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Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech radosna wieść
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Memento mori

Narodowa hańba!

„Nagie ciała ofiar smoleńskiej katastrofy Rosjanie wrzucili do foliowych worków, położyli na nie
ubrania i włożyli do metalowych trumien, które zalutowano. Miesiąc później do Polski trafiły osobno
niezidentyfikowane szczątki. Nie zbadano ich. Na polecenie ministra Michała Boniego zostały skremowane.
Kazimierz Andrzej Zych
Portal niezależna.pl na swoich stronach informuje o niewiarygodnych
działaniach Rosjan podczas badania
ciał Polaków poległych tragicznie
w niewyjaśnionej katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Mija dwa lata od tamtego
tragicznego poranka, a w sprawie
wyjaśnienia jej przyczyn nic konkretnego nie ustalono. Szereg sprzecznych ze sobą tez, nieprawdziwych
informacji nie posuwa śledztwa do

w oczach opinii światowej? Na stronie niezależna.pl czytamy:
„Nagie ciała ofiar smoleńskiej katastrofy Rosjanie wrzucili do foliowych worków, położyli na nie ubrania i włożyli do metalowych trumien,
które zalutowano. Miesiąc później
do Polski trafiły osobno niezidentyfikowane szczątki. Nie zbadano ich.
Na polecenie ministra Michała Boniego zostały skremowane.”
Szokujące? Na pewno. Ale tak stało
się naprawdę. I nie można tego absolutnie tłumaczyć „kulturą wschod-

obywatelom.
Trzeba jasno powiedzieć: prawda
o katastrofie smoleńskiej miała być
na zawsze pogrzebana w foliowych
workach razem z ciałami ofiar, by
nikt nigdy nie dowiedział się o tym,
co naprawdę wydarzyło się na lotnisku Siewiernyj. Ktoś by powiedział,
Polaków nie stać na tak wstrętne postępowanie – a jednak nie tak odległa
sprawa pochówku premiera II RP,
Wodza Naczelnego Wojska Polskiego – generałaWładysława Sikorskiego kładzie się cieniem na honorze
Polski i godnego pochówku głowy
państwa.

Naczelny Wódz leżał
w byle jakiej koszuli…

Pogrzeb gen. Władysława Sikorskiego na Wawelu – 26 listopad 2008 r.
przodu, wręcz je komplikuje. Odmowa dopuszczenia do badań patomorfologicznych ze strony rodzin tragicznie zmarłych – światowej sławy
uczonego prof. M. Badena z USA tylko urealnia to, że coś jest ukrywane
i nie może dotrzeć do opinii publicznej. Sam profesor w wywiadzie prasowym stwierdził, że jeszcze w swojej pracy nie spotkał się z odmową
uczestnictwa w badaniach ofiar katastrof, w Polsce spotkało go to po raz
pierwszy. Tak naprawdę, co jeszcze
w tej jakże szczególnej sprawie może
nas Polaków zaskoczyć i zhańbić

nią” ani tym, że „w Rosji tak robią
ze zwłokami”. Po ekshumacji ciał
rodziny cara Mikołaja II Rosjanie
zachowali najdalej idącą staranność,
o czym w wywiadzie mówi nam prof.
Michael Baden, który przeprowadzał
te badania. Analizowano każdy dostępny skrawek zachowanego materiału czy ciała.
W tej sytuacji jesteśmy już zmuszeni stwierdzić, że stała się rzecz
straszna. Polski rząd okazuje się
współodpowiedzialny za tuszowanie
rosyjskich działań i kłamstw. Innymi
słowy, działał przeciwko własnym

Ostatnia droga krzyżowa
Jana Pawła II – 7. rocznica śmierci

25 marca 2005 r. Jan Paweł II
uczestniczył w ostatniej w swoim
życiu drodze krzyżowej. Papież, który od początku swojego pontyfikatu
przez wszystkie lata przewodniczył
nabożeństwu, także tym razem mimo
ciężkiej choroby chciał w nim wziąć
udział. Nie mogąc osobiście być
w Koloseum, ze swojej kaplicy prywatnej, za pośrednictwem telewizji,
łączył się duchowo w modlitwie
z tymi, którzy odprawiali drogę krzyżową. Camillo Ruini, który przewodniczył nabożeństwu, odczytał
przesłanie Ojca Świętego i przez
pierwsze dwie stacje niósł krzyż.
Przy XIV stacji Jan Paweł II wziął
krzyż w swoje ręce i objął go, co zostało ukazane całemu światu za pośrednictwem telewizji.
/AFP
www.gazetapatria.pl

Według śp. Janusza Kurtyki Prezesa IPN sama ekshumacja okazała
się ważna dla wojska i państwa polskiego również w warstwie ideowej.
Wódz Naczelny i premier rządu na
uchodźstwie leżał w grobie na Wawelu w byle jakiej koszuli i w worku
foliowym, w którym został przywieziony z Anglii. To niebywały skandal. „Jeżeli państwo nie dba o swoich wodzów naczelnych i o swoich
premierów, to z całą pewnością nie
będzie dbało o swoich obywateli.”
Był już najwyższy czas, aby szczątki
Naczelnego Wodza zostały przykryte
mundurem generalskim – powiedział
Prezes Kurtyka. O skandalicznym
pochówku generała Sikorskiego tak
napisał redaktor Tomasz Gdula:
„Ekshumacja zwłok gen. Władysława Sikorskiego zmyła z państwa
polskiego hańbę, jaką były jego dwa
poprzednie pogrzeby. Może też rozwiać wątpliwości wokół przyczyn
śmierci naczelnego wodza. Ale nie
wokół okoliczności”.
Sposób, w jaki pochowano generała Sikorskiego w 1943 roku w Anglii
i w Krakowie 50 lat później to skandal – uważa Janusz Kurtyka, prezes
Instytutu Pamięci Narodowej. Podobnych opinii jest więcej, gdyż Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera rządu RP złożono do
trumny niemal nagiego.
„Miał na sobie jedynie bieliznę
i wojskową koszulę, a ciało owinięto brunatnym wojskowym kocem.
W 1993 roku ekshumowano szczątki
spoczywające na cmentarzu lotników w Newark. Wtedy otwarto trumnę, lecz zamiast odziać generała
w należny mu mundur, zwłoki wraz
z okrywającym je kocem wrzucono
jedynie do foliowego worka i ponownie zamknięto wieko”.
Przed złożeniem w królewskiej katedrze na Wawelu już nikt nie otwierał trumny. To nie do pomyślenia,
że polskie władze niepodległej Polski
po blisko pięćdziesięciu latach reżimu komunistycznego sprowadzając
doczesne szczątki Wodza Naczelnego, najwyższego przedstawiciela
II RP na uchodźstwie, otwierają
trumnę i kładą zwłoki do worka foliowego, by ponownie bez munduru
generalskiego złożyć je do nowej

trumny i uroczyście pochować na
Wawelu. Czemu miało to służyć?
Chyba nie wyraźnemu symbolowi
odcięcia się Polski od wpływów sowieckich. Nie możemy zapomnieć
mimo wielu wad Generała, że był on
nieugięty w sprawie powrotu granic
Polski sprzed okresu wybuchu wojny. Historycy twierdzą, że tu należy
szukać przyczyn katastrofy samolotowej polskiego Liberatora. Decyzja śp. Prezesa IPN Janusza Kurtyki
o ponownej ekshumacji była jedyną
i słuszną, by zawrócić z tej hańbiącej
drogi państwo polskie. Brak badań
ofiar katastrofy smoleńskiej i posłuszne godzenie się władz państwowych na rosyjski „prykaz” (nie otwierania trumien), dowodzi niechlujstwa
i braku odpowiedniego nadzoru nad
rosyjskimi patologami i służbami,
które robiły co chciały. Słowa minister Kopacz dzisiejszej marszałek
Sejmu o doskonałej współpracy przy
ekshumacji i przesiewaniu ziemi na
metr głębokości z miejsca katastrofy,
możemy zaliczyć jako czarny humor
z największej tragedii naszej Ojczyzny po II wojnie światowej.
Dziś czytając szokujące informacje
z badania ekshumacji ciał tragedii
smoleńskiej, o rosyjskich gumowych
rękawiczkach i śmieciach zaszytych
w ciele posła Gosiewskiego, słowa
polskiej minister – podkreślam minister, a dziś drugiej osoby w państwie,
muszą przerażać. „Najmniejszy skrawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy, wtedy
kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości jednego metra
i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie”.
Brak ewidentnych ludzkich reakcji
i okazania należnego szacunku ofiarom tragedii i ich rodzinom (kradzież
tablicy smoleńskiej) nie może rekompensować żadna doniosła uroczystość czy dobierane słowa przemówień jak próbuje nam to przedstawić
pan minister Nałęcz w kontekście
pochówku gen. Sikorskiego.
„Mimo to, mówienie o pohańbieniu generała z racji braku munduru
to gruba przesada” – twierdzi znany historyk prof. Tomasz Nałęcz.

Ś.P. prof. Janusz Kurtyka prezes IPN.
„Sikorski miał cudowny pogrzeb
w londyńskiej katedrze, u trumny
stali przedstawiciele całej koalicji
antyhitlerowskiej, a potem równie
dostojnie żegnano go na Wawelu
w 1993.” Przypomnijmy czytelnikom, że w tamtym czasie prezydentem Rzeczypospolitej był Lech Wałęsa, a premierem Hanna Suchocka.
Tomasz Nałęcz – obecnie minister
w Kancelarii Prezydenta jeszcze
nie tak dawno, bo w 2010 roku
w Ossowie, usilnie w towarzystwie
dr Krzysztofa Kunerta w porozumieniu z burmistrzami Wołomina i Zielonki zabiegał o odsłonięcie pomnika żołnierzy bolszewickich mówiąc
o obowiązku godnego pochówku. Co
się stało, że tego godnego pochówku zabrakło w przypadku tragicznie
zmarłych Polaków pod Smoleńskiem, a wcześniej Wodza Naczelnego Rzeczypospolitej Polskiej,
zmarłego w do dziś nie wyjaśnionej
katastrofie gibraltarskiej?
To nie przypadek, ale na pewno,
co najmniej osobliwy zbieg okoliczności, że te dwie tragedie są często
porównywane w kontekście niewyjaśnionych dziejów historii Polski
i Rosji.

Po ekhumacji zwłok gen. Sikorskiego, tuż przed zamknięciem trumny w obecności
pracowników IPN i oficerów Wojska Polskiego
patria.gazeta@op.pl
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Pamiętając o poległych w Powstaniu Styczniowym
„Przed Twe ołtarze zanosimy błaganie: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!” - ze słowami pieśni na ustach, 149 lat temu
uczestnicy Powstania Styczniowego walczyli o wolność Polski. 25 marca br., w rocznicę tamtych wydarzeń, uczczono w gminie Strachówka pamięć o bohaterach 1863 roku. Organizatorami obchodów byli starosta wołomiński Piotr Uściński oraz wójt
gminy Strachówka Piotr Orzechowski.
„Powinniśmy pamiętać o tradycjach, o bohaterach naszej historii
i obchodzić te święta z należytym
szacunkiem. Tak właśnie czynimy
tutaj, modląc się i składając hołd
poległym powstańcom – powiedział
Starosta Piotr Uściński. – Dzisiejszy
patriotyzm ma wiele wymiarów –
podkreślił starosta – Ważne, aby być
patriotą, szanować swoją ojczyznę”
Oprócz gospodarzy udział w uroczystości wzięli również wicemarszałek województwa mazowieckiego
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski,
z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Bożena Żelazowska, wicestarosta Konrad Rytel,
przedstawiciele Związku Inwalidów
Wojennych, NSZZ „Solidarność”
region Mazowsze – oddział Wołomin, burmistrzowie i wójtowie gmin
powiatu wołomińskiego, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
oraz przewodniczący rad gminnych,
radni powiatowi, młodzież szkolna
oraz mieszkańcy Strachówki i okolic.
Senator Annę Aksamit reprezentował
Adam Łossan, natomiast w imieniu
posła na Sejm RP Jacka Sasina głos
zabrał radny powiatowy Janusz Tomasz Czarnogórski.
W intencji bohaterów Powstania
w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strachówce
została odprawiona Msza św. Druga
część uroczystości odbyła się przed
mogiłą powstańczą z 1863r. w Kątach Wielgi, gdzie delegacje lokalnych władz samorządowych, kombatantów oraz uczniów złożyły kwiaty
i wieńce.
Przy pomniku poległych wartę honorową pełnili żołnierze z 9. Batalionu Łączności w Białobrzegach. Apel
Poległych odczytał porucznik Stanisław Wiszniewski.
Po zakończeniu części oficjalnej, młodzież z Zespołu Szkół im.
Rzeczpospolitej
Norwidowskiej
w Strachówce przybliżyła zebranym
przebieg pamiętnych walk z 1863r.
Uroczystość uświetnił koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Warszawy, która
przybyła do Strachówki pod dowództwem kapelmistrza majora Artura
Czereszewskiego.
Pokaz umiejętności kawaleryjskich
w wykonaniu jeźdźców z 1 Pułku
Ułanów Krechowieckich w Kobyłce
zakończył to patriotyczne spotkanie.
Z ramienia Starostwa uroczystość
pod pomnikiem powstańczym prowadziła Katarzyna Rutkowska.

Mogiła powstańców styczniowych.

Powstanie styczniowe
na ziemiach powiatu
wołomińskiego

W latach 1815-1867 tereny obecnego powiatu wołomińskiego należały do powiatu stanisławowskiego.
W czasie Powstania Styczniowego
najdogodniejszym terenem w powiecie do prowadzenia działań partyzanckich były lasy radzymińskie
i nieporęckie. W powiecie stanisławowskim wojska rosyjskiego nie
było wiele, ale porządku strzegły potężne garnizony w Warszawie. W naszym regionie formowały się grupy
i oddziały spiskowe. Tu miały również miejsce bitwy i potyczki z wrogiem.
Od początku powstania, w styczniu
1863 r., organizacja spiskowa powiatu stanisławowskiego pomagała
w przerzucie do lasów nieporęckich
i do oddziałów powstańczych na
Podlasiu ochotników z Warszawy
oraz poborowych chroniących się
przed carską branką.
W styczniu i w lutym 1863 roku
w powiecie działały małe grupy powstańcze sformowane przez Ignacego Mystkowskiego. Od początku
lutego jednak najaktywniej na tym
terenie działał oddział naczelnika
powstańczego powiatu stanisławowskiego majora Józefa Jankowskiego,
liczący prawie 100 partyzantów. Major prowadził intensywne szkolenia
oraz urządzał śmiałe i udane rajdy
pod Warszawę, niepokojąc placówki
rosyjskie. Stoczył potyczki z oddziałami rosyjskimi pod Nieporętem,
Łochowem, Markami, Radzyminem
i Międzylesiem. Do historii Radzymina przeszedł fakt, że za udział
w powstaniu Rosjanie rozstrzela-

li czterech mieszkańców miasta
w dzielnicy zwanej „Grudkami”.
Źródła
historyczne
podają,
że w marcu 1863 oddział Jankowskiego połączył się na krótko z oddziałami Józefa Malińskiego „Janko
Sokoła” i Władysława Czarkowskiego „Ludomira Czajki”, „Czajkowskiego”, działającego na Podlasiu
w powiecie bialskim. Powstańcze
zgrupowanie zostało rozbite 18 marca pod Dziecinowem (dziś powiat
otwocki). Jankowski uratował się
z masakry i wrócił do lasów radzymińskich by tam odbudowywać oddział. W późniejszym okresie prowadził walki na północy powiatu.

Tymczasem partia Czarkowskiego
spod Dziecinowa ruszyła do lasów
między Jadowem a Stanisławowem.
Oddział był słabo uzbrojony, głównie w kosy, siekiery i okute żelazem
kije. 20 marca kwaterując w folwarku
Kąty-Czerniki (dziś Kąty Czernickie)
został zaatakowany przez carską kolumnę mjr. Antuszewicza, liczącą
500 żołnierzy i 2 działa. Powstańcy
osłaniani przez strzelców wycofali
się do lasu i leśnymi duktami dotarli
do Międzylesia. Najpierw ostrzelani,
potem otoczeni przez carską piechotę znaleźli się w sytuacji krytycznej.
Śmiałe uderzenie na jedno ze skrzydeł umożliwiło Czarkowskiemu wydostanie się z pętli. Oddział został
jednak zdziesiątkowany.
Poległych powstańców pochowano
na polu bitwy. Dwie zbiorowe mogiły w Boruczy oraz mogiła w Kątach
Wielgi wybudowano na grobach tych
właśnie powstańców. Pojedyncze
groby powstańcze z lat 1863-1864
znajdujemy ponadto na różnych
cmentarzach powiatu wołomińskiego.
Pomniki na mogiłach w Boruczy
wybudowano w 1935 r. z inicjatywy starosty powiatu radzymińskiego
– Morawskiego. Wybudowane zostały ze składek społecznych mieszkańców gmin: Klembów, Ręczaje,
Strachówka, Kamieńczyk, Jadów,
Stanisławów i Międzyleś. Pomnik na
mogile w Kątach Wielgi wystawiła

natomiast 3 maja 1930 r. parafia Stanisławów.
O tym, jak duże znaczenie miały
mogiły dla lokalnej społeczności
i wszystkich walczących o Polskę,
świadczy fakt, że w czasie okupacji żołnierze przyjmowani do Armii
Krajowej przy nich właśnie składali
przysięgę wojskową.
Władysław Czarkowski wyrokiem
sądu wojennego został rozstrzelany
w Siedlcach 17 lipca 1863r. Józef
Jankowski ujęty został 21 stycznia 1864r. pod Zegrzem i stracony
w warszawskiej Cytadeli 12 lutego
1864r.
Katarzyna Pazio,
Wydział Edukacji, Kultury
i Promocji Starostwa

Władze samorządowe powiatu: K. Rytel, P. Uściński, P. Solis oraz w mundurze oficera
radny Andrzej Michalik.
patria.gazeta@op.pl
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A Niemcy obronią nam Gdańsk

Tygodnik „Polska Zbrojna” nawiązujący tytułem do wojskowej gazety codziennej z okresu Drugiej RP, ukazujący się teraz nakładem Wojskowego Instytutu Wydawniczego utrzymywanego przez
MON (7,5 mln zł dotacji) poinformował o konferencji polsko-niemieckiej odbytej ostatnio (w relacji
nie pada data?) w Berlinie.
Tygodnik bardzo ogólnikowo opowiada o przebiegu konferencji jednak
i z tego można co nieco wywnioskować. Obie strony zgodnie więc
podkreślały, że „od czasów przyjaźni
polskiego króla Bolesława Chrobrego z niemieckim cesarzem Ottonem III minęło ponad tysiąc lat...”
i: „W tysiącleciu częściej współpracowaliśmy niż toczyli wojny”. Wprawdzie Zdzisław Najder wskazywał,
że ciemną kartą w tej idylli była
„pierwsza połowa XX wieku”, ale to
był jedynie przykry wyjątek.

Należy więc uznać, że wojny
z Niemcami polskich Piastów, krwawe starcia Polski z Brandenburgią
i Zakonem Krzyżackim wreszcie złowieszcza rola Prus w doprowadzeniu
do rozbiorów Rzeczypospolitej nie
zasługują na pamięć. Wykładowca
z Akademii Obrony Narodowej płk
dr Jeremiasz Ślipiec stwierdził nawet, że „Niemcy to nie wróg, ale
historyczny sojusznik w obronie Europy”.
Równie ciekawy były ustalenia,
poczynione „z dużym realizmem”,
motywów podjęcia współpracy
przez Polaków i Niemców po 1989
r. Stwierdzono więc, że po polskiej
stronie zdecydowała „wola rządów”.
A po stronie niemieckiej: „mógł to
być głęboko ukrywany szacunek do
przeciwnika z czasów II wojny światowej” (sic!). Ha, kto się czubi, ten
się lubi!
Po takim odkryciu zaczęła się
rozmowa o stanie bezpieczeństwa
w Europie. Okazało się, że w UE nie
ma aktualnej strategii bezpieczeństwa, ostatni taki dokument przyjęto w 2003 r. Do tego uczestniczący
w konferencji Adam Krzemiński
z „Polityki” przypomniał opinię doradcy kanclerza Kohla: „NATO jest
już prawie trupem i musi zostać na
nowo wymyślone”. Polscy uczestnicy konferencji namawiali więc
Niemców, aby ci „coś wymyślili”.
No bo „wszystko w rękach Niemiec”
– ogłosił prof. Krzysztof Miszczak
dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu
ds. Dialogu Międzynarodowego (tym
„pełnomocnikiem” jest Władysław
Bartoszewski, który „ma tytuł profesorski nadany przez rząd Bawarii”).
Niemcy wykręcali się jak mogli.
Opowiadali o poznawaniu się, stuwww.gazetapatria.pl

diowaniu, wymianie studentów, organizowaniu konferencji etc. A w sprawie europejskiej strategii obronnej
podnosili, że nie ma sposobu, aby ją
uchwalić. Nie nadaje się też do tego
przyjęta na szczycie NATO w Lizbonie nowa koncepcja strategiczna,
uznawana przez stronę polska za sukces, a określoną przez posłankę Elke
Hoff mianem „zimnowojennej”. Natomiast dr Claudia Major wyjaśniała
Polakom, że zanim powstanie jakaś
strategia wojskowa UE, to wcześniej
Niemcy same musza określić czego
chcą, a jeszcze tego nie wiedzą.

Mimo to czytam w relacji konkluzję: „Dopiero narzucenie Europie
przez Berlin głębszej integracji politycznej otworzy drogę do niezbędnych reform, także w dziedzinie
bezpieczeństwa”. Być może do tego
„narzucenia” rzeczywiście dojdzie,
tylko skąd pewność, że Niemcy tak
samo widzą kwestię bezpieczeństwa
Europy jak Polacy?
Na początku konferencji jej współorganizator Marek Sarjusz-Wolski,
dyrektor WIW i redaktor naczelny
„Polski Zbrojnej” wg relacji; „Postawił też prowokacyjne pytanie: czy
wyobrażamy sobie, że Bundeswehra
pomaga bronić polskiego Gdańska?
W obliczu wycofywania się Amerykanów z Europy nie jest to tylko teoretyczne rozważanie.”
Sądząc z wypowiedzi strony niemieckiej w trakcie obrad nie było
ani praktycznych, ani „teoretycznych
rozważań” na temat roli Bundeswehry w obronie Gdańska. Żadnych rozważań na ten temat nie było! Może
dlatego, że pytający nie powiedział
przed kim ci Niemcy mieliby bronić
naszego Gdańska – przed Szwedami,
Estończykami, Finami, czy... ?

Ech przecież nie on!
Autor pytania zamiast trzeźwej
oceny efektów spotkania w Berlinie
zamieścił w swoim tygodniku własny

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
traktowane są ponownie jako nienawidzony „kordon sanitarny” będący
zawalidrogą w tworzeniu „wspólnej
przestrzeni od Władywostoku do Lizbony”, a ponadto jako potencjalny
sojusznik Ameryki.”
felietonw którym wykpiwa „widmo
strachu przed Niemcami”.
Wyśmiewa m.in. uniewinnienie
„pięciu teutońskich dywersantów,
którzy 11 listopada 2011 roku usiłowali rozbroić kolumnę Wojska Polskiego maszerującą w służbie cesarza
Napoleona I” (chodzi o bandyckie
zachowania lewackich bojówkarzy
z Niemiec w dniu święta Niepodległości). Pokpiwa, że jeśli Polacy
„nie skierują bodźców sumarycznych
stymulujących zbiorową histerię na
odcinek suwerenności, kolejnych siedemdziesięciu sabotażystów pozostanie bez zasłużonej kary”. Rzeczywiscie pozostała część niemieckich
zadymiarzy z 11 listopada jeszcze
oczekuje na wyrok. Pan dyrektor/
redaktor kończy opowieścią, jak to
w Berlinie odniósł sukces bowiem
jego autobus z polskimi uczestnikami konferencji został przepuszczony
przez samochód, w którym znajdowała się Angela Merkel. „Dlaczego”
– pyta facecjonista z „Polski Zbrojnej” i zaraz odpowiada: „Bo pani
kanclerz miała czerwone światło”.
Następnie ironicznie dodaje: „I to ma
nas przekonać do germańskich porządków w Europie? Nigdy!”
W 2011 r. minister obrony Klich
dokonał reorganizacji pionu wydawniczego MON. W miejsce działu
Redakcja Wojskowa utworzył Wojskowy Instytut Wydawniczy. Posłów
MON przekonywał, że ten zabieg
powodują kwestie oszczędnościowe. Jeden z podwładnych Klicha
odpowiadając na interpelację posła
Wojciecha Szaramy z PiS wyjaśnił:
„Dotychczasowe bezpośrednie finansowanie Redakcji Wojskowej
z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na poziomie ok. 7,6 mln zł
i dochodów własnych wynoszących
ok. 1,2 mln zł zostało zamienione
na dotację podmiotową w wysokości 7,173 mln zł i dochody własne
w wysokości ok. 1,5 mln zł.” Rzeczywiście wykazano oszczędności
– przedtem wydawano 8,8 mln, po
zmianie 8,7 mln. Potwierdzenia czy
tak rzeczywiście jest nie ma. Zdaniem ekspertów MON tworząc ten
instytut „wybrało najmniej przejrzystą formę, która stwarza bardzo
niezdrowy i potencjalnie korupcyjny
mechanizm”. W prasie komentowano

też powołanie na dyrektora nowej
placówki Sarjusz-Wolskiego bez
konkursu. Min. Klich powiedział, że
„rechotał” czytając takie opinie. Sądząc po felietonie Sarjusz-Wolskiego
w „Polsce Zbrojnej” ta skłonność do
rechotania pozostała w MON.

Prof. Tadeusz Marczak kierujący
Zakładem Studiów nad Geopolityką
Uniwersytetu Wrocławskiego ogłosił
tekst Europa w uścisku Niemiec
Wg Profesora Europa jest „w rękach Niemiec”, ale wnioski, jakie
można wyciągnąć, nie są tak radosne,
jak je chcą zobaczyć funkcjonariusze
polskiego resortu obrony.
„Na wschód od Polski następuje reintegracja przestrzeni postsowieckiej
w postaci tzw. Związku Eurazjatyckiego funkcjonującego od 1 stycznia
2012 roku. Na zachód od nas Niemcy
usiłują uzyskać pozycję, jaką miała
III Rzesza w latach 1939-1940. Polska i inne kraje międzymorza bałtycko-czarnomorsko-adriatyckiego

..................................
Zastanawia jeszcze jedno. W końcu
marca 1945 roku wojska niemieckie
nie obroniły przed Rosjanami niemieckiego Gdańska.
Na jakiej podstawie redaktor z monowskiego pisma sądzi, że polskiego
Gdańska niemieckie wojska będą
broniły, nie wiadomo przed kim,
z lepszym skutkiem?
W czasie konferencji berlińskiej powoływano się na historycznie dobre
stosunki polsko-niemieckie. Szkoda,
że nie przypomniano dawnego przykładu niemieckiego wsparcia dla polskiej obrony Gdańska. W czasach panowania Władysława Łokietka polski
dowódca obrony Gdańska zwrócił się
do wielkiego mistrza krzyżackiego
pomoc w walce z Brandenburczykami. Za to wsparcie Krzyżacy mieli
otrzymać wynagrodzenie pieniężne. Niemieccy rycerze zjawili się
w Gdańsku zajęli połowę grodu i zaczęli wypędzać z twierdzy Polaków.
Następnie wymordowali wszystkich
mieszkańców miasta jednocześnie
paląc ich dobytek. Polacy oskarżali
Krzyżaków o zabicie przeszło dziesięciu tysięcy ludzi. Ci próbowali
dowieść, że śmierć poniosło raptem
szesnastu gdańszczan. Twierdzili,
że mieszkańcy zostawili im miasto
opuszczając domy z własnej woli i na
ochodne sami spalili swój dobytek.
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Kresowi rycerze

Pamięci Żołnierzy Wileńszczyzny
– wiernych do końca
Dr Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Początki
antykomunistycznego
podziemia
niepodległościowego
sięgają Kresów Wschodnich, gdy
w połowie 1944 roku oddziały Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego
Armii Krajowej podjęły zbrojną walkę o zachowanie integralności ziem
Rzeczypospolitej.
W lipcu 1944 roku dowódca Okręgu Wileńskiego AK ppłk Aleksander
Krzyżanowski pseudonim „Wilk”
wydał rozkaz rozpoczęcia w ramach
Akcji „Burza” operacji „Ostra Brama”, której celem było samodzielne
opanowanie Wilna przed wkroczeniem tam sowietów. W trwających
od 7 do 13 lipca 1944 roku walkach,
zwanych Powstaniem Wileńskim
uczestniczyło 13 tysięcy żołnierzy
AK. Straty w trakcie tych działań
wyniosły blisko 500 zabitych i 1000
rannych.
Jeszcze większe straty Armia Krajowa poniosła wkrótce ze strony
Armii Czerwonej. Około 6 tysięcy
żołnierzy otoczonych po zdobyciu
Wilna w Puszczy Rudnickiej, zosta-

ło zesłanych do rosyjskich łagrów,
w tym komendant Okręgu „Wilk”
Krzyżanowski.
Wkrótce ujęty został również nowy
dowódca wileńskich oddziałów mjr
Czesław Dębicki „Jarema”. Stojący
na czele jednostek nowogródzkich
ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” zginął 26 sierpnia 1944 roku
w starciu z oddziałami Armii Czerwonej pod Surkontami.
Jedna z większych bitew z NKWD
została stoczona pod Rowinami. W
jej wyniku rozbite zostały oddziały „Orlicza” i „Tumrego”. Zginęło
89 żołnierzy AK, 25 zostało ujętych
przez sowieckie siły bezpieczeństwa.
NKWD straciło około 50 ludzi.
W latach 1944-45 polskie podziemie na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie poniosło ciężkie straty. Zamordowanych zostało blisko
3 tysiące żołnierzy. W więzieniach
i łagrach znalazło się około 20 tysięcy
osób. Do grudnia 1945 roku NKWD
przeprowadziło na tym terenie ponad
8 tysięcy operacji, w wyniku czego
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aresztowano również ponad 58 tysięcy osób bezpośrednio nie związanych
z konspiracją.
Według szacunków „Karty” i Instytutu Pamięci Narodowej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie aresztowano około 13 tysięcy żołnierzy AK
i 7 tysięcy „osób wspomagających”.
Około 3 tysięcy żołnierzy zginęło
w walkach z sowietami.
W Orędziu z 29 lipca 1944 roku do
uczestników Powstania Wileńskiego,
Prezydent RP Władysław Raczkiewicz pisał:
„Żołnierze Armii Krajowej,
Wasze walki na Wołyniu, w Ziemi
Wileńskiej i Nowogródzkiej, ostatnio
stoczone boje we Lwowie i w Lubelskim i długi, nieprzerwany szereg
działań bojowych na tyłach wroga,
pokazały światu, że Rzeczpospolita,
choć zalana przez wroga i skrwawiona, żyje i nigdy żyć nie przestała.
Wśród największych przeciwności
dowiedliście niezłomnej woli Narodu, by , bez względu na ofiary utrzymać byt wolny i niepodległy.
Ojczyzna Wam tego nie zapomni –
serca całego Narodu są z Wami.
W imieniu Rzeczypospolitej, składając hołd poległym, ślę Wam nieustraszeni rycerze Polski słowa gorącej podzięki.
Niech Bóg Was chroni i prowadzi”.

W tym czasie największym oddziałem w Nowogródzkim dowodził
Czesław Zajączkowski ps. „Ragner”,
w czasie okupacji szef łączności obwodu AK Lida. Oddział „Ragnera”,
osiągnął stan około 300 żołnierzy.
Największą operacją wojskową była
bitwa z oddziałem NKWD pod Olchówką 18 maja 1944 roku, w której
zginęło 23 żołnierzy AK. 1 grudnia 1944 roku potężne i znakomicie
uzbrojone oddziały sowieckie otoczyły niespełna 30. osobową grupę
partyzantów. Mimo to większość oddziału przebiła się z 3-pierściennego
okrążenia. W walce zginęło 7 partyzantów, w tym Czesław Zajączkowski i jego młodszy brat.
W styczniu 1945 roku Komenda
Okręgu Wileńskiego rozpoczęła akcję przerzutową oddziałów zbrojnych
poza granicę jałtańską – na Białostocczyznę. Akcję, zgodnie z poleceniem
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj,
podjął ostatni wileński komendant
AK mjr Antoni Olechowicz „Podhorecki”. W dyspozycji Komendy Wileńskiej pozostawało około 4,5 tysią-

ca ludzi. Nie wszyscy mogli spełnić
dyrektywy dowództwa o przerwaniu
walk i ewakuacji do Polski. Pozostałe
na Wileńszczyźnie grupy partyzanckie od 1947 roku prowadziły beznadziejną walkę o przetrwanie i honor.
Jednym z tych, którzy zdecydowali się nie opuszczać rodzinnej ziemi
był Anatol Radziwonik „Olech”.
W 1943 roku dowodził placówką konspiracyjną w Obwodzie AK
Szczuczyn. Wczesnej brał udział w
operacji „Ostra Brama”. Na przełomie 1944/45 roku zorganizował
grupę partyzancką liczącą ok. 70 żołnierzy. Po likwidacji ppor. Czesława
Zajączkowskiego „Rangera” i por.
Jana Borysewicza „Krysi” stał się
osobą nr 1 na liście wrogów NKWD.
„Olech” dysponował oddziałem liczącym około 500 żołnierzy. W 1948
roku przeprowadził kilka skutecznych akcji przeciwko kolektywizacji
rolnictwa i likwidację najbardziej
szkodliwych aktywistów komunistycznych.
Obok Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego AK, silne, poakowskie
organizacje konspiracyjne – Armia
Krajowa Obywatelska (AKO) istniały na Ziemi Grodzieńskiej. Struktury
konspiracyjne AKO, latem 1945 roku
liczyły około 500 bojowników. Największym zgrupowaniem partyzanckim działającym w lasach puszcz
Augustowskiej , Knyszyńskiej i Białowieskiej była V Wileńska Brygada
AK mjr. Zygmunta Szendzielorza
„Łupaszki”.
Po rozpracowaniu i rozbiciu Okręgu Wileńskiego AK, UB aresztowała
pod Zakopanem w dniu 30 czerwca 1948 roku mjr Szendzielorza.
W październiku 1950 roku rozpoczął
się proces byłych członków Okręgu
Wileńskiego AK, w którym oprócz
„Łupaszki” oskarżeni zostali: ppłk
Antoni Olechowicz „Podhorecki”
– ostatni Komendant Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, ppr Lucjan
Minkiewicz „Wiktor”, kpt Henryk
Borowski „Trzmiel”, Lidia Lwow”
Lala” i Wanda Minkiewicz „Danka”.
Wszyscy, oprócz kobiet, dostali wyroki śmierci. Zostali zamordowani 8
lutego 1951 roku.
W tym samym miesiącu, w wyniku
operacji NKWD, zostały rozbite na
Grodzieńszczyźnie oddziały Franciszka Markisza „Niedźwiedzia”
i Franciszka Palewicza „Komara”.
Walkę prowadziło jeszcze zgrupowanie pod dowództwem Mieczysława
Miedzińskiego „Men”. W ramach samoobrony oddziały „Mena” zlikwidowały około 120 funkcjonariuszy
NKWD i aktywistów prosowieckich.
8 maja 1948 roku Mieczysław Miedziński poległ w czasie sowieckiej
obławy w Czeszczewianach koło
Grodna. Ostatni na tym terenie oddział Stanisława Burby „Skoczka”
zlikwidowany został w 1953 roku.
Poczynając od początku 1948
roku NKWD likwidowało kolejne grupy Anatola Radziwiłowicza
ps. „Olech”. 12 maja 1949 roku jego
oddział otoczyło NKWD. „Olech”
i jego wielu podkomendnych zginęło.
Pozostali, wzięci do niewoli otrzymali wyroki 25 lat łagrów. Ostatni
oddział na Nowogródczyźnie – Bolesława Jurgiela „Jelenia” został rozbi-

ty w 1950 roku.
Miejsca pochówku wielu bohaterskich żołnierzy wyklętych, którzy
zginęli w Polsce centralnej jak przede
wszystkim na Ziemiach Utraconych
pozostają do dzisiaj nie znane.
Wrogość wobec Armii Krajowej jest nadal kreowana w wypowiedziach polityków i mediach na
Białorusi i na Litwie. W 1993 roku
przewodniczący
szowinistycznej
organizacji Vilnija, Kazimieras Garszva,który zorganizował tzw. sąd
społeczny nad AK, który orzekł,
że AK na Wileńszczyźnie dopuściła
się ludobójstwa na Litwinach. Uznajemy AK za armię okupacyjną – powiedział Garszva.
Za sprawą byłego Prezydenta Litwy Landsbergisa rozpętano w Wilnie kampanię wymierzoną w Armię
Krajową, gdzie ostro napiętnowano
obchody 50. rocznicy operacji „Ostra
Brama”, w której uczestnicy zostali
określeni jako zwyczajni bandyci.
W następnych latach nadal kontynuowane były oszczerstwa o „ludobójstwie” polskich partyzantów.
13 marca 2005 roku prywatna litewska telewizja – TV3 wyemitowała
film dokumentalny o rzekomej ludobójczej działalności AK na Wileńszczyźnie. Czterdziestominutowy film
nosił tytuł „Armia Krajowa na Litwie. Ślepy zaułek historii”. W filmie
pojawiają się informacje jakoby polski rząd na emigracji wydał wytyczne
dotyczące „oczyszczenia” Wileńszczyzny z Litwinów, a komendant
Okręgu Wileńskiego AK Aleksander
Krzyżanowski wydał rozkaz zabicia
70 Litwinów za jednego Polaka. Pojawia się też stwierdzenie, że Armia
Krajowa kolaborowała z Niemcami
i Rosjanami.Film w litewskiej telewizji ukazał się nieprzypadkowo. Był
reakcją na zarejestrowanie na Litwie
Klubu Armii Krajowej.
W ostatnich latach Polacy na Wileńszczyźnie podjęli wiele działań
aby zachować pamięć o poległych
bohaterach Ziemi Wileńskiej. W kolejne rocznice operacji „Ostra Brama” na cmentarzu na Rossie odbywają się uroczystości ku czci żołnierzy
AK.
Od ponad 20 lat, w rocznicę bitwy
Armii Krajowej z oddziałami Wermachtu pod Krawczunami gromadzą się Polacy na wzgórzu przy pomniku dowódcy I brygady Czesława
Grombczewskiego „Juranda” i jego
79 towarzyszy broni. Przykładowo 12 lipca 2007 roku w Swianach

gen. AK Aleksande Krzyżanowski „Wilk”.
(ok. 30km od Wilna), z inicjatywy
społeczności polskiej mieszkańców
gminy swiańskiej, odsłonięto i poświęcono pomniki trzech żołnierzy
AK, który zginęli w starciach z kolaborującą z Niemcami litewską policją
i radzieckim NKWD. W ciągu ostatnich pięciu lat na Wileńszczyźnie postawiono już kilkanaście pomników,
poległych żołnierzy AK.
Trzecia („okrągłostołowa”) Rzeczpospolita zapomniała o bohaterskich
żołnierzach podziemia niepodległościowego. Ubeccy oprawcy do ostatnich swoich dni pobierali wysokie
emerytury a kombatanci nie doczekali się uznania i czci, tak jak weterani
Powstania Styczniowego w II Rzeczpospolitej. Władze RP po 1989 roku
nie zrobiły w zasadzie nic na rzecz
przywrócenia prawdy historycznej .
Tym bardziej trzeba podkreślić
ogromną rolę jaką w odtworzeniu
tych wydarzeń i upamiętnieniu postaci odegrało wielu historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. Ostatnio
Fundacja „Pamiętamy” podjęła
dzieło wzniesienia pomnika upamiętniającego rodaków poległych
w walkach z sowietami, pomordowanych i zamęczonych w obozach
koncentracyjnych Rosji Sowieckiej
w latach 1944-1953 na Ziemi Wileńskiej, Ziemi Nowogródzkiej, Ziemi
Grodzieńskiej .
Można mówić o fenomenie Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” wśród młodego pokolenia Polaków. Świadczą
o tym znakomicie redagowane strony
internetowe, działające stowarzyszenia , środowiska, fundacje. Pamięć
o tych, którzy ”chcieli by Polska była
czysta jak łza” zostanie zachowana!
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Wiosenne porządki
w Wołominie

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się porządki na terenie gminy Wołomin. Sprzątane są ulice, grabione trawniki, podcinane krzewy i drzewa.
Naprawiane są także drogi, na których po zimie pojawiły się dziury.
w
mieście:
ul.
Wileńskiej
z al. Niepodległości, ul. Kościelnej
z al. Niepodległości, ul. Legionów
z ul. Wileńską oraz plac 3 Maja
i jego okolice. Na zlecenie urzędu
w ramach dotacji MZO wykonuje
również prace z zakresu pielęgnacji
zieleni: porządkuje trawniki w pasie
dróg oraz na skwerach, dokonuje cięć
pielęgnacyjnych krzewów, usuwa
i przycina niektóre drzewa. Po zimie
sukcesywnie naprawiane są również
nawierzchnie gminnych dróg. Pracownicy MZO codziennie otrzymują
zlecenia i na bieżąco łatają dziury,
aby poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy po naszych drogach. Od
początku marca uzupełniono ponad
320 m. kw. wybojów.
– Początek wiosny to czas kiedy w naszej gminie rozpoczynają
się gruntowne porządki. Zamiatane
i czyszczone są ulice oraz chodniki,
grabione są trawniki, rozpoczyna się
nasadzanie kwiatów, łatane są także
dziury w ulicach, które powstały po
zimowych miesiącach. Wszystko
po to, by miasto i gmina wyglądały
estetycznie i czysto – podkreśla Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar.
Prace będą wykonywane przez
najbliższe tygodnie. Sprzątanie rozpoczęło się od usuwania zalegającego po zimie piachu na ulicach
i zanieczyszczeń przy krawężnikach.
Oprócz tego drogi są zamiatane,
zanieczyszczenia są usuwane mechanicznie przy krawężnikach i na
całej szerokości jezdni. Od zeszłego
tygodnia pracuje ciężki sprzęt, który
czyści nasz ulice, zaczynając prace
od obrzeży gminy, aż do centrum,
tak aby na zbliżające się święta miasto było posprzątane. Prace zlecone
zostały firmie Progress z Sulejówka, która złożyła najkorzystniejszą
ofertę w przetargu rozstrzygniętym
na początku marca. Miejski Zakład
Oczyszczania na bieżąco otrzymuje
zlecenia dotyczące porządkowania
terenów miejskich. Pracownicy codziennie zbierają śmieci i zamiatają chodniki. Trzy razy w tygodniu
sprzątane są główne skrzyżowania
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Stacja kolejowa Ząbki
w drugiej strefie
Pasażerów z Ząbek, podróżujących pociągami KM w ramach Wspólnego Biletu czekają od
kwietnia zmiany. Po wejściu w życie uchwały
Rady m.st. Warszawy o zmianie przystanku granicznego, ich stacja znajdzie się w drugiej strefie biletowej. Od 3 kwietnia mieszkańcy Ząbek
będą mogli podróżować koleją do stolicy tylko
na podstawie biletów ważnych w drugiej strefie
biletowej.

Zmiana strefy wynika z zapisów nowego porozumienia dotyczącego funkcjonowania Wspólnego Biletu na linii wołomińskiej, podpisanego pod koniec lutego br. i obowiązującego do końca czerwca 2016 roku. 3 kwietnia stacja Ząbki
zostanie „przeniesiona” do drugiej strefy biletowej, przystankiem granicznym
będzie Warszawa Wileńska, a na odcinku Zagościniec – Warszawa Wileńska
będą obowiązywały jedynie bilety ZTM ważne w drugiej strefie.
Pasażerowie z Ząbek, dzięki wspólnej inicjatywie ZTM i Urzędu Miasta
Ząbki, będą mogli zwracać aktywne bilety długookresowe ważne w pierwszej
strefie biletowej – bez potrącenia opłaty manipulacyjnej – w specjalnym Punkcie Obsługi Pasażerów, który zostanie uruchomiony w UM Ząbki. Placówka
będzie działała od 2 do 6 kwietnia.
Nawniosek UM Ząbki Punkt będzie czynny:
• 02.04.2012 w godzinach 10.00 – 18.00,
• w dniach 03.04.2012 – 06.04.2012 w godzinach 08.00 – 16.00.
Osoby, które odwiedzą POP otrzymają zwrot niewykorzystanego kontraktu
i będą mogły „od ręki” kupić oraz zakodować na Warszawskiej Karcie Miejskiej odpowiedni bilet ważny w pierwszej i drugiej strefie biletowej.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że warunki podróżowania autobusami ZTM obsługującymi Ząbki tj. liniami 145, 190,199, 718, 738, 740, 805
pozostają bez zmian. Nadal rozpoczynając nimi podróż na przystanku w Ząbkach będzie można dojechać do Warszawy na podstawie biletów ważnych
w pierwszej strefie biletowej ZTM.
www.ztm.waw.pl
www.facebook.com/ztm.warszawa
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W Hołdzie Ofiarom Narodowej Tragedii pod Smoleńskiem
W Siedlcach samorządowcy wszystkich nurtów potrafili wznieś się ponad podziałami i u zbiegu
nowo wybudowanej obwodnicy Siedlec nadali nazwę ulic imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
i im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zaś pobliskie rondo im. Ofiar Smoleńskich.

Ryszard Walczak

Radny Powiatu Wołomin
Prezes Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
Większa część tych inwestycji była
finansowana przy pomocy środków
Województwa Mazowieckiego, aż mi
żal serce ściskał kiedy wraz z Panem
Premierem Jarosławem Kaczyńskim,
Panią Generałowa Ewą Błasik Ojcem
Paulinem z Jasnej Góry Eustachym
Rakoczym i Prezydentem Siedlec
przecinałem wstęgę biało czerwoną
i uczestniczyłem przy poświęceniu
nowo powstałych budowli imienia
współczesnych mężów którzy do
końca służyli umiłowanej przez siebie Ojczyźnie.
Warto podkreślić ze w Siedlcach
nie było wieców sprzeciwu bo zabrakło podżegaczy tak jak w Wołominie
którzy zapominają o swym rodowodzie i wolą bardziej upamiętniać
wrogich najeźdźców bolszewickich
niż własnego Prezydenta i ofiary Narodowej tragedii pod Smoleńskiem.
Z przykrością muszę przyznać że
Samorząd Wołomina nie stanął na
wysokości zadania dopuszczając do
podstawowych błędów proceduralnych przy planowaniu lokalizacji
pod Pomnik Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego na gruncie bez prawa
własności i ten nie równomierny do
potrzeb pomnika prowokacyjny wykop, a z tego wynikły nie współmierny głos krytyki i sprzeciwu na cały
Kraj. Dziwić morze że od przedstawicieli Samorządowych wywodzących
się z formacji której założycielem był
śp. Prezydent RP Lech Kaczyński od
11 sierpnia 2011 r. nie możemy uzyskać odpowiedzi na wniosek i kolejne 3 pisma ponaglające w sprawie
udostępnienia lokalizacji pod budowę pomnika Polskiego Prezydenta
na gruncie Miejskim przed Sądem
w Wołominie.
Dla tego przy podpowiedzi Andrzeja Zycha i Starosty Piotra Uścińskiego rozpoczęliśmy starania o umiejscowienie pomnika Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego przy budynku
Starostwa na obszarze Powiatu Wołomin w tej sprawie złożyłem już
stosowny wniosek w imieniu Stowarzyszenia „Społeczny Komitetu
Budowy Pomnika Ofiar Narodowej
Tragedii pod Smoleńskiem” którego
Zarząd stanowią: prezes Poseł RP
Włodzimierz Bernacki, wiceprezes
Zuzanna Kurtyka, Andrzej Melak
i Ryszard Walczak. Do realizacji
tej inicjatywy lokalnie powołałem
patria.gazeta@op.pl

Grono organizatorów w Składzie
przewodniczący – Ryszard Walczak,
Andrzej Melak, Andrzej Zych, Piotr
Uściński, Poseł RP Jacek Sasin, Poseł
RP Mariusz Błaszczak, Konrad Rytel
i inni. Wierzę głęboko że Samorząd
naszego Powiatu w ramach którego
mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Dziedzictwa Narodowego Edukacji Kultury i Sportu przychyli się
pozytywnie do naszej prośby.
Tym bardziej że honorowy patronat
nad tym pomnikiem na moją prośbę
objął śp. Ks. Prałat pułk. Jan Sikora
oraz najbliższa rodzina Pana Prezydenta: Mama Jadwiga Kaczyńska,
Pan Premier Jarosław Kaczyński,
i Córka Marta Kaczyńska.
Rozpocząłem z Andrzejem Me-

lakiem również starania w naszym
Mieście Ząbki o upamiętnienie Pana
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
i wszystkich pozostałych 95 ofiar Narodowej Tragedii pod Smoleńskiem
w tym mojego przyjaciela Stefana
Melaka prezesa Komitetu Katyńskiego chrzczonego w naszej Ząbkowskiej parafii Św. Trójcy.
Nie wolno nam zapominać że Pan
Prezydent RP śp. Lech Kaczyński zginął wraz ze swoją małżonką
i innymi 94 osobistościami w tym
z moim przyjacielem Stefanem Melakiem na służbie, lecąc oddać hołd
w Katyniu przed mogiłami naszych
rodaków ludobójczo pomordowanym przez sowieckie NKWD w 1940
roku. Niech właśnie pomnik będzie

tym wyrazem naszej wdzięczności
i oddania hołdu wszystkim ofiarom
narodowej tragedii pod Smoleńskiem.
Wstydem będzie niedoprowadzenie do upamiętnienia własnego Prezydenta ze środków społecznych
w świetle wybudowanego i zaakceptowanego pomnika oprawców
bolszewickich w Ossowie, zrealizowanego przy udziale instytucji państwowych i samorządowych ze środków publicznych.
Pomnik najeźdźców bolszewickich
godzi w honor poległych bohaterskich naszych Żołnierzy i w godność
prawdziwych polaków dlatego od
kilku tygodni wraz z przyjaciółmi

przy pomocy środowiska prawniczego prowadzimy działania sprawdzające zgodności z prawem przy wybudowaniu tego haniebnego pomnika.
W tym celu złożyłem stosowne zapytania do Starosty Wołomińskiego
Piotra Uścińskiego który udzielił
sensownych i wyczerpujących odpowiedzi oczekuję na uzasadnienia
do przedstawionych pytań ze strony
Władz Miasta Zielonki i Burmistrza
Wołomnia. Po zgromadzeniu konkretnych informacji i pozyskanych
dowodów złożę stosowne wnioski
do odpowiednich instytucji Państwowych.

REKLAMA
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Prawo wyboru
Szanowni Państwo!
Wybór między prawdą a kłamstwem wcale nie jest taki łatwy jakby
się z pozoru wydawało. Pomijając
fakt, że może być trudno je rozróżnić,
to jeszcze należy uwzględnić kwestę
smaku. Prawda bywa gorzka, a kłamstwo z reguły słodkie.
Jednak, jako autorka kryminałów,
zapewniam Państwa, że każde kłamstwo ma powiązanie z niecnymi postępkami. Jeśli ktoś nam wmawia, że
może być wiele prawd, to nie tylko
kłamie, ale zaraz będzie próbował
nas naciągać. Społeczeństwa demokratyczne, dawno temu, wypracowały sposób obrony przed zakusami

łotrów. Kłamca zostawał automatycznie wykluczany z grona władzy.
Dlaczego piszę o tym w czasie przeszłym? A no, dlatego, że obecnie
udało się ten stary zwyczaj zmienić.
Wybieranie kłamcy na prezydenta
stało się „trendy”. Kłamiący minister nikogo już nie razi. Za komuny
powszechnie się uważało, że każdy
kłamać musi. Czy musi teraz? Mam
wątpliwości.
Pazerność kłamcy rośnie w miarę
jedzenia. A najlepszą pożywką jest
niewiedza tych, którzy są w karcie
dań.
Ostatnio jesteśmy światkami „szerokiej konsultacji społecznej na temat

wydłużenia wieku emerytalnego”.
O co chodzi? Oczywiście o skrócenie wieku emerytalnego, czyli czasu
pobierania emerytury. Ot, prostacki
skok na kasę. Nikt zdrowo myślący nie tylko nie będzie domagał się
pracy od staruszków, ale im jej nie
da! Niepotrzebni mogą odejść. Czy
na pewno tego chcemy dla naszych
dzieci i wnuków?
Niewolnik to człowiek, który
wszystko musi i nic nie może. Człowiek wolny nic nie musi, ale wszystko może.
Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Todd
www.mtodd.pl; www.pal-twins.pl
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Jeszcze Polska
nie zginęła...
Jeszcze Polska nie zginęła
póki się modlimy, –
Polska ginie
gdy bez Boga.
Jeszcze Polska nie zginęła
gdy rodziny Bogiem mocne, –
Polska ginie
bez miłości.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki świętych wychowuje, –
Polska ginie
brakiem łaski.

Prezentacja popiersia
Popiersie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na
wystawie Rzeźbiarsko Plastycznej w Bazylice
Św. Krzyża w Warszawie.
W Bazylice Świętego Krzyża na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dolnym Kościele przez
cały kwiecień będzie można oglądać popiersie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla którego od 8 miesięcy niemożna pozyskać lokalizacji
w Wołominie. Dlatego organizator
upamiętnienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w tym popiersiu
z brązu Ryszarda Walczaka Radny
Powiatu Wołomin przekazał je autorowi Jerzemu Nowickiemu do zaprezentowania na wystawie różnych
prac artystów plastyków z Warszawy.
Otwarcie w/w wystawy nastąpiło
31 marca 2012 r. po uroczystym koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
poświęconym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, popiersie odlane
w brązie w pracowni Pana Bogdana
Żelazowskiego w Ząbkach godnie
jest prezentowane na biało czerwonym tle w Sanktuarium Katyńskim
Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie.

Jeszcze Polska nie zginęła
póki dzieciom daje życie, –
Polska ginie
gdy zabija.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki przebaczamy, –
Polska ginie
nienawiścią.

Burmistrz Wołomina
serdecznie zaprasza na obchody

Jeszcze Polska nie zginęła
póki my cierpimy, –
Polska ginie
gdy kłamiemy.

Światowego Dnia
Pamięci Ofiar Katynia
które odbędą się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Wołomin, ul Wileńska 32

Jeszcze Polska nie zginęła
póki my walczymy, –
Polska ginie
gdy kradniemy.

11 kwietnia 2012 godz. 18.00
Program uroczystości:
• Powitanie
• Występ młodzieży ZS nr 3 w Wołominie
• Podsumowanie 5-lecia „Lekcji Katyńskich”
• Wystąpienie burmistrza Wołomina
Ryszarda Madziara
• „Zbrodnie na Polakach na Kresach
Wschodnich” – wykład Leszka Rysaka z IPN
• Dyskusja

Jeszcze Polska nie zginęła
póki trzeźwość Polską rządzi, –
Polska ginie
gdy pijemy.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki media prawdę głoszą, –
Polska ginie
fałszem skuta.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki Polska będzie Polską, –
Polska ginie
zdradą wzięta.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki własność jej nie tknięta, –
Polska ginie
cudzym zyskiem.

Wiadomość – Ryszard Walczak

Jeszcze Polska nie zginęła
póki szkoły Polskę uczą, –
Polska ginie
kłamstwa hańbą.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki pamięć trwa w Narodzie, –
Polska ginie
śmiercią prawdy.

Ks. Krzysztof Małachowski
O. S.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki prawdy pod Smoleńskiem
szuka, –
Polska ginie
strachem spięta.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki wolną pozostaje, –
Polska ginie
Służalczością.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki granic wiernie strzeże, –
Polska ginie
dyplomacją.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki karmi swoje dzieci, –
Polska ginie
Wyjazdami.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki pracę ojcom daje, –
Polska ginie
bezrobociem.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki polskie rządzą ręce, –
Polska ginie
obcych głosem.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki Bóg, Ojczyzna, Honor, –
wtedy Polska znowu ginie
gdy Polak,
nie jest już Polakiem.
Nadliwie 17 – 18 maja 2010

Jeszcze Polska nie zginęła
Rocznicami wciąż bogata, –
Polska ginie
bez pamięci.
Jeszcze Polska nie zginęła
gdy w Katyniu płoną świecie, –
Polska ginie
brakiem ognia.
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„Za wolność naszą i waszą”

Starosta wołomiński Piotr Uściński i burmistrz Wołomina Ryszard Madziar na Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Budapeszcie.

Tysiącletnia
przyjaźń
Polski
i Węgier zawsze była budowana na
wzajemnej solidarności i wierze.
Niech Bóg błogosławi nasze narody
– wokół tych haseł przebiegła wizyta
Starosty Piotra Uścińskiego i Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara
na Węgrzech. Obaj samorządowcy
brali udział w uroczystościach Dnia
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Budapeszcie. 22 marca w dzielnicy Cse-

w Csepel pamiątkę węgiersko-polskiej solidarności.(...) Gdy Polska
prowadziła z bolszewikami walkę na
śmierć i życie, tylko Węgry udzieliły
jej pomocy. Stąd amunicja szła prosto na front. – powiedział burmistrz
budapesztańskiej dzielnicy Csepel,
Szilárd Németh, w obecności prezydentów Polski i Węgier. – Powstała
u początków dwóch naszych państw,
tysiącletnia przyjaźń Polski i Węgier

napisy głoszą: „W hołdzie narodowi
węgierskiemu, który okazał Rzeczypospolitej Polskiej przyjaźń i pomoc
w czasie śmiertelnego zagrożenia
bolszewicką agresją. W okresie przełomowych zmagań 12 sierpnia 1920
r. do Skierniewic dotarł transport 22
milionów pocisków z fabryki Manfreda Weissa w Csepel (Budapeszt)”.
„Łącznie w latach 1919-1921 rząd
Królestwa Węgier przekazał Polsce
blisko 100 milionów pocisków karabinowych, ogromne ilości amunicji
artyleryjskiej, sprzętu i materiałów
wojennych. Wdzięczny naród polski”.
Druga, jakże ważna, część uroczystości tego dnia była związana
z wmurowaniem kamienia węgielnego pod dzwonnicę budowaną ku
czci Błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki. Starosta wołomiński
Piotr Uściński, Burmistrz Wołomina
Ryszard Madziar, prezydenci Szczecina oraz Kielc podpisali dokument
„...głos tego dzwonu niech każdemu
przypomni prawdziwego człowieka,
polskiego proboszcza, zamordowa-

Starosta i burmistrz Wołomina przy akcie erekcyjnym i kamieniu węgielnym pod dzwonnicę.
ciężać (...) zawsze był niezłomny
i pełen wiary, zawsze był odważny
w swym wsparciu dla prześladowanych przez komunistów ludzi „Solidarności” – powiedział starosta wołomiński. Piotr Uściński przypomniał
o pomocy jaką Węgrzy nieśli Po-

Licznie zebrani Węgrzy witający gości z Polski.
Napis na fundamencie pod dzwonnicę.
pel odsłonięto tablicę upamiętniająca
pomoc Węgrów Polsce w 1920 roku
i wmurowano kamień węgielny pod
dzwonnicę ku czci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.
„Dziś, z okazji Dnia Przyjaźni
Węgiersko-Polskiej, wspominamy
wydarzenie, doniosły czyn, który do
historii przeszedł jako Cud nad Wisłą. W ten sposób ustanawiamy tu,

Przemawiający burmistrz Wołomina
przy projekcie dzwonnicy.
patria.gazeta@op.pl

zawsze była budowana na wzajemnej
solidarności. Tak było w 1920 roku
i tak jest też dzisiaj. (...) W dobie
tworzenia obrazu przyszłości Europy
narody naszego regionu środkowowschodniego muszą występować razem”. – stwierdził burmistrz Németh.
W swoim przemówieniu stanowczo
podkreślił, iż do pokonania bolszewickiej armii w 1920 r. przyczyniły
się wspólna wola i współpraca dwóch
narodów, których ojczyzny uważane
są za kraje Maryi (Węgry zostały
ofiarowane Maryi przez założyciela
państwa, św. króla Stefana).
Na odsłoniętej tego tablicy, pod godłami Polski i Węgier, dwujęzyczne

nego przez reżim komunistyczny”.
– „Zło dobrem zwycieżaj!”. Urna
z tym przesłaniem została wbudowana w podwaliny dzwonnicy. Takie
zawołanie widnieje też na mosiężnej
tablicy pamiątkowej umieszczonej
ku czci ks. Jerzego.
Starosta Piotr Uściński przemawiając do zgromadzonych tam wielu
Węgrów i Polonii nawiązał do analogii wspólnych losów, historii i idei
narodów polskiego i węgierskiego.
Podkreślił znaczenie wielkiej przyjaźni naszych narodów. Serdecznie
podziękował Węgrom za decyzję
o uczczeniu postaci błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki – „nasz
kapłan gromadził tłumy gorąco nauczając, że zło trzeba dobrem zwy-

Dokument kamienia węgielnego podpisany przez delegację z Wołomina.

lakom w 1920 roku, jaka trafiła też
zapewne do nas – do powiatu wołomińskiego – na Ziemię Cudu nad
Wisłą. Starosta odniósł się także do
dzisiejszej sytuacji Węgier, które
są niesprawiedliwie oceniane przez
mainstreamowe media i polityków
europejskich. Zapewnił, iż w Polsce
miliony ludzi solidaryzują się teraz
z Węgrami. – Nem vagy egyedül –
Nie jesteście sami – powiedział Piotr
Uściński.
Na koniec starosta wołomiński podzielił się swoimi osobistymi wspomnieniami związanymi z księdzem
Jerzym, który zaczynał przecież swoją posługę duszpasterską w Ząbkach,
rodzinnym mieście starosty – jeszcze
jako mały chłopiec Piotr Uściński
miał okazję uścisnąć rękę błogosławionego męczennika.
Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar opowiedział rzeszy zgromadzonych mieszkańców Budapesztu
o swoich inicjatywach, o gestach
poparcia dla węgierskiego społeczeństwa udzielanych w Wołominie,
o zorganizowanym już wołomińskim
Wieczorze Solidarności Polsko-Wę-

gierskiej. Ryszard Madziar przybliżył idee organizowanych rokrocznie
obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. W przemówieniu Burmistrz przedstawił korzenie swojej
rodziny związane z ziemią węgierską. Nazwisko – Madziar, a także
jego miejsce urodzenia – Węgrów,
były dla zebranych bardzo czytelne
– wzbudziło to sympatię i zainteresowanie Wołominem.
Warto zaznaczyć, iż ta ciekawa
wizyta, wszystkie rozmowy i spotkania, ciepło przyjęte przemówienia naszych samorządowców Piotra
Uścińskiego i Ryszarda Madziara
oraz gorące mowy Węgrów były naprawdę potwierdzeniem wszystkiego
dobrego co możemy usłyszeć o wzajemnych relacjach i wielkiej tysiącletniej przyjaźni Polaków i Węgrów.
Wkrótce kolejna okazja, aby się
o tym przekonać – obaj wołomińscy
samorządowcy wspólnie zaprosili
Burmistrza Csepel na tegoroczne obchody Cudu Nad Wisłą, 15 sierpnia,
do Ossowa.
Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy
Starostwa Wołomińskiego

Przemawiający starosta Uściński.
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Kosciół i Solidarność
Instrumentalne traktowanie Kościoła, związków zawodowych, ludzi ideowych – oto cecha rządzących. „Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść”
– tak można streścić taktykę jaśnie panujących.
Nagonka medialna nakręcana od
czasów ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie w roli ściganego
ustawiono Kościół Katolicki, przekroczyła wszelkie granice kłamstwa,
wulgarności, nie wspominając o dobrym smaku. Atak jest zmasowany,
uderza zarówno w hierarchię, jak
i w wiernych. Księża jako donosiciele i pedofile, a wierni jako ciemna chołota, której należy pozbawić
dostępu do nauki religii w szkołach
i mediów katolickich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – to
przekaz ostatnich miesięcy sączony
z ekranów telewizyjnych, radia i prasy codziennej.
Trudno uwierzyć, ale to nasza
polska rzeczywistość dwudziestego pierwszego wieku, realizowana
w Ojczyźnie Papieża Polaka. Boli
to, a najwięcej przysparza cierpienia niewdzięczność i brak pamięci.
Jeszcze nie zabliźniły się rany po
terrorze sowieckiego totalitaryzmu,
prześladowaniu i męczeństwie wielu
rodaków, w tym księży katolickich,
którzy wywalczyli nam wolność,
a już zapędza się ich do „rezerwatów”, najlepiej gdyby to były leprozoria…
Podobnie zresztą elita rządząca
traktuje związkowców, generalnie
jako zło konieczne. Po co komu dziś
związki zawodowe, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, to co
innego; dzięki Solidarności wielu
wypłynęło i do dziś odcina kupony

www.gazetapatria.pl

władzy i dobrobytu, a teraz Solidarność przeszkadza… Niewdzięczność
jest najpodlejszą z wad. Stare porzekadło „co mi takiego dobrego zrobiłeś, że cię tak nienawidzę” jest jej
dobrym odzwierciedleniem.
Co takiego dobrego zrobił Kościół,
czego dobrego dokonała Solidarność, że są tak znienawidzone przez
trzymających władzę? Otworzyły
ludziom oczy na prawdę, nauczyły miłości wzajemnej, wzmocniły
w ciężkich chwilach prześladowań,
przyniosły nadzieję na lepsze…Te
wartości są trwałe, ale potrzebują
depozytariusza – właśnie Kościoła
i związanej z nim Solidarności.
Solidarność bez wsparcia Kościoła,
bez czerpania siły ze zgromadzonych
w nim skarbów czyli sakramentów,
słowa Bożego i tradycji nic by nie
uczyniła. Dlatego jest dzisiaj marginalizowana. Marginalizowanych
i dyskryminowanych jest dziś
w Polsce cała rzesza rodaków zaczynając od domagających się miejsca
dla telewizji Trwam na multipleksie
cyfrowym, poprzez bezrobotnych
nie mających nadziei na zatrudnienie, przyszłych emerytów zmuszonych do pracy w wieku nie dającym
szansy na wczasy pod palmami,
a raczej na pobyt w kiepskich zakładach leczniczych itd. A rodziny
wychowujące dzieci, bez wsparcia
i jakiejkolwiek polityki prorodzinnej, młodzież pozbawiana dobrej
i bezpłatnej edukacji, a rolnicy,

dr Hanna Wujkowska
a lekarze?
Niestety możnaby wymienić prawie
wszystkie grupy społeczne i zawody,
którym żyje się coraz gorzej i które
są dyskryminowane przez władze.
Kryzys światowy jest wygodnym
tłumaczeniem i przykrywką dla tego
beznadziejnego stanu rzeczy, a także dla poczynań przeciw demokracji i wolności. Toteż nic dziwnego,
że młodzi nie pamiętający i nie znający historii dość łatwo ulegają manipulacji i mętnym wyjaśnieniom
obecnego ograniczania swobód
i praw.
Jednak sprzeciw wobec Acta daje
nadzieję, że duch niezależności i instynkt samozachowawczy jeszcze
w młodych Polakach nie zaginął.

„PATRIA”

Przez ciernie do gwiazd
Każda rzecz, sprawa, wydarzenie ma taką wartość jaką sami jej nadamy. Jeżeli chcieliśmy,
żeby czas Wielkiego Postu okazał się owocny,
walczyliśmy ze sobą, ze swoimi słabościami, humorami, lenistwem, niechęcią.
Każdy z nas wie, na ile ten okres
wykorzystał, czy podjęte postanowienia udało się zrealizować. Jeśli tak,
to warto zastanowić się, czy były one
w naszym życiu znaczące, czy też poszliśmy na skróty i wybraliśmy coś, co
i tak z łatwością mogliśmy osiągnąć.
Natura ludzka, skażona przecież grzechem pierworodnym, często podświadomie próbuje skłonić nas by niczym
piskorz wywinąć się z sieci niewygody i ograniczeń. Stąd też część z nas
w czasie wielkopostnym jest bierna,
tzn. nie próbuje zmierzyć się ze sobą.
Niektórzy, owszem, nawet wykazują
chęci, ale rutyna życia, brak silnej woli
i niejednokrotnie niemożność ujrzenia
sensu w podjęciu wyrzeczeń, przytłacza ten zapał już na samym początku. Ale Kochani, chapeau bas! Wam
wszystkim, którzy wytrwali: Tobie nałogowy palaczu, który nie raz sięgnąłeś po paczkę papierosów, ale cofnąłeś drżącą rękę, Tobie, która zaspana
schodziłaś wcześniej z łóżka, by odmówić modlitwę, wcześniej zaniedbywaną i Tobie, który mając na pieńku
z sąsiadem, pierwszy mu się ukłoniłeś. I dla wielu innych, którzy mieli
odwagę zobaczyć w tych sytuacjach
sens, którzy nadali tym 40 dniom taką
wartość o jakiej zawsze mówi Chrystus. Dla Was wszystkich Wielkanoc
to będzie dzień zwycięstwa, Boskiego sukcesu, bo zwyciężyć ze sobą to
najtrudniejsza bitwa, znasz powiem
„przeciwnika”, ale i „przeciwnik”
zna Cię na wylot. I chociaż pewnie

Ireneusz Kielczyk
będziesz czuć się wycieńczony tym
maratonem, to na pewno pamiętasz,
że Bóg obiecuje dać Ci wytchnienie.
Kochani, jednak nie wszystkim się
pewnie udało. Niech porażka nie będzie początkiem negacji czy beznadziei, a raczej niech przyczyni się do
refleksji, dlaczego nie wytrwałem, lub
dlaczego się wycofałem. Jeżeli została chwila przed świętami nie zmarnujmy jej. Czasami całe życie czekamy,
że wydarzy się coś niezwykłego,
a może to co niezwykłe właśnie w tej
chwili jest na wyciągnięcie ręki. Może
wystarczy powiedzieć sobie: Chcę
być bardziej uważny. I być takim.
W niedzielę wielkanocną Bóg na pewno zmartwychwstanie, na tym polega
cała Jego moc. Pytanie tylko, czy Go
zauważymy.
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Zdrowycȶ˴ΎpogodnycȶΎȊɅȷɒɂΎWielkanocnych,

okiem patrii

peʉnycȶΎɅȷȯry˴ΎȼȯȲɈȷȳȷΎȷΎȻȷʉȽʢȱȷ˷
Radosnego˴ΎɅȷȽɁȳȼȼȳgȽΎȼȯɁɂroju,
serȲȳȱɈnycȶΎɁȾȽɂȹȯʋΎɅΎȵrȽȼȷȳΎrȽȲɈiny
ȷΎwʢrʑȲΎȾɀɈɇȸȯȱȷʑʉ
orȯɈΎwȳɁȽʉȳgȽΎ͍AlleȺɃȸȯ͍
˃yȱɈɇΎ
MiejsȹȷΎƲȯkʉȯȲΎOȱɈyɁɈȱɈȯȼȷȯΎɅΎWȽʉȽȻinie

Cmentarz w Ossowie. Krzyż brzozowy wśród 96 dębów upamiętniających tragedię narodową z 10 kwietnia 2010 r. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce u stóp figury
Chrystusa, pod którym zakwitła nowymi pędami ścięta na krzyż brzoza.
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