
1

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 2 (42) 2015

PATRIA
POLSKOŚĆ – TO BRZMI DUMNIE!

Gazeta Środowisk Patriotycznych Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej – Na Mazowszu

            GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (42) 2015      ISSN 2300-6951

REKLAMA

Str. 7

Ruskie zabili Kaczora
– czyli Wyborcza 

zniechęca do fi lmu
„Smoleńsk”

Tomasz MillerStr. 3

Józef Franczak
– ostatni żołnierz 

podziemia 
niepodległościowego

Dr Krzysztof KawęckiStr. 2

Rosja może 
zaatakować

NATO
prof. Romuald Szeremietiew



2 „PATRIA”

patria.gazeta@op.plwww.gazetapatria.pl

Numer 2 (42) 2015
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Konferencja w białoruskim Mińsku, Konferencja w białoruskim Mińsku, 
w cieniu 70. rocznicy zdrady w Jałciew cieniu 70. rocznicy zdrady w Jałcie
Zdrada jałtańska (zdrada Zachodu) – określenie używane przez środowiska emigracyjne, niepodległościowe, 
a następnie prawicowe w odniesieniu do ustępstw zachodnich aliantów na rzecz ZSRR kosztem Polski doko-
nanych bez wiedzy Polaków na konferencji teherańskiej (zmiana granicy wschodniej – linia Curzona), jał-
tańskiej (strefa wpływów) i poczdamskiej (kompensacja zmiany granic). Ustalenia konferencji teherańskiej 
zostały zatajone przed Rządem londyńskim. Sprawa wyszła po konferencji jałtańskiej i od niej wzięła nazwę. 
Pojęcie jest rozciągane na podobne działania aliantów np. bierność sojuszników w 1939 r. (dziwna wojna) 
czy oddanie Czechosłowacji w 1938 r. (układ monachijski).

W cieniu 70. rocznicy zdrady 
w Jałcie, przywódcy zachodu po-
nownie politycznie handlują ze 
spadkobiercą ludobójcy Stalina- 
kagebistą pułkownikiem Putinem. 
Tym razem mamy rok 2015 i kolej-
ne tzw. pertraktacje ewidentnie zor-
ganizowane na warunkach Putina,  
bez udziału Polski, Anglii i USA 
można by powiedzieć również na 
jego terytorium Białorusi czyli pań-
stwa podległego bezgranicznie Ro-
sji. Konferencję organizuje ostatni 
dyktator Europy, Łukaszenka który 
ma zakaz wjazdu do Unii Europej-
skiej a na jego salony dobrowolnie 
przyjeżdżają najważniejsi politycy 
Zachodu ci sami którzy ten zakaz 
dla Łukaszenki ustanowili – kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel i pre-
zydent Francji Francois Hollande. 
Można by powiedzieć, że takie 
działanie i uległość tych polity-
ków już na samym starcie rozmów 
konferencji o przyszłości Ukrainy 
czyni je przegranymi. Mińsk II, to 
triumf prezydenta Rosji Putina i re-
habilitacja Łukaszenki. Wyobraźcie 
sobie państwo taką sytuację kiedy 
prezydent USA Barak Obama za-
kazuje wjazdu np. tyranowi Libii 
Kadafi emu do swojego kraju a sam 
potem w towarzystwie np. pre-
miera Anglii Camerona jedzie do 
Trypolisu by wspólnie debatować 
w sprawie zestrzelenia samolotu Pan 
American nad szkockim Lockerbie. 
Amerykanie nigdy by nie wyba-
czyli mu tego. W co grają Niemcy 
i Francuzi bez zgody pozostałych 
sojuszników? Jak wiemy konfe-
rencja w Mińsku nic nie przyniosła 
a wojska tzw. separatystów wspie-
ranych przez Rosję idą dalej zaj-
mując kolejne miasta i terytoria 
suwerennej Ukrainy. Przypomnijmy 

w 1945 roku 4-11 lutego przy 
aprobacie naszych tzw. sojuszni-
ków, przy legalnie funkcjonującym 
polskim rządem na uchodźstwie 
w Londynie uznawanym właśnie 
przez USA i Wielką Brytanię, uczest-
nicy Jałty kroili polskie granice bez 
naszej wiedzy. Śmiechem historii 
jest to, że dzisiejsza konferencja 
w Mińsku medialnie przykryła rocz-
nicę zdrady Polski przez Zachód 
w 70. jej rocznicę. My Polacy mu-
simy o tym doskonale pamiętać 
i zbytnio nie liczyć na sojusze ale 
na siebie samych. Nowoczesna 
i skuteczna Armia Polska jest je-
dynym gwarantem nienaruszal-
ności naszej suwerenności. Tego 
uczył Polaków Marszałek Piłsud-
ski znający doskonale tak Rosję 
jak Niemcy i Francję. Nauczkę 
historyczną – tragicznie doświad-
czyliśmy podczas II wojny świa-
towej 1 i 17 września 1939 a także 
w sierpniu 1944 roku bijąc się sa-
motnie w Powstaniu Warszawskim. 
Na co zdały się zawarte przed wojną 
sojusze i gwarancje bezpieczeństwa 
Polski pokazała polityka naszych 
aliantów którzy w imię swoich in-
teresów zdradzili nas z premedy-
tacją. Prowadzona dzisiejsza nie-
bezpieczna gra z Putinem na razie 
w sprawie Ukrainy jest powtórką 
z historii. Kto następny na pożarcie 
w imię spokoju  zachodu? Rozpo-
częta 4 lutego 1945 r. w Jałcie kon-
ferencja Wielkiej Trójki, w której 
wzięli udział Józef Stalin, Franklin 
D. Roosevelt i Winston Churchill, 
do dziś pozostaje symbolem zdra-
dy zachodnich sojuszników wobec 
Polski i ich zgody na podporząd-
kowanie Europy Wschodniej tota-
litarnemu imperium sowieckiemu. 
Historia Jałty, Teheranu i Poczdamu 

- zatacza wielkie koło, tym razem 
również bez udziału Polski choć 
sprawy dotyczą naszych strategicz-
nych interesów .Uważajmy by nie 
było za późno. Ciekawie przedsta-
wia to co dzieje się tuż przy naszej 
wschodniej granicy, niedawny wy-
wiad byłego ministra MON Romu-
alda Szeremietiewa odnośnie kon-
fl iktu ukraińsko-rosyjskiego choć 
tak formalnie prezydent Poroszenko 
jakoś dziwnie nie oznajmia że Rosja 
i Ukraina  są w stanie wojny, gdzie 
w wyniku walk z użyciem ciężkie-
go sprzętu i rakiet zginęło już około 
10 tys. żołnierzy, Dziwna to wojna 
jak mówi minister – gdzie wojsko-
wych nazywa się separatystami 
a wojska które oderwały Krym 
od Ukrainy zielonymi ludzikami 
zaopatrzonymi w czołgi i rakiety 
w sklepach z militariami.

Romuald Szeremietiew 
w „Ustalmy Jedno”: 
Rosja może 
zaatakować NATO

Niedługo dowiemy się, czy Polska po-
zostanie zależna od Rosji, czy razem 
z Europą Środkową zachowa swoją nie-
zależność – mówił Romuald Szeremie-
tiew w rozmowie z Onetem. Według eks-
perta, Rosja może zaatakować NATO, 
a Polska to potencjalna przeszkoda 
w ustanowieniu granicy rosyjsko-niemieckiej, do której może dą-
żyć Kreml.

Romuald Szeremietiew zaznacza, że nie ma na razie odpowiedzi 
na pytanie „jak szybko Rosja zamierza realizować swoje plany?”. 
– Początkowo sądziłem, że Rosjanie nie będą aż tak niemądrzy, 
że zaczną używać siły zbrojnej w realizacji swojej polityki. Myśla-
łem, że nacisk Gazpromu im wystarczy – zaznacza były wicemini-
ster obrony.

– W Polsce uważamy, iż NATO jest taką barierą, której Rosja nie 
odważy się przekroczyć. Ja się jednak zastanawiam, czy Kreml 
nie uważa, iż NATO to “papierowy tygrys” – dodał Szeremietiew 
w rozmowie z Kamilem Tureckim.

„Moim zdaniem Rosja może zaatakować NATO”
Według eksperta, Rosja testuje NATO, ale „może przygotowy-

wać się do ataku”. – Obserwujemy od pewnego czasu duże za-
angażowanie rosyjskich środków militarnych. Można uważać to 
za propagandowe straszenie, jednak nie powinniśmy wykluczać 
rozpoznania przed operacją wojenną - ostrzegał Szeremietiew. 
- Moim zdaniem Rosja może zaatakować NATO. Chcę być jednak 
jak najdalszy, aby kogokolwiek straszyć - za zna czał w rozmowie 
z Onetem.

Dlaczego ekspert sądzi, że może dojść do wybuchu wojny? - 
Pierwsza kwestia to mechanizm stosowany przez Zachód - dopro-
wadzenie do rozwiązań pokojowych. Tutaj Polska jest bardzo za-
grożona. Jeśli przyjmiemy, że Rosja chce odbudować imperialną 
potęgę i uznamy, że Kreml może chcieć graniczyć z Niemcami, to 
nie ma wątpliwości, że na tej drodze jest przeszkoda, która nazywa 
się Polska - dodał Szeremietiew.

(bp)
Źródło: Onet
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Józef Franczak – ostatni żołnierz Józef Franczak – ostatni żołnierz 
podziemia niepodległościowegopodziemia niepodległościowego
Po raz piąty odbyły się w Polsce obchody Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych”, jak co roku organizowane 
przez środowiska społeczne wierne idei Polski Niepodległej. Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała 
projekt „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Na projekt składa się m.in. bieg na 1963 metry 
co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni żołnierz podziemia antykomunistycznego –Józef Fran-
czak ps. „Lalek”.

Na zawsze pozostanie on symbolem 
„Żołnierzy Wyklętych”, bohaterem 
podziemia antykomunistycznego. 
Urodził się 17 marca 1918 roku w Ko-
zicach Górnych koło Piasek w woje-
wództwie lubelskim.

W 1939 roku, jako zawodowy pod-
ofi cer, dostał się do niewoli sowieckiej, 
skąd udało mu się zbiec. Po powrocie 
do kraju, od razu przystąpił do konspi-
racji niepodległościowej. 

Po wkroczeniu na ziemie polskie 
Armii Czerwonej znalazł się w szere-
gach „ludowego” Wojska Polskiego, 
z którego zdezerterował w pierwszych 
miesiącach 1945 roku. Ukrywał się 
w Łodzi i na Pomorzu. Po powrocie 
w rodzinne strony został w czerwcu 
tego samego roku  aresztowany w Lu-
blinie, podczas wesela w Chmielniku. 
Weselnicy zostali niespodziewanie 
okrążeni przez grupę operacyjną Urzę-
du Bezpieczeństwa i aresztowani. Pod-
czas transportu „Lalek” (pseudonim 
Józefa Franczaka) wraz z dziewięcio-
ma innymi kolegami z podziemia roz-
broił kilku ubeków, zabijając czterech 

z nich. Natychmiast dołączył do jedne-
go z pododdziałów zgrupowania majo-
ra Hieronima Dekutowskiego „Zapo-
ry”, a następnie znalazł się w oddziale 
kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”.

W 1947 roku władze komunistyczne 
ogłosiły tzw. amnestię, w wyniku któ-
rej ujawniło się 53 tysiące żołnierzy. 
Wielu z nich znów trafi ło do komuni-
stycznych więzień. „Lalek” nie miał 
wątpliwości co do intencji komunistów 
i oczywiście nie ujawnił się. Wkrót-
ce NKWD, Korpus Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, milicja i UB prze-
prowadziły ponad dwa tysiące opera-
cji przeciwko oddziałom podziemia. 
W wyniku jednej z nich w zasadzkę 
we wsi Cyganka koło Lublina, wpada 
zgrupowanie „Lalka”. Ginie dwóch 
partyzantów, dwaj inni zostają ciężko 
ranni. Józef Franczak skutecznie wy-
mknął z sowieckiej obławy. Jednak 
w Wigilię, 1948 roku, milicji udaje się 
dotrzeć do „Lalka”. Zostaje zaskoczo-
ny w Wygnanowicach, ale i tym razem 
jest szybszy. Zabija jednego z milicjan-
tów. Sam, ranny w brzuch, dobiega do 
lasu.

Tymczasem wkrótce zosta-
je wytropiony dowódca oddziału 
– kpt. Zdzisław Broński „Uskok”. 
Wydał go najbliższy współpracow-
nik. Torturowany przez ubeków 
z Lubartowa ujawnia położenie bun-

kra, w którym ukrywa się „Uskok”. 
Okolica zostaje otoczona. „Uskok” 
– po krótkiej wymianie strzałów – po-
pełnia samobójstwo. Ubecy (wzorem 
Gestapo) fotografują się przy bunkrze. 
W ich ręce wpada całe archiwum od-
działu.

Na początku lat 50. w lasach pozo-
stawało do 400 żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego, a po 1956 roku 
już tylko kilkudziesięciu. 

W kwietniu 1956 roku – Józef Fran-
czak – zachowując nadzwyczajne środ-
ki ostrożności  spotkał się z jednym 
z lubelskich adwokatów, który ocenił, 
że w przypadku ujawnienia czeka go 
co najmniej dożywocie. Natomiast to, 
co ma UB w swoich aktach, wystarczy 
aby „przypadkowo” zginął w trakcie 
aresztowania, próby „ucieczki” albo 
nie wytrzymał trudów śledztwa.

Rozpracowanie Franczaka o kryp-
tonimie „Pożar”, rozpoczęło się 
w 1951 roku. „Lalek” postanowił prze-
mieszczać się z miejsca na miejsce, 
a nie ukrywać się w bunkrze. Stworzył 
siatkę około 200 osób – współpracow-
ników – którzy znajdowali dla niego 
wciąż nowe miejsca do zamelinowa-
nia, ryzykując długoletnim więzieniem 
za ukrywanie „bandyty”. Ci, którzy 
go pamiętali, podkreślali, że był czło-
wiekiem niezwykle bezpośrednim, 
uśmiechniętym, ciepłym, serdecznym. 
Potrafi ł zjednywać sobie ludzi. Mimo 
trudnych warunków życia, zawsze sta-
rannie ubrany, ostrzyżony i ogolony.

Tymczasem komunistyczne siły 
bezpieczeństwa likwidowały ostatnie 
oddziały zbrojne. Na początku marca 
1957 roku koło Łomży grupa opera-
cyjna SB i KBW zabiła podporuczni-
ka Stanisława Marchewkę, ps. „Ryba” 
– ostatniego partyzanta na Białostoc-
czyźnie. W aktach Instytutu Pamięci 
Narodowej zachowała się notatka ofi -
cera SB, który napisał, że leśny bun-
kier „bandyty” udekorowany był obra-
zem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Dwa lata później koło Leżajska 
aresztowany został Michał Krupa – 
„Wierzba”, a 30 listopada 1961 roku 
w powiecie biłgorajskim wpada An-
drzej Kiszka, pseudonim „Dąb”.

Jak wspominała, Danuta Mazur 
z Wygnanowic, żona Józefa Franczaka 
(zmarła w 2007 roku) miał on świa-
domość, że z sytuacji, w której się 
znalazł, nigdy nie wyjdzie. Z drugiej 
strony przekonywał ją, że nowa wojna 

między wolnym światem a obozem ko-
munistycznym jest już blisko. Wtedy 
będzie mógł się ujawnić. Danuta Ma-
zur pełniła funkcję łączniczki między 
nim a „Uskokiem”. 

Problem było dla nich również za-
warcie Sakramentu Małżeństwa. Ko-
lejni księża, bądź to z tchórzostwa, 
bądź z obawy przed prowokacją odma-
wiali tej posługi.

W 1958 roku rodzi się syn „Lalka” 
i Danuty – Marek. Ofi cjalnie ojciec 
jest nieznany, chociaż wielu mieszkań-
ców wsi domyślało się, jaka jest praw-
da. „Lalek” do synka zagląda tylko 
w nocy, gdy ten już śpi. Nie pozwala 
żonie mówić Markowi o sobie, w oba-
wie, że może to wykorzystać bezpieka. 
I rzeczywiście milicjanci podsuwają 
kiedyś małemu Markowi cukierki, py-
tając, gdzie jest tatuś.

SB poddaje inwigilacji rodzinę, zna-
jomych, mieszkańców wiosek – łącz-
nie kilkaset osób. W domach sióstr 
Franczaka i Danuty Mazur instalu-
ją aparaturę podsłuchową, koczują 
wiele tygodni u sąsiadów Mazurów, 
w nadziei, że pojawi się „Lalek”. 
Szantażem SB pozyskuje kilkudzie-
sięciu współpracowników. Jednak lu-
belska bezpieka ocenia, że nawet przy 
pomocy tej agentury nie jest w stanie 
dotrzeć bezpośrednio do „bandyty”. 
Wreszcie na początku 1963 roku, SB 
podejmuje skuteczną próbę pozyska-
nia Stanisława Mazura, kuzyna żony 
Józefa Franczaka. Zostaje on agentem 
SB o pseudonimie „Michał”. Przez 
kilka miesięcy „Michał” spotyka się 
z nieświadomym zagrożenia „Lal-
kiem”. Pierwsza próba jego likwidacji 
była nieskuteczna.

Po kolejnym donosie Stanisława 
Mazura, 37 funkcjonariuszy SB ota-
cza stodołę w rodzinnej miejscowości 
„Lalka ”. Było popołudnie 21 paź-
dziernika 1963 roku. „Lalek” podjął 
próbę wyjścia z obławy. Udaje go-
spodarza, idącego z grabiami w pole. 
Zaczyna się strzelanina. Franczak, wy-
korzystując słabe punkty obstawy, pod 
osłoną zabudowań wycofał się około 
300 metrów. Ginie trafi ony serią z ka-
łasznikowa.

Ciało Józefa Franczaka zostaje prze-
wiezione do prosektorium Zakładu 
Medycyny Sądowej w Lublinie, gdzie 
przeprowadzono sekcję zwłok i po-
zbawiono je głowy. Esbecy nakazują 
złożyć je w bezimiennej mogile, na 

cmentarzu  przy ulicy Unickiej. Jednak 
dzięki pomocy pracownika cmentarza, 
rodzina, po czterech dniach, w nocy 
wykopała ciało. Leżał nagi, bez głowy.

Siostry Józefa Franczaka mogły 
przenieść brata na cmentarz w Pia-
skach dopiero w 1983 roku. Na grobie 
wyryto napis: „Józef Franczak, żył lat 
45, zginął 21.10.1963. Poświęcił życie 
za wolność Ojczyzny, której nie docze-
kał.”

17 marca 2006 roku IPN zorganizo-
wał uroczystości poświęcone Józefowi 
Franczakowi – „ostatniemu żołnierzo-
wi Polskiego Państwa Niepodległo-
ściowego.” Po Mszy św. złożono kwia-
ty na jego grobie. W Lublinie natomiast 
odbyła się sesja naukowa poświęcona 
żołnierzom podziemia niepodległo-
ściowego. Uroczystościom przyświe-
cało motto Zbigniewa Herberta z wier-
sza „Przesłanie Pana Cogito”:

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego 
kresu

po złote runo nicości twoją ostatnią 
nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na 
kolanach

wśród odwróconych plecami i obalo-
nych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadec-

two
bądź odważny gdy rozum zawodzi 

bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to 

się liczy …”
W jednym ze wspomnień Marek 

Franczak mówił: „Nie pamiętam taty, 
za mały byłem … No może jedno, 
jak przez mgłę … Poszliśmy z mamą 
w pole, pod las. Tam ze stogu siana 
ktoś wystawił rękę. To twój tato, po-
wiedziała do mnie mama.”

W marcu 2010 roku Prezydent RP 
Lech Kaczyński przekazał na ręce 
syna, Marka Franczak, Krzyż Koman-
dorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski, nadany pośmiertnie Józefowi 
Franczakowi „Lalkowi”. 

W listopadzie 2014 roku z inicjaty-
wy kilku radnych i lubelskiej Funda-
cji Niepodległość, jednej z ulic w tym 
mieście nadano imię Józefa Franczaka 
„Lalka”. Miejsce nie zostało wybra-
ne przypadkowo. To trasa wylotowa 
w kierunku miejscowości Piaski. Uli-
ca zbiega się z ulicą nazwaną na cześć 
dowódcy „Lalka” – Hieronima Deku-
towskiego ps. „Zapora”, legendarnego 
żołnierza podziemia niepodległościo-
wego.

W styczniu tego roku, po blisko dwu-
dziestu latach poszukiwań, śledczy 
z Instytutu Pamięci Narodowej od-
naleźli czaszkę Józefa Franczaka. 
„To bardzo duża ulga. Nie bardzo już 
wierzyłem, że starania się powiodą, 
ale najwyraźniej opatrzność czuwała” 
– powiedział  Marek Franczak – syn 
ostatniego „Żołnierza Wyklętego”.
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Pierwszy w Polsce pogrzeb Żołnierzy NiezłomnychPierwszy w Polsce pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych
– Ich miłość do ojczyzny była silniejsza niż strach przed śmiercią. Zginęli, ponieważ ich „winą” było to, że chcieli wolnej, niepodległej 
Polski – mówił bp Jerzy Mazur podczas uroczystości pogrzebowych dziewięciu ekshumowanych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego.

Uroczysta msza święta i pogrzeb 
z honorami wojskowymi odbyły 
się w Orłowie (gmina Wydminy). 
Z dziewięciu ekshumowanych żoł-
nierzy zidentyfi kowano jedynie 
porucznika Jana Boguszewskiego 
ps. Bitny – na pogrzebie było z jego 
rodziny ponad 20 osób.

Nadal trwają prace indentyfi -
kacyjne zmierzające do ustalenia 
tożsamości pozostałych ośmiu eks-
humowanych żołnierzy 3. Brygady 
Wileńskiej NZW.

– Żołnierze Niezłomni przez lata 
byli skazani na zapomnienie. Teraz 
jest im oddawana pamięć, cześć 
i honor – podkreślał w wykładzie 
poprzedzającym uroczystości po-
grzebowe historyk Leszek Żebrow-
ski, autor wielu książek na temat 
podziemia niepodległościowego.

Uroczystości, które odbyły się 
w kościele pw. Kazimierza Króle-
wicza w Orłowie i na miejscowym 
cmentarzu, zgromadziły tłumy.
Żołnierze polegli w bitwie 16 lu-

tego 1946 roku w miejscowości 
Gajrowskie koło Orłowa w walce 
z sowieckim okupantem. Bitwa 
w Gajrowskich była największą bi-
twą podziemia niepodległościowe-
go na Warmii i Mazurach. Podczas 
postoju na kwaterach około 130 
żołnierzy NZW zostało zaatakowa-
nych przez półtoratysięczny oddział 
NKWD, KBW, UB i LWP. Jak po-
dają źródła historyczne, w bitwie 
zginęło od 16 do 22 partyzantów. 
Kilku żołnierzy z oddziału żyje do 
dziś – jeden z nich był na pogrzebie 

– żegnał swoich kolegów dotykając 
trumien.

W 1946 roku partyzanci nie mie-
li możliwości pochować zabitych 
kolegów ani zabrać ze sobą ich 
ciał. Kilka dni po bitwie pochówku 
dziewięciu ciał dokonała wspól-
nie ze swoim bratem mieszkanka 
Gajrowskich, pani Stefania Gazda, 
z domu Augustynowicz. To ona 
i brat Stanisław Augustynowicz oraz 
Mazur Klimek wykopali w zmarz-
niętej ziemi wspólny grób. Tam, pod 
lasem, przez lata składano kwiaty 
i spotykano się, aby oddać im cześć. 
W niedzielę zostali pochowani 
w poświęconej ziemi.

W 1993 roku, na wniosek środowi-
ska żołnierzy NSZ z Białegostoku, 
Stefania Gazda otrzymała od ów-
czesnego prezydenta Lecha Wałęsy 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski „za ofi arną pomoc niesio-

ną żołnierzom polskim oraz opiekę 
nad miejscami pamięci narodowej”.

3. Brygadą Wileńską dowodził 
kapitan Romuald Rajs ps. Bury. Na 
pogrzebie jego żołnierzy obecny był 
jego syn, również Romuald Rajs.

– Żegnam bohaterskich żołnierzy 
i cieszę się, że mają własny grób. 
Miejsce pochówku mojego ojca do 
dziś jest nieznane, ale mam nadzie-
ję, że jeszcze przed śmiercią znajdę 
jego szczątki i będę mógł zapalić 
świeczkę na jego grobie – mówił 
na orłowskim cmentarzu Romuald 
Rajs. Jego ojciec został skazany 
1 października 1949 na karę śmierci 
na pokazowym procesie w biało-
stockim kinie „Ton”.

Organizatorami uroczystości 
w Orłowie, w porozumieniu z die-
cezją ełcką, był Urząd Gminy Wy-
dminy, Fundacja Niezłomni oraz 
Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych „Gajrowskie”. Na po-
grzebie byli obecni m.in. Andrzej 
Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, weterani, władze gminy, 
samorządu i parlamentarzyści.

Po uroczystościach odbył się kon-

cert Pawła Piekarczyka i Leszka 
Czajkowskiego pt. „Podziemna ar-
mia powraca”.

Autor: Magdalena Piejko, 
Dorota Kania

Źródło: niezalezna.pl

foto: Robert Krauz foto: Robert Krauz

foto: Robert Krauz

Komorowski wytyka kandydatowi PiS baloniki Komorowski wytyka kandydatowi PiS baloniki 
i confetti. A akcję „Orzeł może” pamięta?i confetti. A akcję „Orzeł może” pamięta?
– Marzymy, żeby w Polsce wybory wygrywało się nie tanimi deklaracjami, nie balonikami, nie confetti, nie obietnicami bez pokrycia – 
mówił podczas spotkania z prezydentami miast Bronisław Komorowski. Baloniki i confetti – przywoływane przez prezydenta w trakcie 
sobotniego wystąpienia kilkakrotnie – odnosiły się do konwencji Andrzeja Dudy. Czyżby Komorowski już zapomniał jak sam patronował 
imprezie z różowymi balonikami, ulotkami rozrzucanymi z helikoptera i czekoladowym orłem w roli głównej?

– Marzymy, żeby w Polsce wybory wygrywa-
ło się nie tanimi deklaracjami, nie balonikami, 
nie confetti, nie obietnicami bez pokrycia, tyl-
ko rzetelną, solidną pracą i dokonaniami, któ-
re potwierdzają deklaracje wcześniej złożone, 
a nie odwrotnie – mówił w sobotę, w trakcie 
spotkania z samorządowcami, Komorowski.

Co prawda później Bronisław Komorow-
ski jednym zdaniem nawiązał do obecnych 
w Katowicach samorządowców, przekonując, 
że „ideał demokracji w znacznej mierze jest re-
alizowany na poziomie polskiego samorządu”, 
jednak już za chwilę znów niczym katarynka 
zaczął powtarzać swoje wcześniejsze słowa 
o... confetti i balonach. Znalazł też chwilę na 
zaatakowanie Andrzeja Dudy.

– Confetti i baloniki są rzeczą miłą. Będzie 
czas i na confetti i baloniki. (...) Rządzenie kra-
jem, to nie zabawa. Rządzenie krajem to nie 
nauka i praktyka dla czeladników. To zadanie 

dla osób z doświadczeniem. Trzeba zachęcać, 
żeby gromadzić to doświadczenie. To wymaga 
jednak czasu – przekonywał Komorowski.

Nawiązanie do balonów i confetti wytknął 
prezydentowi w programie TVN24 „Kawa na 
ławę” rzecznik PiS Marcin Mastalerek. Przy-
pomniał jednocześnie imprezę „Orzeł może” 
pod patronatem prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego, zorganizowaną z okazji Dnia Flagi 
przez „Gazetę Wyborczą” i radiową „Trójkę”. 
Uczestnicy tamtego marszu mieli różowe ba-
loniki, z helikoptera sypały się różowe ulotki, 
a głównym „obiektem” całego wydarzenia był 
czekoladowy orzeł.

Jeśli prezydent już zapomniał, że takiemu 
wydarzeniu patronował, to zamieszczamy kil-
ka zdjęć, które pomogą pamięć odświeżyć.

Autor: plk
Źródło: niezalezna.pl
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Moim celem zawsze była PolskaMoim celem zawsze była Polska
Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej dla Bogdana Grzenkowicza, Andrzeja Wojakowskiego i Wiktora Węgrzyna.

28 lutego odbyła się uroczysta gala 
wręczenia statuetek „Anioł Stróż 
Ziemi Wołomińskiej” za 2014 rok. 
Wzięło w niej udział wielu go-
ści, m.in. b. wiceminister edukacji 
Krzysztof Kawęcki, historyk Leszek 
Rysak, ks. prałat Władysław Troja-
nowski, b. posłowie Artur Zawisza 
i Krzysztof Oksiuta, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Wołomińskiego 
Janusz Werczyński, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu: Halina Bo-
necka i Jerzy Mikulski, b. starosta 
wołomiński Konrad Rytel, radni 
powiatowi, radni miejscy, wicebur-
mistrz Wołomina Edyta Zbieć, wi-
ceburmistrz Kobyłki Piotr Grubek, 
znany artysta Jan Pietrzak wraz 
z małżonką oraz licznie zgroma-
dzeni sympatycy wołomińskiego 
Anioła Stróża. Łącznie w restaura-
cji Falcon&Friends, gdzie wręcza-
no statuetki, zebrało się ponad sto 
osób. Gości przywitał Krzysztof 
Wytrykus, on również poprowadził 
całą uroczystość. O oprawę mu-
zyczną zadbał chór Echo pod batutą 
Andrzeja Wojakowskiego. 

Anioł symbolem Wołomina
Kapituła Wyróżnienia „Anioł 

Stróż Ziemi Wołomińskiej” powsta-
ła w 2000 r. Obecnie jej prezesem 
jest Jan Tokarski. Pomysłodawcą tej 
inicjatywy oraz jej głównym orga-
nizatorem do dnia dzisiejszego jest 
prezes Przymierza Samorządowego 
i redaktor naczelny gazety „Patria” 
Kazimierz Andrzej Zych. Statuet-
kę wykonał prof. Czesław Dźwigaj 
z Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Najważniejszym statutowym 
celem Kapituły jest nagradzanie 
statuetką Anioła Stróża Ziemi Wo-
łomińskiej w trzech kategoriach: 
za działalność charytatywno-dobro-
czynną, za działalność patriotyczno-
-narodową oraz za szczególne za-
sługi dla Rzeczpospolitej Polskiej. 
Laureatów wybiera się w drodze 
głosowania spośród nadesłanych 
wcześniej wniosków oraz uzasad-
nieniem wyboru. Pierwszą osobą, 
która została nagrodzona Aniołem 
Stróżem, był Marian Krzaklewski. 
Przez czternaście następnych lat aż 
do obecnego roku nagrodzono nie-
jedną wybitną osobistość, m.in. ks. 
prałata Zdzisława Peszkowskiego, 
prezydenta RP na Uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego, ks. prałata 
Jana Sikorę, Jana Pietrzaka, Anto-

niego Macierewicza czy Marszałka 
Wiesława Chrzanowskiego. 

W 2011 r. z inicjatywy założy-
ciela Kapituły w centrum miasta, 
na skrzyżowaniu ulic Wileńskiej 
i Sikorskiego, stanęła kolumna 
z fi gurką Anioła Stróża Ziemi Woło-
mińskiej, która została poświęcona 
przez proboszcza parafi i Matki Bo-
skiej Częstochowskiej ks. Sylwestra 
Sienkiewicza. 

- Figura Anioła jest symbolem 
Wołomina. Ma przypominać nam 
wszystkim o tym, że mieszkań-
cy ziemi wołomińskiej to ludzie 
o wielkich sercach, którzy dla spo-
łeczeństwa i ojczyzny są w stanie 
zrobić naprawdę wiele – powiedział 
Jan Tokarski.

Anioły dla najlepszych
W tym roku Kapituła Wyróżnienia 

uhonorowała Bogdana Grzenkowi-

cza (za działalność w krzewieniu 
wartości patriotyczno-narodowych 
i chrześcijańskich), Andrzeja Woja-
kowskiego oraz Wiktora Węgrzyna.

Bogdan Grzenkowicz jest jednym 
z najbardziej aktywnych działaczy 
patriotycznych na terenie powiatu 
wołomińskiego. Znany jest przede 
wszystkim jako twórca i animator 
działań prowadzonych przez Klub 
Gazety Polskiej im. Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego w Kobyłce. Jego 
działalność oparta jest na podstawo-
wych wartościach Rzeczpospolitej 
Polskiej, jego hasłem „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Wraz z Klubem Gazety 
Polskiej zorganizował m.in. Kon-
kurs Wiedzy Historycznej o Żoł-
nierzach Wyklętych, rekonstrukcje 
historyczne, konkurs wiedzy o po-
wstaniu warszawskim czy Powiato-
wy Bieg Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego. Wspiera również młodzież 
na Kresach Wschodnich, przekazu-
jąc im podręczniki do nauki języ-
ka polskiego, książki historyczne 
oraz cenne nagrody za osiągnięcia 
w konkursach. Od 2011 r. jest jed-
nym z głównych członków Spo-
łecznego Komitetu Obchodów Na-
rodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Andrzeja Wojakowskiego miesz-
kańcy Wołomina znają jako niezwy-
kle wrażliwego człowieka, artystę, 
którzy dzięki zamiłowaniu do sztu-
ki i talentowi pedagogicznemu od 
kilkudziesięciu lat przygotowuje 
młodzież do zawodowego lub ama-
torskiego zajmowania się muzyką. 
Jego działalność służy kształtowa-
niu gustów estetycznych młodych 

ludzi, wyrabianiu w nich poczucia 
piękna sztuki muzycznej. W 1968 r. 
założył Orkiestrę Dętą, która przez 
wiele lat uświetniała uroczystości 
państwowe, patriotyczne i kościelne 
na terenie miasta i całego powiaty 
wołomińskiego. W latach 90. był 
dyrygentem Chóru Miejskiego w 
Miejskim Domu Kultury, prowadził 
również Chór Męski im. J. Gromali 
w Zielonce. Od 1999 r. do dziś jest 
związany z chórem Echo przy Wo-
łomińskim Towarzystwie Śpiewa-
czym Echo.

Statuetkę Anioła Stróża w katego-
rii krajowej otrzymał Wiktor Wę-
grzyn, Komandor Rajdu Katyńskie-
go. Międzynarodowy Motocyklowy 
Rajd Katyński został z jego inicjaty-
wy po raz pierwszy zorganizowany 
w 2001 r. Głównym celem rajdu jest 
odwiedzenie miejsc związanych ze 
zbrodnią katyńską oraz historią Pol-
ski na Kresach Wschodnich. 

- Moim celem zawsze była Pol-

ska – powiedział Wiktor Węgrzyn. 
Ta Polska miała być dobra, mądra, 
sprawiedliwa, otwarta na potrzeby 
każdego człowieka. A podstawo-
wą wartością miała być prawda. 
I właśnie w poszukiwaniu tej praw-
dy Komandor Rajdu Katyńskiego 
przemierza każdego roku tysiące ki-
lometrów po dawnych kresach Rze-
czypospolitej. Z roku na rok Rajd 
Katyński ma coraz więcej zwolen-
ników, coraz więcej osób rusza śla-
dami wielkich bitew i chwały oręża 
polskiego, a jednocześnie śladami 
martyrologii i polskich tragedii na-
rodowych. 

W tym roku Wołomińskie Anio-
ły trafi ły w wyjątkowo dobre ręce: 
ludzi ideowych, bezkompromiso-
wych, cieszących się powszechnym 
szacunkiem, ludzi, którzy swoje pa-
sje i marzenia zamienili na sposób 
na mądre życie.

red.
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Karuzela ze stołkamiKaruzela ze stołkami
Tak się jakoś utarło w Wołominie, że każda nowa władza wymiata urzędników 
i zatrudnia w to miejsce swoich, głównie tych, którzy przysłużyli się w kampanii 
wyborczej roznosząc ulotki kandydata na burmistrza. Dobrze, jeśli dysponuje od-
powiednimi kadrami i ma kim zastępować, gorzej, gdy jedne miernoty zastępo-
wane są drugimi, głównie z tzw. gwardii przybocznej.

Obecne wymiatanie w Wołominie 
jest bardzo delikatne, ot, machnie 
pani burmistrz tu i ówdzie mioteł-
ką, trochę pogrozi, ale generalnie 
towarzystwo z PiS ma się całkiem 
dobrze. W porównaniu z tym, co 
działo się gdy Wołominem zaczął 
rządzić Ryszard Madziar i jego 
przełożeni z Warszawy, są to drobne 
zmiany, niezauważalne dla miesz-
kańców, którzy przecież tych zmian 
chcieli. Z końca 2010 r. utkwił mi 
w pamięci taki widoczek: jest dzień 
zaprzysiężenia burmistrza Madzia-
ra, pada śnieg, a ze starostwa do 
budynku urzędu miasta idą czwór-
kami towarzysze partyjni. I szli tak 
przez cztery lata, prosto na najbar-
dziej atrakcyjne, najlepiej płatne 
stanowiska. Naczelnicy, prezesi, 
dyrektorzy, kierownicy, doradcy, 
pełnomocnicy oraz osobnicy na 
niesprecyzowanych stanowiskach 
– do Wołomina zjechał desant z 
Warszawy. W urzędowych pokojach 
przybywało biurek, na drzwiach 
pojawiały się nowe nazwiska. Nie-
znane wcześniej. Obce. Rodowity 

mieszkaniec Wołomina w urzędzie 
miasta nikogo nie znał, a i nowi 
urzędnicy też niespecjalnie chcie-
li znać  tubylców. Chcieli tylko w 
spokoju przesiedzieć cztery, albo i 
osiem lat. Pojawiali się w urzędzie 
kiedy chcieli, biorąc przykład ze 
swojego szefa, który też nie lubił 
przesiadywać w swoim gabinecie. 
Zresztą, po co, skoro decyzje zapa-
dały zupełnie gdzie indziej. Powsta-
ły nowe wydziały, zrobione specjal-
nie dwa swoich. Gdy burmistrzem 
był Jerzy Mikulski, do konkretnych 
zadań wystarczyła jedna osoba, za 
Madziara był to już trzypokojowy 
wydział z dobrze opłacanym naczel-
nikiem. Rozbuchana administracja 
pochłaniała ogromne pieniądze, te-
raz wszyscy będziemy za to płacić.

Te zmiany następują bardzo wol-
no, raptem jest do dziewięć czy 
dziesięć osób mniej. Jedna naczel-
niczka zwolniona, druga odeszła 
sama (ale sobie przed domem uli-
cę z kostki zrobiła), jakiś wydział, 
w którym było dwóch naczelników 
zlikwidowany. Nie będzie nam bra-

kować ani tych aparatczyków, ani 
malowanych lal, kręcących się wo-
kół byłego burmistrza. Przypomnij-
my: burmistrz Madziar i jego świta 
zwalniali ludzi bez litości, dobrze 
pracującego i szanowanego  preze-
sa potrafi li wyprowadzić w asyście 
straży miejskiej. Wydział promocji 
zlikwidowali w pięć minut, nie oka-
zując pracującym tam dziewczynom 
żadnej litości. Mieszkańcy Wołomi-
na znosili te wszystkie szykany całe 
cztery długie lata. I teraz czekają, 
żeby burmistrz Radwan oczyściła 
dokładnie miasto.

Bo na razie to – mimo zapowiedzi 
– czyści bardzo niemrawo. Świetnie 
mają się pełnomocnicy ds. nijakich, 
koordynatorzy nie wiadomo czego, 
ale z pensją 10 tys. brutto, pan se-
kretarz, dyrektor OPS czy prezes 
MZO. Ostatnio zmuszono do zło-
żenia wypowiedzenia (propozycja 
nie do odrzucenia) skarbnika gminy, 
pewnie dlatego, że musiała ustąpić 
miejsca pretendującej na to stano-
wisko kolejnej koleżance. Czyżby 
kilkunastoletnia pani skarbnik urzę-

du miasta która trzymała fi nanse 
skutecznie w ręku, przez tyle lat się 
sprawdziła a tu nagle musi odejść 
i to tak wygląda podziękowanie 
za pracę dla miasta. Pytam się dla-
czego? Czyżby była prominentną 
działaczką partyjną – nie, może 
sprzeniewierzyła majątek gminy 
– również nie. Jest jedna przyczy-
na- to skarbnik powołana za okresu 
władzy pana burmistrza Mikulskie-
go, tego samego który ze swoim ko-
mitetem wsparł w wyborach panią 

burmistrz Radwan. Dziwna teoria 
współpracy deklarowana w dniu 
zaprzysiężenia nowej władzy tej ka-
dencji. Kręci się ta karuzela ze stoł-
kami, kręci, ale jak na razie desant 
z PiS mocno się trzyma krzesełek, 
a na puste miejsca wskakują kolejne 
koleżanki z pensją 6 tys. czyżby za 
wożenie pani burmistrz i chodzenie 
za nią z kalendarzykiem – mówi je-
den radny z opozycji.

Nie tak miało być…
JA

Układanki personalneUkładanki personalne
Dochodzą nas niepokojące słuchy, że ponoć burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan 
spotkała się z delegacją PiS w osobach: były burmistrz Ryszard Madziar, prze-
wodniczący rady Leszek Czarzasty i szef klubu radnych PiS Adam Bereda. Pani 
burmistrz była oczywiście w obstawie swojej stałej specgrupy nie odstępującej 
na krok burmistrzowej.

Trudno aż uwierzyć, bo ofi cjalnie 
burmistrz Radwan krytykuje rządy 
poprzednika, zadłużenie gminy wy-
pomina, to miałaby się z nim spoty-
kać na zapleczu? Mówią na mieście, 
że czołówka wołomińskiego PiS 
poszła do burmistrz bronić swoich 
urzędników. No bo do czego to po-
dobne, żeby zwalniać cyt. tak war-
tościowych pracowników. Bo prze-
cież ludziom poprzedniej władzy 
w Wołominie nie może stać się 
krzywda. Muszą przeczekać te czte-
ry lata, żeby w następnych wybo-
rach odbić urząd. Taka hipokryzja 
i mentalność Kalego: jak Kali zwal-
niał ludzi bez litości, to było fajnie, 
bo były miejsca dla swoich. Jak 
w końcu pogonili Kalego, to od razu 
robi się wielkie halo.

Trudno nam uwierzyć, że do takie-
go spotkania doszło. Bo wydawało 
nam się, że Elżbieta Radwan idąc po 
władzę po pierwsze miała pomysł 
na Wołomin, po drugie miała zaple-
cze kadrowe, po trzecie – nie będzie 
dogadywała się z ekipą burmistrza 
Madziara.

Ludzie mówią, że PiS za pełne 
poparcie pani burmistrz chce stano-
wisko wiceburmistrza. Propozycja 
tak bardzo odważna ale nie pozba-
wiona konsekwencji, że aż trudno 
w nią uwierzyć - „ale”. Tym bardziej, 
że od początku tj. od uchwalenia 
maksymalnego wynagrodzenia, rad-
ni PiS burmistrz Radwan popierają. 
Na mieście mówią, że te dwie trójce 
jeszcze się nie dogadały, że będzie 
kolejne spotkanie w tej sprawie. I to 
już jest skandal, bo to oznacza, że 
nowa władza dogaduje się ze starą 
władzą. Nie tego chcieli miesz-
kańcy Wołomina, którzy głosowali 
w ostatnich wyborach na Elżbietę 
Radwan. Ale, już tyle razy zostali 
w ostatnim czasie oszukani, że raz 
więcej, raz mniej, byle dotrwać do 
końca kadencji. 

Przy okazji przypominamy bur-
mistrz Radwan, że nie wygrała tych 
wyborów  swoimi głosami. Swoich 
miała tyle, ile dostała w pierwszej 
turze. Dlatego przed drugą turą pro-
siła innych kandydatów o poparcie. 
Dostała je tylko i wyłącznie dzięki 

ogromnej mobilizacji wszystkich sił 
oraz środowisk i te wybory wygrała.  
Miało być wspólne, odpowiedzial-
ne rządzenie dla dobra nas wszyst-
kich, rozmowy poważnych ludzi 
przy padających poważnych dekla-
racjach a tu mija sto dni rządzenia. 
Branie odpowiedzialności za wła-
dzę to wypełnianie wyborczych 
i nie tylko obietnic – póki co stoimy 
w miejscu i truchtamy niemrawo.

A teraz mówią – chociaż trudno 
nam w to uwierzyć – że spotyka się 
z PiSem. Niby niemożliwe, ale coś 
w tym musi być. Właśnie gruchnę-
ła na mieście wiadomość, że wice-
burmistrz Sylwester Jagodziński 
zostanie prezesem Zakładu Ener-
getyki Cieplnej. Zwalnia się miej-
sce po prezesie, który odchodzi na 
emeryturę, zostaje tylko wiceprezes 
z ekipy Madziara. Ciepła posadka 
za dobre pieniądze, dużo się nie na-
robi, bo zakład jest w dobrej kondy-
cji. Wtedy fotel wiceburmistrza bę-
dzie do wzięcia. Albo zasiądzie na 
nim jakiś lub jakaś z bliskiego oto-
czenia , albo przyjaciel z PiS. Cho-
ciaż nie możemy w to uwierzyć, bo 
burmistrz Radwan ciągle powtarza, 
że od pracowników wymaga rzetel-
nej pracy i obecności w tej pracy od 
8 do 16. Złośliwi w kuluarach urzędu 
mówią. „No jak potencjalny nowy 
prezes ZEC a jeszcze wiceburmistrz 
Jagodziński będzie mógł rzetelnie 

pracować w ZEC, kiedy on cały 
czas musi być przy pani burmistrz 
i na bieżąco monitorować jej pracę. 
Są i takie głosy że wiceburmistrz do 
wyborów parlamentarnych nie odej-
dzie z urzędu gdyż kandydowanie 
z pozycji prezesa jakby to nazwał 
potocznie kotłowni ma się nijak do 
odbicia się kandydata na liście wy-
borczej z pozycji burmistrza miasta 
niż szefa tzw. kotłowni.” Już dziś 
życzymy panu burmistrzowi Jago-
dzińskiemu sukcesu wyborczego 
i pilnowania naszych spraw w ła-
wach sejmowych z ramienia PSL. 
Gratulujemy również wiceburmi-
strzowi wyboru na prezesa powia-

towego PSL, tak wielki awans po-
lityczny nie byłby możliwy gdyby 
nie praca w urzędzie wołomińskim. 
Warto panie burmistrzu o tym pa-
miętać - cztery lata tak szybko mi-
nęły a pomocna dłoń ponownie ta 
sama! A miało być mniej polityki, 
jak widać ona bezpardonowo wpy-
cha się sama do naszego samorzą-
du. Chyba trzeba będzie w ZEC 
urządzać ponownie gabinet prezesa 
na miarę dużego formatu i aspiracji 
nowego następcy.

Trudno nam w to wszystko uwie-
rzyć…

JA

fot. UM Wołomin
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Piąty Wymiar Piąty Wymiar 
wynajął świetny pokójwynajął świetny pokój

13 lutego w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, 
Teatr Piąty Wymiar zaprezentował nam premierowy 
spektakl „Wynajmę Pokój” w świetnej obsadzie: Łu-
kasz Jachacy, Karolina Mazur, Joanna Siekaczyńska, 
Marta Jogunica, Robert Grzelak.

Zebrana (licznie!) publiczność 
poznała historię trzech sióstr, które 
przyjęły pod swój dach i do swoje-
go uporządkowanego świata obcego 
mężczyznę... Jak bohaterowie po-
radzili sobie z nową sytuacją? I jak 
wpłynął na ich życie nowy lokator? 
Ta historia ma zaskakujący przebieg 
a zakończenie pozostawiło lekki 
niedosyt. Jeśli ktoś nie miał okazji 
obejrzeć premiery – nic straconego! 
Grupa przygotowuje się do kolej-
nych spektakli.

Profesor Grzegorz Profesor Grzegorz 
Nowik w OssowieNowik w Ossowie
Jak Polacy złamali Enigmę i co ma ona wspólnego 
z wojną polsko-bolszewicką? – O tym można było 
usłyszeć podczas wykładu profesora Grzegorza No-
wika, który odbył się w ubiegłą niedzielę w Ossowie.

Przyczynkiem do wykładu była 
niedawna premiera fi lmu Gra Ta-
jemnic, w której poruszana jest hi-
storia Alana Turinga, brytyjskiego 
matematyka, który w czasie II woj-
ny światowej złamał Enigmę, umoż-
liwiając przechwytywanie przez 
aliantów rozkazów niemieckich. 

Jednak na sukces Turinga złożyły 
się prace m.in. Polskich matematy-
ków, którzy po raz pierwszy odczy-
tali wiadomość zakodowaną przez 
Enigmę już w…1932 roku. Dzięki 
pracy polskich matematyków Enig-
ma nie miała tajemnic jeszcze przez 
długie lata. Jak mówił w czasie wy-

Maksym Gołoś

kładu profesor Nowik, Polacy znali 
90 procent pozycji niemieckich tuż 
przed wybuchem II Wojny Świato-
wej właśnie dzięki przechwyconym 
informacjom i rozkazom.

Trudno w krótkim tekście skrócić 
tak błyskotliwy wykład. Jednak dla 
tych, którzy nie mogli pojawić się 
w niedzielę w Centrum Infor-
macji Turystyczno Historycznej 
w Ossowie mamy dobrą wiadomość. 
W naszej księgarni pojawiła się 
nowa pozycja autorstwa profesora 
Grzegorza Nowika – „Wojna Świa-
tów 1920 Bitwa Warszawska”. Jest 
dostępna w cenie 35 zł.

W poprzednim numerze „Patrii” w artykule pt. „Lo-
dowisko czy… ślizgawka?” opisywaliśmy sprawę wy-
jątkowego opóźnienia otwarcia lodowiska w tym se-
zonie zimowym.

Kulisy władzy cz. 1Kulisy władzy cz. 1

Zadaliśmy również pytania w ja-
kich okolicznościach p. Andżelika 
Miś – ukończone studia pedagoga re-
socjalizacyjnego, bez doświadczenia 
w pracy w jednostce samorządowej, 
nie wspominając o doświadczeniu 
na stanowisku kierowniczym – zo-
stała p. o. dyrektora OSiR Huragan. 
Jednostki bardzo rozbudowanej za-
trudniającej na różne umowy ponad 
75-ciu pracowników?

Pan burmistrz Madziar na pew-
no wszystkiemu zaprzeczy ale czy 
powołanie osoby ze stanowiska gł. 
specjalisty, bez kwalifi kacji i do-
świadczenia jakże wymaganego na 
stanowisku dyrektora, z umowy na 
zastępstwo(!), da się jakoś logicznie 
wytłumaczyć?

Dlaczego nie powołano na stano-
wisko p. o. dyrektora osoby z do-
świadczeniem, zgodnie ze ścieżką 
służbową z-cy dyrektora, kierowni-
ka działu, czy byłego wicedyrektora 
Piotra Dąbrowskiego ?

Czy nie jest prawdą, że ówczesny 
burmistrz Wołomina Madziar wspól-
nie z włodarzem sąsiedniej gminy 
zawarli pakt którego ofi arą był pre-
tendent do fotelu burmistrza Kobyłki 
Piotr Szulc? Wiele ruchów na to zda-
wałoby się wskazywać. 

Załóżmy hipotetycznie jakie cele 
chcieli osiągnąć obaj jeszcze wtedy 
panowie burmistrzowie. Czyżby są-
siedzki włodarz  chciał się pozbyć 
konkurenta i zdyskredytować jego 
osiągnięcia w zarządzaniu OSIR ale 
jaki cel miał by w tym pan Madziar? 
Czyżby znany mieszkańcom rodo-
wity wołominiak, były reprezentant 
Polski w siatkówce Piotr Szulc stał 
się aż tak silną osobowością, że nale-
żało się go pozbyć? Dlaczego mimo, 
że p. Szulc podał się do dymisji 
a więc rozwiązał problem p. Ma-
dziarowi, ten nie ogłosił konkursu 
na stanowisko dyrektora? Przecież 
nie było żadnych zastrzeżeń meryto-
rycznych do pracy p. Szulca? Wręcz 
przeciwnie był ogólnie chwalony 
a wyniki szkoleniowe i fi nansowe 
były b. dobre. Owszem prowadził 
działalność gospodarczą, co było 
niezgodne z przepisami, ale we 
wszystkich oświadczeniach mająt-
kowych ów fakt zamieszczał, czego 
pan Madziar nie oznajmił. Dlacze-
go? Gdzie byli pracownicy burmi-
strza Madziara, którzy powinni to 
natychmiast zauważyć?

Przecież p. Szulc mógł zamknąć 
działalność gospodarczą i ponownie 
zostać dyrektorem OSiR. Fawory-
tem w wznowionym konkursie byłby 
murowanym. Co więcej, gdyby po-
nownie został dyrektorem jednostki 
OSiR ,to szanse na jego wybór jako 

burmistrza wzrosły by co najmniej 
dwukrotnie a reelekcja sąsiedniego 
włodarza byłaby znacznie trudniej-
sza. 

A tak rozpowiadano przed jak 
i w trakcie kampanii różne historie 
o „przekrętach” i było po wyborach 
dla P. Szulca. 

Historia tym bardziej stawała się 
wiarygodna, że obaj panowie – 
P. Szulc i R. Madziar startowali z list 
tej samej partii - Prawo i Sprawiedli-
wość! Mieszkańcy Kobyłki uwierzy-
li, że „coś musi być na rzeczy” i sto-
jąc w takiej niejasnej sytuacji oddali 
swój głos na obecnego burmistrza 
Roguskiego.

Dlatego też mieszkańcy Wołomi-
na nie powinni się zatem dziwić, 
że pomimo szczerych chęci pani 
p. o. dyrektora OSiR nie jest wstanie 
poradzić sobie z zarządzaniem tak 
dużą jednostką . 

Słuchy chodzą o zagubionych 
teczkach osobowych pracowników 
(sic!), nieumiejętności rozliczania 
godzin osobom pracującym w syste-
mie zmianowym - to sytuacje wręcz 
nie do pomyślenia w jednostce sa-
morządowej.

„Nowatorskie” rozwiązania w stylu 
układamy nowe płytki na stare płyt-
ki w przebieralni za bagatela blisko 
9 tys. zł. Czy już za chwilę klub 
z Kobyłki będzie organizował zawo-
dy w kick - boksingu na wołomiń-
skim Huraganie za pieniądze miesz-
kańców gminy Wołomin ?(!) Warto 
tą sprawę wyjaśnić, wszak pieniądze 
to bardzo ważny temat – szczególnie 
w sporcie. To tylko niektóre przykła-
dy ”zarządzania” OSIR. Na razie dla 
każdego coś miłego i trwać, trwać 
jak najdłużej, może się uda jeszcze 
kolejny tydzień a później miesiąc.

W imię obrony własnego interesu 
wyborczego, były już burmistrz Wo-
łomina, poświęcił byłego już dyrek-
tora OSiR p. Piotra Szulca. 

R. Madziarowi te układanki na do-
bre nie wyszły – „poświęcił na oł-
tarzu kariery politycznej” najpierw 
kolegów a później sam wyszedł jak... 
Zabłocki na mydle.

W jakim celu obecna p. o. dyrek-
tora „włamywała” się do pokoju zaj-
mowanego przez p. Szulca, tuż przed 
jego powrotem z urlopu?

Kto miał popierać p. Madziara 
w drugiej turze? A także czym 
w świetle prawa może skończyć 
się historia co najmniej dziwnego 
potraktowania byłego szefa OSIR 
w Wołominie.

Tego dowiemy się w drugiej części 
artykułu „Kulisy władzy”.

red.
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Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, 
informuje mieszkańców Miasta Kobyłka, że od dnia 
01.03.2015 roku do dnia 29.02.2016 roku na obszarze 
Miasta Kobyłka obowiązują następujące taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków (w złotych, ceny netto):

WODA III 2015 – II 2016
1. cena: 3,47 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej 

b)  dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 
c)  dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody 
d)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

6,46 zł/odb./m-c

3,53 zł/odb./m-c
4,96 zł/odb./m-c

3,53 zł/odb./m-c

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2015 – II 2016
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,11 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,34 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego
b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym
c)  dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody
d)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia 

pomiarowego

4,96 zł/odb./m-c

2,03 zł/odb./m-c
4,96 zł/odb./m-c

6,46 zł/odb./m-c

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2015 – II 2016
1.  stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych: 267,49 zł/przyłącze

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW 
WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2015 – II 2016

1.  stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych:

a) dla I kategorii ścieków:

b) dla II kategorii ścieków:

c) dla III kategorii ścieków:

150% ceny za 1 m³ ścieków 
przemysłowych

200% ceny za 1 m³ ścieków 
przemysłowych

250% ceny za 1 m³ ścieków 
przemysłowych

, 
a 
e
a 
o

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, 
informuje mieszkańców Miasta i Gminy Wołomin, 
że od dnia 01.03.2015 roku do dnia 29.02.2016 roku 
na obszarze Miasta i Gminy Wołomin obowiązują 
następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
(w złotych, ceny netto):

WODA III 2015 – II 2016
1. cena: 3,45 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej 

b)  dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 
c)  dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody 
d)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

6,46 zł/odb./m-c

3,53 zł/odb./m-c
4,96 zł/odb./m-c

3,53 zł/odb./m-c

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2015 – II 2016
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,02 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,60 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego
b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym
c)  dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody
d)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia 

pomiarowego

4,96 zł/odb./m-c

2,03 zł/odb./m-c
4,96 zł/odb./m-c

6,46 zł/odb./m-c

WODY OPADOWE I ROZTOPOWE III 2015 – II 2016
1. cena dla odbiorców rozliczanych za ilość ścieków:
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę: 
a)  dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia 

pomiarowego
3.  cena dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu 

o wskazania urządzenia pomiarowego:
4. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a)  dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu 

o wskazania urządzenia

6,64 zł/m³

6,46 zł/odb./m-c

6,45 zł/jednostka pomiarowa/
rok

4,96 zł/odb./m-c

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2015 – II 2016
1.  stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych: 267,49 zł/przyłącze

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW 
WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2015 – II 2016

1.  stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych:

a) dla I kategorii ścieków:

b) dla II kategorii ścieków:

c) dla III kategorii ścieków:

150% ceny za 1 m³ ścieków 
przemysłowych

200% ceny za 1 m³ ścieków 
przemysłowych

250% ceny za 1 m³ ścieków 
przemysłowych

Pięcioro Niezłomnych Pięcioro Niezłomnych 
zidentyfi kowanych! zidentyfi kowanych! 
Wśród nich Danuta Siedzikówna „Inka”
Rodziny pięciu osób – ofi ar terroru komunistycznego odebrały 
1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, noty 
identyfi kacyjne swoich ekshumowanych wcześniej krewnych. Zi-
dentyfi kowani to: Marian Kaczmarek, Józef Kozłowski, Stanisław 
Kutryb, Edward Pytko i Danuta Siedzikówna. Uroczystość odbyła 
się w Pałacu Prezydenckim.

W przemówieniu, wygłoszonym podczas 
uroczystości, prezes IPN Łukasz Kamiński 
przypomniał, jak doszło do uchwalenia przez 
Sejm RP ustawy o Narodowym Dniu Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. Przedstawił doro-
bek Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie 
badań naukowych nad polskim podziemiem 
niepodległościowym i popularyzacji tego za-
gadnienia. Wymienił tu dwie bardzo ważne 
publikacje: „Atlas polskiego podziemia nie-
podległościowego” pod redakcją Sławomi-
ra Poleszaka i Rafała Wnuka oraz „Śladami 

zbrodni” pod redakcją Tomasza Łabuszew-
skiego.

Kamiński mówił również o projekcie poszu-
kiwań miejsc pochówku ofi ar komunizmu, re-
alizowanym wspólnie przez IPN, Radę Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwo 
Sprawiedliwości i inne instytucje. Pokrótce 
przedstawił efekty działania Polskiej Bazy 
Genetycznej Ofi ar Totalitaryzmów, utworzo-
nej przez IPN i Pomorski Uniwersytet Me-
dyczny.

– Pułkownik Łukasz Ciepliński, rotmistrz 
Witold Pilecki i inni bohaterowie polskie-
go podziemia niepodległościowego wysoko 
postawili przed nami ideał człowieczeństwa 
i patriotyzmu. Warto mieć ten wzór przed 
oczyma, abyśmy i my mogli kiedyś powtórzyć 
proste słowa Danuty Siedzikówny „Inki”, 
że zachowaliśmy się jak trzeba – podkreślił 
na zakończenie swojego wystąpienia prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor: plk
Źródło: ipn.gov.pl , niezalezna.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Pierwsze starcie – z bezdusznością włodarzy Pierwsze starcie – z bezdusznością włodarzy 
i nieprawdą wygrane! Kto poświadczył nieprawdę?i nieprawdą wygrane! Kto poświadczył nieprawdę?
W związku ze stwierdzeniem licznych naruszeń w planie miejscowych obejmu-
jącym Zakład Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach z powództwem 
przeciwko Radzie Miejskiej w Wołominie wystąpił z urzędu wojewoda mazowiec-
ki Jacek Kozłowski.

Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny (WSA) w Warszawie na posie-
dzeniu 27 lutego 2015 r. nie dość, 
że unieważniony w całości - plan 
miejscowy dla terenów obsługi 
technicznej gminy z przyległymi 
terenami usługowo-produkcyjnymi 
we wsi Stare Lipiny, to wg. infor-
macji pochodzących od obserwa-
torów rozprawy, sąd zasugerował 
jego autorowi oraz obrońcy czyli 
naczelnikowi wydziału urbanistyki 
w Wołominie jakby niekompetentne 
działanie w wykonywaniu swojej 

pracy. Wyrok nie jest prawomocny, 
powodowi przysługuje od niego od-
wołanie. Jak dotąd inspiracja jego 
sporządzenia nie została osądzona.

Nie jest to jedyny krok prawny 
wojewody Kozłowskiego związany 
z tym planem miejscowym i RIPOK.  
Jak dowiaduje się redakcja, równo-
cześnie z pozwem sądowym skie-
rował do Prokuratury Rejonowej 
w Wołominie doniesienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa wy-
czerpującego znamiona Art. 271 §1 
kodeksu karnego tj. poświadczenia 

nieprawdy przez funkcjonariusza 
publicznego lub innej osoby upraw-
nionej. Czyn ten zagrożony jest 
karą pozbawienia wolności. Prze-
słuchiwani byli pracownicy urzędu 
wołomińskiego oraz naczelnik ar-
chitektury. Po uznaniu w dn. 11 lu-
tego jego niskiej szkodliwości przez 
Prokuraturę Rejonową w Wołomi-
nie. Informacja o umorzeniu dotarła 
do wojewody 25 lutego, w związku 
z powyższym zapowiedziane są od-
wołania wojewody do Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie. W miarę 

rozwoju wydarzeń redakcja podzieli 
się zdobytą wiedzą w tej sprawie. 

Do czasu postawienia zarzutu 
przez prokuraturę nie możemy nic 
więcej napisać ponad to, że donie-
sienie o podejrzeniu dotyczyć może 
burmistrza lub osób przez niego 
upełnomocnionych w zakresie urba-
nistyki lub ochrony środowiska. 
O niskiej szkodliwości nie można 
mówić w okoliczności poświad-
czenia nieprawdy mającej znacze-
nie prawne. Następstwem takie-
go czynu są np. wadliwe decyzje 
administracyjne takie jak decyzja 
środowiskowa, decyzja o realizacji 
inwestycji celu publicznego i decy-
zja o pozwoleniu na budowę. Zda-
niem redakcji budowa zrealizowana 

w oparciu o dokumenty wydane na 
bazie nieprawdziwych informacji 
wyrządza duże wielopłaszczyznowe 
szkody.

red.
REKLAMA
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Zmiany w przepisach prawnych 
obowiązujące od 2015 r. 
w zakresie kadr i płac

W dniu 24.11.2014 r. Prezydent 
Bronisław Komorowski podpisał 
tzw. czwartą ustawę deregulacyjną. 
Ustawa ta zakłada wprowadzenie 
około 40 zmian m.in. w przepisach 
kodeksu pracy, ustawy o PIT, czy 
też ustawy akcyzowej. Ustawa wej-
dzie w życie już z dniem 1 stycz-
nia 2015 roku, z wyjątkiem zmian 
w kodeksie pracy, które wejdą w ży-
cie 1 kwietnia 2015 roku.

I Ustawa Kodeks pracy
1. Zatrudnienie pracownika bez 

wstępnych badań lekarskich 
Nowością jest rozszerzenie zwol-

nienia z wstępnych badań lekarskich 
na osoby przyjmowane do pracy 
u nowego pracodawcy (umowa 
o pracę powinna być zawarta w ciągu 
30 dni od rozwiązania (wygaśnięcia) 
stosunku pracy z poprzednim praco-
dawcą)) – jeżeli przedstawią aktual-
ne orzeczenie lekarskie uzyskane na 
podstawie skierowania wydanego 
przez poprzedniego pracodawcę, 
stwierdzające brak przeciwwskazań 
do pracy w warunkach środowiska 
pracy odpowiadających warunkom 
występującym na nowym stanowi-
sku pracy (art. 229 § 11 pkt 2 Kp). 

Oznacza to, że nowy pracodawca 
nie będzie musiał kierować osoby 
przyjmowanej do pracy na wstęp-
ne badania lekarskie, jeżeli osoba 
ta przedstawi orzeczenie lekarskie 
odnoszące się do stanowiska pracy 
u poprzedniego pracodawcy i na sta-
nowisku tym występowały czynni-
ki środowiska pracy takie same jak 
u nowego pracodawcy, a poziom 
tych czynników w środowisku pracy 
był co najmniej taki jak na nowym 
stanowisku pracy. 

II Ustawa o SUS
1. Objęcie obowiązkiem ubezpie-

czenia osób będących członkami rad 
nadzorczych. 

Podstawę wymiaru składki tych 
osób stanowi przychód uzyskiwany 
z tytułu pełnienia funkcji członka 
rady nadzorczej, a płatnikiem skła-
dek jest podmiot, w którym działa 
rada nadzorcza. Obowiązek ubezpie-
czenia będzie dotyczyć wszystkich 
członków rad nadzorczych, którzy 
pobierają wynagrodzenie z tego tytu-
łu, bez względu na podleganie ubez-
pieczeniom z innego tytułu i fakt 
pobierania emerytury lub renty przez 
cały okres sprawowania funkcji.

2. Zniesienie obowiązku sprawdza-
nia do 30 kwietnia danego roku (za 

rok poprzedni) prawidłowości da-
nych przekazywanych do ZUS.

3. Zniesienie obowiązku przekazy-
wania ubezpieczonym rocznej infor-
macji o naliczonych składkach ZUS, 
lecz wyłącznie w przypadku, gdy 
płatnik opłaca za nich tylko składkę 
zdrowotną.

III Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych

1. Przychód z tytułu użytkowania 
samochodu służbowego do celów 
prywatnych

Przychód z w/w tytułu będzie uza-
leżniony od pojemności silnika i wy-
nosić będzie 250 zł miesięcznie - dla 
samochodów o pojemności silnika 
do 1600 cm3, oraz 400 zł miesięcz-
nie - dla samochodów o pojemności 
silnika powyżej 1600 cm3. Kwota ta 
będzie stanowiła również podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne).

W przypadku gdy samochód służ-
bowy jest wykorzystywany do celów 
prywatnych przez część miesiąca, 
wartość świadczenia ustala się za 
każdy dzień takiego wykorzystywa-
nia, w wysokości 1/30 wskazanych 
wyżej kwot.

2. Zwolnienie z podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych wartości 
świadczenia otrzymanego przez pra-
cownika z tytułu organizowanego 
przez pracodawcę dowozu pracow-
ników autobusem w rozumieniu art. 
2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym . 

Nowe zwolnienie z podatku doty-
czy wyłącznie samych świadczeń, 
nie dotyczy natomiast zwrotu za 
świadczenia ponoszone samodziel-
nie przez pracownika lub też dofi -
nansowania takich dojazdów. Cho-
dzi zatem wyłącznie o świadczenia 
organizowane przez pracodawcę. 
Ustawodawca nie wskazał przy tym, 
czy organizowanie to polegać ma 
wyłącznie na zapewnieniu transportu 
własnego, czy też również zatrud-
nienie fi rmy zewnętrznej trudniącej 
się przewozami osób. Wydaje się, 
że jedna i druga forma powinna ko-
rzystać ze zwolnienia pod warun-
kiem jednak, że pracownik otrzyma 
świadczenie a nie zwrot ponoszo-
nego wydatku. W przypadku zatem, 
gdy musi on samodzielnie kupić 
bilet, który następnie będzie przez 
pracodawcę refundowany, zwolnie-
nie nie znajdzie zastosowania. Nie 
będzie ono przysługiwało nawet 
w przypadku zwrotów za bilet zaku-
piony w fi rmie, z którą pracodawca 
nawiązał współpracę (np. oferującej 
w związku z tą współpracą niższe 
ceny biletów dla pracowników dane-
go zakładu pracy).

Stan prawny na dzień 02.01.2015 r.
Opracowała: 

Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy.

Pod koniec lutego bieżącego roku mają zostać wzno-
wione zdjęcia do fi lmu „Smoleńsk” Andrzeja Krauze-
go. Jak mówi producent fi lmu Maciej Pawlicki, pla-
nowany budżet produkcji to 9,5 miliona złotych, a do 
ukończenia zdjęć brakuje jeszcze 2,5 miliona złotych. 
Trwa jednak publiczna zbiórka pieniędzy organizo-
wana przez Fundację Smoleńsk 2010 i przynosi ona 
bardzo dobre efekty. Jest szansa, że w październiku 
2015 roku fi lm pojawi się w kinach.

W tym miejscu przypomnieć na-
leży, że producenci fi lmu zwrócili 
się z prośbą o dofi nansowanie do 
produkcji „Smoleńska” do Polskie-
go Instytut Sztuki Filmowej. Wnio-
sek opiewał na kwotę 5,5 miliona 
złotych, ale został odrzucony. Oto 
jak tłumaczyli powody odrzucenia 
tego wniosku członkowie komi-
sji weryfi kującej wniosek produ-
centów „Smoleńska” m.in.: Jerzy 
Stuhr: „Autorzy zakładają swoistą 
„nadwiedzę” widzów, pozbawiając 
jednocześnie ten scenariusz praw-
dziwych konfl iktów. Rażą patetycz-
ne dialogi i deklaratywne monologi 
wygłaszane ex cathedra”. Przypo-
mnieć też należy, że w tym samym 
czasie dofi nansowanie z Polskiego 
Instytut Sztuki Filmowej udało się 
uzyskać chociażby takiej bzdurnej 
produkcji jak „Wyjazd Integracyj-
ny”. W fi lmie zagrają między inny-
mi Redbad Klijnstra, Jerzy Zelnik 
czy Ewa Dałkowska.

Po ogłoszeniu przez Macieja Paw-
lickiego terminu wznowienia zdjęć 
na tzw. lewej stronie rozpoczęła 
się prawdziwa nagonka na fi lm 
Andrzej Krauzego. Taki nagłówek 
krzyczy po wejściu na portal nate-
mat.pl – „Premiera „Smoleńska” 
Antoniego Krauzego przed wybo-
rami parlamentarnymi. Scenariusz: 
„Ruskie zabili Kaczora””, a taki po 
wejściu na internetową stronę Ga-
zety Wyborczej – „„Ruskie zabili 

Kaczora” [Znamy scenariusz fi lmu 
“Smoleńsk” Krauzego]”. Znana 
miłośniczka komisji Macieja La-
ska Agnieszka Kublik i jej kolega 
z Gazety Wyborczej Wojciech 
Czuchnowski dość szczegółowo 
opisują scenariusz „Smoleńska”. 
To rzecz praktycznie niespotykana! 
Jest niepisaną zasadą, że nie wy-
jawia się szczegółów scenariusza 
przed pokazaniem fi lmu w kinie. 
Ale motywacje tzw. hejterów „Smo-
leńska”. Po pierwsze obrzydzić lu-
dziom chęć zobaczenia tego fi lmu, 
a po drugie zniechęcić do wpłacania 
darowizn na rzecz „Smoleńska”. 
Zarówno Gazeta Wyborcza, jak 
i portal natemat.pl zwracają szcze-
gólną uwagę na fakt, że premiera 
fi lmu ma nastąpić w październiku, 
a więc w okresie kampanii do wybo-
rów parlamentarnych. Pani Kublik 
i pan Czuchnowski nie zwracają jed-
nak uwagi na to, że premiera była już 
planowana na kwiecień 2014 roku, 
ale z uwagi na fakt nieotrzymania 
dotacji z Polskiego Instytut Sztuki 
Filmowej premiera została przeło-
żona na październik 2015 i jest wy-
kluczone, że po takiej histerycznej 
nagonce na „Smoleńsk” i ten termin 
zostanie zmieniony. Co ciekawe 
dziennikarzom Gazety Wyborczej 
nie przeszkadza, że na 8 maja bie-

żącego roku Bronisław Komorow-
ski planuje zaprosić na Westerplatte 
światowych przywódców i na złość 
Putinowi świętować zakończenie 
2 wojny światowej. Przypomnij-
my, że najprawdopodobniej 10 lub 
17 maja odbędą się w Polsce wy-
bory prezydenckie, ale duet Ku-
blik&Czuchnowski nie dostrzega 
w tym niczego kontrowersyjnego.

Załóżmy jednak, że mimo tych 
wielu kłód rzucanych pod nogi pro-
ducentów „Smoleńska” zdjęcia uda 
się zakończyć przed październikiem 
2015 roku. Co wtedy? Mam spo-
re obawy czy w Multikinie, Cine-
ma City czy innych multipleksach 
będzie można ten fi lm zobaczyć. 
Jestem przekonany, że fi lm będą 
chciały zobaczyć miliony Polaków. 
Wierzę też, że Maciej Pawlicki wie 
co robi i to co dziś opisuje Agniesz-
ka Kublik i Wojciech Czuchnowski 
nie będzie miało wiele wspólnego 
z faktycznym efektem końcowym 
„Smoleńska”. Nie mniej jednak li-
czę na to, że sformułowania w stylu 
„Ruskie zabili Kaczora” zostaną do-
strzeżone przez Radę Etyki Mediów 
i Gazeta Wyborcza i portal natemat.
pl (ale nie tylko one) poniosą zna-
czącą karę za działania niegodne 
dziennikarzy. Nadzieje płonne, 
może i tak, ale co nam pozostaje…

Tomasz Miller
Rzecznik Prasowy 

Prawicy Rzeczypospolitej
i Pełnomocnik Prawicy RP 

na miasto Ząbki.

Ruskie zabili Kaczora
– czyli jak Wyborcza zniechęca do fi lmu Smoleńsk

Fot. Picaresque
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