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Wołomin miastem Cudu nad Wisłą
czy skansenem militarnym?
Lokalne media oraz portal internetowy Wołomińskie Forum Samorządowe poinformowały ostatnio, iż w firmie
DJCHEM - wołomińskiego przedsiębiorcy - budowana jest na podstawie oryginalnych dokumentów technicznych replika historycznego czołgu z okresu wojny 1920 roku. Czołg typu Renault FT-17 ma być przekazany
naszemu miastu i stanie jako pomnik w wybranym miejscu. Piękna sprawa z budową tego czołgu - pomnika

Kazimierz Andrzej Zych
Jednak zawsze jest jedno „ale”.
W tekście informującym o tym
przedsięwzięciu wdarło się według
mnie niepotrzebne kilka zdań jakby
z lokalnej polityki i poprawności
historycznej okresu powojennego
– czyli tzw. jedynego wyzwoliciela.
Jak się coś robi - to bez wycieczek
o atmosferze społecznej i dobrym
czy złym okresie. Zawsze mamy
jakiś czas realiów miejskich, społecznych, czy historycznych. Jak
fundujemy dzieło wyjątkowe, bo
takim jest budowany czołg Renault
FT-17 uczestnik Bitwy Warszawskiej 1920 r. to róbmy to z sercem.
Uważam, że najlepszym miejscem dla tego wspaniałego pomnika
będzie Ossów, gdzie mógłby być
głównym elementem ekspozycyjnym budowanego Muzeum Bitwy
Warszawskiej. Rozumiem, że Rada
Miejska podejmie decyzję lokalizacji pomnika, toteż chciałbym aby
rozważono poza starą lokalizacją
sowieckiego czołgu, wziąć pod rozwagę Ossów jako autentyczne miejsce gdzie Wojsko Polskie pokonało
po raz pierwszy Armię Czerwoną
w dniu 14 sierpnia 1920 roku.
Ossów to bardzo szczególne miejsce. To właśnie tu odwróciły się
losy, wydawałoby się przegranej
wojny. Ówczesny generał sowiecki - Putna z pochodzenia Litwin,
stwierdził że nie rozumie, co się
stało z armią sowiecką, która atakowała Polaków także i tu pod Ossowem: „jak to jest możliwe, że tak
dokładnie naciągana struna ofensywy na Warszawę nagle tu, tuż pod
stolicą Polaków pękła, armia nasza
idąca z impetem traci wolę walki
i staje się bezradna, uciekając
w popłochu”. Naród Polski doskonale wiedział, co się wydarzyło
wtedy pod Warszawą w Ossowie.
Ta nagła zmiana sytuacji wojennej,
kiedy cofająca się umęczona Armia
Polska nagle staje się jakimś cudem
armią atakującą zdolną przegonić
wroga ze swoich granic. Opatrzność
Boża czuwająca nad Polską, polskim wojskiem i ich dowódcami po
raz kolejny na przestrzeni wieków
dała o sobie znać. Modlące się gorliwie w świątyniach i na Jasnej Górze
społeczeństwo wybłagało uratowanie niepodległości ojczyzny.
Budowany w wołomińskiej firmie
czołg - pomnik będzie wspaniałym
przykładem kultywowania historii
o Cudzie nad Wisłą, wiary w zwycięstwo, które miało miejsce pod
Ossowem. Ten fakt historyczno –
patriotyczny uwiecznił Jerzy Koswww.gazetapatria.pl

sak na obrazie pt.: Cud nad Wisłą
- na którego centralnym planie widzimy postać bohatera wojny Ks.
mjr Ignacego Skorupkę. Jestem
przekonany, że odsłonięcie tego
pomnika odbije się głośnym echem
nie tylko w kraju ale i na świecie,
podkreślając przywrócenie prawdy
historycznej po dziesiątkach lat jej
zakłamywaniu.
O inicjatywie budowy repliki czołgu w wołomińskim zakładzie pracy
tak poinformowały Wieści Podwarszawskie i portal społecznościowy
Wołomińskie Forum Samorządowe
(facebook)

Wołomiński czołg
w budowie
„W siedzibie firmy DJCHEM
CHEMICALS Poland S.A. w Wołominie powstaje Renault FT-17
– czołg używany przez Wojsko Polskie, biorący udział m.in. w Bitwie
Warszawskiej 1920 roku. Latem lub
najdalej jesienią zostanie on nieodpłatnie przekazany miastu i postawiony w miejscu, z którego poprzednie władze wywiozły czołg T-34.
Koordynatorem prac przy budowie
czołgu-pomnika jest Mariusz Szymański z DJCHEM CHEMICALS
Poland S.A., ale prace przy nim
wykonuje większy zespół pracowników tej firmy: Tomasz Młynarski
(kieruje pracami montażowymi)
i ekipa montażowa: Adam Klimek,
Krzysztof Górski, Robert Duchnowski i Damian Jankowski. Gotowe są
już wszystkie ogniwa gąsienic oraz
elementy układu jezdnego. To najbardziej czasochłonna część prac,
ponieważ wymaga niezwykłej precyzji i uwagi, by wszystko idealnie do
siebie pasowało. Etap montowania
szkieletu konstrukcji nadwozia przebiegnie już znacznie sprawniej, ponieważ elementy są większe i o wiele

prostsze w wykonaniu. Forma odlewnicza powstawała w Siedlcach,
odlewy w Grodzisku Mazowieckim
a elementy podzespołów były wycinane laserowo w firmie „Metal-Centrum” z Wołomina. Obecnie są
spawane metodą plazmową. Spawy nakładane są wielowarstwowo,
aby uzyskać estetyczne wyoblenia.
Koła jak w oryginale, składają się
z wielu elementów, które trzeba połączyć. Wszystko musi się dokładnie
nakładać na siebie i wiernie odzwierciedlać oryginał – wyjaśnia
Mariusz Szymański. Chcąc uzyskać
taki efekt, zanim przystąpiono do

prac, trzeba było spędzić wiele godzin w Muzeum Polskiej Techniki
Wojskowej w Warszawie, gdzie stoi
jedyny w Polsce model Renault FT17, choć nie w pełni oryginalny.
Zdjęto więc wymiary z oryginalnych
części pojazdu i przeniesiono je na
szkice. W dalszej części prac wektorowo rozrysowano każdy element,
tworząc dokumentację techniczną,
która zostanie potem przekazana
do muzeum. Ponieważ czołg z warszawskiego muzeum nie ma oryginalnych gąsienic, właściciel firmy
DJCHEM CHEMICALS Poland
S.A. Bogdan Domagała zdecydował
się wykonać odlewy żeliwnych elementów gąsienic wzorując się na
oryginalnym ogniwie, znalezionym
w okolicach Ossowa (element ten
zostanie umieszczony w czołgu jako
element historyczny). – To żmudna
praca, ponieważ każdy detal pojazdu zostaje wycięty bez gotowych
form, a czołg budowany jest metodą
rzemieślniczą. Jednak jak przyznają moi pracownicy, zaangażowani
w budowę pomnika, obudziła się
w nich pasja, zaczęli żyć tym czołgiem. Mówią, że w wolnym czasie,
w domu, odnajdują zdjęcia Renault
FT-17, a w nich coraz to nowe

szczegóły, które analizują i nanoszą na projekty. Praca nad pomnikiem, który ma szansę stać się jedną
z wizytówek naszego miasta daje
niewątpliwą satysfakcję – stwierdza wołomiński przedsiębiorca. Jak
mówi, w ideę budowy włączają się
też firmy z innych miast Polski, które wykonują zlecenia dla DJCHEM.
Wiedząc, że w Wołominie budowany
jest pomnik, wykonują prace „po
kosztach”. – Cieszę się, że na moich oczach powstaje pomnik, który
świadczy o naszej historii. Mam
nadzieję, że stanie się miejscem
spotkań, gdzie rodzić się będą więzi międzyludzkie. Już na tym etapie,
podczas jego budowy, nawiązują się
piękne relacje, nawet przyjaźnie.
Takich dobrych emocji Wołominowi
bardzo potrzeba – przyznaje Mariusz Szymański. – Niektórzy mówili, że wykonanie takiego czołgu bez
specjalistycznego sprzętu jest pracą
karkołomną, wręcz niemożliwą. A ja
twierdzę, że nie ma rzeczy niemożliwych – deklaruje Bogdan Domagała. – Wołomin zdobędzie pewien
symbol, który po prostu mu się należy. Ostatnio działo się w naszym
mieście wiele negatywnych rzeczy,
i choć na większość nie mieliśmy
wpływu, taki element jak nowy czołg
może przywrócić pewne pozytywne relacje międzyludzkie i na nowo
rozbudzić dumę z miasta. Renault
FT-17 nie jest może najpiękniejszy
i nie przypomina obecnych, wspaniałych pojazdów militarnych. To
jest mały czołg o starej konstrukcji,
ale więcej zrobił dla rozwoju militariów od każdego, który był po nim.
To był pierwszy, mobilny czołg, który doskonale sprawdził się w walce
i był produkowany przez kolejnych
20 lat, przez różne państwa. Zastosowane w nim rozwiązanie, użyte
po raz pierwszy właśnie w Renault
FT-17 zostało potem przeniesione
na wszystkie kolejne czołgi. Wartość

tego czołgu dla całego rozwoju techniki militarnej jest więc ogromna.
Poza tym to był nasz czołg, używany
przez naszą armię i brał on udział
w Bitwie Warszawskiej. Szkoda,
że nie może stanąć obok T-34, który
stał się w całej Europie symbolem
wyzwolenia. Takich symboli nie powinno się usuwać.”

Nie zgadzam się
z ostatnim cytowanym
stwierdzeniem.
Tzw. „wyzwoliciele” mają jeszcze więcej zasług na swoim koncie
– przypomnijmy: Obozy pracy na
Syberii, Katyń, Ostaszków, Miednoje, Kozielsk i inne miejsca Golgoty
Wschodu, Obławę Augustowską, katownie NKWD, likwidację polskiego
podziemia WiN, AK, NSZ. O „zasługach” towarzyszy jest też zrealizowany ostatnio film pt.: „Niewinne” –
o zbiorowym gwałcie sołdatów radzieckich na polskich siostrach zakonnych. Jednym z wielu symboli
tych armistów był właśnie czołg T-34
– symbol nie tylko militarny, ale zniewolenia i gwałtu. Szkoda, że niektórzy tego nie rozumieją lejąc krokodyle
łzy po jego usunięciu z pejzażu Wołomina. Fundatorzy niech się w końcu
zdecydują czy upamiętniają Wołomin
jako zwycięskie miasto Cudu nad
Wisłą 1920 r. którego symbolem jest
polski czołg FT-17, czy chcą utworzyć u wrót Wołomina skansen militarny czyli historyczny kogel-mogel
mieszając wroga, najeźdźcę i katów
z heroicznym bohaterstwem polskiego żołnierza wojny z bolszewikami.
Jeżeli tak jest, to proponuję jeszcze
replikę niemieckiego czołgu Pantera
lub Tygrys i wniosek do władz miasta
o stosowne miejsce na taki skansen
militariów, kategorycznie nie koło
Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich ale gdzieś na peryferiach miasta
i gminy.
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By chrześcijanie mogli żyć w pokoju
Ulicami Warszawy 13 marca 2016 roku po raz czwarty przeszła Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan. Rozpoczęła się
ona o godzinie 15 pod kościołem św. Klemensa na Woli i przeszła na Żoliborz aż do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii pw. św.
Stanisława Kostki.
Drogę Krzyżową poprzedziła Msza
Święta w nadzwyczajnej formie rytu
rzymskiego, tzw. trydencka odprawiany w każdą niedzielę o godzinie
14 w kościele oo. Redemptorystów
przy ulicy Karolkowej. Głównymi
organizatorami tego wydarzenia są
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Warszawskiej oraz
Instytut Ordo Caritatis przy współpracy Fundacji Pomoc Kościołowi
w Potrzebie, Fundacji Christiania oraz
Prawicy Rzeczypospolitej.
Hasłem głównym każdej edycji
Drogi Krzyżowej jest zdanie „Nasi
bracia cierpią dla Chrystusa”, widnieje ono na wszystkich plakatach i materiałach promocyjnych wydarzenia.
W tym roku informację o zbliżający,
się wydarzeniu można było obejrzeć
na kilkunastu bilbordach należących
do Archidiecezji Warszawskiej. Hasło
główne w tym roku zostało uzupełnione drugim „By chrześcijanie mogli
żyć w pokoju”, co jest szczególną intencją modlitwy za chrześcijan, którzy
cierpią tylko dlatego, że są wyznawcami Chrystusa. - Ta szczególna modlitwa łącząca nas z cierpiącym Chrystusem ofiarowana będzie za chrześcijan
prześladowanych na całym świecie
– mówił o inicjatywie o. Krzysztof
Stępkowski CSsR z Duszpasterstwa
Wiernych Tradycji Łacińskiej, opiekun duchowy inicjatywy.

W organizację Drogi Krzyżowej
w intencji prześladowanych chrześcijan zaangażowanych jest wielu świeckich, lecz wciąż potrzeba pomocy
kolejnych osób by rozwinąć potencjał zawarty w publicznej modlitwie
szerokiego grona wiernych przemierzającego ulice Warszawy. Dlaczego
jednak świeccy także angażują się
w taką pobożnościową aktywność?
„Jesteśmy winni naszym braciom
w wierze, chrześcijanom na całym
świecie miłość i wsparcie. Nie mamy
wpływów politycznych, ale mamy
modlitwę – mówi Andrzej Dubiel,
rzecznik Instytutu Ordo Caritatis.
Jednak nie ulega wątpliwości, że publicznie odprawiana Droga Krzyżowa
ma także wymiar politycznego nacisku na rządzących i przypominania,
że Polska zaniedbuje – jako kraj
w większości katolicki – swoje obowiązki solidarności wobec innych
wierzących w Jezusa Chrystusa. Nowym wymiarem tej obojętności i jest
los chrześcijańskich uchodźców, którym nie daje się pierwszeństwa przed
imigracją muzułmańską szeroko wypełniającą kraje Europy Południowej,
a także Niemiec i Skandynawii.
Wśród grup niosących Krzyż byli
radni sejmiku mazowieckiego Krzyszof Kawęcki, Marian Piłka i Piotr
Strzembosz, radni Ząbek, radny Żoliborza Marek Pękal, redakcja kwartal-

nika „Christianitas” reprezentowana
przez autora tego sprawozdania, organizatorzy Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego reprezentowani
przez Lecha Łuczyńskiego i Marcina
Fersza a także zarząd Prawicy Rzeczypospolitej. Wspólna modlitwa
zakończyła się błogosławieństwem,
którego wszystkim uczestnikom Drogi Krzyżowej w intencji prześladowanych chrześcijan udzielił ks. kanonik
dr Marcin Brzeziński, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Kostki dla
Organizatorzy podkreślają, że już
zaczynają planować przyszłoroczną
Drogę Krzyżowej w intencji prześladowanych chrześcijan. Piąta edycja
będąca mały jubileuszem stanie się
znakiem trwania tej potrzeby jaką jest
solidarność z wierzącymi w Jezusa
Chrystusa poddawanym na całym
świecie represjom.
Chociaż sprawa prześladowania
chrześcijan nie jest już tematem całkowicie przemilczanym to jednak
wciąż potrzeba szerszej informacji,
a także zaangażowania ludzi w dobrej woli w powstrzymanie kolejnych
fal chrystianofobii. Prześladowania
chrześcijan są nieproporcjonalnie
większe niż wszystkie dotychczasowe
wysiłki jakie podjęto w świecie dla nagłaśniania szczególnie drastycznych
przypadków, a także dla zapobiegania
nawrotom bestialskiej przemocy. Organizatorzy zachęcają wszystkich by
włączyli się także w dzieło publicznej
modlitwy jaką jest Droga Krzyżowa
w intencji prześladowanych chrześcijan – im szersze będzie oddziaływanie
głosu naszego zaangażowania i większe prawdopodobieństwo praktycznych konsekwencji dla chrześcijan na
całym świecie.
W roku 2017 Droga Krzyżowa
przejdzie ulicami Warszawy 2 kwietnia 2017 roku.
Tomasz Rowiński

www.prawicarzeczypospolitej.org
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68 lat temu komuniści
Chrześcijański Kongres Społeczny
zamordowali mjr. Ostwinda – nadzieja opinii katolickiej
– oficera NSZ, polskiego Żyda,
wielkiego polskiego patriotę
4 lutego minęła kolejna zapomniana rocznica śmierci
wielkiego polskiego patrioty.

68 lat temu na podstawie wyroku
stalinowskiego sądu wojskowego
zamordowany został mjr Stanisław
Ostwind-Zuzga ps. „Kropidło”, komendant powiatowy Narodowych
Sił Zbrojnych w Węgrowie. Oczywiście to nic nowego, że III RP nie
upamiętnia polskich bohaterów.
Wydaje się jednak, że akurat ta
postać jest dla twórców oficjalnej
wersji historii naszego kraju szczególnie niewygodna. Burzy, bowiem
zbyt wiele mitów, jakie są przez
nich pielęgnowane.
Cytując za biogramem mjr. „Kropidło” autorstwa dr Mariusza Bechty, Stanisław (Szmul) Ostwind
urodził się w kwietniu 1899 roku
w Warszawie, w rodzinie żydowskiej. Był synem Wolfa Ostwinda
i Rebeki z domu Saudel. Jako dorosły człowiek przyjął chrzest w Kościele Katolickim. W czasie I wojny
światowej walczył w Legionach Polskich. Uczestniczył m.in. w walkach
z Rosjanami pod Kostiuchnówką.
W stopniu sierżanta brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po 1921 pracował jako policjant.
W 1934 roku został wyróżniony
przez przełożonych za wykazanie
się odwagą w pościgu za bandytami.
W II RP był odznaczany m.in. Krzyżem Legionowym, Medalem 10-lecia
Niepodległości,
Krzyżem
Zasługi za Dzielność, Krzyżem
Niepodległości oraz Brązowym
i Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.
Po ataku Niemców i Sowietów
na Polskę w 1939 roku, Stanisław
Ostwind, pod okupacją noszący
nazwisko Zuzga, wstąpił w szeregi
Narodowej Organizacji Wojskowej,
a następnie Narodowych Sił Zbrojnych. W maju 1944 roku objął funkcję komendanta powiatowego NSZ
w Węgrowie.
W styczniu 1945 roku mjr „Kropidło” został aresztowany przez
Urząd Bezpieczeństwa. Gdy komuniści odkryli, że ma on żydowskie
korzenie, zaproponowali mu przejście na ich stronę. Ostwind jednak
www.gazetapatria.pl

odmówił i za pozostanie wiernym
Polsce, swoim przekonaniom oraz
Narodowym Siłom Zbrojnym zapłacił najwyższą cenę. 2 lutego 1945
toku został skazany na karę śmierci,
a już dwa dni później zamordowany.
Trudno byłoby o lepszy przykład
wzmacniający dążenia do pojednania polsko-żydowskiego. Sprawa mjr Ostwinda uderza jednak
w założycielskie mity III Rzeczypospolitej, której twórcy uwielbiają
nieustannie wykorzystywać bat antysemickich oskarżeń. To oni bardziej lub mniej świadomie stworzyli
nieprawdziwy mit powszechności
zjawiska współpracy mniejszości
żydowskiej z komunistami i wytłumaczyli go rzekomo czyhającym na
nią zagrożeniem ze strony „narodowo-katolickiego totalitaryzmu”,
jaki ponoć drzemie w polskiej duszy. Polacy mają w myśl ich logiki
poczuwać się do winy za Holocaust,
a Narodowe Siły Zbrojne (a dla
wielu także i Armia Krajowa) mają
pozostawać symbolem „faszyzacji”
polskiego społeczeństwa. Dlatego
też przypadki pięknych kart bohaterów polskiego podziemia, którzy
mieli żydowskie korzenie poszły
w zapomnienie.
Co ciekawe, równocześnie ci sami
tropiciele antysemityzmu do upadłego bronią miejsc upamiętniających komunistycznych oprawców,
których ofiarami byli Polacy, ale
także i Żydzi. Dosadnym przykładem jest opór wobec postulatów
zmiany nazwy Alej Armii Ludowej, która w poszukiwaniu łupów
na dużą skalę napadała, rabowała
i mordowała przedstawicieli mniejszości żydowskiej. Dla obrońców
tej nazwy znaczenia nie ma też fakt,
iż filarami AL byli główni działacze PZPR-owskiej frakcji „partyzantów” (lub „moczarowców”)
– autorzy antysemickiej kampanii
z 1968 roku. No, ale jak widać to
ośrodki sprawujące władzę w III RP
chcą za wszelką cenę zdobyć monopol na decydowanie o tym, kto antysemitą jest, a kto nie...

W Poznaniu 19 marca odbył się Chrześcijański Kongres Społeczny, inicjatorem
tego spotkania licznych środowisk katolickich był poseł do parlamentu europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek. To druga edycja Kongresu,
który od jesieni, czyli pierwszego zwołania usamodzielnił się powołując Narodową Radę Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego będącą ciałem organizującym
działania inicjatywy. Dzisiaj wydaje się, że Kongres może być jedną z szerszych
i prężniejszych sił oddziaływania katolików sferze publicznej w Polsce.

Wśród obecnych znaleźli się oprócz
gospodarza Marka Jurka, Paweł Kukiz, Kazimierz Michał Ujazdowski,
także goście zagraniczni: węgierski
wiceminister Ferenc Kalmar, dyrektor generalny The European Christian
Political Movement Guido van Beusekom oraz Aleksander Stralcov-Karwacki, lider białoruskiej opozycji.
Głos zabrali liczni przedstawiciele
organizacji katolickich, pro-life, zrzeszających rodziny czy młodzież akademicką
W inauguracyjnym przemówieniu
Marek Jurek powiedział, że żadne
ważne wydarzenie w historii Polski
nie mogło stać się narodowe jeśli nie
zostało poparte przez chrześcijański lud. Sukcesy III RP wynikają zaś
z aktywności opinii katolickiej, a jej
porażki z bierności naszych środowisk. Tragedia w szpitalu św. Rodziny
na Madalińskiego sprawia, że wszelka mowa o wartościach w ustach polityków także prawicy staje się obłudą. Piotr Marzec-Liroy zgłaszając do
prokuratury sprawę później aborcji
dziecka z zespołem Downa zachował
się niczym Samarytanin – zareagował
tę tragedię przy całkowitym milczeniu
całej klasy politycznej zasiadającej
w Sejmie. Potrzebna jest indywidualna i społeczna odpowiedzialność oraz
odwaga – mówił inicjator Kongresu
– Chrześcijański Kongres Społeczny
ma być miejscem mobilizacji odpowiedzialności i solidarności, czyli
wzajemnego wsparcia dobrych dzieł.
Ma on też przeciwdziałać trwonieniu
energii na zaangażowanie w rzeczy
błahe.
Paweł Milcarek, redaktor pisma
„Christianitas” mówił o kamieniach
milowych w historii Polski, które zawsze w jakiś sposób związane były
z katolickością Polaków, z rzymskim
Kościołem. Nie zawsze były to bitwy
i dzieła militarne, czasem akty pobożności, czy formy kultury. Katolickość
Polski objawia się tym, że każdy kto
chce być w Polsce kimś więcej niż tylko gościem musi się w pewien sposób
schrystianizować, czyli opowiedzieć
się wobec żywej obecności Kościoła
w Polsce od przeszło tysiąca lat.

Goście z zagranicy relacjonowali swoje zaangażowania polityczne,
a także starali się analizować sytuację
chrześcijan w Europie. Ferenc Kalmar skrytykował destrukcyjne cywilizacyjnie porządki liberalne na naszym
kontynencie pokazując sprzeczności tej ideologii, a także zachęcał do
bliskiej współpracy Polski i Węgier
na tych obszarach, na których jest to
możliwe.
Aleksander Stralcov-Karwacki opisał zapaść duchową, cywilizacyjną
i moralną znacznej części społeczności Białorusi wskazując na istnienie
postsowieckiej mentalności w sprawie ochrony życia, gdzie aborcję
wciąż traktuje się jak prosty i rutynowy zabieg. Podkreślił też, że Polska
ma potencjał i siłę społeczną by zmienić tendencje kulturowe w Europie.
Guido van Beusekom przybliżył
słuchaczom zakres działalności jedynej rzeczywiście chrześcijańskiej partii brukselskiej czyli ECPM.
Ważnym głosem było wystąpienie Pawła Kukiza, który potwierdził
swoją gotowość do zaangażowania
w obronie życia nienarodzonych,
opowiedział też o przełomie jakim
w jego życiu było obejrzenie filmu
„Niemy krzyk” pokazującego bestialstwo aborcji. Skomentował także
zaangażowanie Piotra Liroya-Marca
w sprawę aborcji w szpitalu św. Rodziny na ul. Madalińskiego w Warszawie, podkreślił, że to nie było zachowanie pod publikę, ani zachowanie
przypadkowe, ale efekt cierpliwego
świadectwa chrześcijańskiego, które
nie może być zastąpione nawet najskuteczniejszą akcją marketingową.
W czasie spotkanie została też ogłoszona Karta Poznańska, która ma charakter tekstu programowego Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.
Jej publikacja zwiąże się z 1050. rocznicą chrztu Polski oraz wyzwaniami
cywilizacji chrześcijańskiej w nowym tysiącleciu Kościoła w Polsce.
Jej główne elementy zawierają się
w poniższych zasadach stanowiących
skrót treści całej Karty Poznańskiej.
Podstawowe składniki dobra wspólnego – ochrona życia, respektowanie

praw rodziny i zapewnienie edukacji
opartej na wartościach moralnych
– potrzebują zabezpieczenia konstytucyjnego, a wcześniej – domagania
się od wszystkich sił politycznych ich
poszanowania, a także reagowania na
ich pogwałcenie (takie jak zbrodnia
w Szpitalu na Madalińskiego) jako na
naruszenie samej sprawiedliwości.
Polityka solidarności wobec rodzin
wychowujących dzieci musi być
rozszerzana i kontynuowana, bo dopiero osiągnięcie progu pół miliona
urodzeń dzieci rocznie otworzy nadzieję na przełamanie katastrofy demograficznej. Walcząc o przełamanie
kryzysu rodziny, Rzeczpospolita ma
również obowiązek przeciwstawić się
wszelkim formom zorganizowanej
demoralizacji.
Polityka gospodarcza Rzeczypospolitej powinna zmierzać do upowszechnienia własności, a więc do
tworzenie jak najlepszych warunków
dla inwestowania i zakładania przedsiębiorstw, dla uczciwej konkurencji, dla oszczędności i realizowanej
w rodzinie solidarności pokoleń.
Szczególnie ważne znaczenie społeczne i gospodarcze ma wspieranie
polskiego rolnictwa, wyróżniającego
nas pozytywnie na tle pozostałych
krajów Europy.
Polska powinna aktywnie kształtować opinię chrześcijańską w Europie.
Tymczasem uznanie w traktacie lizbońskim za prawo Unii, z poparciem
głównych sił politycznych w Polsce,
„zwalczania wszelkiej dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną”
było aktem nieodpowiedzialności
moralnej, narodowej, a także europejskiej.
Dziś w Europie polityka tzw. wielokulturowości prowadzi faktycznie
do rozpadu tych wielkich całości duchowo-społecznych, jakimi w ciągu
wieków wiary stały się chrześcijańskie narody Europy. Najbardziej dramatycznym, bo niemal nieodwracalnym, przejawem tego zjawiska jest
postępująca islamizacja wielu krajów
Europy zachodniej.
Chrześcijański Kongres Społeczny
cieszył się dużym zainteresowaniem
mediów. Wszystkie główne stacje telewizyjne były obecne podczas jego
obrad. Informację o wydarzeniu podała także Polska Agencja Prasowa,
portale takie jak internetowe wydanie
Rzeczpospolitej, Onet.pl, Niedziela.
pl, Gazeta.pl. W przyszłości można
się podziewać rozszerzenia formuły
Kongresu na dwa dni wspólnej pracy.
Tomasz Rowiński

www.prawicarzeczypospolitej.org
patria.gazeta@op.pl
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AēĎĔőĞ Ĝ ćĆėĉğĔ ĉĔćėĞĈč ėĻĐĆĈč
20 marca w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
za 2015 r., podczas której uhonorowano osoby szczególnie zasłużone.
Uroczystość jest organizowana od 2000 r., w tym roku
odbyła się po raz czternasty.
Wzięli w niej udział m.in. senator Waldemar Bonkowski,
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Kawęcki, były poseł na
Sejm RP Artur Zawisza,
prof. Witold Modzelewski,
starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, ks. dziekan
senior Józef Kamiński, dziekan Zygmunt Podstawka,
dziekan Jan Andrzejewski,
wójt gminy Poświętne Jan
Cymerman oraz radni gminni i powiatowi.
Gości przywitał członek Kapituły Wyróżnienia
„Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” Krzysztof Wytrykus, który zwrócił szczególną uwagę na wieloletnią
tradycję uroczystości. Następnie głos zabrał prezes
Kapituły Jan Tokarski:
– Dziękuję za tak liczne
przybycie szanownych goLaureaci 2015: prof. Witold Modzelewski, ks. prałat Józef Kamiński i senator RP Waldemar Bonkowski.
ści. Oznacza to, że laureaci
nominowani do wyróżnienia
nie są osamotnieni w swoim
dziele, w czynieniu dobra dla bliźniego.
wieniu wartości patriotyczno-narodowych”, senator Waldemar Bonkowski „za szczególW tym roku statuetkę „Anioł Stróż Ziemi ks. dziekan Józef Kamiński w kategorii „za ne zasługi dla Rzeczpospolitej Polski”.
Wołomińskiej” otrzymali: prof. Witold Mo- działalność w krzewieniu wartości narodoKandydaturę prof. Witolda Modzelewdzelewski w kategorii „za działalność w krze- wo-patriotycznych i chrześcijańskich” oraz skiego do wyróżnienia za działalność pa-

triotyczno-narodową złożył
Zarząd Powiatu Wołomińskiego, a statuetkę wręczył
starosta wołomiński Kazimierz Rakowski. Prof.
Witold Modzelewski jest
specjalistą w problematyce
podatkowej, wykłada m.in.
na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także Honorowym Przewodniczącym
Krajowej Izby Doradców
Podatkowych. Wyróżnienie przyznano mu jednak
za działalność innego rodzaju, za upowszechnianie
pamięci o majorze Henryku
Dobrzańskim – „Hubalu”.
Jako właściciel posiadłości w Krubkach-Górkach
w gminie Poświętne, w której w 1939 r. przebywał major „Hubal”, jest gospodarzem i współorganizatorem
uroczystości poświęconych
temu bohaterowi. Nie tylko udostępnia swój teren
i uczestniczy w obchodach,
lecz również czynnie angażuje się w przygotowania,
poświęcając czas i środki finansowe.
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Anioły w bardzo dobrych rękach
Dokończenie ze str. 1
Ks. dziekan Józef Kamiński cieszy się ogromnym szacunkiem parafian. Jako pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Wołominie ukończył budowę świątyni. W 2003
roku został uhonorowany Pierścieniem Golgoty Wschodu za krzewienie pamięci o Polakach
zesłanych na Wschód. Szczególnie angażuje się
w organizację uroczystości narodowo-patriotycznych i kościelnych. Znany jest jako człowiek
wrażliwy, dobry i mądry, który w swoim codziennym życiu w pełni realizuje wartości, których na-

uczał Chrystus.
Senator Waldemar Bonkowski zasłużył się już
przed 1989 rokiem, biorąc udział w demonstracjach przeciwko władzy komunistycznej oraz
wspierając strajkujących robotników. W 1990
roku był współzałożycielem Porozumienia Centrum w Kościerzynie i jest związany z tą organizacją do dziś. Jest społecznikiem zaangażowanym
m.in. w działalność charytatywną. Aktywność
polityczna i społeczna przyniosła mu szacunek
i zaufanie, dlatego też w ostatnich wyborach
parlamentarnych uzyskał mandat senatora RP
z bardzo wysokim wynikiem. Odważnie broni
tradycyjnych wartości. Wraz z kilkoma innymi

Krzysztof Kawęcki i K. A. Zych z laureatem senatorem Waldemarem Bonkowskim.

osobami, m.in. Kazimierzem Andrzejem Zychem,
skutecznie protestował przeciwko odsłonięciu pomnika armii bolszewickiej w Ossowie w 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Wszyscy laureaci byli bardzo wzruszeni tak
wielkim wyróżnieniem. W tym roku wołomiński
Anioł trafił w bardzo dobre ręce. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku „Anioła Stróża” otrzymają następne osoby, zaangażowane w pracę dla
dobra drugiego człowieka, krzewiące wartości
patriotyczne i chrześcijańskie. Kapituła Wyróżnienia w składzie:
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski
Starosta Kazimierz Rakowski

Burmistrz Elżbieta Radwan
Janina Kiliańska
Elżbieta Kuczko
Kazimierz Andrzej Zych
Krzysztof Wytrykus
Jan Tokarski
Janina Samsel
Kazimierz Tokarski
Zbigniew Łukijańczuk , w roku 2016 równie gorliwie jak w latach minionych będzie prosiła mieszkańców Ziemi Wołomińskiej o zgłaszanie osób
szczególnie zasłużonych w pracę społeczną i charytatywno – dobroczynną , godnych wyróżnienia
statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej.
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Dyrekcja wołomińskiego szpitala – od lewej: Tomasz Boroński, Urszula Starużyk, Jarosław Pohl, Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski.

Walczmy o dobrych lekarzy

Bo miała życzenia…

Dr Przemysław Wierzbicki, ordynator Oddziału Wewnętrznego ze
Stacją Dializ wrócił na swoje stanowisko. Ordynatora wybronili pacjenci, pracownicy oddziału, osoby ze starostwa i rady powiatu, ci,
którzy cenią pracę Wierzbickiego. Jeden z najlepszych lekarzy, jacy
są obecnie w wołomińskim szpitalu, nadal leczy tutaj pacjentów.
Jak długo? Nie wiadomo.

Każdy powód, by pozbyć się ze szpitala niechcianego pracownika,
jest dobry.

Znając kulisy tej sprawy (a mamy w redakcji
bardzo ciekawą korespondencję) nie wierzymy,
że dyrekcja szpitala odpuści. Zbyt wielka była
(jest nadal?) chrapka na to stanowisko i zbyt
duża bezkarność dyrektora Gruzy. Dlatego życzymy dr. Wierzbickiemu dużo siły, cierpliwości i odporności, a dobre duchy niech nadal nad
nim czuwają i nie dadzą zrobić krzywdy. Warto
rozważyć by czasem nie zwrócić się do Kapituły
Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej by rozważyła także oddania pod opiekę Pana doktora naszemu rodzimemu Aniołowi a nawet całego szpitala
powiatowego w Wolominie.
Walczmy o dobrych lekarzy w naszym, wołomińskim powiatowym szpitalu, bo ubywa ich
w zastraszającym tempie. Odchodzą bądź są
zwalniani lekarze od lat związani z placówką,
w dodatku, w przeciwieństwie do dyr. Gruzy,
który przyjechał do Wołomina nie wiadomo
skąd, znikają ze szpitala miejscowi medycy, znani od lat, powszechnie szanowani. Zmieniani są
ordynatorzy, z niejasnych powodów odchodzą
wieloletni, a ich miejsce dyrekcja obsadza „swoimi|”. Najbardziej tracą na tym pacjenci, bo już
teraz w dużej mierze zajmują się nimi lekarze
kontraktowi (za 20 tys. miesięcznie) albo tacy
o wybitnie wschodniej urodzie z trudem mówiący po polsku.
Dlatego walczmy o dobrych lekarzy w naszym
szpitalu. Bo to jest nasz szpital, nasze dobro. Nie
będzie dyr. Gruzy, a szpital nadal będzie. Nie pozwólmy, by przez czyjąś głupotę zszedł na psy.
Zwracamy się do Czytelników – piszcie do nas,
podawajcie nazwiska lekarzy, którzy zajęli się
Wami po ludzku, wykazali się nie tylko wiedzą,
ale i empatią. Jeszcze tacy są…
Ale będziemy też podawać do publicznej wiadomości nazwiska tych, których w wołomińskim szpitalu być nie powinno. Dzięki listom
i telefonom od Państwa znamy nazwiska, na
dźwięk których nawet psy wyją ze strachu. To
już nawet nie drugi, ale piąty sort lekarzy – opryskliwych, obojętnych, lekceważących pacjentów i ich rodziny. Traktujących pacjenta jak zło
konieczne, które zajmuje miejsce na korytarzu
i jeszcze krzyczy po nocach, prosząc o pomoc.
Trzeba mieć dużą determinację, żeby przeżyć
pobyt na internie II, gdzie pseudo lekarka od
rana drze mordę cyt. „Niech ten kurewski dzień
już się skończy, przejść tutaj nie można”. No nie
można, bo cały korytarz zastawiony łóżkami
z chorymi. Wielki jest dysonans między odremontowanym gabinetem dyrektora Gruzy a obskurnymi oddziałami interny. Wracając do owej
lekarki, to jeszcze będziemy o niej pisać i nazwisko też podamy, bo czas najwyższy powiedzieć
pani doktor do widzenia i odesłać do wszystkich
diabłów. A za nią niech spada świeżo powołany
ordynatorek, który nie chciał rozmawiać z rodziną ciężko chorej pacjentki, bo jego pacjenci to
leżą na sali numer taki i owaki. A jak ktoś leży
na innej, to jaśnie pan ordynator nie jest zainteresowany. To my na łamach gazety uprzejmie
informujemy, że wszyscy pacjenci na oddziale
są pana ordynatora, bo za to bierze pan niemałe

ordynatorskie pieniądze.
Nagłaśniajmy tę patologię w wołomińskim
szpitalu. Piszmy o tym co dobre, a piętnujmy, co
złe. Zróbmy listę najgorszych lekarzy, tych pozbawionych ludzkich odruchów. Polityka kadrowa dyr. Gruzy stwarza zagrożenie dla zdrowia
i życia pacjentów. Dlaczego w innych szpitalach, czy to warszawskich, czy w pobliskim
Radzyminie, pacjent może być traktowany jak
człowiek? Musimy coś z tym zrobić, zacznijmy działać, bo tylko razem możemy sprawić,
że naszym zdrowiem zajmą się specjaliści,
a nie konowały spod ciemnej gwiazdy. Redakcja
PATRII zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia
o informację odnośnie kontroli w poprzedniej
pracy dyr. Gruzy - Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. Po kilku tygodniach otrzymaliśmy
obszerną informację dotyczącą oceny pracy ekonomicznej obecnego dyr. szpitala w Wołominie.
W sprawozdaniu pokontrolnym min. czytamy:
„Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie
Andrzej Gruza w latach 2001-2006 był szefem
działu kadr i działu prawnego Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka” (CZD). Następnie przez
dwa lata był głównym specjalistą ds. prawnych,
a w latach 2008-2012 w niepełnym wymiarze
zajmował się doradztwem prawnym. Jednocześnie od 2008 do 2013 roku był prezesem spółki
„Patron” powołanej w 2002 r. w której to 100%
udziałów miało CZD. Z treści wystąpienia pokontrolnego do jakiego dotarła redakcja wynika,
iż celem powołania spółki było efektywne wykorzystanie zasobów hotelowych oraz mieszkaniowych Instytutu. Miało się ono przełożyć się
na zysk transferowany do Instytutu w postaci
dywidend oraz opłat za korzystanie majątku.
A jak to wyglądało w praktyce? Otóż zysk
powiększał wyłącznie kapitał zakładowy oraz
zapasowy spółki. Do 2014 roku kapitał zakładowy spółki wzrósł z 462 tys. zł. do 1,5 mln
zł. tj. 1/10 wartości majątku przekazanego
w jej zarząd. Roczne wynagrodzenie prezesa od
2008 do 2011 r. wzrosło ze 175 tys. do ponad
214 tys. W tym samym czasie właściciel ponosił straty. Dzierżawa pomieszczeń hotelarskich
udostępnianych przez „Patron” w cenie 100 zł/
dobę, przynosiła CZD w skali mc-a stratę blisko
10 tys. zł. Dzierżawa lokali mieszkalnych zarządzanych przez tą spółkę przynosiła Instytutowi
dochód na poziomie 0,2 zł. miesięcznie za 1 m2
(obrazowo - za mieszkanie 48 m2 wpływało do
CZD 9,63 zł).
Nie dziwi, że w wystąpieniu pokontrolnym Ministerstwa zdrowia MZ-DNK-0923-17174-30/
WK/14 z dnia 11.08.2014 czytamy cyt. „ Powyższe działanie Instytutu należy uznać za działanie niegospodarne, niecelowe i nierzetelne”
Dobrze miała się wyłącznie spółka „Patron”,
jej pomysłodawcy, prezesi oraz nadzorcy.”
Dzisiaj pięcioosobowa dyrekcja Szpitala Powiatowego kierowanego przez Andrzeja Gruzę
na płace oraz dobre samopoczucie nie narzeka.
Zdecydowanie gorzej czują się pacjenci i organ
właścicielski. “

Anna zawnioskowała o ustalenie dla niej dyżurów w określone dni i o urlop z uwagi na zajęcia
na uczelni. Podobno ze względu na te wnioski,
które jakoby pani Anna składała częściej niż
inni pracownicy, niektóre położne musiały pracować w godzinach nadliczbowych. W połowie
2012 r. zdarzyło się, że pani Anna nie przyszła
na dyżur. Po tym zdarzeniu, 20 czerwca 2012 r.
oddziałowa oddała Annę S. do dyspozycji Dyrektorowi ds. pielęgniarstwa Urszuli Starużyk
powiadamiając, że położna miała życzenia dotyczące czasu pracy, które nie są możliwe do
uwzględnienia. Pracownik ma jakieś życzenia
– w głowie się nie mieści! Zapewniamy, że to
w dalszym ciągu nie jest żart. W lipcu pracodawca zawiadomił Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych działający przy szpitalu,
że zamierza rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Związek zgody nie wyraził. Odmowę uzasadniono w taki sposób, że do tej pory
nie było zarzutów do pracy pani Anny, a trudności oddziałowej z dostosowaniem grafików nie
są argumentem do zwolnienia.
Mimo to dyrekcja zwolniła położną z pracy,
w piśmie z 24 lipca 2012 r. jako przyczynę podając występowanie istotnych trudności z dostosowaniem grafiku czasu pracy do jej możliwości
czasowych.
Anna Sapiejewska po ogłoszeniu wyroku przed sądem.

Ten artykuł to nie jest primaaprilisowy żart. Ta
historia zdarzyła się naprawdę. Poniższy tekst
pokazuje, jak traktowani są pracownicy w wołomińskim szpitalu. Zwolniona z pracy bez konkretnych powodów Anna Sapiejewska wygrała
w sądzie pracy i otrzymała odszkodowanie. Zbyt
niskie, w stosunku do tego czego doświadczyła
i zbyt niskie, żeby pracodawcę nauczyć szacunku do pracownika.
Pani Anna została zatrudniona w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w 2006 r, na pełnym
etacie jako położna w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. Pracowała i jednocześnie
podwyższała swoje kwalifikacje na studiach na
kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia odbywały
się w weekendy, wiec nie kolidowały z pracą.
O tym, że pani Anna studiuje i pracuje dodatkowo w przychodni na umowę zlecenie, wiedzieli
pracodawcy i bezpośrednia przełożona, czyli
oddziałowa. Czas pracy położnej wynosi 36 godzin tygodniowo. Układanie grafiku dyżurów
należy do oddziałowej, a położne mogły wnosić
do niego swoje propozycje i uwagi. Dyżur trwa
12 godzin, w godzinach 7-19 albo 19-7. Takich
dyżurów położna zatrudniona na pełen etat ma
w miesiącu około 12. I tutaj zaczął się problem.
Z powodu dodatkowego zatrudnienia i studiowania, pani Anna regularnie zwracała się o to,
żeby wyznaczać jej dyżury w określone dni. Takie układanie grafiku podobno sprawiało oddziałowej trudności. Tak samo jak urlopy na żądanie,
które należą się każdemu pracownikowi wtedy,
kiedy ich potrzebuje. Tutaj również oddziałowa skarżyła się, że pani Anna powiadamiając
w ostatniej chwili o nieobecności, dezorganizuje
jej pracę na oddziale. Inne położne, współpracujące z panią Anną, tych trudności nie odczuwały,
co przyznały w sądzie. Na początku 2012 r. pani

Dezorganizowało czy nie?
Pani Anna nie zgodziła się ani z wypowiedzeniem, ani z takim uzasadnieniem. Jeszcze
w lipcu wniosła pozew do Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi-Południe o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę na
czas nieokreślony i zasądzenie na rzecz szpitala
kosztów procesu. Zdaniem pani Anny, przyczyna wypowiedzenia umowy była nieprawdziwa,
gdyż nigdy nie kwestionowała grafików czasu
pracy, a tylko dopisywała z odwrocie swoje propozycje. Szpital Powiatowy w Wołominie reprezentowany przez prawnika wniósł o oddalenie
powództwa, z powodu, że okoliczności podane
przez panią Annę są niezgodne ze stanem faktycznym. Zdaniem szpitala, składanie propozycji do grafiku dezorganizowało pracę oddziału
i uniemożliwiło dalszą współpracę z panią Anną.
Jeszcze w listopadzie 2012 r. pani Anna wnosiła
o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Później już zrezygnowała, na początku
2013 r. wnosiła już „tylko” o odszkodowanie
w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Wypowiedzenie
było nieuzasadnione
W kwietniu 2015 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok zasądzający od pozwanego – szpitala na
rzecz powódki – pani Anny kwoty 8.956,32 zł
tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Szpitalowi zasadzono także 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i 448 zł opłaty od pozwu.

Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str. 3
Dlaczego zapadł wyrok korzystny dla pani
Anny? Bo zdaniem sądu podana przez szpital
przyczyna rozwiązania umowy o pracę była niekonkretna i nie miała odzwierciedlenia w materiale dowodowym. Rozpatrując zeznania, sąd
dał wiarę położnym współpracującym z panią
Anną na oddziale, a to co mówiły oddziałowa
i dyrektor ds. pielęgniarstwa uznał za mniej wiarygodne. Na sali sądowej nie zostało potwierdzone, że występowały istotne trudności z dostosowaniem grafiku do możliwości czasowych
pani Anny. Sąd zauważył nawet, że pozwany
jako pracodawca powinien liczyć się z nieobecnością pracownika w pracy. Taka nieobecność
może być spowodowana chorobą, urlopem lub
nieprzewidzianymi okolicznościami. I raczej
nie jest to powód do wywalania z roboty. Gwoli
wyjaśnienia dodajmy jeszcze, że w sytuacji, gdy
wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione albo narusza stosowne przepisy, to wtedy
sąd pracy orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. W przypadku, gdy umowa została już
rozwiązana, są orzeka o przywróceniu do pracy
na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu. I tak stało się w opisywanym przypadku.
Sąd zasądził pani Annie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia tytułem nieuzasadnionego
wypowiedzenia o pracę.

Żadne odszkodowanie
nie zrekompensuje krzywdy
W tym momencie można zacząć się śmiać.
Szpital Powiatowy w Wołominie zaskarżył wyrok Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego!
Szpital wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku
i oddalenie powództwa w całości oraz oddalenia
zasądzonych na rzecz szpitala kosztów. Zdaniem
szpitala (dyrekcji? prawnika?) przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę była „jasna i klarowna”. Dalej w piśmie było też o tym, że pracodawca ma prawo rozstać się z takim pracownikiem?
Jakim? No takim, który chce mieć swoje prawa,

chce uczestniczyć w tworzeniu grafiku dyżurów, takim, który jednocześnie pracuje w dwóch
miejscach żeby zapewnić rodzinie przetrwanie
i jeszcze studiuje, żeby więcej umieć. Takiego
pracownika można zwolnić. Pismo ze szpitala
do Sądu Okręgowego kończy się żałosną próbą
wzbudzenia litości. Szpital prosi o oddalenie zasądzonych kosztów, bo szpital nie ma pieniędzy,
a wynik finansowy jest ujemny.
16 września 2015 r. Anna Sapijewska wygrała
sprawę w Sądzie Okręgowym. Napisała wtedy
do redakcji PATRII: „16 września wygrałam
apelację. Wyrok jest prawomocny. Mam nadzieję, że osoby panujące w tym szpitalu zaczną
myśleć nad tym co robią i nie będą krzywdzić
innych. To co przeżyłam dzięki (…) i (…) – tutaj są nazwiska oddziałowej i dyrektor do spraw
pielęgniarstwa – jest nie do opisania i żadne
odszkodowanie nie zrekompensuje wyrządzonej mi krzywdy, a pieniądze, które teraz szpital
ma mi wypłacić, choć nie jest to wielka suma,
to zawsze mogłaby być przeznaczona na zakup
sprzętu lub dołożona do wynagrodzeń dla pracowników. Niestety, za gapowe się płaci. Jestem
szczęśliwa, że prawda zwyciężyła.

Dzwońcie do nas, piszcie
Gratulujemy pani Annie wygranej w sądzie.
Pani Anna jest bardzo dzielną kobietą, bo trzeba
wielkiej siły i odwagi, żeby to wszystko przeżyć
i jeszcze o tych wydarzeniach opowiedzieć. Ku
przestrodze? A może, żeby pocieszyć innych
i pokazać, że z bezprawiem można wygrać.
Zwracamy się teraz do tych, którzy zostali zwolnieni w ostatnim czasie z wołomińskiego szpitala z różnych powodów: bo walczyli o swoje
prawa, bo byli za mało pokorni i lizusowaci, bo
kłaniali się nie dość nisko, bo zajmowali stanowisko przeznaczone dla „swojego”, bo byli za
starzy, bo… Dzwońcie do nas, piszcie, takie
sprawy trzeba nagłaśniać. Nie bójcie się, co
wam mogą zrobić „panujący w tym szpitalu”
gorszego niż już zrobili. Przecież drugi raz z pracy Was nie zwolnią.

Numer 2 (45) 2015

Konkurs recytatorski
50 uczestników w trzech kategoriach wiekowych wzięło udział
w eliminacjach gminnych do 39 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, które odbyły się 16 marca w Miejskim Domu
Kultury w Wołominie.
Podkreślając bardzo wysoki poziom prezentacji konkursowych, jury w składzie: Edyta
Nowak-Kokosza, Magdalena Muchyńska
i Anna Bugaj, wyłoniło po długich obradach
6 osób, które będą dalej rywalizować na eliminacjach powiatowych. Ich decyzją, do kolejnego etapu przeszli: – w I grupie wiekowej
(klasy 0-III) Emil Witek Prywatna Szkoła
Podstawowa ICO w Wołominie oraz Maksymilian Zach z Zespołu Szkół nr 4 w Wołomi-

nie w II grupie (klasy IV-VI) Adrianna Ładno
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie
oraz Radosław Łukasiewicz, reprezentujący
Zespół Szkół w Duczkach.
Laureatami najstarszej kategorii wiekowej
(klasy gimnazjalne I-III) zostali Bartosz Dziubak oraz Maja Kaczkowska- oboje z Zespołu
Szkół nr 1 w Wołominie.
Serdecznie gratulujemy!
MDK w Wołominie
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W 2016 roku 1% podatków naszych
Darczyńców planujemy przeznaczyć na
sfinansowanie dwóch projektów:

'RVWDUF]DP\FLHSáR

“Wyprawka” dla mamy noworodka po
prenatalnej diagnostyce kardiologicznej
Opracowanie zasad opieki perinatalnej dla
ciężarnej, jej męża i rodziny, kiedy kobieta
podejmuje decyzję o porodzie w ICZMP

PODARUJ
WYSTARCZY WPISAĆ W PIT NUMER

KRS: 0000249430
projekty

20 1 6

PIT-36 - RUBRYKA 302
PIT-37 - RUBRYKA 123
PIT-36 L - RUBRYKA 105

INSTYTUT CENTRUM
ZDROWIA MATKI POLKI

ďĂŵǇŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽ
REKLAMA

,,Nie ulegaj tak dalece smutkom,
byś zapomniał, że Chrystus zmartwychwstał”.
Matka Teresa z Kalkuty

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia:
spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją do pojednania
i okazywania sobie miłości i szacunku.
Z radosnym Alleluja
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Janusz Werczyński

patria.gazeta@op.pl

Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

www.gazetapatria.pl
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Poszukiwania miejsca spoczynku mjr. Hubala
pod Tomaszowem Mazowieckim
W Inowłodzu k. Spały, na cmentarzu przy zabytkowym kościele
św. Idziego, trwają poszukiwania szczątków śp. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Organizatorem prac jest wołomińska Fundacja
„Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, zaś w pracach
uczestniczą mieszkańcy Wołomina skupieni przy Stowarzyszeniu
„Wizna 1939”.

Dariusz Szymanowski

Prezes Fundacji „Honor, Ojczyzna”
im. Majora Władysława Raginisa
i Stowarzyszenia „Wizna 1939”

Zaskakującą informację o możliwym miejscu
pochówku legendarnego majora Hubala ujawniła
rodzina Stanisława Kowalskiego, mieszkańca wsi
Królowa Wola, który miał brać udział w pochówku
w 1940 r. Historia okazała się na tyle ciekawa i, co
ważniejsze, wiarygodna, że tematem tym zainteresował się program „Było... nie minęło” red. Adama
Sikorskiego, z którym realizowane są prace poszukiwawcze.
Jak w świetle najnowszych przekazów miał wyglądać pochówek Hubala?
Po śmierci Hubala, jego ciało Niemcy przewieźli do koszar 372. dywizji piechoty Wehrmachtu,
stacjonującej w tym czasie w Tomaszowie Mazowieckim i fakt ten dziś nie budzi żadnych wątpliwości. Tam ciało majora widział niemiecki oficer
rozpoznawczy w sztabie 372. dywizji, Heinrich
Schreihage, który po latach, prawdopodobnie
jako ostatni świadek tamtych wydarzeń, opowiedział: Trumna znajdowała się w koszarach, w opróżnionym garażu (działowni). Była wykonana z surowych, nieheblowanych desek. Major był w pełnym
umundurowaniu, chociaż bez pasa głównego, a bluza munduru zapięta, na niej było widać ślad śmiertelnego strzału w serce.
I to są ostatnie informacje, jakie posiadamy. Potem
pojawiło się wiele różnych wersji odnośnie okoliczności i miejsca pochówku. Były także podejmowane
próby odnalezienia tego miejsca, a nawet przeprowadzono kilka ekshumacji, które jednak ostatecznie
nie dały pozytywnego rezultatu; wynik badań DNA
nie pozostawiały wątpliwości...
Ostatnia wersja, jaka się pojawiła, a która obecnie
jest badana, to taka, że kilka dni po śmierci Hubal
został przewieziony z koszar 372. dywizji na oddalony ok. 15 km od Tomaszowa cmentarz w Inowłodzu i tam w tajemnicy pochowany w rodzinnym
grobowcu rodziny Kowalskich. Pochówek zorganizował ks. Stanisław Kowalski (zbieżność nazwisk),
ówczesny proboszcz parafii Inowłódz, który – co
istotne - przed wojną był także kapelanem Prezydenta Ignacego Mościckiego, w przeszłości dość często
przyjeżdżającego o pobliskiej Spały (również i do
Inowłodza). Ksiądz Stanisław Kowalski, jego imiennik Stanisław Kowalski oraz jeszcze dwóch innych
okolicznych mieszkańców, złożyli ciało mjr. Hubala
w grobowcu, gdzie spoczywało do 1949 r., kiedy
umarła żona Stanisława Kowalskiego, Rozalia. Mając świadomość nieuchronnie zbliżającej się śmierci
poprosiła męża, by pochować ją w rodzinnym grobowcu, i by stamtąd zabrać tego oficera (w grobow„PATRIA” Gazeta bezpłatna.
Wydawnictwo Firma „TOKARSKI”
Redaktor naczelny: Kazimierz. A. Zych
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cu nie było już miejsca na kolejne pochówki). Z tych
też powodów szczątki Hubala zostały przeniesione
z grobowca w inne miejsce na terenie cmentarza,
i tam pochowane w ziemi, bez krzyża na mogile,
w miejscu znanym tylko osobom biorącym udział
w tych pracach. Wszyscy uczestnicy pochówku zostali zobowiązani przez księdza Stanisława Kowalskiego do zachowania tej tajemnicy aż do śmierci.
Co ciekawe i warte zastanowienia, również we
wrześniu 1949 r. ksiądz Stanisław Kowalski został
przeniesiony z Inowłodza do Mińska Mazowieckiego i tam został proboszczem tamtejszej parafii; ta
zbieżność dat i wydarzeń nie wydaje się nam przypadkowa i obecnie jest przedmiotem odrębnych badań.
Z biegiem lat cmentarz w Inowłodzu powiększał
się, powstawały nowe groby. I tak, w 1985 r. w miejscu, gdzie miały być pochowane szczątki Hubala,
pochowano kolejne osoby i wybudowano pieczarę.
Zaalarmowany tą sytuacją Stanisław Kowalski, który zapamiętał dobrze to szczególne miejsce, zapytał
budowniczych grobowca, czy coś w tym miejscu
znaleźli? Ci mieli odpowiedzieć, że znaleźli kości,
i że złożyli je obok.
I to jest cała wiedza, jaką dziś dysponujemy na
temat miejsca pochówku. Wiadomo, o który grobowiec chodzi, ale nie jest wiadomo, jak należy rozumieć słowo „obok”. Tym nie mniej zdecydowano się
podjąć próbę odnalezienia szczątków Hubala. Organizacji prac podjęła się Fundacja „Honor, Ojczyzna”, która po uzyskaniu stosownego zezwolenia od
Wojewody Łódzkiego, siłami członków Stowarzyszenia „Wizna 1939” już dwukrotnie przeprowadziła
badania sondażowe we wskazanym miejscu - w dniu
27 lutego, i ostatnio, 19 marca br.
Prace prowadzone były w bardzo trudnym glinia-

sto-kamienistym terenie. Sprawdzono miejsce wskazane (w przybliżeniu) przez rodzinę Kowalskich,
jako miejsce pochówku szczątków Hubala. Było ono
oznaczone charakterystyczną, ciężką płytą z przedwojennego nagrobka, choć nie wiadomo, kto tę płytę
ułożył w tym miejscu co miała ona oznaczać. Założono jednak, że w ten sposób budowniczowie grobowca mogli oznaczyć miejsce „znalezienia kości”.
Niestety, pomimo ogromnego wysiłku włożonego
w prace sondażowe (w tym tak trudnym terenie trzeba było wykopać dół do głębokości ok. 2 m, a to ze
względu na fakt, że miejsce zostało podwyższone),
nie odnaleziono szczątków Hubala. Nie mniej jednak jest coś, co „pozostawia nadzieję”.
Podczas pierwszych prac natrafiono na
fragment czaszki mężczyzny, zaś podczas
kolejnych prac, na kolejny, niewielki fragRedakcja zastrzega sobie prawo do
ment szkieletu ludzkiego. Odnalezione
zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie
fragmenty kostne zostały przekazane do
zwracamy materiałów niezamówionych.
Za treść ogłoszeń, artykułów sponsoroZakładu Medycyny Sądowej celem przewanych i niesponsorowanych oraz listów
prowadzenia badań genetycznych. I teraz
Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.
wszyscy w napięciu czekamy na wyniki
Przygotowane przez Wydawcę reklama
tych badań…
pozostaje jego własnością.
patria.gazeta@op.pl
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Wypowiedzenie
umowy o pracę
a zwolnienie lekarskie
Artykuł 41 kodeksu
pracy określa, kiedy
pracodawca nie może wypowiedzieć umowy
o pracę pracownikowi - w czasie jego urlopu,
a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres
uprawniający do rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia.
Przepis ten odnosi się do daty wręczenia wypowiedzenia, a nie samej daty rozwiązania
umowy za wypowiedzeniem.

15 marca 1948 roku rotmistrz Witold Pilecki został skazany na karę
śmierci. Proces rotmistrza rozpoczął się 3 marca przed Rejonowym
Sądem Wojskowym w Warszawie.Skład sędziowski był niezgodny
nawet z ówcześnie obowiązującym prawem.
Rotmistrz został oskarżony o:
– zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz gen. Andersa,
– przygotowywanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP tzw. likwidacja „mózgów
MBP” – Raport Brzeszczota,
– przyjęcie korzyści majątkowej od osób działających w interesie obcego rządu,
– zorganizowanie trzech składów broni oraz nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych,
– brak rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień,
– posługiwanie się fałszywymi dokumentami na nazwisko Jezierski Roman i Pilecki Witold.
Wyrok został wykonany 25 maja w więzieniu na Rakowieckiej.
Fot: Repr. M. Skorupski/Forum
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Przykład
Pracownikowi wręczono wypowiedzenie
umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w dniu 25.02.2016. Umowa rozwiąże
się w dniu 31.03.2016. Pracownik dostarczył
zwolnienie lekarskie na okres od 29.03.2016
r. do 04.04.2016 r. Mimo, że w dniu 31.03.2016
r. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to w tym dniu jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu.
Zdarza się, że pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, dostarcza pracodawcy zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień. Uchwała
Sądu Najwyższego z 11.3.1993 r. stanowi, że

„wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny
do pracy z powodu choroby, nie narusza art.
41 kodeksu pracy”. Zakaz wręczenia wypowiedzenia w sytuacjach określonych w art.
41 kp nie obejmuje samej choroby pracownika, powodującej jego niezdolność do pracy,
ale to, czy w danym dniu świadczył, czy nie
świadczył pracy.
Przykład
Pracownikowi wręczono wypowiedzenie
umowy o pracę w dn. 22.02.2016 r. Następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie na
okres od 22.02.2016 r. do 29.02.2016 r. Ponieważ w dniu 22.02.2016 r. pracownik świadczył pracę, wypowiedzenie jest skuteczne.
opracowała Monika Kwiatkowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 24.02.2016 r.
Źródła
http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Uchwała SN (7) z 11.3.1993 r., I PZP 68/92, OSNCP
Nr 9/1993, poz. 140
http://wiedzaifinanse.pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/
kadry-i-place/wypowiedzenie-umowy-o-prace-azwolnienie-lekarskie
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