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Drodzy Czytelnicy,
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech radosna wieść  
o Zmartwychwstaniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa otacza blaskiem życie każdego Polaka.  
Życzymy, aby Orędzie Zbawienia ogłoszone w jasności Poranka Wielkanocnego  
nie tylko wypełniało dni świąteczne, lecz także pozostało na co dzień  
– w Państwa rodzinach, miejscach pracy, w służbie dla wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie.

Redakcja PATRII i Gazety Wołomińskiej
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Kazimierz Andrzej Zych

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. 
Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał –  
wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.

Na paschale kapłan żłobi 
znak krzyża, wypowiadając 
słowa: „Chrystus wczoraj  
i dziś, początek i koniec, Alfa 
i Omega. Do Niego należy 
czas i wieczność, Jemu chwa-
ła i panowanie przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen”. 
Umieszcza się tam również 
pięć ozdobnych czerwonych 
gwoździ, symbolizujących 
rany Chrystusa oraz aktualną 
datę. Następnie Paschał ten 
wnosi się do okrytej mrokiem 
świątyni, a wierni zapalają od 

niego swoje świece, przeka-
zując sobie wzajemnie świa-
tło. Niezwykle wymowny 
jest widok rozszerzającej się 
jasności, która w końcu wy-
pełnia cały kościół. Zwień-
czeniem obrzędu światła jest 
uroczysta pieśń (Pochwała 
Paschału) – Exultet, która 
zaczyna się od słów: „Wesel-
cie się już zastępy Aniołów  
w niebie! Weselcie się słudzy 
Boga! Niech zabrzmią dzwo-
ny głoszące zbawienie, gdy 
Król tak wielki odnosi zwy-
cięstwo!”.

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus/ 
zmartwychwstał.
Alleluja, alleluja!

Król niebieski k’nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał,
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, alleluja!

Przez Twe święte/ 
zmartwychwstanie
Daj nam grzechów/ 
odpuszczenie,
A potem duszy zbawienie.
Alleluja, alleluja!

Dalsza część liturgii pas-
chalnej to czytania przeplata-

ne psalmami. Przypominają 
one całą historię zbawienia, 
poczynając od stworzenia 
świata, przez wyjście Izra-
elitów z niewoli egipskiej, 
proroctwa zapowiadające 
Mesjasza aż do Ewangelii  
o Zmartwychwstaniu Je-
zusa. Tej nocy powraca po 
blisko pięćdziesięciu dniach 
uroczysty śpiew „Alleluja”. 
Celebrans dokonuje poświę-
cenia wody, która przez cały 
rok będzie służyła przede 
wszystkim do chrztu. Cza-
sami, na wzór pierwotnych 
wspólnot chrześcijańskich,  
w noc paschalną chrzci się 
katechumenów, udzielając 
im zarazem bierzmowania  
i pierwszej Komunii św. 
Wszyscy wierni odnawiają 
swoje przyrzeczenia chrzciel-
ne wyrzekając się grzechu, 
Szatana i wszystkiego, co 
prowadzi do zła oraz wyzna-
jąc wiarę w Boga Ojca, Syna 
i Ducha Świętego.

Chrystus Pan/ 
zmartwychwstał,
Zwycięztwo otrzymał;
Bo zburzył śmierć srogą,
Swoją śmiercią drogą./ 
Alleluja, Alleluja.

Zwalczył czarta złego,
I starł głowę jego:
Człowieka grzesznego,
Wydarł z mocy jego./ 
Alleluja, Alleluja.

Śmierć srodze poraził,
A moc czarta skaził,
Żywot nasz naprawił,
To z łaski swej sprawił./ 
Alleluja, Alleluja.

O Chryste nasz Panie!
Przez twe zmartwychwstanie,
Daj nam z grzechów/ 
powstać,
Łaski twojej dostać./ 
Alleluja, Alleluja.

A po tym kłopocie,
Daj w wiecznym żywocie,
Widzieć Ojca swego,
Boga wszechmocnego./ 
Alleluja, Alleluja.

Wigilia Paschalna kończy 
się Eucharystią i procesją re-
zurekcyjną. Procesja ta pier-
wotnie obchodziła cmentarz, 
który zwykle znajdował się 
w pobliżu kościoła, by oznaj-
mić leżącym w grobach,  
że Chrystus zmartwych-
wstał i zwyciężył śmierć. 
Ze względów praktycznych 
w wielu miejscach w Polsce 
procesja rezurekcyjna nie od-
bywa się w Noc Zmartwych-
wstania, ale przenoszona jest 
na niedzielny poranek.

Wielkanoc jest pierwszym 
i najważniejszym świętem 
chrześcijańskim. Apostoło-
wie świętowali tylko Wielka-
noc i każdą niedzielę, która 
jest właśnie pamiątką Nocy 
Paschalnej. Dopiero z upły-
wem wieków zaczęły poja-
wiać się inne święta i okresy 
przygotowania aż ukształto-
wał się obecny rok liturgicz-
ny, który jednak przechodzi 
różne zmiany.

Obchody Triduum Paschal-

nego, choć trwają od Wiel-
kiego Czwartku do Niedzieli 
Wielkanocnej, wbrew pozo-
rom nie trwają cztery, lecz 
trzy dni. Jest to związane  
z żydowską rachubą czasu. 
Każde święto rozpoczyna się 
już poprzedniego dnia wie-
czorem po zachodzie słoń-
ca. Tak więc pierwszy dzień 
świętego Triduum (Trzech 
Dni) Paschalnego rozpo-
czyna się od Mszy Wiecze-
rzy Pańskiej w czwartek,  
a kończy Liturgią Męki Pań-
skiej w piątek jeszcze przed 
wieczorem. Jest to zgodne  
z Ewangelią, która mówi, że 
Ciało Jezusa spoczęło w Gro-
bie jeszcze przed nastaniem 
szabatu. Drugi dzień to czas 
liturgicznej ciszy i smutku. 
Kościół nie sprawuje Mszy 
św., a Komunię św. mogą,  
w formie wiatyku, przyj-
mować jedynie umierający. 
Właściwie nie sprawuje się 
żadnych sakramentów, choć 
m.in. polskie doświadczenie 
uczy, że to czas wzmożonej 
posługi kapłanów sprawu-
jących sakrament pojedna-
nia. Wieczorem kończy się 
„dzień żałoby”. Rozpoczyna 
się trzeci dzień, w którym 
Chrystus zmartwychwstał. 
Nastaje święta Noc Zmar-
twychwstania, podczas której 
powstaje z martwych Chry-
stus Pan – Słońce, które nie 
zna zachodu. Noc Paschalna 
oraz cała Niedziela Wielka-
nocna to największe święto 
chrześcijańskie, pierwszy 
dzień tygodnia, uroczyście 
obchodzony w każdą nie-
dzielę przez cały rok.

opr. red.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
radości, wzajemnej życzliwości, zdrowia 

i wszelkiej pomyślności
oraz Błogosławieństwa Chrystusa  Zmartwychwstałego,

by zwyciężała nadzieja, miłość i pokój 

życzy

Burmistrz
Miasta Kobyłka
Robert Roguski

Przewodnicząca Rady 
Miasta Kobyłka
Ewa Jaźwińska

Grób Pański w parafii MB Częstochowskiej 
w Wołominie – 2016 rok.
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Pamięć o Powstańcach Styczniowych uczczona
Mija 155 lat od wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego Polaków. 18 mar-
ca br., w rocznicę tamtych wydarzeń, uczczono w gminie Strachówka pamięć o bohaterach 1863 roku. Organizatora-
mi obchodów byli starosta wołomiński Kazimierz Rakowski oraz wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski.

Oprócz gospodarzy udział  
w uroczystości wzięli również 
Poseł na Sejm RP Piotr Uściń-
ski, Wicestarosta Wołomiń-
ski Adam Łossan, Eugeniusz 
Bądzyński przedstawiciel 
Związku Inwalidów Wojen-
nych, burmistrzowie i wójto-
wie gmin powiatu wołomiń-
skiego, przewodniczący rad 
gminnych, radni powiatowi, 
młodzież szkolna oraz miesz-
kańcy Strachówki i okolic. List 
do uczestników uroczystości 
skierowany od Min istra Obro-
ny Narodowej odczytał mjr. 
Tomasz Klóskowski.

W intencji bohaterów Powsta-
nia w kościele p.w. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny  
w Strachówce została odprawio-
na Msza św. Druga część uroczy-
stości odbyła się przed mogiłą 
powstańczą z 1863 r. w Kątach 
Wielgi, gdzie delegacje lokal-
nych władz samorządowych, 
kombatantów oraz uczniów zło-
żyły kwiaty i wieńce. 

Przy pomniku poległych war-
tę honorową pełnili żołnierze  
z I Warszawskiej Brygady 
Pancernej z Warszawy Weso-
łej. Apel Pamięci odczytała 
ppor. Gabriela Strzelecka. 

Ostatnim punktem uroczy-
stości było odsłonięcie ta-
blicy informacyjnej ku czci 
Powstańców Styczniowych. 
Dokonali tego wspólnie staro-
sta wołomiński Kazimierz Ra-
kowski oraz wójt gminy Stra-
chówka Piotr Orzechowski. 
Fundatorem tablic jest powiat 
wołomiński przy współpracy 
gminy Strachówka. Tablice 
znajdują się przy mogiłach bo-
haterów w Kątach Wielgi oraz 
Boruczy.
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Kolejne pieniądze dla Wołomina

Red.(G): Witam Pana, 
przyznaję się, że do dzisiej-
szej rozmowy musiałem od-
świeżyć i poszerzyć posia-
daną wiedzę.

Paweł Solis: Dziękuję za 
kontynuowanie zaintereso-
wania naszą spółką, rozu-
miem, że to ona będzie boha-
terką tego wywiadu.

Red.(G): Przede wszyst-
kim spółka oraz jej wkład 
w rozwój miasta i gminy. 
Jednak stoją za nią ludzie, 
nic bez ich udziału nie po-
wstanie.

P.S.: Mamy bardzo dobrą  
i zaangażowaną załogę  
o czym doskonale Pan wie, 
jej doświadczenie i stabilność 
gwarantują świadczenie usług 
na wysokim poziomie. Stara-
my się ten standard trzymać.

Red.(G): Bez znacznych 
środków w rozsądnym cza-
sie nic się nie zrobi. Skup-
my się na nich. Szybkie 
podsumowanie pokazało 
mi, że od 2009 roku spółka 
powiększyła wartość swojej 
infrastruktury technicz-
nej o blisko 145 mln PLN  
z czego około 110 pocho-
dziło z dofinansowania. 
Średnio licząc 50 mln PLN 
na kadencję, a jest to poło-
wa tego co realizuje w tym 
samym czasie wielokrot-
nie większy budżet miasta. 
Przyznaję jestem z tego za-
dowolony i zaskoczony. 

P.S.: Zaskakuje i mnie oka-
zane zainteresowanie oraz 
wnikliwość, nie bez satysfak-
cji potwierdzam przywołane 
przez Pana dane. 

Red.(G): Od historii 
przejdźmy do dnia dzisiej-
szego. Jakie spółka ma pla-
ny i co realizuje?

P.S.: W lutym bieżącego 
roku z Wojciechem Jan-
kowskim członkiem Za-
rządu PWiK podpisaliśmy 
umowę z NFOŚiGW nr 
POIS.02.03.00-00-0101/17-
00 w ramach projektu pt. 
„Budowa i modernizacja 

urządzeń wod-kan w Gmi-
nie Wołomin”. Od strony 
finansowo – technicznej jest 
to kontynuacja wcześniej-
szego projektu opartego na 
środkach Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej. NFO-
ŚiGW reprezentował Prezes 
Zarządu Kazimierz Kujda.

Projekt realizowany będzie 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020, Prio-
rytet II. Więcej informacji  
o samym Programie Opera-
cyjnym dostępne jest pod ad-
resem www.pois.gov.pl.

Red.(G): Jak projekt wy-
gląda od strony finansowej 
i rzeczowej?

P.S.: Aby czegoś nie pomi-
nąć i nie przekłamać wesprę 
się (szeroki uśmiech Pawła 
Solisa) oraz Pana redaktora 
notatkami.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 11 928 047,77 PLN. 
Kwotę kosztów kwalifi-
kowanych, ustalono na 
6 175 943,76 PLN. Wniosko-
wany poziom dofinansowa-
nia z Funduszu Spójności sta-
nowić ma 5 249 552,19 PLN.

Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje pięć zadań

Zadanie 1 – Budowa sie-
ci Kanalizacji sanitarnej  
w ul. Kochanowskiego Wo-
łomin/Czarna oraz w ul. 

Al. Niepodległości w Woło-
minie

• Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Kochanow-
skiego w Wołominie/Czarnej 
– I i II Etap obejmie; 1,5 km 
sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, z przepom-
pownią ścieków, 0,17 km ka-
nału tłocznego oraz 0,21 km 
odgałęzień do granic posesji 
prywatnych.

• Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Al. Niepod-
ległości w Wołominie prze-
widuje 1,1 km sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej 
z przepompownią ścieków, 
6 m kanału tłocznego oraz 
0,43 km odgałęzień sieci do 
granic posesji prywatnych. 

Celem budowy kanalizacji 
sanitarnej w tym zadaniu jest 
likwidacja zbiorników bez-
odpływowych.

Zadanie 2 – Moderniza-
cja przepompowni ścieków  
PZ Kobyłkowska. 

Zadanie obejmuje przebu-
dowę wszystkich instalacji 
oraz konstrukcji technolo-
gicznych. Istniejący obiekt 
użytkowany jest od przeszło 
35 lat. Przepompownia ta 
przetłacza ścieki z północ-
no-wschodniej części miasta 
do głównej przepompowni 
Gryczana, a dalej do oczysz-
czalni ścieków Krym. Pomi-
mo bieżących remontów jej 

stan techniczny, awaryjność 
oraz konieczność dostoso-
wania obiektu do obecnych 
norm i standardów wymaga-
ją gruntownej modernizacji 
obiektu. Ponadto rozbudowa 
istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie aglome-
racji wymusza konieczność 
zwiększenia przepustowości 
pompowni.

Zadanie 3 – Budowa by 
pass’u komory oraz mo-
dernizacja komory dopły-
wowo-rozdzielczej na tere-
nie przepompowni ścieków 
„Gryczana”. 

Modernizacja najbardziej 
wrażliwego bloku nasze-
go układu przesyłowego 
ścieków. Dopływające do 
przepompowni „Gryczana” 
ścieki systemu kanalizacji 
sanitarnej z obszaru aglo-
meracji Wołomin-Kobyłka, 
muszą być stabilnie przetła-
czane na oczyszczalnię ście-
ków „Krym”. Powierzchnie 
betonowe i stalowe komory 
dopływowo-rozdzielczej 
narażone są na destrukcyj-
ną agresywność ścieków 
oraz ich oparów. Utrzyma-
nie trwałości wymaga cy-
klicznych prac naprawczych  
i modernizacyjnych. Po la-
tach eksploatacji następuje 
korozja zbrojenia, naruszenie 
stabilności konstrukcyjnej 
obiektu, a w konsekwen-

cji przesiąk ścieków nie-
oczyszczonych do gruntu. 
Kompleksowa modernizacja 
tej komory wymaga obej-
ścia technologicznego tzw. 
by pass’u, bez którego we-
wnętrznych prac moderniza-
cyjnych nie sposób wykonać. 
Zadanie to zwiększy bez-
pieczeństwo eksploatacyjne 
procesów technologicznych  
i wyeliminuje zagrożenia 
środowiskowe.

Zadanie 4 – Wykonanie 
drugiego ciągu technolo-
gicznego zagęszczania osadu 
nadmiernego.

Powyższego zadania stano-
wić będzie modernizację po-
legającą na rozbudowie ciągu 
przeróbki osadu nadmier-
nego. Wykonanie drugiego 
ciągu technologicznego za-
gęszczania osadu nadmierne-
go zapewni ciągłość procesu 
zagęszczania osadu nadmier-
nego i poprawi parametry  
procesu fermentacji mezofi-
lowej, w wyniku której pro-
dukujemy biogaz podnoszą-
cy sprawność energetyczną 
oczyszczalni. Modernizacja 
zapewni też ciągłość produk-
cji osadu, jak również stabil-
ność procesu oczyszczania 
ścieków. Zwiększymy bez-
pieczeństwo eksploatacyjne 
procesu oczyszczania ście-
ków i ograniczymy zagroże-
nie niespełnienia wymagań 
środowiskowych.

Zadanie 5 – Dostawa  
i montaż agregatu kogene-
racyjnego w zabudowie kon-
tenerowej na oczyszczalnię 
ścieków „KRYM”.

Przedsięwzięcie zwiększy 
efektywność wykorzysta-
nia produkowanego bioga-
zu. Aktualne pokrywamy 
nim pełne zapotrzebowanie 
obiektu na ciepło i w ok. 
40-50% zapotrzebowania na 
energię elektryczną. Istnieją-
cy agregat kogeneracyjnego 
wykorzystuje ok. 56% wy-
tworzonego biogazu, nad-
miar spalamy w pochodni 
powodując bezproduktyw-

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, 02.02.2018 r. w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0101/17-00 projektu 
pt. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej.

Kolejno od lewej: Magdalena Tokarska-Kusyk (Kierownik II Wydziału Koordynacji Projektów 
NFOŚiGW), Paweł Solis (Prezes Zarządu PWiK), Wiesława Ryciak (Doradca, Departament 
Ochrony Wód NFOŚiGW), Wojciech Jankowski (Członek Zarządu PWiK).
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ną emisję spalin. Ekonomia  
i ekologia nakazują zainsta-
lowanie kolejnej jednostki 
kogeneracyjnej. Powiększe-
nie produkcji energii elek-
trycznej na potrzeby własne 
szacujemy na około 70-80%. 
W ten sposób osiągniemy 
podwójną korzyść. Zmniej-
szymy globalną emisję za-
nieczyszczeń do atmosfery,  
a produkcją „zielonej ener-
gii” ograniczymy zużycie 
energii elektrycznej z sieci 
energetycznej dostawcy.

Red.(G): Takim wdroże-
niom tylko przyklasnąć. Na 
jakim etapie realizacji jest 
ten projekt oraz wcześniej 
rozpoczęte? 

P.S.: Realizacja tego projektu 
już zaczęliśmy, a zakończe-
nie prac planujemy do końca 
2020 roku. Jest to drugi tego 
typu projekt w tej kadencji, 
który uzyskał dofinansowanie 
w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Wcześniej – w październiku 
2016 r. – zawarliśmy umo-
wę dofinansowania na kwotę 
3,5 mln PLN przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja i remont 
istniejącej infrastruktury oraz 
budowa urządzeń kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Woło-
min”. Zakończenie planuje-
my przed 31 grudnia 2018 r. 
Efektem będzie: awaryjno-
-przewałowa przepompow-
nia ścieków na terenie prze-
pompowni „Gryczana” wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą, 
przebudowa reaktora biolo-
gicznego BIOMIX na zbiornik 
retencyjny wraz z podczysz-
czaniem mechanicznym ście-
ków na terenie oczyszczalni 
ścieków „Krym”, remont ok. 
0,85 km istniejącej sieci ka-
nalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej wraz z remontem 48 
studni kanalizacyjnych w Al. 
Armii Krajowej, ul. Grycza-
nej, na terenie osiedla Kobył-

kowska oraz remont samych 
studni kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sikorskiego i ul. Bato-
rego. W ramach projektu zo-
stanie wybudowane 0,47 km 
kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej wraz z budową od-
gałęzień do granicy działek 
prywatnych, co umożliwi 
podłączenie 21 nowych użyt-
kowników sieci kanalizacyjnej 
i tyle samo dodatkowych osób 
skorzysta z ulepszonego sys-
temu oczyszczania ścieków. 
Projekt obejmuje również bu-
dowę 0,25 km sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. Sportowej  
i w ul. Wołomińskiej wraz 
z budową wpustów desz-
czowych. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniesie ok. 
8,7 mln zł.

Red.(G): Przedsięwzięcie 
z 2016 r. ująłem już w swo-
jej analizie, nie pozostaje 
mi nic innego jak życzyć 
ukończenia nie tylko tych 
projektów z dotychczaso-
wym efektem.

P.S.: Dziękuję za życzenia 
i dobre słowo (i tu pojawił 
się najszerszy uśmiech jaki 
redaktor naszej gazety zare-
jestrował w tym wywiadzie), 
razem z pracownikami posta-
ramy się nie zawieść oczeki-
wań mieszkańców.

Red.(G): Tylko takich fi-
nałów oczekują mieszkań-
cy. Liczę na możliwość pod-
sumowania zrealizowanych 
projektów. 

P.S.: Postaram się nie za-
wieść i tych oczekiwań. Na 
zakończenie, z okazji zbli-
żających się świąt Wielkiej 
Nocy, razem składamy czy-
telnikom gazety PATRIA, 
klientom PWiK oraz miesz-
kańcom naszej gminy, moc 
życzeń – jak najdłużej  
w zdrowiu i pomyślności.

Młodzież z Wołomina w IPN
Dzięki spotkaniom z ludźmi dającymi świadectwo historii młodzież zy-
skuje przede wszystkim świadomość własnych korzeni, świadomość 
wagi historii, dystans do konsumpcyjnej rzeczywistości i poczucie,  
że od nich zależy przyszłość.

1 marca 2018 roku ucznio-
wie Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Stanisława 
Staszica w Wołominie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Marynarki Wojennej RP wy-
stąpili w Instytucie Pamięci 
Narodowej w Warszawie.

Dzięki Sybiraczce pani Ma-
rii Sobolewskiej, pełniącej 
funkcję honorowego prezesa 
wołomińskiego Koła Związ-
ku Sybiraków spektakl został 
pierwotnie zaprezentowany 
podczas powiatowych obcho-
dów Dnia Sybiraka. Obecna 
tam przedstawicielka Zarządu 
Głównego Związku Sybira-
ków – pani Mirosława Nieko-
raniec umożliwiła młodzieży 
występ w IPN w ramach pro-
jektu „Przystanek Historia”.

Spektakl, wzbogacony  
o występy warszawskiego 
międzyszkolnego Zespołu 
Bezimienni, zyskał nowy 
tytuł: „Piosenka nam nie da 
zapomnieć”.

Oprócz wzruszających mo-
nodramów zaprezentowane 
zostały piosenki słynnej Sy-
biraczki Hanki Ordonówny, 
„Powrócisz tu” Ireny Santor, 
„Żeby Polska była Polską” 
oraz „Tango na głos, orkie-
strę i jeszcze jeden głos” 

Motywem przewodnim spo-
tkania był Hymn Sybiraków, 
odśpiewany przez wszyst-
kich występujących uczniów 
i zaproszonych gości, wśród 
których znalazła się dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej pani Joanna Hołu-
bicka, doradca Starosty Wo-
łomińskiego pan Józef Melak 
oraz pani Bożena Czapkie-
wicz – dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych. 

Oprawę muzyczno-wo-
kalną występu opracowała 
nauczycielka muzyki z wo-
łomińskiej Czwórki – pani 
Anna Zakrzewska, a od stro-
ny merytorycznej i organiza-
cyjnej występ przygotowała 

polonistka z Ekonomika – 
Elżbieta Lewkowicz.

Uczniowie nie tylko wystą-
pili przed licznym gronem 
Sybiraków i uczniów war-
szawskich szkół, ale też obej-
rzeli wystawę prac wybit-
nego rzeźbiarza i pedagoga 
– profesora Stanisława Ku-
lona „Świadectwo II. 1939-
1946” ukazującą tragiczne 
losy Polaków deportowanych 
do ZSRR. Bardzo osobista 
prelekcja pana profesora oraz 
jego dzieła wywarły na wi-
dzach ogromne wrażenie. 

Niezwykłe chwile w sie-
dzibie Instytutu Pamięci 
Narodowej w ramach pro-
jektu „Przystanek Historia” 
bez wątpienia zapiszą się  
w naszej pamięci. 

Elżbieta Lewkowicz,
nauczycielka ZSE 

w Wołominie

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi wspólnie z przedszkolakami z naszej gminy dekorowaliśmy jajka.  
W akcji uczestniczyła Burmistrz Elżbieta Radwan. Część prac można zobaczyć w holu głównym Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Wielkanoc z wołomińskimi maluchami
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Planetobus w Kobyłce
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce wystartował projekt 
Planetobus.

Jest to projekt mobilne-
go planetarium z Centrum 
Nauki Kopernik. Po inau-
guracji odbyła się konfe-
rencja prasowa, w której 
uczestniczył Minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższe-
go Jarosław Gowin, Irena 
Cieślińska (Dyrektor pro-
gramowy Centrum Nauki 
Kopernik) oraz Burmistrz 
Miasta Kobyłka Robert 
Roguski.

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie 
zwracamy materiałów niezamówionych. 
Za treść ogłoszeń, artykułów sponsoro-
wanych i niesponsorowanych oraz listów 
Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 
Przygotowane przez Wydawcę reklama 
pozostaje jego własnością.

„PATRIA” Gazeta bezpłatna. 
Wydawnictwo Firma „TOKARSKI” 

Redaktor naczelny: Kazimierz. A. Zych

Adres redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 57
                          tel./fax: 22 787-14-26 
                        22 787-05-65
                          e-mail: patria.gazeta@op.pl
Dział reklamy i ogłoszeń: tel./fax: 22 787-14-26 
                                                      22 787-05-65
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Inwestycja w sprzęt to inwestycja w życie
Funkcjonujący od 1973 roku Szpital Powiatowy w Wołominie przez wiele lat był chlubą regionu. Od kilku lat w opi-
niach o nim przeważają jednak głosy krytyki. Czy zakup kriostatu będzie pierwszym krokiem na drodze do poprawy?

Na początku grudnia ubie-
głego roku wiceburmistrz 
Edyta Zbieć odwiedziła wo-
łomiński szpital. Leczą się 
w nim pacjenci z 12 gmin 
powiatu wołomińskiego, dla 
wielu z nich jest to najbliż-
sza placówka medyczna. 
Wszystkich zgłaszających 
się po pomoc łączy jedno. 
Chcą być leczeni dobrze. Za 
tym ogólnikowym stwierdze-
niem kryją się w istocie dwie 
rzeczy: fachowcy i sprzęt. 
Pierwsze jest ściśle powią-
zane z drugim. Urządzenie 
bez człowieka, który będzie 
w stanie prawidłowo go użyć 
i zinterpretować wyniki nie 
pomoże w powrocie do zdro-
wia. Nawet najlepszy medyk 
bez odpowiedniego sprzętu 
nie jest w stanie wiele zdzia-
łać. Trudno dziwić się leka-
rzom, że nie chcą pracować 
na starych aparatach. Prowa-
dzi to do błędów i opóźnień 
przy stawianiu diagnozy. Po-
jawiają się nowe urządzenia, 
technologia idzie do przodu, 
ale w wołomińskim szpitalu 
zatrzymała się wiele lat temu. 

Brak środków potrzebnych 
na zakup nowego sprzętu jest 
bolączką większości placó-
wek medycznych. Najgorzej 
sytuacja wygląda w małych 
i średnich niewyspecjalizo-
wanych szpitalach. Nie mogą 
liczyć na duże kontrakty  

z NFZ ani na regularną po-
moc fundacji. Nowy sprzęt 
czy wyposażenie często 
pozyskują własnymi siła-
mi. Podczas grudniowego 
spotkania dyrektor Andrzej 
Gruza przedstawił korzy-
ści wynikające z posiadania 
kriostatu - urządzenia, które 
umożliwia szybkie przygoto-
wanie preparatów do badania 
histopatologicznego. Zasu-
gerował, żeby środki, jakie 
gmina chciała przekazać na 
siedziska przeznaczyć na 
zakup urządzenia, które jest 
standardowym wyposaże-
niem większości placówek. 
Na początku marca zade-
cydowano o przeniesieniu 
50 000 zł z budżetu gminy 
Wołomin na zakup tego urzą-
dzenia. Dzięki temu pacjenci 
szpitala już niedługo będą 
diagnozowani szybciej i le-

piej. Użycie kriostatu skraca 
czas oczekiwania na wyniki, 
a dzięki mniejszej ingerencji 
w tkanki sprawia, że są one 
dokładniejsze.

Przy okazji rozmów doty-
czących tego zakupu pojawił 
się temat technologicznego 
opóźnienia wołomińskiego 
szpitala i konsekwencji tego 
stanu dla pacjentów. W marcu 
przy wspólnym stole rozma-
wiały o tym trzy kobiety: bur-
mistrz Elżbieta Radwan, wi-
ceburmistrz Edyta Zbieć oraz 
dr Ewa Dądalska, ginekolog-
-onkolog z wołomińskiego 
szpitala. Lista potrzeb jest 
długa, ale wniosek jest jeden: 
chcemy więcej! Powinniśmy 
dążyć do sukcesywnej wy-
miany przestarzałego sprzę-
tu w naszym szpitalu, ale  
w pierwszej kolejności należy 
go doposażyć w urządzenia, 

których obecnie nie mamy 
wcale, przez co wykonanie 
niektórych badań na miejscu 
nie jest możliwe. Jednym  
z nich jest histeroskop – urzą-
dzenie służące do wykonania 
badania ginekologicznego,  
w trakcie którego lekarz oglą-
da błonę oraz ściany macicy. 
Jest to badanie dokładniejsze 
niż USG, a w trakcie można 
pobrać wycinki do analizy. 
Obecnie, aby wykonać to ba-
danie kobiety muszą jeździć 
do Warszawy. Jest jednak 
szansa, że za kilka miesięcy 
się to zmieni.

Żeby urządzenie pojawiło 
się w szpitalu potrzebne są 
pieniądze. Czy się znajdą? 
Jeszcze nie wiadomo. Hi-
storia z kriostatem pokazu-
je, że gmina może pomóc 
w zakupie nowego sprzętu. 
Profilaktyka jest dużo tańsza 
niż leczenie. Mowa tu nie 
tylko o pieniądzach, ale też 
wydatkach, które ponoszą 
pacjenci oraz państwo. Leki, 
dieta, dojazdy, zwolnienia  
z pracy – to koszty, które moż-
na policzyć. Ludzkiego lęku  
i cierpienia nie da się wyce-
nić. Często można go za to 
uniknąć. Wcześnie postawio-
na diagnoza ma realny wpływ 
na leczenie w przypadku każ-
dego schorzenia, a w przypad-
ku chorób nowotworowych – 
często jest to rola decydująca 

nie tylko o sposobie leczenia, 
lecz i o szansach przeżycia. 
Sprzęt medyczny to nie fana-
beria, tylko konieczność. Do 
dobrze wyposażonych szpitali 
chętnie ściągają specjaliści, 
którzy chcą mieć szansę, żeby 
ludzi skutecznie leczyć, a nie 
tylko mówić, że jest już za 
późno.

Czy warunki w wołomiń-
skim szpitalu się poprawią? 
Wiele zależy od nas samych. 
Może mieszkańcy powinni 
wywrzeć presję na swoich 
włodarzach i przekonać ich, 
że warto dołożyć się do szpi-
talnej kasy? Wytłumaczyć, że 
inwestycja w sprzęt to jedno-
cześnie aż dwie inwestycje  
w ludzi - w fachowców, któ-
rzy się pojawią i w pacjentów, 
którzy będą mogli być lecze-
ni szybciej i lepiej. Może po-
trzebne są powiatowe obrady 
okrągłego stołu? Dialog leka-
rzy, którzy powiedzą, czego 
potrzebują, żeby nas lepiej 
leczyć i pacjentów, którzy za-
stanowią się, czy tego chcą. 
Potencjalni inwestorzy to 
mieszkańcy gmin: Kobyłka, 
Marki, Ząbki, Zielonka, Ra-
dzymin, Tłuszcz, Wołomin, 
Dąbrówka, Jadów, Klembów, 
Poświętne i Strachówka. Ar-
mia blisko 240 tysięcy ludzi, 
którzy mają o co walczyć.

Edyta Zbieć
Wiceburmistrz Wołomina
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16. Gala Anioła Stróża 
Ziemi Wołomińskiej

24 marca w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się uroczysta gala 
wręczenia statuetek „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” za 2017 r., 
podczas której uhonorowano osoby szczególnie zasłużone. 

16. Gala Anioła Stróża 
Ziemi Wołomińskiej
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Anioły dla tych, którzy robią to co lubią
Statuetki Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej przyznano po raz XVI. Otrzymali je: Andrzej Saulewicz, Tadeusz Gołę-
biewski i prof. Jan Szyszko.

24 marca 2018 r. Kapituła Anioł Stróż 
Ziemi Wołomińskiej po raz XVI przy-
znała wyróżnienia w kategoriach: za 
działalność charytatywno-dobroczynną; 
za działalność patriotyczno-narodową 
oraz za szczególne zasługi dla Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Laureaci wybierani 
są przez Kapitułę spośród zgłoszonych 
kandydatur, pierwszą osobą, która 
otrzymała statuetkę Anioła Stróża Zie-
mi Wołomińskiej był Marian Krzaklew-
ski. W kolejnych latach wyróżniono 
m.in.: Prezydenta RP na uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego, ks. prałata 
Zdzisława Peszkowskiego, Jana Pie-
trzaka, Antoniego Macierewicza, Mar-
ka Jurka, prof. Józefa Szaniawskiego, 
ks. Jana Andrzejewskiego, ks. Jana Si-
korę, ks. bp. Henryka Hosera, Wiesła-
wa Chrzanowskiego, prof. Krzysztofa 
Szwagrzyka, prof. Witolda Modzelew-
skiego, Romualda Szeremietiewa, ks. 
Krzysztofa Małachowskiego, kmr. Wik-
tora Węgrzyna, Edwarda Olszowego, 
starostę Konrada Rytla.

Kapituła Anioł Stróż Ziemi Wołomiń-
skiej powstała w 2000 r. z inicjatywy 
Andrzeja Kazimierza Zycha – prezesa 
Przymierza Samorządowego, redak-
tora naczelnego i właściciela gazety 
„Patria”. Autorem statuetki jest prof. 
Czesław Dźwigaj z ASP w Krakowie. 
Pierwszym prezesem Kapituły był An-
drzej Saulewicz, a od 2008 r. obowiązki 
prezesa pełni Jan Tokarski.  

W 2018 r. po raz kolejny przyznano 
Anioły tym, którzy robią więcej dla 
wspólnego dobra – pomagają, wspie-
rają, upamiętniają, a przy tym realizują 
swoje pasje i spełniają marzenia. 

W kategorii Za działalność patrio-
tyczno-narodową wyróżnienie (dy-
plom i statuetkę) Anioła Stróża Ziemi 
Wołomińskiej otrzymał Andrzej Sau-
lewicz. Wniosek złożony przez Koło 
Związku Sybiraków w Wołominie 
przedstawiła Prezes Honorowy ZS Ma-
ria Sobolewska. Przedstawiamy frag-
menty wniosku: 

„Pan Andrzej Saulewicz jest jednym 
z bardziej znanych mieszkańców Wo-
łomina. Wieloletni działacz społeczny  
i sportowy, były prezes PWKS Huragan, 
były radny, za swoje dokonania uho-

norowany tytułem Zasłużony dla Woło-
mina. (…) Zasługi naszego kandydata 
dla upamiętniania miejsc ważnych pod 
względem historycznym i patriotycznym 
są ogromne. Nie ma bodajże w gminie 
Wołomin takiego pomnika, obelisku czy 
tablicy, przy powstawaniu których by 
się nie przysłużył. Wystarczy wymienić 
tylko niektóre z nich: pomnik ks. Igna-
cego Skorupki w Ossowie, Pomnik Ka-
tyński w Wołominie, pomniki Jana Paw-
ła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
pomnik ks. Jana Sikory. To Andrzejowi 
Saulewiczowi zawdzięczamy wiele ta-
blic pamiątkowych oraz obecny wygląd 
kaplicy na wołomińskim cmentarzu. Jest 
to działalność szczera, oparta na warto-
ściach i wychowaniu w tradycji narodo-
wo-chrześcijańskiej. 

Jednak dla nas najważniejsze jest to 
co Pan Andrzej robi dla Sybiraków. 
Od wielu lat związany ze środowiskiem 
Koła Sybiraków w Wołominie, wspie-
ra nas zarówno radą, jak i czynem. To 
jemu zawdzięczamy pomnik poświęco-
ny Zesłańcom Sybiru i Osobom Repre-
sjonowanym w latach 1939-1956 na 
skwerze imienia Sybiraków w Woło-
minie. Pomnik, przy którym corocznie 
odbywają się uroczystości rocznicowe 
17 września, ma dla nas ogromne zna-
czenie, przypomina bolesną przeszłość, 

ale też otwiera na przyszłość, na współ-
pracę Sybiraków z młodym pokoleniem. 
Jako prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK 
Pan Andrzej Saulewicz złożył wniosek 
o nadanie skwerowi, na którym znajdu-
je się nasz pomnik, imienia Sybiraków 
i przygotował tabliczki upamiętniają-
ce Sybirackie groby. Zawsze chętny do 
pomocy, ma dla nas ogromną życzli-
wość i wyrozumiałość. Na naszych spo-
tkaniach witamy Pana Andrzeja jako 
przyjaciela wołomińskim Sybiraków  
i bardzo się z tej przyjaźni cieszymy. Za 
swoje zasługi dla Sybiraków Pan An-
drzej Saulewicz otrzymał już wszystkie 
możliwe oznaczenia, z wyjątkiem Złotej 
Odznaki Honorowej, ale z pewnością 
będzie mu ta odznaka przyznana, bo 
całkowicie na nią zasłużył. 

Pan Andrzej Saulewicz jest człowie-
kiem niezwykle skromnym, który nie-
chętnie mówi o swoich dokonaniach. 
Dużo więcej o jego pracy dla naszej 
małej ojczyzny, o działalności w zakre-
sie historii, kultury i sportu mówią od-
znaczenia, którymi został uhonorowany, 
takie jak: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Medal PRO-MEMORIA, 
Brązowy Medal za zasługi dla sportu 
od Ministra Sportu, Srebrna odznaka 
PZPN, Złota Odznaka PZPN. Na tej im-

ponującej liście brakuje już tylko Anioła 
Stróża Ziemi Wołomińskiej”.

Za działalność charytatywno-do-
broczynną nagrodzony został Tadeusz 
Gołębiewski. Kandydaturę zgłosił Sta-
rosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, 
który również odczytał wniosek (oto 
jego fragmenty):

„Pan Tadeusz Gołębiewski znany jest 
nie tylko mieszkańcom Wołomina – 
gdzie przed laty rozpoczynał swoją dzia-
łalność i Radzymina – gdzie mieszka  
i gdzie funkcjonuje z powodzeniem fir-
ma TAGO, ale jest znany w powiecie 
wołomińskim, w całym kraju i poza 
jego granicami. Jest znany, bo całe ży-
cie ciężko pracował, by móc realizować 
swoje najśmielsze marzenia. Zaczynał 
ponad 40 lat temu od wytwórni wafli, 
rowerem rozwoził wówczas gotowy to-
war po Wołominie, Tłuszczu i Radzymi-
nie. Pierwszy w Polsce zrobił według 
własnych projektów żeliwne formy do 
produkcji waflowych kubków do lodów. 
Jako pierwszy w regionie zaczął w la-
tach 70-tych ubiegłego wieku wypiekać 
słone paluszki, a niezbędne piece i ta-
śmy produkcyjne wykonał własnoręcz-
nie. Obecnie Przedsiębiorstwo Przemy-
słu Cukierniczego TAGO w Ciemnem 
jest znane zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami. Tadeusz Gołębiewski 
jest także pierwszym polskim przedsię-
biorcą, który stworzył własną, najwięk-
szą w Polsce sieć hoteli.

Znacznie mniej, bo nie zabiega o roz-
głos, znany jest Tadeusz Gołębiewski 
ze swej działalności charytatywno-
-dobroczynnej. Nigdy nie odmawia po-
mocy tym, którzy zwrócą się do niego  
o wsparcie. Widzi konieczność upamięt-
niania ważnych wydarzeń historycznych 
oraz osób zasłużonych dla naszej ziemi 
wołomińskiej. Tadeusz Gołębiewski 
wspierał tak znaczące przedsięwzię-
cia, jak budowa Pomnika ks. Ignacego 
Skorupki w Ossowie, budowa Pomnika 
Katyńskiego przy kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wołominie, czy bu-
dowa pomnika ks. Jana Sikory na skwe-
rze imienia tego Kapłana u zbiegu ulic 
Kościelnej i M. Reja w Wołominie (…) 
To właśnie w tych miejscach przekazuje-
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my młodemu pokoleniu wiedzę o naszym 
dziedzictwie, uczymy historii i wskazu-
jemy wzorce do naśladowania.  

Działalność charytatywno-dobroczyn-
na Pana Tadeusza Gołębiewskiego to 
nie tylko wspieranie budowy pomników, 
ale także pomoc indywidualna niesio-
na drugiemu człowiekowi. To pomoc 
znacząca i bardzo potrzebna, ale cicha  
i nie nagłaśniana. Nie nagłaśniana, bo 
Tadeusz Gołębiewski odznacza się wy-
jątkową skromnością. Powszechna jest 
opinia, że jest to „niespotykanie skrom-
ny człowiek o gołębim sercu”. 

Przywołam słowa Papieża Jana Pawła 
II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi”. Słowa te z powodzeniem 
można odnieść do Pana Tadeusza Go-
łębiewskiego, który jak mało kto potrafi 
dzielić się tym co ma i dlatego w pełni 
zasługuje na uhonorowanie statuetką 
Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”.

Za szczególne zasługi dla Rzeczypo-
spolitej Anioła Stróża Ziemi Wołomiń-
skiej otrzymał Jan Szyszko – wniosek 

odczytał ks. Witold Gajda – proboszcz Pa-
rafii MB Częstochowskiej w Wołominie.

Jan Szyszko był ministrem ochro-
ny środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka 
w latach 1997-1999, ministrem środo-
wiska w latach 2005-2007 w rządach 
Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława 
Kaczyńskiego oraz ministrem środowi-
ska w latach 2015-2018 w rządach Be-
aty Szydło i Mateusza Morawieckiego. 
Jest też posłem na Sejm V, VI, VII i VIII 
kadencji. Jednak wyróżnienie zosta-
ło przyznane nie za pracę ministra czy 
posła, ale głównie za zasługi naukowo-
-badawcze prof. Jana Szyszko. Przed-
stawiamy fragm. wniosku:  

„Większość swojego życia poświęcił 
pracy naukowej i w tym zakresie może 
się pochwalić bardzo bogatym dorobkiem  
i uznaniem międzynarodowym.(…) 

W 1966 roku kończy Wydział Leśny 
SGGW, a po kilku latach rusza ze stu-
diami doktoranckimi i zostaje pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym na swo-
jej uczelni. Jest nim do dzisiaj. Drugim 
miejscem działalności naukowej pana 
profesora jest Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu.(…) 

Jan Szyszko współorganizował w la-
tach 70. stację badawczą dla Wydziału 
Leśnego SGGW w Starej Brdzie Pil-
skiej koło Człuchowa na Pomorzu. Do-
świadczenia te były pomocne, gdy two-
rzył potem stację naukowo-badawczą  
w Tucznie koło Piły, aby tam prowa-
dzić m.in. studia nad zmianami klima-
tu. W organizowanych tam praktykach 
naukowych chętnie uczestniczą kolejne 
roczniki studentów, tam też prof. Szyszko 
prowadzi wiele konferencji naukowych, 
m.in. z udziałem gości z zagranicy. Jako 
entomolog prof. Jan Szyszko specjalizu-
je się w badaniach nad biegaczowatymi 

– rodziną owadów z rzędu chrząszczy. 
Należy do niej około 25 tys. gatunków,  
z czego 500 żyje w Polsce. Okazuje się, 
że biegaczowate doskonale sprawdzają 
się w badaniach na temat zmian zacho-
dzących w środowisku naturalnym, bo 
określone gatunki tych owadów żyją  
w jednym ekosystemie, a drugie w in-
nym. Po tym, jakie biegaczowate żyją 
na określonym terenie, można ocenić, 
w jakim kierunku zmienia się środowi-
sko. Od łacińskiej nazwy biegaczowa-
tych (carabidae) naukę o nich nazywa 
się karabidologią, a prof. Jan Szyszko 
jest uważany za międzynarodowy au-
torytet wśród karabidologów. Może 
się pochwalić np. tym, że odkrył jeden  

z gatunków tych owadów z rodzaju Tre-
chusa. Ma ogromny dorobek naukowy, 
na który składa się ponad 230 pozycji, 
z których te najważniejsze były wiele 
razy cytowane w literaturze międzyna-
rodowej. Za badania nad chrząszcza-
mi biegaczowatymi prof. Jan Szyszko 
otrzymał doktorat honoris causa nie-
mieckiego uniwersytetu w Lueneburgu. 
W 2008 r. profesora spotkał kolejny 
zaszczyt: otrzymał nagrodę imienia Et-
tore Majorany „Nauka dla Pokoju”, 
przyznawaną przez naukowców z całe-
go świata, w tym noblistów i członków 
Papieskiej Akademii Nauk. Jana Szysz-
ko uhonorowano za „badania nad zna-
czeniem struktury krajobrazu wiejskie-
go i długofalowych zmian w systemie 
klimatycznym i nad wymianą dwutlenku 
węgla między ekosystemem i atmosfe-
rą”. Pod tym kryły się także badania 
na temat bioróżnorodności i roli lasów 
w ochronie klimatu. Warto zauważyć,  
że Jan Szyszko jest drugim Polakiem – 
po św Janie Pawle II – któremu przy-
znano tę nagrodę. Na marginesie do-
dajmy, że imponująca jest też prywatna 

kolekcja owadów pana profesora, która 
liczy ponad 50 tys. okazów, w tym wie-
le biegaczowatych. Owady Jan Szyszko 
zbiera od wielu lat w kraju i podczas 
podróży zagranicznych. Praca naukowa 
profesora przyczyniła się też do tego, że 
jest on jednym z najbardziej kompetent-
nych polityków w dziedzinie ochrony 
środowiska. Stara się przy tym łączyć 
gospodarkę z ekologią, czym często na-
raża się zarówno obrońcom środowiska, 
jak i kołom biznesowym. (…)

Słuszność działań Pana Profesora  
i wprowadzana polityka trwania bytu 
polskich zasobów leśnych nie podlegają 
wątpliwości, że Lasy Państwowe mają 
sojusznika w Panu profesorze. On zna 
je bardzo dobrze, gdyż jest w tej dzie-
dzinie niekwestionowanym autorytetem 
w skali światowej”.

Uroczystość prowadził Łukasz Woja-
kowski, a całość uświetnił występ Chóru 
„Echo”, na czele z dyrygentem – uhono-
rowanym Aniołem Stróżem Ziemi Woło-
mińskiej – Andrzejem Wojakowskim.

fotografie: Foto-Elka-Film
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Krzyże, kapliczki… nasza wiara,  
pamięć i nasze dziedzictwo
W ubiegłym roku zrealizowano pierwszą część projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Wo-
łominie: „Święci w niebie i na ziemi. Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim”. 
Inicjatorami projektu były dwie organizacje działające na rzecz lokalnej społeczności: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Wołomińskiej WOŁOMINIAK (z prezesem Andrzejem Saulewiczem) oraz Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie (której 
prezesem jest Wojciech Urmanowski).

Obiekty małej architektu-
ry sakralnej można znaleźć  
w każdym miejscu w Polsce. 
Krzyże i kapliczki rzadko 
jednak doczekują się szcze-
gółowych opracowań. Być 
może wynika to z faktu, iż 
jest ich niezliczona ilość, 
znajdują się w lasach, na 
polach, w miejscach trudno 
dostępnych, a także na pry-
watnych posesjach. Odnale-
zienie jak największej liczby 
obiektów na terenie tylko 
jednej gminy oraz poznanie  
i spisanie ich historii to zada-
nie wymagające ogromnego 
wysiłku. Twórcy projektu li-
czyli się z tym, że nie będzie 
łatwo, jednak liczba odkry-
tych obiektów przerosła ich 
najśmielsze oczekiwania. 
Tylko w trzech gminach ob-
jętych pierwszym etapem 
projektu – Poświętnem, Stra-
chówce i Wołominie – zareje-
strowali oni aż 309 kapliczek 
i przydrożnych krzyży. Mimo 
że nie każdy obiekt był łatwy 
do opisania, dołożyli wszel-
kich starań, aby poznać jak 
najwięcej szczegółów.

Przy drogach,  
na polach, w lasach 

W gminie Poświętne zewi-
dencjonowano aż 105 kapli-
czek i krzyży, w tym 49 krzy-
ży żelaznych oraz po jednym: 
krzyżu kamiennym, karawace 
i kapliczce nadrzewnej. Zaled-
wie 21 obiektów zlokalizowa-
no na posesjach prywatnych, 

pozostałe znajdują się przy 
drogach, na polach, w lasach, 
na rozstajach dróg. Najstarsze 
opisane obiekty to: karawaka 
żelazna w Kolnie datowana 
na 1906 r., krzyż żelazny na 
kamiennym cokole w Nowym 
Cygowie z 1907 r. oraz ta-
bliczka z 1894 r. umieszczona 
na znacznie młodszym krzyżu  
w Międzylesiu. Krzyże oraz 
kapliczki wznoszono w wielu 
intencjach, zarówno dzięk-
czynnych, jak i błagalnych. 
Można powiedzieć, że miesz-
kańcy gminy Poświętne bar-
dzo dbają o swoje obiekty, 
większość z nich jest ozdobio-
na, niemała część ma przydzie-
lonych opiekunów odpowie-
dzialnych za stan obiektu oraz 
przechowywanie pamięci o ich 
historiach, fundatorach i inten-
cjach, w których powstawały.  

Pod Twoją obronę 
uciekamy się

Na terenie Gminy Strachów-
ka, w 22 sołectwach, zewi-
dencjonowano 100 krzyży  
i kapliczek. Najwięcej, po 9 
w Boruczy i Kątach Czernic-
kich, po 8 w Krawcowiźnie  
i Kątach Wielgi. Pięć obiek-
tów znajduje się na prywat-
nych posesjach, pozostałe 
zlokalizowane są przy dro-
gach, na polach, w lasach. 
Najczęściej krzyże i kapliczki 
można spotkać na rozstajach 
dróg, na początku lub końcu 
wsi, wyznaczają także gra-
nice miejscowości. Spośród 
wszystkich 100 obiektów naj-
więcej jest krzyży żelaznych. 
Najczęściej są to krzyże na 

kamiennych cokołach, zwykle 
misternej, kowalskiej roboty, 
z ażurowymi ornamentami. 
Najstarsze opisane obiekty to: 
krzyż żelazny na kamiennym 
cokole w Kątach Wielgi da-
towany 1882-1903 r.; latarnia 
murowana z 1888 r. w Józe-
fowie, krzyże żelazne na ka-
miennych cokołach z 1903 r. 
w Strachówce i Kątach Wielg 
i; krzyż żelazny z 1907 r. z na-
pisem na cokole „Pod Twoją 
obronę uciekamy się” w Ką-
tach Wielgi; krzyż kamienny 
z medalionem z wizerunkiem 
Czarnej Madonny z 1910 r. 
w Jadwisinie; figura kamien-
na Wniebowzięcie Najświęt-
szej Maryi Panny z 1910 
r. w Annopolu. Obiekty są  
w większości w dobrym sta-
nie, zadbane, ozdabiane kwia-
tami i kolorowymi wstążkami.

Po fundatorce  
pozostała  
tylko kapliczka 

W gminie Wołomin, w 14 
sołectwach, zewidencjono-
wano 60 kapliczek i krzy-
ży. W tym połowę stanowią 
kapliczki, wśród których 
popularne są żelazne latar-
nie z figurą Najświętszej 
Maryi Panny. Pozostałe to 
krzyże żelazne i drewniane, 
jedna drewniana karawaka  
w Czarnej i jedna kapliczka 
nadrzewna. Każdy z obiek-
tów ma swoją historię, dzisiaj 
przybliżamy dzieje kapliczki 
w Lipinach Nowych, przy  
ul. Batalionów Chłopskich. 

Jest to kapliczka murowana 
wnękowa z dachem blasza-
nym rombowym zwieńczo-
nym krzyżem. We wnęce figu-
ra Najświętszej Maryi Panny 
z Dzieciątkiem. Kapliczkę 
wybudowała p. Marianna 
Zych w 1928 r. albo 1932 r. 
Początkowo kapliczka była z 
cegły (później została otyn-
kowana) we wnęce była figu-
ra Matki Bożej Niepokalanej, 
która po latach uległa znisz-
czeniu i wówczas zastąpiono 
ją zakupioną na Jasnej Górze 
figurą Matki Bożej Opiekunki 
Rodzin. Zdaniem opiekującej 
się kapliczką wnuczki funda-
torki, p. Elżbiety Bartnickiej. 
figura przypomina Matkę 
Bożą Sieniawską. Fundator-
ka kapliczki, Marianna Zych 
nie ma swojego grobu. Pod 
koniec wojny została wypę-
dzona przez Niemców z ro-
dzinnej miejscowości, trafiła  
w okolice Błonia, gdzie 
zmarła i została pochowana. 
Niestety, grób nie przetrwał 
do obecnych czasów, został 
zlikwidowany. Obecna opie-
kunka rozważa upamiętnienie 
fundatorki poprzez umieszcze-
nie jej zdjęcia na kapliczce.

Kapliczka wędrująca
Miasto Wołomin doczekało 

się osobnej ewidencji krzyży 
i kapliczek. Zewidencjonowa-
no tutaj 44 kapliczki i krzyże, 
w tym 25 kapliczek, 8 krzyży 
żelaznych i zaledwie 3 drew-
niane oraz 2 kapliczki wiszą-
ce. Wśród nich jest kaplicz-

ka, która dwukrotnie się… 
przeprowadzała. Murowaną 
kapliczkę Matki Bożej Nie-
pokalanego Poczęcia u zbiegu 
ulic Lipiny B i Zagłoby pobu-
dowała p. Weronika Szulcowa 
w podzięce za przeżytą wojnę. 
Obecnie kapliczką opieku-
je się p. Elżbieta Boroszko,  
w tym miejscu odmawiana 
jest koronka do Miłosierdzia 
Bożego. Kapliczka przetrwa-
ła dwukrotną przeprowadzkę, 
pierwotnie p. Szulcowa pobu-
dowała ją pośrodku swojego 
ogrodu, a po jakimś czasie 
przeniosła na brzeg działki, 
bliżej ulicy. Po raz drugi ka-
pliczka została przeniesio-
na, gdy była budowana ulica  
i część działki została zabra-
na pod inwestycję. Wówczas 
kapliczka została przeniesiona 
na drugą stronę ulicy. Zosta-
ła odnowiona i otynkowana, 
zachowała jednak pierwotny 
kształt z 1946 r. Informacje 
o kapliczce przekazały panie 
Grażyna Opalińska i Barbara 
Ślędak, opiekunki sakralnych 
obiektów w tej części miasta.  

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli nam przy realiza-
cji tego projektu. W tym roku 
dzieło zostanie dokończone, 
planowana jest ewidencja ka-
pliczek i krzyży w pozosta-
łych dziewięciu gminach po-
wiatu wołomińskiego.

TPZW WOŁOMINIAK



7

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 1 (64) 2018

W słowach Hymnu Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zawarta jest całe przesłanie 
tej niezwykłej uczelni. UTW działa już 
ponad 10 lat, w ubiegłym roku został 
uhonorowany medalem „Zasłużony dla 
Wołomina”, medale otrzymał również 
Zarząd Uniwersytetu: przewodnicząca 
Elżbieta Rozbicka oraz Elżbieta Pierz-
chalska, Wanda Miętus, Danuta Żuławnik 
i Apolonia Zych. 

Wołomiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku rozpoczął działalność 4 listopada 
2007 r. dla niewielkiej grupy słuchaczy,  
a obecnie z zajęć korzysta ponad 250 
osób. Celem działalności WUTW jest 
szeroko rozumiana aktywizacja osób 
starszych, stworzenie słuchaczom moż-
liwości rozwoju osobistego, wspólne-
go aktywnego uczestnictwa w kulturze  
i w zdobywaniu wiedzy. Słynne są wykła-
dy z zakresu historii, literatury, zdrowia, 
wiedzy o świecie i naszym regionie, ad-

resowane do wszystkich słuchaczy oraz 
zajęcia tematyczne, upowszechnianie 
kultury (wyjazdy do muzeów i teatrów), 
organizacja aktywnego spędzania czasu 
(wycieczki krajowe i zagraniczne, zajęcia 
sportowe, imprezy integracyjne). Obecnie 
WUTW to licząca się w lokalnym środo-
wisku wspólnota osób, które bez względu 
na wiek chcą być nadal aktywne i czerpać 
z życia jak najwięcej radości. 

W ubiegłym tygodniu WUTW zorgani-
zował spotkanie Wielkanocne, z udziałem 
władz samorządowych powiatu i gmi-
ny. Świąteczny stół poświęcił ks. Rafał 
Jabłkowski. Życzenia w imieniu Zarządu 
WUTW złożyła Elżbieta Rozbicka – Ży-
czę wszystkiego najlepszego: zdrowia, 
ciepła rodzinnego, życzliwości. Życzę, aby 
święta Wielkiej Nocy wniosły do naszych 
domów i rodzin radość, pogodę ducha, 
spokój i nadzieję.

Wielkanoc WUTW

Spotkanie Wielkanocne 
Związku Sybiraków

– Dzisiaj, w święta Zmartwychwstania 
Pańskiego, wspominamy naszych rodaków, 
dla których ojczyzna była i jest najważniej-
sza, a o tym najlepiej wiedzą zesłańcy Sybi-
ru i Kazachstanu. Słowa Hymnu Sybirac-
kiego, potwierdzają, że „myśmy szli i szli 
niepokonani, aż wolną Polskę raczył wró-
cić Bóg”. My, żyjące dzieci Sybiru z dumą 
przeżywamy pamięć o męstwie naszych bli-
skich. Wróciliśmy do ukochanej ojczyzny  
w niepełnym rodzinach, bo część została 
na nieludzkiej ziemi. Dlatego w naszych 
sercach na zawsze pozostaną pamięć  
i trudne wspomnienia – tymi słowami Ma-
ria Sobolewska, Honorowy Prezes Koła 
Związku Sybiraków w Wołominie roz-
poczęła swoje wystąpienie z okazji Świąt 
Wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczy-
li m.in. wicestarosta Adam Łossan, wice-
burmistrz Wołomina Robert Makowski, 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK: 
Andrzej Saulewicz, Agata Bochenek  
i Igor Sulich, młodzież z LO PUL w Wo-
łominie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
związków senioralnych i kombatanckich. 
Jak zwykle w Kole Sybiraków, spotkanie 
przebiegło w serdecznej atmosferze. Po 
złożeniu życzeń, przekazano Sybirakom 
paczki świąteczne od Starosty Wołomiń-
skiego Kazimierza Rakowskiego i TPZW 
WOŁOMINIAK. Za otaczanie opieką, za 
troskę i pomoc, podziękowała Maria So-
bolewska, która również złożyła wszyst-
kim obecnym życzenia: – Życzę wszystkim 
wiele radości, pogody ducha oraz Boże-
go błogosławieństwa. Niech w naszych 
domach wraz z modlitwą pobiegnie ku 
Stwórcy myśl dziękczynienia za ocalenie 
życia i powrót do ojczyzny. Życzę zdrowia, 
spokojnych i rodzinnych świąt. Wesołego 
Alleluja!

Zapamiętaj by być zdrowym ciałem… duszą
Do MDK-u w każdy czwartek musisz przyjść
Tu wykłady Uniwersytetu Cię poruszą
Masz przyjaciół, z nimi zawsze łatwiej żyć!
To my! Uniwerek Trzeciego Wieku!
W Wołominie spotkasz nas!
To my! Nas rozpoznasz po uśmiechu!
Pełnia zdrowia – to nasz znak!
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Polskie lasy 
państwowe, to nasz 
wielki skarb narodowy

Red. Jerzy Sielewicz: Swojego cza-
su powiedział Pan Panie profesorze 
– „Polska to kraj unikatowy pod wzglę-
dem zasobów przyrodniczych. Dzięki 
polskiej kulturze, polskim rolnikom, 
leśnikom – zachowały się unikatowe za-
soby”. Czy mógłby Pan profesor roz-
winąć tą wypowiedź?

Prof. Jan Szyszko: Jesteśmy unikatem 
pod względem stanu środowiska przy-
rodniczego, który mierzy się nie czy-
stym powietrzem czy czystą wodą, ale 
występowaniem rodzimych dziko żyją-
cych gatunków grzybów, roślin i zwie-
rząt. Czyste powietrze i czystą wodę 
mamy w laboratorium, czego przykła-
dem jest woda destylowana. W przyro-
dzie mamy dobrą wodę i dobre powie-
trze, a wskaźnikiem jakości przyrody 
danego regionu jest pełność występują-
cych dziko żyjących gatunków, co oczy-
wiście zapewnia i dobrą wodę i dobre 
powietrze. Polska jest takim regionem. 
Mamy wszystkie dziko żyjące gatunki 
występujące w tej strefie geograficznej 
i jest to zasługą polskiego tradycyjnego 
rolnictwa, polskiego modelu leśnictwa 
i łowiectwa, polskiej szkoły ochrony 
przyrody, czyli polskiej mentalności 
kształtowanej prze kościół katolicki. 
Wyśmienity stan polskiej przyrody to 
wielkie dziedzictwo kulturowe naszego 
Narodu, a najlepszym przykładem tego 
był obszar PLC200004 Puszcza Biało-
wieska wpisany do sieci europejskiej 
Natura 2000 w roku 2008.

Red. J. Sielewicz: Po 800 mln zł  
w roku 2014 i 2015 zarządał rząd PO-
-PSL od przedsiębiorstwa Lasy Pań-
stwowe... na budowę dróg lokalnych. 
O co tak naprawdę chodziło? 

Prof. J. Szyszko: To był typowy skok 
na kasę, z którego koalicja rządząca 
PO-PSL nigdy się z tego nie rozliczyła. 
Nie powstał ani jeden kilometr obiecy-
wanych dróg.

Red. J. Sielewicz: Po dojściu do wła-
dzy przez Prawo i Sprawiedliwość 
udało się zatrzymać wiele destruk-

cyjnych działań poprzedniego rzą-
du. Jak na chwilę obecną ocenia Pan 
profesor kondycję przedsiębiorstwa 
Lasy Państwowe?

Prof. J. Szyszko: Kondycja Lasów 
Państwowych jest bardzo dobra i zgod-
nie z programem Prawa i Sprawiedli-
wości kondycja ta ma być zachowana. 
Lasy Państwowe mają cele ochronne 
i muszą być samowystarczalne fi-
nansowo, uczestnicząc równocześnie  
w rozwoju gospodarczym państwa, 
gdzie szczególną uwagę przywiązuje 
się terenom wiejskim. 

Red. J. Sielewicz: Od wielu lat jest 
Pan „na celowniku” lewacko-liberal-
nych mediów, również pseudoekolo-
gów. Czym można tłumaczyć furię, 
z jaką jest Pan profesor atakowany? 
Czy wynika ona z niewiedzy, podłości 
czy zwykłej głupoty? 

Prof. J. Szyszko: Myślę, że jest to spór 
ideologiczny między realizowaną do tej 
pory przez PiS koncepcją zrównowa-
żonego rozwoju, a koncepcją lewacko 
-liberalną, mówiącą. że największym 
wrogiem przyrody jest człowiek. a naj-
wyższą formą ochrony zakaz wycinania 
drzew i zakaz zabijania zwierząt. Kon-
cepcja zrównoważonego rozwoju to nic 
innego jak „czynienie sobie ziemi podda-
nej” dla dobra człowieka i dla dobra przy-
rody. Przykładem tego był stan Puszczy 
Białowieskiej z momentu wyznaczenia 
jej jako obszar Natura 2000 w roku 2008. 
Założenie iż człowiek to największy 
wróg przyrody i praktycznie zaprzesta-
nie użytkowania Puszczy w roku 2012, 
to obraz tej Puszczy z roku 2016. To 
zanik ważnych dla Natury 2000 grądów  
w ilości ponad 3000 hektarów, to za-
marcie milionów drzew, to gnicie ponad 
5700 tys. metrów sześciennych drewna 
o wartości ponad 250 milionów euro, to 
zanik wielu gatunków związanych z ist-
niejącymi drzewostanami, to w końcu na-
wet brak drewna na opał dla miejscowej 
ludności. Tak to spór ideologiczny, tym 
bardziej gwałtowny, im bardziej udowad-
niane jest, że to człowiek jest podmiotem 
zrównoważonego rozwoju i nie tylko ma 
prawo ale i obowiązek użytkować zasoby 
przyrodnicze dla dobra zarówno człowie-
ka jak i przyrody. Furię wywołuje prawda 
świadcząca o tym, że miejscowa ludność 
potrafi gospodarować lasami zgodnie  
z koncepcją zrównoważonego rozwo-
ju czego dowodem był stan Puszczy  
z roku 2008.

Dziękuję Panu Profesorowi za wy-
wiad.

Prof. J. Szyszko: Ja również bardzo 
dziekuję i pozdrawiam czytelników ga-
zety Patria.

Czyste powietrze i czystą wodę mamy w laboratorium, 
czego przykładem jest woda destylowana. W przyrodzie 
mamy dobrą wodę i dobre powietrze, a wskaźnikiem jako-
ści przyrody danego regionu jest pełność występujących 
dziko żyjących gatunków, co oczywiście zapewnia i dobrą 
wodę i dobre powietrze. Polska jest takim regionem.

Już po raz ósmy pojedziemy z wielkanocną pomocą –  darami 
dla rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Podobnie jak 
przed Bożym Narodzeniem zawieziemy ubrania, obuwie i słody-
cze – te ostatnie, rozszerzamy o artykuły spożywcze o wydłużo-
nym terminie ważności: mąkę, cukier, konserwy. Zabierzemy ze 
sobą również książki, kasety i czasopisma.

We wrześniu 1939 r. podobnie jak inne 
ziemie kresowe, Wileńszczyzna została 
zajęta przez sowietów. W dwóch kolej-
nych deportacjach na Syberię wywie-
ziono pół miliona obywateli polskich. 
Tylko nielicznym udało się wrócić na 
ojcowiznę. Obecnie na Litwie żyje 
300 tys. Polaków – 8% obywateli Repu-
bliki Litewskiej, co stanowi największą 
narodową mniejszość. Są rejony – So-
leczniki, Podbrodzie, Ejszyszki, gdzie 
Polacy stanowią 90% mieszkańców. 
Obecną pomoc z darami, kierujemy do 
Butrymaniec – miejscowości położonej 
tuż przy granicy z Białorusią. 

Wyjad nasz odbywa się dzięki życz-
liwości sponsorów oraz pomocy Sta-
rostwa Powiatowego w Wołominie. 
Przede wszystkim jednak dzięki dar-
czyńcom z Wołomina, Powiatu Wo-
łomińskiego i Warszawy. W intencji 
wszystkich przed cudownym obrazem 
M.B. Miłosierdzia w Ostrej Bramie,  
w dniu 18 kwietnia 2018 r. zostanie od-
prawiona Msza Święta.

Szczegółową relację z wyjazdu z po-
mocą dla rodaków na Wileńszczyźnie, 
zamieści gazeta „Patria” w najbliższym 
wydaniu. 

Jerzy Sielewicz

W całej Polsce trwa  
„biały protest” za życiem
Kobiety z całego kraju biorą udział w tzw. białym proteście. 
To wyraz poparcia do ochrony prawa do życia nienarodzonych 
chorych dzieci. Jest to także odpowiedź na manifestacje pod 
nazwą „czarny piątek” organizowane przez środowiska femi-
nistyczne i lewackie.

Feministki sprzeciwiają się pozytyw-
nej opinii projektu ustawy #Zatrzyma-
jAborcję, który wprowadza zakaz zabi-
jania dzieci nienarodzonych ze względu 
na chorobę. Obrońcy życia podkreślają, 
że „czarny marsz” jest formą przemocy 
wobec najsłabszych i nienarodzonych.

Poseł Anna Siarkowska z Prawa  
i Sprawiedliwości wskazała, że kobiety, 
które chcą ochrony praw dzieci poczę-
tych, ubierają się na biało, by stać się 
głosem wsparcia dla dyskryminowa-
nych chorych dzieci.

– Ubieram się na biało, aby wesprzeć 
wszystkich tych, którzy są przez pol-
skie prawo dyskryminowani, a zatem 
osoby niepełnosprawne, którym odma-
wia się prawa do życia przed narodze-
niem. Dzieci, które są niepełnosprawne,  

u których zdiagnozowano jakąś niepeł-
nosprawność przed narodzeniem – dzi-
siaj polskie prawo pozwala takie osoby 
zabijać. Jest to absolutnie nieakcepto-
walne, to są barbarzyńskie nawyki, które 
należy zmienić. Zamierzam wesprzeć  
w ten sposób tych, którzy działają na 
rzecz zniesienia tego barbarzyńskiego 
prawa – akcentowała poseł.

Nad projektem #ZatrzymajAborcje 
miała pracować sejmowa Komisja Po-
lityki Społecznej i Rodziny. Posiedze-
nie zostało jednak odwołane. Kolejne 
ma się odbyć za trzy tygodnie. O roz-
poczęcie jak najszybszych prac nad 
projektem apelują m.in. obrońcy życia  
i księża biskupi.

źródło: radiomaryja.pl
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REKLAMA

 Oferujemy również:
• bardzo dobre warunki lokalowe, w tym trzy sale komputerowe z dostępem do internetu,
• bezpłatny udział w szkoleniach i kursach dających w przyszłości większe szanse 

znalezienia pracy np. kurs komputerowy i kurs języka angielskiego zakończone 
Certyfikatem, kurs obsługi wózków jezdniowych,

• możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w dodatkowych zajęciach 
     oraz kontynuację nauki w Branżowej Szkole II Stopnia lub Niepublicznym Liceum   
      Ogólnokształcącym dla Dorosłych,      
• opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Wszystkie szkoły posiadają Certyfikat Jakości ISO  9001:2009

Zapraszamy!
Radzymin ul. Komunalna 6

tel. (22) 786 51 44, (22) 786 63 10 
www.zdz-radzymin.pl

GIMNAZJALISTO!
Branżowa Szkoła I Stopnia
(dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa, im. kpt. Stefana Pogonowskiego)
przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 
Oddział w Radzyminie 
czeka na Ciebie!

Klasy wielozawodowe - Ty decydujesz o wyborze zawodu. 
Tylko u nas najlepsi uczniowie otrzymują miesięczne stypendia 

nawet przez cały okres nauki.

Ważne jest to, co po nas zostanie
Rozmowa z Andrzejem Saulewiczem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK.

W ubiegłym roku Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej 
WOŁOMINIAK działało bardzo 
intensywnie, podejmując ciekawe 
i wartościowe inicjatywy. Przypo-
mnijmy je, bo nie lubicie się chwa-
lić, nie dbacie zupełnie o promocję, 
chociaż Wasze przedsięwzięcia cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
odbiorców. 

– Nie chwalimy się, bo nie robi-
my nic dla pochwał ani poklasku. 
Podejmujemy działania, które uwa-
żamy za słuszne i konsekwentnie 
je realizujemy. Czasami z niczego 
można zrobić naprawdę dobre wy-
darzenie, najlepszym przykładem 
Bieg dziecięcy Cudu nad Wisłą, 
który zorganizowaliśmy 15 sierp-
nia 2017 roku we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Woło-
minie. Okazuje się, że kilka osób 
może zrobić imprezę sportową 
dla ponad 100 uczestników, pozy-
skać sponsorów i nagrodzić zwy-
cięzców atrakcyjnymi nagrodami,  
w tym rowerami. Bieg chcieliby-
śmy kontynuować w kolejnych la-
tach, bo zainteresowanie przerosło 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Postaramy się, żeby w przyszłości 
było jeszcze więcej nagród, bo na-
leżą się one wszystkim uczestnikom 
ossowskiego biegu. Drugą sportową 
imprezą, którą współorganizujemy, 
jest listopadowy turniej piłki nożnej 
Klubów Oriońskich z całej Polski  
o Puchar Burmistrza Wołomina. 

Zaczęliśmy od wydarzeń spor-
towych, tymczasem WOŁOMI-
NIAK jest znany z wydarzeń 
historycznych i kulturalnych,  
z dbałości o nasze dziedzictwo.

– Ten obszar działania jest nam 
jednak najbliższy. Od lat współpra-
cujemy z wołomińskimi Sybiraka-
mi, czego owocem są paczki świą-
teczne przed Bożym Narodzeniem  
i Wielkanocą, nadanie skwerowi, na 
którym znajduje się Pomnik Sybira-
ka, imienia Sybiraków, oznakowa-
nie sybirackich grobów specjalnymi 
znaczkami. Przygotowujemy się do 
spisania wspomnień naszych Sybi-
raków i w ogóle jesteśmy zaszczy-
ceni, że możemy współpracować  
z ludźmi tak okrutnie doświadczo-
nymi przez historię, a zarazem tak 
serdecznymi i otwartymi na drugie-
go człowieka. 

W ubiegłym roku podjęliśmy się 
realizacji fascynującego przedsię-
wzięcia, nie przewidując nawet 
jego wielkości. Podjęliśmy się wy-
konania spisu kapliczek i krzyży  
w powiecie wołomińskim, udało się 
dotychczas w trzech gminach: Wo-
łominie, Poświętnem i Strachówce. 
Opisaliśmy 309 obiektów sakral-
nych, wyjątkowych, wartościowych 

i niepowtarzalnych. Każdy z nich 
ma swoją historię i intencję powsta-
nia. Podczas realizacji tego projektu 
najbardziej zaskoczyła nas ogromna 
życzliwość mieszkańców, którzy 
pomagali odszukać w lesie zagu-
bioną kapliczkę, czy z zatartego 
napisu na cokole odczytać intencję 
i nazwisko fundatora krzyża. To 
niesamowite doświadczenie i cieszę 
się, że możemy ten projekt realizo-
wać we współpracy z doświadczoną  
i znaną ze swojego dorobku Funda-
cją Dziedzictwo Nadbużańskie. Na 
ten rok pozostały nam do zewiden-
cjonowania obiekty w pozostałych 
dziewięciu gminach powiatu. Sam 
jestem ciekawy, ile łącznie kapli-
czek i krzyży uda się zlokalizować 
i opisać. Tysiąc? Czy może więcej 
niż tysiąc? 

Współpracujecie z Sybirakami, 
spisujecie obiekty sakralne i jesz-
cze… ratujecie stare groby na wo-
łomińskim cmentarzu. Skąd taki 
pomysł?

– Ze zwykłego ludzkiego odruchu. 
Nie mogliśmy pozwolić na likwida-
cję grobu siedemnastoletniej dziew-
czyny zamordowanej bestialsko  
w 1944 r., więc opłaciliśmy dzier-
żawę i teraz możemy legalnie opie-
kować się grobem Oleńki. Zresztą 
w tym pomaga nam wiele osób, 
każdy, kto pozna historię Oleńki 
przychodzi na jej grób, pali znicze. 
W planach mamy renowację pomni-
ka oraz zamieszczenie na jej grobie 
informacji o małżonkach Januszew-
skich, sąsiadach Oleńki, rozstrzela-
nych razem z nią – ich grobu nieste-
ty nie udało nam się uratować. Ale 
chcielibyśmy ocalić jeszcze kilka, 
bo dla nas te groby, Oleńki i innych, 
pomordowanych w czasie wojny  
i okupacji, to nasza wołomińska hi-
storia i tożsamość, której nie wolno 
niszczyć.  

Wymienione działania to kon-
tynuacja z ubiegłych lat. A jakieś 
nowe pomysły i wyzwania?

– Pomysłów nam nie brakuje  

i co ważne, jesteśmy zgodni  
w wyborze działań wartościowych 
i atrakcyjnych dla całej społeczno-
ści. Wszystkie działania ustalamy 
wspólnie – tj. ja i moi zastępcy – 
Agata Bochenek i Igor Sulich, a po-
tem je realizujemy.  Jest z nami pan 
Czesław Sitarz, nasze działania cie-
szą się życzliwością starosty Kazi-
mierza Rakowskiego, wicestarosty 
Adama Łossana, radnych z Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rady Powiatu oraz Wydziału Kultu-
ry, Promocji i Sportu Starostwa, na 
czele z panią naczelnik Katarzyną 

Pazio. Mając tyle życzliwych osób 
wokół siebie, które doceniają nasze 
działania, naprawdę można góry 
przenosić. Co do nowych pomy-
słów, to oczywiście są, już mamy 
zaplanowane działania do końca 
roku. Dla nas bardzo ważne jest to, 
co pozostanie z naszych działań: 
ewidencja kapliczek i krzyży, na-
zwa skweru, zadbany grób Oleńki, 
spisane wspomnienia Sybiraków. 
Ważne jest to, żeby jak najwięcej 
ocalić, zachować dla przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.
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Narodowy Kongres Rodziny
Miałem możliwość uczestniczyć w tegorocznych (21.03.2018) rządowych obchodach Naro-
dowego Dnia Życia, które organizuje Fundacja „Narodowego Dnia Życia” kierowana przez 
Jacka Sapę. Jednak po wysłuchaniu wystąpień i dyskusji mających miejsce na jedynym wy-
darzeniu tych obchodów, czyli na Narodowym Kongresie Rodziny nie mam dla ludzi zaintere-
sowanych ochroną życia w Polsce dobrych wieści. Mieliśmy podczas tego wydarzenia przede 
wszystkim do czynienia z tryumfalizmem przedstawicieli rządu oraz zręcznym unikaniem 
trudnego tematu poprawy jakości ochrony życia w Polsce przez wszystkich mówców i zapro-
szonych dyskutantów.

Pierwsza część Konferen-
cji, jak sądzę dla każdego, 
kto brał w niej udział bez-
pośrednio, a nie tylko czytał  
o jej przebiegu w infor-
macjach prasowych, była 
prawdziwym zderzeniem  
z nachalną propagandą suk-
cesu rządu Beaty Szydło. Ten 
„laurkowy” charakter wy-
darzenia potwierdziła obec-
ność samej Pani Premier. 
Pozwalam sobie rozszerzyć 
opinię o tym co działo się  
w środę na Stadionie Naro-
dowym na „każdego” uczest-
nika, ponieważ rozmawiałem  
w przerwach z innymi oso-
bami, a także miałem możli-
wość słuchać bezpośrednich, 
kuluarowych dyskusji jakie 
toczyli postronni goście. 
Wrażenia były podobne. 
Notatki prasowe nie oddają 
tonu licznych emfatycznych 
wypowiedzi jakie padały  
z ust prelegentów i prowa-
dzących. „Życie rodzin od 
jesieni 2015 roku całkowicie 
się zmieniło”, „Pewnie pań-
stwo nie pamiętają, ale jesz-
cze dwa lata temu zabierano 
rodzinom dzieci tylko za ubó-
stwo, teraz to się skończyło”, 
„Od dwóch lat nie pogardza 

się już dużymi rodzinami”. 
Można było odnieść wraże-
nie, że przed rokiem 2015 nie 
było absolutnie żadnej poli-
tyki prorodzinnej, żyliśmy 
pod jakimś wrogim zaborem, 
a co więcej nagle całkowicie 
zmieniła się – jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki 
– mentalność Polaków. Jak to 
w propagandzie prawda prze-
platała się z nieznośną przesa-
dą i koloryzowaniem rzeczy-
wistości - żeby nie powiedzieć 
mocniej. Dopełniał to wszyst-
ko ton egzaltacji prowadzącej 

pierwszą część Konferencji 
Doroty Łosiewicz. 

Diagnozy pierwszej części 
Konferencji były na tak wy-
sokim poziomie ogólności, 
że nawet od góry nie muskały 
takich przecież szerokich za-
gadnień jak zawirusowywa-
nie polskich rodzin poprzez 
system edukacji np. ide-
ologią gender. Nie mówiąc 
już o ochronie życia. Prof. 
Wojciech Roszkowski miał 
mówić o historycznych przy-
padkach niszczenia rodziny 
co sprowadziło się do stwier-

dzenia, że były w dziejach ta-
kie systemy społeczne, które 
atakowały rodzinę i teraz też 
nam to grozi. Dlatego musi-
my bronić rodziny. Dla peł-
niejszego obrazu przytoczę 
uwagę jednej z moich sąsia-
dek z sali, która szepnęła do 
mnie w czasie tego wykładu, 
że „to i tak najlepsze wystą-
pienie”. No właśnie.

Obraz przekazu był prosty 
do zrozumienia – dobry rząd 
kontra zły świat, żadnych 
cieni, żadnych problemów po 
stronie władzy. Takich choć-
by jak wieloletnie korumpo-
wanie elektoratu katolickie-
go w sprawie ochrony życia. 
Najpierw lata retoryki pro-
-life, a potem odmowa dosto-
sowania polskiego prawa nie 
tylko do polskiej konstytucji, 
ale do wymogów elementar-
nej sprawiedliwości.

Druga część Kongresu, 
zaplanowana była bardzo 
zręcznie i skupiała się na pro-
jekcie ustawy „Samorząd dla 
rodziny”. Dlaczego zręcznie? 
Ponieważ samorządowcy 
mniej się interesują sprawami 
ogólnopolskimi, nie zadają 
zwykle pytań o kwestie ogól-
nopolskie, w tym wypadku 
o powody przedłużania się 
prac w Sejmie nad projektem 
ustawy „Zatrzymaj aborcję”. 
I to właśnie głównie lokalne 
problemy samorządowców 
zajęły całą drugą część Kon-
gresu. Jeśli ktoś by szukał to 
miał niczym na talerzu poda-
ny znakomity przykład w jaki 
sposób dobre zaangażowanie 
jednych ludzi wykorzystać 
do pomniejszania spraw po-

Tomasz Rowiński

dejmowanych przez innych. 
I to w całokształcie polity-
ki – spraw ważniejszych. 
Przekierowanie Kongresy na 
dyskusję samorządowców 
w praktyce oznaczało stłu-
mienie kłopotliwych pytań. 
Gdyby się jednak pojawiły 
z łatwością można by uznać 
je jako głosy „nie na temat”. 
Mam pewność, że tak wła-
śnie by się stało skoro tego 
argumentu użyto z całą bez-
względnością także przy 
innych wątkach dyskusji, 
pobocznych wobec projektu 
ustawy samorządowej. Za-
tem żadne drażliwe kwestią 
podnoszące obojętność rzą-
du wobec poszerzania się 
praktyki mordu prenatalnego  
w Polsce nie były podejmo-
wane i nie miały szans na re-
alne podjęcie.

Ogólniejszy wniosek byłby 
taki. Można odnieść wraże-
nie, że rządząca większość 
kolejnymi propozycjami pro-
jektów osłonowych wspie-
rających rodziny chce przy-
kryć prosty fakt, że prawo 
do życia w Polsce nie jest 
powszechnie realizowane. 
Gdyby miało to miejsce, każ-
de wsparcie przygotowywa-
ne przez władzę należałoby 
przyjmować z nieskrywaną 
radością z jaką przyjmuje się 
zaprowadzanie w państwie 
sprawiedliwości. Jednak gdy 
braki są już u podstawy spra-
wiedliwości społecznej jaką 
jest ochrona życia, wszelkie 
inne działania – niezależnie 
od ich pozytywnego wpływu 
– wyglądają na korumpowa-
nie katolickiego elektoratu  
i polskiego zmysłu moralnego. 
Jako zabieg przekupywania. 

Znamienne było to, że przy-
najmniej dwie osoby, które 
spóźniły się na Kongres za-
pytały mnie ukradkiem „czy 
było coś mówione o projek-
cie „Zatrzymaj aborcję””. 
Musiałem odpowiedzieć 
zgodnie z prawdą – niestety, 
nie na tej konferencji.

www.prawicarzeczypospolitej.org

Prawdziwi cyganie
Szanowni Państwo! 
Rozchorowaliśmy się całą rodziną, włączając w to kompu-

ter, który w akcie solidarności też zaniemógł. Nie było zatem 
powodu, nawet się do niego doczołgiwać. Najpierw należało 
się jakoś podkurować, zanim poprosi się fachowców o po-
moc. Na szczęście fachowcy od elektroniki mają się dobrze  
i wymiana sprzętu to małe piwo w porównaniu z problemami 
zdrowotnymi.

Jak nie trudno zauważyć, dziś prawdziwych lekarzy już nie 
ma. Zastąpili ich prawdziwi cyganie i to nie tylko na stano-
wiskach medycznych, ale i wielu innych, zwłaszcza takich 
lepiej płatnych. Przychodnie zdrowia są coraz estetyczniej 
urządzone. Zadbano o to, by krzesełka w poczekalniach były 
wygodne, bo to przecież miejsca, gdzie pacjent spędza dużo 
czasu. Ba, przychodnie nawet wyposażone bywają w sprzęt 
medyczny, którego nie ma kto obsługiwać. Dlaczego tak się 
dzieje? To proste, łatwiej wydać pieniądze na coś, na czym 
każdy się ponoć zna, niż na edukację lekarzy!

Z tą edukacją ma być podobno lepiej. Wicepremier już to zapowiedział. Rząd sypnie pie-
niędzmi na ambitne projekty naukowe takie, jak na przykład, zbadanie wpływu spożywania 
drożdżówek na otyłość! To nie żart. Z edukacją medyków poczekamy na lepsze czasy, ich 
„dobra zmiana” nie obejmuje, nas, pacjentów, też na razie – nie. 

Pozdrawiam, Małgorzata Todd
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Bogusław Kiernicki

Marsz
24 marca po raz kolejny obchodziliśmy  
w Polsce Narodowy Dzień Życia. Ustanowio-
ny został przed piętnastu laty z inicjatywy 
posła Marka Jurka i przyjęty swoistą koalicją 
sumień wbrew politycznej arytmetyce i woli 
większości kierowniczych gremiów partii.

Zaskakująca większość 
powstała głównie z głosów 
posłów Prawa i Sprawiedli-
wości, Platformy Obywatel-
skiej, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oraz Ligi Polskich 
Rodzin, z których to klubów 
wszyscy posłowie głosowali 
za, ale pojedyncze niezbędne 
głosy doszły nawet z Samo-
obrony i Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej. Oddaje to sym-
bolicznie podpis pod uchwałą 
Marszałka Józefa Oleksego, 
który zresztą sam głosował 
przeciwko. Na mocy uchwały 
sejmowej Narodowy Dzień 
Życia ma być obchodzony 
jako święto państwowe co 
roku w dzień 24 marca.

Idea Narodowego Dnia Ży-
cia została zawarta wprost 
w encyklice „Evange-
lium Vitae” Jana Pawła II.  
W zakończeniu tego doku-
mentu papież wyraził ocze-
kiwanie, aby „corocznie  
w każdym kraju obchodzo-
no Dzień Życia. Trzeba, aby 
dzień ten był przygotowany 
i obchodzony przy czynnym 
udziale wszystkich człon-
ków Kościoła lokalnego. 
Jego podstawowym celem 
jest budzenie w sumieniach, 
w rodzinach, w Kościele  
i w społeczeństwie świeckim 
wrażliwości na sens i war-
tość ludzkiego życia w każ-
dym momencie i w każdej 
kondycji: należy zwłaszcza 
ukazywać, jak wielkim złem 
jest przerywanie ciąży i euta-
nazja”.

Taki też sens Narodowemu 
Dniu Życia nadała uchwała 
Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skie, zgodnie z którą: „Naro-
dowy Dzień Życia powinien 
stać się okazją do narodowej 

refleksji nad odpowiedzial-
nością władz państwowych, 
społeczeństwa i opinii pu-
blicznej za ochronę i budo-
wanie szacunku dla życia 
ludzkiego, szczególnie ludzi 
najmniejszych, najsłabszych 
i zdanych na pomoc innych. 
Dzień ten powinien być 
również motywem solidar-
ności społecznej, zachętą do 
wszelkich działań służących 
wsparciu i ochronie życia”.

Kopię tej uchwały delega-
cja parlamentarna na czele 
z posłem Markiem Jurkiem 
przekazała w Watykanie Ojcu 

Świętemu, który przyjął ją  
z wielką radością i wdzięcz-
nością. Był to wrzesień 
2004 r. Niespełna rok przed 
śmiercią świętego Jana Pawła 
II. W 2005 r. z okazji pierw-
szych obchodów Narodo-
wego Święta Życia Jan Po-
spieszalski napisał piosenkę 
„Dom pełen skarbów”, którą 
wykonali Paweł Kukiz i Lidia 

Pospieszalska, śpiewając, że 
z „więcej odwagi” bierze się 
„więcej nas” a z „więcej nas” 
bierze się „więcej radości  
i więcej miłości”. W następ-
nym roku Marszałek Marek 
Jurek wygłosił pierwsze orę-
dzie z okazji Narodowego 
Dnia Życia.

Niestety po tym radosnym 
i podniosłym początku Na-
rodowy Dzień Życia, który 
powinien być corocznie uro-
czyście obchodzony i być 
zachętą do działań służących 
wsparciu i ochronie życia, 
jest coraz bardziej wstydliwie 

ukrywany, pomijany i przy-
krywany. Ta instytucja, która 
miała wspierać rządzących 
w pracy na rzecz rodziny,  
w przełamywaniu kryzysu de-
mograficznego, w budowaniu 
szacunku dla życia traktowa-
na jest jak zbędny relikt, który 
dodatkowo nie da się wyko-
rzystać do gier partyjnych, bo 
ustanowiony został ponadpar-

tyjnie i nie na rozkaz partyj-
nych sztabów.

Obecny rok jest pod tym 
względem szczególnie bole-
sny. Przed kilkoma tygodnia-
mi Parlament postanowił, że 
nowym świętem państwo-
wym będzie „Narodowy 
Dzień Pamięci Polaków ra-
tujących Żydów” i że będzie 
ono obchodzone 24 marca 
każdego roku. Oznacza to, nie 
mniej, nie więcej, że to nowe, 
ważne i słuszne święto ma już 

ostatecznie „przykryć” Naro-
dowy Dzień Życia. Widać to 
zwłaszcza w sytuacji gdy Par-
lament i Rząd wybrali wła-
śnie ten dzień nawet wbrew 
inicjatorowi, czyli Prezyden-
towi Rzeczypospolitej i mimo 
próśb kierowanych przez róż-
ne środowiska społeczne.

Narodowy Dzień Życia po-
zostaje jednak nadal świętem 

państwowy, mimo że nie 
chcianym, przykrytym i przy-
słoniętym, to przecież nie od-
wołanym. Dlatego też zgodnie 
pragnieniem Świętego Jana 
Pawła II i z brzmieniem pol-
skiego prawa trzeba pilnować 
aby ten Dzień nadal był „oka-
zją do narodowej refleksji nad 
odpowiedzialnością władz 
państwowych, społeczeństwa 
i opinii publicznej za ochronę 
i budowanie szacunku dla ży-
cia ludzkiego”.

W tym roku głównym miej-
scem  obchodów Narodowe-
go Dnia Życia był Poznań, 
gdzie nie tak dawno, podczas 
Chrześcijańskiego Kongresu 
Społecznego przyjęto „Kar-
tę Poznańską”, która określa 
określa cele środowisk kato-
lickich w perspektywie cy-
wilizacji życia. Podpis pod tą 
deklaracją złożyło 25 tysięcy 
osób zaangażowanych w ży-
cie Kościoła. 

Najważniejszym punktem 
obchodów był „Biały Marsz”, 
który rozpoczął się o godzi-
nie 13.00 i przeszedł ulicami 
Poznania, od Pomnika Ar-
mii Poznań do Placu Adama 
Mickiewicza. Jego organi-
zatorem było porozumie-
nie poznańskich środowisk 
konserwatywnych „Poznań 
dla Życia” we współpracy 
z Prawicą Rzeczypospolitej 
i Polską Federacją Ruchów 
Obrony Życia.

Uczestnicy Białego Marszu 
chcieli upomnieć się szcze-
gólnie o pełne prawo do uro-
dzenia się dzieci chorych  
i taką politykę państwa, któ-
ra w swoim centrum stawia 
rodzinę. Domagali się jak 
najszybszego przyjęcia przez 
Sejm w formie ustawy oby-
watelskiego projektu „Zatrzy-
maj aborcję” oraz wypowie-
dzenia przez nasze państwo 
genderowej Konwencji Stam-
bulskiej. Innym jeszcze postu-
latem jest zaproponowanie in-
nym państwom europejskim, 
zwłaszcza z naszego regionu, 
Konwencji Praw Rodziny, od-
wołującej się do watykańskiej 
Karty Praw Rodziny, ogłoszo-
nej w roku 1983 jeszcze przez 
Jana Pawła II.

fot.: Piotr Łysakowski




