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Kazimierz Andrzej Zych

W Ossowie – koło Wołomina, Zielonki i Kobyłki W Ossowie – koło Wołomina, Zielonki i Kobyłki 
powstaje wyjątkowy na skalę Polski – pomnik powstaje wyjątkowy na skalę Polski – pomnik 
tragedii smoleńskiejtragedii smoleńskiej
Trudna historia dot. postawienia na terenie Wołomina pomnika oddającego hołd wszystkim poległym w kata-
strofi e smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. ma już ponad pięć lat. Pierwsza inicjatywa być może nawet w Polsce 
wyszła od radnego powiatu wołomińskiego Ryszarda Walczaka, który już latem 2010 roku z własnych skła-
dek ufundował popiersie śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Następnie zwrócił się do władz samo-
rządowych wywodzących się z Prawa 
i Sprawiedliwości o wyrażenie zgody 
i wskazanie miejsca postawienia po-
mnika. Należy w tym momencie przy-
pomnieć, że burmistrzem Wołomina był 
wówczas pan R. Madziar szef gminnych 
struktur PiS, zaś starostą był również 
członek tej partii - pan P. Uściński. Nie 
potrzeba tu rozpisywać się o słuszno-
ści tej patriotycznej inicjatywy. Nie-
stety tych przekonań nie miały władze 
tak Wołomina jak i powiatu. Kolejne 
pisma, prośby, a nawet spotkania nie 
posuwały sprawy budowy pomnika ani 
trochę do przodu. Doszło nawet do tego, 
że  sprawę budowy chciały przejąć jak-
by uprzedzone przez radnego Walczaka 
same władze samorządowe wspierane 
działaniami posła Jacka Sasina, jed-
nakże temat pomnika i tragedii nie był 
tematem, od którego rosną słupki wy-
borcze. Władze niby chciały, ale się 
bały. Odbyły się nawet trzy spotkania 
w tej sprawie, powstał kolejny projekt 
pomnika, władze zaprosiły znanego 
rzeźbiarza, ustalano kosztorys i lokali-
zację – do czasu decydującego spotka-
nia u starosty Uścińskiego. Tu w obec-
ności starostów: Uścińskiego i Rytla, 
posła Sasina, członka Zarządu Powiatu 
- T. Czarnogórskiego oraz mnie - bur-
mistrz Madziara stwierdził, że sprawa 
postawienia pomnika śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego nigdy nie stanie 
na obradach Rady Miejskiej.  Na moje 
pytanie „dlaczego?” – burmistrz odpo-
wiedział mi i innym „bo nie” i opuścił 
zebranie. Mimo wszystko, było wielu 
radnych, którzy popierali tą sprawę, ale 
pryncypałowie partyjni nie dopuszczali 
ich do głosu.

Radny Walczak 
pozostał sam 
z popiersiem prezydenta...

I tak w jednej chwili radny Walczak 
pozostał z gotowym popiersiem Pre-
zydenta Kaczyńskiego sam, bez moż-
liwości pozyskania od miasta miejsca 
na jego postawienie. Radny Walczak 
nie dał jednak za wygraną partyjnym 
działaczom PiS w Wołominie i zwrócił 
się  z grupą ludzi go wspierających do 
Jego Ekscelencji Ks. Abp Henryka Ho-
sera o wyrażenie zgody na rozpoczęcie 
budowy przy Sanktuarium Narodowym  
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Osso-
wie, Panteonu Bohaterów w tzw. „Do-
lince Smoleńskiej” 96 dębów pamięci 
poległych w tragedii smoleńskiej. Taką 
zgodę otrzymał z jednoczesnym po-
parciem samego prezesa PiS premiera 
Jarosława Kaczyńskiego, co dla nie-
których działaczy było  niemałym za-
skoczeniem. Pierwsze w Panteonie jest 
właśnie popiersie Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Obecnie już zostało po-
stawionych 12 pomników, dalsze są 
w realizacji. W związku z wyżej opisa-
ną sytuacją i odmową budowy pomnika 

w Wołominie powstał Społeczny Ko-
mitet Budowy Pomnika Poległych 
w Katastrofi e Smoleńskiej, który 
11 maja 2011 r. złożył do burmistrza 
Madziara oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej pismo o wyrażenie zgody 
i postawienie na działce nr 142 obręb 23,  
której właścicielem jest miasto, pomni-
ka ku pamięci 96 wybitnych Polaków 
tragicznie poległych pod Smoleńskiem.

NIE – dla budowy 
pomnika przez całą 
kadencję burmistrza 
Madziara

Uważaliśmy, że jeśli problemem jest 
wzniesienie pomnika samemu Prezy-
dentowi Lechowi Kaczyńskiemu, to 
pomnik upamiętniający wszystkie ofi a-
ry tragedii będzie do zaakceptowania 
nawet dla władz wołomińskiego PiS. 
Myliliśmy się i to bardzo. A jak? – 
świadczy o tym chociażby czteroletnia 
batalia korespondencji i końcowe NIE 
dla społecznej inicjatywy ludzi, którzy 
z własnych środków i różnych organi-
zacji społecznych oraz kombatanckich 
chcieli upamiętnić swoich tragicznie 
zmarłych rodaków. Należy tu zazna-
czyć, że  spośród ofi ar tej narodowej tra-
gedii wielu z nich gościło w Wołominie 
i naszym powiecie. Łącznie - bez odpo-
wiedzi władz miasta - pozostało osiem 
pism i zapytań Komitetu skierowanych 
do urzędu w Wołominie. Burmistrz 
Madziar dotrzymał prawie cztery lata 
wcześniej danego słowa, do końca jego 
kadencji sprawa pomnika nigdy nie sta-
nęła na obradach Sesji Rady Miejskiej. 
Wyborcy widocznie mu to zapamiętali 
i mimo wygranych przez PiS wybo-
rów samorządowych, Madziar przegrał 
swoją reelekcję.  Odpowiedzialnych za 
ignorowanie tak ważnej i bezpreceden-
sowej dla PiS sprawy, przez szefa wo-
łomińskiego PiS jest wielu więcej, a i ci 
muszą liczyć się z oceną wyborców.

Co dalej 
postanowi 
w sprawie 
Społeczny 
Komitet 
Budowy 
Pomnika?

W niechlubny ślad 
swojego poprzedni-
ka idzie obecny Prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej z ramie-
nia PiS - pan Leszek 
Czarzasty, na którego 
ręce  dnia 10 kwietnia 
2015r. w piątą rocznicę 
tragedii, Społeczny Ko-
mitet złożył kolejny już, 
bodajże dziesiąty wnio-
sek w sprawie budowy 
pomnika. Zaproponowano 
również do wyboru kolejny 
projekt pomnika autorstwa 
znanego artysty rzeźbiarza 
Tadeusza Tchórzewskiego. 
Do dnia dzisiejszego taktyka 
jest taka sama jak poprzed-
nio – Komitet nie otrzymał 
do dziś odpowiedzi. Zaintere-
sowanie w sprawie wykazała 
pani Burmistrz Elżbieta Radwan, która 
wprawdzie w niesygnowanym piśmie 
skierowanym do Komitetu, podejmuje 
temat budowy i lokalizacji, ale zara-
zem wskazuje na szereg tzw. trudnych 
okoliczności typu - brak planu miejsco-
wego zagospodarowania, bliskość pasa 
drogowego, dokonanie indywidualnej 
oceny obiektu, kwalifi kacja obiektu – 
jako budowa, architektura ogrodowa 
czy kultu religijnego itp. Komitet jed-
nak nie zamierza rezygnować i zamierza 
zburzyć tą tzw. samorządową biurokra-
tyczną ścianę. Czas nieubłaganie bie-
gnie – jak przypomina motto wypisane 

n a 
kościele Św. 

Jana Pawła II w Wadowicach  
„Czas ucieka – Wieczność czeka”.

Cenną uwagą w piśmie pani burmistrz 
do Komitetu jest powołanie się na usta-
wę o samorządzie gminnym. W związku 
z powyższym, Komitet zgłosi kolejny 
wniosek do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej wyłącznie w sprawie  wyraże-
nia zgody przez Radę Miejską na posta-
wienie pomnika na terenie Wołomina.

Prace w Panteonie Boha-
terów w Ossowie, idą w 
kierunku upamiętnienia 
kolejnych, wielkich Po-
laków, którzy tragicznie 

zginęli w katastrofi e 
pod Smoleńskiem

W Sanktuarium Narodowym w Osso-
wie, w Dolinie 96 Dębów Smoleńskich 
przy Kaplicy Matki Boskiej Zwycię-
skiej, tworzony jest Panteon Bohaterów 
pod patronatem Arcybiskupa Henryka 
Hosera Ordynariusza Diecezji War-
szawsko – Praskiej i Premiera RP Jaro-
sława Kaczyńskiego, przy zaangażowa-
niu ks. Dziekana Jana Andrzejewskiego 
– Kustosza Sanktuarium, Ryszarda Wal-
czaka, inicjatora i organizatora budowy 
Panteonu oraz grupy lokalnych patrio-
tów.

W ostatnich trzech latach, przy Kapli-
cy Matki Boskiej Zwycięskiej w Osso-
wie, w Dolinie Dębów Smoleńskich 
w „Panteonie Bohaterów” m.in. dzię-
ki wsparciu dobrych ludzi postawione 

zostało już dziesięć pomników: Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Bi-
skupa Polowego WP Gen. Tadeusza 
Płoskiego, Prezydenta RP Ryszarda 
Kaczorowskiego, Gen. Franciszka 
Gągora, Gen. Wojciecha Lubiń-
skiego, Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego, Biskupa Polowego 
WP. Kościoła Prawosławnego 
Mirona Chodakowskiego, Gen. 
Andrzeja Błasika, Anny Walen-
tynowicz i Janusza Kurtyki.

Obecnie za zgodą i błogo-
sławieństwem JE Ks. Arcy-
biskupa Henryka Hosera 
realizowana jest budowa po-
mnika śp. Stefana Melaka 
– Prezesa Komitetu Katyń-
skiego i Gen. Bronisława 
Kwiatkowskiego, którzy 
zginęli 10 kwietnia 2010 r. 
w narodowej tragedii pod 
Smoleńskiem. Odsłonię-
cie i poświęcenie pomni-
ka odbędzie się  w dniu  
święta Wojska Polskie-
go i jednocześnie 95 
rocznicy pokonania 
Armii Czerwonej 
w wojnie 1920 r. – 
15 sierpnia 2015 roku 

o godz. 10.30 w Sanktuarium Na-
rodowym w Ossowie.

Należy wyraźnie podkreślić wyjątko-
wą determinację w powstanie Panteonu 
Bohaterów w Ossowie pana Ryszarda 
Walczaka. To jego zaangażowanie, po-
mimo wielu trudności, na które napoty-
kał, a nawet obelg od osób znajomych 
- nie zahamowało prac nad tym wyjąt-
kowym, narodowym pomnikiem odda-
jącym hołd i pamięć wielkim Polakom, 
którzy zginęli na służbie dla Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Panteon Bohaterów 
w Ossowie to szczególne miejsce na 
mapie najnowszych dziejów naszej Oj-
czyzny, to 96 oddzielnych historii ludzi, 
historii o polskich patriotach, które nale-
ży przybliżać rodakom.

Ossów – Odsłonięcie pomnika prezesa IPN Janusza Kurtyki i Anny Walentynowicz w obecności najbliższej 
rodziny, JE ks. Abp Henryka Hosera, ks. prałata Jana Andrzejewskiego i Ryszarda Walczaka.
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1920 – kod „Rewolucja”1920 – kod „Rewolucja”
Jak polscy kryptolodzy złamali sowieckie kody radiowe

Rokrocznie przy okazji obchodów cudu nad Wisłą przypomina się o zasługach 
głównodowodzących, o bohaterstwie prostych żołnierzy czy obrosłej legendą 
śmierci Ks. Mjra Ignacego Skorupki pod Ossowem. Świętując 95. rocznicę zwy-
cięstwa nas bolszewicką hordą warto wspomnieć także o mniej znanych, a bar-
dzo zasłużonych bohaterach tamtej wojny – polskich kryptologów pod kierownic-
twem por. Jana Kowalewskiego.

Historycy nie mają wątpliwości, 
że wygrana w Bitwie Warszawskiej 
i całej wojnie polsko-bolszewickiej 
nie byłaby możliwa, gdyby polski 
wywiad wojskowy nie złamał so-
wieckich szyfrów. Wiedza ta nie 
należy już do tajemnych, a jednak 
dla większości społeczeństwa te 
karty naszej historii są wciąż mało 
znane. Dlaczego tak się dzieje? 
W XX-leciu międzywojennym wie-
dza ta pozostawała tajemnicą woj-
skową, a w okresie PRL-u trudno 
było zajmować się wojną 1920 r., 
w której Polscy deszyfranci złamali 
szyfry umożliwiające odczytywanie 
sowieckich radiogramów; wszak 
w latach 1944-89 ofi cjalnie kwitła 
przyjaźń pomiędzy Polską Ludową 
a bratnim narodem radzieckim.

Nieznany bohater
Upadek komunizmu oznaczał ko-

niec cenzury i dawał historykom 
nieskrępowane niemal możliwości 
prowadzenia badań. Przy okazji 
kolejnych rocznic wybuchu bądź 
zakończenia II wojny światowej 
Polacy musieli przypominać światu, 
że to my a nie Brytyjczycy, złama-
liśmy niemiecki kod Enigmy. Skąd 
mieliśmy tak dobrych deszyfran-
tów? Byli to współpracownicy i 
uczniowie człowieka, który stał za 
sukcesem odczytania sowieckich 
kodów w 1920 r. Tym cichym boha-

terem był por. Jan Kowalewski. Gdy 
w 1921 roku odznaczano zasłużo-
nych w wojnie polsko-bolszewic-
kiej, w tłumie dekorowanych ofi ce-
rów Sztabu Generalnego był obecny 
także skromny por. Jan Kowalewski. 
Gen. Sikorski dekorując go Krzy-
żem Srebrnym Virtuti Militari cicho 
szepnął mu do ucha: „Za wygranie 
wojny, Panie Poruczniku”. Czy rze-
czywiście to on wygrał wojnę? Był 
to wysiłek zbiorowy Narodu, jednak 
przypominanie zasług kolejnych bo-
haterów historii sprzed 95 lat to nasz 
obowiązek.

Kluczowe dane 
wywiadowcze

Pierwsze poważne opracowanie 
na temat pracy polskich kryptolo-
gów w 1920 r. ukazało się dekadę 
temu (Grzegorz Nowik, „Zanim zła-
mano Enigmę. Polski radiowywiad 
podczas wojny z bolszewicką Ro-
sją 1918-1920”, Warszawa 2004). 
Rok później odkryto stos waż-
nych dokumentów z epoki w Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym. 
Z kart książki Nowika i dostępnych 
już dziś dokumentów wiadomo, 
że bez pracy zespołu por. Jana 
Kowalewskiego nasza historia 
w 1920 r. mogła skończyć się tra-
gicznie dla naszego świeżo odrodzo-
nego państwa. Łączność radiowa so-
wieckiego dowództwa i frontowych 
armii, które parły na Warszawę 
w sierpniu 1920 roku opierała się na 

kodach operacyjnych pod krypto-
nimem „Rewolucja”. Ich złamanie 
pozwoliło polskiemu wywiadowi 
radiowemu zdobywać informacje 
zarówno o ruchach wojska, jak 
i o planach i zamiarach sowieckich. 
Polskie dowództwo z Piłsudskim 
na czele mogło na tej podstawie 
przygotować odpowiednią strategię 
obrony, a nawet przewidywać i wy-
przedzać ataki sowieckie. 

Tajne spec. znaczenia
Szkoda, że książka Nowika prze-

szła niemal nie zauważona, po-
dobnie jak pierwsze publikacje 
o polskim udziale w rozszyfrowa-
niu Enigmy, a mogła stać się rewe-
lacją na tę samą skalę. Na ponad 
tysiącu stronach przedstawia autor 
całą historię tego odkrycia, sposób 
rozszyfrowania kodu „Rewolucja” 
przez zespół wojskowych i matema-
tyków, takich jak Jan Kowalewski, 
Paweł Misiurewicz, Włodzimierz 
Rupniewski, Karol Bołdeskul a tak-
że profesorów uniwersyteckich ze 
Lwowa i Warszawy: Wacława Sier-
pińskiego, Stanisława Leśniewskie-
go i Stefana Mazurkiewicza.
Ścisła współpraca wybitnych 

umysłów różnych specjalności do-
prowadziła do złamania „Rewolu-
cji” i stała się najważniejszą, ukry-
tą na długie lata bronią polskiego 
wywiadu. Nie ujawniano jej przez 
cały okres międzywojenny z obawy 
przed stroną sowiecką, która stała 
się jeszcze potężniejszym wrogiem, 
wrogiem, który, zapewne według 
opinii wywiadu, nie powinien mieć 
i później większej świadomości 
o rozpoznaniu jego tajemnic. 

Zatrzymać barbarzyńców
Tak jak wcześniej pod Wiedniem, 

tak w 1920 r. pod Warszawą Pola-
kom udało się zatrzymać barbarzyń-
ców zagrażających całej Europie. 
Jak wiadomo, podbój Polski miał 
być tylko pierwszym etapem so-
wieckiego marszu na Zachód. Od 
początku jednak ścierały się w do-
wództwie sowieckim dwie strategie 
tego marszu: w kierunku na War-
szawę i Berlin a druga bardziej na 
południe, przez Lwów, Budapeszt, 
Wiedeń. Do tej rozbieżności dołą-
czyła się rywalizacja dowódców ar-
mii, Tuchaczewskiego dowodzące-
go Frontem Zachodnim, Jegorowa 
i Budionnego na czele Konnej Armii 
(za którymi stał Stalin) oraz samego 
Trockiego jako naczelnego wodza. 
Armia Tuchaczewskiego uderzała 
sama na Warszawę, bez wsparcia 
z południa Armii Budionnego, który 
działał na własną rękę, koncentrując 
się na zdobyciu Lwowa. 

Umrzeć za Radzymin 
i Ossów

Budionny zlekceważył naglące 
rozkazy (które rozszyfrował właśnie 

polski wywiad radiowy) i nie zdążył 
już połączyć się z Armią Tuchaczew-
skiego. Polskie dowództwo w pełni 
zorientowane w tej sytuacji, mogło 
ją wykorzystać, ściągnąć wcześniej 
wojska z południa, zablokować po-
chód Budionnego i przejść do kontr-
ofensywy, okrążając tyły sowieckie-
go Frontu Zachodniego. Bez wiedzy 
o informacjach wywiadu radiowego 
te manewry polskiego dowództwa 
podczas Bitwy Warszawskiej mo-
gły się wydać ryzykowne lub na-
wet straceńcze, dziś wiemy, że były 
ściśle zaplanowane i skalkulowane, 
opierały się bowiem na pełnym roz-
poznaniu sytuacji przeciwnika przez 
polski wywiad. Wiemy też, że tylko 
dzięki sukcesom polskich kryptolo-
gów śmierć setek żołnierzy i ochot-
ników pod Radzyminem i Ossowem 

miały w ostatecznym rozrachunku 
sens i przyniosły nam wiktorię. 
I aż prosi się, by tematem tym zajęli 
się fi lmowcy i pokusili się wresz-
cie o stworzenie produkcji łączącej 
w jedno wątki historyczne, sensa-
cyjne, szpiegowskie... 

Robert Szydlik

Nieznany bohater por. Jan Kowalew-
ski, który złamał sowieckie kody szy-
frujące w 1920 r.

Kadr z fi lmu „Bitwa Warszawska 1920”.

Wojsko polskie na liniach obronnych pod Radzyminem.
Pieczęć okolicznościowa samorzą-
dowej instytucji kultury działającej 
w Ossowie, rys. Robert Szydlik, autor 
artykułu
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Grzegorz Lipski

6 września, w referendum – Tak, Nie, Tak6 września, w referendum – Tak, Nie, Tak
Pierwsze – TAK,
popiera jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW), któ-

re to:
1. Znoszą ograniczenie czynnego prawa wyborcze-

go, wynikające z przymusu tworzenia i kandydowania 
z wielomandatowych list. Zrównują szanse, obniżają 
koszty kampanii i ograniczają obszar, na którym łatwiej 
ją prowadzić.

2. Przywracają biernemu prawu wyborczemu walor 
bezpośredniego wyboru i  pozbawiony on będzie prese-
lekcji dokonywanych w partyjnych gabinetach. Kandy-
daci z racji bliskiego związku z mieszkańcami okręgu są 
bardziej rozpoznawalni i dostępni. 

3. Poprawiają zakres realizacji programów wybor-
czych. Posłowie sprawują mandat w oparciu o swojego rodzaju umowę społeczną - poparcie 
w zamian za spersonalizowane wykonywanie woli wyborców. Tworzą rządy ukierunkowane na 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w przeciwieństwie do tych powoływanych przez ideowe 
koalicje, pochłonięte przejęciem władzy i zwalczaniem przeciwnika. 

4. Nie preferują politycznych celebrytów „przywożonych w teczkach” i umieszczanych na 
szczytach list. Likwidują spory o miejsca i samowolę liderów w ich ustalaniu. Eliminują posłów 
bez poparcia, powołanych nie wolą wyborców, a proporcją podziału. Stąd nie pojawi się dyspo-
zycyjność wobec lidera, a lojalność wobec wyborcy. 

5. Dają posłom silniejszy mandat i demokratyzują proces stanowienia praw. Są oni zorgani-
zowani w klubach tym samym umocowaniem, nieskrępowanym przez partyjnych „wodzów”. 
Działając na równych prawach, ograniczają jedynowładztwo, dyscyplinę partyjną i ideologiczne 
naciski. 

6. Powstrzymują nieodpowiedzialne zachowania posłów. Łatwiej jest dokonać ich rozliczeń na 
bazie indywidualnych zobowiązań z kampanii. Tak wyłonione reprezentacje są zdecydowanie 
wiarygodniejsze od opartych na proporcjach i rozmywanej nią odpowiedzialności.

7. Są tanie, szybkie w przeprowadzeniu, przejrzyste oraz łatwe w nadzorze i kontroli. Przej-
ście do lepiej dostosowanego i bardziej reprezentatywnego trybu wyłaniania składu parlamentu 

może następować w drodze ewolucyjnych 
zmian.

8. Wbrew rozpowszechnianym opiniom 
nie budują i nie utrwalają dwupartyjnego 
podziału sceny politycznej. W parlamen-
tach państw z czołówki gospodarczej 
i politycznej świata opartych na JOW, za-
siadają przedstawiciele wielu ugrupowań 
politycznych. Dwubiegunowy podział na 
koalicję i opozycję występuje wszędzie, 
a ich skład przy JOW jest mniej płynny.

9. Tworzą stabilniejsze, sprawniejsze 
i mniej narażone na rozpad rządy. Spory 
rozwiązuje wynik wyborczy koalicji programowej tworzonej przed aktem wyborczym. Wygry-
wa ta, która przedstawi w ocenie wyborców lepszą propozycję.

10. Dać mogą mieszkańcom powiatu wołomińskiego trzykrotnie liczniejszą i jakościowo lep-
szą reprezentację w Sejmie RP . Jest to kolosalny wzrost wpływu na przedstawicieli stanowią-
cych prawo, tworzących i sprawujących rządy. 

Drugie -  NIE,
pozbawia partie polityczne środków z budżetu państwa i czyni oszczędności. Likwiduje przy-

mus utrzymywania przez obywateli dystansujących się od ich działań. 

Trzecie  - TAK, 
zapewni obywatelom rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na ich korzyść i ograniczy swo-

bodę interpretacji urzędników.

UWAGA: Bardzo ważne, bez trzech zakreśleń UWAGA: Bardzo ważne, bez trzech zakreśleń 
oddany głos będzie NIEWAŻNY!oddany głos będzie NIEWAŻNY!

REKLAMA

Spełniło się marzenieSpełniło się marzenie
Sebastiana z WołominaSebastiana z Wołomina
W dniach 10-16 sierpnia 2015 podczas Podróży Spełnionych Fan-
tazji spełnią się marzenia materialne 30 podopiecznych Fundacji 
Dziecięca Fantazja z województw wielkopolskiego, łódzkiego, lu-
buskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.  
Razem z fundacją marzenia spełniają marzenia wolontariusze z Ka-
nady. Jest to już 50-ta Podróż Spełnionych Fantazji organizowana 
przez Fundację Dziecięca Fantazja.

Pierwszym marzycielem na trasie był 16-letni Se-
bastian z Wołomina. Chłopiec od urodzenia choruje 
na rozszczep kręgosłupa czyli przepuklinę opono-
wo-rdzeniową. Porusza się na wózku inwalidzkim 
co nie przeszkadza mu być aktywnym i korzystać 
z życia. Stara się żyć tak samo jak jego rówieśni-
cy choć wie, że musi się bardziej starać. Sebastian 
uwielbia sport. Nie tylko ogląda, ale także gra w ko-
szykówkę na wózkach i jeździ na zawody. Sebastian 
ma mnóstwo medali i pucharów, także za taniec na 
wózkach, który wcześniej trenował.(...)

10 sierpnia w godzinach porannych marzenie Se-
bastiana stało się rzeczywistością. Chłopiec nic nie 
wiedział o wizycie fundacji, była to dla niego cał-
kowita niespodzianka. Był bardzo zaskoczony go-
śćmi i prezentami. Każdy prezent otwierał powoli, 
dokładnie oglądał, czytał informacje z tyłu. Cie-
szył się ze wszystkiego, ale najbardziej oczywiście 
z konsoli Xbox Kinect. Dodatkowo Sebastian 
otrzymał bardzo dużo gier. Gdy chłopiec przebywa 
w domu brakuje mu aktywności dlatego jego wiel-
kim marzeniem było posiadanie konsoli, żeby mógł 
grać w gry ruchowe co jest nie tylko zabawą, ale tak-
że wspaniałą formą rehabilitacji. Konsola została od 
razu podłączona i Sebastian mógł zacząć grać. Jako 
fan sportu wybrał na początek grę FIFA 15.(...)

Fundusze na realizację fantazji Sebastiana zostały 
zebrane podczas charytatywnego festynu rodzin-
nego „Wesoła Chatka z Fantazją”, który odbył się 
w Wołominie w czerwcu br. Piknik odbył się dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji Niepubliczne-
go Przedszkola Wesoła Chatka oraz rodziców dzieci 
tam uczęszczających, jak również ogromnej pomo-
cy Pani Burmistrz Elżbiecie Radwan. Urząd Miejski 
w Wołominie objął wydarzenie patronatem oraz 
udostępnił na organizację imprezy skwer w parku 

Wodiczki.(...)
Fundację Dziecięca Fantazja i jej podopiecznych 

można wesprzeć:
•  przez wpłatę na konto Fundacji prowadzo-

ne w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 
nr 14 1930 1523 2310 0345 8400 0001, 

•  „zaadoptowaniem” konkretnego marzenia chorego 
dziecka z danego regionu, 

•  przez przekazanie odpisu 1% podatku dochodowe-
go na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja W PIT-cie 
wystarczy wpisać nr KRS: 0000168783

•  uczestnictwem w imprezach organizowanych 
przez cały rok na rzecz podopiecznych,

•  polubieniem fanpage’u Fundacji www.facebook.
com/DzieciecaFantazja

Więcej na: www.f-df.pl oraz 
Joanna Polakowska – Fundacja Dziecięca Fantazja
kom.: + 48 604 213 013, e-mail: info@f-df.pl
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Monika Banaszek na najwyższym miejscu podium.
REKLAMA
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Uroczystości 95. rocznicyUroczystości 95. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 rokuBitwy Warszawskiej 1920 roku

W tym roku z inicjatywy bur-
mistrz Elżbiety Radwan wrócono 
do dobrej tradycji występowania 
o patronaty najwyższych władz 
państwowych nad uroczystościa-
mi rocznicowymi Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku, a w szczególności 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W ubiegłym tygodniu Bur-
mistrz Wołomina zwróciła się 
w kolejnym liście do prezydenta An-
drzeja Dudy ponawiając zaproszenie 
i prośbę o objęcie patronatem także 
całego projektu budowy Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku, co 
byłoby najlepszą formułą działania, 
gwarantującą godne uczczenie bo-
haterów wojny polsko-bolszewic-
kiej.

Władze Wołomina nie ustają 
w wysiłkach, by projektowi budo-
wy muzeum nadać przyspieszenie. 
Oczywistym jest, że godne upa-
miętnienie bohaterów wojny pol-
sko-bolszewickiej powinno być 
przedmiotem troski wszystkich-
przedstawicieli naszego państwa, 
wszystkich środowisk – niezależnie 
od barw politycznych. 7 sierpnia 
podczas konferencji w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie Elż-
bieta Radwan – burmistrz Woło-
mina i Maksym Gołoś – dyrektor 
Samorządowej Instytucji Kultury 
Park Kulturowy Ossów – Wrota Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku, przy 
okazji zawarcia umowy o współpra-
cy pomiędzy muzeum a Centrum 

Informacji Turystyczno Historycz-
nej w Ossowie, szczegółowo in-
formowali licznie zgromadzonych 
dziennikarzy o zaplanowanych ob-
chodach 95. rocznicy. Podkreślono, 
że jest to ostatni moment na pod-
jęcie działań zmierzających do 
uhonorowania 100. rocznicy tego 
wyjątkowego zwycięstwa w formie 
m.in. muzeum.

Uroczystości rocznicowe „Cudu 
Nad Wisłą” rozpoczną się w tym 
roku w piątkowy wieczór o go-
dzinie 21:00 uroczystym Apelem 
Poległych przy krzyżu upamiętnia-
jącym bohaterską śmierć Księdza 
Ignacego Skorupki w Ossowie. 
Władze samorządowe wspólnie 
z mieszkańcami oddadzą hołd temu 
bohaterskiemu kapłanowi. Z kolei 
w sobotni poranek 15 sierpnia w 
Wołominie złożone zostaną kwiaty 
pod pomnikiem Obrońcom Ojczy-
zny 1920 roku na Placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Pomnik ten 
– dla upamiętnienia zwycięskiego 
boju i wizyty Marszałka w sierpniu 
1920 roku w Wołominie – ufundo-
wali w 10. rocznicę Cudu nad Wisłą 
mieszkańcy miasta. Zniszczony po 
II wojnie światowej monument zo-
stał odbudowany w sierpniu 1995 
roku.

Sobotnie uroczystości w Ossowie 
rozpocznie o godzinie 10:00 modli-
twa przy Krzyżu Pamięci Księdza 
Ignacego Skorupki. Tuż po niej na 
Polanie Dębów Pamięci nastąpi od-
słonięcie popiersia generała broni 
Mirosława Kwiatkowskiego oraz 
Stefana Melaka. Na godzinę 11:15 
zaplanowano uroczystą mszę świętą 
w kaplicy na Cmentarzu Poległych, 
którą koncelebrował będzie ks. Ar-
cybiskup Henryk Hoser. Po mszy 
odbędzie się Apel Poległych i zło-
żenie wieńców na Cmentarzu Pole-
głych podczas boju w 1920 r.

W tym roku także będziemy mieli 
okazję zobaczyć inscenizację Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. O godzinie 
14:00 pola Ossowa zamienią się 
w arenę walki polsko-bolszewickiej 
sprzed 95. lat. Po widowisku roz-
poczną się XV Mistrzostwa Forma-
cji Kawaleryjskich, które zakończą 
się w niedzielę.

Od godziny 16:00 na terenie bo-
iska Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ossowie rozpocznie się festyn 
letni przygotowany przez Miejski 
Dom Kultury w Wołominie. Pierw-
sza część festynu skierowana będzie 
do najmłodszych. Z programem 
dla dzieci wystąpi Teatr Wariacja, 
który zaprezentuje spektakl „Trzej 
muszkieterowie” oraz poprowa-
dzi rodzinne zabawy i animacje. 
O godzinie 18:00 rozpocznie się 
koncertowa część festynu. Jako 
pierwszy z koncertem muzyki rom-
skiej wystąpi Dziani z zespołem 
i tancerkami. Następnie na scenie 
pojawi się zespół Mega Dance, któ-
ry zaprezentuje typowo dyskoteko-
we rytmy.

Na koncert gwiazdy wieczoru za-
praszamy na godzinę 20:00, kiedy 
to wystąpi Mrozu. Zgromadzeni 

Bardzo ładny gest burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan i we Bardzo ładny gest burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan i we 
właściwym czasie. Mamy nadzieję, że pan Prezydent RP Andrzej właściwym czasie. Mamy nadzieję, że pan Prezydent RP Andrzej 
Duda będzie w Ossowie 15 sierpnia w 95. rocznicę pokonania Duda będzie w Ossowie 15 sierpnia w 95. rocznicę pokonania 
Armii Czerwonej bolszewików pod Warszawą w 1920 roku.Armii Czerwonej bolszewików pod Warszawą w 1920 roku.

Tegoroczne uroczystości związane z 95. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
„Cud Nad Wisłą” w Ossowie rozpoczną się już w piątek 14 sierpnia i potrwają do 
niedzieli. Patriotycznym obchodom święta będą towarzyszyć także liczne wyda-
rzenia kulturalne i edukacyjne.

będą mieli okazję usłyszeć takie 
hity jak „Miliony monet” czy „Nic 
do stracenia”. Po zakończeniu wy-
stępu gwiazdy rozpocznie się pokaz 
sztucznych ogni.

Przez całą sobotę na terenie Ze-
społu Szkół w Ossowie będzie 
trwał Piknik Patriotyczny „Polska 
Swemu Obrońcy”, przygotowany 
przez Instytucję Kultury Ossów 
1920 – Wrota Bitwy Warszawskiej. 
Nazwa pikniku nawiązuje wprost do 
napisu widniejącego w otoku z liści 
dębowych na rewersie Medalu Pa-
miątkowego za Wojnę 1918-1921. 
Podczas wydarzenia będzie można 
odwiedzić prawdziwy obóz woj-
skowy z 1920 roku, punkt werbun-
kowy, wziąć udział w konkursach 
sprawnościowych na torze małego 

komandosa, w musztrze, czy po-
strzelać na specjalnie przygotowa-
nej strzelnicy. Zaplanowano także 
ekspozycję pojazdów militarnych, 
dioramę historyczną, seanse fi lmo-
we i wiele innych atrakcji, które 
budują świadomość społeczną ich 
uczestników i widzów.

Niedzielne przedpołudnie roz-
pocznie się mszą świętą o godzi-
nie 10:00 w kaplicy na Cmentarzu 
Poległych. Następnie do godziny 
15:00 kontynuowane będą XV Mi-
strzostwa Formacji Kawaleryjskich 
o puchar Ministra Obrony Naro-
dowej, które zakończą tegoroczne 
trzydniowe obchody 95. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
w Ossowie.
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Zasłużony dla Wołomina ks. prałat Jana SikoraZasłużony dla Wołomina ks. prałat Jana Sikora

Jan Sikora urodził się 29 sierpnia 
1921 r. w Transborze nad Świdrem, 
niewielkiej wsi w gminie Wielgolas, 
położonej 20 km na wschód od Miń-
ska Mazowieckiego. Ksiądz Jan jest 
najstarszym z sześciorga dzieci Jana 
i Aleksandry z Sawińskich.

Uczęszczał do szkoły podstawo-
wej w Transborze. W latach 1933-
1936 uczył się w Szkole Powszech-
nej w Parysowie k. Garwolina. 
W 1936 r. rozpoczął naukę w Pań-
stwowym Gimnazjum Męskim nr 
47 w Siennicy, gdzie kierował za-
stępem harcerskim.

Przez pierwsze dwa lata okupacji 
niemieckiej pracował wraz z ojcem 
w rodzinnej wsi. Jesienią 1941 roku 
Jan Sikora zapisał się do IV klasy 
gimnazjum w Mińsku Mazowiec-
kim, aby na tajnych kompletach 
kontynuować naukę. Rok później 
zdał egzamin do Liceum Humani-
stycznego w Mińsku Mazowiec-
kim. Po niedługim czasie trafi ł do 
konspiracji. Został członkiem Sza-
rych Szeregów. Był w drużynie kpr. 
pchor. Józefa Popiela „Skalnego”. 
Jego plutonem dowodził por. Tade-
usz Smoleński „Sęk”.

Od listopada 1942 r. do marca 
1943 r. uczył się w mińskiej Pod-
chorążówce, której komendantem 
był mjr Władysław Reda, później-
szy 1. ofi cer sztabu 8. Dywizji Pie-
choty AK im. Romualda Traugutta 
i Mazowieckiej Brygady Kawalerii. 
W maju 1943 r. komendant Obwo-
du AK Ludwik Wolański „Lubicz” 
wręczył Janowi Sikorze nominację 
na stopień kaprala podchorążego.

Jan Sikora rozpoczął pracę 
w podziemiu jako goniec (przewo-
ził na rowerze meldunki), następnie 
wstąpił do służby wywiadowczej 
w Mińsku Mazowieckim. W lutym 
1944 r., po nieudanej akcji odbicia 
więźniów w Latowiczu, schronił się 
w oddziale partyzanckim.

Od 17 lutego do 1 kwietnia 1944 r. 
Jan Sikora „Przemysław” służył 
w leśnym oddziale Obwodu 
„Mewa”. Był drugim zastępcą do-
wódcy oddziału pchor. Kazimie-
rza Aniszewskiego „Dęboroga”, 
Edwarda Wasilewskiego „Wichu-
ra” i Jana Migdalskiego „Vis”. 
W kwietniu 1944 r. przyjechał do 
Warszawy, gdzie przez kilka mie-
sięcy działał w dywersji. Podlegał 
wówczas Szefowi Dywersji z Miń-
ska Mazowieckiego, por. Janowi 
Goińskiemu „Grotowi”.

25 lipca 1944 r. powrócił do Miń-
ska Mazowieckiego, pod komendę 
por. Ludwika Wolańskiego „Lubi-
cza”. W czasie akcji zbrojnej „Bu-
rza”, jako podporucznik, dowodził 
plutonem dywersyjnym. Walczył 
w 1. szwadronie 7. Pułku Ułanów, 
który od 1943 r. nosił kryptonim 
„Jeleń”. Pierwszym zadaniem była 
udana akcja wysadzenia torów kole-
jowych na linii Mińsk Mazowiecki 
- Dębe Wielkie. Później działali na 
tyłach wycofujących się pod napo-
rem Armii Czerwonej wojsk nie-
mieckich.

Jan Sikora został aresztowany 
przez kontrwywiad sowiecki 28 
listopada 1944 r. Bezpośrednim 
powodem zatrzymania były m.in. 

znalezione w czasie rewizji mapy 
z okresu nauki w Podchorążówce. 
W więzieniu spędził dwa tygodnie, 
skąd został wykupiony. Nękany 
przez Służbę Bezpieczeństwa, ukry-
wał się przez prawie rok.

20 września 1945 r. Jan Sikora 
wstąpił do Seminarium Duchow-
nego na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. 17 grudnia 1950 r. 
został wyświęcony na kapłana przez 
księdza prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Msza święta prymicyjna od-
była się najpierw na Jasnej Górze, 
a potem w Latowiczu. W tym sa-
mym roku został wikariuszem 
w parafi i w Żyrardowie. Uczył reli-
gii i był kapelanem żyrardowskiego 
szpitala. W 1957 r. został przenie-
siony do parafi i pw. Dzieciątka Je-
zus na warszawskim Żoliborzu. Od 
września 1960 r. pracował w parafi i 
pw. św. Teresy na Tamce w Warsza-
wie.

Przyjechał do Wołomina latem 
1962 r., gdzie zastał świątynię w sta-
nie surowym, niedawno odbudowa-
ną po zniszczeniach wojennych. 18 
czerwca 1962 r. przejął obowiązki 
po księdzu Grabowskim, pozostając 
wikariuszem, a później przez kilka 
lat administratorem parafi i. W la-
tach 1962–1969 Jan Sikora przepro-
wadził remont kaplicy oraz plebanii. 
Ogrodził kościelny plac i cmentarz. 
Był pomysłodawcą fresków przed-
stawiających „1000 lat historii Pol-
ski i Kościoła w naszej Ojczyźnie”. 
Za namową księdza Jana Sikory 
w 1962 r. w parafi i podjęły pracę 
siostry michalitki ze Zgromadzenia 
św. Michała Archanioła.

Do 1970 r. Urząd do Spraw Wy-
znań nie wyrażał zgody na miano-
wanie Jana Sikory proboszczem 
w Wołominie, ze względu na 
„brak kwalifi kacji obywatelskich”. 
W rzeczywistości na decyzji władz 
zaważyła wojenna przeszłość księ-
dza, żołnierza Armii Krajowej oraz 
intensywna akcja katechizacji dzieci 
i młodzieży, jaką rozpoczął zaraz po 
przyjeździe do Wołomina.

Od 1970 r. współorganizował 
w Warszawie msze dla kombatan-
tów i pielgrzymki na Jasną Górę. 
Był Kanonikiem Kapituły Katedral-
nej diecezji warszawsko-praskiej.

Staraniem księdza proboszcza 
1 września 1986 r. został poświę-

cony kościół pw. Matki Bożej Kró-
lowej Polski przy ulicy Kurkowej 
w Wołominie, a w 1997 r. konsekro-
wano kościół pw. N.M.P. Królowej 
Różańca Świętego we wsi Majdan 
koło Wołomina.

W czerwcu 1999 r. ks. prałat Jan 
Sikora przeszedł na emeryturę.

Ksiądz prałat Jan Sikora był pod-
pułkownikiem Wojska Polskiego, 
członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, kapela-
nem żołnierzy AK Obwód „Mewa 
- Kamień” (Mińsk Mazowiecki) 
oraz członkiem Stowarzyszenia 
Weteranów 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich im. gen. K. Sosnkowskiego, 
przewodniczył Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Pułków Kawalerii 
i Artylerii Konnej.

Jan Sikora został odznaczony 

m.in.: Krzyżem Walecznych (przy-
znanym przez emigracyjny rząd 
polski w Londynie), Krzyżem Ofi -
cerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, srebrnym Krzy-
żem Zasługi z Mieczami, Medalem 
za Wojnę 1939 r. Posiada tytuł Ka-
pelana Honorowego Ojca Święte-
go. Mieszkańcy Wołomina, uho-
norowali Księdza Prałata medalem 
„Zasłużony dla Miasta Wołomina”, 
nagrodą Wołominiaka Roku 2000 
oraz statuetką Anioła Stróża Ziemi 
Wołomińskiej. 11 stycznia 2009 r. 
został wyróżniony medalem Milito 
pro Christo (Walczę dla Chrystusa) 
ordynariatu polowego Wojska Pol-
skiego.

źródło: pl.wikipedia.org

17 sierpnia będziemy obchodzić czwartą rocznicę śmierci wybitnego kapłana. Zasłużonego dla Ojczyzny, Wołomina i ziemi wołomińskiej 
Księdza Prałata Jana Sikory. Śp. ks. prałat był od 1962 roku proboszczem parafi i pw. M.B. Czętochowskiej w Wołominie.

Wołomin zadba o seniorówWołomin zadba o seniorów
Gmina Wołomin otrzymała 226 tys. zł dofi nansowania na utworzenie dziennego 
domu opieki dla seniorów. To kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców.

W minioną środę w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów odbyło 
się uroczyste spotkanie inauguru-
jące I Edycję Wieloletniego Pro-
gramu „Senior-WIGOR” na lata 
2015 – 2020. Podczas uroczystości 
przedstawiciele samorządów, któ-
re zakwalifi kowały się do progra-
mu, otrzymali listy gratulacyjne. 
W imieniu gminy Wołomin list gra-
tulacyjny odebrała wiceburmistrz 
Edyta Zbieć.

– To nasz kolejny sukces, który 
pokazuje, że z determinacją apliku-
jemy o środki zewnętrzne – mówi 

burmistrz Elżbieta Radwan. - Po-
dziękowania należą się wicebur-
mistrz Edycie Zbieć i pracownikom 
urzędu, którzy doskonale rozumieją, 
jak ważne jest wspieranie seniorów. 
Cieszę się, że na terenie Wołomina 
powstanie miejsce pobytu dla osób 
starszych, które pozostają samotne 
nie tylko w ciągu dnia, kiedy współ-
domownicy pracują, ale często tak-
że przez całą dobę. Zadbamy o nich 
i udowodnimy, że są naprawdę po-
trzebni – dodaje burmistrz.

Otrzymane środki pozwolą na 
utworzenie dziennego domu opieki 

dla seniorów. Placówka „Senior-
-WIGOR” powstanie przy ulicy 
Legionów 31A. Zapewni ona co 
najmniej 8-godzinną opiekę dla mi-
nimum 15 seniorów z gminy Wo-
łomin (pięć dni w tygodniu, wraz 
z szeroką ofertą usług – m.in. ćwi-
czenia rozwijające pamięć i koncen-
trację, warsztaty terapii zajęciowej, 
zajęcia ogólnorozwojowe). Plano-
wany termin otwarcia nowej pla-
cówki to 1 grudnia 2015 roku.

UM Wołomin

Ks. Prałat Jan Sikora odbiera z rąk ks. dziekana Sylwestra Sienkiewicza statuet-
kę Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej.

Biografi a ks. Prałata Jana Sikory wydana w I rocznicę śmierci przez K. A. Zycha.
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„Cała władza w ręce rad” –
tymi słowami towarzysz Lenin,
W pewien dzień listopadowy,
ogłosił światu przewrót październikowy.

Rozpoczęta wówczas eksterminacja elity politycznej,
w późniejszym czasie zyskała miano rewolucji socjalistycznej.
Która to rewolucja ogłosiła światu
unieważnienie carskich rozbiorowych traktatów.

Niepodległości nie wywalczyli Piłsudski, Dmowski i Paderewski,
lecz dał ją nam w prezencie proletariat sowiecki.
W podziękowaniu za ten dar hojny, służąc narodowi,
Dzierżyński z Marchlewskim chcieli Polskę zwrócić Leninowi.

Kiedy plan się nie powiódł i nie wyszło nic z tego,
Lenin wysłał na nas marszałka Tuchaczewskiego.
Wysoko wykształcony, jeszcze wyżej urodzony,
gwałcił i mordował nasze matki, siostry, żony.

Gdy polskie wsie i miasta łupem bandytów padały,
w obronie odrodzonego państwa stanął naród cały.
I ku zaskoczeniu tych synów ciemności,
polski chłop i robotnik bronili niepodległości.

Młodzi chłopcy i dziewczęta, nastoletni często,
bronili Najjaśniejszej, choć trup padał gęsto.
A teraz użyję nazwy poetyckiej –
byli to bohaterscy żołnierze legii akademickiej.

Wśród nich ksiądz Skorupka, postać kryształowa,
oddał swe młode życie na polach Ossowa.
Wszystkich wspólnym wysiłkiem, wysiłkiem narodu,
Polskę w popłochu opuszczali najeźdźcy ze wschodu.

Niepodległa – 1920Niepodległa – 1920

Czesław Ireneusz Grabowski urodził się 13.08.1951 r. na Podla-
siu. Od czterdziestu lat jest mieszkańcem Kobyłki.

W czasie odbywania służby wojskowej za swoją patriotyczną postawę 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 aktywnie uczestniczy w pracach Klubu Gaze-
ty Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce.

Uroczyste odsłonięcie Uroczyste odsłonięcie 
kolejnych pomników w Ossowiekolejnych pomników w Ossowie

Ryszard Walczak
Prezes Komitetu i Kapituły

Dyrekcja wołomińskiego szpitala – od lewej: Tomasz Boroński, Urszula Starużyk, Jarosław Pohl, Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski.

Kup pan cegłęKup pan cegłę
Na stronie internetowej Szpitala Powiatowego 
w Wołominie można przeczytać, że 13 lipca 2015 
r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołomi-
nie – Andrzej Gruza i Prezes Spółki Architekto-
nicznej podpisali umowę dotyczącą opracowa-
nia koncepcji częściowej modernizacji szpitala. 
Umowa dotyczy przede wszystkim projektu kon-
cepcyjnego rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego oraz częściowej rozbudowy szpitala 
z przeznaczeniem na Przychodnię Specjalistyczną.

Przy powstawaniu projektu i jego 
realizacji odbędzie się też przegląd 
placówki z ewentualnym  wska-
zaniem innych kierunków moder-
nizacyjnych. Wybrana fi rma jest 
pracownią architektoniczną spe-
cjalizującą  się w projektowaniu 
obiektów ochrony zdrowia. Dalej 
są wymienione zasługi wspomnia-
nej fi rmy oraz wykształcenie jej 
prezesa. Z notatki na stronie do-
wiadujemy się, że jest on jedynym 
architektem w Polsce posiadającym 
specjalizację Master of Enginie-
ering in Hospital Designing, nada-
waną przez belgijską uczelnię KU 
Leuven, potwierdzającą najwyższe 
przygotowanie w zakresie projek-
towania obiektów medycznych”. 
Cuda jakieś będą budować w tym 
Wołominie, skoro aż takich fa-
chowców – z najwyższej półki – się 
zatrudnia. Można domniemywać, 
że w takim Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym nie będzie kolejek, 
pacjenci nie będą dostawać kolo-
rowych karteczek zamiast pomo-
cy medycznej, a personel nie bę-
dzie łaził jak przysłowiowe muchy 
w smole. I może wreszcie jakiś kie-
rownik SOR zagości tutaj na dłużej, 
bo znowu jest ogłoszenie o kon-
kursie na to stanowisko, co znaczy, 
że ostatnia lekarka na tym stanowi-
sku, nie zabawiła w wołomińskim 
szpitalu zbyt długo. Co do moder-
nizacji SOR, to ponoć – co znowu 
wiemy ze strony internetowej szpi-
tala – prace dotyczące projektu już 
się rozpoczęły bo… „wykonana 
została wizja lokalna w obecności 
pracowników szpitala”. 

I jeszcze jeden cytat: „Szpital spo-
dziewa się pozyskać fundusze na 
w/w inwestycje ze środków Unii 
Europejskiej (I połowa 2016 r.) przy 
wsparciu Starostwa Powiatu Woło-
mińskiego.” Spodziewa się to nic 

więcej jak wyrażenie nadziei, lep-
sze byłoby określenie, że dyrekcja 
szpitala złożyła doskonały wniosek 
i dostanie na początku przyszłego 
roku fundusze na inwestycję. Żeby 
nie skończyło się jak zwykle – 
że znowu powiat wyłoży pieniądze, 
tak jak na wszystkie realizowane 
dotychczas inwestycje.  

Gdyby jednak to „spodziewa się” 
nie wypaliło, to szpital wypuścił do 
obiegu ulotki zachęcające do wpłat 
darowizn na zakup sprzętu medycz-
nego. Pomysł przedni, tylko po co 
w takim razie szpital wciąż wyciąga 
ręce do powiatu i chce pieniędzy na 
zakup sprzętu. To może aż za dużo 
tego sprzętu będzie, jak akcja „kup 
pan cegłę” zyska akceptację byłych, 
obecnych i przyszłych pacjentów, 
którzy masowo będą przekazywać 
darowizny na tak szczytny cel. Po-
wiat Wołomiński, jako organ prowa-
dzący szpital odciął się od cegiełek, 
informując na swojej stronie inter-
netowej, że inicjatywa wyszła od 
dyrekcji szpitala. Ciekawe który to 
z pięciu dyrektorów wykazał się 
taką pomysłowością? 

W każdym razie, skoro akcja trwa 
od kilku miesięcy, to chcielibyśmy 
wiedzieć, ile to udało się pozyskać 
z darowizn na zakup sprzętu me-
dycznego i jakiż to sprzęt za te da-
rowane od wdzięcznych pacjentów 
pieniądze zakupiono. 

A skoro już wspomnieliśmy o dy-
rektorach, to po raz kolejny pytamy 
organ prowadzący, czy musi ich być 
aż pięciu. Gdyby tak zlikwidować 
ze dwa całkiem zbędne dyrektorskie 

stołki, to za zaoszczędzone w ten 
sposób pieniądze można by zakupić 
sprzęt, zamiast uprawiać taką że-
braninę. Na początek proponujemy 
likwidację stanowiska dyrektora od 
pielęgniarek, jako rzadko praktyko-

wane w innych placówkach z po-
wodu swojej zbędności. Jesteśmy 
nawet gotowi przeprowadzić ankie-
tę wśród mieszkańców powiatu, po-
twierdzającą nasze propozycje.

JA
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Podwarszawskie Kluby PiłkarskiePodwarszawskie Kluby Piłkarskie

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Powiat legionowski
Najstarszym i zdecydowanie naj-

lepszym klubem piłkarskim powia-
tu jest Legionovia Legionowo. Klub 
został utworzony  w 1930 roku 
z inicjatywy miejscowego oddziału 
Polskiej Partii Socjalistycznej jako 
Robotniczy Klub Sportowy „Czer-
woni”. Grał wówczas w II lidze. 
W latach 80. klub działał przy Szkole 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Po upadku komuny przywrócono 
w 1989 roku nazwę Legionovia. 
Największym sukcesem sportowym 
było zdobycie IV miejsca w II li-
dze w sezonie 2013-2014. Ubiegły 
sezon piłkarze Legionovi ukończy-
li rozgrywki w środku tabeli,  na 
11 miejscu. W ostatnim okresie dru-

żynę prowadzili dość doświadczeni 
trenerzy. Obecnie zespół występuje 
pod nazwą sponsora – Legionovia 
KZB Legionowo. Barwy: biało-żół-
to-czerwone.

W 1948 roku został założony 
Amatorski Klub Sportowy Mewa 
Krubin (reaktywowany w 2004 
roku). W ubiegłym sezonie zespół 
zajął ostatnie miejsce w lidze okrę-
gowej. Barwy: biało-niebieskie.

W 1953 roku powstał Sokół Se-
rock. W sezonie 2014-2015 Sokół 
zakończył rozgrywki na 5 miejscu 
w lidze okręgowej. Barwy: niebie-
sko-żółto-biało-czerwone.

Zaledwie w B-klasie występuje 
(założony w 1997 roku)  Kub Spor-
towy Wisła Jabłonna. Trenerem 
zespołu jest Kazimierz Buda, były 
reprezentant Polski (w drużynie na-

rodowej rozegrał 10 spotkań) i m.in. 
piłkarz Legii Warszawa.  Zapewne 
ambicją Wisły Jabłonna jest awans 
w tym sezonie do wyższej klasy 
rozgrywek. Barwy: czerwono-bia-
ło-czarne.

Solidną drużyną minionego se-
zonu ligi okręgowej był Dąb Wie-
liszew, który ukończył rozgrywki 
na 3 miejscu. Klub istnieje niespeł-
na 20 lat (rok powstania 1998). 
W czerwcu tego roku podpisana 
została umowa o współpracy mię-
dzy Dąbem Wieliszew  a Mewą 
Krubin. Mewa ma zająć się szkole-
niem dzieci i młodzieży, natomiast 
piłką seniorską - Dąb. Przepływ za-
wodników ma miejsce na zasadzie 
wolnych transferów. Być może ten 
model współpracy przyniesie do-
bre rezultaty sportowe, o ile uda się 

przezwyciężyć problemy fi nanso-
we. Barwy: żółto-niebieskie.

Jedynie na szczeblu rozgrywek 
juniorskich występuje drużyna Lu-
dowego Klubu Sportowego Rotavia 
Nieporęt.

Powiat nowodworski
W powiecie nowodworskim naj-

starszym  jest Miejski Klub Sporto-
wy Świt Nowy Dwór Mazowiecki. 
Rok założenia 1935. Klub po wojnie 
kilkakrotnie zmieniał nazwę,  m.in. 
przez kilka lat funkcjonował pod 
nieszczęśliwą nazwą KS Gwardia. 
W 1991 roku drużyna piłkarska 
Świtu wywalczyła awans do III ligi 
a cztery lata później do II ligi. Na 
tym szczeblu rozgrywek Świt grał 
przez kilka sezonów. Największym 
osiągnięciem był awans w sezonie 
2002-2003 do ekstraklasy. W trak-
cie rozgrywek 2003-2004 drużynę 
przejął Janusz Wójcik – były tre-
ner reprezentacji Polski, srebrnych 
medalistów igrzysk z Barcelony 
i Legii Warszawa, ale nie zdołał jej 
utrzymać w najwyższej klasie roz-
grywek. Zabrakło 1 punktu. Klika 
lat później prokuratura przedstawiła 
Wójcikowi zarzut ustawienia 8 me-
czów Świtu. W ubiegłym sezonie 

Dzisiaj z piłkarskiej mapy Mazowsza zajmiemy się klubami powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego.

drużyna zajęła 7 miejsce w III lidze. 
Barwy: biało-zielone.

Przedwojenny rodowód ma Lu-
dowy Klub Sportowy Wisła Za-
kroczym. W II Rzeczpospolitej 
Wisła grała w lidze okręgowej. 
W latach 1970-1995 występowała 
pod nazwą Ogrodnik Zakroczym. 
Następnie klub powrócił do histo-
rycznej nazwy Wisła. W ostatnich 
latach drużyna  prezentowała niski 
poziom piłkarski. W sezonie 2014-
2015 zajęła 4 miejsce w B-klasie. 
Trener ubolewał, że piłkarzom bra-
kuje należytego zaangażowania 
a jedyną osobą, której zależy by ta 
drużyna istniała jest grający prezes. 
Z informacji na stronie internetowej 
(z końca czerwca) wynika, że „Wi-
sełka” - ku rozczarowaniu kibiców 
- wycofała się z rozgrywek B-klasy.

W 1959 roku został założony Klub 
Sportowy Wkra Pomiechówek. 
Obecnie zespół występuje w A-kla-
sie ale przed kilkunastu laty druży-
na grała w lidze okręgowej. Barwy: 
zielono-czarne.

W 1964 roku powstał Międzyza-
kładowy Ludowy Klub Sportowy 
Żbik Nasielsk. W ubiegłym sezonie  
Żbik zajął 7 miejsce w lidze okręgo-
wej. Barwy: zielono-czerwone.

Polityk – katolik Polityk – katolik 
a metoda In vitroa metoda In vitro

Piotr Strzembosz

W ostatnich dniach na nowo rozgorzała dyskusja do-
tycząca In vitro i postawy polityków-katolików, któ-
rzy popierają lub dopuszczają taki sposób poczęcia. 
Szczególnie burzliwą dyskusję wywołał Prezydent 
Komorowski, który w ostatnich godzinach swoje-
go urzędowania podpisał ustawę dotyczącą In vitro, 
czego konsekwencją była wypowiedź biskupa Dzię-
gi, na którą z kolei zareagowało szereg środowisk 
i osób, zarówno duchownych, jak i świeckich.

Dyskusje ogniskują się wokół 
pytania, czy polityk-katolik będąc 
za In vitro może przystępować do 
komunii świętej. I tu nie chodzi 
o „jakiegoś” polityka, ale o głowę 
państwa, i nie tylko o pogląd, ale 
o decyzję wyrażoną podpisem pod 
ustawą, czyli uruchomieniem aktu 
prawnego, który będzie miał prak-
tyczne i długotrwałe konsekwencje.

W takich sytuacjach zawsze za-
stanawiam się, dlaczego osoba nie 
akceptująca norm (nakazów i za-
kazów) wspólnoty, do której przy-
należność nie jest obowiązkowa 
(a taką jest Kościół katolicki), nie 
występuje z tej wspólnoty, tylko 
udaje, że nic się nie stało. W tym 
konkretnym przypadku nauka Ko-
ścioła, której wykładnię znajdujemy 
w Prawie kanonicznym, a przy-
pomina ją i interpretuje nie jakaś 
osoba świecka czy duchowna, ale 
Prezydium Konferencji Episkopatu 
Polski, jest jednoznaczna. Polityk, 
który chce w pełni uczestniczyć 

w życiu Kościoła, musi pozostawać 
w zgodzie z nauką Kościoła. Pozo-
stawanie w jedności z Kościołem 
zależy od tego, czy jest przeciw 
In vitro i przepisom, które na taką 
metodę poczęcia zezwalają, albo 
nie może przystępować do komunii 
świętej.

Oczywiście można się nie zgadzać 
z takim stanowiskiem Kościoła, ale 
nie oznacza to, że ta niezgoda co-

kolwiek zmienia. Nie ma miejsca 
na kompromisy czy inne interpre-
tacje. Bronisław Komorowski nie 
powinien przystępować do komunii 
świętej dopóty, dopóki publicznie 
nie zmieni swojego stanowiska, 
a to, że znajdują się tacy, którzy go 
usprawiedliwiają, publicznie roz-
grzeszają czy udzielają mu sakra-
mentu komunii, jedynie im samym 
wystawia niedobre świadectwo.
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Redaktor Naczelny: p.o. Kazimierz Zych – redaguje zespół.

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
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OGŁOSZENIE

Panie Prezydencie Andrzeju DudaPanie Prezydencie Andrzeju Duda
– Chorągiew Rzeczypospolitej na Pałac Prezydencki– Chorągiew Rzeczypospolitej na Pałac Prezydencki
Zwracam się do Pana z apelem, aby rozpoczął Pan swą prezydencką kadencję od przywrócenia do życia 
publicznego zapomnianego symbolu naszego Państwa i Narodu jakim jest od ponad 800 lat – Chorągiew 
Rzeczypospolitej

Ten symbol Majestatu Rzeczy-
pospolitej przekazany ponad 25 lat 
temu Lechowi Wałęsie przez Ryszar-
da Kaczorowskiego ostatniego Pre-
zydenta RP na Uchodźctwie, stając 
się jednym z licznych eksponatów 
muzealnych, nigdy nie dostąpił za-
szczytu dumnie powiewać nad Pała-
cem Prezydenckim.

Od zarania  istnienia  państwa pol-
skiego Orzeł Biały na czerwonym tle 
był symbolem Królów Polskich. Kie-
dy w wyniku unii w Krewie /1385/ 
Królestwo Polskie łączy się z Wiel-
kim Księstwem Litewskim i władcą 
tego państwa zostaje Władysław Ja-
giełło, to ten fakt trzeba było zazna-
czyć w nowym herbie.

Odtąd przez prawie 500 lat tym her-
bem będzie czterodzielna czerwona 
tarcza herbowa na której przemien-
nie znajdować się będzie Biały Orzeł 
i biała Litewska Pogoń. Ten Herb 

pod koniec XVI wieku pojawia się 
na Chorągwi Rzeczypospolitej sym-
bolizującej dwie części wspólnego 
państwa.

Najbardziej okazałą była Chorą-
giew Rzeczypospolitej z czasów pa-
nowania Zygmunta III Wazy. Miała 
ona trzy poziome pasy czerwono- 
biało- czerwone zakończone jaskół-
czym ogonem. Na tym tle dumnie 
był prezentowany herb Rzeczypo-
spolitej, wzbogacony środkowym, 
czterodzielnym herbem Szwecji 
i sercowym osobistym herbem Kró-
la „snopkiem”. Całość zwieńczona 

była zamkniętą koroną z krzyżem 
i otoczona łańcuchem Orderu Złote-
go Runa.

Odradzająca się po latach niewo-
li się Rzeczypospolita jako jeden 
z trzech głównych symboli Państwa 
i Narodu ustanawia w dniu 1 sierpnia 
1919 roku Chorągiew Rzeczypospo-
litej przysługującą tylko Naczelniko-
wi Państwa.

Ponieważ Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów już nie było, powrócono 
do karmazynowej chorągwi z Orłem 
Białym czyli do Chorągwi Królestwa 
Polskiego o wym. 5:8.

Chociaż przysługiwała ona tylko 
Naczelnikowi Państwa używano jej 
także w szczególnie doniosłych uro-
czystościach państwowych takich jak 
zaślubiny z morzem, uroczystościach 
pogrzebowych  Henryka Sienkiewi-
cza/1924/ czy uroczystościach przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza /1925/ 
a także pogrzebu Józefa Piłsudskie-
go/1935/ 

Od 1926 roku stale powiewała nad 
Zamkiem Królewskim w Warszawie 
gdzie rezydował Prezydent RP

W dniu 27 grudnia 1927 roku roz-
porządzeniem Prezydenta RP  zmie-
niono wzór Białego Orła wg projektu 
Zygmunta Kamińskiego oraz przyję-
to nowy wzór Chorągwi Rzeczypo-
spolitej o wym. 5:6

Na karmazynową płachtę wpro-
wadzono dwie obwódki. Wewnętrz-
ną w postaci wężyka generalskiego 

symbolizującego zwierzchność Pre-
zydenta RP nad siłami zbrojnymi 
i drugą w postaci prostej taśmy jako 
symbol zwierzchnictwa nad cywila-
mi.

We wrześniu 1939 roku dwa eg-
zemplarze Chorągwi Rzeczypospo-
litej  zabrał na emigrację Prezydent 
Ignacy Mościcki. Jedna z nich prze-
chowywana jest obecnie w Instytucie 
im. Gen. Władysława Sikorskiego, 
drugą zaś w dniu 22 grudnia 1990 
roku Ryszard Kaczorowski  przeka-
zał Lechowi Wałęsie akcentując tym 
aktem ciągłość polskiej państwowo-
ści. 

Od kilkunastu lat poszukuję od-
powiedzi na pytanie: dlaczego ktoś 
z uporem maniaka forsuje stosowa-
nie Proporca Prezydenta RP -znaku 
wojskowego wywodzącego się ze 
znaków marynarki wojennej, zamiast 
Chorągwi Rzeczypospolitej symbolu 
o kilkusetletniej tradycji

Powstała absurdalna sytuacja 
w której prawdziwy symbol Ma-
jestatu Rzeczypospolitej o ponad 
800-letniej tradycji jest eksponatem 
muzealnym, a wprowadzony aktem 
o stosunkowo nikłej randze Propo-
rzec Prezydenta RP stosowany oko-
licznościowo, nie ma nawet prawa 
powiewać nad Pałacem Prezydenc-
kim. Już  samo porównanie nazw 
tak samo wyglądających weksyliów 
powinno tym idiotom  uzmysłowić 
istotną różnicę w znaczeniu tych 
symboli.

Jak silny jest opór przeciwko przy-
wrócenia do życia publicznego Cho-
rągwi Rzeczypospolitej  niech najle-
piej zaświadczą fakty. 

W 2002 roku z mojej inspiracji II 
Zjazd Rodu Rodziewiczów podjął 
uchwałę o :
– ustanowieniu Dnia Flagi
–  zniesienia absurdalnego zakazu 

wywieszania Polskiej fl agi na co 
dzień

–  przywrócenia Chorągwi Rzeczypo-
spolitej
Opracowany przeze mnie projekt 

zmian w ustawie wraz z uzasadnie-
niem i zabranymi podpisami został 
przyjęty przez Marszałka Sejmu de-
cyzją z dnia

17 XI 2003 roku. Rozpoczęliśmy 
zbieranie ustawowych 100 000 pod-
pisów.

Tę akcje przerwaliśmy, gdyż Koło 
PO w Wesołej na prośbę Bogdana 
Rodziewicza –wiceprezesa naszego 
Stowarzyszenia podjęło w tej spra-
wie dalsze działanie. Ich uchwała 
skierowana do Klubu Poselskiego 
PO doczekała się realizacji w 2004 
roku. Niestety sprawa przywrócenia 
Chorągwi Rzeczypospolitej została 
pominięta.

 To samo spotkało moją inicjaty-
wę  skierowaną do Senatora Rober-
ta Smoktunowicza. Pomimo tego, 
że sam dokonał cenzury mego pro-
jektu i wykreślił z niego postulat 
przywrócenia Chorągwi Rzeczypo-
spolitej, to i tak Senat odrzucił pro-
jekt ustanowienia Dnia Flagi, propo-
nując w zamian Dzień Białego Orła

 Moje prośby kierowane do Pre-
zydenta RP o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w celu przywrócenie 
Chorągwi Rzeczypospolitej ,nie były 
godne nawet jakiejkolwiek odpowie-
dzi. Także moja petycja w tej sprawie 
skierowana do Senatu została storpe-
dowana przez Kancelarię Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 
Muszę przyznać, że była ona tak 
kuriozalna, że wprawiła mnie ona 
w zdumienie. Kancelaria Prezydenta 
RP odmawia swemu Szefowi prawa 
do tego symbolu. 

W 2014 roku na VIII zjeździe, 
Stowarzyszenie Rodu Rodziewi-
czów przyjęło jednogłośnie uchwałę 
o podjęciu obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej w sprawie przywró-
cenia do życia publicznego Chorągwi 
Rzeczypospolitej. Jesteśmy w trakcie 
zbierania podpisów poparcia.

Szanowny Panie Prezydencie
Przywrócenie do życia publicznego 

Chorągwi Rzeczypospolitej to nie 
tylko naprawienie błędów poprzed-
nich prezydentów, to także otwarcie 
nowego rozdziału w polityce histo-
rycznej naszego państwa.

Z poważaniem
Leszek Rodziewicz

Honorowy Prezes Stowarzyszenia

Łuskowo 05.08.2015 r

Leszek Rodziewicz

Okiem PATRIIOkiem PATRII

Nieznani sprawcy zdewastowali pomnik Nieznani sprawcy zdewastowali pomnik 
Anioła Stróża Ziemi WołomińskiejAnioła Stróża Ziemi Wołomińskiej
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§
Zmiany w prawie spadkowym 
po dniu 16 sierpnia 2015 roku

W tym dniu zacznie obowiązywać Rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012, z dnia 
4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wy-
konywania dokumentów urzędowych dotyczących dzie-
dziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego po-
świadczenia spadkowego.

Rozporządzenie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczyć 
będzie spraw spadkowych i znajdzie zastosowanie we 
wszystkich stanach faktycznych, w których mamy do czy-
nienia z elementem transgranicznym, a mianowicie w tych 
sprawach, gdy osoba będąca obywatelem Państwa Człon-
kowskiego UE umrze na terenie innego  Państwa Człon-

kowskiego, niż jest obywatelem. Dokument ten uprości formalności oraz wątpliwo-
ści związane z prawem właściwym dla spraw spadkowych, gdyż zawiera normy 
kolizyjne, wskazujące które prawo Państwa Członkowskiego znajdzie zastosowa-
nie w poszczególnych sprawach spadkowych.

Rozporządzenie chociaż uchwalone zostało jeszcze w 2012 roku, to zgodnie 
z przepisami przejściowymi znajdzie zastosowanie (z pewnymi wyjątkami) do spraw 
spadkowych prowadzonych po osobach zmarłych, po dniu 16 sierpnia 2015 roku.

W myśl ww. Rozporządzenia, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, to prawem 
właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym 
zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Reguła ta, odrywa się więc 
od obecnie stosowanej reguły obywatelstwa osoby zmarłej. Rozwiązanie przyjęte 
jako reguła w Rozporządzeniu, wydaje się być trafne, gdyż najczęściej pokrywać 
się ona będzie z centrum interesów zmarłego i miejscem, w którym położona jest 
większość jego składników majątkowych wchodzących w skład masy spadkowej.

Oczywiście od  reguły ogólnej, Rozporządzenie przewiduje kilka wyjątków. 
W szczególności należy tutaj wskazać na tzw. klauzulę ściślejszego związku, 
w myśl której, w wyjątkowych przypadkach, gdy z okoliczności sprawy jasno wyni-
ka, że w chwili śmierci zmarły był bliżej związany z państwem innym, niż państwo 
zwykłego pobytu w chwili śmierci,  to prawem właściwym dla dziedziczenia będzie 
prawo tego innego państwa.

Dodatkowo cyt. akt przewiduje prawo wyboru przez spadkodawcę stosowania 
prawa państwa, którego jest obywatelem (nawet, gdy posiada kilka obywatelstw). 
Wybór ten jednak musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu, w formie 
rozrządzenia na wypadek śmierci lub wynikać z postanowień takiego rozrządzenia, 
np. z testamentu.

Potrzeba podjęcia prac nad Rozporządzeniem wynikła z problemów z przejrzy-
stym i sprawnym załatwianiem spraw spadkowych, w których występował element 
transgraniczny. Niejasności w zakresie stosowania właściwego prawa powstawały 
przede wszystkim z różnic w przepisach materialnoprawnych i proceduralnych do-
tyczących dziedziczenia w poszczególnych państwach członkowskich UE. Konse-
kwencją niejednolitości przepisów w zakresie dziedziczenia była np. konieczność 
przeprowadzania postępowań spadkowych w kilku państwach członkowskich. Zda-
rzało się również tak, że do spadku po zmarłej osobie w różnych Państwach Człon-
kowskich powoływani byli inni spadkobiercy.

Miejmy nadzieję, że w związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia, znikną 
wątpliwości w zakresie stosowania właściwego prawa, a tym samym postępowania 
spadkowe będą szybsze i prostsze. 

W razie jakichkolwiek problemów związanych ze sprawami spadkowymi, również 
z elementem transgranicznym oraz z podatkami, zapraszamy do odwiedzenia na-
szej Kancelarii. Zespół doradztwa prawnego Honestus, chętnie odpowie na Pań-
stwa pytania i pomoże załatwić wszelkie sprawy spadkowe.

Radca prawny
Justyna Kuś-Jakubowska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
22.07.2015r.

Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska ma nowego Prezydenta dr. Andrzeja Dudę 
i Pierwszą Damę Agatę Dudę. Ten czas nadszedł w ostatniej chwili by przywró-
cić Polsce miano Kraju wielkiego i znaczącego w środku Europy. „Gratulacje - Ku 
Chwale Ojczyzny. Panie Prezydencie, modlimy się dzisiaj także o to, abyś - przy 
podejmowaniu decyzji – patrzył w przyszłość, kierując się radą, która jest zgodna 
z tradycją przodków i naturą Rzeczypospolitej. Każdy naród ma bowiem inny cha-
rakter i inne kształtowały go i kształtują okoliczności. Działając zgodnie z jego na-
turą, przyczynisz się do uzdrowienia Ojczyzny, działając zaś wbrew jego naturze, 
niechybnie ją osłabisz” - powiedział abp Stanisław Gądecki we wstępie do Mszy 
świętej o błogosławieństwo dla nowego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Andrzej Duda, nowy prezydent RP w orędziu: Andrzej Duda, nowy prezydent RP w orędziu: 
Polaków za granicą trzeba wspieraćPolaków za granicą trzeba wspierać

O godzinie 10 polskiego czasu, 
przed Zgromadzeniem Narodo-
wym – połaczonymi izbami Sejmu 
i Senatu – nastąpiło zaprzysiężenie 
Andrzeja Dudy, nowego prezydenta 
Polski. Duda wygłasza właśnie orę-
dzie.

W swym orędziu prezydent An-
drzej Duda nie zapomniał o Pola-
kach za granicą. Jak stwierdził, “Po-
laków za granica trzeba wspierać, 
aby młodzi o Polsce nie zapominali. 
To wielkie zadanie państwa. Ale nie 
tylko to, przecież dziś największym 
problemem są wyjeżdżający z Pol-
ski młodzi ludzie”. Zapowiedział, 
że w ramach Kancelarii Prezydenta 
powstanie biuro ds. Polonii i Pola-
ków za granicą.

Podczas przemówienia prezydenta 
posłowie PO głośno buczeli i w głos 
rozmawiali między sobą.

O godzinie 11.50 prezydent wziął 
udział w mszy w Archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela pod przewodnic-
twem arcybiskupa  Stanisława Gą-
deckiego, w intencji ojczyzny i no-
wego prezydenta. Homilię wygłosił 
prymas Polski, abp Wojciech Polak. 
O godz. 16.30 prezydent wystąpił 

przed Pałacem Prezydenckim, zaś 
o 19.30 mogliśmy go obejrzeć na 
jego facebookowym profi lu, dzięki 
nowej usłudze Facebook Live.

Andrzej Duda (w głosowaniu na 
Wyspach zdobył w pierwszej turze 
dopiero trzecie miejsce po Kukizie 
i Komorowskim) w sali obrad ple-
narnych Sejmu wygłosił formułę 
prezydenckiej przysięgi; nie położył 
dłoni na Konstytucji, co wśród po-
słów partii rządzącej od razu stało 
się powodem komentarzy, czy przy-

sięga jest ważna.
Do swoich wyborczych obietnic 

podchodzi najwyrażniej poważnie, 
bo we wczorajszym wywiadzie 
zapowiedział, że jeśli w pierw-
szym roku urzędowania nie złoży 
zapowiadanych projektów ustaw 
(w tym obniżenia wieku emerytal-
nego i podwyższenia kwoty wolnej 
od podatku) zrezygnuje z urzędu.

źródło: www.polishexpress.co.uk

15 sierpnia15 sierpnia w Powiecie Wołomińskimw Powiecie Wołomińskim
Dzień 15 sierpnia jest dla mieszkańców ziemi wołomińskiej wyjątkowy. Poprzez wydarzenia z 1920 roku, których 95. rocznicę obchodzi-
my, budujemy naszą tożsamość narodową i lokalny patriotyzm. Obchody „Cudu na Wisłą” są najważniejszym wydarzeniem w powiecie 
wołomińskim. Na polach Ossowa, gdzie zginął ks. Ignacy Skorupka, w Radzyminie, wokół którego toczyły się walki z bolszewikami oraz 
na terenie pozostałych gmin powiatu mamy świadectwa bohaterstwa i ofi ary obrońców Ojczyzny.

Dziś, kiedy cieszymy się wolno-
ścią, możemy ofi cjalnie i radośnie 
obchodzić kolejne rocznice bitwy 
Warszawskiej z 1920 roku. Powiat 
Wołomiński, wspólnie z Wołomi-
nem, Kobyłką i Zielonką organizuje 
uroczystości religijno – patriotyczne 
w Ossowie. Wspólnie z włodarzami 
i mieszkańcami Radzymina, Ząbek, 

Tłuszcza, Dąbrówki, Jadowa, Ma-
rek i Klembowa będziemy czcić 
pamięć poległych żołnierzy i dzię-
kować Bogu za wolną Polskę. 

Zachęcam wszystkich do odwie-
dzenia 15 sierpnia Ossowa i Ra-
dzymina. W Ossowie po uroczy-
stej Mszy św., która rozpocznie się 
o 11.15, złożymy wieńce i wiązan-
ki kwiatów na cmentarzu poległych 
w 1920 r, a ok. 14.00 rozpocznie 
się na błoniach ossowskich Rekon-
strukcja Bitwy Warszawskiej. Póź-
niej wspólna zabawa na pikniku, 
Mistrzostwa Polski Formacji Kawa-
leryjskich, a wieczorem ok. 21.40 
pokaz sztucznych ogni.

Tradycyjnie bardzo uroczyście 
rocznica „Cudu nad Wisłą” będzie 
obchodzona również w Radzymi-
nie. 15 sierpnia rano rozpocznie się 
XXIV międzynarodowy Półmaraton 
uliczny, który od lat współorganizu-
ją Starostwo Powiatowe w Woło-
minie oraz Radzymiński Ośrodek 
Kultury i Sportu. O godz. 17.00 

na miejscowym cmentarzu zosta-
nie odprawiona uroczysta Msza 
św. Zwieńczeniem uroczystości 
będzie piknik na Placu Tadeusza 
Kościuszki, a jedną z atrakcji, wie-
czorny video mapping przy Urzę-
dzie Miasta pn. „Bitwa pod Radzy-
minem”.  

Serdecznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców powiatu woło-
mińskiego oraz gości na wspólne 
świętowanie 95 rocznicy „Cudu 
nad Wisłą”. Spotkajmy się na uro-
czystościach, przy mogiłach żołnie-
rzy i podczas imprez plenerowych 
oraz wydarzeń artystycznych, kul-
turalnych i sportowych upamięt-
niających zwycięstwo z 1920 roku. 
O wszystkich imprezach i o progra-
mie uroczystości informujemy na 
stronie www.bitwawarszawska.pl

Dziękuję redakcji Patrii za objecie 
obchodów w powiecie wołomiń-
skim patronatem medialnym.

Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński
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