoleniu Polaków
powiedział:
„Jestem już starym człowiekiem,
mam 85 lat, ukończyłem tylko szkołę
powszechną, reszta to szkoła życia,
która wiele mi dała. Kochajcie Pana
Boga, u niego zawsze można znaleźć
siłę do przetrwania, a nawet wiarę w
ludzi, on jest sprawiedliwością. Kochajcie Kościół, który był i jest ostoją
polskości. W partyzantce, w więzieniu UB, wszędzie byli z nami księża.
Kochajcie Polskę, bez niej żyć się nie
da. Dlatego wychowani przez rodziców, którzy żyli w niewoli, mieliśmy
Polskę w naszym sercu. Dla niej oddawaliśmy życie, przechodziliśmy
tortury i więzienia, upodlenia. Choć
serce zalewa gorycz, to nie żałuję
tych 29 lat, które jej w ofierze składam. Postąpiłem tak, jak honor Polaka – żołnierza mi nakazywał. Jestem
z tego dumny.”

REKLAMA

SPRZEDAM

LUB WYNAJMĘ

Działkę 3000 m. Wołomin Lipiny Stare, Smugi, ul.Poranek.
tel. 602 336 062
REKLAMA

wych uroczystościach. Składali wieńce i zapalali znicze na symbolicznych
grobach polskich bohaterów.
źródło: niezależna.pl
www.gazetapatria.pl
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Czas Wielkiego Postu
40 dni Wielkiego Postu to w kontekście życie chwila, oka mgnienie, ale gdy mają one oznaczać dla
nas czas wyrzeczeń, odcięcia się od codziennego życia pełnego przyjemnych rytuałów nasz umysł
odbiera je często jako niemożliwy do przebiegnięcia maraton. Jak trudno jest wytrwać w ograniczeniach będzie wiedział tylko ten, który w tym okresie na szalę rzuci wszystko co według niego
stanowi jego tożsamość, to bez czego nie wyobraża sobie swojego życia, a co jednocześnie stanowi
tylko lichą część tego świata.
Nie myślmy tu tylko o rzeczach
materialnych, którym często pozwalamy, by stanowiły o nas, by wyznaczały to, za kogo chcemy by inni nas
uważali. Pamiętajmy, że nasza rezygnacja wielkopostna może również
dotyczyć kwestii abstrakcyjnych:
zdobywania wiedzy, umiejętności,
realizowania swoich pasji czy nawet
kształtowania myśli. Mimo ich powagi i rangi dla naszego życia, mimo
iż niewątpliwe mają one przewagę
nad wcześniej wspomnianymi dobrami materialnymi, to cały czas mogą
stanowić pokusę – pokusę o tyle
niebezpieczną, o ile dają nam ułudę spełniania się w obecnym życiu.
Jeżeli bowiem czujemy, że pęd do

wiedzy, chęć spełniania marzeń staje
się celem nadrzędnym w naszym życiu, to okazuje się, że stajemy się ich
niewolnikami. Dalej, jeśli jesteśmy
niewolnikami jakiejkolwiek rzeczy
materialnej lub abstrakcyjnej, to nie
żyjemy według Bożego planu, a jedynie tworzymy swój plan ludzki.
Czas wyrzeczeń Wielkopostnych
to czas niezwykły, ponieważ daje
nam namiastkę naszej wolności
w dokonywaniu wyborów. Oto mamy
możliwość zupełnie dobrowolnie zawalczyć o siebie, o swoją wolność.
Nie musimy. Możemy. To ważne,
że nie jest odwrotnie: że nie jest tak,
że Musimy, a nie możemy.
Kiedy myślę o tym, że każdy

z nas jest wolny w swojej decyzji
podjęcia wyrzeczenia na czas tych
40 dni Wielkiego Postu i że wielu
z nas przeraża perspektywa trwania
w tym postanowieniu przez ten okres,
i w ogóle jak wielu z nas stawia
sobie pytanie: Czy jest jakiś sens
w taki umartwianiu się, skoro życie
na co dzień serwuje nam cierpienie,
to przypomina mi się autorka niezwykłej książki, którą niedawno miałem okazję przeczytać. Kasia, która
jest jednocześnie główną bohaterką
„Ołówka” od kilkunastu lat jest chora na SLA. Dla niewtajemniczonych,
do których i ja niedawno należałem,
SLA to nieuleczalna choroba, stwardnienie zanikowe boczne, powodująca

stopniowe wyniszczenie organizmu,
odbierająca mowę i możliwość właściwie wszelkiego kontaktu ze światem, przez co jak sama o sobie mówi
stała się „myślącą pietruszką” Oto co
pisze w momencie, gdy choroba całkowicie ją ubezwłasnowolniła jej ciało (książka została napisana przez nią
na komputerze, dzięki oprogramowaniu, w którym delikatnych ruchem
głowy jest w stanie wybierać litery
tekstu) – umysł jednak pozostaje ciągle niezwykle przejrzysty:
„Nigdy nie zadawałam sobie pytania: Dlaczego ja? Równie dobrze
mogłoby brzmieć: Dlaczego nie ja?
Gdyby Bóg mi powiedział: „Uwolnię Cię od choroby, tylko wskaż mi

Ireneusz Kielczyk
osobę, która za Ciebie będzie . chorować”. Kogo bym wskazała? Czyje
dziecko pozbawiłabym matki. Którym rodzicom kazałabym patrzeć na
nieuniknioną agonię ich dziecka. Nie
ma takiego wyboru, dlatego nie może
być takich pytań. Nigdy w życiu.”
Ilu z nas wytrwałoby w takim położeniu, chociażby te 40 wielkopostnych dni…

„Czynem dowiodę, ile Ojczyźnie wiernym być umiem”
Te słowa kierowały całym życiem Generała Franciszka Żymirskiego. Gorący patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny, poświęcenie
w imię wolności Polski były ważne nie tylko dla bohaterskiego Generała. Stanowią one także inspirację dla społeczności klembowskiej, która wiernie i wytrwale hołduje wartościom patriotycznym i chrześcijańskim i w tych wartościach pragnie kształtować przyszłe pokolenia młodych Polaków.
25 lutego 2012 r. w kościele pw Św.
Klemensa w Klembowie uczczono
181. rocznicę śmierci Generała Dywizji Franciszka Żymirskiego.
Na uroczystość do Klembowa
przybyli licznie potomkowie generała Franciszka Żymirskiego. Wśród
zaproszonych gości byli także m.in.:
senator Anna Aksamit, posłowie Zenon Durka i Janusz Piechociński, szef
Garnizonu Warszawa gen. Wiesław
Grudziński, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof
Strzałkowski, starosta wołomiński Piotr Uściński, przedstawiciele
związków kombatanckich z terenu
powiatu i in.
Rocznicowe obchody rozpoczęły
się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą gen. Franciszka
Żymirskiego – fundatora kościoła w Klembowie. Uroczystą Mszę
św. celebrował JE bp. Kazimierz Romaniuk. Podczas homilii biskup Romaniuk przybliżył sylwetkę generała
Żymirskiego – walecznego żołnierza,
gorącego patrioty, bojownika o wolność i niepodległość.
Ważnym punktem uroczystości
było nadanie Gen. Dyw. Franciszkowi Żymirskiemu pośmiertnie tytułu
Zasłużony dla Gminy Klembów. Akt
nadania tytułu wraz z uzasadnieniem,
które przytaczamy w całości, odczytała Dorota Marcinkowska – przewodnicząca Rady Gminy.
W imieniu Rodziny Gen. Franciszka Żymirskiego akt nada-

nia tytułu „Zasłużony dla Gminy
Klembów”odebrałapaniTeresaMajlertMichałowska.
Wójt Klembowa Kazimierz Rakowski odczytał pismo, które do
uczestników uroczystych obchodów
nadesłał Szef Kancelarii Prezydenta
RP Jacek Michałowski – potomek
Gen. Franciszka Żymirskiego. Oto
fragment pisma:
W biografii generała Franciszka
Żymirskiego jak w zwierciadle odbijają się chlubne i dramatyczne losy
naszego narodu z przełomu XVIII
i XIX wieku. Uczestnik powstania
kościuszkowskiego, żołnierz Legionów Polskich, weteran wielu zmagań
kampanii napoleońskiej. Kiedy dane
mu było powrócić z obczyzny na rodzinną ziemię, zamieszkał właśnie
tutaj, w Klembowie. Służył Ojczyźnie, składając dowody patriotyzmu,
honoru i poświęcenia. Zapisał się
w naszej historii szczególnie podczas
powstania listopadowego. W bitwie
pod Olszynką Grochowską dowodził
polską dywizją, nieugięcie odpierającą rosyjskie ataki. Śmiertelnie ranny,
zginął tak niedaleko od swego ukochanego Klembowa.
W 181. rocznicę bitwy pod Olszynką i śmierci Generała składamy hołd
tej wybitnej postaci. Jestem pełen
uznania dla społeczności Klembowa
i mieszkańców powiatu wołomińskiego, którzy pielęgnują pamięć
o swoim mężnym krajanie i innych
obrońcach Ojczyzny.

Obchody 181. rocznicy śmierci
Gen. Franciszka Żymirskiego uświetnił koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu Bogusława Morki.
Światowej sławy tenorowi towarzyszyli równie znani artyści: Ewelina
Hańska i Ryszard Morka. Piękne
głosy, doskonale dobrany repertuar,
wzruszenia. Atmosfera tego koncertu
była niezwykła, prawdziwa uczta dla
ducha, godne uwieńczenie wspaniałej uroczystości.

Czynem dowiodę,
ile Ojczyźnie
wiernym być umiem

Franciszek Żymirski, generał dywizji Wojsk Polskich, urodził się w Krakowie 5
października 1779
r o k u
(odpisy
utworzone przez
samego
gen. Żymirskiego podają
datę
1778 r.).
Służbę wojskową podjął w wieku lat
18-tu, zaciągając się do Legionów
Polskich we Włoszech. Brał udział
w najważniejszych bitwach tamtego okresu: pod Weroną, Bopolingo,
w oblężeniu Mantui, pod Mincio,

Wójt K. Rakowski dziękuje pani Ewelinie Hańskiej oraz Bogusławowi i Ryszardowi Morka
w oblężeniu Ferrary, na wyspie ST.
Domingo, pod Dauvart, Ulmem, pod
Kataro, był przy oblężeniu Grudziądza, pod Raszynem, w oblężeniu
Częstochowy, pod Pawłowicami,
Uściługiem, Dubienką oraz w oblężeniu Zamościa. Przez 12 lat pełnił
obowiązki dowódcy Grenadierów
Gwardii. W 1822 roku wykupił majątek Klembów, a dbał o niego równie
starannie jak o sprawy wagi państwowej. Uchodzi również za fundatora
kościoła św. Klemensa w Klembowie. Jego śmierć 25 lutego 1831 roku
pod Grochowem stanowiła ogromną
stratę dla Ojczyzny.
Fragment przemówienia wójta
gminy Klembów Kazimierza Rakowskiego:
– Istotne dla mieszkańców Klembowa są również ideały generała
Żymirskiego, którym przyświecało

całe jego życie. Gorący patriotyzm,
umiłowanie Ojczyzny, poświęcenie
w imię wolności Polski stanowi inspirację dla społeczności Klembowskiej,
która wiernie i wytrwale hołduje
wartościom patriotycznym i chrześcijańskim, i w tychże wartościach pragnie kształtować przyszłe pokolenia
młodych Polaków.
W Klembowie regularnie organizowane są uroczystości związane
z obchodami rocznicy śmierci gen.
Żymirskiego. Także w tym roku Klembów uroczyście obchodził, już 181.
rocznicę śmierci Generała. Jako Wójt
Gminy zawsze podkreślam, że generał Franciszek Żymirski zasłużył na
wdzięczną pamięć. Dlatego w Klembowie jest ona starannie pielęgnowana a miejsce to zawsze będzie stanowić wzór, jak należy czcić i szanować
bohaterów naszej ziemi.
opr. red.
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Kapituła Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”
Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki
Ul. Wrzeciono 39 m. 46 Warszawa 00–746
komitet.popieluszki@wp.pl

Warszawa, 28.02.2012 r.

List otwarty do:
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Marszałka Sejmu Ewy Kopacz
Premiera Rządu RP Donalda Tuska
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Przewodniczącego Jana Dworaka
Zwracamy się z apelem do Konstytucyjnych organów Państwa Polskiego
o przywrócenie porządku demokratycznego Państwa.
Z oburzeniem przyjęliśmy decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie przyznając koncesji Telewizji Trwam na nadawanie na multipleksie cyfrowym, odebrała milionom Polaków w Kraju i za granicą podstawowe prawo człowieka do korzystania z pluralizmu medialnego i wolnego wyboru.
Domagamy się o wpłynięcie na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji celem ponownego rozpatrzenia wniosku
Fundacji Lux Veritatis i przyznania miejsca na nadawanie przez Telewizję Trwam w paśmie cyfrowym.
Przypominamy, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostali wydelegowani przedstawiciele Prezydenta
RP, Parlamentu i Premiera RP, którzy są zobowiązani do stania na straży przestrzegania praw człowieka i zachowania standardów demokratycznego Państwa. Są one dziś łamane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
dyskryminując tym samym miliony Katolików w Naszym Kraju i poza jego granicami, odmawiając im prawa
do wyznawania i przekazywania swojej głębokiej wiary, poglądów i patriotyzmu zaczerpniętego z ofiarności
i męczeństwa naszych przodków i tysiącletniej tradycji Chrześcijańskiej.
Mamy pełne prawo do możliwości publicznego odbioru na falach eteru przekazu wiary i prawdy, co gwarantuje Telewizja Trwam. Przypominamy, że wolność Ojczyzny mierzy się wolnością jej obywateli, i że za tą
wolność zginęło w stanie wojennym wielu robotników i Kapłanów, a nasz Patron i Orędownik Ksiądz Jerzy
Popiełuszko został męczeńsko zamordowany za głoszenie ewangelicznej prawdy i wyrażanie troski o Naród
i Ojczyznę. Czyżby przedstawicielom obecnych Władz naszego Państwa i ich funkcjonariuszom marzył się
powrót do tamtych nieszczęsnych czasów?
Domagamy się uszanowania wartości kilkunastu pokoleń Polaków, w tym obecnych Patronów Naszej Ojczyzny: Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki i umiłowanego Papieża Polaka Jana Pawła II, którzy swoim
życiem i postawą wyrażali miłość do Boga i Ojczyzny oraz domagali się wolności słowa i swobodnego wyznawania wiary i ideałów.
Nie zgadzamy się na kształtowanie Polskiego Narodu jedynie poprzez media komercyjne w oparciu o fałszywe
ideologie i zakłamany laicki światopogląd. Wyrażamy dezaprobatę wobec narzucania Polakom niegodziwych
standardów europejskich, eliminujących z ich życia potencjały dobra oparte na fundamencie Chrześcijańskiej
wiary.
Przewodniczący Kapituły
Ryszard Walczak
Kapituła Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” składająca się z osobistości z pośród wyróżnionych.
Wiceprzewodniczący Jan Marczak
Pani Gen. Ewa Błasik
Ks. Stanisław Małkowski
Aktorka Halina Łabonarska
Ks. Prałat płk Sławomir Żarski
Aktor Jan Pietrzak
O. Paulin Eustachy Rakoczy
Sędzia Bogusław Niezieński
Ks. Dziekan Mieczysław Stefaniuk
Prof. Wiesław Wysodzki
Ks. Dziekan Stanisław Kuć
Ks. Prałat Józef Maj
Jan Kasprzyk
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski
Andrzej Melak
Ks. prof. Feliks Felejewski
Kazimierz Andrzej Zych
Ks. Prałat Edward Żmijewski
Andrzej Michalik
Ks. Kanonik Edward Kowara
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Odwiedziny
Burmistrza

W tym tygodniu burmistrz Wołomina Ryszard
Madziar odwiedził Pana Aleksandra Żmudzkiego,
osobę wyjątkowo zasłużoną dla naszego miasta,
wieloletniego Starszego Cechu wołomińskiego
Cechu Rzemiosł Różnych. Blisko godzinne spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Burmistrz w rozmowie z Panem
Aleksandrem interesował się problemami miejscowych rzemieślników
chociażby szkoleniem nowych kadr,
gdyż wiele unikalnych zawodów np. cieśle,
stolarze, piekarze czy szewcy
powoli zanika.
Rozmawiano
również o sprawach bieżących
i problemach lokalnej społeczności o których
władze miasta
nie zawsze są na
bieżąco infor-

mowane. Dyskutowano o zagospodarowaniu Placu 3-maja o rozbudowie
bazy do promocji różnych środowisk
kulturalno społecznych. Poruszano
budowę nowego domu kultury. Sporą część spotkania poświecono nad
wspomnieniami o historii Wołomina
a szczególnie okresu przedwojennego i tuż powojennego. Przy bardzo
smacznej szarlotce zrobionej przez
Panią Żmudzką i gorącej herbacie
z cytryną w interesującej rozmowie,
spotkanie dobiegło końca. Żegnając
się Pan Burmistrz Madziar życząc
dużo zdrowia i pomyślności podziękował za miłą wizytę zapraszając
Państwa Żmudzkich do odwiedzenia
urzędu miasta. Jednocześnie powiedział że czuje się wielce zaszczycony
że mógł spotkać się osobiście z tak
znaną postacią Wołomina i miło mu
że zawsze może liczyć na wsparcie
i dobre rady jako osoby doświadczonej i pamiętającej czasy dawnego
Wołomina.
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Inwestycje są priorytetem

Rozmowa z burmistrzem wołomina ryszardem madziarem o planach rozwoju na 2012 r., pomocy dla pogorzelców oraz o wyzwaniach, które czekają naszą gminę w bieżącym roku.

Za nami już dwa miesiące nowego roku. Czego możemy spodziewać się w 2012 r.? Jakie są Pana
priorytety dla miasta i gminy?
– Niezmiennie, od początku mojej
kadencji, stawiam na inwestycje. To
właśnie nowe ulice, boiska, szkoły
czy też przedszkola bezpośrednio
przekładają się na poprawę jakości
życia mieszkańców, przyciągają do
naszej gminy inwestorów czy też
osoby, które planują się tutaj osiedlić, bo zgiełk Warszawy nie do końca im pasuje. Podjąłem decyzję, że
mimo kryzysu na rozwoju nie można
oszczędzać. Dlatego też w tegorocznym budżecie na inwestycje zostały
zabezpieczone w budżecie ponad 23
miliony zł, czyli więcej niż w 2011 r.
Na razie mamy już podpisane umowy
na wykonanie kanalizacji deszczowej
i nowej nawierzchni w ul. Kolonia
Gródek oraz na gruntowny remont
ul. Lipiny B. Lista planowanych inwestycji jest naprawdę długa. Biorąc

pod uwagę, że zanim na plac budowy
wjedzie ciężki sprzęt, konieczne jest
sporządzenie niezbędnej dokumentacji, czy też przeprowadzenie przetargów, to w drugiej połowie roku
możemy spodziewać się już konkretnych prac. Oczywiście, oprócz gruntownych remontów, w planach mamy
także naprawy nawierzchni dróg oraz
chodników. Obecnie tworzymy listę
miejsc, gdzie takie naprawy są najbardziej potrzebne. Po przerwie zimowej rozpoczęły się już prace na ul.
Lipiny B, ogłosiliśmy też przetargi
na budowę kanalizacji deszczowej w
ul. Łukasiewicza w Wołominie oraz
na budowę szkoły w Leśniakowiźnie.
Ten rok oznacza też dla samorządów dużo pracy w zakresie
tematyki gospodarki odpadami.
Tzw. ustawa śmieciowa nałożyła na gminy obowiązek przejęcia
odpowiedzialności za odpady od
mieszkańców w ciągu półtora roku

od 1 stycznia 2012 r. Jak wyglądają przygotowania Wołomina w tym
zakresie?
– To rzeczywiście bardzo ważny
temat, a czasu na jego wdrożenie nie
ma wcale tak dużo. Z początkiem
roku w Urzędzie Miejskim w Wołominie powołany został koordynator,
którego zadaniem jest przygotowanie
gminy do tego nowego obowiązku.
Jestem pewien, że pan Janusz Czarnogórski, który wcześniej sprawdził
się jako zastępca burmistrza Tłuszcza, świetnie sprosta temu wyzwaniu.
Co do planowanych działań w tym
zakresie to pierwszym krokiem będzie długofalowa akcja informacyjna
skierowana do mieszkańców naszego
miasta i gminy na temat zachodzących zmian.
A co z bezpieczeństwem w Wołominie?
– O tym temacie też nie zapominamy. Jeszcze w zeszłym roku
zakończył się przetarg ma montaż
kolejnych kamer monitoringu miejskiego, dzięki którym policja i straż
miejska może obserwować, co dzieje
się w mieście i błyskawicznie reagować, widząc popełniane przestępstwo lub wykroczenie. Funkcjonariusze zarówno jednej jak i drugiej
formacji podkreślają, że monitoring
jest nieocenionym narzędziem w
ich codziennej pracy. W przyszłości
będziemy zatem starali się jeszcze
bardziej w niego inwestować np.

poprzez stworzenie centrum monitoringu z prawdziwego zdarzenia. Od
początku stycznia w urzędzie działa
też koordynator do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest np.
utrzymywanie stałych kontaktów
relacji z przedstawicielami m.in. Policji, Straży Miejskiej, Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
innych służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wołomin. A wszystko po to, by
poprawić stan bezpieczeństwa lub
też niwelować negatywne skutki różnych zdarzeń.
Luty był tragiczny dla mieszkańców ul. Warszawskiej w Wołominie. Pożary kamienic pozbawiły
własnych czterech ścian wielu
ludzi, którzy stracili niemal cały
dorobek życia, trzeba było ewakuować kilkadziesiąt osób. W jaki
sposób urząd zamierza im pomóc?
– Robimy wszystko co w naszej
mocy, by pomóc pogorzelcom i
wesprzeć ich w tej ciężkiej sytuacji.
W pierwszej kolejności zapewniliśmy poszkodowanym mieszkańcom
pobyt w hotelu. Teraz staramy się
znaleźć rozwiązanie długofalowe
tej sytuacji, a nie tylko doraźne. W
urzędzie działa punkt informacyjny,
uruchomiliśmy także specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniądze, które zostaną wykorzystane,
by pomóc tym ludziom. Do tej pory
na konto wpłynęło ok. 40 tys. zł. Pro-

wadzone są również zbiórki darów
rzeczowych. Cieszy mnie bardzo
duże zaangażowanie mieszkańców w
tej sprawie - do urzędu dociera wiele
sygnałów od ludzi, którzy chcą pomóc.
Od pewnego czasu głośno jest też
o reaktywacji Młodzieżowej Rady
Miejskiej, czyli organu, którego
celem jest przedstawienie głosu
i zdania młodych wołominiaków
na temat różnych spraw. Jest Pan
jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia. Skąd wziął się pomysł?
– Wiele lat temu Młodzieżowa
Rada Miejska działała już w naszym
mieście. Wykształciła takich samorządowców jak radnych Adama Beredę i Michała Milewskiego czy też
Radosława Wasilewskiego. Jestem
zdania, że młodzież powinna czynnie uczestniczyć w kształtowaniu
samorządności na szczeblu lokalnym
i mieć głoś w sprawach, które jej najbardziej dotyczą. Dlatego też wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Krzysztofem Wytrykusem
podjęliśmy decyzję, by na nowo Młodzieżowa Rada Miejska zaczęła działać. Byłem już na kilku spotkaniach
informacyjnych w szkołach i tłumy
uczniów, których widziałem, tylko
utwierdzają mnie w przekonaniu, że
inicjatywa taka jest potrzebna. Liczę
też, że już w marcu uda się przeprowadzić wybory do tego organu.

Prośba do Bartoszewskiego
o sprostowanie
Ryszard Czarnecki na swoim blogu zwraca się z prośbą do Władysława Bartoszewskiego, aby wyjaśnił lub sprostował fakty ze swojego życiorysu często pomijane przez mainstreamowe media.
Poniżej publikujemy treść wpisu
Ryszarda Czarneckiego:
Prośba do Bartoszewskiego o urodzinowe sprostowanie!
Szanowny Panie,
Chciałem Panu złożyć życzenia stosowne do wieku i pozycji społecznej
jaką Pan zajmuje. Nie tytułuję Pana
„profesorem” z racji przykrej historii
związanej z używaniem przez Pana
i wobec Pana tego tytułu, którego
wszak w dniu urodzin przypominać
nie wypada.
Na życzeniach chciałem poprzestać, ale odświeżając informacje
o Panu w Internecie, uznałem,
że poza życzeniami, muszę jeszcze
złożyć wyrazy współczucia. Bo ktoś
wyraźnie manipuluje Pańskim życiorysem. Jak u Orwella w „Roku
1984”, w specjalnej „dziurze pamięci” zniknął fakt pańskiej aktywności
biznesowo-ekonomicznej. Przecież
od stycznia do czerwca 2006 roku
był Pan przewodniczącym Rady
Nadzorczej PLL LOT. Nominacja ta
nastąpiła za rządów premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Jacyś Pana
wrogowie chcą ten fakt ukryć przed
opinią publiczną. Nie ma informacji
o tym np. w poważanym serwisie życiorysów polityków – biografia24.pl.
Dziwnie milczy o tym również newsweek.pl (tekst z ostatniej soboty).
www.gazetapatria.pl

Również w życiorysach doktorów honoris causa KUL mowy o tym nie ma.
Wielka szkoda. Przecież to dobrze
o Panu świadczy, że w wieku 84 lat
zajął się Pan dziedziną – lotnictwem
– o której wcześniej nie miał Pan zielonego pojęcia. Również głucha cisza o tym panuje na portalu wprost.
pl. To dobry przykład dla wszystkich,
którzy chcą podjąć nowe wyzwania,
nową pracę!
Podziwiam Pana tym bardziej,
że jest Pan, że tak to określę, człowiekiem renesansu: jednocześnie pełnił
Pan funkcję szefa RN PLL LOT oraz
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Co za rozległość zainteresowań!
Jednocześnie, wykorzystując nieco
Pańskie urodziny, chciałbym zwrócić Pana uwagę na informacje, które
pojawiły się Internecie, a które całkowicie burza Pański, tak pieczołowicie
chroniony wizerunek. Jestem przekonany, że są to informacje nieprawdziwe. Ba, to chyba wręcz kalumnie! Nie
chce mi się wierzyć, żeby człowiek
taki jak Pan przyjął niemiecki medal
ku czci Gustava Stresemanna. Jestem
wręcz pewien, że nie mógł Pan tego
uczynić, bo ów szef MSZ przedwojennych Niemiec był, obok Hitlera,
największym polakożercą okresu
międzywojennego… Powinien to Pan
natychmiast sprostować!
Podobnie wręcz niewiarygodnie

brzmią informacje, że jako Sekretarz
Kapituły Orderu Orła Białego sprzeciwił się Pan przyznaniu pośmiertnie
wysokich odznaczeń RP dla bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego: Generała Augusta Fieldorfa
i rotmistrza Witolda Pileckiego.
Aż nie chce mi się w to wierzyć! Proszę to natychmiast wyjaśnić i sprostować. Prawda, Panie Władysławie,
że to nie może być rzeczywistością?
W Internecie pojawiła się również
informacja – funkcjonowała ona
wcześniej w mediach – w którą też
uwierzyć nie chcę, nie mogę i nie potrafię. Ludzie piszą, że zachęcał Pan
Pana Premiera Marcinkiewicza, aby
pański syn, mieszkający w Wielkiej
Brytanii, dostał awans na Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego… Niech Pan zareaguje!
Przecież Pan na 100% jest najdalszy od takiego nepotyzmu. Czyż nie?
Przecież ktoś, kogo maksymą było:
„warto być przyzwoitym”, nie mógłby uciekać się do takiej protekcji
i takiego nepotyzmu.
Panie Władysławie, proszę, żeby
Pan natychmiast wszystko wyjaśnił,
zareagował, sprostował, bo przecież
taki autorytet jak Pan musi być jak
„żona Cezara” – poza podejrzeniami.
Z należnym szacunkiem,
Ryszard Czarnecki
patria.gazeta@op.pl
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Oświadczenie A. Macierewicza
ws. L. Wałęsy

okiem patrii

W związku z wypowiedziami na temat materiałów archiwalnych dotyczących pana Lecha Wałęsy informuję, że umieszczając nazwisko Lecha
Wałęsy w Sprawozdaniu przekazanym Sejmowi
w dniu 4 czerwca 1992 r. dysponowałem oryginałami dokumentów.
Część z nich
została odnaleziona w wyniku kwerendy przeprowadzonej w związku
z realizacją uchwały Sejmu RP z 28 maja 1992 r. w podległych Szefowi UOP jednostkach organizacyjnych.
Wśród dokumentów oryginalnych do najważniejszych
należały:
1. karta rejestracyjna na nazwisko Lecha Wałęsy stwierdzająca, że został on zarejestrowany jako Tajny Współpracownik Służby Bezpieczeństwa;
2. Dziennik Rejestracyjny Wydziału III SB w Gdańsku,
w którym odnotowano fakt rejestracji TW ps. Bolek 29
grudnia 1970 r. i zdjęcia z ewidencji 19 czerwca 1976 r.;
3. Arkusz internowanego z 28 listopada 1980 stwierdzający, fakt „pozyskania do współpracy z SB Lecha Wałęsy”;
4. doniesienia agenturalne i notatki ze spotkań z Lechem
Wałęsą jako TW Bolek zawarte w sprawach obiektowych kryptonim „Arka” i „Jesień 70”;

5. charakterystyka Lecha Wałęsy jako Przewodniczącego
KKP NSZZ „Solidarność”zawarta w sprawie obiektowej kryptonim „Związek”/”Klan”, w której odnotowano fakt jego współpracy z SB.
Wszystkie te dokumenty po przekazaniu Prezydentowi
Lechowi Wałęsie w 1993 r. zostały zniszczone. Zgodnie z
informacjami opublikowanymi w ostatnich dniach przez
„Nasz Dziennik” oraz „Uważam Rze” poświadczone kopie części z nich ( dokumenty wymienione w pkt.4 i 5)
zostały odnalezione w Archiwum Sejmowym. W związku
z tym, zwracam się do władz Sejmu RP o przekazanie ich
do Instytutu Pamięci Narodowej celem udostępnienia opinii publicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

Przełom października i listopada 1981 r. – Londyn – Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny). Kazimierz
A. Zych, Henryk Potęga, Tomasz Borkowy – filmowy Andrzej Talar (w środku), z lewej agent filmowy.
REKLAMA

Antoni Macierewicz
Minister Spraw Wewnętrznych
RP 1991-1992r.
Warszawa 20. 02. 2012 r.

Wydarzenie roku
2011
Towarzystwo Przyjaciół Wołomina ogłasza
coroczną edycję wyróżnienia „Dla twórcy
najwartościowszego wydarzenia roku”
za 2011 rok w kategoriach:

REKLAMA

1. Osoba fizyczna
2. Instytucja (osoba prawna)
Pisemne zgłoszenie kandydatów do WYRÓŻNIENIA STATUETKĄ autorstwa artysty
rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego prosimy kierować na adres:
TPW, 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 57, Urządu Miasta Wołomin
05-200 ul. Ogrodowa 4 (sekretariat burmistrza) lub na adresy e-mail redakcji lokalnej
prasy: „Wieści Podwarszawskie” wiesci@wiesci.com.pl , „Fakty.wwl”
fakty@fakty.wwl.pl, „Życie Powiatu” redakcja@zyciepw.pl, „Dobry Znak”
redakcja@gazetadobryznak.pl, „netKonkret” reklama@netkonkret.pl, „TKM”
reklama@tkmtuiteraz.pl, Radio „FAMA” d.jagielska@famka.pl i gazety „PATRIA”
patria.gazeta@op.pl najpóźniej do końca marca 2011 roku.
Zgodnie z tradycją i Regulaminem wręczenie Statuetek Wyróżnienia nastąpi
na Uroczystej Sesji Rady Miasta w 93. rocznicę nadania praw miejskich Miastu
Wołomin lub 3 maja w Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Za Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, Prezes Jan Tokarski, Tel. 604 578 845
REKLAMA
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