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Kazimierz Andrzej Zych

Ryszard Madziar. Burmistrz jednej Ryszard Madziar. Burmistrz jednej 
– wyjątkowo nieudanej kadencji?– wyjątkowo nieudanej kadencji?
Cykl ocen i opinii kadencji burmistrza.  Część pierwsza.

Minęło trzy lata od wygranych 
wyborów na burmistrza Wołomina 
przez pana Ryszarda Madziara. Po 
tych trzech latach - warto pochy-
lić się nad programem wyborczym 
pana burmistrza, składającego się 
z pasma obietnic i rewolucyjnych - 
jak na Wołomin - pomysłów. Ten do 
niedawna nieznany młody człowiek 
był już radnym miejskim, a nawet 
wiceprzewodniczącym rady miej-
skiej Wołomina. Zbytnio niczym nie 
wyróżniając się w niej, przetrwał ci-
chutko cztery lata w koalicji z grupą 
radnych SKW sprawujących wów-
czas władzę w mieście, głosując za-
zwyczaj tak - jak SKW kazało. 

Nikomu, a już na pewno ówcze-
snemu burmistrzowi Mikulskiemu, 
nie przyszłoby do głowy, że ten 
cichy radny przy wsparciu swojej 
partii, długo jeszcze przed wybo-
rami samorządowymi 2010 roku - 
zagrozi niekwestionowanej pozycji 
lidera miejscowej władzy - Jerzemu 
Mikulskiemu. 

Na dobre pół roku od wyborów 
dało się zauważyć na mieście ulotki 
przedstawiające genialnego cudo-
twórcę, który to niczym Kaszpirow-
ski ma zamiar uszczęśliwić nasze 
miasto. Jeszcze wtedy nie przypusz-
czano z braku kalendarza wyborcze-
go, że to właśnie ten młodzieniec na 
banerach i ulotkach z wystraszoną 
miną, ale w elegancko skrojonym 
garniturze, błękitnej koszuli i kra-
wacie to kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości na burmistrza Wołomina, 
który to już wkrótce zahipnotyzu-
je wyborców swoimi pomysłami 
i że nie za czyny, a za kolorowe ulot-
ki i obietnice bez pokrycia dostanie 
mandat sprawowania najważniej-
szej funkcji w mieście. 

Promocja kandydata na burmistrza  
przebiegała w bogaty i dopracowa-
ny pijarowsko sposób pod nośnym 
hasłem „Chcesz zmian w mieście, 
zmień burmistrza wreszcie”. Całość 
wpisywała się w sprytny w nazew-
nictwie program „Inicjatywa Spo-
łeczna Zmień Burmistrza”.

Podczas wyborów, ta zorganizo-
wana z ogromnym wyprzedzeniem 
kampania reklamowa stała się fak-
tycznie głównym elementem przeję-
cia władzy w Wołominie przez mło-
dego niedoświadczonego polityka 
Ryszarda Madziara. 

Już jako kandydat na burmistrza 
pan Madziar rozpoczął jeszcze 
większą i kosztowniejszą autopro-
mocję, wzbogaconą o spotkania 
z wyborcami i różnymi przedsta-
wicielami środowisk – samorządo-
wych, społecznych kończąc na kup-

cach powiatu wołomińskiego. To 
właśnie kupcy ze Związku Kupców 
Powiatu Wołomińskiego upatrywa-
li pomocy w obronie zagrożonej 
obcą ekspansją własnej przedsię-
biorczości na terenie Wołomina. 
W tym właśnie czasie temat inwe-
stycji na terenach po byłej Stolarce 
staje się głównym problemem lo-
kalnych przedsiębiorców. Powraca 
on ponownie jak bumerang w chwili 
obecnej – słynnym już aktem nota-
rialnym podpisanym właśnie przez 
Madziara, a dotyczącym darowizny 
inwestora tego terenu. 

Warto zatem przytoczyć opinie za-
wiedzionych wówczas postępowa-
niem burmistrza Madziara kupców 
nie kryjących swojego oburzenia. 
W jednej z gazet ukazujących się 
w naszym mieście – „Kurierze W” 
z dnia 28.06.2011 r. w wywiadzie 
z redaktor Anną Sajnog - tak szefo-
wie Związku oceniają postępowanie 
burmistrza w artykule pt: „Madziar 
Oszukał Wołomińskich Kupców”:

„Szum wokół planów zagospo-
darowania dla terenów po byłej 
Stolarce nie cichnie. Oszukani 
i zawiedzeni wyborcy coraz głośniej 
wyrażają swoje rozczarowanie. 
Sam burmistrz w sprawie milczy. 
O przedwyborczych kłamstwach 
Ryszarda Madziara i jego niegod-
nym swojego urzędu postępowaniu 
opowiadają wołomińscy kupcy – 
prezes Roman Borowski i jego za-
stępca Cezary Pędzich.

A.S.: Czemu środowisko woło-
mińskich kupców zdecydowało 
się poprzeć kandydaturę Ryszar-
da Madziara w jesiennych wybo-
rach?

– Roman Borowski: Kilka lat temu 
dzięki naszemu poparciu wybo-
ry wygrał pan Mikulski. Niestety 
bardzo zawiódł nasze oczekiwania 
i w ostatnim roku urzędowania, 
tuż przed wyborami rzutem na ta-
śmę koniecznie chciał wprowadzić 
zmiany w studium zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów po 
byłej Stolarce. Wówczas uznaliśmy, 
że pora na zmiany i każdy inny kan-
dydat będzie lepszy od ówczesnego 
burmistrza. Alternatywą był wła-
śnie pan Madziar, do którego także 
podchodziliśmy z pewnym dystan-
sem. Nie bez znaczenia był też fakt, 
że pan Madziar reprezentował PiS, 
a w naszym środowisku jest wiele 
osób z poglądami prawicowymi. 

Ogólny program PiS-u dawał tak-
że podstawy do nadziei, że Ryszard 
Madziar już jako burmistrz w tym 
konkretnym przypadku nie zawie-
dzie naszych oczekiwań.

Jednak nie opierali się Panowie 
jedynie na przypuszczeniach, lecz 
na konkretnych rozmowach. Co 
przed wyborami obiecywał Ry-
szard Madziar?

– Roman Borowski: Przed wybo-
rami spotkaliśmy się z kandydatem 
na burmistrza, panem Madziarem 

i przyszłym starostą Piotrem Uściń-
skim. Chcieliśmy usłyszeć, jaki ma 
pogląd na te istotną dla nas kwestię. 
Wówczas pan Madziar potwierdził 
nasze przypuszczenia i zapewnił, 
że jeśli zostanie burmistrzem, nie 
dopuści do powstania centrum han-
dlowego na terenie po byłej Stolar-
ce. Podczas rozmów zaznaczaliśmy, 
że bylibyśmy skłonni zaakceptować 
tam obiekt handlowy o powierzchni 
do 2000 metrów kwadratowych, jak 
to określa ustawa. Proponowaliśmy, 
by może przekształcić ten teren na 
mieszkalny z drobnym handlem. 
Jednak Ryszard Madziar zapewniał, 
że w ogóle nie widzi tam miejsca 
na handel, a miastu najbardziej po-

trzebny jest teren przemysłowy, do 
czego świetnie nadaje się to miejsce.

– Cezary Pędzich: I teraz nasu-
wa się pytanie, czy punkt widzenia 
pana Madziara zmienił się wraz 
z punktem siedzenia? Czy może 
oszukał nas celowo, by zdobyć wię-
cej głosów? A może na jego myśle-
nie mają wpływ osoby z zewnątrz?

Pan Madziar w jednym z wy-
wiadów, a także na spotkaniu 
z posłem Błaszczakiem powie-
dział, że rozmawiając przed wy-
borami był radnym, więc oceniał 
tę sprawę z innej perspektywy. 
Jak Panowie oceniają ten argu-
ment?

– Cezary Pędzich: Jeśli ktoś kan-
dyduje na burmistrza i składa ko-
muś obietnice, daje słowo honoru, 
a potem obejmuje urząd i tego słowa 
nie dotrzymuje, to być może ozna-
cza to, że skoro okłamuje nas, okła-
muje tez innych. Być może pan Ma-
dziar nie wie, co to jest np. honor. 
Być może nie jest godny zaufania 
nie tylko naszego.

– Roman Borowski: Szanujemy 
zdanie innych, także gdy jest od-
mienne od naszego. Z każdym mo-
żemy się spierać, dyskutować. Jed-
nak tłumaczenia pana Madziara są 
absurdalne. Sytuacja, w której ktoś 
oszukuje nas, jak zrobił to burmistrz 
jest nie do przyjęcia. Dla mnie to 
jest człowiek, którego w tej chwili 
nie akceptuję i nie uważam go za 
swojego burmistrza, choć nieste-
ty ma wpływ na miasto. Najgorsze 
jest to, że pan burmistrz wygląda 
na osobę ubezwłasnowolnioną i nie 
wierzę, że sam decyduje o czymkol-
wiek. Na spotkaniu pytany przeze 
mnie publicznie kilkakrotnie, ani 
razu nie powiedział, że ma na temat 
Stolarki własne zdanie.”

To tylko niektóre z bulwersujących 
opinii przedstawicieli wołomiń-
skich przedsiębiorców. Powróćmy 
do programu wyborczego Ryszarda 
Madziara. Na stronie internetowej 
www.zmienburmistrza.pl pod tytu-
łem Ryszard Madziar Twoim bur-
mistrzem w części mój program 
- czytamy: Wołomin jest dla mnie 
miastem wyjątkowym... Wraz z in-
nymi mieszkańcami borykamy się 
często z niezrozumiałymi problema-
mi, trudnościami życia codzienne-
go, bezsensami urzędniczymi, które 

przecież tak prosto można rozwią-
zać. Jestem przekonany, ze dzięki 
wiedzy i doświadczeniu wiem jak to 
zmienić. Okres ponad trzech lat to 
wystarczający czas by pokazać, że 
coś się zrobiło. Nawet kompletne-
mu nieudacznikowi przyjdzie na cos 
wydać tak ogromny budżet Woło-
mina sięgający około 150 milionów 
złotych. Słowa – „wiem jak to zmie-
nić” brzmią co najmniej śmiesznie 
- tu pan Madziar się pomylił przez 
trzy lata pomimo wzrostu budżetu 
nastąpił drastyczny spadek prze-
znaczanych kwot na inwestycje ale 
za to znacznie wzrosło zatrudnienie 
w administracji, a za nim koszty. 
Miasto zamiast się rozwijać do-
słownie zatrzymało się w rozwoju 
gdyż brak konkretnego program 
oszczędnościowego zadłuża nas 
i spycha w marazm nie dając naj-
mniejszych perspektyw jego roz-
woju. Najbardziej rozumie to mło-
dzież która kończąc szkoły średnie 
usilnie szuka pracy blisko miejsca 
zamieszkania ale tu w Wołominie 
ostatni zbiorowy zakład pracy padł, 
pozostaje wyjazd w Polskę albo na 
tzw. saksy na zachód. Nie pomogą 
tu przyznawane jakieś statuetki li-
dera biznesu i przedsiębiorczości 
- wyniki i wykresy zamieszczane 
w mediach same mówią za siebie - 
statystyki dołują w odniesieniu do 
roku 2010 - co musi być alarmują-
ce. Po raz pierwszy od 23 lat trans-
formacji grupa radnych nie widząc 
możliwości jakiejkolwiek nici poro-
zumienia z władzą podjęła inicjaty-
wę otwartej debaty z mieszkańcami 
Wołomina właśnie w sprawie bu-
dżetu miasta. Radni sami doszli do 
wniosku że dobrze by było poznać 
opinię wyborców o wydatkowaniu 
tak ogromnych funduszy. Należy 
w tym momencie przypomnieć, 
że sprawa konsultacji społecznych 
- to był jeden ze sztandarowych 
punktów wyborczych obecnego 
burmistrza. W programie wybor-
czym czytamy „Wprowadzimy sta-
ły system e-konsultacji wszystkich 
planowanych przedsięwzięć oraz 
projektów inwestycyjnych. Chce-
my, aby mieszkańcy aktywnie 
uczestniczyli poprzez te konsultacje 
w kształtowaniu swojego otocze-
nia” piękne słowa a skończyło się 
jak widzimy - inicjatywę przejmują 
sami radni, zaś uchwalenie budże-
tu wisi na włosku. Gdyby tak się 
stało i dodatkowo Regionalna Izba 
Obrachunkowa dołożyła by swoje 
negatywne uwagi - końcówka urzę-
dowania burmistrza Madziara była 
by bardzo nie ciekawa.

c.d.n....
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Święta w AnimusieŚwięta w Animusie
Adwent i Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątko-
wy dla każdej rodziny. Adwent, czas oczekiwania na 
przyjście nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, stanowi 
okres przygotowania na głębokie, radosne przeżywa-
nie Wigilii i Bożego Narodzenia. Jest to czas, w którym 
szczególnego znaczenia nabierają chwile spędzone 
w gronie rodzinnym, w atmosferze miłości i wspól-
nych, radosnych przygotowań. 

Jest to czas niezwykle mocno 
przeżywany zwłaszcza przez dzie-
ci. Okres przedświątecznej krząta-
niny, zakupów, gotowania kojarzy 
się dzieciom z czymś niezwykłym, 
wspaniałym i ekscytującym. Opo-
wieści o świętym Mikołaju, anio-
łach, narodzeniu Jezusa w betle-
jemskiej stajence, są dla dzieci 
duchowym pokarmem, który wpro-
wadza je w nastrój świąt, przeka-
zując jednocześnie tak ważne prze-
słanie o tym, co stanowi prawdziwe 
bogactwo człowieka.

W Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej ANIMUS z ogromnym sza-
cunkiem traktujemy znaczenie nie 
tylko Świąt Bożego Narodzenia, ale 
również czasu Adwentu. Podczas 
codziennej modlitwy w szkole dzie-
ci zapalają kolejne świece w pięk-
nym wieńcu adwentowym. Młod-
si uczniowie usłyszeli opowieść 
o prawdziwym świętym Mikołaju 
biskupie i zastanawiali się, jak moż-
na obdarowywać innych. 6 grudnia 
wszyscy uczniowie oraz nauczy-
ciele Animusa otrzymali drobne 
upominki na pamiątkę działalności 
świętego biskupa Mikołaja. Dzieci 
z edukacji wczesnoszkolnej barw-
nie i pomysłowo udekorowały stos 
pierniczków upieczonych specjalnie 
dla nich przez mamę animusowych 
uczennic. Uczniowie z klas IV-VI 
zgłębiali wiedzę na temat polskich, 
zapomnianych już tradycji adwen-
towych i bożonarodzeniowych, 
czego efektem stała się prezentacja 
multimedialna i program artystycz-
ny przygotowany z okazji rodzin-
nego dnia adwentowego. Dzień 
adwentowy w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej ANIMUS odbył się 
10 grudnia wieczorem. Gościem 
honorowym był Burmistrz Miasta 
Kobyłka Robert Roguski, który ra-
zem z dziećmi i rodzicami zasiadł 

do wspólnej pracy nad ozdobami 
świątecznymi. Nasi uczniowie od-
wiedzili zaprzyjaźnione z Animu-
sem Przedszkole Publiczne im. Św. 
Franciszka z Asyżu, gdzie z wiel-
kim zainteresowaniem obejrzeli 
jasełka w wykonaniu przedszko-
laków. Starsi uczniowie przez cały 
tydzień uczestniczyli w warsztatach 
rękodzieła świątecznego, którego 
wytwory będzie można obejrzeć 
i zakupić podczas Kiermaszu Świą-
tecznego w szkole w dniu 18 grud-
nia.

Ostatnie dni przed Wigilią w Szko-
le Animus rozbrzmiewają dźwię-

kiem kolęd i radosnym śmiechem 
dzieci. Lada chwila w auli szkolnej 
stanie piękna, ogromna choinka, 
rozświetlona tysiącem światełek.

Na spotkaniu rodzinnym podzie-
limy się opłatkiem, dziękując sobie 
za to, że wspólnie tworzymy atmos-
ferę szkoły Animus. Szkoły z cha-
rakterem.

Patrycja Cicha

O edukacji domowej 
w Animusie

17 grudnia odbyło się spotkanie 
w Niepublicznej Szkole Podstawo-
wej ANIMUS poświęcone edukacji 
domowej. Spotkanie było kolej-
nym z cyklu spotkań dla rodziców 
w ramach Akademii Rodzica. Po-
prowadziła je wicedyrektor szkoły 
Animus, Patrycja Cicha, doktorant-
ka Instytutu Pedagogiki Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
od kilku lat związana ze środowi-
skiem edukacji domowej w Polsce. 
Wszystkich zainteresowanych edu-
kacją domową lub szkołą Animus 
serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
ANIMUS

ul. Ks. Marmo 13C 
05-230 Kobyłka

tel. 508 10 3389, 22 39 29 671, 
22 39 29 673 

poczta@szkola-animus.pl

Cieszmy się i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina: Czysta Panna rodzi syna.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Narodzenia Pańskiego

wszystkim, którym na sercu leży 
dobro dzieci i rodzin,

życzymy
aby Nowonarodzone Dziecię 

przyniosło ze sobą radość i pokój,
a wiara, nadzieja i miłość 

niech wam towarzyszą 
w trudzie wychowawczej pracy

teraz i zawsze...

W imieniu społeczności
Niepublicznej Szkoły Podstawowej

ANIMUS

Założyciele i Dyrekcja Szkoły
Katarzyna Krawczyk, Beata Skopek, Patrycja Cichay y , p , y j
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Zawodnik „Wichru” Mistrzem Świata!Zawodnik „Wichru” Mistrzem Świata!
Kamil Ruta, zawodnik Wichru Kobyłka, zdobył złoty medal w formule Kick light 
w kategorii wagowej do 79 kg, Na rozgrywanych w Antalayi Mistrzostwach Świa-
ta w Kickboxingu.

To życiowy sukces Kamila od 10 roku 
życia trenującego pod okiem Grzegorza 
Engela. Dotychczasowe sukcesy tego 
zawodnika świadczyły o jego wielkim 
talencie i równie wielkiej pracowitości. 
Zwycięstwa w silnie osadzonych tur-
niejach międzynarodowych (m.in. trzy 
Puchary Świata), medale w zawodach 
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski mło-
dzieżowców i seniorów w różnych for-
mułach od koronnej Kick Light, przez 
Muai Tai po K1 wróżyły sukces!

Gratulujemy, dziękujemy i czekamy 
na więcej. Będziemy kibicować.

UM Kobyłka

Odmowa jak zniewagaOdmowa jak zniewaga
Bronisław Komorowski nie reaguje na wnioski o po-
śmiertne odznaczenie płk. Ryszarda Kuklińskiego Or-
derem Orła Białego

– Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie podjął dotychczas inicjatywy 
uhonorowania pułkownika Ryszarda 
Kuklińskiego Orderem Orła Białego 
– oświadczyła Małgorzata Naumann, 
dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń 
Kancelarii Prezydenta RP, w reakcji 
na ostatnią taką prośbę. Wystosował 
ją Krzysztof Nowacki, przewodni-
czący Koła Sympatyków Związku 
Narodowego Polskiego w USA. Jed-
nak w sierpniu br. otrzymał odmowną 
decyzję.

– Pułkownik Kukliński jak najbar-
dziej zasługuje na stopień generalski, 
zasługuje także na odznaczenie Orde-
rem Orła Białego, ale tutaj nastąpiła 
odmowa – mówi „Naszemu Dzienni-
kowi” Filip Frąckowiak, syn śp. prof. 
Józefa Szaniawskiego, twórcy Izby 
Pamięci Pułkownika Kuklińskiego 

w Warszawie, kultywujący tradycje 
ojca. Naumann dodaje, że „sprawa ta 
była przedmiotem rozpatrzenia przez 
Kapitułę Orderu Orła Białego”, jed-
nak „Kapituła postanowiła, że nie 
wystąpi do Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z formalnym wnioskiem 
w tej sprawie”.

– Jeśli chodzi o Order Orła Białe-
go, to jest to decyzja, którą prezydent 
może podjąć samodzielnie, nie musi 
słuchać kapituły. Przecież tak było, 
kiedy kapituła była przeciwko nada-
niu Orła Białego Pileckiemu i Fiel-
dorfowi, tam się sprzeciwiał m.in. 
Bartoszewski, i wówczas prezydent 
Kaczyński sprawę przesądził – wska-
zuje dr Jerzy Bukowski, rzecznik Po-
rozumienia Organizacji Kombatanc-
kich i Niepodległościowych i były 
reprezentant prasowy płk. Kuklińskie-
go. Bukowski wielokrotnie występo-
wał zarówno o odznaczenie orderem, 
jak i nominację generalską.

– Nam kapituła odpowiedziała, już 
za prezydentury Komorowskiego, 
iż nie chce robić precedensu, przy-
znając Order Orła Białego osobie 
zmarłej, co jest oczywiście słabym 
argumentem, ponieważ przyznano już 
wiele Orderów Orła Białego osobom 
nieżyjącym – podkreśla Bukowski. – 
To jest raczej chęć odsunięcia od sie-
bie tej sprawy – ocenia.

– Szanse na pozytywną decyzję Ko-
morowskiego są małe, prezydent dał 
już wyraz swojej opinii na ten temat 
– ocenia Frąckowiak. – Nie wiem, co 
mogłoby przeko- nać prezydenta Ko-
morowskiego – dodaje.

Bukowski przypomina, że już rok 
po śmierci Kuklińskiego w 2004 r. 
wystąpił o jego odznaczenie i awans. 
– Po roku wystąpiłem do prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego o obie 
te kwestie, czyli awans generalski 
i odznaczenie Orderem Orła Białe-
go, i potem ponawialiśmy to za cza-
sów prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
i oczywiście za prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego – przypomina.

Wszelkie propozycje napływające 
do Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w sprawie nada-
nia pośmiertnie Orderu Orła Białego 
pułkownikowi Ryszardowi Kukliń-
skiemu były przedstawiane zarówno 
prezydentowi Lechowi Kaczyńskie-
mu, jak i prezydentowi Bronisławowi 
Komorowskiemu. Dotychczas żaden 
z prezydentów nie podjął zgłaszanej 
inicjatywy – informuje biuro prasowe 
Kancelarii Prezydenta.

– Stosunek Lecha Kaczyńskiego do 
płk. Kuklińskiego był jednoznacz-
ny, zawsze uważał Kuklińskiego 
za bohatera – zaznacza Bukowski. 
– Z prezydentem Kaczyńskim miałem 
nawet osobistą rozmowę na ten temat, 
powiedział, że wiosną 2010 r. poroz-
mawiamy o tym szczegółowo, jak 
przyjedzie do Krakowa, ale nie doszło 
do tej rozmowy z powodu katastrofy 
smoleńskiej, a wiem, że prezydent 
Kaczyński był najbardziej chętny do 
tego, aby sprawę podjąć, tylko mówił, 
że tam pewne kwestie musi zbadać – 
relacjonuje rzecznik POKiN. – Ani 
Kwaśniewski wcześniej, ani Komo-
rowski teraz nie dali żadnej odpowie-
dzi – podkreśla Bukowski.

„Nasz Dziennik” próbował dowie-
dzieć się, jakie było uzasadnienie de-
cyzji, jednak kancelaria nas zbyła.

W związku z tym, że decyzje pre-
zydenta RP w sprawie nadania bądź 
odmowy nadania orderu nie podle-
gają uzasadnieniu, nie jest możliwe 
przekazanie motywów takiego stano-
wiska. Nie jest również wiadome, jak 
prezydent RP ustosunkuje się do tej 
sprawy w przyszłości – oświadczyło 
biuro prasowe.

Zenon Baranowski
źródło: www.naszdziennik.pl
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Kapitulacja chadecjiKapitulacja chadecji

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Partie chrześcijańsko-demokratyczne ponoszą bez-
pośrednią odpowiedzialność za laicyzację życia pu-
blicznego w krajach zachodnich. Chadecja dopuściła 
się grzechu zaniechania i co najmniej od kilkunastu 
lat nie realizuje społecznego nauczania Kościoła, na-
wet, w wymiarze symbolicznym.

Pierwsze ugrupowania chrześci-
jańsko-społeczne i chrześcijańsko-
demokratyczne powstały w drugiej 
połowie XIX wieku w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii, Holandii, Fran-
cji. W okresie międzywojennym nie 
udało się utworzyć „międzynarodów-
ki chrześcijańsko-demokratycznej”. 
Zbyt duże były różnice programowe 
między poszczególnymi partiami.  
Chadecja początków XX wieku oka-
zała się siłą bardzo słabą. W obliczu 
konfrontacji: autorytaryzm – faszyzm 
– liberalizm – komunizm, weszła 
w sojusz z socjaldemokratami i ugru-
powaniami demokratyczno-liberalny-
mi osłabiając swoje przesłanie progra-
mowe.

Po II wojnie światowej chadecja 
kształtowała swoją tożsamość ide-
ową w opozycji wobec lewicy – so-
cjalistów i eurokomunistów oraz tzw. 
skrajnej prawicy. Wkrótce jednak 
partie chrześcijańsko-demokratyczne 
(nawet najsilniejsze partie we Fran-
cji i Włoszech) podjęły polityczną 
współpracę z socjalistami w imię tzw. 
historycznego kompromisu.

Rafał Caldera, w latach 1969-1974 
prezydent Wenezueli i lider tamtejszej 
partii chrześcijańsko-demokratycz-
nej, a także pierwszy przewodniczący 
Unii Chrześcijańsko-Demokratycz-
nej, światowej międzynarodówki cha-
deckiej przekonywał, że w konfl ikcie 
między liberalizmem kapitalistycz-
nym a socjalizmem marksistowskim 
doktryna społeczno-chrześcijańska 
„daleka jest od tych skrajności”. 
Zwracał uwagę na „polityczny eku-
menizm” chadecji. Przykładem deka-
dencji chadecji są jego słowa:

„W jej szeregach (chadecji) mogą 
być zarówno katolicy, protestanci czy 
prawosławni, jaki i jednostki należące 
do innych religii (…). Znani działacze 
pochodzenia żydowskiego walczyli 
z dużym zapałem i bez żadnych za-
strzeżeń w obozie Chrześcijańskiej 
Demokracji. Czuli się oni dobrze 
w naszych szeregach, nic bowiem nie 
zagrażało ich sumieniu ani nie prze-
szkadzało w wykonywaniu ich wła-
snych praktyk religijnych. Tak samo 
można wyobrazić sobie działalność 
chrześcijańsko-demokratyczną bud-
dystów czy wyznawców islamu lub 
innych religii, a także ludzie o po-
stawie teistycznej, łącznie z niewie-
rzącymi, którzy jednak w praktyce 
szanują cudze przekonania i doceniają 
znaczenie podstaw etycznych i ducho-
wych w życiu narodów”.

Od ponad 60. lat najważniejsze 
partie chrześcijańsko-demokratycz-
ne naszego kontynentu skupiają się 
w Europejskiej Partii Ludowej – 
transnarodowej federacji partii poli-
tycznych. Prezentują dość dużą róż-
norodność programową, od lewicy do 
centrum. 

Na kongresie w 1950 roku EPL opo-
wiedziała się za europejską federacją 
według federacyjnych projektów Ro-
berta Schumana. W następnych latach  
Europejska Partia Ludowa konse-
kwentnie propagowała daleko idące 
koncepcje integracyjne Unii Europej-
skiej. W manifeście z 1976 roku opo-
wiedziała się za urzeczywistnieniem 
demokratycznej, ponadnarodowej 
Unii Politycznej, ustanowieniem eu-
ropejskiego rządu, posiadającego wo-
bec rządów narodowych samodzielne 
kompetencje władcze. Miał on być 
odpowiedzialny przed Parlamentem 
Europejskim. 

Deklarowano pokonanie granic na-
rodowo-państwowych. Przywódcy 
EPL zastrzegli, że partia nie dąży do 
państwa federalnego na wzór USA 
czy Szwajcarii, ale do przekształcenia 
Unii Europejskiej w Europejską Fe-
derację, a więc w swego rodzaju eu-
ropejskie państwo federalne, zgodnie 
z projektem Roberta Schumana, ogło-
szonym w jego Deklaracji z 9 maja 
1950 roku. 

Federacja ta miała posiadać m.in. - 
wybierany bezpośrednio parlament  
i rząd europejski.

Po zjednoczeniu Niemiec, na VIII 
Kongresie w Dublinie, Europejska 
Partia Ludowa przyjęła dokument, 
w którym domagała się „federacyjnej 
konstytucji dla Unii Europejskiej”. 
Stwierdzono w nim, że idea suwe-
renności narodowej równoważna jest 
z suwerennością europejską a narodo-
wa suwerenność wyraża się w konsty-
tucjach krajowych i rządach państw 
członkowskich. Europejska suwe-
renność znajduje wyraz w Parlamen-
cie Europejskim i właśnie Parlament 
Europejski powinien opracować tekst 
konstytucji. Także w jego gestii po-
winny znaleźć się kwestie dotyczące 
obywatelstwa europejskiego. Założe-
nia te zostały już zrealizowane. 

Cel nadrzędny transnarodowej Eu-
ropejskiej Partii Ludowej pozostaje 
niezmienny. Jest nim: przejście od 
Wspólnoty Europejskiej do federacyj-
nej unii narodów, państw i regionów 
Europy. 

Partie chadeckie  opowiadają się za 
„europaństwem”. Potwierdził to przy-
gotowany przez Konwent Europejski 
(pod przewodnictwem Valéry’ego 
Giscarda d’Estaing), projekt konsty-
tucji Unii Europejskiej, który uzyskał 
akceptację EPL. Pierwszą polską par-
tią, która zgłosiła akces do chadeckiej 
EPP była Unia Wolności.

Największa europejska partia cha-
decka – niemiecka Unia Chrześci-
jańko-Demokratyczna (CDU) od po-
czątku przyjęła założenie, że  mogą 
do niej należeć niechrześcijanie, 
„o ile nie są zdecydowanymi wrogami 
religii i Kościoła”. CDU defi niuje się 
jako, partia międzywyznaniowa. 

Przykładem przechodzenia ruchów 
chadeckich na pozycje lewicowe są 
przeobrażenia tego nurtu w Holandii. 
Partia chrześcijańsko-demokratycz-
na dopiero po 1994 roku znalazła się 
po raz pierwszy w opozycji. Kwestie 
wartości moralnych i etycznych (np. 
problem aborcji i eutanazji) są poza 

jej zainteresowaniem.
Włoski fi lozof i działacz chrze-

ścijańsko-demokratyczny Rocco 
Buttiglione podkreśla, że chadecja 
realizuje strategię komunisty Gram-
sci’ego i prowadzi katolików do libe-
ralnej demokracji. Buttiglione ocenia, 
że bilans rządów chadecji jest fatalny. 
Chadecja, godząc się, krok po kroku, 
na laicyzację prawa i państwa, zlaicy-
zowała się też sama i ma swój udział 
w ogólnym procesie desakralizacji 
społeczeństwa i państwa .

W jednej tylko kwestii chadecja jest 
konsekwentna – w tworzeniu, wraz 
z socjalistami, drugą największą frak-
cją w PE,  europejskiego państwa fe-
deralnego.

Próby zbudowania chadecji 
w Polsce w latach 90. XX wieku, tak 
„europejskiej” jak i nawiązującej do 
przedwojennego Stronnictwa Pracy, 
nie powiodły się. 

Obecnie w skład frakcji parlamen-
tarnej EPL w Parlamencie Europej-
skim wchodzą przedstawiciele Plat-
formy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. To tylko po-
twierdzenie, że znakiem współczesnej 
chadecji jest bezideowość i koniunk-
turalizm.

W błogosławionym czasie Bożego Narodzenia za-
czyna się Rok Nowy, a za nami kolejny rok pracy na 
rzecz budzenia polskiej opinii publicznej do więk-
szej odpowiedzialności za przyszłość niepodległej 
Ojczyzny i za sprawę cywilizacji chrześcijańskiej. 

Na tym polega misja Prawicy Rze-
czypospolitej – pośród zgiełku wybor-
czych walk wskazywać najważniejsze 
nakazy dobra wspólnego.

Dlatego właśnie podjęliśmy w koń-
czącym się roku kampanię przeciw 
antywychowawczym zaleceniom 
WHO. Obłędny dokument, chcący 
zarazić panseksualizmem edukację 
szkolną na całym świecie, pokazuje 
że – jak ostrzegał bł. Jan Paweł II – 
znaleźliśmy się w obliczu „«spisku 
przeciw życiu», w który zamieszane 
są także instytucje międzynarodowe, 
zajmujące się propagowaniem i pla-
nowaniem prawdziwych kampanii na 
rzecz upowszechniania antykoncepcji, 

sterylizacji i aborcji. Nie można na 
koniec zaprzeczyć, że również środ-
ki społecznego przekazu biorą często 
udział w tym spisku” (Evangelium 
Vitae, 17). Zapewne właśnie lęk przed 
mediami sprawia, że tak często nawet 
politycy pełni dobrych intencji mil-
czą w obliczu tej największej z afer. 
Prawica Rzeczypospolitej milczeć nie 
będzie.

Bronimy Polski przed zagrożenia-
mi, ale przede wszystkim pokazujemy 
nadzieję. Polska, największy z naro-
dów Europy środkowej, najbardziej 
katolicki naród w Europie, ma przed 
sobą wielkie perspektywy, jeśli tyl-
ko za możliwościami, które dał nam 
Bóg – pójdzie nasza wytrwała praca. 
Tego przede wszystkim życzę naszym 
wszystkim działaczom, sympatykom, 
przyjaciołom i sprzymierzeńcom na 
najbliższy rok. 
Łączę serdeczne wyrazy przyjaźni 

Marszałek Marek Jurek 
historyk, prezes Prawicy RP

Czas Bożego NarodzeniaCzas Bożego Narodzenia
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Uzupełnienie
Niniejszym zamieszczamy uzupełnienie dotyczące artykułu pana 
Tadeusza Deszkiewicza pt. „Głupie” pytania – opublikowanego 
w nr 8 (28) 2013 naszej gazety ze strony 7. Tekst ten został opu-
blikowany pierwotnie na internetowej platformie dziennikarskiej 
„Salon24”. 

Ta informacja źródłowa wskutek niewła-
ściwego składu komputerowego tekstu na-
szej gazety, została „obcięta”, za co autora 
przepraszamy. Takie uchybienia przy w/w 
składzie mogą się zdarzyć – jest to dużym dla 
mnie zaskoczeniem ,że aż tak to pana urazi-
ło - wiedząc o pana zawodowym kontakcie 
z mediami.

Na marginesie dodajemy także, iż link 
do w.w. swojego artykułu- deszkiewicz.
salon24.pl-/543404,glupe-pytanie- pan Ta-
deusz Deszkiewicz zamieścił na platformie 
społecznościowej „Facebook”  dnia 25 paź-
dziernika 2013 r. o godz. 12:09. Zgodnie 
z polityką prywatności Facebooka, w przy-
padku treści objętych prawem własności in-
telektualnej […] użytkownik  przyznaje [tej 
platformie]  poniższe uprawnienie zgodnie 
z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami 
prywatności i ustawieniami aplikacji: użyt-
kownik przyznaje niewyłączną, zbywalną, 

obejmującą prawo do udzielania sublicencji, 
bezpłatną, światową licencję zezwalającą na 
wykorzystywanie wszelkich publikowanych 
przez siebie treści objętych prawem własno-
ści intelektualnej w ramach serwisu Facebo-
ok lub w związku z nim. Gdy użytkownik 
publikuje treści lub informacje, korzystając 
z ustawienia Publiczne, zezwala on wszyst-
kim, w tym osobom niebędącym użytkow-
nikami Facebooka, na uzyskanie dostępu 
i wykorzystywanie informacji.

Licencja tego typu, nie wiąże się z obo-
wiązkiem uznania autorstwa – utwory mogą 
być wykorzystywane przez wszystkich bez 
informacji o ich pochodzeniu.  

(na podstawie: artykułu opublikowanego 
na portalu: conasuwiera.pl – portale spo-
łecznościowe w świetle prawa autorskiego 
– Mileny Adamczewskiej oraz regulaminu 

polityki prywatności Facebooka)

Trzyletnia batalia o postawienie Trzyletnia batalia o postawienie 
w Wołominie pomnika – tragedii smoleńskiejw Wołominie pomnika – tragedii smoleńskiej

Kazimierz Andrzej Zych

W Wołominie od trzech lat trwa batalia z władzami miasta reprezentowanymi przez burmistrza Ryszarda 
Madziara, który jest jednocześnie szefem wołomińskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz radnymi tej partii, 
w sprawie postawienia w Wołominie przez Społeczny Komitet Pomnika Ku Czci Poległych w Katastrofi e Smo-
leńskiej. Należy tu wyraźnie podkreślić słowo „społeczny”, gdyż ma on powstać wyłącznie ze społecznych 
datków, a miasto miałoby tylko udostępnić teren.

Radni PiS-u, ku ogólnemu za-
skoczeniu ogromnej części prawi-
cowego społeczeństwa Wołomina 
i powiatu - zjednoczyli się z opozy-
cją i głosują przeciw tej wyjątkowej, 
społecznej inicjatywie. Skandalem 
jest to, że jeden z członków Komi-
sji Gospodarki wywodzący się z PiS 
tuż przed jej obradami w sprawie 
głosowania nad dalszym procedo-
waniem inicjatywy Społecznego 
Komitetu zwrócił się do prowadzą-
cego obrady komisji, by głosować 
przeciwko wnioskowi. 

Już kiedyś zadawałem pytanie - 
kogo i co reprezentują radni PiS 
w Wołominie, gdyż wiele ich za-
chowań jest wyraźnie sprzecznych 
z tym, co głosi krajowy PiS. 

Trzynastego grudnia w 32 rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego na 
uroczystości zorganizowanej przez 
NSZZ Solidarność oddział Woło-
min, burmistrz Madziar wygłosił 
przemówienie, w którym wiele było 
odniesień do patriotyzmu i jedności 
czyli solidarności. Nie mogłem po-
jąć dwulicowości burmistrza, który 
wg mnie sabotuje z radnymi inicja-
tywę budowy pomnika, a publicznie 
kreuje się na wielkiego patriotę. 

Dla objaśnienia tych bulwersu-
jących działań niech posłuży tekst 
regionalnego tygodnika „Wieści 
Podwarszawskie”, którego redaktor 
był obecny na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki. 

Kuriozalne wyjaśnienia i sta-
nowisko urbanistyczne – jakoby 
o budowie pomnika można mówić 

po zrobieniu miejscowego planu za-
gospodarowania to kpina i ucieczka 
przed podjęciem decyzji, co do-
skonale wpisuje się moim zdaniem 
w brak odwagi w reprezentowaniu 
własnego elektoratu. To prawicowe 
społeczeństwo ufając radnym Pis - 
dziś widzi, że wybrało właśnie tych 
drżących i koniunkturalnych rad-
nych.

Mimo, iż wniosek złożony dwa 
i pół roku temu został teraz odrzu-
cony - Społeczny Komitet w dniu 
13 listopada br. ponownie złożył 
w urzędzie wniosek o zgodę 
i wskazanie miejsca pod pomnik, 
autorstwa pana prof. Tadeusza 
Tchórzewskiego. Projekt pana pro-
fesora przedstawia anioła ze złama-
nym skrzydłem wysokości około 
1,90 m z wyrwą w miejscu serca 
w kształcie konturów mapy Polski. 
Z cierpliwością oczekujmy odpo-
wiedzi licząc na to, że w końcu 
składające się głównie z PiS władze 
miasta, choć raz postąpią zgodnie 
z zasadami Prawa i Sprawiedliwości 
- partii , której założycielem był śp. 
Prezydent Lech Kaczyński. Koń-
cząc należy postawić pytanie. Czy 
krajowe władze Prawa i Sprawie-
dliwości w jakiś sposób kontrolują 
to- jak w terenie działają ich promi-
nentni członkowie niekiedy jak to 
jest w przypadku Wołomina pełnią 
najwyższe funkcje samorządowe.  
To że radni PiS głosują przeciw bu-
dowie pomnika tragedii smoleńskiej 
to nie przypadek, to raczej zmowa, 
której przykład idzie od tzw. obroto-
wych karierowiczów.

WIEŚCI PODWARSZAWSKIE – 24 listopada 2013 nr 47 (1171)

Koniec pomnikomanii?
Radni Wołomina i władze gminy mają już chyba dość powracającego jak bumerang tematu stawiania 
pomników i swoją opinię jednoznacznie przedstawili na ubiegłotygodniowej komisji gospodarki.

Żaden z radnych obecnych na obradach (także z PiS) nie poparł wniosków, ani o postawienie 
przy sądzie popiersia śp. Lecha Kaczyńskiego, ani też ustawienia przy MDKu pomnika w kształcie 
statecznika, poświęconego ofi arom katastrofy smoleńskiej. – Przykro mi, że 96 ofi ar na to wszystko 
patrzy. To jest tragedia po prostu, to jest szok! – wołał w stronę radnych zdenerwowany A. Zych, jeden 
z inicjatorów budowy monumentu. 
To pierwsza tak radykalna decyzja w sprawie przedstawianych od 2011 r. propozycji pomników ofi ar ka-
tastrofy, o które wnioskują komitety społeczne, reprezentowane przez radnego powiatowego Ryszarda 
Walczaka oraz Andrzeja Zycha.(…)
Po bardzo żywiołowej wymianie zdań przewodniczący komisji zarządził głosowanie najpierw nad wnio-
skiem o budowie popiersia prezydenta (0 głosów za, 4 – przeciw, 2 – wstrzymujące się), a następnie 
ws. pomnika poświęconego wszystkim ofi arom katastrofy (0 – za, 3 – przeciw, 3 – wstrzymujące się).
– Nie będziemy się już was więcej pytać. Pójdziemy do księdza, a w najgorszym wypadku do bisku-
pa – zapowiedział mocno już zdenerwowany A. Zych, który ujawnił, że smoleńskiego Anioła widziałby 
np. na terenie parafi i przy ul. Kurkowej.

fot. Wieści Podwarszawskie.

Resortowe Dzieci
RESORTOWE DZIECI to seria książek o Mediach, Służbach Specjalnych, Polity-
kach, Biznesie i Nauce. W pierwszym tomie Dorota Kania, Jerzy Targalski i Maciej 
Marosz lustrują czołowych dziennikarzy mainstreamu.

ONE. RESORTOWE DZIECI. Wychowane w rodzi-
nach działaczy i funkcjonariuszy KPP, PZPR. MBP, 
a potem SB. Doskonale ustawione potem w życiu, 
dzięki koneksjom, a później pieniądzom i „grubej kre-
sce”. Czasem, choć wywodzą się z niekomunistyczych 
środowisk, związane ideologicznie oraz materialnie 
z byłą władzą i bezpieką. Za młodu aktywiści komu-
nistycznych organizacji młodzieżowych, potem biznes-
meni, właściciele i zarządcy nowych mediów. Właśnie 
dlatego tak zdecydowanie przeciwne dekomunizacji 
i lustracji, szydzący z patriotyzmu, polskich tradycji 
i w ogóle z polskości. Niebezpieczne, bo usytuowane 
w opiniotwórczej prasie, a przede wszystkim w telewi-
zji i stacjach radiowych. Obecne w nich od stanu wo-
jennego – do dziś.

Patronat nad ksiażką objęli: 
Gazeta Polska
Gazeta Polska Codziennie
niezalezna.pl
W Sieci
wpolityce.pl 
Telewizja Republika.

Fronda PL Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa

tel.:+48 22 877-37-35, fax.: +48 22 877-37-34
web: www.wydawnictwofronda.pl

www.facebook.com/FrondaWydawnictwo
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Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej po raz XIII
14 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się gala XIII edycji wręczenia statuetek, wyróżnień i nominacji 
– „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”. Uroczystość prowadził Krzysztof Wytrykus – członek kapituły.

Grzegorz Lipski
Skarbnik (1980-1989) 

NSZZ Solidarność 
Region Mazowsze 
Odział Wołomin

Czy wszystko na sprzedaż?Czy wszystko na sprzedaż?
Dzisiaj i w Wołominie wystarczy być sponsorem, aby na wszystko można liczyć i oczekiwać. Obrotowi podle-
ga nawet duma, honor i pamięć. Mogłem się o tym przekonać podczas rocznicowych obchodów, tragicznych 
w swoich konsekwencjach wydarzeń z 13 grudnia 1981r.- wprowadzenia Stanu Wojennego.

Uroczystości rozpoczęła msza 
Św. w kościele M.B. Królowej Pol-
ski. W powitaniu i podziękowaniu 
wymieniono wszystkich ofi cjeli; 
hierarchów, przewodniczących, sta-
rostę, lokalnego i okolicznych bur-
mistrzów oraz  wójtów, aż po preze-
sów, kierowników i ich zastępców, 
aby zakończyć na kilku pocztach 
sztandarowych i wiernych stano-
wiącym znakomitą mniejszość tego 
zgromadzenia. Znanych mi ludzi 
i członków NSZZ Solidarność było 
niewielu, zastanawiające gdzie się 
podziali – sądzę, że odpowiedź bę-
dzie można wysnuć z dalszej treści. 
Nie miałbym uwag do obchodów, 
gdyby nie zbędne zaspokajanie 

próżności notabli oraz nomenkla-
tury. O tych, którzy odeszli, a two-
rzyli kościec oraz krwiobieg  tego 
ruchu związkowego i społecznego, 
zapominano na każdym miejscu. 
Chwile ciszy i zadumy, są substy-
tutem, kiedy służą nabraniu tchu, 
a nie oddaniu należytego hołdu nie-
żyjącym, opuszczonym oraz zapo-
mnianym. O Janku Szubierajskim  
i innych co odeszli, nie pada nic 
odkąd obserwuję i przysłuchuję się 
rocznicowym obchodom. Nigdy też 
nie zaobserwowałem na ich grobach 
wiązanek od tych,  których wyrę-
czali i za których ryzykowali.

Co najtragiczniejsze, to, jest to, 
że podczas części ofi cjalnej w Miej-
skim Domu Kultury, kiedy przy-
stąpiono do wręczania Dyplomów 
za ??? (nie wiem co napisać), od-
czytano niemal tą samą listę osób, 
uzupełnioną zasługą – SPONSOR. 
Takim sposobem zasłużonym dla 
NSZZ Solidarność stał się Starosta, 
Burmistrzowie, Prezesi i Kierowni-
cy jednostek organizacyjnych gmi-
ny. Jan Pietrzak oraz kilku nagro-
dzonych związkowców stanowiło 
dla nich oprawę. Nie wszystkich 

z kręgu lokalnego włodarstwa moż-
na traktować jednakowo – wyjąt-
kiem jest, wspierający uczestnik 
Rajdu Katyńskiego, Edward Olszo-
wy. Choć nie zawsze się zgadzamy, 
nie ma nic wspólnego z tym, aby 
jako nielicznego z wielu, uznać za 
godnego uhonorowania. Nie za za-
sługi dla NSZZ Solidarność, a za 
kultywowanie patriotyzmu i pamię-
ci narodowej bliskiej związkowi. 

Dla zachowania równowagi wśród 
wyróżnionych związkowców, zna-
lazł się taki, który w moich oczach 
nie zasługuje na nie. Tutaj kieruję 
pytanie i oczekuję na odpowiedź 
od Przewodniczącego NSZZ Soli-
darność region Mazowsze oddział 
Wołomin Józefa Radzio. Czy wy-
różnienie Kazimierza Tarapaty jest 
podziękowaniem za jego stosu-
nek wyrażony przeświadczeniem 
i głosem na NIE, dla upamiętnie-
nia Anny Walentynowicz, Janusza 
Kochanowskiego, Lecha Kaczyń-
skiego oraz pozostałych ofi ar Kata-
strowy Smoleńskiej, wspierających 
swoim życiem i działaniami NSZZ 
Solidarność. Czy z tego samego po-
wodu wyróżniony został Burmistrz 

Ryszard Madziar, który to, wniosek 
o ich upamiętnienie, podpisany rów-
nież przez Pana Przewodniczącego, 
trzymał w ukryciu ponad dwa lata? 
Ten młody człowiek pozwolił sobie 
w Pana otoczeniu ubolewać oraz 
dzielić na prawdziwych i niepraw-
dziwych ludzi naszej Solidarności. 
Doprawdy, nie wiem, czym mierzy 
własną; nepotyzmem, kupczeniem, 
marnotrawstwem i powiększaniem 
obciążeń mieszkańców. NSZZ So-
lidarność nie była, nie jest i nie 
będzie partyjna oraz nomenklaturo-
wa, a między ludzka, pracownicza 
i narodowa. Marszałek Piłsudski 
inaczej myślącym i postępującym 
mówił – „wam kury szczać pro-
wadzać”. Nikt z tutaj obecnych od 
1980 r. nie próbował nas poróżnić, 
judzić i napuszczać, nie zrobi tego 
ktoś spoza, dla korzyści własnych 
oraz prowadzonej polityki. Godnym 
uwagi i uznania było wystąpienie 
szefa Regionu Mazowsze, szcze-
gólnie tam gdzie przypomniał ze-
branym o tym, że autor słów hymnu 
Solidarności Jerzy Narbutt zmarł 
opuszczony i w skrajnej nędzy. Przy 
okazji warto jednak zapytać – kto 

do tego dopuścił i na czas nie reago-
wał? Komu tworzą miejsca pracy 
oraz zatrudniają obecni włodarze, 
wie Pan lepiej ode mnie, wręczając 
im dyplomy. 

Czy wszystko może przekreślić 
i zagłuszyć dźwięk monet, opła-
cający uznanie i względy? Iryta-
cja jakiej doznałem, nie pozwoliła 
mi pozostać na końcowej części 
obchodów. Po występie Jana Pie-
trzaka opuściłem to zgromadzenie, 
ale nie NSZZ Solidarność, o jakiej 
dobre imię i jedność zamierzam 
walczyć. Błądzenie jej liderów 
każdego szczebla nie potrafi  i nie 
jest w stanie zmienić jej oblicza, 
a na poddawanie wątpliwości imion 
oraz przesłań z nią związanych nie 
można pozwolić. Nigdy nie dotarła 
do mnie informacja o wykluczeniu 
ze struktur tego ruchu społecznego, 
a w razie potrzeby, w najbliższych 
czasie nie sponsoringem, a składką 
członkowską potwierdzę przynależ-
ność związkową. Nie oczekuję przy 
tym dyplomu, wyróżnienia lub po-
mocy, starał się będę o to, aby tra-
fi ały one do tych i tam gdzie jest ich 
miejsce.

Na początku zebrani odsłuchali 
Hymnu Polski oraz krótkiego wy-
stępu Michaliny Więch w akompa-
niamencie fortepianowym Roberta 
Więcha. Postanowieniem Kapituły 
spośród wielu zgłoszeń – do na-
grody nominowano Panie Iwonę 
Bajkowską, Agnieszkę Ludwin, Pa-
nów Jarosława Stryjka i Tadeusza 
Sasina. W kategorii – Wyróżnienie 
Honorowe. Za Szczególne Zasłu-
gi dla Rzeczypospolitej Polskiej 
– statuetkę Anioła otrzymał JE Ks. 
Abp Henryk Hoser, Ordynariusz 
Diecezji Warszawsko Praskiej. Na-
grodę w imieniu Ks. Abp. odebrał 
Ks. Dziekan Władysław Trojanow-
ski. W kategorii – Charytatywno-
Dobroczynnej na terenie Powiatu 
Wołomińskiego, statuetkę Anioła 
otrzymała Pani Iwona Bajkowska 
z Międzylesia – gmina Poświętne. 
W kategorii Za Krzewienie War-
tości Patriotyczno – Narodowych 

i Chrześcijańskich, statuetkę Anio-
ła otrzymał Pan Tadeusz Sasin 
z Tłuszcza. 

Podczas uroczystości wyróżniono 
trzy osoby Medalem Ks. Ignacego 
Skorupki wybitym przez Komitet 
Uhonorowania Ks. I. Skorupki Or-
derem Orła Białego. Medale otrzy-
mali Ks. Grzegorz Idzik z Wołomi-
na, Pan Wiktor Węgrzyn, Komandor 
Międzynarodowego Rajdu Katyń-
skiego, medal odebrał Pan Edward 
Olszowy wołomiński koordynator 
Rajdu Katyńskiego, dzięki które-
mu Ossów został wpisany na trwałe 
w trasę Rajdu Katyńskiego oraz 
Szkoła Niepubliczna w Kobyłce 
„ANIMUS” – medal odebrała Pani 
Dyrektor Katarzyna Krawczyk.

Na zakończenie Przewodniczący 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – Ry-
szard Walczak wręczył przyznany 
przez Kapitułę medal „Zło Dobrem 

Zwyciężaj” Panu Janowi Tokarskie-
mu. Uroczystości zakończyła kola-
cja wigilijna wszystkich zebranych 
i gości. 

Szczególnie miło witaliśmy pod-
czas uroczystości wręczenia Anio-
łów Stróży Ziemi Wołomińskiej: 
Marszałka Marka Jurka, Artystę 
Jana Pietrzaka z małżonką Kata-
rzyną, posła Krzysztofa Oksiutę, 
Ks. Prałata Jana Andrzejewskiego 
i Ks. Dziekana Władysława Troja-
nowskiego, Pawła Solisa, Ireneusza 
Maślanego, burmistrzów: Kobył-
ki Roberta Roguskiego, Tłuszcza 
Pawła Bednarczyka, Wołomina 
Grzegorza Mickiewicza, starostów 
Piotra Uścińskiego i Konrada Rytla 
oraz wójtów Klembowa Kazimierza 
Rakowskiego, Jadowa Dariusza Ko-
koszkę. 

Do zobaczenia za rok!
red.

fot. Stanisław Galicki
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Czy Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Czy Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie 
Marcin Dutkiewicz – poda się do dymisji?Marcin Dutkiewicz – poda się do dymisji?
Redakcja PATRII odebrała ostatnio kilka niepokojących telefonów informujących o tym, że fi rma LED MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Woło-
minie, w której żona pana Marcina Dutkiewicza – przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie, ma 50 % udziałów – przyjmuje i wyko-
nuje zamówienia z Urzędu Miasta oraz placówek mu podległych – płatnych reklam na tzw. wielkoformatowych telebimów reklamowych 
(cyfrowe ekrany LED) rozstawionych na terenie Wołomina. 

W związku z powyższym redakcja 
skierowała zapytania do burmistrza 
Wołomina o udzielenie informacji 
w trybie dostępu do informacji pu-
blicznej w tej szokującej sprawie. 
W piśmie zapytaliśmy dodatkowo 
o ilość i koszty ogłoszeń oraz tek-
stów sponsorowanych w innych 
mediach, które zlecił Urząd Miasta 
Wołomin.

Chodziło nam o to, by mieszkańcy 
mieli pogląd, czy niektóre z mediów 
nie są faworyzowane w zamian za 
pochlebne teksty o poczynaniach 
władzy. O tej sprawie poinformu-
jemy czytelników w następnym 
numerze PATRII. Zapewniamy, 
że treść jego będzie równie ciekawa. 

Z odpowiedzi burmistrza Madzia-
ra udzielonej w dniu 14 listopada 
br. – dowiadujemy się, że fi rmie 
LED MEDIA Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Wołominie (która widnieje 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod nr 0000350005, w której 50%  
udziałowcem faktycznie jest żona 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Wołominie Marcina Dutkiewi-
cza) – Urząd Miejski w Wołomin
ie zamówił jedynie w kwietniu 2013 
w okresie od 2.04.-30.04.2013 re-
klamy na sumę 2.900,00 złotych 
brutto. 

Natomiast z informacji uzyska-
nych z jednostek budżetowych 
Gminy Wołomin dowiadujemy się, 
że fi rma LED-MEDIA Sp. z o.o.:

• w MDK - Miejski Dom Kultury 
Wołomin za emisję spotów na telebi-
mie LED w okresie od 01.02.2013 – 
do 31.12.2013 pozyskała 16.236,00 
złotych brutto.

• w OSiR „Huragan” WOŁOMIN  
za reklamę w kampanii reklamowej 
trwającej rok - fi rma LED MEDIA 
Sp. z o.o. pozyskała 25.745,40 zło-
tych brutto. 

• w MZO – odmówiono nam 
udzielenia odpowiedzi, zasłania-
jąc się niesłusznie art. 5 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. 
Naszym zdaniem jest to działanie 
bezprawne.

Podsumowując, fi rma reklamowa, 
w której współudziałowcem jest 
żona przewodniczącego Rady Miej-

skiej w Wołominie pozyskała około 
45 tys. złotych na zleceniach z Urzę-
du Miasta i jednostek budżetowych 
naszej gminy. Są to informacje, 
które dotychczas ustaliliśmy. Pod-
kreślamy jednakże, iż brak jeszcze 
danych z MZO, a koszty te naszym 
zdaniem można szacować w podob-
nej wysokości (lub nawet wyższej, 
skoro odmówiono nam udzielenia w 
tym zakresie informacji), co MDK 
czy OSiR „Huragan”.

Odrębnym, zastanawiającym te-
matem jest podpisanie umowy 
dzierżawy terenu pod ekrany świetl-
ne również z fi rmą LED MEDIA Sp. 
z o.o., gdzie stawka dzierżawy we-
dług oświadczenia burmistrza wy-
nosi jedynie 20 zł netto za 1 m.kw. 

Należy również sprawdzić zapy-
tując się burmistrza Madziara, czy 
prawdą jest że drugi 50 % udziało-
wiec fi rmy reklamowej LED ME-
DIA sp. z o.o. – to mąż pracowni-
cy Urzędu Miasta w Wołominie, 
a także czy fi rma ta realizowała lub 
realizuje jakieś inne kontrakty lub 
zlecenia z Wołomińskiego Urzędu 
Miasta? 

Nie spodziewaliśmy się w re-
dakcji, że telefony mieszkańców 
w tej bulwersującej sprawie jednak 
się potwierdzą. W związku z po-
wyższym apelujemy do burmistrza 
Wołomina Ryszarda Madziara, 
a także szczególnie do Przewod-
niczącego Rady Miasta i Radnych 
o wyjaśnienie tej sprawy.

Podobne przypadki w samorzą-
dach krajowych kończyły się złoże-
niem mandatu radnego. Jak postąpią 
radni wołomińscy? Zobaczymy.  
Śledząc treści Kodeksów Postępo-
wania Etycznego Radnych i Człon-
ków Zarządów w innych miastach 
Polski, czytamy przykładowo:

Zasady sprawowania funkcji rad-
nego i członka zarządu

1. Radny i członek zarządu nie 
może wykonywać swojej funkcji w 
celu osiągnięcia dla siebie korzyści 
osobistej lub materialnej, lub dla ja-
kiegokolwiek prywatnego interesu.

2. Radny i członek zarządu nie 
uczestniczy w podejmowaniu de-

cyzji dotyczących bezpośrednio lub 
pośrednio jego osobistego interesu.

3. Radny i członek zarządu nie wy-
konuje innych funkcji, które utrud-
niałyby wykonywanie jego obo-
wiązków lub były w sprzeczności 
z innymi.

4. Radny i członek zarządu nie 
może obejmować funkcji, które łą-
czą się z nadzorem nad jego własną 
działalnością.

5. Radny i członek zarządu nie po-
dejmuje działań, które zapewniłyby 
mu osobiste lub zawodowe korzyści 
po złożeniu urzędu.

6. Radny i członek zarządu działa 
ze świadomością, że jego postępo-
wanie kształtuje opinię społeczności 
lokalnej o pracy całej rady i dokłada 
starań, aby opinia ta była jak najlep-
sza.

7. Radny i członek zarządu pod-
porządkowuje się zasadom nadzo-
ru wewnętrznego i zewnętrznego, 
przyjmuje do wiadomości oceny 
Komisji d.s. etyki i nie polemizuje 
z nimi.

W Wołominie mamy również swój 
Kodeks Etyczny wprawdzie w od-
niesieniu do pracowników urzędu, 
ale sprawowanie mandatu radnego 
to również bardzo odpowiedzialna 
funkcja z nadania obywateli. I tak:

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW URZĘDU 

MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE
Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Wołominie pełnią służebną rolę 

wobec społeczności gminnej. Kie-
rują się w miejscu pracy społecz-
nie przyjętym systemem wartości. 
Wspólnie stworzyli zbiór zasad 
i standardów zachowań, których 
postanawiają przestrzegać. Celem 
Kodeksu jest budowanie przejrzy-
stej administracji Urzędu Miejskie-
go w Wołominie oraz kształtowanie 
właściwych relacji na płaszczyźnie 
pracownicy Urzędu-obywatele.

ZASADY ETYCZNEGO 
DZIAŁANIA

1. Pracownicy Urzędu stawiają 
interes publiczny ponad interes oso-
bisty.

2. Podejmowane przez pracowni-
ków Urzędu rozstrzygnięcia i decy-
zje posiadają podstawę prawną, ich 
treść jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawa.

3. Pracownicy Urzędu, realizując 
swoje zadania i obowiązki, działają 
bezstronnie w interesie publicznym.

(…)
Pracownicy Urzędu, pełniąc 

obowiązki, nie czerpią korzyści 
materialnych ani osobistych z ty-
tułu sprawowanego urzędu, nie 
działają też w prywatnym intere-
sie osób lub grup społecznych.

Skala nieprawidłowości w sa-
morządach w ostatnim czasie sta-
je się coraz bardziej powszech-
na. Jacek Dobrzyński, rzecznik 
CBA na portalu samorządowym – 
w w w. p o r t a l s a m o r z a d o w y. p l 

potwierdza to zjawisko. 
Patologie w administracji to min. 

korupcja, nepotyzm, defrauda-
cja czy biurokracja. Zatrzymajmy 
się na terminie nepotyzm – jest to 
nadużycie zajmowanego stanowi-
ska przez faworyzowanie, protego-
wanie krewnych lub ulubieńców. 
Istotne jest tu to, że urzędnik wy-
korzystuje własne wpływy w celu 
zagwarantowania preferencyjnego 
traktowania w zatrudnianiu, na-
gradzaniu i promowaniu krewnych 
oraz uzyskiwaniu przez nich prefe-
rencyjnych kontraktów i innych zy-
sków. Korzyści urzędnika w takich 
wypadkach nie są bezpośrednie, 
lecz pośrednie i polegają na umac-
nianiu rodzinnych więzi i odpo-
wiedniego poparcia. Nepotyzm to 
problem społeczny, zjawisko, które 
nie powinno mieć miejsca w pu-
blicznych placówkach.

Nepotyzm, czyli zatrudnianie bądź 
premiowanie krewnych i znajo-
mych przez ponad 30 proc. polskich 
urzędników, nie jest traktowany 
jako zło – wynika z badań przepro-
wadzonych w ramach Programu 
Przeciw Korupcji fundacji Batore-
go. Badani powołują się przy tym 
na prywatne fi rmy, gdzie często 
pracują krewni właściciela. To po-
równanie bez sensu, ponieważ – po 
pierwsze – urzędy nie są prywatną 
własnością. Po drugie, administra-
cja państwowa służy do obsługi 
społeczeństwa, a nie dbania o in-
teresy krewnych. Po trzecie, pokre-
wieństwo nie sprzyja obiektywnej 
ocenie pracownika i wreszcie – po 
czwarte – nepotyzm łamie obowią-
zującą w urzędach zasadę zatrud-
niania najlepszego kandydata. 
Źródło – www.batory.org.pl  

Według opinii czytelników sprawę 
zamówień w urzędzie miasta, dot. 
fi rmy LED MEDIA sp. z o.o. należy 
wyjaśnić, bo skoro przewodniczący 
Dutkiewicz podlega ustrojowi wspól-
ności majątkowej z żoną, to należy 
się zastanowić, czy nie czerpie ko-
rzyści kosztem miasta i gminy?

opr. red.
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Finanse Gminy Wołomin na przestrzeni ostatnich latFinanse Gminy Wołomin na przestrzeni ostatnich lat
Ostatni rok kadencji to odpowiedni moment na dokonanie pewnych podsumowań. Dlatego chciałbym zapre-
zentować jak wyglądał budżet Gminy Wołomin na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Na wykresach przedsta-
wiłem dwa najistotniejsze parametry budżetu - tj. wydatki i dochody ogółem oraz porównałem je z najbar-
dziej interesującymi mieszkańców wydatkami.

Dominik Kozaczka
Radny Miasta Wołomin

Zgodnie z listopadową aktuali-
zacją budżetu gminy (Uchwała 
Rady Miejskiej 101/2013 z dnia 
20.11.2013r.) planuje się, że w 2013 
roku Gmina Wołomin osiągnie oko-
ło 150 mln zł dochodów, a wydatki 
będzie miała większe o około 10 
mln zł. Proszę zwrócić jednak uwa-
gę na fakt, że na przestrzeni ostat-
nich lat, corocznie wzrastały zarów-
no dochody jak i wydatki. Niestety, 
w ostatnich latach w Gminie Wo-
łomin wydatki były zawsze wyż-
sze niż dochody. Efektem tego jest 
systematyczne coroczne zadłużanie 
gminy Pośrednio odzwierciedla to 
wykres przedstawiający „wydatki 
na obsługę długu” i coroczny wzrost 
tej pozycji wydatków, od około 700 
tys. zł w 2008 roku, do planowanych 
3,5 mln zł w 2013 roku,.

Bardzo słabą stroną analizowa-
nych budżetów od 2011 roku (po 
przejęcia władzy przez obecnego 
burmistrza Ryszarda Madziara), są 
malejące “wydatki na zadania i za-
kupy inwestycyjne”. Mimo że od 
2008 do 2013 roku dochody gminy 
wzrosły o około 50 proc., to nakłady 
na inwestycje apogeum osiągnęły 
w roku wyborczym 2010 (przekro-
czyły kwotę 29 mln zł), a obecnie 
są nawet na niższym poziomie niż 

sześć lat temu! Procentowo wygląda 
to następująco: w roku 2008 prze-
znaczono na inwestycje 20,59 proc. 
wydatków ogółem, w 2010 - 23,58 
proc., a w 2012 już tylko - 13,67 
proc. Jak widać na wykresie, w roku 
2013 sytuacja się nie poprawi. Dla-
tego już teraz można sformułować 
ocenę, że porównując całościowo 
z perspektyw ilości przeznaczanych 
środków na inwestycje, działania 
obecnego burmistrza są dużo gorsze 
od jego poprzednika.

Na co więc zwiększyły wydawane 
gminne pieniądze? Proszę spojrzeć 
na punkt “wydatki na wynagrodze-
nia i pochodne”, od razu widać ich 
lawinowy wzrost od 2011r., czyli od 
rozpoczęcia pracy przez obecnego 
burmistrza. Wzrost tej pozycji na 
przestrzeni dwóch lat (2011-2012), 
o około 15 mln zł, jest pochodną 
stworzenia dużej grupy doprze opła-
canych stanowisk (doradcy, pełno-
mocnicy, dyrektorzy itp.), gdyż sze-
regowi pracownicy zatrudniani od 
lat nie otrzymali podczas tej kaden-
cji żadnych znaczących podwyżek. 
W tym miejscu warto podkreślić, 
że zaplanowana kwota 56 mln zł 
w tej pozycji na ten rok, najpraw-
dopodobniej zostanie przekroczona, 
gdyż w 2013r., na wniosek burmi-
strza rada przeznaczała dodatkowe 
(ponadplanowe) środki na ten cel. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, 
że na funkcjonowanie nowo zatrud-
nionej kadry doradczo-kierowniczej 
w urzędzie i jednostkach podle-
głych, składają się nie tylko „wydat-
ki na wynagrodzenia i pochodne”, 
ale też wyposażenie i utrzymanie 
stanowisk pracy tj. (nowe biurka, 
komputery, media, itd.), wykazy-
wane w innych pozycjach struktury 
wydatków bieżących.

Dane na 2013 rok są planowanymi wydatkami uzyskanymi na 
podstawie poniższych aktów prawa miejscowego.
* Uchwała Rady Miejskiej 101/2013 z dnia 20.11.2013 r. Uchwała 
zmieniająca (aktualizująca) budżet na 2013 rok.
** Uchwała Rady Miejskiej 120/2012 z dnia 19.12.2012 r.w spra-
wie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013. 

Źródło:
Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 36/09 z dnia 17.03.2009 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 39/20110 z dnia 19.03.2010 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 57/2011 z dnia 30.03.2011 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 70/2012 z dnia 30.03.2012 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 100/2013 z dnia 28.03.2013 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu.

2014 będzie rokiem cudów2014 będzie rokiem cudów
Powoli zbliżamy się do końca roku, a nastroje polityczne w Wołominie, z tygodnia na tydzień, wydają się być 
coraz bardziej bojowe. Wprawdzie do wyborów pozostało jeszcze ponad jedenaście miesięcy, ale już teraz 
możemy wyczuć pewne napięcie w samorządzie, które w przyszłym roku może przerodzić się w prawdziwą 
walkę. Musimy zdać sobie sprawę, że już niedługo będziemy świadkami wielu obietnic wyborczych a to co do 
tej pory było niemożliwe, nagle według wielu polityków będzie do zrealizowania. Najważniejsze jest to, aby-
śmy potrafi li rozróżnić którzy z nich walczą tylko i wyłącznie o władzę, a którym naprawdę zależy na naszym 
mieście.

Jedną z najważniejszych zasad 
nie tylko w samorządzie ale także 
w życiu, jest kierowanie się uczci-
wością, wobec siebie i innych. Do-
skonale wiemy, że w polityce bywa 
z tym różnie. Wielu z nas zawiodło 
się na swoich wyborach. Czasami 
okazuje się, że ludzie na których 
głosowaliśmy, nie dbają o nasze 
miasto czy okolicę a w głównej 
mierze zabiegają o swój własny in-
teres. Bardzo często słyszymy od 

nich, że pewnych rzeczy nie da się 
zrobić a na inne nie mają żadnego 
wpływu, gdyż niektóre decyzje po-
dejmują wyższe organy. Szczerze 
mówiąc, nie przyjmuję takiego tłu-
maczenia. Oczywiście, pewnych 
rzeczy nie można zrealizować 
w danym momencie, jednak w takim 
wypadku chciałbym zobaczyć jakie 
starania w danej kwestii podjął je-
den czy drugi samorządowiec. Jeże-
li nie podjęto żadnych działań, tego 
typu tłumaczenia z jednej strony są 
niepoważne, a z drugiej, to zwykły 
brak szacunku wobec mieszkańców 
a co za tym idzie, wyborców. 

Ważne jest, aby dobrze przeanali-

zować działania samorządowców. 
Część z nich, już od dawna jest wy-
palona i zależy im jedynie na pozo-
staniu przy władzy. Część nie robi 
dla miasta absolutnie nic, a części 
zależy tylko i wyłącznie na rządze-
niu. Zawsze warto dać szansę tym, 
na których zawsze mogliśmy liczyć, 
lub nowym aktywnym osobom, 
które mają pomysł na Wołomin 
oraz świeże spojrzenie nieuwikłane 
w partyjne lub biznesowe zobowią-
zania.

Przyszły rok będzie okresem, 
w którym obiecanie wszystkiego 
stanie się możliwe. Niestety skoń-
czy się na obietnicach, gdyż wielu 

samorządowców nie liczy się z wy-
borcami i ich nadrzędnym celem 
jest władza. Doświadczenie pokazu-
je, że w roku wyborczym, rządzący 
którzy do tej pory zdawali się być 
w letargu, nagle się przebudzają 
i są aktywni jak nigdy. Obyśmy nie 
musieli patrzeć na bezsensowne in-
westycje pod publikę i wydawanie 
pieniędzy z budżetu, tylko w celu 
zdobycia poklasku i poparcia.

Przyszły rok będzie dla nas praw-
dziwym wyzwaniem. Nie zawsze 
można odróżnić fałsz od dobrych 
intencji, lecz zawsze powinniśmy 
kierować się rozsądkiem i sercem 
do naszego miasta. Życzę Państwu, 

a także sobie, aby ten przyszły rok 
był owocny dla Wołomina i aby-
śmy znaleźli rozwiązana dla tych 
wszystkich realnych problemów, 
które na co dzień nas trapią. I oby 
nasze wybory przy urnach były 
w stu procentach trafi one i w pełni 
przemyślane. 

Życzę Państwu 
rodzinnych i ciepłych 

Świąt Bożego Narodzenia. 
Do siego roku.
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Zbliża się Boże Narodzenie. To Narodziny, które 
zmieniły losy całego świata. W tym czasie pomyśl-
my też o nienarodzonych, aby dane im było godne, 
naturalne poczęcie i szczęśliwe przyjście na świat. 
Marzeniem członków i sympatyków Prawicy Rzecz-
pospolitej, zgodnie z Duchem Chrześcijańskim, jest 
dążenie do tego, aby tak się stało. Nie trzeba więc 
tworzyć nowego prawa, wystarczy przestrzegać za-
pisów obowiązujących co przedstawia rezolucja Mar-
szałka Marka Jurka.

Boże Narodzenie
Radomski Informator

Boże Narodzenie to niezwykłe świę-
ta. Oczekiwanie na Wigilię sprawia, 
że mimo upływu lat wracamy myślami 
do dzieciństwa. Opłatek, wspólna wie-
czerza, kolędy, mroźna noc, święta noc 
- znikają waśnie i spory, oddalają się co-
dzienne problemy.

Słowo „wigilia” pochodzi z łaciny 
i oznacza czuwanie. W tradycji chrze-
ścijańskiej jest to dzień poprzedzający 
wielkie święto. Wigilia Bożego Na-
rodzenia kończy czas adwentu, czyli 
trwającego cztery tygodnie okresu po-
stu i oczekiwania. Zgodnie z tradycją, 
w tym dniu cała rodzina gromadzi się 
przy wigilijnym stole. Kiedy na niebie 
pojawi się pierwsza gwiazda zapala się 
na środku stołu świecę. Wszyscy odma-
wiają pacierz,, dzielą się opłatkiem. Jest 
to symbol przebaczenia i pojednania. 
Zwyczaj ten ma swe źródło w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, kiedy to 
przynoszono na wigilijne msze chleby 
wypiekane specjalnie na tę okazję. Po 
ich poświęceniu wierni dzielili się nimi, 
zanosili go też do domów.

Opłatki, jakie znamy powstały 
w XVII-wiecznych klasztorach, jako 
chleb bez zakwasu czy drożdży. Oprócz 
białego opłatka zaczęto też wypie-
kać kolorowy, przeznaczony dla bydła 
i zwierząt domowych. Z kolorowych 

opłatków tworzono przepiękne ozdoby 
choinkowe.

Zwyczaj dekorowania zielonego 
drzewka pojawił się w Niemczech na 
przełomie XV i XVI wieku. Do Polski 
tradycja ta przywędrowała w wieku 
XIX. Wcześniej polskie domy dekoro-
wano podłaźnikiem, czyli gałęziami lub 
drzewkiem wieszanym u sufi tu czub-
kiem do dołu.

Pierwszymi choinkowymi ozdoba-
mi były jabłka, pierniczki, orzechy. 
Z czasem na gałązkach zaczęto zapalać 
świece, symbolizujące światło Chrystu-
sowe. Na czubku wieszano gwiazdkę, 
symbolizującą Gwiazdę Betlejemską, 
która prowadziła trzech Mędrców do 
Dzieciątka. Kolorowe szklane bombki 
choinkowe wynalazł i opatentował P. 
Dupont w 1889 roku. Bardzo niedłu-
go, już w 1904 roku otworzono fabrykę 
szklanych świecidełek w Polsce.

W polskich domach przyjęła się tra-
dycja przynoszenia drzewka w Wigi-
lię przed świtem. W ciągu dnia, kiedy 
gospodyni zajęta była szykowaniem 
wieczerzy, gospodarz ustawiał choinkę 
w najbardziej eksponowanym miejscu 
i wraz z dziećmi przystrajał ją ozdoba-
mi.

Wkładanie prezentów pod choinkę to 
jedna z najmłodszych tradycji. Przywę-
drowała z Niemiec, podobnie jak zwy-
czaj dekorowania drzewka. Początkowo 
podarki przeznaczone były tylko dla 
dzieci i były to wyłącznie łakocie: pier-
niki, suszone owoce, orzechy. Później 
dołączyły do nich zabawki.

Niestety dziś w wielu domach Wi-
gilia - to komercja i rozpusta. Ludzie, 
zamiast okazywać sobie wzajemnie 
miłość i cieszyć się obecnością najbliż-
szych, starają się zaimponować innym 
drogimi prezentami i suto zastawionym 
stołem. Choinki pojawiają się na witry-
nach sklepowych z początkiem grudnia, 
a znikają tuż po Nowym Roku, podczas 
gdy tradycyjnie drzewka stały ubrane od 
Wigilii do święta Matki Boskiej Grom-
nicznej czyli do 2 lutego. Opłatki moż-
na kupić w supermarkecie, tylko że nie 
poświęcone.

Przekażmy naszym dzieciom świą-
teczne tradycje naszych Rodziców 
i Dziadków. Niech pamiętają o dodat-
kowym - pustym nakryciu na stole, 
o sianku pod obrusem, które przypomi-
na o narodzinach Dzieciątka w ubogiej 
stajence.

Ewa Fundowicz

Wizyta Rodziny Błogosławionego Wizyta Rodziny Błogosławionego 
Ks. Jerzego Popiełuszki w Ossowie
13 grudnia w rocznicę stanu wojennego do Ossowa 
i tamtejszego Sanktuarium Narodowego Cudu Nad Wisłą 
w Ossowie przybyli z wizytą najbliżsi krewni Bł. Ks. Je-
rzego Popiełuszki – Józef Popiełuszko z małżonką. 

Goście zwiedziłi Sanktuarium w to-
warzystwie: Ks. Prałata Jana Andrze-
jewskiego, starosty Konrada Rytla, 
Bogdana Grzonkiewicza, Andrzeja 
Zbyszyńskiego, Albina Krawczyka 
i Ryszarda Walczaka.

Następnie rodzina Bł. Ks. Jerzego 
udała się na miejsce śmierci Ks. Igna-
cego Skorupki, gdzie pod krzyżem 
symbolizującym śmierć księdza zło-
żyli stroiki Bożo Narodzeniowe.

red.
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Mołotow: „Jaruzelski  „Jaruzelski 
nas wyręczył”nas wyręczył”
Tak to opisał dwa lata temu Ś.p. Józef Szaniawski 
(Nasz Dziennik)

Trzydzieści lat temu komuniści wiaro-
łomnie wypowiedzieli wojnę Narodowi! 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, 
w środku nocy z soboty na niedzielę, kie-
dy ludzie śpią najspokojniejszym snem 
i kiedy są najbardziej bezbronni - grupa 
skomunizowanych, zsowietyzowanych, 
a nawet zrusyfi kowanych na służbie 
Moskwy polskich generałów - znienac-
ka i z zaskoczenia zaatakowała Naród 
i Polskę, wprowadzając stan wojenny. 
Był on wprowadzony na rozkaz z Mo-
skwy. W imię sowieckiej racji stanu oraz 
imperialnych planów i globalnej polityki 
Kremla. I dlatego władcy Kremla już po 
zakończeniu stanu wojennego nagrodzili 
w 1984 roku swego wiernego sługę ge-
nerała Jaruzelskiego platynowo-złotym 
orderem Lenina, najwyższym sowieckim 
odznaczeniem. Takiego orderu nie otrzy-
mał nigdy żaden Polak poza Jaruzelskim!

Podobnie jak inni komuniści rządzący 
przez pół wieku Polską, również Woj-
ciech Jaruzelski bardzo starannie zacie-
rał ślady swych zbrodni, a także ścisłe 
związki i powiązania ze swoimi moco-
dawcami w Moskwie. Jaruzelski oraz po-
zostali generałowie WRON, tak samo jak 
rządzący wcześniej PRL komuniści byli 
zdrajcami Narodu, renegatami, targowi-
czanami XX wieku. Pomimo zniszczenia 
najważniejszych dokumentów, pomimo 
zacierania śladów - strasznej prawdy 
o zbrodni stanu wojennego i zdradzie 
Ojczyzny nie da się ukryć!

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojen-
nego zapadła w kwietniu 1981 r. w czasie 
tajnego spotkania w specjalnym wago-
nie kolejowym niedaleko Brześcia nad 
Bugiem po sowieckiej stronie granicy. 

W spotkaniu uczestniczyli przywódcy 
PRL Stanisław Kania i Wojciech Jaru-
zelski oraz szef sowieckiego KGB Jurij 
Andropow i minister obrony marszałek 
Dmitrij Ustinow. W imieniu sowieckiego 
politbiura polecili wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce w takim terminie 
i w takich warunkach, aby operacja się 
udała. Plan stanu wojennego w podsta-
wowych zarysach był przygotowany 
w Moskwie, Kania i Jaruzelski mieli je-
dynie dopracować szczegóły i wybrać 
odpowiedni termin. W zachowanym 
sowieckim stenogramie dotyczącym 
spotkania w Brześciu znajduje się jed-
noznaczne zdanie - rozkaz marszałka 
Ustinowa: „Trzeba podpisać plan przy-
gotowany przez naszych towarzyszy”! 
Co więcej, w trakcie tego spotkania, jak 
czytamy w stenogramie sowieckiego po-
litbiura: „Towarzysz Jaruzelski ponowił 
prośbę o zwolnienie go ze stanowiska 
premiera (rządu polskiego). Przystępnie 
wytłumaczyliśmy mu, że koniecznie po-
winien pozostawać na tym samym stano-
wisku i z godnością pełnić powierzone 
mu obowiązki, bowiem przeciwnik mo-
bilizuje siły, aby zagarnąć władzę”. Tak 
właśnie było! Premier polskiego rządu 
podawał się do dymisji nie przed polskim 
Sejmem, ale przed swoimi faktycznymi 

prof. Józef Szaniawski
(Autor zginął tragicznie 

4 września 2012 r. w Tatrach)

niawswswski

zwierzchnikami z Moskwy, którzy wcze-
śniej zrobili go generałem, ministrem 
obrony, premierem, a teraz w Brześciu 
wyznaczyli mu kolejną funkcję - dykta-
tora stanu wojennego przeciwko własne-
mu Narodowi.

I Jaruzelski wykonał rozkazy z Krem-
la. To była zdrada Ojczyzny, to była 
targowica XX wieku!Szczególnego 
rodzaju świadectwo wystawił Jaruzel-
skiemu nie byle kto - prawa ręka Stalina 
i współsygnatariusz IV rozbioru Polski 
z 23.08.1939 r. - Wiaczesław Mołotow. 
Dożył prawie 100 lat, a w swych (zupeł-
nie w Polsce nieznanych) pamiętnikach 
pisał: „W ostatnich kilku latach wielkim 
naszym osiągnięciem, naszym, to jest 
komunistów, było pojawienie się dwóch 
ludzi. Pierwszą przyjemną niespodzian-
ką był Andropow (...). Drugi człowiek to 
Jaruzelski. Ja, na przykład, nigdy wcze-
śniej nie słyszałem takiego nazwiska, 
zanim nie ujrzałem go w roli pierwszego 
sekretarza” - wspomina sędziwy Mo-
łotow. Po czym stwierdza, dosłownie 
komentując wprowadzenie stanu wo-
jennego w Polsce: „Bolszewików było 
wśród Polaków niewielu. Jaruzelski nas 
wyręczył”.

Konkurs Historyczny Wiedzy Konkurs Historyczny Wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętycho Żołnierzach Wyklętych
Klub Gazety Polskiej w Kobyłce im. Rotmistrza Witol-
da Pileckiego organizuje I Konkurs Historyczny Wie-
dzy o Żołnierzach Wyklętych dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych w Kobyłce, oraz uczniów 
szkoły średniej im. Św. Kazimierza w Miednikach.

Kim byli Żołnierze Wyklęci, Żoł-
nierze Niezłomni? Mieli być prze-
klęci i zapomniani, żądano wy-
rzeknięcia się ich przez bliskich. 
Żołnierze Wyklęci nie byli zdraj-
cami, kolaborantami, tymi, których 
mamy po wsze czasy wymazać ze 
swojej pamięci. Ci młodzi ludzie 
walczyli o wolną i niepodległą 
Polskę. Ich zryw był ostatnim pol-
skim powstaniem narodowym. Byli 
bohaterami, mieli na ogół za sobą 
kilka lat konspiracji i walki z Niem-
cami, ale przyszedł nowy okupant, 
któremu stawili opór. 

Udział w Konkursie weźmie szko-
ła średnia im. Świętego Kazimie-
rza w Miednikach (Litwa). Skąd 
pomysł, aby młodzież 
z Wileńszczyzny zaprosić 
do współuczestniczenia 
w naszym konkursie? Czy 
możemy być Polakami 
– świadomymi potomka-
mi mieszkańców wielkiej 
Rzeczypospolitej Obojga 
i Trojga Narodów, bez sar-
mackiej tradycji i spuści-
zny polskiego ziemiaństwa, 
bez cmentarza na Rossie, 
i Cmentarzu Łyczakow-
skim, bez pamięci o ge-
hennie deportowanych 
i pamięci o pomordowa-
nych na Wołyniu, w Ka-
tyniu, bez Mickiewicza, 
Słowackiego, Herberta, 
Piłsudskiego, Pileckiego, 
bez „Trylogii”, czy „Pana 
Tadeusza”?

Przepiękne kresowe dzie-

dzictwo, tak konsekwentnie wyma-
zywane z naszej pamięci w czasach 
PRL, z trudem przebija się do naro-
dowej świadomości.

Patron naszej organizacji Rot-
mistrz Witold Pilecki pochodził 
z Kresów, z Wileńszczyzny. W 1918 
r. walcząc z bolszewikami Witold 
był dowódcą placówki mieszczącej 
się w Ostrej Bramie, był kawalerzy-
stą w obronie Grodna.

Nasza propozycja została z wielką 
radością przyjęta przez Polaków za-
mieszkujących w gminie Miedniki. 
Mamy nadzieję, że jest to ziarno, 
które przyniesie spodziewany plon. 

Bogdan Grzenkowicz

REKLAMA
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Pomnik Prezydenta RP Ryszarda Pomnik Prezydenta RP Ryszarda 
Kaczorowskiego w Mińsku MazowieckimKaczorowskiego w Mińsku Mazowieckim

Tym razem w Mińsku Mazowieckim odsłonięto dru-
gie popiersie z brązu Prezydenta RP Ryszarda Kaczo-
rowskiego zorganizowane przez Ryszarda Walczaka, 
pierwsze stanęło w Panteonie Bohaterów w Ossowie.

Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomin
Prezes Ruchu Rozwoju 

Gospodarczego Polaków
i Ogolnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

W Mińsku Mazowieckim 26 Li-
stopada br. o gdz. 15 Mszą świę-
tą rozpoczęto uroczystość której 
przewodniczył Ks. Biskup Antoni 
Dydycz i uczestniczyła Pani Pre-
zydentowa Karolina Kaczorowska 
oraz licznie przybyli goście którzy 
po nabożeństwie w asyście Wojska 
Polskiego Harcerzy i Orkiestry Po-
licji przemaszerowali na Plac im. 
Prezydenta RP Ryszarda Kaczorow-
skiego.

W tym miejscu posadzono dąb pa-
mięci i złożono urnę z ziemia z Ka-
tynia Smoleńska i Białegostoku, po 
złożeniu aktu erekcyjnego podpisa-
nego wcześniej przez organizatorów 
i gości przystąpiono do odsłonięcia 
pomnika Prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego ktorego odsłonię-
cia dokonali: Pani Prezydentowa 
Karolina Kaczorowska, Przewod-
niczący Mińskiego Komitetu Bu-
dowy Pomnika Ignacy Wieczorek 
i Ks. Biskup Antoni Dydycz który 
ten pomnik poświęcił.

Należy podkreślić że jest to dru-
gi egzemplarz popiersia autorstwa 
Pani Magdaleny Karłowicz odla-
nego z brązu w pracowni braci Ci-
chockich na zamówienie Ryszarda 
Walczaka który wraz z gronem 
przyjaciół pierwsze popiersie po-
sadowił w Panteonie Bohaterów 
w Sanktuarium Narodowym 
w Ossowie Drugie zaś przekazał 
Ignacemu Wieczorkowi Przewod-
niczącemu Komitetu Budowy po-
mnika Prezydenta RP Ryszarda 
Kaczorowskiego w Mińsku Mazo-
wieckim.

W tym samym Mieście będzie 
również realizowany pomnik z po-
piersiem Lecha Kaczyńskiego prze-
kazanym Komitetowi PiS przez Ry-
szarda Walczaka.

Na przykładzie Mińska Mazo-
wieckiego rządzonym przez prze-
ciwników PiS widać że jednak 
można się wznieść ponad osobiste 
ambicje i podziały, a w Mieście 
Powiatowym Wołominie zarządza-

nym przez Samorządowców PiS 
od 11 sierpnia 2011 r. niema zgody 
na postawienie Prezydentowi RP 
Lechowi Kaczyńskiemu pomnika 
przy Sądzie Rejonowym w Woło-
minie który osobiście pan Prezydent 
otwierał w 2001 r. będąc Ministrem 
Sprawiedliwości.

To wstyd że na ostatniej Komisji 
Gospodarczej Rady Miasta Wo-
łomin radni PiS nie poparli upa-
miętnienia pomnikiem własnego 
Prezydenta twórcę Partii PiS na 
której dziś Ci Panowie żerują. 
A z łatwością przyszło przewodni-
czącemu klubu tych samych Radnych 
stanąć na łamach gazety wyborczej 
w obronie bezprawnie wybudo-
wanego pomnika bolszewików 
w Ossowie i leżących obok szczątek 
rosyjskich najeźdźców.

Czy takie postępowanie nie wy-
maga jednak przeprowadzenia we-
ryfi kacji w strukturach lokalnego 
PiS tym bardziej teraz na rok przed 
wyborami?

Czy tego nie dość?Czy tego nie dość?
Na drugim posiedzenie Komisji Gospodarki rozpatru-
jącym upamiętnienie Ofi ar Katastrofy Smoleńskiej, 
do wcześniej okazanych nagannych zachowań dołą-
czyły kolejne matactwa. Nie dość, że radni nie chcą 
podjąć decyzji, to manipulują i ośmieszają miejsca, 
w których ich usadowiliśmy. Z głęboką nieprzyjem-
nością i dyskomfortem obserwuję tego przykłady.

Grzegorz Lipski
Skarbnik (1980-1989) 

NSZZ Solidarność 
Region Mazowsze 
Odział Wołomin

Radny Igor Sulich poddał pod gło-
sowanie zdezaktualizowany wnio-
sek. O kilku propozycjach pomnika 
mówili wnioskodawcy i opisywała 
prasa – nie zauważył tego on i jego 
koledzy radni. Na postawiony zarzut 
odejścia od wcześniejszego stanowi-
ska, skierowania inicjatywy na po-
siedzenie Rady Miejskiej, odpowie-
dział - skoro Kazimierz Zych może 
zmieniać projekty pomnika, ja mogę 
pozwolić sobie na zmianę stanowi-
ska. O co w takim razie tutaj chodzi 
o opiniowanie inicjatywy społecznej 
trzech środowisk, czy o wybór po-
mnika? – gdzież to zostały ogłoszo-
ne warunki konkursowe? Końcowe 
wystąpienie dwóch stowarzyszeń 
oraz związku zawodowego dotyczy-
ło wyrażenia zgody na proponowaną 

formę upamiętnienia. Pretekstem do 
jego oddalenia stała się opinia urba-
nistyczna mówiąca o konieczności 
wycinki kilku drzew, odnosząca się 
do nieaktualnego projektu. Czyż nie 
jest to kpina w żywe oczy? 

Drugi z przeciwników, Przewod-
niczący Rady Miasta Marcin Dut-
kiewicz zacytował fragment ustawy, 
mówiący o tym, że rada podejmuje 
uchwały w sprawie wznoszenia po-
mników, ale on nie wie, czy chodzi 
tu o wybór miejsca, czy o wygląd po-
mnika, dlatego musi posiłkować się 
opinią prawną. Jak żyję nie widzia-
łem tak „kompetentnego” przewod-
niczącego naszego organu uchwa-
łodawczego. Po dwóch latach od 
wpłynięcia wniosku i przeprowadzo-
nych posiedzeniach w komisji, kiedy 
należy podjąć decyzję, on nie wie, 
do czego jest uprawniony. Ciekawe, 
czy nadal drwić będzie i o drogę py-
tać, kiedy przyjdzie w nadchodzącej 
kampanii zdać sprawę z obecnej ka-
dencji?

Trzeciemu na NIE, Kazimierzu Ta-
rapacie wystarczy, że zarzucę jego 
milczącą zdyscyplinowaną dyspozy-
cyjność i osobistą niechęć wyrażoną 
w rozmowie z członkiem komisji. 
Zaprezentował linię rządzącej koali-
cji, jaka polega na odkładaniu tema-
tu na zaś - po dwuletnim „mrożeniu” 
w szufl adach burmistrza, „oczekuje 
się” na opracowanie planu miejsco-
wego Centrum. Żaden plan, a tym 
bardziej miejscowy niczego nie 
zmieni w postępowaniu sprowadza-
nym do usankcjonowanego krętac-
twa i blokowania inicjatyw. Kiedy 
tenże radny i burmistrz 13 grudnia 
2013 r. zostali wyróżnieni przez 
jednego z trzech wnioskodawców 
dyplomem za zasługi dla NSZZ So-
lidarność doszło do totalnego niepo-
rozumienia. 

Wniosek wcześniej czy później się 
ziści - a uchwała zapadnie. Sugeruje 
to wypowiedź radnego Adama Bere-
dy. Pomnik prof. T. Tchórzewskiego 
podoba się, ale nie potrafi  określić 
lokalizacji. Przewrotne argumen-
tacje padają w okoliczności znanej 
i praktykowanej procedury docho-
dzenia do konsensusu. Rada Miasta 
opiniuje, burmistrz wskazuje osta-
teczną lokalizację, a projekt spełniać 
musi założenia urbanistyczne. 

Nie ma wątpliwości, że rządzący 
dziś w Wołominie oraz regionalny 
szef zapłacą za kontynuowanie ta-
kiej polityki – są tego świadomi – 
a co zrobią? – przekonamy się. Nic 
na siłę, czas rozwiązuje wiele pro-
blemów. Małych polityków każdego 
szczebla cechuje wola przeczołgania 
i upokorzenia przeciwnika, kiedy 
krytykuje i kwestionuje ich dokona-
nia. Wystarczy sięgnąć po kilka wy-
dań Patrii, a wszystko staje się jasne. 
Przejaw obojętności oraz oddanie 
lokalnych inicjatyw, załatwiłby ten 
temat już dawno.
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Wyróżnienia medalami „Zło Dobrem Zwyciężaj” Wyróżnienia medalami „Zło Dobrem Zwyciężaj” 
podczas Wieczornicy Stanu Wojennegopodczas Wieczornicy Stanu Wojennego
„Grudzień Niesprawiedliwości” pod takim tytułem miała miejsce wieczornica Stanu Wojennego w Bazylice 
Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie gdzie 12 grudnia br. o godz. 19 została odprawiona 
uroczysta Msza Św. której przewodniczył Ks. Biskup Antoni Dydycz w asyście wielu kapłanów.

Wieczornica została zorganizowana przez 
przedstawicieli Stowarzyszenia „13 grud-
nia”, NSZZ „Solidarność Regionu Mazow-
sze, „Solidarność Walczącą”, Proboszcz 
Parafi i pw. Świętego Krzyża w Warszawie, 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Kś. Je-
rzego Popiełuszki. Po nabożeństwie Aktorzy 

Ewa Dałkowska i Jerzy Zelnik odczytali Apel 
Poległych wspominając ofi ary Stanu Wojen-
nego.

Dalszą część uroczystości poprowadzili 
profesor Jan Żaryn i Ryszard Walczak pre-
zes ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. 
Jerzego Popiełuszki, w tym momencie za-

proszono przed ołtarz członków Kapituły 
Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” powoła-
nej z osobistości dotychczas wyróżnionych 
i przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki w składzie: 
prezes Kapituły i Komitetu - Ryszard Wal-
czak i wiceprezes Jan Marczak siostra Ks. 

Jerzego - Popiełuszko Teresa, brat Ks. Jerze-
go - Józef Popiełuszko bratowa ks. Jerzego 
- Alfreda Popiełuszko, siostrzenica Ks. Jerze-
go - Grażyna Śemjoniuk, Ks. płk. Sławomir 
Żarski, Pallotyn O. prof. Feliks Folejewski, 
Ks. Stanisław Małkowski Ks. Dziekan Mie-
czysław Stefaniuk, Ks. Dziekan Jan An-

drzejewski, Ks. Dziekan Stanisław Kuć, Ks. 
Kanonik Edward Kowara, Ks. Misjonarz Je-
rzy Garda, Premier RP Jarosław Kaczyński, 
twórcy fi lmu pt. „Popiełuszko” Julita i Rafał 
Wieczyńscy, sędzia Bogusław Nizieński Ka-
waler Orla Białego profesor IPN Jan Żaryn, 
Pani generałowa Ewa Błasik, artysta – Jan 
Pietrzak, aktorka Halina Łabonarska, Barba-
ra Dobrzyńska, prof. Wiesław Wysocki, An-
drzej Melak i Lechosław Majewski.

Kapituła na wniosek prezesa Ryszarda Wal-
czaka przyznała pośmiertnie medal „Zło Do-
brem Zwyciężaj”: Śp. Annie Walentynowicz 
- Damie „Orderu Orła Białego” współzało-
życielce NSZZ Solidarność, wyróżnienie to 
odebrał wnuk Piotr Walentynowicz. Nastep-
nie wyróżniono Księdza Biskupa Antoniego 
Dydycza, który medal odebrał osobiście, 
medale przyznano również Premierowi RP 
Janowi Olszewskiemu i Panu Ministrowi 
Antoniemu Macierewiczowi Przewodniczą-
cemu Zespołu Parlamentarnego do spraw 
wyjaśnienia katastrofy samolotu TU-154 
pod Smoleńskiem w imieniu nagrodzonych 
wyróżnienie odebrał sędzia Bogusław Nie-
zieński.

Wyróżnieni zostali również działacze nie-
podległościowi Panowie- Krzysztof Wy-
szkowski, Kornel   Morawiecki, Sławomir 
Karpiński inicjator wieczernicy stanu wojen-
nego i Adam Borowski.

Pragnę zwrócić uwagę że medale te przy-
znawane są od 1998 r. za szerzenie Pamięci 
o Męczennikach Bohaterach i Mężach Stanu 
z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie,  
a także za niezłomną postawę w nieustającej 
walce o najświętrze wartości i Niepodległą 
Rzeczpospolitą Polską. Poza wspomnianymi 
członkami Kapituły i osobistościami ostat-
nio wyróżnionymi, medale „Zło Dobrem 
Zwyciężaj” otrzymali również min: śp. Ks. 
Kardynał Józef Glęp Prymas Polski, Mama 
naszego Patrona Pani Marianna Popiełuszko, 
śp. Biskup Władysław Niziołek, śp. Biskup 
Zbigniew Kraszewski, śp. Ks. Prałat Henryk 
Jankowski, śp. Siostra Jana Płaska, Ks. Pra-
łat Grzegorz Kalwarczyk, Ks. Prałat Józef 
Maj, Ks. Prałat Tadeusz Bożełko, Ks. Prałat 
Bogdan Bartold, śp. prf. Józef Szaniawski 
i wielu innych.  Spośród śp. ofi ar które zginę-
ły w Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem 
zostali wyróżnieni Biskup Polowy WP - Ta-
deusz Płoski, Pan Prezydent RP Ryszard 
Kaczorowski, Prezes Komitetu Katyńskiego 
Stefan Melak, Minister Władysław Stasiak, 
Ks. Infułat Zdzisław Król, oo. Józef Joniec 
z Zakonu Pijarów.  Pośmiertnie wyróżnili-
śmy Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go i Panią Prezydentową Marię Kaczyńską.

Następnego dnia z Ks. Dziekanem Janem 
Andrzejewskim zaprosiliśmy Brata Ks. Je-
rzego, Józefa Popiełuszko z małżonką Alfre-
dą do Sanktuarium Narodowego w Ossowie 
gdzie oddali hołd przy zbiorowych mogiłach 
poległych Bohaterów z 1920 r. i zwiedzi-
li Kaplicę Matki Boskiej Zwycięskiej oraz 
złożyli stroiki świąteczne w pobliskim Pan-
teonie Bohaterów przy Krzyżu Katyńskim 
i pomnikach: Biskupa Polowego WP Gen. 
Dywizji Tadeusza Płoskiego, Pana Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego, Pana Prezydenta 
RP Ryszarda Kaczorowskiego i Szefa Sztabu 
Generalnego WP Generała Franciszka Gą-
gora. Modliliśmy się również pod krzyżem 
w miejscu śmierci Ks. Ignacego Skorupki, 
uczestniczyli wraz z nami również: Lecho-
sław Majewski, Andrzej Zych, Konrad Rytel, 
Bogdan Grzonkowicz i Albin Krawczyk. 

Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” ostatni 
w tym roku został wręczony podczas gali 
Aniołów Stróży Ziemi Wołomińskiej Preze-
sowi Stowarzyszenia Przyjaciół Wołomina 
Janowi Tokarskiemu, medal wraz z dyplomem 
podpisanym przez członków Kapituły wrę-
czyli Ks. Prałat Jan Andrzejewski,  artysta Jan 
Pietrzak i Ryszard Walczak Prezes Kapituły 
i Ogolnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Je-
rzego Popiełuszki.

Ryszard Walczak 
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 
i Ruchu Rozwoju 

Gospodarczego Polaków
Radny Powiatu Wołomin
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Tusku odejdź!Tusku odejdź!
Wiele na to wskazuje, że rok 2014 będzie przeło-
mowym dla polskiej sceny politycznej. Będzie to rok 
w którym już w maju odbędą się wybory do Parla-
mentu Europejskiego, a jesienią do samorządów te-
rytorialnych.

Końcówka 2013roku pokazuje z jed-
nej strony słabnąca pozycję Platformy 
Obywatelskiej, z drugiej mobilizację 
opozycji pragnącej zagospodarować 
uciekający od D.Tuska elektorat.

Gdy w wiosną pisałem na jednym 
z portali ,że poparcie PO nie przekra-
cza 20%,byłem atakowany. Dziś wg. 
mnie sięga ono już 15% ,ale w to już 
chyba większość zaczyna wierzyć. 
Wynik ten oznacza przesunięcie się 
SLD na pozycję wicelidera po PiS 
i poszerzenie się liczby osób o poglą-
dach centrowych zawiedzionych małą 
jakością rządów PO. Gwoździem do 
trumny PO będzie zapewne ustawa 

o OFE forsowana siłowo w Sejmie 
z powodu rosnącego długu publicz-
nego. Platforma nie dość ,że zadłuża 
państwo na koszt młodego pokolenia 
,to jeszcze zabiera mu bezczelnie od-
kładane składki na kontach emerytal-
nych.

To uderzenie we własny elektorat 
D.Tusk próbuje zamortyzować propo-
zycją zaproszenia opozycji do okrą-
głego stołu celem omówienia min. 
Zmian systemowych w emeryturach, 
oświacie, fi nansach publicznych itp.

Niestety ten zabieg pijarowski nie 
przyniesie oczekiwanego skutku, 
bowiem Problemem PO jest dziś 
niewiarygodność samego premiera. 
D.Tusk nie zrealizował żadnej klu-
czowej obietnicy PO, szedł raczej 
w odwrotnym kierunku. Podatki mia-
ły być niższe, są wyższe. Służba zdro-
wia sprawniejsza-jest gorsza. Zamiast 
„zielonej wyspy” mamy czarna plamę 

bezrobocia wśród młodzieży sięgają-
cego 24%.Premier zamiast zajmować 
się państwem i gospodarką zajmo-
wał się aferami własnych ministrów 
i czystkami we własnej partii. 

Jeśli naprawdę potrzebuje rozmowy 
przy okrągłym stole to powinien do 
niej zaprosić J.Gowina, G.Schetynę, 
P.Piskorskiego, J.Rokitę, A.Balazsa i te 
miliony innych ludzi, których podpisy 
w sprawie referendum wyrzucał do 
kosza. Być może wówczas otrzymał-
by odpowiedź na pytanie – Co zepsu-
łem, że tak mnie ludzie już nie chcą? 
Musiałby jednak zejść z drobi kultu 
własnej osoby, a do tego raczej już nie 
jest zdolny.

Z tych to właśnie powodów śmiem 
sądzić, że rok 2014 zapoczątkuje po-
ważne zmiany, oby dla nas wszystkich 
i na lepsze.

Jak powstała Solidarność w wołomińskim „Eltorze”Jak powstała Solidarność w wołomińskim „Eltorze”
Wspomnienia Pana Eugeniusza Dembńskiego – założyciela związku NSZZ Solidarność.

Wypada zacząć od początku powsta-
nia tzw. „Solidarności 80” w naszym 
przedsiębiorstwie. Kiedy we wrześniu 
1980 r. zgłosiło się do mnie dwóch 
pracowników warsztatu o pomoc 
w zorganizowaniu nowego Związku 
Zawodowego, nie potrafi łem odmó-
wić. A byli to – brygadzista Kazimierz 
Ciesielski i lakiernik Stanisław Bo-
chenek, ojciec znanej obecnie woło-
mińskiej dziennikarki. Obaj niestety 
już nie żyją.

By młodzi mieszkańcy Wołomina, 
czytelnicy pisma „Patria” byli lepiej 
zorientowani, przypomnę, że „Eltor” 
był trzecim największym zakładem 
pracy w Wołominie obok „Stolarki” 
i Huty. Dodam jeszcze, ze oba te za-
kłady działały na miejscu, natomiast 
nasze Przedsiębiorstwo funkcjono-
wało w 27-iu Punktach Usługowych 
w każdym powiecie na terenie Ma-
zowsza od Działdowa na północy 
do Garwolina na południu i od Kut-
na na zachodzie po Siedlce i Łosice 
na wschodzie. I wszędzie tam oraz 
w fi rmie przy Świerczewskiego 

110/112 (obecnie AK), we wszystkich 
działach i komórkach począwszy od 
księgowości a na warsztacie skoń-
czywszy. Nie było to łatwe. Sam do-
jazd do jednostek terenowych a i samo 
opracowanie dokumentów np. dekla-
racji (rycina) było bardzo żmudne 
i czasochłonne. A do przeprowadze-
nia było około 40 zebrań. Każdy mógł 
zdecydować, do których związków 
chce należeć, do nowych – Solidar-
ności czy do istniejących w fi rmie – 
Rolnictwa lub Energetyki. Od same-
go początku PER (Przedsiębiorstwo 
Elektryfi kacji Rolnictwa) podlegało 
raz Ministerstwu Rolnictwa, raz Ener-
getyki.

Robiąc zbiorcze zestawienie na ar-
kuszu A wielkości sporego biurka, 
przy którym na co dzień musiałem 
poza tym pracować, stwierdziłem 
z zadowoleniem że do „Solidarności” 
zapisał się jeden z dyrektorów i więk-
szość członków PZPR. Z pewnością 
był to wynik ówczesnej atmosfery 
ogólnonarodowej jak i sprzyjającego 
nastawienia wszystkich służb decy-

zyjnych w Przedsiębiorstwie.
Kiedy cała kampania wyborów zo-

stała zakończona, w połowie grudnia 
1980 r. udałem się wraz z inicjatorami 
kol. K. Ciesielskim i S. Bochenkiem 
do Warszawy, by zarejestrować Zwią-
zek. Na ul. Szpitalnej, gdzie mieściła 
się siedziba Regionu „Mazowsze” 
przyjął nas sam Przewodniczący Zbi-
gniew Bujak ze swoimi najbliższymi 
współpracownikami m.in. z Ewą To-
maszewską, późniejszą minister pracy 
i płacy.

I tu w pamięci pozostało mi nieprzy-
jemne wrażenie po starciu słownym 
z Panem Zbigniewem. Zaczął bowiem 
nas gromić, że tak późno przyjechali-
śmy rejestrować Związek, a do jego 
utworzenia wystarczyłoby zapisać 40 
członków, by powstało Koło. Moja 
zbuntowana natura nie wytrzymała 
i zareagowałem we właściwy sobie 
sposób. Skoro panu Bujakowi nie po-
doba się, że w Przedsiębiorstwie na 
1650 pracowników do „Solidarności” 
zapisało się około 1600 osób to zabie-
ramy wszystko i wracamy do Woło-

mina. Dodałem jeszcze wtedy, że tego 
co zrobiłem nikt nie podważy, bo jest 
dokładnie i solidnie przeprowadzone. 
Akcja musiała trwać długo bo obję-
ła wszystkich pracowników „Elto-
ru” miejscowych i tych pracujących 
w terenie. Nie lubię bylejakości i pro-
wizorki. A jak potoczyła się kariera 
w „Solidarności” pana Bujaka wiedzą 
wszyscy, co pamiętają te czasy. Po 
załagodzeniu tej sytuacji, ostatecznie 
zostawiłem całą dokumentację ale 
swoją deklarację z niej wyjąłem. Nie 
należałem do żadnych związków za-
wodowych do tej pory, to i teraz nie 
muszę, pomyślałem.

I tak doszło do wyborów w styczniu 
1981 r. Odbyły się one w „Szklaryn-
ce” (obecny Dom Kultury), bo fi rma 
nie dysponowała tak dużą salą, żeby 
wszystkich pomieścić. Pierwszym 
Przewodniczącym związku Zawodo-
wego „Solidarność” w „Eltorze” zo-
stał Pan Józef Moszczyński z Działu 
Dokumentacji Technicznej. Człowiek 
niezwykle uczciwy o nieskazitelnej 
reputacji. Z tego samego Działu inny 
działacz solidarnościowy kol. Grze-
gorz Lipski został członkiem Komisji 
Zakładowej. Niestety po wybuchu sta-
nu wojennego 13 -go grudnia, Grześ 
wkrótce, bo w 1982 r. opuścił naszą 
fi rmę i dalej działał w podziemnej 
„Solidarności”. Obecnie jest znanym 
i uznanym w środowisku wołomiń-
skim działaczem społecznym i pu-
blicystą. Jego dwóch synów uczyłem 
kilka lat temu w duczkowskim Gim-
nazjum.

Wracając jeszcze do tamtych cza-
sów, eltorowska „Solidarność” odro-
dziła się dopiero w 1989 r. Została na 
powrót utworzona nazwa tzw. „Soli-
darność 89”. Na jej czele stanął P-cy 
Czesław Grochal z warsztatu, a po-
magały mu w Zarządzie dwie aktyw-
ne działaczki panie Wiesława Pazik 
i Barbara Ołdak z mojego Działu. Nie-
stety wkrótce nastąpiły złe czasy dla 
wołomińskich zakładów pracy. Pada-
ły kolejno Huta i „stolarka”. Przyszła 

kolej i na naszą fi rmę. W tej chwili, 
z 1600 pracowników pozostało zaled-
wie pięćdziesięciu. Na żadne Związki 
Zawodowe raczej nie ma miejsca.

Ja również zrestrukturyzowałem się, 
ale samodzielnie. Rozpocząłem już 
w 1991 r. studia na nowo otwartym 
Wydziale Papieskim w Warszawie. 
Po zakończeniu studiów odszedłem 
z fi rmy „Eltor” w 1996 roku, by dal-
szą karierę zawodową kontynuować 
jako nauczyciel.

Jednak na pamiątkę została mi sta-
ra deklaracja „Solidarności”, którą 
sam opracowałem oraz książeczka 
„Porozumienie Krajowe” zawiera-
jące słynne 21 punktów, które do tej 
pory nie zostało zrealizowane. Pan 
Bujak umiał się zachować na koniec 
i mi ją podarował. W nakładzie tylko 
40 tys. egzemplarzy na 10 milionów 
członków ówczesnej „Solidarności” 
pozwoliło, że posiadał ją jeden na 
25,000,Cieszę się teraz, że należę do 
tych nielicznych szczęściarzy.

Jednak na koniec dodam, 
że w swoich annałach znalazłem rów-
nież srebrny krzyż zasługi i srebrną 
odznakę „Zasłużony dla Warszawy” 
z lat 70-tych. Nie należąc do partii 
PZPR, otrzymanie takich wyróżnień 
było wyjątkowym wydarzeniem. Nie 
należałem kiedyś, nie należę i teraz. 
Niezwykle cenię sobie całkowitą 
niezależność, co podkreślałem nieraz 
w swoich publikacjach.

red/
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