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Wybory w 1989 roku to był układ
stworzony przez Kiszczaka.
Ostry spór o rocznicę 4 czerwca trwa nadal.

W SAMO POŁUDNIE
4 CZERWCA 1989
REKLAMA
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29. rocznica tzw. „częściowo wolnych wyborów parlamentarnych”

4 czerwca 1989 roku
Kazimierz Andrzej Zych

Z perspektywy czasu i możliwości dostępu do akt IPN oraz archiwuw historycznych warto jeszcze raz pochylić się nad genezą III RP oraz osób, które miały największy wpływ
w tym przełomowych okresie historii Polski. Należy tu przypomnieć program publicystyczny
z 4 czerwca 2016 roku, „Minęła dwudziesta” w TVP Info, gdzie u redaktora Klarenbacha wystąpili naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, opozycjoniści Jan Rulewski, Ryszard Majdzik
i Adam Borowski.

W 27. rocznicę wyborów
parlamentarnych
z 1989 roku byli członkowi
e opozycji demokratycznej i „Solidarności” sprzeczali się w programie „Minęła dwudziesta” o tamto
głosowanie i jego skutki
dla kraju. – To był układ,
który stworzył Kiszczak –
mówił Ryszard Majdzik.
– Uważam je za dobre pociągnięcie polityczne, gdyż
ono oznaczało, że osiągamy cele bez najmniejszych strat, przy bardzo
małych siłach – oponował
b. senator Jan Rulewski.
– W 1989 roku, jak już
była wolna Polska, to ludzie, którzy protestowali na ulicach przeciwko
wyborowi Jaruzelskiego
na prezydenta dostawali
takie lanie jak za najlepszych
komunistycznych
czasów – mówił z kolei

sował wtedy na tych ludzi,
którzy byli faktycznie Polakami, którzy chcieli Polski
wolnej i niepodległej i bez
komunistów – ocenił Ryszard Majdzik.

Adam Borowski.
Zdaniem Majdzika wybory w 1989 roku nie były
wolne. – Pierwsze wolne
wybory były w 1991 roku.
A te z roku 1989 to był
układ, który stworzył Kiszczak poprzez TW, czyli
tajnego współpracownika
Wałęsę, „Bolka” – mówił.
– Na listy do kontraktowego Sejmu – kontynuował –
wybierało się ludzi, których
wskazywał agent Wałęsa.
I to było oszukanie narodu
polskiego. Naród nie gło-

„Osiągnęliśmy cele bez
najmniejszych strat”
Ze przedmówcą nie zgodził się Rulewski. – To raczej manifest niż rzeczowa
wypowiedź – stwierdził.
– Te wybory na raty, kontraktowe uważam za dobre
pociągnięcie
polityczne,
gdyż ono oznaczało, że
osiągamy cele bez najmniejszych strat, a właściwie przy bardzo małych
siłach. Po drugie, te wybory istotnie nie rozwiązały
wszystkich problemów pol-

www.gazetapatria.pl

skich, ale stały się trampoliną do następnych skoków
i tym następnym skokiem
stały się wybory prezydenta z 1990 roku – powiedział. Wśród osiągniętych

celów b. senator wymienił
odzyskanie suwerenności
„w postaci decyzji prezydenta o żądaniu wycofania
wojsk rosyjskich”. – Dalej –
wymieniał – Polska uzyskała możliwość negocjowania
zadłużenia, które było, kto
wie czy nie większym krzyżem dla Polski niż fakt czy
te wybory były wolne czy
w połowie wolne.
Rulewski odniósł się też
słów Majdzika o agenturalnej przeszłości Lecha
Wałęsy. Zapytał: „Czy wybraliśmy – jak pan mówi –
agenta czy też wybraliśmy

człowieka, który symbolizował w Polsce i na świecie, że Polska wchodzi do
wspólnoty wolnych, demokratycznych i liberalnych
państw?”.
„Wybory jak negocjacje
z terrorystą”
Adam Borowski, trzeci
z gości programu przyznał,
że był za Okrągłym Stołem
i pracował aktywnie, „żeby
„Solidarność”
wygrała
w 1989 roku”. – Traktowałem 4 czerwca, te ograniczone wybory jako pewien
etap do niepodległej Polski.
Tak jak policja rozmawia
z terrorystą – negocjuje
się, idzie się na ustępstwa,
obiecuje różne rzeczy, ale
w monecie, kiedy terrorysta
odkłada pistolet, to się go
zwyczajnie zamyka w więzieniu i się realizuje inny
plan – mówił. – Natomiast
w 1989 roku, jak już była
wolna Polska, to ludzie którzy protestowali na ulicach
przeciwko wyborowi Jaruzelskiego na prezydenta –
bo zbrodniarza wybraliśmy
na prezydenta, to dostawali
takie lanie, jak za najlepszych czasów komunistycznych – dodał.
źródło: www.tvp.info
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„Nie ten żył długo, kto liczne miał lata,
lecz ten, kto zrobił wiele dobrego dla świata”
Adam Naruszewicz

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie i Bliskim
z powodu tragicznej śmierci

ś.p. Roberta

Makowskiego

Wiceburmistrza Wołomina,
byłego Komendanta
Powiatowego Policji w Wołominie,
mieszkańca naszego powiatu
składają:
Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski,
Wicestarosta Adam Łossan
z Zarządem
i pracownikami Starostwa
oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Janusz Werczyński z radnymi.
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10 czerwcowych rocznic,
o których koniecznie trzeba pamiętać
Bitwa pod Cedynią i pod Waterloo. Początek I wojny światowej i „noc długich noży”. Lądowanie w Normandii i pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce. Co łączy te pozornie odległe od siebie wydarzenia? Wszystkie
rozegrały się w czerwcu.
Jak zwykle wszystkie pozycje z TOP10 pochodzą z publikowanych przez nas artykułów. Kolejne
nowe rocznice możecie znaleźć codziennie na stronie „Ciekawostek Historycznych” oraz profilu facebookowym „Rocznica historyczna na każdy dzień”.
Jakie ważne zdarzenia
miały miejsce w czerwcu?
4 czerwca 1989 roku odbyła się w Polsce I tura
pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do
Senatu. Ku ogromnemu zaskoczeniu zakończyły
się one miażdżącym zwycięstwem obozu „Solidarności”. Jednak historia pokazała, że reprezentanci
starego systemu umieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

14 czerwca 1940 roku do Auschwitz dotarł z Tarnowa pierwszy masowy transport w historii tego
obozu koncentracyjnego. Znajdowało się w nim
728 mężczyzn, w większości polskich więźniów
politycznych. Rzadko wspomina się jednak o tym,
że obóz został w rzeczywistości zbudowany niemal
ćwierć wieku wcześniej.

18 czerwca 1815 roku Napoleon Bonaparte stoczył pod Waterloo swoją ostatnią bitwę. Historycy
od dwóch stuleci prześcigają się w wyjaśnieniach
jego porażki. Jedni twierdzą, że cesarz był chory,
inni że zaspał, albo po prostu był zmęczony. Według jednego z uczonych Napoleon poniósł klęskę,
bo zabrakło mu… zwiadu powietrznego.

rycznego władcy naszego kraju w jego politycznej
karierze. Nie możemy być jednak pewni, że to on
naprawdę ochrzcił Polskę…

27 czerwca 1905 roku doszło do buntu załogi na
pancerniku rosyjskiej floty czarnomorskiej Potiomkin
jednym z największych i najpotężniejszych wówczas
okrętów wojennych na świecie. Radziecka propaganda chełpiła się rewolucyjną gotowością i robotniczo-chłopskimi ideałami dzielnych marynarzy. Tymczasem nie chodziło o żadne idee, tylko… zepsute mięso.

5 czerwca 1257 roku Bolesław Wstydliwy wydał
przywilej lokacyjny Krakowa. Według tradycji, to
na mocy tergo dokumentu książęcy (a później królewski) gród stał się pełnoprawnym miastem. Tyle
tylko, że ta tradycja nie do końca zgadza się z faktami. Tak naprawdę Kraków uzyskał prawa miejskie
przynajmniej 30 lat wcześniej, z rąk innego władcy.

6 czerwca 1944 roku rozpoczęło się lądowanie
alianckich wojsk w Normandii. Tego dnia jedno z
najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych zadań
przypadło 2. Batalionowi Rangersów. Jego celem
stała się, usytuowana na wysokim klifie Pointe du
Hoc, niemiecka bateria ciężkich dział. Od powodzenia tej akcji w znacznej mierze zależał sukces
całego desantu.

20 czerwca 451 roku połączone wojska Rzymian
oraz Wizygotów pokonały Hunów w bitwie na
Polach Katalaunijskich. Wodzem pokonanych był
Attyla, prawdziwy postrach ówczesnej Europy. Nic
dziwnego, że budził takie przerażenie, prowadził
bowiem szeroko zakrojoną politykę zastraszania,
której celem było sterroryzowanie ludności Cesarstwa Rzymskiego.

24 czerwca 972 roku Mieszko I pokonał w bitwie pod Cedynią wojska margrabiego Marchii
Łużyckiej Hodona, wspieranego przez innego niemieckiego możnego, Zygfryda von Walbeck. Był
to jeden z rozlicznych sukcesów pierwszego histowww.gazetapatria.pl

28 czerwca 1914 roku zamachowiec Gawriło
Princip zastrzelił w Sarajewie austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Stało się to początkiem łańcucha wydarzeń, który doprowadził do
wybuchu I wojny światowej. Co ciekawe, serbski
rząd od dawna posiadał informacje o planowanym
zamachu i próbował ostrzec Wiedeń przed niebezpieczeństwem.

W nocy z 29 na 30 czerwca 1934 roku miała miejsce „noc długich noży”. Podczas tej czystki ujęto
i zamordowano 77 przeciwników Adolfa Hitlera
wewnątrz ruchu narodowosocjalistycznego, z Ernestem Röhmem, szefem SA, na czele. Jedną z ofiar
był Bernhard Stempfle. Mężczyzna musiał zginąć,
ponieważ był… współautorem „Mein Kampf”.
Agnieszka Wolnicka
źródło: ciekawostkihistoryczne.pl
patria.gazeta@op.pl
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Gram dla Wołomina

Łukasz Wojakowski (49l.) Wołominiak, pochodzi ze znanej, zasłużonej dla
naszego regionu, wołomińskiej rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Magister sztuki, ukończył wydział dyrygentury Akademii Muzycznej
im. Fr. Chopina w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor Piłki Nożnej. Kompozytor
i aranżer. Menedżer, dyrygent i twórca wielu formacji artystycznych. Prywatnie
mąż Agnieszki i ojciec dorosłej już dwójki dzieci (Magdaleny 23, i Tadeusza 20).
Kandydat na burmistrza Wołomina z rekomendacji wielu środowisk samorządowych, społeczno-kulturalnych, młodzieżowo-sportowych oraz rodzimych przedsiębiorców w nadchodzących wyborach samorządowych 2018 roku.
Znany jesteś z działalności
społecznej i kulturalnej Wołomina, skąd więc pomysł
na kandydowanie na Burmistrza naszego miasta?
Rzeczywiście zrodził się
taki pomysł w oparciu o propozycje i sugestie różnych
lokalnych grup i organizacji
społecznych, które zaproponowały mi włączenie się
do gry o fotel burmistrza.
Początkowo taki pomysł nie
wzbudził we mnie entuzjazmu, ale po zastanowieniu
stwierdziłem że chyba czas
na dokonanie zasadniczych
zmian w naszym mieście.
Wielokrotnie
wspierałem
różnych włodarzy miasta,
różne organizacje, partie
a nawet kluby zainteresowań
w ich działaniach. Niestety
nawet wizjonerskie inicjatywy spotykały się z brakiem
zrozumienia, lub urzędniczą
biernością „niedasizmem”
i innymi „nie...izmami”.
Czekając więc kilkadziesiąt
lat na jakieś konkretne ruchy
rozwojowe miasta, doszedłem do wniosku, że wszystko co było robione – chociaż
zapewne w dobrej wierze,
ogranicza się do kosmetycznych działań kolejnych
władz, i że raczej nic tego nie
zmieni (taki jest świat urzędniczy – petent nie jest nikomu potrzebny).
Dlaczego
ludzie,
którzy mięli narzędzia władzy
i możliwości dokonania rzeczy wielkich, nie robili tego
a teraz raptem ma im się
udać? Bo coś ich zmobilizuje? Teraz będą wiedzieć lepiej – Bajki. Przedwyborcza
Eureka każe im obiecywać
wszystkim wszystko, choć
wielokrotnie wykazywali się
wyjątkowym brakiem pomysłowości oraz brakiem reakcji na sugestie?
Dlatego nasuwa się naturalny wniosek, że czas wziąć
sprawy w swoje ręce, „bo jak
nie my to kto?” a „jak nie teraz to kiedy?”.

we obserwacje, opowieści
przodków, to wszystko pozwala opierać się w swoich
działaniach o setki pomysłów, które leżą wręcz na ulicy. A jeśli rzeczywiście chce
się je wprowadzać w życie to
żadne ograniczenia i szyldy
polityczne, nie mają znaczenia. Dlatego tak! – postaram
się namieszać!
Chciałbym ten poprzedni wątek jeszcze rozwinąć
i usłyszeć odpowiedź na
pytanie, czy dyrygent jest
w
stanie
poprowadzić
miasto?
Całe moje zawodowe życie polegało na kierowaniu
zespołami ludzi i jest to poparte wieloma sukcesami.
Prowadziłem firmy produkcyjne, handel międzynarodowy. Prowadziłem instytucje
artystyczne i przez wiele lat
działałem w sferze kultury
wysokiej, a jak wszyscy wiemy jest to branża, w której
codziennie dokonuje się cudownych i akrobatycznych
działań, porównywalnych do
sprzedaży lodu Eskimosom.
Więc tak, dam radę.
Zresztą chyba każdy wie
kto to był Paderewski, Regan, Schwarzenegger i wielu innych. Naszemu brzydkiemu światu potrzebna
jest fantazja, estetyka, ekstrawagancja, gdyż jak tego
nie ma to mamy taki urbanistyczno – organizacyjny
koszmarek jaki zrobiono
w Wołominie.
Jakie masz przygotowanie do pełnienia funkcji
Burmistrza?
Przez 6 lat byłem szefem
samorządowej instytucji kultury, czyli Wołomińskiego
MDK. Chcąc nie chcąc po-

znałem dogłębnie arkany pracy samorządowej. Aby jednak
poprzeć zdobywane doświadczenia realną wiedzą, ukończyłem podyplomowe studia
administracyjne na UW.
Czy w podejmowaniu
decyzji np. związanych
z planowaniem inwestycji,
będziesz brał pod uwagę
opinie mieszkańców?
Znaczna część programu,
którą już niebawem zaproponuję oparta jest o inicjatywy mieszkańców i ich chęć
udziału w tworzeniu nowego
Wołomina. Jeśli człowiek
wsłuchuje się w głos innych,
to może czerpać z tego wiele
inspiracji, a jak wiesz słuchanie to w znacznej części mój
zawód. Ponadto mam do siebie wiele dystansu i nie mam
przekonania co do swojej
nieomylności.
Czy należałeś do jakichś
partii politycznych?
Nigdy nie należałem, chociaż mam dość mocno sprecyzowane i ugruntowane
poglądy polityczne. Nigdy
nie miałem na to dość czasu. Ufałem lokalnym działaczom i nie ukrywam, że
się zawiodłem. Zawsze
mierził mnie udział wielkiej
polityki
centralnej
w polityce lokalnej. Wizyty
prominentów przypominających sobie o maluczkich
z okazji wyborów lokalnych,
czy też świąt narodowych.
Ich obietnice wsparcia i rozwoju, które kończyły się zwykle na wspieraniu i forsowaniu
swoich lokalnych kolegów
– „przedstawicieli”, niszcząc
niejednokrotnie wielu ciekawszych kandydatów, a tym
samym działając na szkodę

Polski samorządowej. Kanon
„mierny, bierny ale wierny”
musiał trwać i ma się dobrze.
Szkoda! Należy to zmienić.
Jak oceniasz obecny układ
władz?
Znam osobiście wszystkich
rozgrywających i biorących
udział w naszych lokalnych
przepychankach. Mam dla
nich wiele szacunku na stopie
prywatnej. Niejednokrotnie
są to moi koledzy i znajomi.
Ale to co wyprawiają razem
to absolutna „piaskownica”.
A czy masz pomysł na
miasto?
O programie porozmawiamy niebawem. Dajmy szanse
Państowej Komisji Wyborczej, czekamy na ogłoszenie
terminu wyborów i kalendarza wyborczego. Wtedy powołam swój Komitet Wyborczy, będę prawnie zgłoszony
jako kandydat na burmistza
Wołomina i przedstawię swój
program wyborczy. Na pewno
będzie głośno i będzie o czym
rozmawiać.
Czy nie boisz się, że ludzie
nie zaufają komuś bez partyjnego tła? (Czy zaufają
nowemu tworowi, czy ludzie odstawią na bok swoje
partyjne przyzwyczajenia).
Jestem w tym wieku, że
słowo partia, partyjniactwo
i inne bliskoznaczne i pokrewne słówka, kojarzą mi
się dość nieciekawie. Na

płaszczyźnie lokalnej ważni
są konkretni ludzie. Twórczy,
nie roszczeniowi, dobrze wykształceni, aktywni, uczciwi
itd. Partie są fajne i niech sobie będą ale w sejmie. Chyba
coraz więcej ludzi to widzi
i rozumie.
Czego chciałbyś dla Swojego miasta jako mieszkaniec Wołomina?
Miasta ładnego, czystego,
funkcjonalnego,
dającego
szanse na wypoczynek, jak
i na realizację zawodowych
pasji i ambicji. Miasta w którym będą chciały mieszkać
moje dzieci i będą z niego
dumne. Miasta w którym nasi
rodzice i dziadkowie będą
dożywać długiej i szczęśliwej emerytury. Miasta nowoczesnego, rozwijającego się
na miarę stolicy, 250 tysięcznego powiatu Ziemi Wołomińskiej. A nazwa Wołomin,
będzie synonimem sukcesu,
jakości, estetyki i postępu.
To wszystko naprawdę da
się zrobić z pomocą Naszych
Mieszkańców. Przypomnę,
że budżet Wołomina to grubo ponad dwieście milionów
złotych , to olbrzymie pieniądze którymi wystarczy tylko
mądrze gospodarować.
Dziękujemy za rozmowę.
Maciej Pełszyk i Rafał
Hołubicki

Myślisz że jesteś w stanie
namieszać na naszej lokalnej scenie politycznej?
Czynny udział w życiu
Wołomina, wielopokoleniopatria.gazeta@op.pl
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Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
Na sesji w dniu 18 czerwca Rada Powiatu Wołomińskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. oraz przyjęła roczne sprawozdanie finansowe. Dochody powiatu wyniosły 202.522.258 zł,
a wydatki 208.547.599 zł.
Największe wydatki wystąpiły w dziale transport
i łączność (budowa i remonty
dróg, Wspólny Bilet, współpraca z gminami w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych). Na
wydatki w tym dziale przeznaczono w ubiegłym roku
ponad 53 mln zł. Jeszcze
więcej, bo ponad 57,5 mln zł
przeznaczono na wydatki inwestycyjne.
Najważniejsze inwestycje
powiatowe 2017 r. przedstawił starosta Kazimierz Rakowski, wymieniając takie
zadania, jak:
– budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
w Zagościńcu – koszt
w 2017 r. 2.499.633 zł,
całkowity koszt zadania
3.515.433 zł;
– rozbudowa drogi powiatowej w Sulejowie (gmina
Jadów) – koszt 125.574 zł,
koszt całkowity 2.405.538 zł;
– przebudowa drogi powiatowej w Nowym Jankowie (gm. Radzymin) – koszt
612.921 zł;

– przebudowa mostu w Turzu (gm. Poświętne) – wydatkowano 41.355 zł w 2017 r.,
koszt całkowity 1.571.355 zł;
– przebudowa ul. Korczaka
w Radzyminie – 842.687 zł;
– przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie – koszt
całkowity 959.548 zł;
– budowa ronda Marecka,
Szkolna, Dworkowa w Ko-

byłce – koszt 1.477.618 zł;
– przebudowa ciągu ulic
Załuskiego,
Zagańczyka,
Mareckiej, Szerokiej – koszt
2.805.557 zł w 2017 r., całkowity koszt 12.985.121 zł;
– rozbudowa ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej
w Wołominie – 3.331.699 zł
w 2017 r., całkowity koszt
5.377.161 zł;
– budowa drogi od Osęki

(gm. Strachówka) do granic
powiatu – 989.053 zł;
– budowa drogi powiatowej
na odcinku od drogi 634 do
ronda w Majdanie (gm. Wołomin) – koszt 2.011.055 zł
w 2017 r.;
– budowa ronda w Postoliskach (gm. Tłuszcz) – koszt
690.644 zł w 2017 r., koszt
całkowity 730.072 zł;
–
przebudowa
mostu

w Kurach (gm. Tłuszcz)
– koszt 2.545.222 zł.
Po inwestycjach drogowych starosta Rakowski
zaprezentował
inwestycje
oświatowe: adaptację budynku na potrzeby Zespołu
Szkół Specjalnych w Radzyminie i rozbudowę budynku LO w Radzyminie wraz
z budową sali gimnastycznej – koszt całkowity
9.063.702 zł, w 2017 r. wydatkowano na tę inwestycję 3.148.249 zł. Ponadto,
w 2017 r. w miejscowościach
naszego powiatu położono 14 km nowych nakładek
o łącznej wartości 2,5 mln zł.
Większość prac wykonał we
własnym zakresie Wydział
Inwestycji i Drogownictwa.
Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
została podjęta 16 głosami
„za”, przy 12 glosach przeciwnych, przy braku głosów
wstrzymujących.
JA

Marsz dla Życia i Rodziny – Wołomin 2018
W niedzielę 24 czerwca, z inicjatywy organizacji kościelnych i działaczy broniących życia i rodziny oraz Fundacji im.
Księdza Ignacego Skorupki odbył się w Wołominie Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz poprzedziły Msze Św. w parafiach
p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Kurkowej oraz parafii p.w. Św. Józefa Robotnika na Sławku przy ulicy
J. Piłsudskiego.
Tuż po Mszach Św. przy
dwu parafiach, uformowane zostały dwa duże
marsze wierzących zwolenników życia i rodziny
z transparentami, które maszerując w pochodach spotkały się ze sobą na Placu 3
Maja w Wołominie. Tu nastąpiło przegrupowanie marszu w jeden duży połączony
pochód ma czele którego szła
Orkiestra Miejska pod dyr.
Łukasza
Wojakowskiego.
Tuz przed wymarszem przedstawiciele rodzin Wołomina
zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża
Polaka, Św. Jana Pawła II.
Następnie przy poprawiającej
się pogodzie wszyscy ruszyli
w ogromnym, wspólnym
pochodem do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej
przy ulicy Kościelnej na
Piknik Rodzinny w ogrodach parafii Ks. Proboszcza
Witolda Gajdy.
W związku ze zbliżająwww.gazetapatria.pl

cą się rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości,
Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości 1918-2018,
przygotował na marsz flagę Rzeczpospolitej, którą
uczestnicy nieśli ze sobą na
czele z byłym burmistrzem.
Na świetnie przygotowanym
Pikniku Rodzinnym zebra-

nych w ogrodach parafii
przywitał gospodarz Ks. Proboszcz Witold Gajda. Ksiądz
proboszcz zaprosił do zabrania głosu byłego marszałka
Sejmu RP , obecnego europosła Pana Marka Jurka, który
w słowach skierowanych do
uczestników marszu mówił
o tym jak opornie w polskim
sejmie przygotowuje się

ustawę o ochronie życia, która tak wcześniej jak i obecnie
napotyka na różne problemy
i nie może zostać zatwierdzona. Jeszcze znacznie gorzej
z tymi sprawami jest w Unii
Europejskiej której członkiem jest Polska. Marszałek
podkreślił że siła jest w Narodzie to od polskich rodzin
zależy czy obronimy życie
czy poddamy się nadchodzącej cywilizacji gender. Po
Panu Marszałku przemawiał
Pan poseł P. Uściński. Organizatorzy Pikniku Rodzinnego wręczyli honorowe dyplomy osobom i organizacjom
, które w sposób szczególny
dbają i kultywują chrześcijański wzór życia rodzinnego. Wśród nagrodzonych
w tegorocznym Marszy byli
Polacy z Polskich Kresów na
Białorusi których przedstawicielka w pięknych słowach
opowiadała o życiu tam na
Wschodzie na naszych ziemiach II Rzeczypospolitej

Polaków którzy kultywują
tradycje swoich przodków
,ojców i matek. Po części
oficjalnej
zaprezentowali
się wykonawcy artystyczni
w utworach muzyczno – wokalnych. Wspaniała organizacja Pikniku Rodzinnego,
Marszu Życia i Rodziny
w Wołominie z atrakcjami
zabawy dla najmłodszych jak
i starszych dzieci po grillowe
kiełbaski , ciasta i inne smakołyki przygotowane przez
parafialne Rodziny zasługuje na wielkie podziękowanie
dla Pani Iwony Bajkowskiej
i Pana Zbigniewa Paziewskiego, a szczególnie dla
Ks. Proboszcza Witolda Gajdy. Szczęść Panie Boże i Bóg
Zapłać.
Gazeta PATRIA była patronem medialnym Marszu
dla Życia i Rodziny 2018
w Wołominie.
Kazimierz A. Zych
patria.gazeta@op.pl
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Panie Starosto, proszę
przyjąć gratulacje, Zarząd
Powiatu
Wołomińskiego
jako pierwszy w powiecie otrzymał absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Chyba nie było
wątpliwości, że absolutorium zostanie przyznane
i to większością głosów?
Nigdy nie można przewidzieć, jaki będzie wynik głosowania. Ale, jak zwykle, nie
zawiodłem się na radnych
koalicyjnych, wspierających
działania Zarządu Powiatu.
To osoby z dużym doświadczeniem
samorządowym,
które wiedzą, ile pracy trzeba
włożyć, żeby osiągnąć taki
efekt. Ponad 50 milionów
wydatkowanych w 2017 r. na
zadania inwestycyjne, mieszkańcy już z tych inwestycji
korzystają.
Absolutorium
to jest podsumowanie całorocznej pracy i cieszę się,
że radni docenili nasze – Zarządu i pracowników Starostwa - działania. Jednocześnie chciałbym podziękować
radnym za podjęcie uchwały
absolutoryjnej oraz całoroczne wsparcie. To często radni
zwracają uwagę na inwestycje, które trzeba wykonać
w gminach, które reprezentują w Radzie Powiatu i potrafią
przekonać do ich realizacji.
Na sesji przedstawił Pan
część inwestycji zrealizowanych w 2017 r. Która z nich
jest dla Pana najważniejsza, która była priorytetem
i oczkiem w głowie?
Każda jest tak samo ważna, bo każda jest potrzebna.
Przecież te drogi i chodniki
budujemy dla mieszkańców,
którzy nieraz od kilkudziesięciu lat czekali na takie
zmiany w swoim otoczeniu.
Drogi, chodniki i ronda, których budujemy coraz więcej,
to nie tylko poprawa wizerunku danej miejscowości,
ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Przykładem niech będzie rondo
u zbiegu ulic Wileńskiej
i Ogrodowej w Wołominie.
Budowa tego ronda miała
wielu przeciwników, a teraz trudno wyobrazić sobie lepsze rozwiązanie. Dla
mnie szczególnie ważne są
przebudowy mostów. W tej
kadencji systematycznie je
remontujemy, ostatnio most
w Kurach, wcześniej w Turzu. To konieczność, bo generalnie mosty na terenie
powiatu były w złym stanie
technicznym. Takie inwestycje wiążą się z dużymi
uciążliwościami dla kierowców, ale trzeba je przetrwać.
Jak wspomniałem, wszystkie
inwestycje są ważne i priopatria.gazeta@op.pl
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Każda inwestycja jest potrzebna
Rozmowa ze starostą wołomińskim Kazimierzem Rakowskim.

rytetowe, ale nie jest tajemnicą, że bardzo zależało mi
na stworzeniu właściwych
warunków pracy Wydziałowi
Inwestycji i Drogownictwa.
Udało się, od kilku miesięcy
Wydział ma nową siedzibę
w Zagościńcu i pracownicy
mają wreszcie odpowiednie
warunki pracy. A tej pracy
jest bardzo dużo, Wydział nie
tylko odpowiada za realizację
inwestycji, ale również niektóre z nich realizuje we własnym zakresie, np. nakładki
asfaltowe, których w ubiegłym roku wykonano aż 14
kilometrów. A jeśli jakieś inwestycje są przysłowiowym
oczkiem w głowie, to Zarząd
Powiatu wspiera wszelkie
działania na rzecz poprawy
warunków nauki w naszych
placówkach oświatowych.
Ubiegły rok był pod tym
względem wyjątkowy, bo
udało się dokończyć rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz
z budową sali sportowej.
Obecnie wymieniamy dach
na starym, zabytkowym budynku szkoły oraz kładziemy
nową elewację. Po zakończeniu inwestycji szkoła będzie
prawdziwą wizytówką powiatu. Radzymińskie liceum
cieszy się dobrą renomą i dobrze, że pod względem lokalowym jest już przygotowane
do zmian w oświacie i przyjęcia w przyszłym roku większej liczy uczniów. Ponadto,
w ubiegłym roku zakończyliśmy adaptację budynku
w Radzyminie na potrzeby

Zespołu Szkół Specjalnych,
który wcześniej funkcjonował w Markach i wreszcie
szkoła ma własną, dużą, dobrze wyposażoną siedzibę.
Na tej samej sesji, na której udzielono absolutorium,
radni podjęli uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wy-

nagrodzenia dla starosty
wołomińskiemu.
Innymi
słowy, obniżyli staroście
wynagrodzenie o ponad tysiąc złotych.
Najpierw proszę uściślić
- za obniżeniem wynagrodzenia głosowali tylko radni Prawa i Sprawiedliwości
i ta uchwała została podjęta
wyłącznie głosami radnych
PiS. Ta uchwała to konsekwencje
Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15
maja 2018 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników
samorządowych. Zmieniona
została kwota wynagrodzenia zasadniczego, od którego obliczana jest wysokość
dodatku funkcyjnego oraz
stawki wynagrodzeń zasadniczych. I nie będę ukrywał,
co o tym myślę! To jest skandal! Mnie to już nie dotyczy, ja już przepracowałem
w samorządzie ponad 25 lat
i zbliżam się do wieku emerytalnego. Ale jest nie do pomyślenia, żeby zwykły poseł
decydował o pensji starostów, burmistrzów i wójtów
i ogłaszał to w telewizji Bo
my, samorządowcy, z telewizji dowiedzieliśmy się
o zmianach naszego uposażenia. Wynagrodzenie powinno
być adekwatne do włożonej
pracy,
odpowiedzialności
i poświęconego czasu. Żadne

pieniądze nie zrekompensują
czasu odebranego rodzinie.
Jeśli chce się dobrze wykonywać samorządowe obowiązki, trzeba całkowicie
poświęcić swój czas mieszkańcom. Poza tym, na temat
zarobków starostów, burmistrzów i wójtów panują mity.
A prawda jest taka, że przez
ostatnie 10 lat nasze zarobki
nie uległy żadnej podwyżce,
nawet związanej z inflacją.
To ładnie brzmi, 10 albo 12
tysięcy pensji miesięcznie,
ale trzeba dodać – brutto,
a potrącenia podatkowe sięgają 50 procent. A teraz samorządowcy zostali ukarani
za to, że była premier przyznała ministrom nagrody
w wysokości po kilkadziesiąt
tysięcy. Najwyższy czas się
opamiętać, bo konsekwencje
tej ustawy mogą być jedne:
najlepsi fachowcy będą szukać pracy poza samorządem.
Nie oszukujmy się, każdy
pracuje dla pieniędzy, żeby
zapewnić byt swojej rodzinie. Ustawodawcy chodzi
głównie o to, żeby zniszczyć
polską samorządność, żeby
zniszczyć samorządy powiatowe i gminne, które bronią
się przed upartyjnieniem. Po
prostu brakuje mi słów!
Dziękuję za rozmowę

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wołominie w nowej odsłonie
Rozumiejąc ogromne znaczenie biblioteki o charakterze naukowym
dla naszego środowiska, Samorząd Województwa Mazowieckiego
oraz Samorząd Powiatu Wołomińskiego zobowiązały się do współpracy w tym zakresie. Dlatego w dniu 1 lipca 2013 r., powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Obecnie nadszedł upragniony czas na powrót księgozbioru do pierwotnego
budynku przy ul. Ogrodowej
1A. Budynek ten, niegdyś był
własnością kina Stefana Nasfetera, później przeznaczony
przez Jego rodzinę, na cele
kulturalne.
Powstała placówka kulturalna w nowej odsłonie. Aby
godnie uhonorować jej darczyńców, otrzyma imię Stefana i Heleny Nasfeterów.
Biblioteka utrzyma pedagogiczny i popularnonaukowy charakter księgozbioru
z rozszerzeniem o literaturę
piękną.
Priorytetem w działalności
biblioteki jest rozbudowa
działu regionaliów, działal-

ność edukacyjna oraz organizowanie warsztatów, spotkań
i szkoleń o tematyce zgodnej
z zapotrzebowaniem naszych
użytkowników.
Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców naszego
powiatu o pomoc w zbieraniu fotografii związanych
z przedwojennym kinem
„Hel” oraz wszelkich informacji i pamiątek upamiętniających nasz region. Będą
one godnie wyeksponowane
w nowej bibliotece.
Zapraszamy bardzo serdecznie do nowej biblioteki
już jesienią tego roku.
Do miłego zobaczenia!
Kontakt: tel. 22 776 22 09
biblioteka@pbp.wolomin.pl

www.gazetapatria.pl
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4 wiadukty, w Zielonce, Tłuszczu,
Mokrej Wsi, zwiększą bezpieczeństwo
Za blisko 100 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują 4 nowe wiadukty – w Zielonce, Tłuszczu i Mokrej Wsi.
Wzrośnie bezpieczeństwo pasażerów w ruchu kolejowym. Będzie sprawniejsza komunikacja samochodowa w regionie bez oczekiwania przed rogatkami. Inwestycja realizowana jest w ramach modernizacji linii Rail Baltica
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają liczbę bezkolizyjnych skrzyżowań. Dziś (27 czerwca)
w Starostwie Powiatowym
w Wołominie spółka podpisała umowy z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. na
budowę czterech wiaduktów – w Zielonce, Tłuszczu
i Mokrej Wsi. Inwestycja za
95,2 mln zł netto będzie realizowana w latach 2018 –
2020, w ramach modernizacji
linii Warszawa – Białystok
(Rail Baltica).
– Konsekwentnie zwiększamy poziom bezpieczeństwa
na skrzyżowaniach dróg
i torów. Zielonka, Tłuszcz
i Mokra Wieś to kolejne miejscowości, w których będą bezkolizyjne przejazdy przez linię
kolejową. Nowe obiekty zapewnią sprawniejszy przejazd
pociągów z Warszawy do Białegostoku. Podobne rozwiązania na tej trasie ma Łochów.
Kobyłka, Topór i Jasienica
– powiedział Arnold Bresch,
członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
W Zielonce przewidziano
dwie inwestycje: nowy wiadukt drogowy nad ul. Kolejową oraz wiadukt kolejowy,
wraz z drogą dojazdową,
które połączą rejon ul. Inżynierskiej, Leśnej i Słowackiego. Powstaną także chodniki

i ścieżki rowerowe. Nowe
obiekty umożliwią kierowcom płynny przejazd, co
istotnie usprawni komunikację w mieście i regionie. Wartość ponad 28 mln zł.
W Tłuszczu nowy wiadukt
drogowy połączy dwie części
miasta oraz zapewni dobre
skomunikowanie z centrum
miasta (ul. Warszawska i ul.
Wiejska). Obiekt zastąpi przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 (łączącej m.in.
Warszawę z Tłuszczem).
Winda na wiadukcie zapewni
m.in. bezpieczny i sprawny
dostęp do posesji mieszkańcom ulic Bocznej i Przejazdowej. Na inwestycję przewidziano ponad 35 mln zł.
W Mokrej Wsi powstanie
wiadukt drogowy w miejscu
przejazdu kolejowo-drogowego przez linię Warszawa
– Białystok (nr 6). To droga
wojewódzka łącząca Wolę
Rasztowską i Zawiszyn.
Wiadukt usprawni komuni-

kację pieszą i samochodową
w mieście i między przedzielonymi linią miejscowościami. Wartość inwestycji to
prawie 32 mln zł. Skomunikowanie nowych obiektów
z istniejącym układem drogowym zapewni dobudowa dróg
dojazdowych. Przewidziano
ścieżki rowerowe, chodniki
oraz udogodnienia dla osób
o ograniczonej mobilności.
– To bardzo ważna inwestycja dla całego powiatu.
Nowe obiekty zdecydowanie usprawnią komunikację
w regionie. Oznacza to nie
tylko mniej korków, ale
i wzrost bezpieczeństwa oraz
sprawniejszy ruch kolejowy
na trasie z Warszawy w stronę Białegostoku – powiedział
Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński.
Przedsięwzięcia w Zielonce, Tłuszczu i Mokrej Wsi
będą realizowane w ramach
projektu: „Prace na linii E75
na odcinku Sadowne – Czy-

żew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”
i finansowane z unijnego instrumentu „Łącząc Europę”
(CEF). W ramach projektu
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wybudują także bezkolizyjne skrzyżowania w Kobyłce, Toporze, Łochowie
i w Małkini oraz bezpieczne
przejścia pod torami w Jasienicy i Łochowie.

Zmienia się trasa
Warszawa–Białystok

Na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz
– Sadowne zasadnicze prace zostały już zakończone. Pasażerowie korzystają
z nowych peronów i przejść
podziemnych. Bezpieczny
i sprawny przejazd umożliwiają oddane do użytku bezkolizyjne skrzyżowania dróg

i torów w: Warszawie Rembertowie (1), Zielonce (2),
Wołominie (2), Szewnicy (1)
oraz Urlach (1).
Obecnie trwają prace na
linii Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew.
Przebudowywane są perony, stacje, mosty, przejazdy kolejowo-drogowe, tory
i sieć trakcyjna. Wartość robót na środkowym odcinku
trasy Warszawa – Białystok
to 521 mln złotych. W przyszłym roku rozpoczną się
prace na podlaskim fragmencie Rail Baltica, od Czyżewa
do Białegostoku. Po zakończeniu modernizacji czas
przejazdu między Warszawą
a Białymstokiem zajmie poniżej 2 godzin. Pasażerowie
zyskają większy komfort podróży. Zakończenie robót na
trasie Białystok – Warszawa
planowane jest do 2021 roku.

Nowe informacje ws. niszczonych dokumentów.

GROŹBY pod adresem premiera Olszewskiego!!!
Szef Wojskowego Biura Historycznego, Sławomir Cenckiewicz poinformował w rozmowie z „Gazetą Polską”,
że wśród dziesiątek tysięcy niszczonych dokumentów w archiwach wojskowych znalazły się m.in. groźby kierowane
w latach 2005-2006 pod adresem byłego premiera Jana Olszewskiego.

Odkrycia tego dokonał jeden
z archiwistów WBH, powołany przez prof. Cenckiewicza
www.gazetapatria.pl

do specjalnego zespołu, mającego przeanalizować spisy
zniszczonych dokumentów.

Jak powiedział dyrektor instytucji, postać formatu Jana
Olszewskiego „zasługuje na
to, żeby nawet różne okropieństwa archiwalne na jego
temat zachować”.
Jak wynika z informacji
znajdujących się w spisie,
dokument dotyczył „sprawy rzekomych fałszerstw
dokumentów akt sprawy
Pg.D. 73/04 oraz gróźb kierowanych pod adresem Jana
Olszewskiego”. Dokument
z sygnaturą B-5 obejmował

zakres czasowy od 12 września 2005 r. do 12 stycznia
2006 r. Jak tłumaczył Cenckiewicz, dokumenty powstawały w okresie, gdy Jan
Olszewski angażował się
w likwidację Wojskowych
Służb Informacyjnych. Były
premier został następcą Antoniego Macierewicza na
stanowisku przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej
ds. WSI, w związku z czym,
jak każdy członek zespołów
zaangażowanych w zwalcza-

nie WSI, „podlegał różnego
typu akcjom zastraszającym”
– zauważył Cenckiewicz.
Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego wyjaśnił,
że postępowanie w sprawie
byłego premiera prowadzone
było wówczas przez prokuraturę wojskową, w związku
z czym dokumenty, o których
mowa znalazły się w rembertowskim Centralnym Archiwum Wojskowyym.
yenn/Niezależna.pl,
Fronda.pl
patria.gazeta@op.pl
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Krzysztof Kawęcki zastąpił Marka Jurka
na fotelu lidera Prawicy RP
Jak informuje Prawica RP „w związku z tym Marek Jurek zdecydował o przekazaniu obowiązków Prezesa Prawicy
Rzeczypospolitej, zgodnie ze statutem, wskazanemu przez Radę Naczelną wiceprezesowi, Rada Naczelna Prawicy
Rzeczypospolitej powierzyła, w drodze aklamacji, funkcję Prezesa Krzysztofowi Kawęckiemu”.
Krzysztof Kawęcki urodził
się w 1960 roku (ma 58 lat).
Jest absolwentem historii na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doktoryzował się na KUL
(na temat działalności i myśli
społeczno politycznej ONR
ABC). Wykładał w prywatnych szkołach wyższych.
Publikuje w takich miesięcznikach jak „Patria”, „Moja
Rodzina” i „W Sieci Historii”
oraz „Naszym Dzienniku”.
Jest komentatorem wydarzeń
politycznych w Radiu Maryja,
Telewizji Trwam i TVP Info.
W okresie PRL działał
w opozycji. W 1978 współtworzył Związek Młodzieży
Narodowej, Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny
i Narodu, Od 1980 działał
w Polskim Związku Akademickim. Współtworzył nielegalne czasopisma a takie jak
„Szaniec”, „Wielka Polska”
i „Polska Narodowa”.
Po transformacji ustrojowej
działał w Stronnictwie Narodowym, ZChN, Prawicy Narodowej (współtworzył pismo
o tej samej nazwie), AWS,
i RS AWS. Był radnym w Celestynowie, doradcą Ministra
Edukacji Narodowej, działał
w AWSP, Republikańskiej
Partii Społecznej, startował
z PIS, działał w Ruchu Patriotycznym, Ruchu Przełomu
Narodowego, Prawicy RP.
Jego zbiór publicystyki
z lat 1984-2006 „Płomień
Nadziei” (wydany przez
wydawnictwo Arte) poświęcony jest: zagadnieniom katolickiej tożsamości Polski,
szkodliwości drugiego soboru watykańskiego, zagrożeniom płynącym z imigracji (szczególnie islamistów
w Europie), destruktywnej
naturze New Age, rządom
Salazara w Portugalii, historii francuskiego Frontu Narodowego, idei międzymorza,
różnicom myśli politycznej
Schumana i de Gaula, nowej
prawicy, konserwatywnym
liberałom, prawicy narodowej, ONR ABC, Adamowi
Doboszyńskiemu, narodowcom na emigracji i w PRL po
II wojnie światowej, Tadeuszowi Bieleckiemu, ideom
ruchu narodowego. Książka
Kawęckiego bardzo czytelnie przybliża podstawową
wiedzę o polityce osobom
patria.gazeta@op.pl

zainteresowanym sprawami
społecznymi.
Szczególnie
godna polecenia jest osobom
dopiero
rozpoczynającym
aktywność społeczną.
Krzysztof Kawęckim deklarował, że jest zwolennikiem
współpracy spadkobierców
ruchu narodowego i sanacji,
uznawał socjalizm i komunizm za doktryny o podłożu gnostyckim i powiązane
z masoneria, krytycznie podchodził do Franco i Salazara.
Marek
Jurek
urodził
w 1960 (ma 58 lat). Jest absolwentem historii na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (w magisterce
porównał programy Stronnictwa Narodowego i Ruchu
Narodowo-Radykalnego).
W PRL działał w Ruchu
Młodej Polski, Niezależnym
Zrzeszeniu Studentów, pisywał do nielegalnej „Polityki
Polskiej” i emigracyjnych
„Znaków Czasu”.
Po transformacji ustrojowej
dział we władzach Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Był posłem wybranym
w PRL w wyborach kontraktowych 4 czerwca 1989 roku.
A potem w III RP posłem
z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Z nominacji Lecha Wałęsy od 1995 do 2001 zsiadał
w Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji. Działał w Przymierzu Prawicy, PiS (sprzeciwiał
się integracji z UE). W 2005
roku został posłem z listy PiS
i marszałkiem sejmu (głosami
PiS, Samoobrony i LPR). Mar-

szałkiem przestał być w 2007
protestując przeciwko pro
aborcyjnej postawie PiS. Założył partie Prawica Rzeczypospolitej. Rozbił koalicje LPR,
UPR i Prawicy RP, startując
do senatu z osobnego komitetu, między innymi dzięki temu
wszystkie te partie przegrały.
W 2009 wraz z Prawicą RP
przegrał wybory do europarlamentu. W 2010 w wyborach
prezydenckich zajął 8 miejsce
wśród 10 kandydatów, zdobywając 1% głosów – przegrał
z Korwinem-Mikke ale wygrał
z Bogusławem Ziętkiem i Kornelem Morawieckim. W 2014
został europarlamentarzystą
z listy PiS. Dziś jego partia
współpracuje z nie partią Kukiz.
Marek Jurek publikuje
w „Gościu Niedzielnym”,
„Niedzieli”,
„Idziemy”,
„Chrystianitas”, „W Sieci Historii” i w radiu Wnet. Działa
w Kulubie Zachowawczo-Monarchistycznym.
Podczas spotkania z wyborcami w podwarszawskim Otwocku, Marek Jurek
pytany o swój komentarz
do ataków Izrael na Polskę
w związku z nowelizacją
ustawy o IPN i roszczeniami
żydowskimi, stwierdził, że
„Polska ze względów historycznych i moralnych chce
prowadzić politykę solidarności z prawem Izraela do
bezpieczeństwa i obrony”.
Te szokujące, szczególnie
w obecnej sytuacji, słowa posła
można usłyszeć w opublikowanym na kanale You Tube portalu Wolność 24 filmiku nagra-

nym podczas spotkania (12.30)
https://www.youtube.com/
watch?v=exsCATW8MBQ
Marek Jurek poproszony o
komentarz do relacji Żydów
z Polakami stwierdził między
innymi, że trzeba krytykować
wypowiedzi skrajne – takie
jak wypowiedź izraelskiego
polityka Yair Lapida o istnieniu rzekomych polskich
obozów koncentracyjnych i
polskiej odpowiedzialności
za holocaust.
W mojej opinii sugerowanie przez Marka Jurka, że
żydowskie kłamstw na temat
Polski, głoszące polską odpowiedzialność za holocaust, to
wypowiedzi skrajne, podczas
gdy tak twierdzi społeczność
żydowska od kilku dekad, to
ze strony europosła ordynarne
zafałszowanie rzeczywistości.
W swej wypowiedzi Marek Jurek apelował by odpowiedzią na żydowskie
kłamstwa o Polsce nie były
antysemickie wypowiedzi.
Jest to ze strony europosła
nieprzyzwoite używanie znanego z mediów lewicowych
straszaka
antysemityzmu.
Moim zdaniem europoseł insynuuje, że ze strony polskiej
padają lub mogą padać jakieś
antysemickie opinie, znając
życie pewnie takimi ”antysemickimi” opiniami jest
przypominanie o zbrodniach
Żydów na narodzie polskim,
o kolaboracji Żydów z komunistyczną Rosją i nazistowskimi Niemcami, o dekadach
szerzenia przez Żydów nienawiści do Polski i Polaków.

Niezwykle szokujące, tym
bardziej w obecnej sytuacji
ataku Żydów na Polskę, było
stwierdzenie Marka Jurka
(12.30), że „Polska ze względów historycznych i moralnych chce prowadzić politykę solidarności z prawem
Izraela do bezpieczeństwa
i obrony”. Europoseł stwierdził, że takie stanowisko
reprezentuje na forum europarlamentu. Niestety zebrani nie dowiedzieli się, niby
co jest moralnego, i niby co
wynika z historii Polski, by
wspierać politykę Izraela,
w tym rasistowskie prześladowania Palestyńczyków.
I niby czemu w sytuacji ataku Izraela na Polskę, Polska
ma wspierać politykę państwa, które Polsce i Polakom
okazuje wrogość.
Równie szokujące były
stwierdzenia Marka Jurka,
że Polacy w Gdańsku strzelali do Polaków – zapewne
europosłowi chodziło o 1970
rok, jednak skandalem jest
to, że polityk aspirujący do
reprezentowania polskich patriotów insynuuje, że rządy
PZPR i dowództwo (ludowego) Wojska „Polskiego” realizowało interesy Polski, a nie
było podległe Rosji sowieckiej, i coś z Polakami miało
wspólnego (na tej samej zasadzie, z racji wcielenia do
nazistowskiej armii niemieckiej 1.500.000 Polaków można było by Polskę oskarżać
o zbrodnie nazistów).
Szokujące były też, w czasie oceniania relacji Żydów
z Polakami, zachwyty Marka
Jurka nad filmem „Ida”. Europoseł stwierdził, że krytyka tego filmu była niemądra
i bezsensowna, bo „Ida” to
wielki katolicki film.
Komentując zachwyty Marka Jurka nad „Idą” wart przypomnieć, że „Ida” kreuje negatywny wizerunek Polaków,
którzy zgodnie z żydowską
narracja historyczną, mają
ponosić odpowiedzialność za
mordowanie Żydów w celach
rabunkowych, by przejąć ich
domy i mienie. „Ida” kreuje
też negatywny wizerunek
Kościoła katolickiego i pozytywny wizerunek PRL za
dyktatury Gomułki.
Jan Bodakowski
prawy.pl
www.gazetapatria.pl
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Sejm przyjął zmiany w noweli
ustawy o IPN. PiS i PO głosowały zgodnie
Czy w Sejmie RP tworzy się koalicja PO–PiS? Podczas nagle zwołanej sesji parlamentarnej w środę 27 czerwca pod pretekstem problemu śmieciowego, wprowadzono pod obrady jakby pilniejszy dla rządu problem nowelizacji ustawy IPN.
Oburzeniu opozycji nie było końca lecz po wymianie ostrych zdań z mównicy padły słowa opozycji „dlaczego tak późno to
się zmienia”. Wtedy już było wiadomo, że poprawki poprze opozycja i głosowanie pójdzie sprawnie. Jedyny głos sprzeciwu zabrzmiał z mównicy sejmowej od posła Winnickiego który nawiązał w swojej wypowiedzi o polskiej polityce na
kolanach i wpływach ośrodków amerykańsko–żydowskich. Dziennik „Do Rzeczy” tak skomentował to głosowanie.
„Sejm przyjął zmiany w noweli ustawy o IPN, zakładające odejście od przepisów karnych. Zmiany uchylają m.in.
art. 55a, który grozi m.in.
więzieniem za przypisywanie
Polakom odpowiedzialności
za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Zgodnie w tej sprawie zagłosowały PiS i PO.
Wcześniejsza
nowelizacja zakładała, że publiczne
i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub
państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez
niemiecką III Rzeszę zbrodnie
nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi,
ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.
Identyczna kara groziła

za „rażące pomniejszanie
odpowiedzialności
rzeczywistych
sprawców
tych
zbrodni”. Przestępstwa nie
popełniłby jednak ten, kto dopuścił się czynu zabronionego
w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe
przepisy mają się stosować
do obywateli polskich oraz
cudzoziemców.
Ponadto

ustawa poszerzała zakres badań i funkcji śledczych IPN
o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących
z niemiecką Trzecią Rzeszą.
6 lutego prezydent Andrzej
Duda podpisał znowelizowaną ustawę, a następnie
w trybie kontroli następczej
skierował ją do Trybunału

Konstytucyjnego. Prezydent
chciał, by Trybunał zbadał,
czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz
aby przeanalizował kwestię
tzw. określoności przepisów
prawa. Zmienione przepisy
obowiązują od 1 marca.”
Należy zadać sobie pytanie.
Czy naukowcy i artyści mogą
pomawiać, fałszować w myśl
ustawy historię holokaustu
i czy antypolonizm będzie
na równi karany z antysemityzmem? Jak zatem można
interpretować
antypolskie
działania autora antypolskich
książek Jana Grossa czy wypowiedzi skrajnych antypolskich naukowych środowisk
żydowskich, jeżeli ustawa
IPN ma taki zapis „Przestępstwa nie popełniłby jednak
ten, kto dopuścił się czynu za-

bronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się
stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców.”
Dla wielu Polaków wielkie
zdziwienie w dniu głosowania
uchwały IPN zapewne wzbudzi zwołana tuż po obradach
Sejmu i Senatu RP wspólna
wideokonferencja premierów
Polski i Izraela. Jest to ewenementem w skali dyplomacji i konstytucyjności suwerennych państw w świecie,
a szczególnie doświadczonej
historycznie Polski. Jeszcze
dziś rano nikt z Polaków nie
znał tematów obrad dzisiejszych sesji parlamentarnych.
Ciekawe czy społeczeństwo
Izraela podobnie potraktował
tamtejszy Kneset.
KAZ

Rozdajemy izraelskim Żydom
obywatelstwa jak ulotki
Żydzi chcą być Polakami. Większość nie zna języka polskiego, część
nie wie gdzie Polska leży, jednak masowo ubiegają się o polski paszport i jak się okazuje z powodzeniem.
„Rozdajemy izraelskim Żydom obywatelstwa jak ulotki. Problem w tym, że miażdżąca większość nowych
Polaków nie ma o naszym kraju bladego pojęcia” – pisał już
w ubiegłym roku na portalu
nowakonfederacja.pl Gabriel
Kayzer prawnik, dziennikarz
„Gazety Polskiej Codziennie”.
Jak podkreślał dziennikarz,
co roku rośnie liczba paszportów, wydawanych przez
polski konsulat w Tel Avivie.
W styczniu 2014 r. polskie
MSZ podało statystyki z których wynika, że od roku 2002
do 2013 liczba ta wzrosła
z 448 do 2727 rocznie. Ponadto w latach 2004–2013 polski
konsulat nie odrzucił ani jednego wniosku o wydanie paszportu obywatelowi polskiemu,
pochodzącemu z Izraela.
Paszporty
jak świeże bułeczki
Osoby otrzymujące paszwww.gazetapatria.pl

port nie zawsze uzyskują polskie obywatelstwo, jednak po
upływie dziesięcioletniego
terminu ważności paszportu,
wymieniają go na nowy. Dodatkowo część osób otrzymujących polskie obywatelstwo, nie ubiega się od razu
o wydanie paszportu. Jednocześnie co roku coraz więcej osób nie tylko wymienia
paszporty, ale otrzymuje je
po raz pierwszy. Ciekawym
jest fakt, że to za rządów
Platformy
Obywatelskiej
nastąpił gwałtowny wzrost
wydawanych dokumentów
Żydom. W latach 2008–2009
wzrost był prawie trzykrotny.
Zdumiewające jest, że aby
poświadczyć polskie obywatelstwo, Żydzi nie muszą
nawet znać języka polskiego.
W 2012 r., Itamar Eichner na
łamach artykułu „Israelis line
up for Polish citizenship”
[Izraelczycy ustawiają się
w kolejkach po polskie

obywatelstwo] na stronie
Ynetnews.com informował,
że zaledwie jedna na 20
osób w kolejce do polskiego
konsulatu zna język polski,
a wiele z nich nie ma nawet
pojęcia, gdzie Polska... leży!

żadnych ograniczeń. Zresztą
jak podaje Eichner, większość
z tych osób wprost deklaruje,
że zależy im nie na podróży
do Polski, ale żeby móc swobodnie poruszać się po krajach członkowskich UE.

Skąd takie
zainteresowanie
wśród Żydów
polskimi paszportami?
– Polskie obywatelstwo jest
teraz dla Izraelczyków o polskich korzeniach biletem do
Unii – piszą wprost izraelskie kancelarie prawne, które czerpią niemałe profity na
tym procederze. Polski paszport gwarantuje możliwość
zamieszkania w dowolnym
państwie UE i korzystanie
z przywilejów, należnych
obywatelom państw członkowskich. W ten sposób
mogą pracować, studiować
oraz zakładać i prowadzić
biznesy na terenie UE bez

Na wszystkim można
zrobić biznes...
Zarówno w Polsce jak
i w Izraelu wyspecjalizowały
się kancelarie prawne, które pomagają w spełnieniu
niezbędnych
formalności,
są to m.in. CK LAW OFFICE Kancelaria Adwokacka
Piotr Cybula, Yoav Levi –
Attorneys at Law czy Hawel
Tocker & Co Law Office.
Przeszkodą tutaj nie jest nieznajomość języka polskiego, czy brak wymaganych
dokumentów – kancelarie te
pomagają wszystko załatwić.
Wielodzietnym
rodzinom
udzielane są nawet specjalne
rabaty.

Co ciekawe, większość osób
wnioskujących o przyznanie
polskiego obywatelstwa to
trzecie pokolenie tych, którzy
przybyli do Izraela z Polski.
Liczna część tych osób to
najczęściej uczestnicy wycieczek do miejsc pamięci,
odwiedzający głównie obozy
śmierci, przez co mogą mieć
nieco wypaczony obraz naszego kraju.
Pracownicy
konsulatu
w Tel Avivie zdają sobie
sprawę z tego, że proceder
ten godzi w interesy Polski,
jednak z uwagi na groźbę
o posądzenie o antysemityzm, przystają na niego.
Jeśli nic się w tej kwestii nie
zmieni, to możemy zakładać,
że do 2020 r. w Izraelu będzie
10 tys. dodatkowych obywateli polskich, których nic
z Polską nie łączy.
Źródło: fronda.pl,
TV Republika, 26.01.2015
patria.gazeta@op.pl
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Puchary i pas
jadą do Kobyłki
Podopieczni Grzegorza Engela z sekcji kickboxingu MKS Wicher, zapewnili swojemu trenerowi bardzo intensywny, ale okraszony sukcesami
weekend. W sobotę Patryk Kuryłek obronił tytuł zawodowego mistrza
Polski w formule K1, a w niedzielę sześciu zawodników i jedna zawodniczka zdobyli łącznie 10 medali podczas zawodów Pucharu Polski.
W sobotę od rana w Bałtowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego odbywały się
walki w ramach pucharu
Polski. Po południu trenerzy Grzegorz Engel i Piotr
Bombik wraz z zawodnikami zamiast wypoczywać po
trudach rywalizacji, wspólnie
udali się do podwarszawskiej
Lesznowoli na galę organizowaną przez PZKB, na której
w obronie pasa do ringu miał
wyjść Patryk Kuryłek. Trenerzy sekundowali swojemu
podopiecznemu w narożniku,
a koledzy z sekcji dopingowali go z trybun. Rywalem
Patryka był pochodzący
z Wrocławia Krystian Bernatowicz. Pretendent do tytułu
okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem, ale zwycięzcą walki, niejednogłośną
decyzją sędziów, został zawodnik Wichru.
Po walce Patryka cała ekipa wróciła do Bałtowa, by
w niedzielnych finałach Pucharu Polski „Jurassic Warriors” pokazać, że są wiodącą
siłą w polskim kickboxingu.
Część zawodników wystartowała w dwóch kategoriach
wagowych, by stoczyć więcej walk.
Klasę pokazał, powracający
do dobrej dyspozycji, Rafał
Sitek, który zwyciężył w gronie seniorów w dwóch kategoriach wagowych: do 69

patria.gazeta@op.pl

i 74 kg. Podwójnymi medalistami wśród seniorów zostali
jeszcze Tomasz Żmijewski
srebro w kat. -69kg oraz brąz
w kat. -74kg i Adrian Rak
brąz w kat. 84kg oraz srebro
w kat. -89kg. W juniorskich
zmaganiach złoto w kat – 69
wywalczył Dariusz Giera,
a Paulina Matera zdobyła
srebrny medal w kat – 65 kg.
Do starszych zawodników
swoje medale dołożyła dwójka kadetów. Edwin Gronowski srebro w kat. -52kg (kadet
starszy) Dominik Gajewski
brąz w kat. +57kg (kadet
młodszy).
– Zakończyliśmy sezon
wiosenny bardzo mocnym
akcentem. Cieszę się zarówno z sukcesów Patryka na
zawodowych ringach, jak
i z wyników pozostałych
zawodników na zawodach
rangi mistrzowskiej. Szczególnie, że osiągamy sukcesy
we wszystkich kategoriach
wiekowych. Po przerwie do
wysokiej formy wraca Rafał
Sitek i wierzę, że po dawnych sukcesach juniorskich
przyjdzie dla niego czas na
kolejne medale w dorosłym
kickboxingu. Darek Giera jest
obecnie w ścisłej czołówce
polskiego K1 w śród juniorów
i dalej się harmonijnie rozwija. Stałe postępy robi również
grupa trenowana na co dzień
w Radzyminie przez Piotra

Bombika, która przysparza
medali dla Wichru– podsumował występy swoich podopiecznych trener Engel.
– To była moja pierwsza
obrona mistrzowskiego pasa
i mam nadzieję, że na długo
tytuł zawodowego mistrza
Polski zostanie w moich
rękach. Rywal był bardzo
wymagający, ale dzięki realizacji w ringu założeń taktycznych trenerów Engela
i Bombika okazałem się lepszy od pretendenta. Teraz
czas na krótki odpoczynek,
a potem czeka mnie praca
na zgrupowaniach, by dobrze
przygotować się na dalszą
część sezonu i najważniejszą
imprezę, jaką będą październikowe Mistrzostwa Europy.
– powiedział Patryk Kuryłek.

www.gazetapatria.pl
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Marsz dla Życia i Rodziny – Wołomin 2018
W niedzielę 24 czerwca, z inicjatywy organizacji kościelnych i działaczy broniących życia
i rodziny oraz Fundacji im. Księdza Ignacego Skorupki odbył się w Wołominie Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz poprzedziły Msze Św. w parafiach p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy
ulicy Kurkowej oraz parafii p.w. Św. Józefa Robotnika na Sławku przy ulicy J. Piłsudskiego.

Kazimierz Andrzej Zych
Tuż po Mszach Św. przy
dwu parafiach, uformowane
zostały dwa duże marsze wierzących zwolenników życia i
rodziny z transparentami, które maszerując w pochodach
spotkały się ze sobą na Placu
3 Maja w Wołominie. Tu nastąpiło przegrupowanie marszu w jeden duży połączony
pochód ma czele którego szła
Orkiestra Miejska pod dyr.

Łukasza Wojakowskiego. Tuz
przed wymarszem przedstawiciele rodzin Wołomina zapalili znicze i złożyli kwiaty
pod pomnikiem Papieża Polaka, Św. Jana Pawła II. Następnie przy poprawiającej się
pogodzie wszyscy ruszyli w
ogromnym, wspólnym pochodem do kościoła Matki Bożej
Częstochowskiej przy ulicy
Kościelnej na Piknik Rodzinny w ogrodach parafii Ks. Proboszcza Witolda Gajdy.
W związku ze zbliżającą się
rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości, Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918-2018, przygotował
na marsz flagę Rzeczpospolitej, którą uczestnicy nieśli ze

sobą na czele z byłym burmistrzem. Na świetnie przygotowanym Pikniku Rodzinnym
zebranych w ogrodach parafii
przywitał gospodarz Ks. Proboszcz Witold Gajda. Ksiądz
proboszcz zaprosił do zabrania
głosu byłego marszałka Sejmu
RP, obecnego europosła Pana
Marka Jurka, który w słowach
skierowanych do uczestników
marszu mówił o tym jak opornie w polskim sejmie przygotowuje się ustawę o ochronie
życia, która tak wcześniej jak
i obecnie napotyka na różne
problemy i nie może zostać
zatwierdzona. Jeszcze znacznie gorzej z tymi sprawami
jest w Unii Europejskiej której
członkiem jest Polska. Marszałek podkreślił że siła jest

w Narodzie to od polskich rodzin zależy czy obronimy życie czy poddamy się nadchodzącej cywilizacji gender. Po
Panu Marszałku przemawiał
Pan poseł P. Uściński. Organizatorzy Pikniku Rodzinnego
wręczyli honorowe dyplomy
osobom i organizacjom , które w sposób szczególny dbają
i kultywują chrześcijański
wzór życia rodzinnego. Wśród
nagrodzonych w tegorocznym
Marszy byli Polacy z Polskich
Kresów na Białorusi których
przedstawicielka w pięknych
słowach opowiadała o życiu
tam na Wschodzie na naszych
ziemiach II Rzeczypospolitej Polaków którzy kultywują
tradycje swoich przodków
,ojców i matek .Po części ofi-

cjalnej zaprezentowali się wykonawcy artystyczni w utworach muzyczno – wokalnych.
Wspaniała organizacja Pikniku Rodzinnego, Marszu
Życia i Rodziny w Wołominie z atrakcjami zabawy dla
najmłodszych jak i starszych
dzieci po grillowe kiełbaski,
ciasta i inne smakołyki przygotowane przez parafialne Rodziny zasługuje na wielkie podziękowanie dla Pani Iwony
Bajkowskiej i Pana Zbigniewa
Paziewskiego, a szczególnie
dla Ks. Proboszcza Witolda
Gajdy. Szczęść Panie Boże
i Bóg Zapłać.
Gazeta PATRIA była patronem medialnym Marszu dla
Życia i Rodziny 2018 w Wołominie.
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Gram dla Wołomina

Łukasz Wojakowski (49l.) Wołominiak, pochodzi ze znanej, zasłużonej dla
naszego regionu, wołomińskiej rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Magister sztuki, ukończył wydział dyrygentury Akademii Muzycznej
im. Fr. Chopina w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor Piłki Nożnej. Kompozytor
i aranżer. Menedżer, dyrygent i twórca wielu formacji artystycznych. Prywatnie
mąż Agnieszki i ojciec dorosłej już dwójki dzieci (Magdaleny 23, i Tadeusza 20).
Kandydat na burmistrza Wołomina z rekomendacji wielu środowisk samorządowych, społeczno-kulturalnych, młodzieżowo-sportowych oraz rodzimych przedsiębiorców w wyborach samorządowych 2018 roku.
Znany jesteś z działalności
społecznej i kulturalnej Wołomina, skąd więc pomysł
na kandydowanie na Burmistrza naszego miasta?
Rzeczywiście zrodził się
taki pomysł w oparciu o propozycje i sugestie różnych
lokalnych grup i organizacji
społecznych, które zaproponowały mi włączenie się
do gry o fotel burmistrza.
Początkowo taki pomysł nie
wzbudził we mnie entuzjazmu, ale po zastanowieniu
stwierdziłem że chyba czas
na dokonanie zasadniczych
zmian w naszym mieście.
Wielokrotnie
wspierałem
różnych włodarzy miasta,
różne organizacje, partie
a nawet kluby zainteresowań
w ich działaniach. Niestety
nawet wizjonerskie inicjatywy spotykały się z brakiem
zrozumienia, lub urzędniczą
biernością „niedasizmem”
i innymi „nie...izmami”.
Czekając więc kilkadziesiąt
lat na jakieś konkretne ruchy
rozwojowe miasta, doszedłem do wniosku, że wszystko co było robione – chociaż
zapewne w dobrej wierze,
ogranicza się do kosmetycznych działań kolejnych
władz, i że raczej nic tego nie
zmieni (taki jest świat urzędniczy – petent nie jest nikomu potrzebny).
Dlaczego
ludzie,
którzy mięli narzędzia władzy
i możliwości dokonania rzeczy wielkich, nie robili tego
a teraz raptem ma im się udać?
Bo coś ich zmobilizuje? Teraz
będą wiedzieć lepiej – Bajki.
Przedwyborcza Eureka każe
im obiecywać wszystkim
wszystko, choć wielokrotnie
wykazywali się wyjątkowym
brakiem pomysłowości oraz
brakiem reakcji na sugestie?

Dlatego nasuwa się naturalny wniosek, że czas wziąć
sprawy w swoje ręce, „bo jak
nie my to kto?” a „jak nie teraz to kiedy?”.
Myślisz że jesteś w stanie
namieszać na naszej lokalnej scenie politycznej?
Czynny udział w życiu Wołomina,
wielopokoleniowe
obserwacje, opowieści przodków, to wszystko pozwala
opierać się w swoich działaniach o setki pomysłów,
które leżą wręcz na ulicy.
A jeśli rzeczywiście chce się
je wprowadzać w życie to
żadne ograniczenia i szyldy
polityczne, nie mają znaczenia. Dlatego tak! – postaram
się namieszać!
Chciałbym ten poprzedni wątek jeszcze rozwinąć
i usłyszeć odpowiedź na
pytanie, czy dyrygent jest
w stanie poprowadzić miasto?
Całe moje zawodowe życie
polegało na kierowaniu zespołami ludzi i jest to poparte wieloma sukcesami. Prowadziłem
firmy produkcyjne, handel międzynarodowy. Prowadziłem instytucje artystyczne i przez wiele lat działałem w sferze kultury
wysokiej, a jak wszyscy wiemy
jest to branża, w której codziennie dokonuje się cudownych
i akrobatycznych działań, porównywalnych do sprzedaży
lodu Eskimosom. Więc tak,
dam radę.
Zresztą chyba każdy wie
kto to był Paderewski, Regan,
Schwarzenegger i wielu innych. Naszemu brzydkiemu
światu potrzebna jest fantazja,
estetyka, ekstrawagancja, gdyż
jak tego nie ma to mamy taki
urbanistyczno – organizacyjny koszmarek jaki zrobiono
w Wołominie.

Jakie masz przygotowanie do pełnienia funkcji
Burmistrza?
Przez 6 lat byłem szefem
samorządowej instytucji kultury, czyli Wołomińskiego
MDK. Chcąc nie chcąc poznałem dogłębnie arkany pracy samorządowej. Aby jednak
poprzeć zdobywane doświadczenia realną wiedzą, ukończyłem podyplomowe studia
administracyjne na UW.
Czy w podejmowaniu
decyzji np. związanych
z planowaniem inwestycji,
będziesz brał pod uwagę
opinie mieszkańców?
Znaczna część programu,
którą już niebawem zaproponuję oparta jest o inicjatywy mieszkańców i ich chęć
udziału w tworzeniu nowego
Wołomina. Jeśli człowiek
wsłuchuje się w głos innych,
to może czerpać z tego wiele
inspiracji, a jak wiesz słuchanie to w znacznej części mój
zawód. Ponadto mam do siebie wiele dystansu i nie mam
przekonania co do swojej
nieomylności.
Czy należałeś do jakichś
partii politycznych?
Nigdy nie należałem, chociaż mam dość mocno sprecyzowane i ugruntowane poglądy polityczne. Nigdy nie
miałem na to dość czasu. Ufałem lokalnym działaczom i nie
ukrywam, że się zawiodłem.
Zawsze mierził mnie udział
wielkiej polityki centralnej
w polityce lokalnej. Wizyty
prominentów
przypominających sobie o maluczkich
z okazji wyborów lokalnych,
czy też świąt narodowych.
Ich obietnice wsparcia i rozwoju, które kończyły się zwykle na wspieraniu i forsowa-

niu swoich lokalnych kolegów
– „przedstawicieli”, niszcząc
niejednokrotnie wielu ciekawszych kandydatów, a tym
samym działając na szkodę
Polski samorządowej. Kanon
„mierny, bierny ale wierny”
musiał trwać i ma się dobrze.
Szkoda! Należy to zmienić.
Jak oceniasz obecny układ
władz?
Znam osobiście wszystkich
rozgrywających i biorących
udział w naszych lokalnych
przepychankach. Mam dla
nich wiele szacunku na stopie
prywatnej. Niejednokrotnie są
to moi koledzy i znajomi. Ale
to co wyprawiają razem to absolutna „piaskownica”.
A czy masz pomysł na
miasto?
O programie porozmawiamy niebawem. Dajmy szanse
Państowej Komisji Wyborczej,
czekamy na ogłoszenie terminu wyborów i kalendarza
wyborczego. Wtedy powołam
swój Komitet Wyborczy, będę
prawnie zgłoszony jako kandydat na burmistza Wołomina
i przedstawię swój program wyborczy. Na pewno będzie głośno i będzie o czym rozmawiać.
Czy nie boisz się, że ludzie
nie zaufają komuś bez partyjnego tła? (Czy zaufają
nowemu tworowi, czy ludzie
odstawią na bok swoje partyjne przyzwyczajenia).
Jestem w tym wieku, że
słowo partia, partyjniactwo

i inne bliskoznaczne i pokrewne słówka, kojarzą mi się dość
nieciekawie. Na płaszczyźnie
lokalnej ważni są konkretni
ludzie. Twórczy, nie roszczeniowi, dobrze wykształceni,
aktywni, uczciwi itd. Partie
są fajne i niech sobie będą ale
w sejmie. Chyba coraz więcej
ludzi to widzi i rozumie.
Czego chciałbyś dla Swojego miasta jako mieszkaniec Wołomina?
Miasta ładnego, czystego,
funkcjonalnego,
dającego
szanse na wypoczynek, jak
i na realizację zawodowych
pasji i ambicji. Miasta w którym będą chciały mieszkać
moje dzieci i będą z niego
dumne. Miasta w którym nasi
rodzice i dziadkowie będą
dożywać długiej i szczęśliwej emerytury. Miasta nowoczesnego, rozwijającego się
na miarę stolicy, 250 tysięcznego powiatu Ziemi Wołomińskiej. A nazwa Wołomin,
będzie synonimem sukcesu,
jakości, estetyki i postępu.
To wszystko naprawdę da
się zrobić z pomocą Naszych
Mieszkańców. Przypomnę,
że budżet Wołomina to grubo ponad dwieście milionów
złotych , to olbrzymie pieniądze którymi wystarczy tylko
mądrze gospodarować.
Dziękujemy za rozmowę.
Maciej Pełszyk i Rafał
Hołubicki
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Krzyż jak drogowskaz
Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK kontynuują rozpoczęty
w 2017 r. projekt pn. „Święci w niebie i na ziemi. Spis kapliczek i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim”.

Krzyż w Myszadłach mistrzowskiej,
kowalskiej roboty.

Realizacja zadania współfinansowana
jest ze środków Powiatu Wołomińskiego. W ubiegłym roku spisem zostały
objęte obiekty małej architektury sakralnej w gminach: Poświętne, Strachówka
i Wołomin. W bieżącym roku wykonano
ewidencję kapliczek i krzyży w gminach:
Klembów, Kobyłka, Dąbrówka i Jadów.
Dotychczas najwięcej obiektów zlokalizowano w gminie Jadów – aż 151 – dlatego tej gminie poświęcimy więcej miejsca.

Najstarsze, najcenniejsze

Wśród tych 151 obiektów są 52 kapliczki (w tym 5 kapliczek nadrzewnych), 97
krzyży oraz po jednym pomniku i figurze.
Krajobraz jadowski zdominowały krzyże,
najwięcej jest żelaznych, najczęściej na
kamiennym cokole – 54, a najmniej drewnianych – 15. Najwięcej obiektów zlokalizowano w Zawiszynie – 16, Urlach – 12
i Sulejowie – 10 oraz po 8 w Starowoli,
Kukawkach i Letnisku Nowym Jadowie.
Zaledwie 1 obiekt zlokalizowano w miejscowości Dębe Małe, za to z rzadko spotykaną reprodukcją obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Świętego Wysokolskiej.
Na szczególną uwagę zasługują: kapliczka w Strachowie oraz kapliczka
w Zawiszynie. Pierwsza z nich została
wybudowana w intencji dziękczynnej,
o czym świadczy napis na cokole: „CVD

Krzyż w Warmiakach.

NAD WISŁĄ”. NA PAMIĄTKĘ ODPARCIA BOLSZEWIKÓW POD RADZYMINEM 15 SIERPNIA 1920 R.”
Kapliczka została wybudowana z inicjatywy założycieli Letniska Nadliwie.
W lipcu 1920 roku mieszkańcy opuścili
Nadliwie uciekając przed nawałą bolszewicką, a po zwycięstwie – Cudzie nad
Wisłą powrócili i w dowód wdzięczności
wznieśli kapliczkę. Natomiast kapliczka w Zawiszynie została wzniesiona
w 1908 r., o czym informuje tablica z napisem: „BŁOGOSŁAW BOŻE LUDOWI TWOJEMU I W ŚW. WIERZE GO
UMACNIAJ OD GRZECHÓW I NIENAWIŚCI ZACHOWAJ NAS PANIE F.
ALEXANDER HAWRYLUK SŁ(?) C
Z D. 1 MAJA 1908 R.” Ze względu na
swoje usytuowanie kapliczka nosi nazwę „kopca”, lub „na wyspie”. Została
wzniesiona w miejscu, gdzie w XVI w. na
wyspie otoczonej fosą był gród obronny
zbudowany przez starostę królowej Bony
Mikołaja Zawiszę. Powstaniu kapliczki
towarzyszy legenda, według której nocą
w ruinach dworu widywano męską postać wysypującą ze szkatuły złote dukaty.
Kapliczka została wybudowana, żeby powstrzymać ewentualne złe moce. W obydwu kapliczkach są figury Matki Bożej
z Dzieciątkiem.
Najstarsze zlokalizowane obiekty, to:
– krzyż żelazny w Wójtach datowany na
1807 r., przebudowany w 1992 r.
– dwa krzyże kamienne w Wólce Sulejowskiej datowane na 1829 r.;
– krzyż drewniany w Starowoli z 1852 r.
(renowacja w 2017 r.);
– krzyż drewniany w Zawiszynie z
1852 r. (renowacja w 1987 r.)
– krzyż kamienny w Wójtach z 1852 r.
(renowacja w 1944 r.)
– krzyż drewniany w Urlach z 1896 r.
(remontowany w 1928, 1946 i 2008 r.)
– krzyż żelazny na kamiennym cokole w
Dzierżanowie z 1899 r.

Poza ośmioma obiektami z XIX w.
w Gminie Jadów zachowały się także
krzyże i kapliczki z początków XX w.:
– krzyż żelazny na cokole murowanym
w Zawiszynie z 1900 r.;
– fragment krzyża drewnianego w Wólce Sulejowskiej z 1905 r.;
– krzyż żelazny na kamiennym cokole
w Myszadłach z 1906 r.;
– kapliczka murowana z figurami
m.in. Pana Jezusa z Sercem Gorejącym
i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Nowym Jadowie z 1907 r.;
– krzyż żelazny na kamiennym cokole
w Kukawkach z 1908 r.;
– krzyż żelazny na kamiennym cokole
w Sitnem z 1908 r.;
– krzyż kamienny w Starowoli z 1910 r.

Na uproszenie pokoju
i pomyślności…
Na terenie Gminy Jadów są także obiekty związane z odzyskaniem niepodległości, postawione w 1918 r. Są to krzyże
kamienne w miejscowości Oble oraz
w Borzymach i Zawiszynie. Dwa ostatnie mają niemal identyczne napisy na
cokołach (zmienia się tylko nazwa miejscowości): „JEZUSIE NAUCZYCIELU
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI TEN KRZYŻ
STAWIA WIEŚ ZAWISZYN NA UPROSZENIE POKOJU I POMYŚLNOŚCI
DLA OJCZYZNY NASZEJ W CZASIE
WOJNY EUROPEJSKIEJ 1918 R.” Natomiast w Wujówce jest krzyż drewniany
wzniesiony w 1920 r.
Na uwagę zasługuje również krzyż kamienny w Sitnem, postawiony w 1945 r.
dla upamiętnienia tragicznego wydarzenia. Napis na cokole brzmi, że w tym
miejscu: „…ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ OD KUL NIEMIECKICH JAN
SADOWSKI DN.13 SIERPNIA 1944 R.”

Kapliczka w Zawiszynie z 1908 r.

Mistrzowskie wykonanie

Na szczególną uwagę zasługują jadowskie krzyże: mistrzowskiej kowalskiej
roboty, niepowtarzalne, wykonane z najwyższą precyzją i dbałością o szczegóły.
Ażurowe zdobienia, relingi, ornamenty,
a także gałkowe lub sercowate zakończenia ramion krzyża, świadczą, jak wielką
wagę fundatorzy i wykonawcy przykładali do obiektu, który częstokroć był
najważniejszym miejscem we wsi. Takie
krzyże są m.in. w Myszadłach, Nowinkach, Borkach, Jadowie i praktycznie
w każdej miejscowości gminy.

Fundatorzy obywatelowie

Godne uwagi i zadumy są napisy na
cokołach i frontowych ścianach kapliczek. Generalnie w gminie najczęściej
spotykanym napisem jest „BOŻE BŁOGOSŁAW NAM” lub „BOŻE BŁOGOSŁAW NAS”. Tutaj wyróżnia się napis
na kamiennym cokole żelaznego krzyża
w Iłach: „BOŻE BŁOGOSŁAW POLSKE FUNDATORZY OBYWATELOWIE WSI IŁ. STAWIAŁ OBYWATEL
WSI IŁ ALEKSANDER KOWALSKI
1931 ROKU”. Nie mieszkańcy wybudowali ten krzyż, nie ludność, a „obywatelowie”…
Różne intencje przyświecały fundatorom krzyży i kapliczek: dziękczynne,
błagalne, upamiętniające ważne wydarzenia. Tutaj szczególnie wzruszająca jest
historia wzniesienia żelaznego krzyża
na kamiennym cokole w Dzierżanowie
w 1899 r. Według przekazu, postawił
go jeden z mieszkańców, który obiecał
Matce Boskiej, że jak jego syn wróci
z tułaczki do domu, wtedy on znajdzie
największy kamień we wsi i postawi na
nim krzyż. Widać marzenie ojca się spełniło i syn powrócił, bo krzyż od 119. lat
stoi przy wjeździe do miejscowości, a kamień jest naprawdę okazały.

Cokół krzyża w Iłach z 1931 r.
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Wakacyjna turystyczna
przeprawa przez Bug

Kuligów-Popowo w gminie Somianka za rok?
We wtorek 26 czerwca w Skansenie w Kuligowie odbyło się niecodzienne spotkanie, podczas którego przedstawiciele lokalnych organizacji, samorządów i firm z branży turystycznej omawiali zagadnienia związane z rozwojem turystyki po wschodniej stronie Zalewu Zegrzyńskiego, to jest dolnego biegu rzeki Bug i Narew, obszarów należących w dużej mierze
do gmin Radzymin i Dąbrówka.

Kapliczka słupowa w Nowinkach
z figurą Matki Bożej Różańcowej.

Najpiękniejsze
Generalnie krzyże i kapliczki w gminie
Jadów są w bardzo dobrym stanie, zadbane, otoczone troską mieszkańców, poddawane renowacji. Dzięki opiece przetrwały z czytelnymi napisami od połowy XIX
wieku, przetrwały powstania i zawieruchy wojenne, a także ciężkie lata powojenne, kiedy trzeba było, tak jak robili to
mieszkańcy Strachowa, zasłaniać niemiłe
dla władzy ludowej napisy na kapliczce
upamiętniającej Cud nad Wisłą 1920 r.
liśćmi bluszczu.
Trudno, biorąc pod uwagę bogactwo
obiektów małej architektury sakralnej
w Gminie Jadów, wskazać obiekt najładniejszy, czy najcenniejszy. Ale jako wykonawca ewidencji chcielibyśmy zwrócić
uwagę na trzy obiekty, położone w urokliwych miejscach: pochylony kamienny
krzyż z 1829 r. w Wólce Sulejowskiej,
krzyż z 1946 r. w Warmiakach, postawiony w miejsce drewnianego, zniszczonego przez Niemców w czasie wojny oraz
przepiękną, błękitną drewnianą kapliczkę
słupową w Nowinkach. Trudno doprawdy wybierać, bo każdy z tych obiektów
ma swój niepowtarzalny urok i każdy
ma ogromne znaczenie dla mieszkańców.
Przecież niektóre z nich od ponad stu lat
wznoszą się na rozstajach dróg, jak drogowskazy wskazujące właściwą drogę.
TPZW WOŁOMINIAK

Nadal obserwuje się znacznie mniejsze
natężenie ruchu turystycznego w tej części obszaru Zalewu Zegrzyńskiego, leżącego w granicach powiatu wołomińskiego, pomimo iż jest to teren unikalny na
skalę europejską. To właśnie tutaj wśród
rozlewisk jednej z największych rzek
Polski czuć jeszcze tętno dzikiej przyrody, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od
aglomeracji warszawskiej.
Turystyka jest alternatywną formą zatrudnienia dla lokalnej ludności. Jednak by
móc ją rozwijać potrzebne są zdecydowane decyzje lokalnych władz, których zadaniem jest animować i wspierać oddolne
inicjatywy służące rozwojowi turystyki.
– Jedną z nich jest pomysł Mobilnych
Punktów Informacji Turystycznej – mówi
Zbigniew Szumera – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego, które od 20 lat prowadzi
działalność promującą atrakcje turystyczne,
kulturowe i przyrodnicze miast i gmin położonych wzdłuż brzegów Jeziora Zegrzyńskiego oraz Narwi od Pułtuska do Nowego
Dworu i Bugu od Wyszkowa do Serocka.
Dzięki dotacji otrzymanej w ramach
konkursu ogłoszonego w 2017 roku przez
LGD Zalewu Zegrzyńskiego (PO RYBY)
stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Organizacja i uruchomienie Mobilnych
Punktów Informacji Turystycznej” – zakładający zakup i uruchomienie dwóch

katamaranów pasażerskich, każdy umożliwiających rejsy dla 12 osób, wyposażony w nagłośnienie, miejsca do przewozu
rowerów oraz stanowiska dla wędkarzy.
Katamarany będą wykorzystywane głównie do promocji lokalnych atrakcji kulturowych, przyrodniczychi turystycznych
oraz sezonowej, wakacyjnej przeprawy dla
rowerzystów i turystów na Bugu (Popowo
– Kuligów) i przy ujściu Bugu do Narwi
(Serock – Cupel – Arciechów – Serock).
Koncepcja uruchomienia na zakupionych katamaranach Mobilnych Punktów
Informacji Turystycznej może stać się interesująca dla lokalnej branży turystycz-

nej (hotele, restauracje, agroturystyka,
wypożyczalnie sprzętu wodnego itp.).
– Połączenie promocyjnych i informacyjnych funkcji katamaranów z funkcją
użytkową (małe statki turystyczne) stwarza szansę zarówno skoordynowanej promocji lokalnych atrakcji szczególne tych
dla rowerzystów, gdyż pozwoli dotrzeć
rowerem np. z Serocka do Radzymina
bez konieczności objazdu wokół Jeziora
Zegrzyńskiego przez Zegrze i Nieporęt
lub wzdłuż Bugu przez Wyszków – przekonuje Igor Sulich, jeden z współautorów
realizowanego projektu.
JA
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Spotkanie w sprawie
ulicy Batalionów
Chłopskich
w Nowych Lipinach

Prymas Tysiąclecia
28 maja br. minęła 37 rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Historia ostatniej audiencji prywatnej, której udzielił Jan
XXIII, łączy się z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego. 20 maja 1963 r. Jan XXIII przyjął wyjeżdżającego z Rzymu kard. Wyszyńskiego, mimo że wszystkie audiencje były
odwołane.To była jego ostatnia audiencja.

opracował
Jerzy Sielewicz

W związku z prowadzonymi
przez gminę Wołomin pracami
dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/rozbudowy
ulicy Batalionów Chłopskich
w Nowych Lipinach zapraszamy na spotkanie, którego celem jest przedstawienie i omó-

wienie przyjętych rozwiązań
projektowych.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 lipca 2018 roku
o godzinie 17:00 w sali nr 106
Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4).
UM Wołomin

Biblioteka na tropie
– lato w Ossowie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie – Filia Ossów (ul. Matarewicza 148, Ossów) zaprasza
dzieci w wieku 6-9 lat na letnie spotkania, które odbędą się
w dniach: 30.07, 3.08, 6.08, 10.08, 13.08, 20.08, 24.08,
27.08.2018 roku. Osiem spotkań z detektywami, zagadki, quizy
i krzyżówki – to ciekawa propozycja na lato w mieście.
Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Fakt ten Papież Dobroci zanotował w swoim „Dzienniku duszy” pod datą 20 maja
1963 r.: „O drogi święty mój
Bernardino, ulubiony pośród
moich świętych. Ze słodkością
Twojego wspomnienia przyniosłeś mi liczne znaki ciągłego
wielkiego cierpienia fizycznego, które mnie nie opuszczają
i każe mi wiele myśleć i cierpieć. Nie mogłem odmówić
przyjęcia na wizycie pożegnalnej kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Polski, Arcybiskupa
Gniezna i Warszawy, z czterema jego biskupami powracającymi do ojczyzny.”
O tym spotkaniu napisał
również w swoim dzienniku
kardynał Loris Capovilla, ówczesny sekretarz Jana XXIII.
„Jest zmęczony. Przyjmuje
Mons. Dell’acqua. W agendzie
umieszczona jest audiencja
kard. Wyszyńskiego. Zwróciłem się do papieża: „możecie
przyjąć go, z osobami towarzyszącymi, w pokoju sypialnym,
będzie czuł się uhonorowany
z powodu takiego zaufania”
odpowiedział: „nie jesteśmy
aż tak bardzo słabi; a nawet
jeśli miałbym umrzeć podczas
audiencji, och jakże byłaby to
piękna śmierć!”
Czułość, którą obdarowuje synów Polski, jest esejem jego miłości dla wszystkich ludzi ziemi.
Cennym świadectwem ostatniego spotkania z papieżem
Janem XXIII są zapiski „Pro

memoria” kard. Stefana Wyszyńskiego. „Ojciec święty
jest ciężko chory, dziś już nikogo nie przymuje. Nie odprawiał nawet Mszy Św. Na wieść
jednak, że biskupi polscy odjeżdżają do kraju, powiedział:
„Nie mogę sobie odmówić tej
radości, aby przyjąć i pożegnać biskupów polskich.”
Wprost z łóżka udaje się na
spotkanie z nami. O godzinie
11.15 w Watykanie oczekujemy na przyjęcie u Ojca Świętego. W prywatnej rozmowie
zapewniam Go, że Polska
modli się, aby Jan XXIII mógł
dokończyć sobór. Mons. Capovilla daje do zrozumienia, że
nie ma nadziei na zdrowie papieża. Proces się posuwa i jest
nieodwracalny. Prosi o dyskrecję. Prosi także, abym zapewnił Ojca Świętego, że jesteśmy
z nim. (...). Zastaję Ojca Świętego w stanie znacznie gorszym niż ostatnio. Siadamy.
Papież powoli się ożywia. (...)
Rozmowa przechodzi na osobiste sprawy papieża. Patrzy ze
wzruszającą pokorą – wolę to
wszystko zostawić między nim
a Bogiem, który w tej chwili jest obecny w wyczuwalny
sposób. (...) Zwracam uwagę,

że oczekują na błogosławieństwo Ojca Świętego Abp. Baraniak i Abp. Kominek, a także
bp Jop. Jednak papież wciąż się
nie śpieszy. Chce przedłużyć tę
rozmowę w cztery oczy. Boję
się bym nie wyczerpał jego
sił. Wstaję pierwszy. Proszę,
aby pobłogosławił krzyż dla
bp. Majdańskiego. (...) Ojciec
Święty dotyka krzyża i błogosławi potrójnym znakiem.
(...) Przy pożegnaniu życzymy
Ojcu Świętemu zdrowia, aby
mógł dokończyć sobór. (...)
Próbujemy być opanowani, ale wszystkich nas ogarnia wzruszenie. Jest to taki
moment, że wyraz wybladłej
twarzy Ojca Świętego ujawnia nam całą chrześcijańską
głębię tego człowieka żyjącego z wiary. Powoli wszyscy wychodzimy. Pozostaję
w drzwiach. Ojciec Święty
idzie za nami. Wszystkich całuje w policzki. Mnie ściska
ostatniego, długo trzymając
za ręce i patrząc z miłością
w oczy. Klękam i ze czcią
całuję jego dłonie. Odnoszę
wrażenie, jak gdyby to było
pożegnanie Św. Pawła w Efezie. Papież cofa się z progu
do biblioteki. Pozostajemy
w antykamerze, otoczeni
ludźmi bliskimi Ojcu Świętemu. Wszyscy są smutni. Biskupi wyrażają przekonanie,
że jest to ostatnie pożegnanie
z Janem XXIII.(Kar. Stefan
Wyszyński „Pro memoria”,
za: Marian P. Romaniuk, „Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia”, tom II,
1956-65, Warszawa 1996, s.
486-488).
Ks. Mariusz Frukacz tyg.
„Niedziela” 23 III 2014
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Stadion imienia Mirona Cicheckiego
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK jest głównym organizatorem, przy współorganizacji
Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz OSiR Huragan w Wołominie, uroczystości nadania stadionowi na terenie OSiR
imienia Mirona Pawła Cicheckiego.
TPZW
WOŁOMINIAK,
którego prezesem jest Andrzej
Saulewicz, a wiceprezesami
Agata Bochenek i Igor Sulich,
już rok temu wystąpiło do
burmistrz Wołomina o wyrażenie zgody na zamieszczenie na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Huragan” w Wołominie tablicy upamiętniającej nieżyjącego już p. Mirona
Cicheckiego. Teraz wiadomo,
że jeden z najważniejszych
wołomińskich działaczy zostanie uhonorowany czymś
więcej niż tablica. Dzięki decyzji Rady Miejskiej imię Mirona Cicheckiego będzie nosił
wołomiński stadion, ten sam,
który wraz z innymi społecznikami budował.
Miron Cichecki był uhonorowany tytułami Zasłużonego dla
Wołomina oraz Honorowego
Obywatela Wołomina. Nieprzypadkowo, był bowiem człowiekiem zasłużonym dla naszego
miasta, a w szczególności dla
wołomińskiego sportu.
Jego rodzina związała się
z Wołominem w latach 30.
ubiegłego wieku. Ojciec, Józef
Cichecki, pełnił przed II wojną
światową funkcję komisarycznego burmistrza Wołomina.
Zainteresowanie Mirona Cicheckiego sportem rozpoczęło

się już w okresie młodzieńczym, bardzo wcześnie zaczął
odnosić sukcesy. Był zawodnikiem reprezentacji Polski
juniorów w lekkoatletyce oraz
sekcji lekkoatletycznej WKS
„Huragan”. W 1941 r. został
działaczem konspiracyjnego
„Huraganu”, prowadził też
bojowe szkolenie piłkarzy
klubu, którzy przygotowywali
się do walki z okupantem. Po
wojnie zajmował kierownicze
stanowiska w „Huraganie”:
kierownika sekcji lekkoatletycznej, sekcji piłki nożnej,
członka zarządu, wiceprezesa, a wreszcie prezesa klubu.
Przyczynił się do dynamicznego rozwoju „Huraganu”. To
także dzięki jego staraniom
w 1955 r. wybudowano kom-

Spotkanie w sprawie
budowy drogi łączącej
Szosę Jadowską
z ul. Krzyżową

Informujemy, że w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi
łączącej Szosę Jadowska z
Krzyżową” w dniu 17 lipca
2018 roku o godzinie 16:30 w
sali nr 106 Urzędu Miejskiego
w Wołominie (ul. Ogrodowa
4) odbędzie się spotkanie,

podczas którego zostaną omówione i uzgodnione rozwiązania projektowe ujęte w koncepcji. Na tej podstawie będą
kontynuowane dalsze prace
projektowe. Wszystkie osoby
zainteresowane tą inwestycją
zapraszamy na spotkanie.
UM Wołomin

pleks sportowy dla zawodników klubu oraz młodzieży
z Wołomina i okolicznych
miejscowości. Kiedy kilka lat
później odebrano „Huraganowi” własność obiektów sportowych jako jeden z nielicznych działaczy zdecydował
się walczyć o klub. Uparcie
dążył do celu nawet w chwilach największego kryzysu.
Był nie tylko zdolnym
sportowcem i działaczem
społecznym, lecz również
skromnym
człowiekiem.
Swoją działalność traktował
jak misję, nigdy się nie wywyższał, przez co zyskał sobie szacunek mieszkańców
Wołomina, w tym młodzieży,
którą wspierał w rozwijaniu
sportowych pasji.

Uroczystość nadania imienia planowana jest 4 sierpnia,
kilka dni przed 103. rocznicą
urodzin Mirona Cicheckiego.
Odtąd przy głównej płycie

boiska będzie tablica upamiętniająca budowniczego stadionu, której wizualizację prezentujemy na łamach PATRII.
JA

Spotkanie w sprawie
budowy ul. Piastowskiej
w Zagościńcu

19 lipca 2018 r. o godzinie
16:30 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami w sprawie
omówienia i uzgodnienia roz-

wiązań projektowych ujętych w
opracowywanym przez gminę
programie funkcjonalno-użytkowym dla zamówienia pn.:
„Budowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na od-

cinku od ul. 100-Lecia (droga
powiatowa) do ul. Podmiejskiej
(droga gminna). Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy
na spotkanie.
UM Wołomin
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Zdrada Okrągłego Stołu
Był wtorkowy wieczór, 7 marca 1989 r. w Magdalence. Bodaj najważniejsze z magdalenkowych spotkań „strony opozycyjnej” z przedstawicielami władz PRL. Właśnie wówczas przyjęto zbliżony do końcowego kształt okrągłostołowego kontraktu.

dr hab.
Sławomir Cenckiewicz
Wszystko, co było później
przypominało już tylko teatr,
bo było jedynie realizacją
magdalenkowych
ustaleń.
Samozwańczy reprezentanci
„Solidarności” zaakceptowali
podział mandatów w Sejmie
(65% – obóz władzy, 35% –
„Solidarność”), wolne wybory
do Senatu, powstanie silnego
kompetencyjnie urzędu prezydenta (dla wszystkich było
jasne, że będzie nim gen. Wojciech Jaruzelski) wybieranego
przez Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat) oraz „niekonfrontacyjny”
charakter
wyborów (powstrzymanie się
od ataków na kandydatów).
Wszystko zakończyło się
suto zakrapianą imprezą
zorganizowaną przez szefa
MSW i wieloletniego wojskowego czekistę gen. Czesława Kiszczaka, który zlecił
wcześniej utrwalenie kamerą
wideo tych historycznych
scen. Był na tyle akuratny, że
już w czasie pierwszych poufnych dyskusji wspomniał,
że towarzysząca mu „kamera
nie jest z telewizji”. Ale wcale nie zrobiło to większego
wrażeniach na opozycyjnych
partnerach Kiszczaka.
Leży przede mną nigdy nie
publikowany zapis stenograficzny tzw. taśm Kiszczaka
(wideo) z zakulisowych rozmów na Zawracie i w Magdalence. Wartość tego dokumentu ma przede wszystkim
wymiar symboliczny, bowiem
dokumentuje
dynamiczny
proces fraternizacji elit okrągłostołowych, które wkrótce
stanowić będą już wspólną
elitę III RP. „Wałęsa rozwiązuje krzyżówkę” – czytamy w
stenogramie. „Wałęsa jedząc
słone paluszki słucha wypowiedzi Janusza Reykowskiego
w sprawę wyborów”. I dalej:
„Wałęsa pijący alkohol”. „Jacek Kuroń, Stanisław Ciosek,
Zbigniew Bujak – rozmawiają
i piją wódkę. Adam Michnik
pijący wódkę. Czesław Kiszczak i Bronisław Geremek
rozmawiający. Ireneusz Sekuła opowiada dowcip. Kiszczak
wznosi toast, Michnik odpowiada, że pije za taki rząd

gdzie Lech będzie premierem
a gen. Kiszczak ministrem
spraw wewnętrznych”.
Było coraz weselej: „Wałęsa z kieliszkiem wznosi
toast za zdrowie generała;
kelnerzy dolewają alkohol
do kieliszków. Lech Wałęsa, Adam Michnik, Tadeusz
Mazowiecki, Czesław Kiszczak, Romuald Sosnowski
stukają się kieliszkami. Sekuła w sposób humorystyczny wznosi toast za zdrowie premiera Mieczysława
F. Rakowskiego (śmiech
Sali). Wałęsa tłumaczy coś
Kiszczakowi. Kuroń rozmawia z Cioskiem i Lechem
Kaczyńskim. Sekuła wyciąga cygaro. Geremek pali
cygaro. Kuroń z papierosem.
Michnik opowiada dow-

rozmawiał z Wałęsą i jego
towarzyszami,
dopinając
w szczegółach ustrojową
zmianę polegającą na przesunięciu ośrodka władzy
z gmaszyska KC PZPR do
Belwederu, którego gospodarzem – już jako prezydent
– miał zostać Jaruzelski. Dyktator stał się tym samym patronem i obrońcą całego instytucjonalno-personalnego układu
postkomunistycznego transformującego PRL w III RP.
Jednocześnie przyznać należy,
że cena jaką zapłacił Kiszczak
za tę „transakcję epoki” była
wyjątkowo niska. Podczas
kolejnych rund negocjacyjnych szef MSW nie ustąpił
nawet w tak błahej sprawie
jak relegalizacja NSZZ „Solidarność”. W rzeczywistości

cip o Jezusie i żydowskim
przewoźniku po Jeziorze
Genezaret”. Były też nietaktowne żarty podkreślające
miłą atmosferę: „Michnik
śmiejąc się (widoczne ubytki
w uzębieniu) wznosi kieliszek. Sekuła opowiada żart
o onanizmie i jąkale. Kuroń
opowiada anegdotę o swojej
i Michnika przygodzie z tajniakami. Michnik opowiada
dowcip o jąkale i okrągłym
stole. Koniec posiłku, uczestnicy negocjacji przechodzą
do szatni”. „Kiszczak żegna
się ze wszystkimi uczestnikami obrad” i „macha na
pożegnanie”. „Przedstawiciele strony rządowo-partyjnej rozmawiają we własnym
gronie. B. Królewski chwali Kiszczaka za zręczność
i umiejętności dyplomatyczne, dzięki którym spotkanie
przebiegło pomyślnie”.

oficjalne przywrócenie szyldu
„Solidarności” nastąpiło dopiero w kwietniu 1989 r. już
po zamknięciu obrad okrągłego Stołu. Zabieg z odłożeniem
„Solidarności”
legalizacji
w istotny sposób skompromitował solidarnościowych
uczestników okrągłego stołu.
Nawet Jacek Kuroń już w listopadzie 1988 r. zauważył, że
toczone zakulisowo rozmowy
są „w pewnym sensie »dogadywaniem się« elit” i świadczą o wysokich kompetencjach policyjnych Kiszczaka:
„bardzo celne posunięcie gen.
Kiszczaka, gdyż inicjatywa ta
[okrągłego stołu] postawiła
całą opozycję w bardzo trudnej sytuacji. Aczkolwiek spory personalne i proceduralne
dały przewagę propagandową
opozycji to jednak przystępując do rozmów mają przedstawiciele opozycji świadomość,
że „podkładają głowy pod gilotyną”. Bez względu ma to,
co osiągną to i tak będą oskarżani, że osiągnęli za mało, że
dali się „przekupić” itp. […]
Zdaniem Kuronia – czytamy w meldunku MSW – jest

„Dogadywanie się elit”

Rzeczywiście już wówczas były powody do odbierania gratulacji. Od połowy
września 1988 r. Kiszczak

to najważniejsze posunięcie
w ostatnich latach dezorganizujące opozycję, chociaż chwilowo połączyło ją.
W obawie przed własnym
środowiskiem, opozycjoniści musza zyskać w obradach
„okrągłego stołu” ustawę
o związkach zawodowych.
W przeciwnym razie skompromitują się. Zaznaczył, iż
byłby w dużo lepszej sytuacji
gdyby nie był wytypowany do
uczestnictwa w obradach”.

Opozycja żyruje
pożyczki Gierka

„Stan gospodarki posadził
władze przy Okrągłym Stole”
– powiedział w lutym 1989 r.
uczestniczący w zakulisowych
rozmowach z komunistami

Lech Kaczyński. To prawda.
Nikt i nic komunistów w istocie nie obalało tak skutecznie
jak katastrofalny stan gospodarki. Główną determinantą
ugody pomiędzy władzami
PRL i „konstruktywnymi”
z „Solidarności” z przełomu
1988 i 1989 r. była kondycja
finansowa i niewypłacalność
reżimu Jaruzelskiego wobec
zachodnich kredytodawców
z rozmaitych banków komercyjnych (skupionych głownie
w Klubie Paryskim) i ich rządowych żyrantów. Wspierani
przez wywiad cywilny eksperci rządowi uczestniczący
w kolejnych turach rozmów
z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Klubem
Paryskim już w latach 19861987 sygnalizowali swoim
zwierzchnikom, że „przeprogramowanie istniejących zaległości płatniczych, przesunięcie bieżących płatności i nowe
kredyty z MFW i Banku Światowego” są możliwe jedynie
wówczas, kiedy ekipa Jaruzelskiego zdecyduje się na wprowadzenie zasadniczych zmian
w systemie ekonomiczno-po-

litycznym PRL. Stąd też Departament I MSW nieustannie alarmował Jaruzelskiego,
że bez poluzowania gospodarki i otwarcia się na „konstruktywną opozycję” system
PRL znajdzie się nad przepaścią wynikającą z bankructwa
państwa. W tym sensie podjęcie rozmów z konstruktywną
opozycją w sierpniu 1988 r.
było niezbędne dla wiarygodności PRL i możliwości
prowadzenia rozmów z MFW
i Klubem Paryskim w sprawie zadłużenia. Niemal od
razu po zainicjowaniu dialogu między władzą i opozycją
pojawiły się postulaty rządu
Rakowskiego o przyznanie
przez MFW pierwszej transzy
kredytu w wysokości 150 mln
dolarów, odroczenie przez
Klub Paryski spłat za 1988
i 1989 r., redukcję długu
i kosztów obsługi zadłużenia wobec banków aż o 50%
i przyznanie przez kraje EWG
pożyczki stabilizacyjnej dla
PRL w wysokości 300 mln
dolarów. Ten kierunek i postulaty miała wesprzeć „Solidarność”. Bez niej operacja
ratowania reżimu na arenie
międzynarodowej nie mogła
się udać. Nieprzypadkowo
szef wywiadu gen. Zdzisław
Sarewicz pisał wówczas,
że „zgodna prezentacja powyższych postulatów przez
rząd i środowisko opozycyjne
– niezależnie od szans ich realizacji wymusiłaby – wg ekspertów MFW – zmianę nastawienia wierzycieli do polskich
problemów
finansowych”.
Jednocześnie rozpoczynał się
wówczas proces liberalizacji
stosunków
gospodarczych,
ale i wielki skok partyjnej nomenklatury oraz społeczności
tajnych służb na „bazę materiałowo-kapitałową sektora
państwowego”.
Cały tekst czytaj
na łamach strony
slawomircenckiewicz.pl
powyższy artykuł jest
fragmentem rozszerzonej
wersji artykułu
S. Cenckiewicza pierwotnie
opublikowanego na łamach
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