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Drodzy Czytelnicy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu moc najserdeczniejszych życzeń, 
obfitości łask od Bożej Dzieciny, miłości, radości, ciepła i życzliwości wśród najbliższych. Niech światło płynące z Betlejemskiej 
Stajenki promieniuje wszędzie tam, gdzie się Państwo znajdą, niech rozprasza wszelkie ciemności ludzkich serc. Życzymy 
wszystkim, aby na Naszej – Polskiej Ziemi w wigilijną noc nikt nie cierpiał głodu, zimna, czy samotności. Każdej Rodzinie 
życzymy radosnych Świąt, dostatku oraz obfitego Błogosławieństwa Bożego w nowym – 2018 roku.
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Kazimierz Andrzej Zych

„Strzeżcie się agentur”
11 listopada 2017 roku w 99. Rocznicę odzyskania niepodległości w Warszawie na Placu  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda roz-
począł przygotowania do przyszłorocznych uroczystych obchodów w całym kraju jak i na 
obczyźnie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Jak 
wspomniał w swoim przemówieniu, że wolność zawdzięczamy wielu wybitnym Polakom  
– Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu Paderewskiemu, 
którzy w tak wyjątkowej chwili historycznej potrafili zjednoczyć się, odłożyć spory politycz-
ne dla jednego nadrzędnego celu – Niepodległej Ojczyzny.

Czas międzywojnia do 1939 
roku to okres wielu pozytyw-
nych zmian tak politycznych 
jak gospodarczych, to okres 
rozwoju polskiego przemysłu 
i obronności, to również czas 
tarć politycznych i chaosu par-
lamentarnego. Marszałek Pił-
sudski jak nikt inny wiedział, 
że niepodległość nie jest dana 
i należy jej strzec mimo dra-
stycznych podziałów różnych 
obozów politycznych. Wiedział 
że po tak długim okresie nie-
woli trzech zaborców w Pol-
sce aktywnie działała agentura 
wrogów głównie Rosji. Przed 
tymi szpiegowskimi działaniami  
i zdradą swoich wielokrotnie 
nas Polaków ostrzegał. Nie za-
wsze Go słuchano, nawet wtedy 
gdy w Niemczech do władzy 
doszedł Hitler. To niesamowity 
plan Marszałka tzw. uderzenia 
wyprzedzającego na Niemcy 
w 1933 r. mógł ustrzec Europę 
i świat przed tragedią II wojny 
światowej.

Historia Polski pełna jest 
różnych działań bohaterów, 
ale brakuje w niej wyraźnego 
miejsca dla niszczących Polskę 
działań agentów w mundurach 
polskich oficerów i urzędni-
ków państwowych w smokin-
gach służących obcym mocar-
stwom. A było ich dosyć sporo, 
szczególnie w wojsku polskim, 
które formowane po odzyska-
niu niepodległości po trzech 
różnych zaborcach stwarzało 
szczególnie dobre pole do ich 
werbunku. Czytając artykuł 
Dariusza Baliszewskiego.

„Bóg, honor, agentura” nie 
możemy odwrócić uwagi od 
faktów w nim zawartych. Ba-
liszewski pisze” Każdy kto 
śledził drogę ewakuacji rządu 
polskiego we wrześniu 1939 
roku, ze zdziwieniem musi 
dostrzec, ze niemieckie samo-
loty wiedzione niepojęta intu-
icją pojawiają się tam, gdzie 
pojawia się rząd i naczelny 
wódz. Niemcy przez kogoś 
prowadzeni, bombardują wsie 
i miasteczka na trasie przejaz-
du kolumny rządowej. Skąd 
wiedzą? Kim byli agenci?  
I najważniejsze pytanie jak  
w takiej sytuacji można sku-
tecznie dowodzić milionową 
polska armią? Z tego powo-
du w Brześciu nad Bugiem 
naczelny wódz decyduje się 
nie rozwijać głównego masztu 
radiostacji. Rezygnuje z łącz-

ności. W żadnych z opraco-
wań analizujących czynności 
polskiego dowództwa i przy-
czyny klęski nikt nie znajduje 
nawet aluzji do działalności 
rodzimych agentów. A że byli 
i działali, zdaje się nie ulegać 
kwestii.”

Marszałek Polski Rydz Śmi-
gły, po internowaniu w Rumu-
nii, która dopuściła się zdrady 
w stosunku do Polski, powrócił 
przez Węgry do Polski by dalej 
kierować ruchem oporu w oku-
powanej Polsce,nagle umiera 
2-grudnia 1941 r. w dziwnych 
okolicznościach i zostaje pota-
jemnie pochowany pod przy-
branym nazwiskiem Adama 
Zawiszy. Dziś wiemy że w tej 
mogile leży zupełnie inna oso-
ba. Ale i ta wersja śmierci jest 
dzisiaj podważana gdyż rzeko-
mo odnaleziono tajne niemiec-
kie dokumenty według których 
marszałek zmarł w Warszawie 
11 lutego 1943 r. Inne zaś źró-
dła podają że wywiad polski 
namierzył go w Palestynie  
w 1942 roku.  Jeszcze przez 
jakiś czas kilka wywiadów szu-
kało polskiego marszałka. Naj-
prawdopodobniej jednak został 
zwyczajnie zlikwidowany przez 
ludzi związanych z rządem  
londyńskim.

„Jako piłsudczyk, progra-
mowo znienawidzony przez 
nowego premiera i naczelnego 
wodza. „Obecność jego w Pol-
sce wysoce utrudnia nam pra-
cę” – stwierdził gen. Sikorski  
i nakazał, żeby jego poprzed-
nik opuścił kraj i udał się  
w charakterze gościa Wielkiej 
Brytanii do Afryki Południo-
wej. Rydz nie podporządko-
wał się i nie wyjechał.” 

Dziś historia przyznaje mu 
rację, czytamy w najnowszych 
opracowaniach wojskowych,że 
Rydz dobrze dowodził  w kam-
panii wrześniowej a wojna na 
dwóch frontach z miażdżącą 
przewagą musiała być prze-
grana. Osoba generała Włady-
sława Sikorskiego w okresie 
przedwojennym jak i lat wojny 
w opinii badaczy historii jawi 
się wyjątkowo tajemniczo ale 
i negatywnie. Odważnie ale  
i wiarygodnie o generale pisze 
red. Artur Baliszewski w arty-
kule pt. „Bóg, honor i agentura”. 

„Tuż przed wojną w Warsza-
wie odbył się pogrzeb jednego 
z najwyższych polskich ge-
nerałów. W. M. został pocho-
wany w Alei Zasłużonych na 
Powązkach. Zmarł w Berlinie 
podczas podróży służbowej. 
Wtajemniczeni twierdzili ze  
w berlińskim metrze ukąsiła 
go kobra. Ukąsiła go, zanim 
przekazał Niemcom niezwy-
kłej wagi dokumenty. Urzą-
dzono podobno uroczysty 
pogrzeb, by oddalić podejrze-
nia, że w polskiej armii mógł 
działać agent. Z tych samych 
powodów zrezygnowano  
z procesu gen. Władysława 
Sikorskiego, podejrzewanego 
o przekazanie Francuzom pol-
skich planów mobilizacyjnych. 
Udostępnione mi dokumenty 
francuskiej misji wojskowej 
w Warszawie nie pozostawiają 
wątpliwości, że Sikorski, na-
wet gdy pełnił funkcję premie-
ra, był świadomym, płatnym 
agentem Francji.” Po prze-
granej wojnie z dwoma agreso-
rami w kampanii wrześniowej 
i ewakuacji polskiego rządu  
i generalicji do Rumunii, Si-
korski wykorzystuje szansę 
i wychodzi z cienia nieby-
tu, zepchnięty na boczny tor  
w wyniku konfliktu z obozem 
marszałka Piłsudskiego. Uzna-
wany przez człowieka Francu-
zów dokonał  przy ich pomocy 
swoistego zamachu stanu, od-
suwając gen. Wieniawę Dłu-
goszowskiego i przejmując 
pełnię władzy na emigracji. To 
tylko niektóre szkodzące dziś  
w Polsce działania późniejszego 
premiera i wodza naczelnego. 

O tych niechlubnych poczyna-
niach Sikorskiego wiedziało 
wielu najbliższych marszałko-
wi Piłsudskiemu oficerów, któ-
rzy po wybuch wojny popadali  
w niełaskę często płacąc za 
wiedzę własnym życiem. Tra-
giczną śmiercią ginie najbliż-
szy współpracownik Marszałka 
Piłsudskiego generał Wienia-
wa Długoszowski. O niemal 
prezydent Rzeczypospolitej  
i następca Ignacego Mościckie-
go. Sprzeciw gen. Władysława 
Sikorskiego i sprzyjającej mu 
Francji zablokowały jednak 
dalsze sprawowanie przez Wie-
niawę tej zaszczytnej funkcji  
w tak dramatycznym czasie woj-
ny. O haniebnym traktowaniu 
piłsudczyków przez Sikorskiego 
tak pisze red. Piotr Zychowicz. 

„Na stanowisku premie-
ra gen. Sikorski mścił się  
w sposób wyjątkowo zajadły 
i niegodny. Skutecznie za-
blokował wyjazd z Rumunii 
czołowych przedstawicieli po-
przedniej ekipy – z Beckiem 
i Śmigłym- Rydzem na czele 
– a tych piłsudczyków, którzy 
mimo to dostali się do Francji, 
bezwzględnie sekował. Ofi-
cerowie, których uważał za 
najbardziej sprzyjających Pił-
sudskiemu i zaangażowanych  
w przedwojenny system, osa-
dzał w specjalnych obozach 
karnych na Wyspie Węży 
(Bute).” 

W Francji gen. Sikorski już na 
samym początku swoich rządów 
we wrześniu zwraca się do władz 
francuskich z prośba o wydzier-
żawienie w Paryżu więzienia 
dla oficerów odpowiedzialnych 

jego zdaniem za klęskę wrze-
śniową. Francuzi odmawiają. 
Jednak kilka miesięcy później  
w francuskim Cerizaj powstaje 
dla niechcianych polskich ofi-
cerów pierwszy obóz koncen-
tracyjny. Do obozu trafiają bez 
wyroków setki jakże potrzeb-
nych w tym okresie oficerów. 
Tak znalazł się za kratkami szef 
sztabu armii wrześniowej gen. 
Wacław Stachiewicz. Tak ścią-
gnięto z Węgier i aresztowano 
generała Stefana Dąb-Biernac-
kiego. Tak do obozu w Cerizay  
trafiło 69 legionowych oficerów 
z inspektorem lotnictwa gen. 
Ludomirem Rayskim, prezesem 
Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. 
Stanisławem Kwaśniewskim 
czy emerytowanym generałem 
Mikołajem Osikowskim. Wszy-
scy, którzy w II Rzeczypospoli-
tej pełnili jakąkolwiek funkcję 
i sprawowali choćby najmniej 
ważny urząd, mieli pozostawać 
pod kontrolą i z dala od armii. 
Takie działania możemy śmia-
ło porównać do jakże znanych 
czystek stalinowskich oficerów 
w latach trzydziestych z ta tyl-
ko różnicą że Stalin dokonywał 
masowych egzekucji na swoich 
oficerach, tu mamy do czynienia  
z wyrafinowanym i psychicz-
nym odizolowaniu w wyniku 
którego samobójstwo popełni-
ło kilkuset wybitnych polskich 
wojskowych. Redaktor Ba-
liszewski bez ogródek pisze,  
że przez polskie obozy kon-
centracyjne wymyślone i re-
alizowane na rozkaz polskiego 
premiera i wodza naczelnego 
przewinęło się kilka tysięcy oficerów,  
a sam Sikorski cierpiał na zna-
ną w historii „chorobę utraconej 
władzy”. Gdy stanął na cze-
le rządu, po prostu się mścił. 
„Okazywał się małostkowy, 
pamiętliwy i nienawistny wo-
bec wszystkiego co wiązało 
się z piłsudczykami”. Czytając 
archiwum profesora Stanisława 
Kota, bliskiego współpracow-
nika gen. Sikorskiego, którego 
część tych dokumentów znaj-
duje się w Polsce - dosłownie 
włos się jeży na głowie. Wynika 
z nich, że Sikorski i jego pod-
władni byli zaślepieni niena-
wiścią do swoich politycznych 
przeciwników, że można po-
wiedzieć że działali na szkodę 
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państwa polskiego. Wielu uta-
lentowanym oficerom łamano 
kariery, charaktery, snuto intrygi 
i polityczne rozgrywki oraz od-
bierano wolę walki z wrogiem. 
Rozważając genezę zamachu  
w Gibraltarze wątek fizyczne-
go i psychicznego niszczenia 
honoru oficera polskiego przez 
gen Sikorskiego moim zdaniem 
musi być brany pod uwagę. Tego 
zapewne ówcześni sojusznicy 
Ameryka, Rosja i Anglia nie 
mogły pominąć w swoich pla-
nach tyczenia granic powojen-
nej Europy. Kiedy zastanawia-
my się nad tym czy wygraliśmy, 
czy przegraliśmy wojnę do dziś 
po cichu się mówi,bo głośno ja-
koś nie wypada,że co najmniej 
dwóch członków polskiego 
rządu na emigracji w Londynie 
było agentami Moskwy. Wiemy 
już że jeden nosił pseudonim 
„Ogrodnik” drugi „Henryk”. 
Tak wtedy tak i po wojnie sto-
imy w obliczu przegranej po-
zycji, gdyż o naszych sprawach 
decydują agenci, włącznie z gen. 
Wojciechem Jaruzelskim czło-
wiekiem Informacji Wojskowej  
o pseudonimie „Wolski”, twór-
cą stanu wojennego wypowie-
dzianego własnemu narodowi  
w roku 1981. Dzień 17 wrze-
śnia 72. rocznica zdradzieckiego 
wbicia sowieckiego noża w ple-
cy II Rzeczypospolitej Polskiej 
w kolejne rocznice przywołu-
je upiory tamtych tragicznych 
czasów. Pamiętamy jak pod 
pomnikiem braterstwa broni 
na warszawskiej Pradze „czte-
rech śpiących” złożono wieńce  
z napisem na szarfie „bohate-
rom wojny”. Ta prowokacja to 
nie tylko jakiś wybryk, to prze-
myślane i celowe działanie tych 
którzy  przypominają nam że 
Rosja o nas nie zapomina. To 
właśnie 17 września w mediach 
możemy przeczytać że „prezy-
dent Bronisław Komorowski 
wyraża ubolewanie z powodu 
zbezczeszczenia w podwar-

szawskim Ossowie mogiły 22 
żołnierzy Armii Czerwonej, 
poległych w 1920 r. w Bitwie 
Warszawskiej”. Dlaczego teraz  
i w tym dniu czy to kolejna pro-
wokacja czy chuligański wy-
bryk? Również w dniu agresji 
17 września w Katowicach po-
licja aresztuje działacza KPN 
wielokrotnego posła Sejmu RP 
Adama Słomkę za to że na stoją-
cym na Placu Wolności pomni-
ku poświęconym żołnierzom 
radzieckim namalował symbole 
dwu totalitarnych i ludobój-
czych systemów komunizmu  
i faszyzmu. Słomka w 72 rocz-
nicę agresji wysłał do prezyden-
ta Rosji list w sprawie zwrotu 
zagrabionych przez Rosję od 
1772 r. dzieł sztuki, żądając ich 
zwrotu. Przed II wojną świato-
wą w miejscu, gdzie w okresie 
PRL postawiono pomnik ku 
chwale czerwonoarmiejców, 
stał pomnik-grób podkreślam 
grób Nieznanego Powstańca 
Śląskiego. Poseł Słomka chciał 
usunięcia radzieckiego pomni-
ka i przywrócenia pomnika 
powstańca śląskiego. Po wygra-
nych wyborach przez PiS spra-
wy prawdy historycznej zostają 
przywracane i wiemy, kto był 
wrogiem i zdrajcą, a kto bohate-
rem. Kończąc przytoczę niemal 
proroczy cytat twórcy naszej 
niepodległości marszałka Pił-
sudskiego.

„Polskę, być może, czekają 
i ciężkie przeżycia. Podczas 
kryzysów – powtarzam- 
strzeżcie się agentur. Idźcie 
swoją drogą, służąc jedynie 
Polsce, miłując tylko Polskę 
i nienawidząc tych, co służą 
obcym.”

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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W dniach 24-27 listopada bieżącego roku zawieź-
liśmy na Wileńszczyznę dary dla rodaków tam 
mieszkających. Wcześniej zostało zawarte poro-
zumienie, którego przedmiotem była współorga-
nizacja wydarzenia. Powiat Wołomiński reprezen-
towali Panowie: Kazimierz Rakowski – Starosta 
Wołomiński oraz Adam Łossan – Wicestarosta. 

Kontynuując wcześniej 
zaplanowaną i realizowa-
ną pomoc naszym rodakom 
na Wileńszczyźnie, również  
w roku bieżącym pragną-
łem  zawieść dary w postaci: 
obuwia, ubrań i słodyczy. 
Dary te pochodzą od znajo-
mych mi, szlachetnych osób 
z Wołomina i Powiatu Woło-
mińskiego oraz z Warszawy.  
W tym roku, głównie dzięki 
pomocy Dyrektor Powiato-
wej Biblioteki Publicznej 
w Wołominie, Pani Joanny 
Hołubickiej, pomoc nasza 
mogła zostać rozszerzona  
o książki szkolne i materiały 
edukacyjne do nauki języ-
ków obcych. Otrzymała je 
polska szkoła pod Wilnem. 
Samochód wraz z przyczepą 
udostępnił Pan Kazimierz 
Manowski z Duczek, który 
również zadeklarował swoją 
pomoc w transporcie.

Obecny rok jest rokiem 
szczególnym. Mija właśnie 
150 lat od chwili narodzin Jó-
zefa Piłsudskiego, pierwsze-
go Marszałka Polski. Miało 
to miejsce 5 grudnia 1867 
roku w Zułowie, majątku P.P. 
Piłsudskich. Starosta Woło-
miński ufundował wieniec, 
który w jego imieniu złożyli-
śmy w Wilnie i Zułowie (dru-
gi taki sam został zamówiony 
w polskiej kwiaciarni w Wil-
nie). Przy ich składaniu obec-
ni byli: Pan Kapitan Edward 
Klonowski – uczestnik walk 
o Wilno w lipcu 1944 roku, 
operacja AK „Ostra Brama”, 
obecnie pełniący funkcję 
Prezesa Dobroczynnego Sto-

warzyszenia Żołnierzy Armii 
Krajowej na Litwie oraz Pan 
Michał Runiewicz, wileński 
biznesmen, twórca jedynego 
na Litwie muzeum – Izby 
Pamięci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Nasz pobyt na Wileńsz-
czyźnie zakończyliśmy 
przed cudownym obrazem 
Matki Boskiej Miłosierdzia  
w Ostrej Bramie. Modliliśmy 
się za wszystkie osoby, dzięki 
którym nasz wyjazd z darami 
dla rodaków okazał się moż-
liwy. Pragnę w tym miejscu, 
za pośrednictwem gazety 
„Patria”, która objęła nad na-
szym wyjazdem patronat me-
dialny, jeszcze raz podzięko-
wać Starostwu Powiatowemu 
w Wołominie, które pokryło 
koszty związane z zakupem 
paliwa. Panu Kazimierzowi, 
Andrzejowi Zychowi i Pa-
nom Tokarskim, właścicie-
lom wołomińskiej piekarni, 
za sponsoring. Dzięki ich 

życzliwemu wsparciu mieli-
śmy możliwość zakupienia 
dodatkowej ilości słodyczy, 
którą dołączyliśmy do darów. 
Dziękuję wszystkim pracow-
nikom Starostwa Powiato-
wego i pracownikom Powia-
towej Biblioteki Publicznej  
w Wołominie nie wymienio-
nych tu z imienia i nazwiska, 
a których pomoc była zna-
cząca. Szczególnie gorąco 
dziękuję Pani Katarzynie 
Pazio – Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Promocji  
i Sportu, za przekazanie 
ulotki i prospektu o Powie-
cie Wołomińskim i za flagi, 
które obdarowanym osobom 
sprawiły wiele radości.

To wszystko ma głęboki 
sens i znaczenie dla naszych 
rodaków, którzy przedziele-
ni obecną granicą, wiernie 
strzegą miejsc ważnych dla 
Rzeczpospolitej i jej historii.

Jerzy Sielewicz

Pamiętamy o Rodakach na Kresach

Paweł Kubala

7 grudnia w siedzibie Prawicy Rzeczypo-
spolitej miało miejsce spotkanie dyskusyjne  
z mecenasem Stefanem Hamburą i Ewą Ste-
fańską. Spotkanie poświęcone było sytuacji 
w Niemczech po wyborach parlamentarny-
ch,odszkodowaniom wojennym oraz organi-
zacji ds. młodzieży Jugentamt.

Mecenas Hambura słusz-
nie przypomniał, że polski 
TK orzekł już w 2005 roku  
o nadrzędności Konstytucji 
RP nad prawem unijnym. 
Słusznie też zauważył, że 
mało kto o tym pamięta. No 
to przypominam.

Dynamiczny charakter 
integracji europejskiej nie 
oznacza rozszerzania za-
kresu prerogatyw organów 
Unii Europejskiej na ob-
szary, które nie były objęte 
transferem kompetencji. Nie 
jest dopuszczalne, aby or-
ganizacja międzynarodowa 
sama ustalała swoje kompe-
tencje, z pominięciem odpo-
wiednich procedur przeka-
zywania kompetencji przez 

Wyjątkowe spotkanie
w siedzibie Prawicy 
Rzeczypospolitej

państwa członkowskie na 
podstawie norm prawnych 
obowiązujących w tych  
państwach.

Przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej nie pod-
waża statusu Konstytucji 
jako “najwyższego pra-
wa Rzeczypospolitej Pol-
skiej” (art. 8 ust. 1). Na 
terytorium Rzeczypospoli-
tej przysługuje Konstytucji 
pierwszeństwo obowiązy-
wania i stosowania, także 
w stosunku do wszystkich 
wiążących Polskę umów 
międzynarodowych, nie wy-
łączając umów przekazu-
jących kompetencje władz 
państwowych organizacjom 
międzynarodowym, a tym 
bardziej – w stosunku do 
norm pochodnego prawa 
wspólnotowego. Przewi-
dziane w art. 91 ust. 1 i 3 
Konstytucji pierwszeństwo 
stosowania ratyfikowanej 
umowy międzynarodowej,  
a także prawa ustanowione-
go przez organizację mię-
dzynarodową na podstawie 
takiej umowy przed polską 
ustawą, w żadnym wypadku 
nie oznacza ich pierwszeń-
stwa przed Konstytucją.
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OGŁOSZENIE

Panie Starosto, na sesji 
rady powiatu w dniu 19 
grudnia radni uchwalą bu-
dżet powiatu na 2018 r. 

– Oj, nie tak szybko, nie 
przesądzajmy z góry. Mam 
nadzieję, że radni pozytyw-
nie ocenią przedstawiony 
przez zarząd powiatu pro-
jekt budżetu na 2018 rok  
i podejmą stosowną uchwa-
łę. Na razie powiem tylko, 
że na wydatki inwestycyj-
ne chcemy przeznaczyć  
w przyszłym roku prawie 
4 milionów złotych. To re-
kordowa kwota, nigdy przed-
tem powiat nie inwestował  
z takim rozmachem. Ale też 
z rozwagą, bo konsekwentnie 
realizujemy strategię zrów-
noważonego rozwoju powia-
tu i kierujemy gros naszych 
działań na tereny dotychczas 
niedoinwestowane, gdzie 
potrzeby są największe. Pro-
szę mi uwierzyć, są jeszcze  
w powiecie gminy, gdzie więk-
szość dróg jest gruntowych, 
nieprzejezdnych po większych 
opadach, a chodniki są marze-
niem mieszkańców. Dlatego 
zapewniam, że te 40 milionów 
przeznaczonych na wydatki 
inwestycyjne, zostanie wyda-
nych rozsądnie, z uwzględnie-
niem potrzeb lokalnych spo-
łeczności. 

A proszę powiedzieć, czy 
jest Pan zadowolony z tego, 
co udało się osiągnąć w bie-
żącym roku?

– To pytanie należałoby 
zadać przede wszystkim 
mieszkańcom powiatu wo-
łomińskiego, bo to oni będą 
rozliczać mnie, Zarząd Po-
wiatu oraz radnych z każdego 
zrealizowanego i niezreali-
zowanego przedsięwzięcia. 
Sam mogę powiedzieć, że 
nie zmarnowaliśmy tego cza-
su. Uczciwie pracowaliśmy  
i będziemy pracować dalej, aż 
do końca kadencji, bo prze-
cież wiele jeszcze zostało do 
wykonania. Efekty naszych 
działań są widoczne, można 
je dostrzec w postaci m.in. 
nowych dróg, chodników, 
szkół, w zmodernizowanych 
oddziałach Szpitala Powiato-
wego. Wierzę, że mieszkańcy 
sprawiedliwie oceniają nasze 
starania i widzą, że dbamy  
o ich potrzeby najlepiej, jak je-
steśmy w stanie, na ile pozwa-
lają nam środki w budżecie.

Gdyby Pan miał wskazać 
najważniejsze przedsię-
wzięcia mijającego roku.

– Z każdej inwestycji mam 

Co będzie dalej – czas pokaże
Rozmowa ze Starostą Wołomińskim Kazimierzem Rakowskim

taką samą satysfakcję, ale 
tutaj wymienię bez wątpie-
nia inwestycje oświatowe  
i wszelkie działania prowa-
dzone na rzecz edukacji.  
W zakresie oświaty napraw-
dę udało się wiele zrobić, 
między innymi rozbudowa-
liśmy budynek LO w Ra-
dzyminie i przygotowaliśmy 
nową siedzibę dla Zespołu 
Szkół Specjalnych, również 
w Radzyminie. Ponadto cały 
czas modernizujemy infra-
strukturę oświatową, jest 
bowiem bardzo ważne, żeby 
młodzież mogła się uczyć  
w odpowiednich warunkach. 
W planach na najbliższe lata 
mamy rozwój szkolnictwa 
branżowego i, co z tym zwią-
zane, rozwój przedsiębior-
czości. Chcielibyśmy wraz  
z pracodawcami wpływać na 
kształt programów naucza-
nia, aby odpowiadały po-
trzebom rynku pracy, a także 

inwestować w same szkoły, 
przywrócić im dawną świet-
ność. Dziś często uważa się, 
że „zawodówka” czy nawet 
technikum to wybór najgor-
szy z możliwych, że najlepsi 
uczniowie decydują się na 
licea, a najsłabsi, ze względu 
na swoje oceny, idą do szkół 
zawodowych. Dla mnie takie 
myślenie to – powiem dobit-
nie – oczywista głupota i dys-
kryminacja młodych, którzy 
chcieliby jak najwcześniej 
podjąć pracę. Szkoły bran-
żowe mają kształcić specja-
listów w swoim fachu. Nie 
da się być specjalistą i nie 
posiadać konkretnej, bardzo 
dużej wiedzy, nie można też 
dobrze wykonywać zawodu 
bez praktycznych umiejęt-
ności. Dlatego musimy mło-
dych przekonać, że wybór 
nauki zawodu jest korzyst-
ny i wartościowy, a ponadto 
może zagwarantować godne 

zarobki. Placówki trzeba mo-
dernizować, tworzyć miejsca 
do praktycznej nauki, promo-
wać ideę szkolnictwa zawo-
dowego, a następnie wspie-
rać tych młodych na każdym 
etapie ich rozwoju. 

 
W przyszłym roku koń-

czy się obecna kadencja 
samorządu, będą wybory. 
Ma Pan już plany na dalszą 
działalność, może już nad-
szedł czas kandydowania 
do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

– Nie mam takich dale-
kosiężnych planów, przede 
mną jeszcze rok pracy w po-
wiecie, jeszcze dużo rzeczy 
do zrobienia. Ja w ogóle nie 
lubię planować, bo przecież 
tak wiele w naszym życiu za-
leży od przypadków. To prze-
cież przypadek sprawił, że  
w 1990 r. w ogóle włączyłem 
się w życie samorządowe 
w gminie Klembów. To był 
czas, kiedy mieszkańcy, zwy-
kli ludzie, mogli wziąć spra-
wy w swoje ręce. Pamiętam, 
że po pierwszym wolnych 
wyborach mieliśmy tak wiele 
marzeń, planów, codziennie 
pojawiały się nowe pomysły. 
Znajdowałem w sobie tyle 
zapału, że chciałem robić 
wszystko naraz, jak najwię-
cej, jak najprędzej. Pamiętam 
dyskusje na przykład o tym, 
czy w pierwszej kolejności 
wybudować sieć gazociągu, 
czy wodociąg, bo nie mie-

liśmy niczego, a ograniczał 
nas budżet. Ostatecznie zde-
cydowaliśmy się na gazo-
ciąg i to był moim zdaniem 
rozsądny krok. Wszystkiego 
uczyliśmy się od podstaw, 
metodą prób i błędów, nie 
było skąd czerpać wzorców. 
Po raz pierwszy też gminom 
przyszło prowadzić placów-
ki oświatowe. Zaciągaliśmy 
kredyty, żeby móc wypłacić 
wynagrodzenia nauczycie-
lom, oświata była bardzo 
zaniedbana. Pewnie dlatego 
teraz sprawy edukacji tak 
bardzo leżą mi na sercu. Ale 
dość już rozpamiętywania, 
trzeba skupić się na obecnych 
czasach. Mijający rok nie był 
łatwy, obok codziennej pra-
cy zapewniającej właściwe 
funkcjonowanie musieliśmy 
zmierzyć się z wieloma wy-
zwaniami. Ale, na szczęście, 
udało nam się obronić powiat 
wołomiński przed likwida-
cją, nadal stanowimy jed-
ność, tak jak zostało to usta-
lone reformą administracji  
w 1999 r. Ocaliliśmy samo-
rząd przed upartyjnieniem, 
wiemy już, że w lokalnych 
społecznościach tkwi ogrom-
na siła. Co będzie dalej – czas 
pokaże. Wieloletnie praca  
w samorządzie nauczyła 
mnie jednego – trzeba uczci-
wie pracować, wtedy wszyst-
ko samo mądrze się układa. 

Dziękuję za rozmowę.
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Spotkanie opłatkowe PiS. 
Jarosław Kaczyński 
gratulował jednej osobie, 
rozległy się brawa
15 grudnia w Sejmie odbyło się spotkanie opłatkowe klubu Prawa  
i Sprawiedliwości z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS 
dziękował byłej szefowej rządu Beacie Szydło za dwa lata ciężkiej 
pracy oraz wskazywał, że przed Prawem i Sprawiedliwością stoi 
nadal wiele wyzwań.

W spotkaniu, które odby-
ło się w Sali Kolumnowej, 
udział wzięli m.in. marszał-
kowie Sejmu i Senatu Marek 
Kuchciński i Stanisław Kar-
czewski, ministrowie sportu, 
zdrowia czy przedstawiciele 
MSZ i MON, a także wice-
premier, szef Porozumienia 
Jarosław Gowin.

Politycy partii uczestniczący 
w spotkaniu ujawnili, że Jaro-
sław Kaczyński podczas spo-
tkania podziękował obecnej 
wicepremier Beacie Szydło.

Dziękował jej za dwa lata 
ciężkiej pracy, także za dwie 
kampanie wyborcze – prezy-
dencką oraz parlamentarną, 
a politycy kilkukrotnie okla-
skiwali byłą szefową rządu 
– mówił jeden z posłów PiS 

uczestniczący w spotkaniu.
Jak dodał inny polityk, Ka-

czyński wskazywał też, że 
przed PiS nadal stoi wiele wy-
zwań i należy działać razem, 
że „nadal musimy być skon-
centrowani i robić swoje”.

Kaczyński życzył też poli-

tykom Prawa i Sprawiedli-
wości wesołych i rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia.

Życzenia świąteczne zło-
żył też obecnym na spotka-
niu szef klubu PiS Ryszard 
Terlecki.

Senator Waldemar Bonkowski łamie się opłatkiem  
z prezesem Jarosławem Kaczyńskim
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Na Gwiazdkę pod osłoną nocy tony śmieci w prezencie
W ostatnim czasie w lokalnych mediach jak i na ostatniej sesji Rady Miejskiej głośno było o kolumnach samochodów 
zwrzących pod osłoną nocy dziesiątki ton śmieci na wołomińską zwałkę. O całym bezprawnym zajściu Radę Miasta 
informowali radni, zadając pytania do władz w celu wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy. Jak już wiemy, sprawa ta 
trafiła do prokuratury wnioskiem skierowanym przez prezesa MZO Jarosława Kubałę. Poniżej zamieszczamy stano-
wisko MZO, jak i komentarze czytelników na stronach internetowych lokalnych mediów.

Oświadczenie Prezesa  
MZO Wołomin

„W związku z wjazdem ciężarówki z od-
padami na teren składowiska w Lipinach 
Starych oraz jej rozładowaniem w dniu 
30 listopada br., po godzinie zamknię-
cia zakładu, informuję, że po analizie 
nagrań i przeprowadzonych rozmowach 
z pracownikami, odpowiedzialnymi za 
zaistniałą sytuację, podjąłem decyzję  
o złożeniu zawiadomienia o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Zawiadomie-
nie złożyłem w Wydziale Gospodarczym 
Komendy Powiatowej Policji w Wołomi-
nie w dniu 8 grudnia br.

Jednocześnie informuję, że wyciągną-
łem konsekwencje wobec firmy ochra-
niającej wysypisko. Podobnie postąpię  
w każdym przypadku, w którym pojawi się 
choćby najmniejsze podejrzenie złamania 
prawa na obiektach MZO Wołomin.

Nawet w przypadku dużego przedsię-
biorstwa jakim jest MZO Wołomin nie 
może dochodzić do podobnych sytuacji, 
czy to z przyczyn ludzkich błędów, czy 
– tym bardziej – nieuczciwych działań. 
Każde tego typu zdarzenie będę pilnie 
analizował i podejmę działania mające 
na celu jego pełne wyjaśnienie.

/-/ Jarosław Kubała
Wołomin, 9 grudnia 2017 roku” 

Przedstawiamy również 
fragment listu otwartego 
prezesa MZO Wołomin do 
samorządowców

„Szanowni Samorządowcy,
traktuję Państwa stanowisko, wyrażo-

ne w liście z 25.11 br., jako wyraz głę-
bokiej troski o czystość środowiska na-
turalnego oraz zdrowie i komfort życia 
mieszkańców miasta i gminy Wołomin. 
Mam nadzieję, że nie uszedł Państwa 
uwadze fakt, iż projekt rozbudowy wy-
sypiska w Starych Lipinach został wy-

myślony i rozpoczęty w poprzedniej ka-
dencji samorządu. To „ojciec chrzestny” 
tego projektu, były burmistrz Ryszard 
Madziar i ówczesne kierownictwo MZO, 
zadłużając spółkę na ponad 14 mln zł, 
rozpoczęli inwestycję bez należytego za-
bezpieczenia finansowego, merytorycz-
nego i przemyślanej strategii gospodarki 
odpadami. Co więcej, ignorowali i tłu-
mili słuszne protesty mieszkańców, wyni-
kające z troski o Wołomin oraz z braku 
dostępu do informacji o szczegółach tej 
inwestycji, pozywając ich do sądu. Gdy-
by nie ogromne zadłużenie i zobowiąza-
nia zaciągnięte przez poprzedników, to 
nie mielibyśmy problemu związanego  
z otwarciem kwatery składowiska.

Blisko rok temu zostałem powołany 
w skład Zarządu MZO Wołomin, a od 
kwietnia br. pełnię funkcję Prezesa Za-
rządu spółki. Pracę rozpocząłem od 
uporządkowania bałaganu w spółce, 
zastanego po poprzednich zarządach. 
Moją pracę poprzedziły działania Pani 
burmistrz Elżbiety Radwan i jej urzęd-
ników, którzy przeprowadzili konsulta-
cje z mieszkańcami, o czym zapomniał 
poprzednik burmistrz, Ryszard Madziar. 
W toku konsultacji zostało uznanych 
wiele rekomendacji opracowanych przez 
mieszkańców, zrzeszonych w Lokalnym 
Komitecie Dialogu. Pani burmistrz Elż-
bieta Radwan podjęła decyzję o przy-
stąpieniu do opracowania, wspólnie  
z ekspertami, „Strategii gospodarki 
odpadami dla Wołomina”, której brak 
m.in. spowodował ten bałagan. Chcemy 
na bieżąco reagować na głosy i sugestie 
mieszkańców Wołomina, dlatego Lokal-
ny Komitet Dialogu, ma swoją kontynu-
ację w formule Społecznego Komitetu 
Monitorującego (...)

Z poważaniem,
Jarosław Kubała

Prezes MZO Wołomin
Wołomin, 29 listopada 2017 r.”

Komentarze czytelników 
lokalnych mediów

wujek
13 grudnia 2017 at 18:49
„Prezes MZO broni się przed odpowie-

dzialnością z tytułu przestępstwa prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu. Jest tak 
jak piszą komentatorzy, do złożenia do-
niesienia został zmuszony ujawnieniem 
nagrania. Ruchem tym uprzedził radnych 
i ograniczył się do sporadycznego wpro-
wadzenia po godzinach pracy odpadów 
na teren składowiska. Rada Gminy nie 
może mieć pewności co do pozyskania 
wymaganej dokumentacji (monitoring  
z 60 dni i zeszyty z zapisami ochrony) 
oraz innych ważnych dokumentów. Jeśli 
radni chcą coś zdziałać muszą podjąć 
uchwałę o poszerzeniu wcześniejszego 
podejrzenia w świetle innych okolicz-
ności i skierowaniu go do prokuratury. 
Opisane oraz nagrane czyny podpadać 
mogą pod kilka artykułów kodeksu kar-
nego. To jest pod art. 296 (nadużycie 
zaufania), art. 296a (korupcja gospo-
darcza – działania przynoszące szkodę 
majątkową), art. 303 (nierzetelne pro-
wadzenie dokumentacji – zaniżona ilość 
i wartość) i art. 306 (fałszowanie ozna-
czeń towaru – rodzaj odpadów). Pomi-
nięcie takiego kroku służyć będzie mani-
pulowaniu przez podejrzanych toczącym 
się postępowaniem wyjaśniającym. 
Uchwała o której piszę powinna zostać 
podjęta nie dalej jak na najbliższej sesji. 
Nie można dać czasu i sposobności do 
przejęcia inicjatywy przez podejrzanych, 
którzy ewidentnie w tym kierunku zmie-
rzają. Natychmiast wynająć pełnomoc-
nika do reprezentowania organu uchwa-
łodawczego w tej sprawie. Bez niego nie 
wdawać się w rozmowy i negocjacje. 
Obserwować radnych próbujących prze-
wlekać takie decyzje i im przeciwdziałać. 
Kroi się bardzo poważna afera.

zibi
14 grudnia 2017 at 09:53
Oczywiscie, pierwszy i jedyny raz na 

obiekt wjechał pojazd z odpadami, rad-
ny miał wyprzedzajacą informacje i to 
nagrał. A moze i niektórzy powiedzą, 
że to zorganizował? Teraz prezes jako 
słusznie oburzony,że na podległym mu 
obiekcie maja miejsce takie praktyki, 
składa zawiadomienie. Och jak to do-
brze, że mamy takiego prezesa. Pytanie 
brzmi od kiedy i ile takich transportów 
tam wjechało. Kto sprawuje nad tym 
obiektem nadzór i dopuscił do takiej su-
tuacji. Sprawy nie powinny prowadzic 
miejscowe organa scigania, jak i kazdej 
innej sprawy, gdzie wystepuje miejscowa 
władza/ vide sponsoring Policji sprzęt  
i nagrody na świeto Policji/

klotka
14 grudnia 2017 at 21:47
Kuźwa - ale numer, prezesowi MZO 

zamknęli usta wysyłając go na zeznanie 
przed dzisiejszą „spowiedzią” na sesji 
rady miejskiej. To jeszcze nic, bo nasze 
„kochane” władze podjęły też skutecz-
ną próbę zamknięcia ust radnym. Wy-
starczyło, że wiceburmistrz Makowski, 
emerytowany milicjant przywołał art. 
241 par.1 k.k. i nasze orły oraz sokokoły 
oczywiście pękły, tematu nie pociągnęły. 
Oczywiście nie było komu im powiedzieć, 
że chronione są tylko informacje pocho-
dzące z postępowania (treści zeznań  
i rozmów). Żaden z nich jeszcze nie jest 
jego uczestnikiem, a już ma milczeć. Pa-
nowie radni wiedzcie, że możecie ujaw-
niać w każdym czasie, każdą informację 
powziętą z innego źródła niż śledztwo.

Pisownia orginalna

opracowanie redakcja
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Matka Boża Częstochowska powróciła  
w zabytkowej sukience w Dzień Odpustu Parafii

Otóż tak jak się spodziewałem pisząc 
w moim tekście internetowym na FB, 
w sobotę 26 sierpnia w Święto Matki 
Bożej Częstochowskiej Naszej Para-
fii na polecenie Ks. Proboszcza stara 
sukienka została oprawiona w ramę  
z kopią obrazu Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem i wyeksponowana w sali dawnej 
chrzcielnej (sala bielanek) tuż przy 
zakrystii. Szkoda, że nie odbyło to się  
w doniosłej uroczystości, gdyż dokład-
nie w tym roku i czasie obchodzimy 60 
rocznicę nałożenia koron na wizerunek 
i sukienkę Najświętszej Panienki ołta-
rza Naszej Świątyni. Jestem osobiście 
bardzo szczęśliwy, że parafianie mogą 
ponownie oglądać wprawdzie kopię 
obrazu z ołtarza ale ubranego w starą, 
oryginalną sukienkę tak jak wspomnia-
łem jedną z najcenniejszych, świę-
tych relikwii Naszego Kościoła. To, 
że powrót obrazu i sukienki nastąpił  
w Święto Matki Bożej Częstochow-
skiej ma swój Boski, Święty symbol. 
Bóg zapłać Ks. Proboszczowi i Panom 
ze Służby Kościelnej za udostępnie-
nie dla wiernych obrazu z drogocenną 
suknią, która powinna być używana 
do przyozdabiania Ołtarza Głównego 
w wyjątkowe rocznice kościelne jak 
i narodowe podobnie jak to się czyni 
w Klasztorze na Jasnej Górze. Poniżej 
zamieszczam tekst „Dawny Wołomin” 
z adnotacją historyczno-chronologicz-
ną wydarzeń i dat Kościoła pw. MB 
Częstochowskiej w Wołominie oraz 
wzmiance o uroczystej Koronacji 
Matki Bożej i nałożenia odnowionej 
kamieniami szlachetnymi sukienki  
w roku 1957. Przedstawiam również 
wyeksponowana ponownie starą su-
kienkę w sali bielanek w dniu Odpustu 
Naszej Parafii. Proszę otworzyć link 
do poniższej strony.

http://dawny.pl/kalendarium-parafii-
matki-bozej-czestochowskiej-w-
wolominie-lata-1950-58

1950
3 września proboszczem parafii zo-

stał mianowany ksiądz Mieczysław 
Grabowski.

Stanisław Leon Marzyński rozpo-
czął projektowanie nowego kościoła  
w Wołominie.

Profesor Stanisław Marzyński, pseu-
donim „Leon” (1904–1992) – architekt, 
konserwator zabytków. Absolwent 
Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej (1930). Żołnierz Armii 
Krajowej, podporucznik. Uczestnik 
Powstania Warszawskiego. Po wojnie 
wykładowca akademicki Politechni-
ki Warszawskiej. Członek założyciel  
w 1947 roku Rady Prymasowskiej Od-
budowy Kościołów Warszawy. Archi-
tekt wielu obiektów sakralnych, w tym 
wielu świątyń w stolicy, zburzonych 
podczas II wojny światowej (m.in. 
projektował w pierwszych latach po-
wojennych odbudowę kościoła pw. św. 
Piotra i Pawła, kościoła pw. św. Alek-
sandra, kościoła pw. Wszystkich Świę-
tych, a także kościoła i klasztoru Sióstr 
Sakramentek na Nowym Mieście). 
Pochowany na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie.

1951
28 maja projekt nowego kościoła  

w Wołominie został zatwierdzony.
Po usunięciu gruzów i wydobyciu 

materiałów budowlanych z fundamen-
tów starego kościoła, rozpoczęto bu-
dowę nowej, znacznie większej świą-
tyni. Projekt zakładał, że dwuwieżowy 
kościół zostanie wzniesiony na planie 
krzyża łacińskiego, będzie trójnawo-
wy, z dwiema kaplicami na przedłu-
żeniu naw bocznych. Uwzględniono 
zachowanie ocalałego prezbiterium, 
okolonego trzema zakrystiami, two-
rzącymi absydę kościoła.

Komitetowi Odbudowy Kościoła prze-
wodniczył Stanisław Makola. Roboty 
wykonywali miejscowi rzemieślnicy  
i majstrowie pod kierunkiem budowni-
czego Franciszka Tomaszewskiego.

30 czerwca ksiądz kanonik Maksy-
milian Kościałkiewicz, Dziekan Ra-
dzymiński, poświęcił figurę Serca Pana 
Jezusa. W uroczystości uczestniczyli 
ksiądz proboszcz Mieczysław Grabow-
ski, ksiądz wikariusz Stanisław Zawit-
kowski, ksiądz prefekt Józef Januszko  
i około 1000 parafian, którzy dziękowa-
li za ocalenie podczas wojny i prosili, 
aby Najświętsze Serce Jezusowe opie-
kowało się ich rodzinami i parafią.

1953
26 sierpnia, w dzień Odpustu Matki 

Bożej Jasnogórskiej, został przenie-
siony z kaplicy do kościoła odrestau-
rowany obraz Matki Bożej Często-

W 300. Rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej, Królowej Polski na Jasnej Górze, napisałem tekst  
o uroczystych obchodach tego święta w Naszej Parafii również pod wezwaniem MB Częstochowskiej. W krótkim 
tekście wspomniałem o tym, że do redakcji PATRII skierowane zostały zapytania tak listowne jak i telefoniczne 
w sprawie losów starej sukienki w obrazie Matki Bożej, ufundowanej blisko 70 lat temu przez naszych dziadków  
i ojców. Obiecałem, że sprawę wyjaśnię i tak też czynię.

chowskiej, Patronki parafii, który  
w cudowny sposób ocalał od znisz-
czenia w czasie działań wojennych. 
Procesję prowadził ojciec Klemens 
Izdebski z Jasnej Góry w asyście dwu-
dziestu księży, m.in. proboszcza Stani-
sława Sobczaka z Ząbek, wikariusza 
Tadeusza Strękowskiego z Kobyłki, 
proboszcza Zygmunta Abramskiego 
z Zielonki i proboszcza Feliksa An-
druszkiewicza z Klembowa.

11 października odbyła się uroczy-
stość poświęcenia kościoła i konsekra-
cja dzwonów. Z kościoła Sióstr Wizy-
tek w Warszawie zostały sprowadzone 
relikwie do ołtarza głównego.

W XX Niedzielę po Zielonych Świę-
tach, w uroczystość Macierzyństwa 
Najświętszej Maryi Panny, za pontyfi-
katu Ojca św. Piusa XII, kiedy Arcybi-
skupem Gnieźnieńsko–Warszawskim 
był Jego Eminencja ksiądz Kardynał 
Stefan Wyszyński, Prymas Polski, 
Jego Eminencja ksiądz Biskup Wa-
cław Majewski, Wikariusz Generalny, 
Sufragan Warszawski, w asyście księ-
dza Zygmunta Kowalskiego, Dziekana 
Radzymińskiego oraz księdza Mie-
czysława Grabowskiego, proboszcza 
parafii Wołomin, dokonał poświęcenia 
kamienia węgielnego i stanu surowego 
kościoła pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej w Wołominie.

1954
30 maja ksiądz Dziekan Zygmunt 

Kowalski poświęcił figurę Matki Bo-
żej Niepokalanego Poczęcia, umiesz-
czoną na szczycie kościoła dla uczcze-
nia maryjnego Roku Jubileuszowego.

1957
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 

w ołtarzu głównym kościoła został uko-
ronowany i przyobleczony w ozdobną 
suknię wysadzaną kamieniami.

1958
16 i 17 lipca kościół w Wołominie 

gościł kopię obrazu Matki Bożej Ja-
snogórskiej, który z inicjatywy księdza 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego piel-
grzymował wówczas po wszystkich 
polskich parafiach, przygotowując 
duchowo wiernych do Jubileuszu Ty-
siąclecia Chrztu Polski (w 1966 roku). 
W kościele na prawym filarze przy 
prezbiterium znajduje się pamiątko-
wy medal, wydany z okazji 1000–le-
cia Chrześcijaństwa w Polsce, którym 
ksiądz Prymas Stefan Wyszyński od-
znaczył wołomińską parafię.

16 i 17 sierpnia w Wołominie prze-
bywał ksiądz Prymas Stefan Wyszyń-
ski, który poświęcił grotę Matki Bożej, 
wzniesioną przez parafian z okazji 
100–lecia objawienia się Maryi w Lo-
urdes (11 lutego 1858).

W imieniu mieszkańców Księdza 
Prymasa powitali: Stanisław Lange 
– przedwojenny wiceburmistrz Woło-
mina, Stanisław Makola – prezes Ko-
mitetu Odbudowy Kościoła i Jan Świąt-
kowski – przedstawiciel rolników.

Kazimierz Andrzej Zych

kalendarium: Marzena Kubacz
www.muzeumnalkowskich.pl

żródło: dawny.pl
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Remont dla Seniora
Remont dla seniora to pilotażowy projekt, 
który będzie kontynuowany w 2018 roku  
w ramach Programu Rewitalizacji. Nasza 
gmina jako jedna z pierwszych w Polsce or-
ganizuje taki program pomocy. Remont dla 
seniora to pomoc w drobnych naprawach do-
mowych, skierowana do osób starszych i sa-
motnych z obszaru naszej gminy.

Udało się! To dzięki zaanga-
żowaniu Wołomińskiej Rady 
Seniorów oraz pracowników 
Urzędu Miejskiego mamy nie-
zwykle przydatne narzędzie 
wspierania naszych starszych 
mieszkańców. Już po nowym 
roku można będzie skozystać 
z darmowej naprawy usterek 
w domu. Na liście wspiera-
nych prac znalazło się kilka-
naście najpopularniejszych 
problemów. Ciągle czekamy 

na nowe zgłoszenia potrzeb, 
na które (w ramach możli-
wości technicznych) postara 
się zaradzić pan Złota Rączka 
wynajęty przez Gminę.

Dziękujemy seniorom za 
zangazowanie i pozytywne 
opinie dotyczące tej pilota-
żowej usługi – w pierwszym 
kwartale 2018 roku zostanie 
uruchomiona kolejna edycja 
Remontu dla seniora.

UM Wołomin

„Modernizując bibliotekę wypełniamy wolę Heleny i Stefana Nasfe-
terów, którzy przekazali ten budynek na cele kulturalne” – zapisano 
w akcie erekcyjnym modernizacji i rozbudowy Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wołominie.

Powiat spełnia wolę 
rodziny Nasfeterów

23 listopada odbyło się uro-
czyste wmurowanie aktu 
erekcyjnego modernizacji  
i rozbudowy Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Woło-
minie. W wydarzeniu wzięli 
udział m.in. starosta Kazimierz 
Rakowski, wicestarosta Adam 
Łossan, burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan, przewodni-
czący Rady Powiatu Janusz 
Werczyński, radni Rady Powia-
tu oraz czytelnicy i przyjaciele 
biblioteki. Dokument został 
odczytany przez dyrektor pla-
cówki Joannę Hołubicką, a na-
stępnie podpisany przez przed-
stawicieli powiatu oraz gminy 
Wołomin. 

Starosta wołomiński w swo-
im wystąpieniu zaznaczył, jak 
istotnym miejscem jest biblio-
teka publiczna, jak ogromne 
jest jej znaczenie dla rozwoju 
kultury w powiecie. Przypo-
mniał także, że rozbudowa 
obiektu stanowi wypełnienie 
testamentu słynnych darczyń-
ców, Heleny i Stefana Nasfe-
terów, którzy kilkadziesiąt lat 

temu przeznaczyli ten budy-
nek na cele kulturalne. Nale-
ży podkreślić, że inwestycja 
w całości jest realizowana ze 
środków z budżetu Powiatu 
Wołomińskiego. 

Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna z pewnością zasługu-
je na nowy, zmodernizowany 
budynek w historycznym 
miejscu, w którym znajdo-
wała się przed laty. Dzięki 
staraniom dyrekcji i pracow-

ników placówka ta żyje, jest 
miejscem integracji lokalnej 
społeczności oraz spotkań  
z literaturą i kulturą. Obecnie 
w zbiorach biblioteki znaj-
duje się już ponad 60 tysię-
cy woluminów. Księgozbiór 
ten stale się rozrasta, można  
w nim znaleźć zarówno star-
sze publikacje, jak i nowości 
wydawnicze.

red.

Mandat utrzymany
Wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 6 grud-
nia br. radny powiatowy Mariusz 
Dembiński utrzymał swój man-
dat. O pozbawienie Mariusza 
Dembińskiego mandatu radnego 
wnioskował wojewoda mazo-
wiecki, jednakże NSA nie zgodził 
się z przedstawioną przez niego 
argumentacją. 

Sprawa radnego Dembińskiego 
rozpoczęła się w kwietniu 2016 r. 
Wówczas wojewoda mazowiecki 
wnioskował do wygaszenia jego 
mandatu z powodu złamania obo-
wiązującego prawa. Według pi-
sma wojewody radny po złożeniu 
przysięgi nie zrzekł się stanowi-
ska dyrektora ZGKiM w Tłusz-
czu, co miało stać w sprzeczności 
z obowiązującym prawem. Pod-
czas posiedzenia rady 16 maja 
2016 r. radni większością głosów 
odrzucili wezwanie wojewody. 
Sprawa wydawała się zakończo-
na, jednakże 30 czerwca nieocze-
kiwanie powróciła – wojewoda 
ponownie wnioskował o wyga-
szenie mandatu radnego Dembiń-
skiego. Walka o mandat radnego 

trwała aż do października, kiedy 
to wojewoda wydał zarządzenie 
zastępcze stwierdzające jego wy-
gaśnięcie. Radny od samego po-
czątku zapowiadał wykorzysta-
nie wszystkich przysługujących 
mu możliwości odwoławczych, 
dlatego uznając zarządzenie za 
nieprawomocne, zaskarżył je do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Rada Powiatu popar-
ła jego decyzję. 

Po długich zmaganiach, wresz-
cie Naczelny Sąd Administracyj-
ny odrzucił argumenty wojewody 
i zdecydował, że Mariusz Dem-
biński pozostaje pełnoprawnym 
radnym powiatowym i członkiem 
Zarządu Powiatu. Z rozmowy 
z Mariuszem Dembińskim do-
wiedzieliśmy się, że od samego 
początku wierzył w sprawiedli-
wy wyrok, doskonale bowiem 
wiedział, że racja jest po jego 
stronie. Argumentem decydują-
cym w sprawie było, to, że zakład 
budżetowy, którym kieruje Ma-
riusz Dembiński, nie prowadzi 
działalności gospodarczej na wła-
sny rachunek. Jest gminnym za-

kładem użyteczności publicznej, 
nie posiada własnej osobowości 
prawnej i działa z upoważnienia 
właściciela, czyli gminy. Ozna-
cza to, że gmina, nie zaś dyrekcja 
zakładu, wchodzi w relacje go-
spodarcze z powiatem. Zlecenia 
przyjmowane przez ZGKiM były 
zatem zgodne z obowiązującym 
obecnie prawem zamówień pu-
blicznych.

JA

Mariusz Dembiński pozostaje pełnoprawnym radnym powiatowym  
i członkiem Zarządu Powiatu.
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REKLAMA

13 grudnia. Chichot historii
24 września 2011 r. były prezydent RP Lech Wałęsa TW „Bolek” od-
wiedził w szpitalu generała Wojciecha Jaruzelskiego odpowiedzial-
nego za wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r.

Trzy lata później, 25 maja 
2014 r. Jaruzelski zmarł, 
został pochowany z hono-
rami 30 maja 2014 r. na 
Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. Mszę żałobną  
w katedrze polowej Wojska 
Polskiego celebrowali ks. 
gen. abp Józef Guzdek – ka-
pelan ordynariatu Wolska 
Polskiego, ks. Adam Boniec-
ki, ks. Wojciech Lemański  
i ks. Wojciech Drozdowicz.

Jaruzelski nigdy nie został 
rozliczony za swoje zbrodnie.

Cenckiewicz ujawnia: 
kpt. Jaruzelski  
zwalczał podziemie  
niepodległościowe

Historyk, dyrektor Biura 
Historycznego i członek Ko-
legium IPN Sławomir  Cenc-
kiewicz opublikował dwie 
godziny temu w internecie 
sprawozdania pochodzące 
z 1946 r. pisane przez kpt. 
Wojciecha Jaruzelskiego do-
tyczące podziemia antyko-
munistycznego.

Chodzi o żołnierzy Armii 
Krajowej, Narodowych Sił 
Zbrojnych i Wolności i Nie-
zależności działających na 

terenie powiatów: Piotrków 
Trybunalski i Radomsko, 
które, jak napisał Jaruzelski, 
były „bandami” przeprowa-
dzającymi napady „rabunko-
wo-terrorystyczne”.

Jaruzelski opisuje strukturę 
organizacji narodowo-wy-
zwoleńczych, wymienia na-
zwiska dowódców i  sposób 
działania „grup terrorystycz-
nych”, których wspiera „pe-
wien procent ludności, która 
odnosi się do band przychyl-
nie i otwarcie im sprzyja”.

10 lipca 1946 5 pp zo-
stał wysłany do Piotrkowa,  
w tym samym miesiącu Ja-
ruzelski został jego wojsko-
wym komendantem. Bardzo 
gorliwie wykonywał swoje 
obowiązki, o czym świadczą 
zamieszczone dokumenty.

Cenckiewicz w krótkim ko-
mentarzu napisał:

Trzeci tydzień przebijam 
się przez akta LWP związane  
z fizyczną likwidacją Żołnie-
rzy Niezłomnych!

Jest tego tysiące… No  
i dzisiaj – teczka po teczce 
– 5. Kołobrzeskiego Pułku 
Piechoty. A tam… setki stron  
z kpt. Wojciechem Jaruzel-

skim w roli głównej – krwawy 
sprawozdawca z krwawych 
wypraw na żołnierzy AK, 
NSZ i WiN.

Znałem opis kilku sprawoz-
dań z książki Lecha Kowal-
skiego, ale jest tego znacznie 
więcej! Z niektórych dopiero 
ściągamy te postkomunistycz-
ne zapory w postaci gryfów 
tajności. Po 28 latach III RP!

W każdym razie Kochani – 
mamy to!

I pomyśleć, że taki zbrod-
niarz miał państwowy po-
grzeb, a Prezydent RP żegnał 
go słowami: „żegnam jed-
nego z ostatnich symbolizu-
jących trudny, a często tra-
giczny los pokolenia czasów 
powojennych, pokolenia głę-
bokich, bolesnych podziałów, 
polityka, żołnierza, człowieka 
dźwigającego ciężar odpo-
wiedzialności za najtrudniej-
sze i za najbardziej chyba 
dramatyczne decyzje w po-
wojennej historii Polski”.

Cóż Jaruzelski symboli-
zował i dźwigał w historii 
Polski? Poza ofiarami, które 
miał na sumieniu…

źródło: 
gazetatrybunalska.pl
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Koncelebra na Mszy pogrzebowej gen. Jaruzelskiego – ks. gen. abp Józef Guzdek 
(kapelan ordynariatu Wolska Polskiego), ks. Adam Boniecki, ks. Wojciech Lemański  
i ks. Wojciech Drozdowicz.           Fot. Simona Supino

Cześć, jesteśmy Oney!
Właśnie teraz szukamy urodzonego handlowca, 
którego głównym zadaniem będzie realizacja marzeń 
naszych Klientów - pośrednio, ale zawsze. W praktyce 
to sprzedaż kredytów, kart i ubezpieczeń dla tych, 
którzy lubią robić większe zakupy. 

To możesz mieć:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
– atrakcyjny system premiowy za osiągane wyniki;
–  bogaty pakiet benefitów: dofinansowanie do 

wakacji, dodatkowa kasa na święta, karta sportowa, 
ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna, 
dofinansowanie do okularów itd.

– ludzi wokół siebie, na których zawsze możesz liczyć;
–  pełen pakiet szkoleń przygotowujących Cię do 

pracy;
– fajną atmosferę na co dzień;

Brzmi nieźle?
Aplikuj już teraz na oney_rekrutacja@oney.com.pl

lub wejdź na www.kariera.oney.com.pl 
i sprawdź dlaczego warto!

Okiem PATRII

Dzieci przedszkola Jasia i Małgosi w Wołominie  
w przedstawieniu gwiazdkowym Bożego Narodzenia.
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W dniach 9-10 grudnia odbył się w Kobyłce międzynarodowy halowy turniej piłkarzy z rocznika 2009 WOLF WINTER 
CUP, którego organizatorem był MKS Wicher. W zawodach wzięło udział 17 drużyn. Najlepsza okazała się Pogoń 
Szczecin, a rewelacją rozgrywek został zespół Bobra Tłuszcz.

Turniej rozgrywano na 
sztucznej trawie, otoczone 
bandami i siatką. Tak skon-
struowane boisko zamonto-
wano w hali sportowej przy 
SP nr 3. W Kobyłce zagrały 
4 drużyny z klubów Ekstra-
klasy (Legia, Lech, Pogoń  
i Zagłębie), 3 drużyny zagra-
niczne (Sparta Praga z Czech 
oraz Starward Kijów i Karpa-
ty Lwów z Ukrainy) oraz Wi-
gry Suwałki, Warta Poznań, 
Arkonia Szczecin, Drukarz 
Warszawa, Progres Gorzów 
Wielkopolski, Polonia War-
szawa. Powiat wołomiński 
oprócz dwóch zespołów Wi-
chru, reprezentowała Mar-
covia i Bóbr Tłuszcz. Mecze 
trwały po 10 minut. 

Pierwszego dnia odbyły 
się mecze w dwóch grupach,  
z których wyłoniono skład 
Ligi Mistrzów i Pucharu Pol-
ski. W turniejowej LM zagra-
ły zespoły, które pierwszego 
dnia zajęły w swoich grupach 
miejsca I-IV. Pozostałe ekipy 
walczyły w niedzielę o jak 
najlepsze lokaty w PP. Rewe-
lacją pierwszego dnia oka-
zała się drużyna z Tłuszcza, 
która zajęła w swojej grupie 
drugie miejsce i znalazła się 
w gronie najlepszych ekip 
turnieju. Zespoły Wichru 
wypadły nieco poniżej swo-
ich oczekiwań i przyszło im 
rywalizować w rozgrywkach 
Pucharu Polski. 

W niedzielne przedpołu-
dnie rozstrzygnęły się losy 
Pucharu Polski. Wygrała te 
rozgrywki drużyna Karpat 
Lwów, która w finale po-

konała Marcovię. W meczu  
o 3 miejsce Drukarz wygrał 
z Wartą. Dalsze miejsca zaję-
ły: Wicher I, Sparta, Progres, 
Wicher II i Polonia.

Po południu grała najlepsza 
ósemka podzielona na dwie 
czterozespołowe grupy. Dwa 
najlepsze kluby awansowały 
do półfinałów, a pozostałe 
grały o miejsca 5 i 7. O miej-

scu 5 zdecydował piłkarski 
klasyk, w którym Legia po-
konała Lecha, a 7 miejsce 
zajął Starward Kijów, wygry-
wając z Bobrem Tłuszcz.

W półfinałach Wigry oka-
zały się lepsze od Arkonii,  
a Pogoń od Zagłębia (w tym 
samym czasie odbywał się 
mecz pomiędzy tymi kluba-
mi w Ekstraklasie). W me-
czu o III miejsce Arkonia 
wygrała z „Miedziowymi” 
6:2, a w wielkim finale tur-
nieju „Portowcy” odnieśli 
wysokie zwycięstwo nad 
Wigrami 7:1. 

W uroczystym zakończeniu 
turnieju uczestniczyli: trener 
Andrzej Strejlau, Burmistrz 
Miasta Kobyłka Robert Ro-
guski, prezes MKS Wicher 
Kobyłka Artur Rola i Ma-
riusz Król, właściciel firmy 
WOLF, która była sponso-
rem tytularnym i fundatorem 
nagród. Sponsor przygotował 
również stoisko z drukarkami 

3D i prezentacją możliwości 
technologii, w której wyko-
nano unikatowe trofea dla 
wszystkich drużyn i najlep-
szych zawodników turnieju 
oraz upominki dla uczestni-
ków zawodów i kibiców. Do 
najlepszej piątki turnieju zo-
stali wybrani: Jakub Iwanow-
ski (bramkarz, Wigry), Szy-
mon Małecki (Lech),Norbert 
Melcher (Legia), Staś Pawu-
la (Arkonia) i Alek Michalak 
(Pogoń).

- Cieszymy się z przebiegu 
turnieju i mamy ogromną sa-
tysfakcję przyjmując gratula-

Wolf Winter Cup w Kobyłce

cje i pochwały za organizację 
imprezy. Atmosfera na trybu-
nach była wspaniała i dawała 
piłkarzom dodatkową ener-
gię. Wysoki poziom sporto-
wy zagwarantowały drużyny, 
które przyjęły nasze zapro-
szenie. Zarówno akademie 
piłkarskie wielkich klubów, 
jak również te z mniejszych 
ośrodków szkoleniowych po-

kazały, jak wielki potencjał 
drzemie w dzieciach trenują-
cych piłkę nożną. Nie byłoby 
tego turnieju bez sponsora 
tytularnego, firmy WOLF, 
która oprócz profesjonali-
zmu pokazała pasję swo-
ich szefów i pracowników  
w przygotowaniu imprezy. 
Za wsparcie i zaangażowanie 
dziękuję władzom Kobyłki, 
Mazowieckiemu Centrum 
Pomocy Społecznej, Funda-
cji LOTTO, firmom NUC-
TECH, Vita Sport, Top Jur, 
Yucca, a także dyrekcjom  
i pracownikom SP nr 3 i OSi-
Ru oraz wolontariuszom i ich 
opiekunom z Trójki i MKS 
Wicher. Szczególne podzię-
kowania za pracę nad przy-
gotowaniem i przeprowa-
dzeniem turnieju kieruję do 
Piotra Harwasa i Piotra Stań-
czuka – powiedział prezes 
Wichru Kobyłka Artur Rola.

opr. red.
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Uroczystość wręczenia  
odznaczeń państwowych
13 grudnia 2017 r. w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki 
„Przystanek Historia” w Warszawie, prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej dr Jarosław Szarek wręczył zasłużonym działaczom opozycji 
antykomunistycznej przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
odznaczenia państwowe. Minister obrony narodowej Antoni Maciere-
wicz został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Czasy Kazimierza 
Wielkiego  
to panowanie rozumu
19 listopada w gminie Strachówka, w miej-
scowości Księżyki, został odsłonięty pomnik 
króla Kazimierza Wielkiego. Data uroczysto-
ści zbiegła się z 650. rocznicą zaproszenia 
przez ostatniego polskiego Piasta Ormian do 
naszego kraju.

Na odsłonięcie pomni-
ka przybyli przedstawicie-
le narodu ormiańskiego,  
w tym ambasador Republiki 
Armenii Edgar Ghazaryan  
z małżonką, fundator pomni-
ka – przedsiębiorca od 25 lat 
mieszkający w Polsce Ashot 
Arakelyan. Ponadto Stra-
chówkę odwiedzili przed-
stawiciele władz gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich 
oraz państwowych.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w języku pol-
skim i ormiańskim. Następnie 
pod nowo powstałym pomni-
kiem, wybudowanym w sty-
lu ormiańskiego chaczkaru, 
przemówili ambasador Arme-
nii oraz starosta wołomiński. 

– Te dwa wydarzenia, od-
słonięcie pomnika i roczni-
cę sprowadzenia Ormian do 
Polski, łączy ogromna to-
lerancja i otwartość na dru-
giego człowieka, niezależnie 
od jego wyznania. Zawsze 
powinny liczyć się czyny,  
a nie uprzedzenia i stereoty-

py. Czasy Kazimierza Wiel-
kiego to bez wątpienia pano-
wanie rozumu. We wszystkim 
niemal, co wiąże się z jego 
imieniem, a dotyczy zarzą-
dzania państwem, widać opa-
nowanie i rozsądek. Te cechy 
króla Kazimierza powinniśmy 
naśladować, a dla tolerancji  
i otwartości na inne narody, 
na ich zasługi i dokonania, za-
wsze mieć szacunek – powie-
dział Kazimierz Rakowski. 
Przybliżył również pokrótce 
dokonania ostatniego Piasta 
na tronie polskim. 

Zarówno ze strony armeń-
skiej, jak i polskiej padło 
wiele podziękowań za otwar-
tość i życzliwość. Spotkanie  
w Księżykach było lekcją tole-
rancji i zwalczania uprzedzeń.

Po wmurowaniu aktu erek-
cyjnego i odsłonięciu po-
mnika, złożono przy nim 
kwiaty. Uroczystość zakoń-
czyła się występem zespołu 
ormiańskiego MUSALER  
i polskiego zespołu ludowe-
go PROMNI.

Expose

Szanowni Państwo! 
Po wysłuchaniu pięknego 

exposé nowego premiera, 
można dojść do wniosku, że 
dobrze się dzieje w Państwie 
Polskim. Niepokojący był 
objaw cenzury, jaki zdawał 
się opanowywać Internet, ale 
okazał się przejściowy. Każda 
wiadomość, która miała w ty-

tule krytykę nowego premie-
ra, nie dawała się otworzyć. 
Wszystko jednak wróciło 
do normy. Pozostało jedynie 
pytanie, czemu ta zamiana 
stanowisk ma służyć? Wró-
ble ćwierkają coś o posadach  
w Spółkach Skarbu Państwa 
– kto nimi dysponuje, ten ma 
szmal, czy władzę. Jeśli pani 
premier nie pozwalała się do-
bierać komuś do tego miodu, 
to może warto upowszechnić 
wiedzę o zarobkach i życiory-
sach szefów tych spółek? Tyle 
odnośnie do rodzimego po-
dwórka, więcej jednak mówi 
się o zadaniach zagranicznych 
nowego premiera.

Jaki to układ zawarł nowy 
szef starego gabinetu mini-
strów z „zachodnimi ban-

kierami”, którego nie mogła 
zawrzeć pani premier? Jeśli 
jesteśmy rzeczywiście nie-
małym krajem, który szybko 
się rozwija, to przecież mu-
simy naruszać czyjeś brudne 
interesy. Naiwnością byłoby 
sądzić, że nasz szeryf pokona 
w pojedynkę całą armię bang-
sterów, nawet jeśli zaprosi ich 
na swoje podwórko. Jakie tak 
naprawdę interesy ma do za-
łatwienia Morgan w Warsza-
wie? Czego musi przypilno-
wać na miejscu?

Kiedyś się pewnie tego do-
wiemy, tylko czy wówczas ta 
wiedz będzie jeszcze komuś 
do czegoś przydatna? Odno-
śnie do rodzimego podwór-
ka, więcej jednak mówi się 
o zadaniach zagranicznych 
nowego premiera. 

Pozdrawiam 
Małgorzata Todd
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Suwerenność – Chrześcijaństwo – Europa
Marek Jurek wobec wyzwań jakie stoją przed opinią polską i katolicką w Europie.

Pomysłodawcą Chrześci-
jańskiego Kongresu Spo-
łecznego, który odbył się 16 
grudnia w Radomiu jest poseł 
do Parlamentu Europejskiego 
Marek Jurek. W Parlamencie 
jest on związany z klubem 
poselskim Europejskich 
Konserwatystów i Reforma-
torów (EKR). Jest członkiem 
parlamentarnej Podkomisji 
ds. Bezpieczeństwa i Obrony, 
a także Delegacji do spraw 
stosunków z Parlamentem 
Panafrykańskim. Bierze tak-

że udział w pracach Komi-
sji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Wolności Obywa-
telskich, Sprawiedliwości  
i Spraw Wewnętrznych,  
a także Delegacji ds. stosun-
ków z Białorusią oraz Dele-
gacji do Zgromadzenia Parla-
mentarnego Euronest.

Temat Kongresu „Suweren-
ność-Chrześcijaństwo-Eu-
ropa” należy do głównych 
zainteresowań Marka Jurka 
(Europejscy Konserwatyści  
i Reformatorzy – EKR)  

w pracy Parlamentu Europej-
skiego. W dniu 15 listopada 
tak mówił on komentując re-
zolucję Parlamentu Europej-
skiego przeciwko Polsce:

„Stanowisko, jakie przyjął 
Parlament Europejski, nie jest 
przeciwko rządowi w Polsce, 
ono jest przeciwko Polsce  
i społeczeństwu polskiemu, 
przeciwko konkretnym ini-
cjatywom społeczeństwa 
obywatelskiego. Jeżeli po-
nad czterystoma głosami ten 
Parlament głosuje przeciwko 
inicjatywie „Zatrzymać abor-
cję” w obronie prawa do uro-
dzenia się dzieci niepełno-
sprawnych, jeżeli dziesiątki 
tysięcy uczestników Marszu 
Niepodległości pod pretek-
stem paru wypowiedzi po-
tępionych przez prezydenta, 
przez liderów partii politycz-
nych, a nawet przez młodzież 
organizującą ten marsz […] 
oskarża się dziesiątki tysię-
cy uczestników tego marszu  
i polskie społeczeństwo o fa-
szyzm, to mamy naprawdę 
do czynienia ze skandalem” 
– mówił europoseł Marek 
Jurek z klubu Europejskich 
Konserwatystów Reformato-
rów – EKR) 

„Niestety ta rezolucja wpisu-
je się znakomicie w to ponure 
stulecie rewolucji bolszewic-
kiej. Tylko na szczęście my 
mamy trochę tolerancji i nie 
oskarżamy kierownictwa Par-
lamentu Europejskiego o od-
powiedzialność za to, że paru 
komunistów zrobiło sobie 
wystawę «Wielki Październik 
– socjalizm był i socjalizm bę-
dzie» w siedzibie tegoż Parla-
mentu w Brukseli.” – dodawał 

polski parlamentarzysta zwią-
zany z klubem EKR

Temat suwerenności Pol-
ski był jednym z głównych 
wątków wystąpienia Mar-
ka Jurka (EKR) podczas 
Chrześcijańskiego Kongresu 
Społecznego. Można było 
tam usłyszeć o zasadniczym 
sporze wewnątrz polskiego  
i europejskiego doświad-
czenia politycznego czasów 
współczesnych:

„Państwo dobra wspólnego, 
albo relatywizmu społecz-
nego, to jest podstawowy 
wybór przed jakim stoimy. 
[…] Jeśli w sprawach naj-
ważniejszych mówi się, że te 
sprawy rozstrzygnie następ-
ny parlament, za cztery lata, 
za osiem lat, za dwanaście, 
to znaczy, że rezygnujemy  
z zasadniczego rozstrzygnię-
cia ustrojowego.” – mówił 
poseł Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów.

„Fundamentów nie buduje 
się jednak tylko przez odrzu-
cenie zła, ale przez ufundo-
wanie dobra – kontynuował 
Marek Jurek (EKR).

Centralne miejsce w wy-
stąpieniu zajęło powiązanie 
obrony suwerenności, cy-

wilizacji chrześcijańskiej  
i wolności.

„Musimy być wolni, musi-
my mieć państwo. Ze wszyst-
kich swobód doczesnych naj-
ważniejsza jest niepodległość 
ojczyzny, najważniejsza jest 
suwerenna władza i suwe-
renne kompetencje.” – mówił 
europoseł EKR.

„Dlaczego w czasach kry-
zysu cywilizacji europejskiej 
tak wielką wartością są pań-
stwa suwerenne, są państwa 
narodowe dlatego, że […] 
sama pamięć historyczna 
pokazuje fundamenty naszej 
cywilizacji. Każde z naszych 
państw jest świadkiem chrze-
ścijańskiej cywilizacji Euro-
py. Tak samo jest gwarantem 
naszej wolności, jest gwaran-
tem tego, że opinia publiczna 
ma wpływ na swoją przy-
szłość i że ludzie mogą decy-
dować o swoim losie.”

„Dlatego obrona suwe-
renności jest koniecznym 
elementem obrony chrześci-
jańskiej Europy.” – zakoń-
czył ten wątek Marek Jurek 
(EKR) podczas wystąpienia 
wstępnego Chrześcijańskie-
go Kongresy Społecznego.

Mary Wagner znów została aresztowana!
Bardzo przejęłam się tą informacją. Mary jest dla mnie wzorem poświęcenia dla innych. Poznałam ją osobiście, gdy 
kilka lat temu była w Polsce. Ta dzielna kobieta spędziła w więzieniu już prawie pięć lat. Jest prześladowana przez 
kanadyjskie władze bo namawia kobiety aby nie zabijały własnych dzieci i oferuje im pomoc.

8 grudnia po raz kolejny 
została aresztowana.Weszła 
do miejsca zabijania dzieci  
i zaczęła rozmawiać z ludźmi 
w poczekalni. Wręczała białe 
róże kobietom a towarzysząca 
jej koleżanka trzymała napis: 
„Możesz zatrzymać swoje 
dziecko, miłość znajdzie spo-
sób”. Ich wizyta wyraźnie po-
ruszyła sumienia!

Dwie osoby były rozzłoszczo-
ne a pewien mężczyzna, który 
czekał, aż jego dziecko zostanie 
zabite, był szczególnie wście-
kły. Zachęcał siedzącą obok 
kobietę do aborcji i mówił: 
„masz przecież całe życie przed 
sobą!”. Wzburzeni byli również 

pracownicy mordowni, którzy 
zadzwonili po policję.

Funkcjonariusze zakuli Mary 
w kajdanki i siłą wywlekli ją 
na zewnątrz.

Przed aresztowaniem Mary 
zdążyła porozmawiać z kil-
koma osobami przez ok. 40 
minut. Podczas jej poprzed-
niej wizyty w aborcyjnej mor-

downi, taka krótka rozmowa 
dała wspaniałe owoce. Jedna 
z kobiet odstąpiła od zamiaru 
zabicia swojego dziecka! Co 
więcej, wstawiła się potem za 
Mary w sądzie w trakcie jej 
procesu. Oto co napisała w li-
ście do sędziego:

„Wysoki Sądzie, spotkałam 
Mary Wagner w dniu, kiedy 

byłam pozbawiona zarówno 
nadziei, jak i pomocy. Chcia-
łam zakończyć życie niewinne-
go, nienarodzonego, siedmio-
tygodniowego dziecka. Mary 
mówiła do mnie, a ja tak się 
cieszę, że jej posłuchałam. Za-
chęciła mnie i dała nadzieję. 
Mam teraz dziecko, które daje 
mi szczęście i spełnienie jako 

kobiecie. Odkąd spotkałam 
Mary Wagner tamtego dnia, 
nie byłam sama.”

Teraz Mary znów przebywa 
w więzieniu. Pierwsza roz-
prawa w jej kolejnym proce-
sie obędzie się jeszcze przed 
Świętami. Za swoje „zbrod-
nie” Mary będzie po raz kolej-
ny sądzona jako „recydywist-
ka”, która narusza swobodę 
działalności gospodarczej biz-
nesu mordowania dzieci.

Ta aborcyjna mentalność bar-
dzo głęboko zakorzeniła się  
w umysłach Kanadyjczyków.

Czytałam ostatnio zapis 
ostatniej rozprawy Mary, która 
odbyła się we wrześniu. Była 
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Tomasz Rowiński

Społeczny tym razem w Radomiu
Kongres odbył się pod hasłem „Suwerenność – Chrześcijaństwo – Europa”.

W dniu 16 grudnia 2017 
roku w radomskiej Resur-
sie Obywatelskiej odbyły 
się obrady Chrześcijań-
skiego Kongresu Społecz-
nego. Po kolejnych spotka-
niach Kongresu w ostatnich 
dwóch latach, mających 
charakter ogólnopolski, 
na których podejmowane 
były sprawy ochrony życia, 
1050-lecia chrztu Polski 
czy intronizacji, Kongres 
wszedł w etap spotkań na 
poziomie lokalnym. 

Ideą Kongresu, zapropo-
nowaną przez jego inicja-
tora, posła Parlamentu Eu-
ropejskiego Marka Jurka  
z klubu Europejskich Kon-
serwatystów i Reformato-
rów (EKR) jest tworzenie 
platformy dyskusji i współ-
działania dla rozmaitych 
organizacji środowisk ka-
tolickich obecnych w sferze 

publicznej i stanowiących o 
kształcie opinii katolickiej 
w Polsce. Kongres działa 
na styku polityki i zaanga-
żowania społecznego o cha-
rakterze tak lokalnym, jak  
i ogólnopolskim.

Radomski Kongres od-
był się pod hasłem „Suwe-
renność – Chrześcijaństwo 
– Europa”. Jego bezpo-
średnimi organizatorami 
byli członkowie lokalnego 
koła sympatyków ChKS, 
którym przewodzi Lucyna 
Wiśniewska. Spotkanie pro-
wadził wiceprezes Prawicy 
Rzeczypospolitej Krzysz-
tof Kawęcki. Wystąpienia 
otwierające należały do ks. 
bp Henryka Tomasika, który 
poprowadził także modlitwę 
przed rozpoczęciem obrad 
oraz Marka Jurka (EKR), 
który w obszernym wystą-
pieniau nakreślił problemy 
polskiej suwerenności na tle 
sytuacji politycznej w orga-
nach zarządzających Unii 
Europejskiej.

Po wystąpieniu programo-
wym posła do Parlamentu 
Europejskiego miał miejsce 
panel dyskusyjny pt. „Pol-

ska głosem chrześcijańskiej 
Europy”, którą prowadził 
Krzysztof Losz z redakcji 
Naszego Dziennika. Udział 
wzięli w nim Magdalena 
Korzekwa-Kaliszuk dyrek-
tor CitizenGO Polska, Jerzy 
Kwaśniewski, prezes Zarzą-
du Instytutu na rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris, Marian 
Piłka, doradca Posła Marka 
Jurka, wiceprezes Prawicy 
Rzeczypospolitej, radny sej-
miku woj. mazowieckiego, 
Tomasz Rowiński, redak-
tor kwartalnika „Christia-
nitas” oraz ks. dr Jarosław 
Wojtkun, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego  
w Radomiu.

Po panelu głos zabrali in-
dywidualnie kolejni mówcy. 
Głos zabrali politycy: po-
chodzący z Prawicy Rzeczy-
pospolitej Poseł na Sejm Jan 
Klawiter, związany z ugru-
powaniem Kukiz 15’ Poseł 
na Sejm RP, Robert Mordak. 
W dalszej kolejności głos za-
brał Jan Łopuszański, prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Eu-
ropy Ojczyzn z referatem pt. 
„Cywilizacja Chrześcijań-
ska i Narody owoce Królo-

wania Chrystusa”, w którym 
przybliżył sens i znaczenie 
intronizacji Jezusa Chry-
stusa w roku 1050 rocznicy 
chrztu Polski. Głos zabrał 
też Marek Grabowski, Pre-
zes Fundacji Mamy i Taty,  
z tematem „Family Main-
streaming jako konstruktyw-
na odpowiedź na antyrodzin-
ną ideologię lewicy”, Piotr 
Zajkowski ze środowiska 
Warszawskich Obrońców 
Życia i Rodziny z podsumo-
waniem rządowych działań 
w obszarze rodziny, Ma-
ciej Łodyga, radca prawny,  
z referatem na temat syste-

mów sądownictwa w Polsce 
i USA, Waldemar Wasiewicz 
ze Stowarzyszenia Rodzin 
Wielodzietnych z wystąpie-
niem „Świętość a polityka”, 
a także Lucyna Wiśniew-
ska, prezes Stowarzyszenia 
Środowisko Inicjatywa oraz 
ks. Kazimierz Kurek z pro-
pozycją szerszej propagacji 
tekstu Karty Praw Rodziny.

Kongres zamknęli swo-
imi głosami ks. bp Henryk 
Tomasik, który wezwał do 
jedności zaangażowanych 
katolików w sprawach dok-
tryny oraz jedności „na 
tyle na ile jest to możliwe”  
w sprawach społecznych 
Kościoła oraz Marek Ju-
rek słowami wdzięczności 
wobec organizatorów. Po 
obradach uczestnicy Kon-
gresu spotkali się w gronie 
środowiska radomskiego na 
spotkaniu opłatkowym, któ-
re podobnie jak same obrady 
wzbogacały występu chóru 
Polonez tworzonego przez 
Polaków mieszkających na 
Białorusi.

oskarżona o to samo. Przyto-
czę Panu fragment, który naj-
bardziej mnie poruszył. Na py-
tanie sędziego o przestrzeganie 
prawa, Mary podała przykład 
Polaków, którzy ratowali Ży-
dów podczas wojny, mimo iż 
prawo tego zabraniało i karało 
takie działania śmiercią. Wie 
Pan co odpowiedział sędzia?

„Pani porównuje zachowanie 
totalitarnego państwa z pań-
stwem demokratycznym”.

Co za ślepota! Jan Paweł II 
napisał kiedyś, że demokracja 
bez wartości łatwo przemienia 
się w jawny lub zakamuflowa-
ny totalitaryzm. Właśnie to już 
dawno stało się w Kanadzie  
a jej obywatele nawet nie zdają 
sobie z tego sprawy...

Nikt w porę nie poruszył ich 
sumień i nie wyrwał z ogłupia-
jącego letargu. Skutecznie robi 

to w tej chwili Mary Wagner 
ale może dotrzeć jedynie do 
kilku osób zanim kanadyjski 
reżim po raz kolejny wtrąci ją 
do więzienia.

W Polsce, dzięki wsparciu 
naszych Darczyńców, możemy 
pokazywać prawdę o aborcji 
na masową skalę i docierać do 
sumień tysięcy osób.

Zwolennicy aborcji chcieli-
by, żeby w naszym kraju było 
tak samo jak w Kanadzie. Jed-
nak dla swoich morderczych 
inicjatyw nie mają poparcia 
społecznego, gdyż wielu Po-
laków wie czym jest aborcja  
i sprzeciwia się temu krwawe-
mu procederowi.

W ostatnim czasie szczególnie 
owocne akcje prowadzimy na 
północy Polski. Dzięki pomocy 
naszych Darczyńców, antyabor-
cyjny samochód odwiedza ko-

lejne miasta i zobaczyły go tysią-
ce osób. Jego pojawienie się w 
jakimś miejscu zawsze wzbudza 
emocje. Nasi działacze zaparko-
wali auto tuż pod wejściem do 
Galerii Bałtyckiej w Gdańsku! 
W ten sposób antyaborcyjne 
plakaty widzieli wszyscy klienci 
sklepu. Po objechaniu Trójmia-
sta, nasi wolontariusze zaczęli 
pokazywać prawdę w innych 
miejscowościach.

W Pucku interweniował pa-
trol straży miejskiej. Wyjątko-
wo przeszkadzał im samochód 
zaparkowany w centrum miasta 
i ukarali kierowcę mandatem! 
W drodze ze Świnoujścia na 
czerwonym świetle podbiegł 
do auta agresywny mężczy-
zna, otworzył drzwi kabiny  
i wszczął awanturę. Podczas 
postoju w Węgorzewie, zwo-
lennicy aborcji zakleili umiesz-

czone na samochodzie plakaty  
i uciekli z miejsca zdarzenia.

Co więcej, nasi wolontariusze 
odbyli naszym samochodem 
również... podróż zagraniczną! 
Dwukrotnie popłynęli promem 
do Szwecji, objeżdżając okoli-
ce Malmo i Karlskrona. W tym 
kraju morduje się kilkadziesiąt 
tysięcy dzieci rocznie.
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