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Agresorzy i sojusznicy – Historia lubi się powtarzać!Agresorzy i sojusznicy – Historia lubi się powtarzać!
1 września 1939 roku o świcie Niemcy zaatakowały Polskę. Z punktu widzenia 
prawa międzynarodowego była to bezwzględna agresja zbrojna, ale wojna miała 
na razie charakter konfl iktu polsko-niemieckiego. Dopiero gdy 3 września Wielka 
Brytania, a następnie Francja wypowiedziały wojnę Niemcom w obronie Polski, 
konfl ikt przerodził się w II wojnę światową. 17 września napadła na Polskę Ro-
sja zwana wtedy Związkiem Sowieckim. Było to konsekwencją sojuszu pomiędzy 
Hitlerem a Stalinem, zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku układu Rib-
bentrop – Mołotow – od nazwisk sygnatariuszy sojuszu. Był to sojusz agresorów, 
którzy wspólnie mieli napaść na Polskę, ale jednocześnie był to dokument, na 
podstawie którego miał być dokonany IV rozbiór Polski oraz podział Europy na 
strefy wpływów: niemiecką i sowiecką. Dodatkowo Stalin zapewniał Hitlerowi gi-
gantyczne dostawy benzyny i ropy naftowej, bez których Wehrmacht i Luftwaffe 
nie byłyby w stanie rozpocząć wojny.

Mądry biskup i poeta Ignacy Kra-
sicki już w okresie rozbiorów Polski 
w XVIII wieku pisał o osamotnie-
niu oraz izolacji Rzeczypospolitej 
w ówczesnej Europie, która zupeł-
nie obojętnie patrzyła, jak Rosja, 
Prusy i Austria likwidują państwo 
polskie. „Wśród serdecznych przy-
jaciół psy zająca zjadły” – pisał Kra-
sicki. Jest takie przysłowie: „Ucho-
waj nas, Panie Boże, od fałszywych 
przyjaciół, a z wrogami sami sobie 
poradzimy”. Czasami rzeczywiście 
nam się to udawało, ale nigdy gdy 
Niemcy i Rosja byli sojusznikami 
i wspólnie działali przeciwko naszej 
Ojczyźnie. W wielkiej poetyckiej 
wizji września 1939 roku Zbigniew 
Herbert pisał:

A potem tak jak zawsze/
– łuny i wybuchy
malowani chłopcy/
bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski/
rude pola chwały
krzepiąca wiedza/
że jesteśmy – sami.

Jeszcze w latach trzydziestych 
Piłsudski przestrzegał: „Ja niko-
mu prawie nie ufam, a cóż dopiero 
Niemcom. Muszę jednak grać, bo 
Zachód jest obecnie parszywieńki.” 
Marszałek Józef Piłsudski – ojciec 
polskiej wolności i wielki politycz-
ny wizjoner, przestrzegał wielokrot-
nie, że Niemcy i Rosja mogą się 
ponownie dogadać pomiędzy sobą 
przeciwko Polsce, tak jak bywało 
to już wielokrotnie w przeszłości, 
i przewidywał wręcz możliwość 
IV rozbioru Polski: „Sąsiedzi nasi, 
z którymi pragnęlibyśmy żyć w po-
koju i zgodzie, nie chcą zapomnieć 
o wiekowej słabości Polski, któ-
ra tak długo stała otworem dla na-
jazdów i była ofi arą narzucania jej 
obcej woli przemocą i siłą. (…) 
Marzeniem Niemiec jest doprowa-
dzenie do kooperacji z Rosją. Doj-
ście do takiej kooperacji byłoby 
naszą zgubą. Do tego dopuścić nie 
można! Mimo ogromnych różnic 
w systemach i kulturze Niemiec 
i Rosji, trzeba stale pilnować tej 
sprawy. Na świecie powstały już 

dziwaczniejsze sojusze. Jak prze-
ciwdziałać? Gra będzie trudna przy 
paraliżu woli oraz krótkowzroczno-
ści Zachodu”.

Tak jest – krótkowzroczność 
Francji i Anglii były przerażają-
ce, a potem katastrofalne nie tylko 
dla nich jako sojusznika Polski, ale 
dla ich własnych narodów. Nale-
ży podkreślić, że Francja i Anglia 
były zobowiązane pomóc walczącej 
z Niemcami Polsce, do czego się 
zobowiązały w międzynarodowych 
traktatach sojuszniczych. Tymcza-
sem jeszcze na kilkadziesiąt godzin 
przed agresją niemiecką ambasador 
Francji w Warszawie wymusił na 
rządzie Polski opóźnienie wprowa-
dzenia mobilizacji powszechnej!

„Polacy będą walczyć do ostat-
niej kropli krwi, a my będziemy 
walczyć do ostatniego Polaka” 
oraz „Nie będziemy umierać za 
Gdańsk” – to dwa najpopularniejsze 
hasła polityczne Francji z września 
1939 roku. Nie minie rok i okaże 
się, że ci sami Francuzi nie będą 
chcieli umierać nie tylko za Gdańsk, 
ale nawet za Paryż. Drugi nasz so-
jusznik – Wielka Brytania, ograni-
czył pomoc dla walczącej Polski do 

prof. Józef Szaniawski
(Autor zginął tragicznie 4 września 2012 r. w Tatrach)

zrzucania ulotek propagandowych 
nad Niemcami, dokładnie w tym sa-
mym czasie kiedy bombowce Luft-
waffe obracały w gruzy bezbronną 
Warszawę i inne polskie miasta. 
Charakterystyczny angielski dow-
cip z początku II wojny światowej:

Samolot RAF wraca do Londynu 
po wykonaniu misji ulotkowo-pro-
pagandowej nad Berlinem. Na lot-
nisku generał pyta pilota, jak było. 
– OK, melduje pilot, tylko ulotki się 
nie rozwinęły i spadły pełne paczki 
w całości. Generał pełen niepokoju: 
– O Boże, a nie zabiliście jakiegoś 
Niemca?

Od września 1939 roku mija już 
71 lat; żyjemy w zupełnie zmie-
nionej Polsce, w całkowicie zmie-
nionej Europie. Rzeczpospolita jest 
ofi cjalnie pełnoprawnym członkiem 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, 
a także Unii Europejskiej. Odpo-
wiednie umowy międzynarodowe, 
w tym słynny artykuł 5 Traktatu 
Waszyngtońskiego NATO mówią 
jednoznacznie o wspólnej obronie 
jednego państwa przez wszystkich 
innych. Tylko jakoś nie mogę sobie 
wyobrazić, kto konkretnie miałby 
Polski bronić przed „złym sąsia-

dem”. Może Portugalia, bo w Polsce 
ma Biedronkę, może Anglia i Fran-
cja, nasi tradycyjni „sojusznicy”, 
może Republika Federalna Niemiec 
– obecnie nasz największy partner 
handlowy w UE, a może Litwa – 
nasz sojusznik spod Grunwaldu, 
a obecnie tak jak Polska członek UE 
i NATO, który szykanuje Polaków 
na Wileńszczyźnie? Polska racja 
stanu nakazuje ponownie bardzo 
uważnie obserwować wszystko, co 
dzieje się na linii Moskwa – Ber-
lin. Rosja nie jest ani w NATO, 
ani w UE, jednak nigdy od wrze-
śnia 1939 roku stosunki rosyjsko-
niemieckie nie były tak dobre jak 
obecnie. To daje wiele do myślenia. 
Oczywiście nikt nie wyśle dzisiaj 
na Polskę czołgów i bombowców, 
ale neoimperialna Rosja XXI wie-
ku uzależnia coraz bardziej energe-
tycznie nie tylko Polskę, ale rów-
nież inne kraje, a wpływy Moskwy 
w najważniejszych stolicach UE 
mają na celu izolację i eliminację 
znaczenia Polski na politycznej ma-
pie Europy.
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94. rocznica Bitwy Warszawskiej94. rocznica Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia 2014 r., w Ossowie odbyły się uroczystości upamiętniające 94. rocz-
nicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie z Rosją bolszewicką 1920 r.

Podczas uroczystości odsłonięto w 
Dolince Dębów Smoleńskich kolej-
ne dwa popiersia gen. pilota szefa sił 
powietrznych RP Andrzeja Błasika, 
oraz biskupa prawosławnego gen. 
Mirona Chodakowskiego. Mszę 
św. celebrował Abp Henryk Hoser. 
Gościem honorowym uroczystości 
była wdowa po Generale Błasiku 
Pani Ewa Błasik oraz przedstawiciel 
Ordynariatu Prawosławnego WP.

Pani Generałowa odczytała list do 
zebranych, który przytaczamy poni-
żej:

„Czcigodny Księże Arcybisku-
pie, Wielebni Kapłani, Szanowni 
Parlamentarzyści, Drodzy Pano-
wie Generałowie, Żołnierze Woj-
ska Polskiego, Funkcjonariusze,  
Dostojni Kombatanci, przedsta-
wiciele Władz Samorządowych.

Wszyscy Zebrani w Ossowie,
„Nie umiera ten, kto trwa w pa-

mięci żywych”. 
To słowa wielkiego poety, a zara-

zem kapłana, żołnierza Armii Kra-
jowej, a nade wszystko skromnego 
człowieka – księdza Jana Twardow-
skiego. Spoczywa on pośród innych 
wybitnych Polaków w panteonie 
narodowym, tworzonym w budo-
wanej Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie.

Panteon... to słowo od razu na myśl 
przywodzi wyjątkową, doniosłą rze-
czywistość. Taka rzeczywistość jest 
naszym udziałem, gdy stajemy na 
miejscu spoczynku Bohaterów na-
szego Narodu – żołnierzy poległych 
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, 
bitwie o szczególnym znaczeniu dla 
naszej Ojczyzny, ale również, jak 
twierdzą znawcy i badacze tematu, 

18-tej - decydującej o losach świata. 
Bitwie, która była chlubą Oręża Pol-
skiego,  bitwie która następnie przez 
lata była wymazywana z podręczni-
ków historii – ZAKŁAMYWANEJ 
HISTORII!!! 

Prawdy nie da się wymazać, 
ukryć. Prawda zawsze zwycięża! 
Zwyciężyła i w tym przypadku. 
Dzisiaj możemy mówić, czym była 
wojna polsko-bolszewicka, od cze-
go uratowała Europę. Tym większą 
wdzięczność mamy w sercach wo-
bec tych, dzięki którym została wy-

grana – ŻOŁNIERZY WOJSKA 
POLSKIEGO, którzy właśnie w 
jej rocznicę, 15 sierpnia, obchodzą 
swoje święto. Jednym z wielu, nie-
złomnych żołnierzy tej Bitwy zwa-
nej „Cudem nad Wisłą” – był mój 
ukochany dziadek Stanisław. 

Czyż nie był wyrokiem Opatrz-
ności i dziejową sprawiedliwością 
fakt, że - za ten bojowy czyn mógł 
podziękować ostatnim uczestni-
kom bitwy Największy z Polaków 
– Święty Jan Paweł II, który w 
1999 roku na cmentarzu w Radzy-
minie wypowiedział do weteranów 
historyczne słowa: „Chociaż na 
tym miejscu najbardziej wymowne 
jest milczenie, to przecież czasem 
potrzebne jest także słowo. I to sło-
wo chcę tu pozostawić. Wiecie, że 
urodziłem się w roku 1920, w maju, 
w tym czasie, kiedy bolszewicy szli 
na Warszawę. I dlatego noszę w 
sobie od urodzenia wielki dług w 
stosunku do tych, którzy podjęli 
wówczas walkę z najeźdźcą i zwy-
ciężyli, płacąc za to swoim życiem. 
Tutaj, na tym cmentarzu, spoczy-
wają ich doczesne szczątki. Przyby-

wam tu z wielką wdzięcznością, jak 
gdyby spłacając dług za to, co od 
nich otrzymałem”. Sierpień to czas 
dla naszego narodu szczególny. To 
miesiąc pielgrzymek na Jasną Górę 
i czas wspominania ważnych rocz-
nic. Jestem bardzo szczęśliwa, że 
właśnie 15 sierpnia ma miejsce wy-
jątkowe wydarzenie dla mnie, mojej 
rodziny i dla polskich lotników. 

Tutaj, na ziemi uświęconej krwią 
poległych za wolność Ojczyzny żoł-
nierzy Wojska Polskiego, zostaje 
upamiętniony mój Świętej Pamięci 
Mąż – generał pilot Andrzej Błasik, 
Dowódca Sił Powietrznych, który 
również poległ na służbie Ojczyzny. 
Leciał z Prezydentem RP i Narodo-
wą Delegacją do Katynia, miejsca 
męczeństwa polskich ofi cerów – eli-
ty narodu, którym życie odebrali ci 
sami oprawcy, chcący 20 lat wcze-
śniej zdobyć Warszawę, całą Polskę 
i dalej – Europę.

Dowódca polskich lotników - nie-
zwykle szanował swoich żołnierzy 
i kochał lotniczy mundur - nosił go 
zawsze z dumą i godnością. Pięknie 
się składa, że także w czasie tego-
rocznych obchodów 94. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej zostaną upa-
miętnieni Lotnicy Amerykańscy 
– ochotnicy wspierający Polaków 
w 1920 roku! To oni tworzyli 7. 
Eskadrę Myśliwską im. Tadeusza 
Kościuszki. Tradycje i ducha bo-
jowego tej eskadry kontynuował 
sławny Dywizjon 303, wsławiony 
ogromnymi sukcesami w zwycię-
skiej Bitwie o Anglię.

Wszyscy prawdziwi bohaterowie 
polskiej historii byli ludźmi wielkiej 
pokory i skromności. Chociaż ich 

czyny na wieki wyryły się w pamię-
ci narodowej, to oni sami  mówili, 
że nic wyjątkowego nie uczynili – 
wypełniali jedynie swój obowiązek 
wobec Ojczyzny.

Ojczyzna – jej młode pokole-
nia, winny Bohaterom pamięć i 
wdzięczność! Tę wdzięczność i pa-
mięć wobec mojego ŚP. Męża, Jego 
służby Polsce w lotniczym mundu-
rze, ofi ary Jego życia i krwi na tej 
służbie oddanej - wyraża poświę-
cony i odsłonięty  dzisiaj pomnik w 
tutejszym Panteonie Bohaterów.

Z serca dziękuję wszystkim, któ-
rzy się przyczynili do jego wybu-
dowania i organizacji dzisiejszej 
uroczystości. Wyrazy szczególnej 
wdzięczności kieruję do Ks. Ar-
cybiskupa, Henryka Hosera, któ-
ry patronuje budowie Panteonu 
Wielkich Polaków w Ossowie. 

 Dziękuję również za objęcie  Pa-
tronatem tych powstających dzieł 
– Panu Premierowi Jarosławowi 
Kaczyńskiemu i Kustoszowi Naro-
dowego Sanktuarium Matki Boskiej 
Zwycięskiej Ks. Dziekanowi Jano-
wi Andrzejewskiemu.

Swoje podziękowanie kieruję do 
inicjatora i realizatora Panteonu 

Bohaterów i pomnika mego męża 
– Pana Ryszarda Walczaka prezesa 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci 
Ks. Jerzego Popiełuszki, Przewod-
niczącego Komisji Dziedzictwa 
Narodowego Edukacji i Kultury 
w Radzie Powiatu Wołomin, a tak-
że do wszystkich którzy wsparli 
ten symbol upamiętniający moje-
go męża na czele z Panem Posłem 
Mariuszem Błaszczakiem-Przewod-
niczącym Klubu Parlamentarnego 
PIS.

W sposób szczególny pragnę po-
dziękować artystce  i rzeźbiarce 
pani Magdalenie Karłowicz za wy-
konanie popiersia mojego męża..

Zakończę słowami innego wiel-
kiego Polaka, Jana Kochanowskie-
go – które szczególnie dzisiaj, 15 
sierpnia, w Ossowie, w dniu Święta 
Wojska Polskiego cisną się na usta:

„A jeśli komu droga otwarta do 
nieba – tym, co służą Ojczyźnie”...” 

Przed Mszą Św. odsłonięto tablice 
pamiątkową poświęconą ofi cerom 
Wojska Polskiego, obrońcom War-
szawy w wojnie z bolszewikami 
w sierpniu 1920 roku, a bestialsko 
zamordowanym podczas II wojny 
światowej w miejscach kaźni ZSRR 
– Katyniu, Charkowie i Morzu Bia-
łym. 

Następnie Przewodniczący Klu-
bu Parlamentarnego PiS Mariusz 
Błaszczak odczytał list od Pana 
Premiera Jarosława Kaczyńskiego 
skierowany do uczestników uro-
czystości. Na koniec wszyscy zgro-
madzeni przeszli do Kaplicy Matki 
Bożej Zwycięskiej gdzie została od-
prawiona uroczysta Msza Święta w 
intencji Polskich Bohaterów w 94. 
rocznicę „Cudu nad Wisłą”, której 
przewodniczył ks. Arcybiskup Hen-
ryk Hoser.

opr. red.
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Zapraszamy do współpracy!
Przyjmiemy zlecenia kupna-sprzedaży nieruchomości.

Oferujemy:
•   doradztwo i kompleksową obsługę 

w zakresie kupna-sprzedaży 
nieruchomości

• wycenę nieruchomości
• pomoc kredytową

e-nieruchomosci24.eu

tel. 602192199, 698690190

www.e-nieruchomosci24.eu

mail: biuro@e-nieruchomosci24.eu

Pielgrzymka z relikwią błogosławionegoPielgrzymka z relikwią błogosławionego
Zorganizowana przez Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki pielgrzymka od grobu „męczen-
nika naszych czasów” do Norwegii zapoczątkowała obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławio-
nego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu                                                                                                          
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 

i Kapituły Medalu 
„Zło Dobrem Zwyciężaj”

W ogólnopolskiej pielgrzym-
ce wzięli udział przedstawiciele 
z Warszawy, Białegostoku, Krosna, 
Gdańska, Torunia i Siedlec - w su-
mie 76 osób, wśród nich siostra Ks. 
Jerzego Teresa Boguszewska z cór-
ką Grażyną, Brat Józef Popiełusz-
ko z małżonką Alfredą i wnukiem 
Hubertem, Ks. Prałat płk. Sławomir 
Żarski, Ojciec Redemptorysta Wal-
demar Gonczaruk, Ks. Janusz Ma-
zurek z Łaskarzewa. 

Kapłani modlili się z pielgrzyma-
mi przy grobie Bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki skąd wyruszyli na lotnisko 
w Modlinie udając się samolotem 
do Oslo w Norwegii gdzie zostali 

serdecznie przyjęci przez miejsco-
wą Polonię. Następnego dnia tj. 
22 sierpnia w Katedrze Św. Olava 
w oprawie pocztów sztandarowych 
z Polski i pielgrzymów prezes Ko-
mitetu Ryszard Walczak poprowa-
dził ceremonię przekazania relikwii 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, którą 
osobiście wręczyli na ręce Ks. Pala 
Bratbaka, siostra Ks. Jerzego Teresa 
Boguszewska z córką Grażyną oraz 
brat Józef Popiełuszko z małżon-
ką Alfredą i wnukiem Hubertem. 
W imieniu pielgrzymów portret Bł. 
Ks. J. Popiełuszki przekazał wice-
prezes Komitetu Leszek Majew-
ski z Bożeną Nakonieczną przed-
stawicielką Polonii w Norwegii, 
w asyście Jana Marczaka prezesa 
Służby czuwającej przy grobie Mę-
czennika. Po tej ceremonii została 
odprawiona pod przewodnictwem 
Ks. Dariusza Brusa uroczysta Msza 
Święta w intencji kanonizacji Bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki i wszyst-
kich pielgrzymów.

 Następnego dnia w sobotę dotarli-
śmy do Asen, gdzie w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego modliliśmy się 
przy wystawionej relikwii Św. Sio-
stry Faustyny przywiezionej przez 

Siostry Gaudie i Sare ze Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia z Krakowa. Po Nabożeń-
stwie pielgrzymi uformowali szyk 
procesyjny i wraz ze sztandarami 
i relikwią kapłana męczennika wy-
ruszyli do Sanktuarium Maryjnego 
w Mariaholm, by przez 26 km pie-
szej pielgrzymki zawierzać oso-
biste intencje i naszej umiłowanej 
Ojczyzny, rozważania modlitewne 
i śpiewy poprowadzili Ojciec Wal-
demar Gonczaruk i Ks. Płk. Sławo-
mir Żarski.

Po dotarciu do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Mariaholm prawie 300 
pątników wraz z najbliższą rodziną 
Ks. Jerzego Popiełuszki modliło się 

przy Jego pomniku postawionym 
przez Polonię w 1985 r., a następnie 
udało się do kaplicy, gdzie najpierw 
prezes Komitetu Ryszard Walczak 
poprowadził ceremonię przekazania 
relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełusz-
ki wraz z portretem, które również 
wręczyła najbliższa Rodzina Mę-
czennika. Następnie przedstawicie-
le służby czuwającej przy grobie 
swojego orędownika wraz z wice-
prezesem Komitetu Janem Marcza-
kiem przekazali urnę z ziemią od 
grobu Ks. Jerzego, po czym została 
odprawiona Msza Święta. Po Nabo-
żeństwie przystąpiono do podzięko-
wań i wyróżnień, w ramach których  
dokonano wyróżnienia medalem 

z wizerunkiem Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki Ojca Gerarda Filaka, 
Ojca Piotra Pisarka, przedstawiciela 
Polonii w Norwegii Wojciecha Pi-
warskiego oraz Bożenę i Dariusza 
Nakoniecznych z Sobolewa pracu-
jących w Oslo. Dokonano również 
wyróżnienia Jarosława Stasiewicza 
i Szymona Nakoniecznego i obdaro-
wano 23 osoby krzyżami z biografi ą 
Ks. Jerzego Popiełuszki, które za-
troszczyły się o pobyt pielgrzymów 
i przebieg pielgrzymki w Norwegii. 

Serdeczne podziękowanie składam 
za udział i zaangażowanie w uświet-
nienie tej pielgrzymki rodzeństwu 
ks. Jerzego Popiełuszki siostrze Te-
resie i bratu Józefowi Popiełuszko 
z małżonką Alfredą i siostrzenicą 
Grażyną, Ojcu Gerardowi Filak, Ks. 
Płk Prałatowi Sławomirowi Żarskie-
mu, Ojcu Waldemarowi Goncza-
rukowi, Ks. Januszowi Mazurkowi 
i współorganizatorom: Jarosławowi 
Staśkiewiczowi, Leszkowi Majew-
skiemu, Bożenie i Dariuszowi Na-
koniecznym oraz wszystkim którzy 
przyczynili się do owocnego i bez-
piecznego przebiegu tej pielgrzym-
ki.
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Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

1 września – kilka uwag na czasie– kilka uwag na czasie
Już w II Rzeczpospolitej czołowy przedstawiciel narodowego nurtu pedagogiki, Ludwik Zarzecki podkreślał, 
że podstawą dobrej edukacji i wychowania powinna być tradycja narodowa i kulturowe wartości przeszłych 
pokoleń. Podkreślał, że system edukacji powinien być oparty o współdziałanie trzech czynników: rodziny, 
Kościoła i szkoły. Zwracał uwagę, że wychowanie to proces, w którym pierwszeństwo ma kształcenie charak-
teru nad intelektem.

Funkcję szkoły tak opisywał 
działacz harcerski Wojciech Dłu-
żewski: „Szkoła ma za zadanie 
podać wiadomości nie w sposób 
bezładny, lecz systematyczny, or-
ganiczny; od poznania podstaw 
do szczegółów, od faktów do na-
uki wyciągania wniosków – do 
umiejętności samodzielnego my-
ślenia. Oczywiście szkoła tak niż-
sza, średnia jak i wyższa nie może 
ograniczyć się tylko do nauczania, 
musi dopomagać w pracy rodziny 
i Kościoła, dbając o wzmocnienie 
poczucia więzi narodowej, kształ-
cenie charakteru i o pełnię roz-
woju fi zycznego” (W. Dłużewski, 
Droga do Polski, Londyn, 1940, 
s. 34). Warto pamiętać o tym do-
robku i tradycji pedagogiki okresu 
Polski Niepodległej. 

Tymczasem działania rządu Do-
nalda Tuska np. ograniczające 
w szkołach liczbę godzin historii 
nie służą bynajmniej trosce o roz-
wój młodego pokolenia. Dla wielu 
uczniów szkolna edukacja histo-
ryczna skończy się w gimnazjum. 
W szkołach ogólnokształcących, 
poza uczniami, którzy wybiorą 
nauczanie historii w wersji rozsze-

rzonej (mają o tym zdecydować 
w wieku 17 lat!) innym pozostaje 
tylko nauczanie wybranych modu-
łów w przedmiocie historia i spo-
łeczeństwo.

Przykładowo, nawet w IV eta-
pie edukacyjnym o rozszerzonym 
zakresie, uwzględniono działa-
nia „opozycji legalnej” i podzie-
mia antykomunistycznego, które 
ograniczone zostały jednak do 
1948 roku. Tym samym o „żoł-
nierzach wyklętych” – Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, Naro-
dowych Sił Zbrojnych, Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego 
i innych zgrupowaniach w latach 
następnych i rozwoju konspira-
cji szkolnej przełomu lat 40. i 50. 
przeciętny uczeń znów się nic nie 
dowie. Czy nadal postacie takie 
jak Łukasz Ciepliński – komen-
dant WiN, Stanisław Kasznica 
– dowódca NSZ, „Zapora”, „Or-
lik”, „Huzar”, „Warszyc” i tylu, 
tylu innych mają być przesłonięte 
zmową milczenia?

W tej podstawie programowej 
nie ma nic np. o „orlętach lwow-
skich” czy na temat ludobójstwa 
dokonanego przez UPA na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej. 

W przyjętej triadzie kształcenia 
uwzględniającej wiedzę, umie-
jętności oraz tzw. kompetencje  
społeczne, ten pierwszy element 
jest najmniej dostrzegalny. Jest to 
zgodne z koncepcjami pedagogiki 
postmodernistycznej, gdzie wie-
dza spychana jest na coraz głęb-
szy margines. Nie liczy się więc 
jakość kształcenia i edukacji ale 

przyjęty a priori, nie koniecznie 
zgodny ze zdrowym rozsądkiem 
poziom zakładanej skolaryzacji 
społeczeństwa. Reforma edukacji 
sprowadza się do przyjętego zało-
żenia, że o poziomie wykształce-
nia współczesnego społeczeństwa 
świadczy nie tyle średni, co mini-
malnie akceptowalny poziom wy-
kształcenia.

W ostatnim czasie mamy do czy-
nienia w naszym kraju z propagan-
dą na rzecz ideologii gender, która 
przenika także do szkół. Proces 
ten wpisuję się w propagowany 
przez włoskiego komunistę An-
tonio Gramsciego „marsz przez 
instytucje” – opanowanie kultury, 
sztuki, teatru, fi lmu, szkół, uczelni 
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wyższych, mediów - w celu osią-
gnięcia „dominacji kulturowej”. 

Wraz z początkiem nowego roku 
szkolnego trzeba przypomnieć, 
że wszelkie działania rządu i MEN 
promujące ideologię gender i tzw. 
edukację seksualną są niezgodne 
z obowiązującą ustawą o systemie 
oświaty, w której zapisano: „Na-
uczanie i wychowanie – respektu-
jąc chrześcijański system wartości 
– za podstawowe przyjmuje uni-
wersalne zasady etyki. Kształce-
nie i wychowanie służy rozwijaniu 
u młodzieży poczucia odpowie-
dzialności, miłości ojczyzny oraz 
poszanowania dla polskiego dzie-
dzictwa kulturowego, przy jedno-
czesnym otwarciu się na wartości 

kultur Europy i świata”.
W fi lmie „Cristiada” generał 

Gorstieda wypowiada słowa: 
„Wolność to nasze domy, nasze 
żony i nasze dzieci. Wolność to 
nasze życie i nasza Wiara. I obro-
nimy ją, albo zginiemy. Jej obrona 
to nasz obowiązek i nasze prawo”. 
Walka o utrzymanie katolickiej, 
szkoły była jedną z przyczyn oby-
watelskiego nieposłuszeństwa, 
które przerodziło się w powstanie 
Cristeros przeciwko masońskim 
działaniom władz. Podobnie dzi-
siaj, powrót do klasycznego mo-
delu nauczania i wychowania, do 
szkoły wolnej od demoliberalnej 
indoktrynacji to kwestia wolności 
i praw należnych rodzinie.
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Praca a nie PRPraca a nie PR
Już za kilkanaście tygodni odbędą się wybory samorzą-
dowe. Po wielu przemyśleniach i rozmowach z miesz-
kańcami gminy, postanowiłem ubiegać się o stanowisko 
burmistrza. Dlaczego podjąłem taką właśnie decyzję? 
Powodów jest przynajmniej kilka, jednak tym najważ-
niejszym jest chęć zmiany w sposobie zarządzania 
naszą gminą, w szczególności w zakresie polityki in-
westycyjnej, której efektywność pozostawia wiele do 
życzenia. W ciągu najbliższych kilku tygodni przedsta-
wię szczegółową koncepcję i mam nadzieję przekonać 
do moich pomysłów mieszkańców.

Każdy, kto mnie zna, wie, że za-
wsze starałem się pracować me-
rytorycznie i być wiarygodnym. 
Wprost przestawiałem sytuację, 
możliwe sposoby rozwiązania po-
szczególnych problemów i nigdy 
nie obiecywałem przysłowiowych 
gruszek na wierzbie, nawet wtedy, 
gdy było to źle przyjmowane przez 
innych. To jest kolejny powód, dla 
którego zamierzam kandydować. 
Od lat obserwuję praktykę składania 
obietnic programowych bez pokry-
cia. Pomysły te świetnie wyglądają 
na papierze, ale nijak mają się do 
rzeczywistości. Tak naprawdę są 
tylko wybiegiem marketingowym. 
Efektem takiego świadomego okła-
mywania mieszkańców jest ich póź-
niejsze, uzasadnione rozczarowanie 

i brak jakiegokolwiek zaufania do 
samorządu w ogóle. To bardzo ne-
gatywne zjawisko, bo brak zaufa-
nia tłumi ludzką energię i rozbija 
wspólnotę, jaką jest gmina. Jednym 
z moich głównych celów w tych 
wyborach jest właśnie przywrócenie 
wiary mieszkańców Wołomina w to, 
że w naszej Gminie można działać 
uczciwie i skutecznie oraz w to, 
że w taką działalność warto się 
wspólnie angażować.

Obecnie jestem na etapie komple-
towania list wyborczych. Od dłuż-
szego czasu prowadzę rozmowy 
z kandydatami na radnych, których 
będzie rekomendował mój komitet 
wyborczy. Udało mi się zgromadzić 
wielu ciekawych i wartościowych 
ludzi – aktywnych, ale często nie 

Dominik Kozaczka
uczestniczących w lokalnej polity-
ce. Jestem pewien, że każda z tych 
osób będzie w stanie przedstawić 
mieszkańcom gminy interesującą 
ofertę i skutecznie działać na ich 
rzecz w Radzie Miejskiej. Do końca 
września chcę ostatecznie zamknąć 
kompletowanie drużyny w poszcze-
gólnych okręgach wyborczych. 
Wrzesień i październik to okres, 
w którym mój komitet będzie pre-
zentował swój program wyborczy. 
Także przede mną czas bardzo in-
tensywnej pracy, do udziału w któ-
rej serdecznie zapraszam każdego 
z mieszkańców Gminy Wołomin.

Kontakt: 
dominik.kozaczka@wp.pl
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Biuro Informacji Gospodarczej

tytułem wykonawczym (np. orze-
czeniem sądu opatrzonym klauzulą 
wykonalności). W przypadku zaś 
dokonywania wpisu przez przedsię-
biorców nie muszą oni koniecznie 
dysponować powyższym tytułem 
wykonawczym.

Jeżeli zobowiązanie zostało 
stwierdzone tytułem wykonaw-
czym, informacja o zadłużeniu 
może zostać przekazana do BIG, 
gdy upłynęło co najmniej 14 dni od 
wysłania do dłużnika wezwania do 
zapłaty zawierającego ostrzeżenie 
o zamiarze przekazania danych do 
biura.

W przypadku, gdy dłużnik całko-
wicie spłaci swoje zobowiązanie 
wierzyciel powinien usunąć in-
formację przekazaną do BIG, nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania zapłaty.

Autor artykułu: 
Łukasz Wróblewski, 
aplikant radcowski, 

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Honestus sp. z o.o.

W ostatnim czasie coraz większa 
liczba wierzycieli decyduje się na 
przekazywanie do Biura Informa-
cji Gospodarczej (BIG) informacji 
o swoich dłużnikach. Umieszczenie 
informacji w BIG stanowi dla nie-
rzetelnego dłużnika dolegliwość, 
gdyż w przypadku np. ubiegania się 
o kredyt, dostanie decyzję odmow-
ną lub otrzyma kredyt na znacznie 
gorszych warunkach.

Aby wpisać dłużnika do BIG, 
wierzyciel w pierwszej kolejności 
powinien zawrzeć z biurem umowę, 
natomiast usługi świadczone przez 
biuro są odpłatne. Wpisu może do-
konać przedsiębiorca jak i konsu-
ment, a także takie podmioty jak 
np. fi rmy windykacyjne.

Informacje przekazywane do BIG 
mogą dotyczyć zarówno konsu-
menta, jak i jakiegokolwiek przed-
siębiorcy. 

Przesłanki przekazania informacji 
gospodarczej do BIG:

1 )  z o b o w iąz a n i e   p o w s t a ło 
w związku z określonym stosun-
kiem prawnym;

2) łączna kwota wymagalnych zo-
bowiązań dłużnika będącego kon-
sumentem wobec wierzyciela wy-
nosi co najmniej 200 złotych oraz 
są one wymagalne od co najmniej 
60 dni; 

3) łączna kwota wymagalnych 
zobowiązań dłużnika niebędącego 
konsumentem wobec wierzycie-
la wynosi co najmniej 500 złotych 
oraz są one wymagalne od co naj-
mniej 60 dni;

4) upłynął co najmniej miesiąc od 
wysłania przez wierzyciela listem 
poleconym albo doręczenia dłuż-
nikowi do rąk własnych, wezwania 
do zapłaty, zawierającego ostrzeże-
nie o zamiarze przekazania danych 
do biura, z podaniem fi rmy i adresu 
siedziby tego biura. 

Istotne jest ponadto, że konsument 
może wpisać do BIG dłużnika, je-
żeli wierzytelność stwierdzona jest 

C z e s ł a w 
I r e n e u s z 
G r a b o w s k i 
urodził się 
13.08.1951 r. 
na Podlasiu. 
Od czterdzie-
stu lat jest 
mieszkańcem 
Kobyłki.

W czasie odbywania służby woj-
skowej za swoją patriotyczną po-
stawę i godzenie w obronność PRL, 
został skazany na 5 lat więzienia.

Obecnie jest rencistą, a w wolnych 
chwilach pisze wiersze o tematyce 
patriotyczno-historycznej i aktyw-
nie uczestniczy w pracach Klubu 
Gazety Polskiej im. Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego w Kobyłce.

SitwaSitwa
W mieście Gdańsku nad Motławą,
gdzie Neptuna pomnik stoi.
Ta opowieść się zaczyna,
horror z fi lmu przypomina.
W dzień i w nocy, wczesnym rankiem,
złącz swe losy z parabankiem.
Przekaz życia trudy, znoje,
sitwa weźmie, co jest twoje.
Pieniądz wszak nie spada z nieba,
pierwszy milion ukraść trzeba.
Nie czekając ani chwili,
w Gdańsku w czyn to wprowadzili.

Układ na wszystko pozwala,
w przestępcach impuls wyzwala.
O tym wiedzą w Polsce wszyscy,
krajem rządzą aferzyści.
Wzorem starych demokracji,
milion milionerów w nacji.
Ich dochody to są krocie,
innym nędza, bezrobocie.
Twierdzi dzisiaj ludzi wielu –
to jest szkoła PRL-u.
Nauka ta podpowiada,
jak z Polaka zrobić dziada.
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GAZETA  WOŁOMIŃSKA
BEZPŁATNA GAZETA ŚRODOWISK SAMORZĄDOWYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ           • Nr 7 (27) 2014

W   70.  
P  W

Delegacje Wspólnoty Samorządowej, Samorządowego Komitetu Wyborczego i Delegacje Wspólnoty Samorządowej, Samorządowego Komitetu Wyborczego i 
Przymierza Samorządowego Przymierza Samorządowego 

jako Porozumienie Samorządowych jako Porozumienie Samorządowych ŚrodowiskŚrodowisk Powiatu Wołomińskiego  Powiatu Wołomińskiego 
składają wspólny wieniec na Cmentarzu Poległych składają wspólny wieniec na Cmentarzu Poległych 

w Bitwie Warszawskiej 1920 r. w Ossowie.w Bitwie Warszawskiej 1920 r. w Ossowie.
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Porozumienie Samorządowych Środowisk Powiatu Wołomińskiego staje się fak-
tem. Liczna delegacja Wspólnoty Samorządowej, SKW , Przymierza Samorządo-
wego oraz osób wspierających tą jednoczącą środowiska samorządowe inicjaty-
wę, 15 sierpnia w Ossowie wspólnie złożyli wieniec pod pomnikiem bohaterów 
wojny 1920 r.

Inicjatywa Samorządowa Mieszkańców Wołomina 
„Porozumienie„Porozumienie Samorządowe”Samorządowe”

Perspektywa wyborów samo-
rządowych 2014 roku w szcze-
gólny sposób pobudza do refl ek-
sji. W poczuciu poszanowania 
dla mieszkańców oraz odpowie-
dzialności za harmonijny rozwój 
regionu, reprezentanci wielu lo-
kalnych środowisk jednoczą wy-
siłki na rzecz przerwania praktyk 
szkodzących sprawom lokalnym 
i rozwojowi Wołomina.

Stoimy na stanowisku, iż dla 
zarządzania sprawami lokalny-
mi szkodliwy jest trwający od 
początku tej kadencji proceder 
nieuzasadnionego przerostu 
administracji samorządowej, 
w której zatrudnienie znajdu-
ją osoby z zewnątrz wybierane 
z klucza partyjnego. Odbywa się 
to przy pełnej aprobacie rządzą-
cej koalicji. Jednocześnie poza 
sferę działalności publicznej 
wypychane są osoby znające 
doskonale problemy społeczno-
ści lokalnych, posiadające duże 
doświadczenie i wiedzę meryto-
ryczną w sprawach miasta i gmi-
ny Wołomin.

Tam, gdzie decydującą rolę od-
grywają zagadnienia społeczne, 
zabójczymi są dziś przedkłada-

ne ponad dobro mieszkańców, 
partykularne interesy zarządców 
Wołomina. Blokują one inicja-
tywę i gospodarskie spojrzenie 
na problemy naszych mieszkań-
ców. Krytycznie oceniamy po-
czynania partyjnych ekip spra-
wujących dziś władzę, gdzie 
nadmiernie rozbudowany aparat 
urzędniczy przejada środki pu-
bliczne, zamiast kierować je na 
niezbędne inwestycje. 

Dziś szczególnie aktualnym 
staje się znane wszystkim hasło: 
„Nie partia, a ludzie”.

Nie sposób biernie przyglądać 
się zawłaszczaniu przez rządzą-
cych naszego realnego wpływu 
na samorządność. Dlatego też 
zachodzi konieczność łączenia 
grup oraz środowisk samorzą-
dowych, którym jako główny cel 
przyświeca wspólna praca dla 
rozwoju miejsc, z którymi łączy-
my naszą przyszłość. Naczelnym 
przesłaniem jest dobro otoczenia 
w jakim żyjemy i pracujemy. 

Mamy prawo do osobistych 
przekonań politycznych, in-
dywidualnego spojrzenia oraz 

ocen, ale w obliczu zagrożenia 
i dalszej stagnacji, musimy dzia-
łać razem. Działać tak, by Wo-
łomiński SAMORZĄD oddać 
jego mieszkańcom, a NIE KO-
LESIOM wskazywanym przez 
struktury urzędujące gdzieś 
w stolicy. Sprzeciwiamy się „de-
santowi” z klucza partyjnego, 
często bez kompetencji, zupeł-
nie nieczującego potrzeb miasta 
i jego mieszkańców. 

Dlatego wspieramy utworzenie 
przez lokalne stowarzyszenia, 
towarzystwa, kluby i osoby fi -

fot.: FotoELKA  Delegacja Porozumienia Samorządowego od lewej: Jerzy Mikulski, Grzegorz Lipski, Adam Kopczyński i Tomasz Kowalczyk.

fot.: FotoELKA fot.: FotoELKA

zyczne: 
Inicjatywy Samorządowej 

Mieszkańców Wołomina i Ziemi 
Wołomińskiej – „POROZUMIE-
NIE SAMORZĄDOWE”.

Zapraszamy do współdziałania 
wszystkie środowiska samorzą-

dowe.
Strony porozumienia posta-

nawiają o partnerskiej współ-
pracy organizacji i ich przed-
stawicieli w okresie Wyborów 
Samorządowych 2014. Part-
nerska współpraca dotyczy 
kampanii wyborczej i powy-
borczej na płaszczyźnie po-
wiatu i gmin naszego powiatu 
w obszarze organów stanowią-
cych i wykonawczych jedno-
stek samorządu terytorialnego 
obydwu szczebli.

Ponad to strony porozumie-
nia wykluczają sięganie po 
negatywne elementy kampanii 
personalno- organizacyjnej na 
wszystkich szczeblach prowa-
dzonej kampanii.

porozumienie.samorzadowe_
wolomin@wp.pl

Inicjatorzy Porozumienia
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trzymanie doradców, którzy nie 
sprzedają i zajmują biurko by je-
den czy dwa kredyty w miesiącu 
sprzedać lub wcale. Nbank to nie 
bank dla obiboków. Tam trzeba 
naprawdę dużo pracować, mimo 
umowy współpracy i własnej 
działalności gospodarczej.
K.S.: Dużo = intensywnie. 

A nie wpadać trzy razy w tygo-
dniu na 2 h, coś spaprać i niech 
inny doradca dokończy kredyt, 
a ja przyjmę prowizję.
J.T.W.: Czyli Nbank to też wał 

jest.
K.S.: Tzn?
J.T.W.: Nieważne. Zna Pani 

wykształcenie tegoż to obiboka?
K.S.: Politologia. 
K.S.: Gdy został burmistrzem 

rozpoczął studia podyplomowe, 
ale tu też był problem z obecno-
ścią. Nie wiem czy skończył. Roz-
począł również kurs na członka 
rady nadzorczej, ale również na 
nim nie bywał. Nie skończył.
J.T.W.: Haha kurs na członka. 

On już jest członkiem.

Koniec cytowanego wpisu na 
Wołomińskim Forum Samorzą-
dowym.

Czas wyborów, to czas pod-
sumowań. Warto wiedzieć ja-
kie zdanie mają uczestnicy tego 
forum samorządowego o pracy 
opisywanego Ryśka burmistrza. 
Warto wiedzieć również czy pra-
ca w Nbanku i częsta absencja, 
naganny sposób w obsługiwaniu 
klientów, a w rezultacie niechęć 
do niego przełożonych, nauczyło 
go czegoś na przyszłość. 

A może nauka poszła w las 
i kariera polityka przewróciła 
w głowie burmistrzowi Ryśko-
wi, na czym w efekcie stracili 

mieszkańcy podwarszawskie-
go miasta? Jak wygląda sprawa 
jego obecności, czy dowolne 
traktowanie czasu pracy – jest 
dalej jego cechą rozpoznawczą 
i czy podobnie jak klientów ban-
ku traktuje mieszkańców swoje-
go miasta? Czy prawdą jest jak pi-
sze jeden z mieszkańców miasta 
– by spotkać się urzędowo z bur-
mistrzem Ryśkiem w sprawach 
własnych – należy zapisać się 
z wyprzedzeniem na kilka mie-
sięcy wcześniej – jak do wybit-
nego lekarza specjalisty?

Nazwa banku została zmie-
niona, zaś podobieństwo opisu 
do znanych postaci całkowicie 
przypadkowe. Treść wpisów: 
Facebook – Wołomińskie Fo-
rum Samorządowe.

Kazimierz Andrzej Zych

W pewnym podwarszawskim, samorządowym urzędzie rządził burmistrz Rysiek. Kariera partyjna uratowała 
go przed bezrobociem. Nagminne odmowy w otrzymaniu pracy zmusiły go do zrealizowania  sprytnego planu. 
Będąc członkiem jednej z partii postanowił szukać kariery w polityce, startując na burmistrza dużego pod-
warszawskiego miasta.

Rysiek ObibokRysiek Obibok
– „Spowiedź” sekretarki– „Spowiedź” sekretarki

W mieście o sporych perspek-
tywach rozwoju, Rysiek widział 
możliwość zapewnienia sobie 
dobrego bytu. Tak jak pomyślał, 
tak i zrobił. Wybory wygrał do-
syć lekko gdyż lokalne samorzą-
dowe ugrupowania nie potrafi ły 
się dogadać i podzielone poszły 
do wyborów, wystawiając każde 
z osobna swoich kandydatów. 
Niedoświadczony w zarządzaniu 
tak ogromną placówką urzędową 
jaką jest ratusz miejski zatrud-
niający półtorej setki pracowni-
ków, Rysiek poprosił o pomoc 
kolegów partyjnych. Co bardziej 
zgryźliwi mówią, że tylko kwe-
stią czasu jest – jak na terenie 
tej jednostki samorządowej po-
wołana zostanie podstawowa 
komórka partyjna z sekretarzem 
Ryśkiem.

Niedawno czytając lokalne 
strony facebooka znalazłem 
iście podobną historię opisywa-
ną przez jedną z uczestniczek 
dyskusji Wołomińskiego Forum 
Samorządowego, gdzie przed-
stawiana jest historia Ryśka obi-
boka, który został burmistrzem. 

Należy zaznaczyć,  że informa-
cje zawarte w wypowiedziach 
wyglądają na pochodzące od 
osób zawodowo najbliżej zwią-
zanych ze wspomnianym burmi-
strzem Ryśkiem. Czasami bywa 
tak, że nieelegancko traktowana 
sekretarka szefa potrafi  skumu-
lować w sobie tyle negatywnych 
emocji, które mogą zniszczyć 
niejedną karierę zawodową. No, 
bo komu jak nie sekretarkom ich 
pryncypałowie powierzają naj-
większe tajemnice zawodowe, 
a nierzadko i osobiste problemy. 

Ciekawe fragmenty wyżej opi-
sanej dyskusji uczestników por-
tali społecznościowych przedsta-
wiam poniżej:
K.S. pisze: Rysiek tułał się po 

kilku warszawskich oddziałach 
„Naszego banku.” W żadnym 
oddziale nie chciał go żaden dy-
rektor. Miał bardzo poważne pro-
blemy z wyrobieniem najniższego 

planu sprzedaży i z obecnością 
w pracy. Gdyby nie został bur-
mistrzem wyleciałby z oddziału, 
w którym był ostatnio. Zajmował 
się kredytami hipotecznymi. Ni-
gdy nie był menadżerem, nie pro-
wadził szkoleń, nie nadzorował 
nikogo i nikim nie zarządzał. To 
tak  gwoli ścisłości.
J.T.W.: Ciepło, ładnie powie-

dziane 
J.T.W.: Pani K. – a problemy 

z obecnością w pracy to co toto? 
K.S.: Po prostu nie bywał 

w pracy.
K.S.: W Nbanku obowiązu-

ją dosyć surowe zasady i trze-
ba dostosować się do wysokich 
standardów obsługi. Trzeba 
bywać w oddziale codziennie 
w ustalonych grafi kiem godzi-
nach, obsługiwać swoich klien-
tów, odbierać od nich telefony, 
a gdy wychodzi się z oddziału 
ustawić autoodpowiedź. Klien-
tów Ryśka przejęli inni doradcy 
i z tego, co mi wiadomo do dziś 
tłumaczą się ze sposobu w jaki 
obsługiwał ich Rysiek. 
J.T.W.: Ale jak będąc zwykłym 

przepraszam robolem można 
w pracy nie bywać? 
K.S.: Dlatego nie chciano go 

w żadnym oddziale. Zła opinia 
z pierwszego oddziału ciągnęła 
się za nim. Stanowisko burmi-
strza to był dla niego ratunek 
przed rozwiązaniem z nim umo-
wy.
J.T.W.: Ale jak się do pra-

cy nie przychodzi to się wypad 
z baru robi. Co on brał na żąda-
nie urlop ciągle 
K.S.: W Nbanku pracownicy 

zatrudnieni są w ramach umowy 
współpracy oraz umowy o pra-
cę na 1/10 etatu. Każdy posiada 
własną działalność gospodar-
czą. Każdego obowiązuje grafi k 
pracy (system dwuzmianowy) 
ustalony z innymi doradcami. 
Oprócz grafi ku należy bywać 
w pracy wtedy gdy umówiło się 
ze swoim klientem. Nbank nasta-
wiony jest na sprzedaż, a nie na 

Każdy samorząd 
ma takiego Ryśka
– na jakiego sobie zasłużył.



4 Numer 7 (27) 2014GAZETA WOŁOMIŃSKA

Grzegorz Lipski

Strach i ściema poparcia nie ma
Dotacje ratują „wybrańców”. Ta pozyskana przez MZO sp. z o.o. (MZO) służy też 
nielicznym w „leczeniu” zaszczepionej wcześniej psychozy strachu u pracowni-
ków i wyborców. Czytamy o tym w ostatnim wydaniu nomen omen „Nasze Forum 
Wołomin – Gazety Miłośników Wołomina i Okolic” (NFW). Tekst o pozyskaniu 
9 mln dla Wołomina koić ma oczy setką uratowanymi miejsc pracy.

A w nim, aż dwie nieprawdy 
w jednym zdaniu. Pierwsza bazuje 
na „podprogowym” przekazie be-
nefi cjenta jakim ma być wołomiń-
ski włodarz. Druga dotyka wcale, 
a wcale niczym nie zagrożonych 
miejsc. Dotację przyznano zadaniu 
inwestycyjnemu samodzielnego 
podmiotu gospodarczego, w którym 
to miejsca pracy gwarantuje racjo-
nalna gospodarka komunalna w ob-
szarze czystości, utrzymania dróg 
oraz zagospodarowania odpadów. 
Pomoc tą w pierwszej kolejności 
skonsumuje zysk wykonawcy oraz 
jego załoga. Dotacja nie ograniczy 
zagrożeń dla załogi MZO i miesz-
kańców wynikających z nietrafnych 
decyzji zarządu spółki oraz właści-
ciela. 

W swojej błędnej polityce po-
siłkują się powolnymi im do-
radcami i ekspertami. Jednemu 
z nich warto poświęcić kilka zdań. 
Dr inż. A. Skalmowski przedsta-
wiany nam jako pracownik nauko-
wo-dydaktyczny Politechniki War-
szawskiej, obok doradztwa w naszej 
spółce, pracuje w dziale gospodarki 
odpadami Seen Holding. Przetarg 

na wykonawstwo rozbudowy za-
kładu zagospodarowania odpadów 
(ZZO) w Starych Lipinach (marzec 
2014) wygrał jedyny oferent, które-
go liderem jest INSTAL Warszawa 
S.A – spółka córka poznanego już 
Seen Holding (źródło; http://www.
seen.pl/?opt=aboutUs). Z dokumen-
tacji przetargowej przedsięwzięcia 
dowiemy się, że autor koncepcji 
rozwoju ZZO MZO Wołomin (gru-
dzień 2013) dr inż. A. Skalmowski 
spina krąg fi rm zaangażowanych 
w jego przygotowanie i wykonaw-
stwo. Na bazie biuletynu informacji 
publicznej (BIP) nie daje się ustalić, 
kto uczestniczył w komisji przetar-
gowej. Ciekawość zaspokoić może 
wystąpienie w drodze dostępu do 
informacji publicznej. 

Zanim przystąpiono do tworzenia 
dokumentacji przetargowej i pozy-
skiwania środków z NFOŚiGW, do-
konano „rozpoznania w boju”. Jego 
elementem był rekonesans podczas 
wyjazdu studyjnego do Berlina 
w dniach 19-20 wrzesśnia 2011. 
Szkoleniem zajęła się również spół-
ka córka tego samego holdingu –
SEEN Technologie sp. z o.o. Objęto 
nim radnego Leszka Czarzastego 
i kierownika działu gospodarki od-
padami MZO Jacka Szewczyka – 
syna radnego Grzegorza Szewczyka 
(źródło; www.mywołomin.pl). 

Grono zainteresowanych zacho-
waniem miejsc pracy w obecnej 
strukturze MZO poszerza rada nad-

zorcza w składzie Renata Zembo-
wicz (radca prawny), Józef Wierz-
bowski (sekretarz UM Wołomin), 
Maciej Sota (radca prawny UM Wo-
łomin) oraz radni powiatowi; Janusz 
Czarnogórski – vice prezes, Marta 
Rajchert - specjalistka od public 
relations (źródło; archiwum.wiesci.
com.pl).

W ostatnim czasie obowiązki do-
radcy dr inż. A. Skalmowskiego zo-
stały poszerzone o udział w sporach 
z mieszkańcami zwanych konsulta-
cjami i publikacje w NFW ratujące 
stołki własne autorów, redakcji, 
decydentów oraz ich otoczenia. Ty-
tułowe pytanie jednej z nich „Czy 
ktoś chce, aby odpady trafi ały do la-
sów?” jest równie demagogiczne co 
zamieszczona pod nim informacja 
o fl aszce wódki w zamian za goto-
wość wywieszenia baneru „Woło-
min bez Wysypiska”.

Cenna nam wszystkim załogo 
MZO zapytaj się burmistrza R. 
Madziara oraz prezesa Kuśmierow-
skiego – kogo jeszcze dotacja ma 
ratować obok już wymienionych? 
Moim zdaniem wiceburmistrza Ja-
godzińskiego, naczelnika Urbaniaka 
i kilku urzędników. Załodze MZO 
pracy nie brakowało, nie brakuje 
i nie zabraknie!

Źle wykorzystane rodzą 
straty i podwyżki cen

Zakres rozbudowy ZZO MZO źle 
został przygotowany i zaprojekto-

wany. Po pierwsze zakład nie osią-
gnie planowanego przerobu, przez 
co jego rentowność spadnie i wyge-
neruje dodatkowy wzrost cen. Wie-
dzieć o tym musieli autorzy i pro-
jektanci tej inwestycji już od maja 
2012 r. Zakład Unieszkodliwiana 
Odpadów Ekolina pozyskał w tym 
okresie postanowieniem Dyrektora 
RDOŚ Warszawa uzgodnienia wa-
runków realizacji takiego samego 
przedsięwzięcia w gminie Zielonka. 
Od tego momentu zainteresowani 
branżyści wiedzieli, że poza Sta-
rymi Lipinami powstanie inna Re-
gionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów (RIPOK). W kontaktach 
z protestującymi przeciwko skła-
dowisku w Starych Lipinach zarząd 
spółki i wołomińscy włodarze mijali 
się z prawdą mówiąc o braku innej 
lokalizacji oraz możliwościach – 
nie po raz pierwszy wystawili świa-
dectwo promujące do ustąpienia 
ze stanowisk. Pozostawią po sobie 
straty, a wśród nich marnotrawstwo 
środków na budowę nowej niecki 
składowiska. Następcy, w obliczu 
protestów i wpłynięcia uchylenia 
planu miejscowego niewątpliwie 
zrezygnują z kontynuacji szkodli-
wego pomysłu. Dodatkowe koszty 
rodzić będzie wożenie odpadów do 
mechanicznej sortowni np. w f-mie 
„BYŚ” aby ta „odsiała z nich złoto” 
i  przyjęcie do biologiczne przetwa-
rzania/składowania w takiej samej 
masy odpadów o innym składzie. 

Na samym końcu obecnej koncepcji 
zagospodarowania odpadów, ba-
last oraz pozostałości z sortowania 
kontynuować będą straty w procesie 
składowania. 

Rozbudowę ZZO w ramach pozy-
skanej 9 mln dotacji, uzupełnioną 
5 mln kredytem można zwać sub-
stytutem i protezą. Brakuje profe-
sjonalnej instalacji do mechanicz-
nego sortowania odpadów, a taka 
kosztuje około 12 mln. Biznesem 
wartym uwagi jest recykling 70% 
składu odpadów, a nie mnożenie 
problemów ich pozostałością. Nasi 
prezesi i burmistrzowie widzą to 
inaczej, zostawiając to, co cenne in-
nym, a borykają się z tym, co odbio-
rą do biologicznego przetworzenia 
wg przelicznika 1:1 (tona za tonę). 
W ramach modernizacji budują taką 
właśnie instalację, kompostownię 
odpadów zielonych i składowisko. 
Inwestycja miałaby „ręce i nogi” 
gdyby objęła przede wszystkim za-
awansowaną technologicznie sor-
townię. Ewentualne przetwarzanie 
biologiczne do rozważenia jest przy 
gwarancjach odbioru RDF (alter-
natywne paliwo spalane w cemen-
towniach), inaczej szkoda nakładów 
i kosztów jego produkcji na skład 
i „podbijaniu” podatku śmieciowe-
go. Pierwszoplanowy kierunek wy-
korzystania dotacji przeoczono lub 
świadomie zaniechano nie uwzględ-
niając rachunku ekonomicznego. 

Reasumując, potencjalna redukcja 
50% klientów przez inny RIPOK 
to dodatkowe 7 mln kosztów do 
podzielenia pomiędzy nas. Skła-
dowanie rodziło starty oraz uciąż-
liwości i tak może pozostać nawet 
po zredukowaniu opłat środowisko-
wych. Dodając koszty obsługi kre-
dytu możemy zapłacić lekko licząc 
o 3 zł/mc więcej na głowę miesz-
kańca w 15 letnim okresie funkcjo-
nowania tej namiastki RIPOK. Opo-
wiadanie o zagrożeniu wyższych 
cen w obliczu innych rozwiązań 
jest wprowadzaniem mieszkańców 
w błąd. Już dziś podatek śmieciowy 
nie bilansuje kosztów funkcjonowa-
nia MZO, różnicę pokrywa budżet 
gminy, brakować może od kilkuset 
do 1 mln zł. rocznie. Nie bez ko-
zery podczas uchwalania podatku 
śmieciowego wiceburmistrz S. Ja-
godziński mówił o kwocie obecne-
go, że nie pokrywa potrzeb – niższy 
uchwalono z przyczyn „politycz-
nych” kłócących się z ekonomią. 

Dzięki innej pomocy fi nansowej 
w rok po obowiązku wynikającym 
z przetargu, MZO wystawiło 
w kilkudziesięciu punktach gminy 
pojemniki do segregacji odpadów, 
a odpady segregowane (papier, pla-
stik) nadal odbiera wspólnym trans-
portem naruszając zapisy SIWZ.

Raport Komisji Rewizyjnej 
dot. przetargów w MZDiZ, a pośród 
nich i na odbiór odpadów owiewa 
mgła tajemnicy – o jego nieprawi-
dłowościach pisałem wiele miesięcy 
temu. 

Nie wywiązywanie się z wymo-
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gów przetargu sugerować może 
„ciągnięcie fi rmy za uszy i na opa-
rach”. Następne poważne zakupy 
inwestycyjne w MZO również przy 
udziale dotacji mogą wymagać 
wsparcia z budżetu gminy. 

Od następców w spółce i gmi-
nie należy zażądać przedłożenia 
stosownych kalkulacji w zakresie 
gospodarki odpadami. Z rzetelnie 
wykonanej może wyniknąć podatek 
śmieciowy na poziomie 10-11 zł/mc 
od osoby. 

Szanowni pracownicy MZO sp. z o.o. 

Czy rzetelna i prawdziwa informacja ma sens?Czy rzetelna i prawdziwa informacja ma sens?
Wybory samorządowe tuż, tuż. W okresie przedwyborczym uaktywnia się wiele „tytułów” gazet, w których 
publikuje się artykuły wskazujące, dlaczego właśnie kandydat określonego ugrupowania lub partii zasługuje 
szczególnie na poparcie w wyborach.

Dzieje się tak odkąd do na-
szego życia dotarła pewna doza 
demokracji. Dobrze, gdy kam-
pania wyborcza jest daleka 
od negatywnej, – czyli takiej, 
w której z lubością dopuszcza 
się wiele nieprawdziwych wia-
domości odnośnie konkurentów 
startujących w wyborach. Zatem 
rzetelnym i uczciwym wzglę-
dem mieszkańców postawieniem 

Andrzej Żelezik
Bezpartyjny Radny 

Rady Miejskiej
Porozumienie Samorządowe 

SKW

sprawy, byłoby nie popisywanie 
się bezstronnością. 

W wydanej w lipcu br. gaze-
cie „Nasze forum – Wołomin” 
redaktor naczelny Leszek Cza-
rzasty fi luternie zastanawia się 
czy „rzetelna i prawdziwa in-
formacja ma sens” i konkluduje 
patetycznie, że „Nasze forum 
– Wołomin to gazeta, która ma 
zapewnić rzetelną informację 

i dbać o prawdziwość przekazu. 
Pokażemy, że takie wartości jak 
prawda, uczciwość i patriotyzm 
są bliskie wielu Polakom i warto 
o nich pisać”. 

To piękne hasła, które rzeczy-
wiście powinny dominować 
w przekazach prasowych, a na-
wet w całym codziennym ży-
ciu. Tylko, że materiał zawarty 
w tymże numerze „gazety” 
wskazuje na nieuczciwość re-
daktora względem czytelników 
i stawia go w pozycji niewiary-
godnego. Cóż uczciwie byłoby 
przyznać, że gazeta zaistniała, 
gdyż potrzebna jest kolejna „tuba 
władzy”. W materiale zawartym 
w gazecie – jak zapewnia redak-
tor naczelny „rzetelnych infor-
macji” – podano szereg wido-
mości  wskazujących „jedyny 
prawdziwy i słuszny kierunek 
działania władz miejskich” Skąd 
my to znamy? „Łubu dubu, łubu 
dubu, niech nam żyje ...” – cytat 
wprost z czasów PRL-u. 

Na poparcie mojego wywodu, 
proszę o przeanalizowanie rze-
telności i uczciwości przekazu 
informacji nt. „ulica Partyzan-
tów do totalnego remontu za 

3,3 mln zł”. Kazimierz Tarapata 
podkreśla swoje własne olbrzy-
mie zasługi włożone we wdroże-
nie do realizacji tej, jakże ważnej 
dla miasta inwestycji.

Ale czy ta informacja jest rze-
telna i uczciwa? Obawiam się, 
że nie ma nic wspólnego z tymi 
populistycznie głoszonymi przy-
miotami.  

Prawdą jest, bowiem, jak pa-
miętam, że ani podczas obrad 
Komisji Gospodarki Rady Miej-
skiej, ani podczas plenarnych 
obrad Rady wspomniany radny 
nie zabierał głosu na poparcie 
realizacji projektu modernizacji 
ul. Partyzantów. Mam natomiast 
dowody w postaci ofi cjalnie 
zgłaszanych na ręce burmistrza 
„interpelacji radnego”, wnio-
sków do budżetu i wystąpień na 
sesjach Rady (zapisy w protokó-
łach), gdzie w imieniu radnych 
SKW i własnym wielokrotnie 
monitowałem w tej sprawie. 

Cóż z tego? Głos bezpartyjne-
go samorządowca – nawet, jeśli 
doprowadzał do wstawienia do 
planu inwestycji „modernizacji 
ul. Partyzantów” przy pierwszej 
potrzebie „łatania dziury budże-

towej” był z tego planu usuwa-
ny. A wtedy właśnie przydałoby 
się poparcie radnego z rządzącej 
w Wołominie ekipy mocno par-
tyjnej. 

Po co zatem zapewnienia re-
daktora naczelnego o rzetelnej 
i uczciwej informacji!? 

Szanujmy się nawzajem, nie-
zależnie od przynależności do 
określonego Komitetu Wybor-
czego. Niech radnymi zostaną 
wybrani najlepsi samorządowcy 
– niekoniecznie posiadający le-
gitymacje partyjne.

w Wołominie prawdziwym zagro-
żeniem dla fi rmy są źli szefowie 
i reprezentant właściciela. Zadbaj-
cie by następcy nie działali podob-
nie, bo żadna dotacja nie uratuje 
tego, co jest spartaczone.

Prawda i mity.
Spór o uciążliwość ZZO, jaki to-

czy burmistrz R. Madziar za po-
średnictwem zarządu MZO z dzia-
łaczami Zielonego Wołomina (ZW) 
dotyka wszystkich mieszkańców. 
Nikt nas nie przekona, że procesy 

gnilne nie śmierdzą, a składowisko 
odpadów komunalnych nim nie jest 
ze względu na postać części odkła-
danych na nim odpadów. Ma po-
wstać z naruszeniem Studium Uwa-
runkowań i obecnością w znacznym 
stopniu powiększać uciążliwość. 
Kiedy prezes z doradcą piszą o ba-
laście poprodukcyjnym „zapomina-
ją” o obowiązku przyjmowania od 
innych fi rm asortymentu odpadów 
wyspecyfi kowanych w raporcie od-
działywania na środowisko, liczące-
go sobie kilkadziesiąt pozycji.

Na zakończenie przypomnę kieru-
nek działań przyjęty przez włodarzy 
poprzednich kadencji. Działalność 
w ramach gospodarki odpadami 
planowali ograniczyć do odbioru 
i segregacji obejmującej pełen re-
cykling. Budowa RIPOK miała być 
realizowana w innej lokalizacji przy 
współudziale fi nansowym gmin 
całego powiatu. Składowanie cze-
gokolwiek w Starych Lipinach nie 
wchodziło w grę, a do 2015 r. po-
wstać miał tam obiekt ukierunkowa-
ny na rekreację. 

Są też inne rozwiązania, ale o nich 
niechaj mówią i piszą kandydaci w 
nadchodzących wyborach samorzą-
dowych.

Najważniejsze abyśmy nie dali so-
bie wmówić, że protest Zielonego 
Wołomina rodzi zagrożenie dla pra-
cowników MZO i koszty dla miesz-
kańców – jest to najzwyklejsze 
matactwo oraz manipulacja prze-
straszonego włodarza  i jego ekipy.

fot.: www.wieści.com.pl    Radni K. Tarapata i L. Czarzasty obradują. Rada Miejska.

Ci z Państwa, którzy otrzymali zaproszenia na dzisiejszą uro-
czystość, mogą dowiedzieć się z treści zaproszenia, że jednym 
ze współorganizatorów jest Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej - Środowisko Obwodu „Rajski Ptak – Burak”.  
Otóż oświadczam, że jako Przewodniczący tego środowiska 
czyniłem bezskuteczne próby doprowadzenia do spotkania 
z Panem Broszkiewiczem.

Chciałbym też Państwu uświadomić, że zarówno podpisani 
pod pismem do Gazety Łochowskiej Pan Broszkiewicz jak 
i Pan Burmistrz posługując się bezprawnie logiem „Rajskiego 
Ptaka” jak i nazwą Obwodu „Rajski Ptak – Burak”, nie uważali 
za stosowne zaprosić choćby jedną osobę z naszego środowiska 
liczącego 5 kół w trzech powiatach.

Widocznie potrzebny był tylko nasz szyld, aby uwiarygodnić 
prowadzoną od lat narrację.

Przejdę do sprawy dużo ważniejszej. I nie mówię tego jako 
osoba prywatna – jako Mirosław Widlicki.

Mówię:
– jako członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
– jako członek komisji historycznej prof. Wiesława Jana Wy-

sockiego przy ZG ŚZŻAK,
– jako wiceprezes Okręgu Warszawa-Wschód – jednego 

z największych okręgów (19 powiatów Mazowsza i Podlasia),
– jako opiekun Koła w Łochowie ŚZŻAK,

– jako Przewodniczący Środowiska Obwodu „Rajski Ptak – 
Burak”,

– i wreszcie jako syn ostatniego Komendanta Ośrodka IV 
Nadbużańskiego Obwodu „Burak”.

Mówię Panie Przewodniczący Broszkiewicz, nie na podsta-
wie plotek i luźnych opowieści. Mam w ręku dokumenty wy-
stawione przez:

1. Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Naro-
dowej,

2. Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w osobie 
Sekretarza Generalnego Ś.P. ministra Andrzeja Przewoźnika, 
w konsultacji z obecnym ministrem, kierującym tą Radą – An-
drzejem Krzysztofem Kunertem i wybitnym znawcą historii 
dziejów najnowszych – Leszkiem Żebrowskim,

3. Pisemne oświadczenie kilku żołnierzy III plutonu NSZ 
z Wołomina m.in. ich dowódcy: Telesfora Badetki ps. „Tesiek”.

4. Pisemne oświadczenia syna Telesfora Badetki, że ojciec 
dowodził żołnierzami NSZ, jak również bliskiego kuzyna Te-
lesfora Badetki...

... i wieloma innymi dokumentami – do wglądu.
W tym rejonie w sierpniu 1944 roku walczyła Kompa-

nia Armii Krajowej Obwodu „Burak” rotmistrza Kajeta-
na FIJAŁKOWSKIEGO ps. „Rafał”. W skład kompanii 
wchodziły dwa plutony z Radzymina, jednym z nich do-
wodził pchor. (ppor AK) Tadeusz Abramski ps. „Szaru-

ga”, „Danowski”, „Szumilas”, którego książka ukazała się 
w ub. roku i gdzie jest dokładny opis bitwy pod Jerzyskami.

Trzeci pluton, który przeszedł pod rozkazy Armii Krajo-
wejbył plutonem:

NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH z Wołomina
powtarzam

NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

Trzeba było 32 lat, żeby w tym miejscu, padły te słowa! 
Wiele lat po wojnie, niektórzy żołnierze NSZ zapisali się do 

organizacji kombatanckiej „Jerzyków”. Wolni ludzie, mogą się 
zapisywać gdzie chcą, to ich sprawa.

W 1944 roku w Jerzyskach – „Jerzyków” nie było.
Więcej – na całym terenie działania Obwodu AK „Rajski 

Ptak” – „Burak” „Jerzyków” nie było.
W tym miejscu czcimy wszystkich walczących tu, ale w spo-

sób szczególny tych, którzy polegli pod Jerzyskami. 

Jednak nikomu nie wolno 
zamieniać poległym żołnierzom

biało-czerwonych opasek na ramionach.

Cześć i Chwała Bohaterom!!!
Mirosław Widlicki

czł. Prezydium ZG ŚZŻAK

74. rocznica Bitwy pod Jerzyskami – JERZYSKA 201474. rocznica Bitwy pod Jerzyskami – JERZYSKA 2014
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Ksiądz Prałat Jan Sikora Ksiądz Prałat Jan Sikora 
w pamięci mieszkańców Wołominaw pamięci mieszkańców Wołomina

Kazimierz Andrzej Zych

Siedemnastego sierpnia minęła trzecia rocznica śmierci śp. Księdza Prałata Jana Sikory, najdłuższego sta-
żem proboszcza Parafi i pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie (37lat). Ktoś mądrze powiedział, 
że będziemy Go wspominali dotąd jak długo pamięć o Nim będzie żyć w naszych sercach. Ofi cer Armii Krajo-
wej, uczestnik akcji zbrojnych w Warszawie (29.08.1921+17.08.2011). Ktoś mądrze powiedział, że będzie-
my Go wspominali dotąd jak długo pamięć o Nim będzie żyć w naszych sercach. Pragnę przedstawić Czytel-
nikom treść słowa wstępnego napisanego przez Jego Ekscelencję Ks. Abp Henryka Hosera do mojej biografi i 
o Ks. Prałacie Janie Sikorze pt: „Ksiądz Prałat ppłk Jan Sikora – Życie w Imię Boga, Honoru i Ojczyzny” oraz 
fragmenty wspomnień Ks. Władysława Trojanowskieg 

Ks. Władysław Trojanowski

Moje wspomnienia 
o księdzu Prałacie Janie Sikorze 

z Wołomina.

Człowiek legenda
Każdy z ludzi podziela tę praw-

dę, że historia zawsze mówi 
o ludziach nietuzinkowych. 
Mówi się o ludziach szlachet-
nych, wartościowych opisując 
ich zalety, walory i osiągnięcia. 
Mówi się także o ludziach, któ-
rzy swoim zachowaniem, po-
stawą nie wnieśli wiele dobra 
w życie społeczeństw. Niewiele 
zaś mówi się o osobowościach 
przeciętnych. Często w opisach 
hagiografowie pozytywnie na-
stawieni do osoby, wyśpiewują 
same peany i laudacje. I odwrot-
nie, niejednokrotnie dodaje się 
dla pozyskania „smaczku” wiele 
pomówień i epitetów względem 
osoby, której nie jesteśmy zwo-
lennikami. W taki to właśnie 
sposób powstają legendy o kon-
kretnym człowieku.

Niewątpliwie „człowiekiem 
legendą” tak dla Wołomina jak 
i dla szerszej społeczności stał się 
ks. prałat Jan Sikora. Jest to za-
pewne owoc Jego konsekwent-
nej postawy w życiu, gdzie „Bóg, 
Honor i Ojczyzna” były naczel-
ną dewizą życia. Wymagał dużo 
od siebie, ale też kształtował 
postawy swoich wychowanków 
w duchu odpowiedzialności i po-

święcenia się dla dobra wspólne-
go. Ta konsekwentna postawa 
ks. Jana nie wszystkim odpowia-
dała. Była dla niektórych zadrą 
w oku i to sprawiało, że wokół 
osoby kapłana miłującego Ko-
ściół i Ojczyznę powstawało 
wiele anegdot i powiastek prze-
noszonych pocztą pantofl ową. 
Wśród tych opowiadań zdecydo-
wanie więcej jest pozytywnych 
i trafnie oddających patriotyczną 
postawę ks. prałata. Bo tak było 
naprawdę. Kochał Boga, kochał 
Kościół, dla którego bardzo gor-
liwie pracował do ostatnich dni 
życia. Kochał także Ojczyznę, za 
którą walczył i chciał by wszyscy 
Rodacy Ją miłowali. Troszczył 
się i mocno zabiegał, by młode 
pokolenie było wychowywane 
w duchu patriotycznym.

Kapłan katecheta.
Ks. prałat Jan Sikora uwielbiał 

katechizować. Katechizował od 
pierwszych dni kapłaństwa po 
ostatnie dni życia. Katechizując 
na pierwszej parafi i w Żyrardo-
wie miał jak sam często mawiał 
43 godziny lekcji religii. Uczył 
z pasją. Przekazywał wiedzę re-
ligijną, oraz wychowywał ucząc 
dobrych postaw i patriotyzmu. 
Nie wyobrażał sobie, aby księżą 
nie uczyli. Zawsze mawiał, że 
słaby ksiądz nauczy więcej niż 
najlepsza katechetka. Bowiem 
ksiądz uczy nie tylko treści, lecz 

swoją postawą i zachowaniem 
kształtuje postawy moralne, któ-
re wpływają na osobowość wy-
chowanków. Dlatego też doma-
gał się, aby kapłani zatrudnieni 
w katechizacji mieli pełny wy-
miar godzin. Często postulował, 

aby w szkołach zatrudniano tak 
jak to było przed wojną księży 
parających się tylko uczeniem 
tzw. katechetów. Gdy kateche-
za wchodziła do szkół wyrażał 
swój entuzjazm dla takiego roz-
wiązania. Twierdził, że kapłan 
przebywający w szkole będzie 
oddziaływał nie tylko na wycho-
wanków, ale również na grono 
pedagogiczne i pracowników 
administracji. Zatem przeby-
wanie księży w szkołach pozy-
tywnie wpłynie na etos postaw 
ludzkich szczególnie w środo-
wisku szkolnym. Jak już wyżej 
powiedziano ks. Sikora uczył 
do ostatnich dni. Nie chciał tra-
cić kontaktu z młodzieżą, bo jak 
twierdził, iż przebywając wśród 
młodych, sam czuje się młodszy. 
Będąc już na zasłużonej emery-
turze, nie zrezygnował z ucze-
nia. Uczył młodzież prowadząc 
kursy przedmałżeńskie. Wpraw-
dzie na wykładach było więcej 
historii, choć temat aktualny za-
wsze był przerobiony. Wykłady 
te trwały nie 45 minut, ale często 
dwie jednostki lekcyjne. 

Uczestnicy słuchali ze zdumie-
niem, bo o niektórych zdarze-

niach słyszeli pierwszy raz. Stąd 
chętnie uczestniczyli w tych. 
Może jeszcze na jeden aspekt 
umiłowania katechezy przez 
ks. prałata Jana chciałbym zwró-
cić uwagę. Nie chciałby Go za-
stępowano na zajęciach. Gdy 
miał kłopoty z poruszaniem się, 
to przywożono Go do kaplicy 
z plebanii autem, a w kaplicy już 
sam docierał do Sali, aby prze-
kazać kursantom wiedzę zarów-
no religijną jak i patriotyczną. 
Przekazywanie wiedzy uważał 
za pierwszoplanowe zadanie 
każdego kapłana.
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Długo oczekiwane działania, Długo oczekiwane działania, 
winny być przemyślanewinny być przemyślane
Łatwo zauważyć, że po wielu latach słabej aktywności inwestycyjnej, w okresie przedwyborczym rzuca się 
na szalę liczne prace „uliczne” dla zyskania głosów wyborczych. Najważniejszym jednakże dla mieszkańców 
nie jest przyczyna, ale efekt.

Zatem ważne jest, że potrzebna 
inwestycja w końcu zostaje re-
alizowana. 

Niedobrze tylko, gdy inwesty-
cje robi się na „chybił- trafi ł” nie 
analizując dokładnie efektyw-
ności działania. Świadczą o tym 
protesty mieszkańców, którzy 
już na wstępie, ciesząc się z roz-
poczęcia długo oczekiwanych 
prac – dostrzegają nieprzemyśle-
nie ich do końca.

Ulica Partyzantów /według 

wniosków wypływających z dłu-
go prowadzonych dyskusji/ mia-
ła stanowić alternatywną trasę 
dla odciążenia ruchu drogowego 
na ulicy 1-go Maja - od strony 
południowej miasta (analogicz-
nie, jak ul. Tęczowa i Wiosenna 
dla Alei Armii Krajowej od stro-
ny północnej). 

W rejonie tym zlokalizowa-
ne są liczne zakłady, w których 
prowadzona jest działalność go-
spodarcza, dająca zatrudnienie 

wielu mieszkańcom oraz usytu-
owane są domki jednorodzinne.

Tymczasem, zamiast poszerze-
nia ulicy, przy modernizacji, za-
fundowano w wielu miejscach jej 
znaczne zwężenie, utrudniając 
ruch samochodów osobowych, 
nie mówiąc już o ciężkich sa-
mochodach dostawczych, które 
przy wjeżdżaniu na tereny zakła-
dów, będą niejednokrotnie nisz-
czyć świeżo ułożone elementy 
nawierzchni. Nie uwzględniono 

tak potrzebnych przed posesjami 
miejsc parkingowych, fundując 
(zdaniem wielu) niczym nie-
uzasadnione duże pasy zieleni. 
Nie powinien umykać uwadze 
fakt, że jest to teren, na którym 
wyjątkowo dużo jest zadbanych 
i wypielęgnowanych ogrodów 
mieszczących się na posesjach. 
Utrzymanie w należytym po-
rządku zieleni na przydrożnych 
trawnikach stanowi –jak widać 
w wielu miejscach naszego mia-

sta – kłopot dla władz miejskich.
Nota bene – fi rma sprzątająca 

Wołomin – nie robi tego sumien-
nie, a nadzór nad wykonaniem 
prac, pozostawia wiele do ży-
czenia. Po cóż, więc poszerza-
nie  trawników, które zadbany-
mi trawnikami nie są, a jedynie 
ciągle przysparzają wszystkim 
kłopotów?  

Powyższe wskazuje wyraźnie, 
że wdrożenie licznych inwestycji 
i remontów, czyniono w wielkim 
przedwyborczym pośpiechu, nie 
do końca analizując funkcjonal-
ność przyjętych rozwiązań.

Mimo wszystko dobrze, 
że w końcu prace te zostały roz-
poczęte!

Ryszard Walczak
Prezes Ruchu Rozwoju 

Gospodarczego Polaków
i Ogolnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin

Obchody 94. rocznicy „Cudu nad Wisłą”Obchody 94. rocznicy „Cudu nad Wisłą”
15 sierpnia 2014 r., w dniu święta Wojska Polskiego, w Ossowie odbyły się uroczystości patriotyczno-
religijne upamiętniające 94. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie z Rosją bolszewicką 1920 r.

Na przedpolach Warszawy 
w Ossowie w wyniku zwycię-
skiego boju i śmierci heroicz-
nego kapelana Ks. Ignacego 
Skorupki po raz pierwszy Armia 
Czerwona zaczęła się cofać. Ge-
neralicji bolszewickiej nie mie-
ściło się to w głowie, monitowali 
do Moskwy, że „już widzimy 
kominy pańskiej Warszawy”, 
a tu jak mówił jeden z ich naj-
zdolniejszych dowódców gen. 
Witalis Putna, „że struna ofen-
sywy naciągana od Bugu, tu pod 
Warszawą nagle pękła i masa 
żołnierska przestała być zdol-
na do walki”. Dlaczego tak się 
stało? Oni tego nie wiedzieli ale 

Polacy, Naród wierzący, to do-
skonale wiedział.

Podczas uroczystości odsłonię-
to w Dolince Dębów Smoleń-
skich kolejne dwa popiersia gen. 
pilota szefa sił powietrznych RP 
Andrzeja Błasika, oraz bisku-
pa prawosławnego gen. Miro-
na Chodakowskiego. Mszę św. 
celebrował Abp Henryk Hoser. 
Gościem honorowym uroczy-
stości była wdowa po Generale 
Błasiku Pani Ewa Błasik oraz 
przedstawiciel Ordynariatu Pra-
wosławnego WP. 

Pani Generałowa odczytała list 

do zebranych na tej wyjątkowej 
uroczystości, dziękując za po-
śmiertne uhonorowanie Jej męża, 
szefa Polskich Sił Powietrznych 
Rzeczypospolitej. Przed Mszą 
Św. odsłonięto tablice pamiątko-
wą poświęconą ofi cerom Wojska 
Polskiego, obrońcom Warsza-
wy w wojnie z bolszewikami 
w sierpniu 1920 roku, a bestial-
sko zamordowanym podczas II 
wojny światowej w miejscach 
kaźni ZSRR – Katyniu, Charko-
wie i Morzu Białym. 

Następnie Przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego PiS 

Mariusz Błaszczak odczytał list 
od Pana Premiera Jarosława 
Kaczyńskiego skierowany do 
uczestników uroczystości. Na 
koniec wszyscy zgromadzeni 
przeszli do Kaplicy Matki Bożej 
Zwycięskiej gdzie została odpra-
wiona uroczysta Msza Święta 
w intencji Polskich Bohaterów 
w 94. rocznicę „Cudu nad Wi-
słą”, której przewodniczył 
ks. Arcybiskup Henryk Hoser.

Ze swojej strony pragnę wyra-
zić wdzięczność Pani Rzeźbiar-
ce Magdalenie Karłowicz i tym 
wszystkim którzy pomogli w re-

alizacji tych kolejnych dzieł: Ks. 
Płk. Sławomirowi Żarskiemu, 
Ks. Dziekanowi Janowi Andrze-
jewskiemu, Ks. Edmundowi Sza-
rek Proboszczowi z Łaskarzewa, 
Ks. Dziekanowi Stanisławowi 
Kuć, Przewodniczącemu Klubu 
PIS Mariuszowi Błaszczakowi, 
Konradowi Rytlowi, Andrze-
jowi Rogowskiemu, Edwardo-
wi Olszowemu, Kazimierzowi 
Andrzejowi Zychowi, Markowi 
Szafrańskiemu, Janowi Tokar-
skiemu Dariuszowi Sobocie 
i wszystkim innym z serca dzię-
kuję.

Uroczystości ceremonii przystąpienia do remontu ul. Partyzantów.
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Rozkwit parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w WołominieRozkwit parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
15 lat probostwa ks. Prałata Sylwestra Sienkiewicza na parafi i pw. M.B. Częstochowskiej to szereg inwestycji, które służą prawidłowej 
pracy wielkiej parafi i liczącej kilkanaście tysięcy wiernych. Już od samego początku przybycia do Wołomina ks. Prałat Sienkiewicz, jesz-
cze z żyjącym ś.p. ks. Prałatem Janem Sikorą, rozpoczęli rozbudowę największej świątyni w naszej gminie. Parafi a jest jednocześnie 
siedzibą Dziekanatu wołomińskiego, w skład którego wchodzi wiele okolicznych parafi i.

Odnowiona grota. Budowa nowej kaplicy na cmentarzu wołomińskim.

HISTORIA PARAFII

Histora Parafi i – Parafi a p.w. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w Wołominie po-
wstała z oddalonej o kilka kilometrów 
parafi i w Kobyłce. Parafi ę erygowano 
1.IV.1924 r. Pierwszym proboszczem zo-
stał ks. Jan Golendzinowski. Bardzo ener-
gicznie zabrał się do organizacji parafi i. 
Dnia 28.VIII.1927 r. ks. kard. Aleksander 

Kakowski dokonał konsekracji kościoła i 
wizytacji parafi i. Kolejnym proboszczem 
w 1934 r. został ks. Leon Jackowski. Dzięki 
jego staraniom powstał parafi alny cmentarz. 
Po jego śmierci w 1941 r. proboszczem został 
ks. Apoloniusz Kosiński.

W czasie działań wojennych zniszczeniu 
uległ kościół.

W 1947 r. kolejnym proboszczem został 
ks. Walenty Zasada. Miał on bardzo dużo do 
zrobienia. Przez trzy lata udało mu się wy-
remontować kaplicę i plebanię. Tym, który 
odbudował kościół był ks. proboszcz Mie-
czysław Grabowski. 11 października 1953 r. 
bp. Wacław Majewski dokonał poświęcenia 
kościoła. W 1962 r. proboszczem parafi i zo-

stał ks. Jan Sikora.
6 października 1966 r. ks. kard. Stefan 

Wyszyński - prymas Polski - konsekrował 
kościół. Ks. proboszcz przyczynił się do po-
wstania parafi i NMP Królowej Polski w Wo-
łominie i parafi i Majdan.

W 1999 r. proboszczem został ks. Sylwester 
Sienkiewicz.

www.mbcz.wolomin.pl

Wizualizacja gotowej kaplicy na cmentarzu wołomińskim.

Budowa nowych głównych schodów wejściowych do kościoła. Nowy kompleks budynków parafi alnych. Pomnik prymasa S. Wyszyńskiego.

Ks. Dziekan, Prałat 
Sylwester Sienkiewicz.


