
Re fe ren dum War szaw skie

– Spo ty ka my się z życz li wo ścią miesz -
kań ców War sza wy, któ rzy chęt nie pod -
pi su ją się pod wnio skiem. Od wie lu
osób któ re w 2013 ro ku nie po pie ra ły
ak cji sły szę, że mia łem wte dy ra cję. Po -
win ni śmy od wo łać Pre zy dent War sza -
wy już kil ka lat te mu. W naj bliż szych
dniach wzmo że my ak cję re fe ren dal ną.
Uda nam się ze brać pod pi sy! – mówi
Piotr Gu ział. CZ y  TA j nA sTR. 2

Iłow ski wkład 
w bu do wa nie pol sko ści

W bie żą cym ro ku Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Roz wo ju Zie mi Iłow skiej i Ma -
zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa or -
ga ni zu ją już po raz je de na sty ob cho dy
Świę ta Nie pod le gło ści w Iło wie. Za pra -
sza my wszyst kich, któ rym dro ga jest
pa mięć do ko nań na szych przod ków,
na uro czy stość któ ra roz pocz nie się
przed po mni kiem Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go 10 li sto pa da 2016 ro ku o go -
dzi nie 18-ej. Ma�riusz�Am�bro�ziak

CZ y  TA j nA sTR. 4

An drzej Wro na: je ste ście
nam bar dzo po trzeb ni
Od kil ku mie -
się cy dru ży -
na „ONI CO
AZS Po li tech -
ni ka War -
szaw ska” ma
no we go za -
wod ni ka, któ -
ry ma wy so -
kie am bi cje:
wy gry wać jak
n a j  w i ę  c e j
spo tkań i za -
pew nić so bie po now nie miej sce w re -
pre zen ta cji Pol ski. Mo wa o An drze ju
Wro nie. Z war szaw skim siat ka rzem roz -
ma wia my o po cząt kach przy go dy
z siat ków ką, po wro cie do do mu i am bi -
cjach na obec ny se zon z no wą dru ży ną.

CZ y  TA j nA sTR. 7
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Przesłanie Marszałka Piłsudskiego
do rodaków na 11 Listopada 2016
Tam, gdzie chodzi o życie, tam, gdzie chodzi o krew, jest ofiara
najłatwiejszą, chociaż w laury spowitą. To jest ofiara, na którą
Polak zapewne się zdobędzie. Ale idzie o ofiarę cięższą, idzie
o ofiarę robioną dla siły całego narodu, idzie o ofiarę
i umiejętności robienia ustępstw wzajemnych, idzie o ofiarę
z tego, co ludziom, być może, jest droższe, o ofiarę ze swych
przekonań i poglądów. Idzie o to, aby nasz kraj zrozumiał, że
swoboda to nie jest kaprys, że swoboda, to nie jest „mnie
wszystko wolno, a drugiemu nic”, że swoboda, jeżeli ma dać siłę,
musi jednoczyć, musi łączyć, musi rękę sąsiadom i przeciwnikom
podawać, musi umieć godzić sprzeczności, a nie tylko
przy swojem się upierać. Z takiej jedynie ustępliwości
wzajemnej, z takiego jedynie szanowania wzajemnego, z takiej
jedynie umiejętności podawania do wspólnej pracy dłoni
do wszystkich, wypływa moc wielka w chwilach trudnych
i w chwilach kryzysów państwowych. 
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sa mo rząd ność Ga ze ta Ma zo wiec kiej 
Wspól no ty sa mo rzą do wej

Re dak tor na czel ny Pa weł dą brow ski
p.da brow ski@mpg me dia.pl

Wy daw ca: MPG Me dia
ul.Cy pryj ska 2G, 02-761 War sza wa

Tel:221191569

Biu ro MWs
ul. ko szy ko wa 24 lok 12

00-553 War sza wa
biu ro@mws.org.pl
www.mws.org.pl

Re�dak�cja�nie�zwra�ca�tek�stów�nie�za�mó�wio�nych�
i�nie�gwa�ran�tu�je�ich�pu�bli�ka�cji.

Za�strze�ga�my�so�bie�pra�wodo�ko�ny�wa�nia�skró�tów�
i�ko�rek�ty�ję�zy�ko�wej.�

Za�in�for�ma�cje�za�war�te�w�re�kla�mach
re�dak�cja�nie�od�po�wia�da.

Gazeta
Samorządność

w dniu 1 paź dzier ni ka 2016 r.
w war sza wie od był się zjazd ma zo -
wiec kiej wspól no ty sa mo rzą do -
wej. pod czas zjaz du pre zes sto wa -
rzy sze nia przed sta wił spra woz da -
nie z dzia łal no ści or ga ni za cji za la -
ta 2012-2016. De le ga ci zjaz du
przy ję li uchwa łę o udzie le niu ab so -
lu to rium ustę pu ją ce mu za rzą do wi
i Ko mi sji re wi zyj nej. Oby ła się rów -
nież de ba ta nad pro jek ta mi
uchwa ły pro gra mo wej i or ga ni za -
cyj nej (uchwa ły do stęp ne
na www.mws.org.pl). zgod nie ze
sta tu tem sto wa rzy sze nia zo sta ły
wy bra ne no we wła dze. po kie ru ją
one dzia łal no ścią mws pod czas
no wej ka den cji 2016-2020.

skłAd ZARZądu MAZoWIeCkIej
WsPólnoTy sAMoRZądoWej: 
prezes: Konrad rytel 
– powiat wołomiński.

Wiceprezesi:
mariusz ambroziak 
– powiat sochaczewski,
Krzysztof górak 
– powiat radomski,
grzegorz nowosielski 
– powiat wyszkowski,
paweł Kłobukowski 
– powiat płocki,

grzegorz wysocki 
– Warszawa

sekretarz zarządu: 
Jerzy woźniak 
– Warszawa
skarbnik: paweł Dąbrowski
– Warszawa 

koMIsjA
ReWIZyjnA WsPólnoTy:
zdzisław brzeziński 
– powiat pruszkowski
marta sokół 
– powiat sochaczewski
paweł bednarczyk 
– powiat wołomiński
marcin wójcik 
– Warszawa
Józef melak 
– Warszawa

Pod czas ob rad zwró co no
uwa gę na ko niecz ność sze ro -
kiej współ pra cy z or ga ni za cja -
mi spo łecz ny mi o cha rak te rze
lo kal nym. Za pra sza my
do współ pra cy za rów no or ga ni -
za cje dzia ła ją ce na te re nie Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go jak
rów nież wszyst kie oso by któ re
ra zem z na mi chcą zmie niać
Ma zow sze! 

WWW.MWs.oRG.Pl

6 paź dzier ni ka 2016r. piotr gu ział
(rad ny m. st. z war szaw skiej wspól no -
ty sa mo rzą do wej) wraz z pio trem iko -
no wi czem i przed sta wi cie la mi or ga ni -
za cji lo ka tor skich roz po czę li zbiór kę
pod pi sów pod re fe ren dum w spra wie
od wo ła nia pre zy dent m. st. war sza wa
Han ny gron kie wicz -waltz. zbli ża my
się do pół met ku ak cji. 

Jak wy glą da zbiór ka? Czy War sza -
wia cy chęt nie pod pi su ją się pod wnio -
skiem?

– Ze bra li śmy już oko ło 60 ty się cy
pod pi sów. – mó wi nam Piotr Gu ział. To
mniej wię cej po ło wa te go co po trze ba.
Jed nak or ga ni za to rzy ak cji chcą ze brać
zde cy do wa nie wię cej niż wy ma ga ne
oko ło 135 ty się cy.

– Spo ty ka my się
z życz li wo ścią miesz kań -
ców War sza wy, któ rzy
chęt nie pod pi su ją się
pod wnio skiem. Od wie -
lu osób któ re w 2013 ro -
ku nie po pie ra ły ak cji
sły szę, że mia łem wte dy
ra cję. Po win ni śmy od wo -
łać Pre zy dent War sza wy
już kil ka lat te mu.
W naj bliż szych dniach
wzmo że my ak cję re fe -
ren dal ną. Uda nam się
ze brać pod pi sy! – do da je
Piotr Gu ział.

Na ze bra nie pod pi -
sów ini cja to rzy ak cji ma -
ją czas do 6 grud nia.
Przy po przed niej ak cji

re fe ren dal nej w 2013 ro ku War szaw ska
Wspól no ta Sa mo rzą do wa ze bra ła po -
nad 200 ty się cy pod pi sów. Re fe ren dum
się od by ło jed nak z uwa gi na zbyt ni ską
fre kwen cję w gło so wa niu nie by ło wią żą -
ce. Han na Gron kie wicz -Waltz za cho wa -
ła sta no wi sko Pre zy den ta War sza wy. 

Wię cej o ak cji re fe ren dal nej
na www.re fe ren dum war sza wa.pl 

11 listopada obchodzimy 98 rocznicę odzyskania niepodległości.
W tym dniu większość rodaków kieruje swoje myśli ku wielkim
wartościom i wielkiej idei, których syntezą jest słowo ojczyzna. 

Dzię ki zrzą dze niu Opatrz no ści, ży je my w okre sie na szych dzie jów, kie dy świę -
to wa nie Nie pod le gło ści mo że od by wać się bez prze szkód. Pa mię taj my jed nak
o tym, że po przed nie po ko le nie nie mia ło te go przy wi le ju. Nie speł na trzy dzie ści lat
te mu, ma ni fe sto wa nie wol no ści i su we ren no ści by ło ka ra ne re pre sja mi. Dla te go
w tym ra do snym dla Po la ków dniu, ogar nij my ser decz ną pa mię cią lu dzi opo zy cji
nie pod le gło ścio wej z lat 1981-1989. Oni swo ją wal ką i de ter mi na cją przy bli ży li dzi -
siej szej mło dej ge ne ra cji moż li wość pu blicz ne go za an ga żo wa nia i prze ży wa nia wol -
no ści. 

11 li sto pa da świę tu je my na róż ne spo so by. Jed ni bę dą uczest ni czyć w ofi cjal -
nych uro czy sto ściach or ga ni zo wa nych przez sa mo rzą dy, wła dze pań stwo we. In ni
wy ru szą na mar sze, po cho dy, im pre zy spor to we, wie czor ni ce, kon cer ty. To co po -
win no łą czyć wszyst kich, to świa do mość, że Nie pod le gła Pol ska jest war to ścią nie
do prze ce nie nia. Za Nią swo je ży cie „rzu ci ło na stos” kil ka po ko leń pol skich.
Przed ni mi wspól nie stań my na bacz ność i z wdzięcz no ścią po chyl my czo ła.

Cześć i chwa ła bo ha te rom Nie pod le gło ści!

ZA RZąd MA  Zo WIeC kIe j WsPól no T y sA Mo RZą do We j

Nowe władze MWS. Wspólnota po Zjeździe

Guział: jest już 60 tys. podpisów pod referendum
ws. odwołania Gronkiewicz-Waltz
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zJ: sza now ny pa nie pro fe so rze, wi -
tam po now nie na ła mach „ga ze ty sa -
mo rząd ność”, wy glą da na to że za -
szczy ca nas pan pro fe sor od świę ta,
szcze gól nie zaś w przy pad ku świę ta
Od zy ska nia nie pod le gło ści.

CK: Sta le ocze ku ję na pro po zy cję
kon tak tu od tak sza cow ne go or ga nu, ja -
kim jest „Ga ze ta Sa mo rząd ność” na co
dzień i od świę ta. Fak tem jed nak jest, że
dwu krot nie roz ma wia li śmy z oka zji waż -
nych świąt pań stwo wych

zJ: mam na dzie ję, że uspo so bię pa -
na pro fe so ra do po dzie le nia się z na -
mi hi sto rycz ną re flek sją zwią za ną ze
świę tem 11 li sto pa da, przy po mi na jąc
sło wa po ety win cen te go po la za -
czerp nię te z wier sza „pieśń o zie mi
na szej”:

"Baj�że,�ba�ju,�po�zwy�cza�ju
O�tym�na�szym�pięk�nym�pol�skim�kra�ju
Ty�le�szczę�ścia,�co�człek�prze�śni
Ty�le�ży�cia,�co�jest��w�pie�śni

A�czy�znasz�ty,�bra�cie�mło�dy
Two�je�zie�mie,�two�je�wo�dy
Z�cze�go�sły�ną,�kę�dy�gi�ną
W�ja�kim�kra�ju�i�Du�na�ju

A�czy�znasz�ty,�bra�cie�mło�dy
Two�jej�zie�mi�buj�ne�pło�dy
Po�la�bi�tew�-�oj�ców�gro�by�-
I�pa�miąt�ki�sta�rej�do�by

Twe�kur�ha�ny�i�mo�gi�ły
I�twe�dzie�je,�co�się�śćmi�ły��(…)

CK:  ..Pięk ny, po ru sza ją cy wiersz,
choć chy ba, zwłasz cza w ca ło ścio wym
uję ciu –  za po mnia ny. Po dob nie zresz -
tą jak wy da rze nia, skła da ją ce się na tak

epo ko wy dla Po la ków mo ment od zy -
ska nia w 1918 ro ku,  po 123 nie wo li,
pol skie go pań stwa. Świę tu je my oczy wi -
ście Dzień Nie pod le gło ści, ale ma ło
kto, po mi ja jąc pro fe sjo nal nych hi sto ry -
ków i mi ło śni ków hi sto rii, jest obec nie
w sta nie  ogar nąć ten splot oko licz no -
ści, na tu ry po li tycz no -dy plo ma tycz nej,
spo łecz no -eko no micz nej, mi li tar nej i
kul tu ro wej, któ ry zło żył się na fakt od -
ro dze nia pań stwa pol skie go. Weź my
dla przy kła du, pa mię ta jąc przy tym, że
jest to bar dzo waż ny, ale je dy nie frag -
ment wiel kiej ca ło ści, a mia no wi cie pol -
ski wy si łek zbroj ny w la tach I woj ny
świa to wej. Pol ski udział w bo jach na
róż nych fron tach przy kry ły wy da rze nia

II woj ny świa to wej, a  po nad to po li ty ka
prze mil cza nia i prze kła my wa nia, upra -
wia na w okre sie PRL. Kil ka po ko leń do -
wia dy wa ło się o Le ni no i – w od po wied -
nim za bar wie niu – o Mon te Cas si no,
na to miast bo je na Wo ły niu,
w Kar pa tach Wschod nich i
w głę bi ro syj skie go im pe -
rium przy kry wa ła co raz
grub sza war stwa hi sto rycz -
ne go ku rzu. Tym cza sem
szczę śli wie od mie ni ły się lo -
sy na szej oj czy zny i na szych
wschod nich są sia dów. I te -
raz moż na nie tyl ko za po -
śred nic twem do brej li te ra tu -
ry i źró deł in ter ne to wych,

ale tak że oso bi ście,
naj le piej ko rzy sta jąc
z usług wy spe cja li -
zo wa nych agen cji
tu ry stycz nych (jak
choć by świet nie
funk cjo nu ją cych
„Bez kre sów”),  od -
być za nie wiel kie
pie nią dze fa scy nu ją -
cą po dróż w sto sun -
ko wo nie od le głą
prze szłość – rap tem
sto lat! I na nie wiel -
ką od le głość – rap -
tem sto kil ka dzie -
siąt ki lo me trów, aby
do trzeć do miejsc
dro gich każ de mu
Po la ko wi, a więc do
Ko stiuch nów ki na
Wo ły niu, do Ra faj -
ło wej (obec nie By -
stri ca), Nad wór nej,
Pa siecz nej, Zie lo nej
i wresz cie do wą wo -

zu Le gio nów w Kar pa tach Wschod -
nich. To by ły miej sca krwa wych walk w
la tach 1915-1916, są tam za cho wa ne i
te raz co raz le piej pie lę gno wa ne żoł nier -
skie cmen ta rze.. Wy star czy tu wspo -

mnieć o wspól nym dzie le
pol skich i ukra iń skich har -
ce rzy w Ko stiuch nów ce na
Wo ły niu  – do pro wa dze niu
do do bre go sta nu, za nie -
dby wa nych la ta mi i nisz -
czo nych mo gił żoł nier -
skich, nie tyl ko pol skich i
au stro wę gier skich, ale też i
ro syj skich. To by ła naj -
krwaw sza bi twa wszyst kich
trzech bry gad Le gio nów

Pol skich, któ ra przy nio sła kil ka ty się cy
ofiar i cięż ko ran nych. Pa mięć o tych
wy da rze niach kul ty wu je tak że przed wo -
jen na szko ła pol ska, obec nie po grun -
tow nej od bu do wie cen trum dia lo gu
pol sko -ukra iń skie go.

Dla mi ło śni ków pił ki noż nej  Ko -
stiuch nów ka po win na być waż na rów -
nież i z te go po wo du, że tam w 1916 ro -
ku, a więc przed stu la ty,  za czy na ją się
dzie je war szaw skiej Le gii. 

Oczy wi ście ta kich miejsc pa mię ci
o pol skich zma ga niach wo jen nych jest
znacz nie wię cej. Pa mię ta jąc o Le gio -
nach Jó ze fa Pił sud skie go nie moż na
prze cież za po mi nać  o da ni nie krwi
żoł nie rzy i ofi ce rów Le gio nu Pu ław -
skie go czy też Kor pu su Pol skie go gen.
Jó ze fa Do wbo ra -Mu śnic kie go oraz  in -
nych ugru po wań woj sko wych. Jest na -
dzie ja, ze obec nie po wie lu la tach
amne zji, czy też ta bu izo wa nia i prze -
kła my wa nia wie dza o tam tych la tach,
jak że waż nych w per spek ty wie dzie jów
naj now szych Pol ski, sta nie się trwa łym
i ży wym ele men tem współ cze snej
świa do mo ści hi sto rycz nej Po la ków.
Oby tak się dzia ło…

zJ: Dzię ku ję, pa nu pro fe so ro wi, za tę
od święt ną ga wę dę o śla dach hi sto rii
od ro dze nia pol ski. za pew niam przy
tym, że wśród ma zo wiec kich sa mo -
rzą dow ców za wsze znaj dzie się  wie -
lu, któ rzy zo sta wia jąc in nym mar gi -
nes pa trio tycz nej obo jęt no ści czy pa -
trio tycz nej agre sji  wsłu chi wać się bę -
dą w opo wie ści o na szej  hi sto rii i po -
zna wać za cho wa ne do dziś hi sto rycz -
ne pa miąt ki

RoZ Mo Wę PRZe PRo WA dZIł: Z.j.jAC kIe WICZ
FoT. PAWeł MAlACZeWskI

Od święt na lek cja hi sto rii 
czy li roz mo wa z hi sto ry kiem, pro fe so rem Ce za rym e. kró lem z oka zji 11 li sto pa da o ist nie ją cych do dziś śla dach od zy ski wa nej nie pod le gło ści. 

na te re nie Cy ta de li od kry to gro by
i szcząt ki 80 osób. zna le zi sko po cho -
dzi sprzed lat 30. XiX wie ku oraz
z okre su ii woj ny świa to wej. ar che -
olo dzy na tra fi li na szcząt ki pod czas
prac po prze dza ją cych bu do wę no wej
sie dzi by mu zeum woj ska pol skie go. 

Ludz kie szcząt ki na te re nie Cy ta -
de li War szaw skiej od kry to na po cząt -
ku paź dzier ni ka w trak cie bu do wy
no we go wjaz du do pla no wa nej sie dzi -
by Mu zeum Woj ska Pol skie go – po -
in for mo wa ła Ma rze na Ka sprzyc ka,
któ ra pro wa dzi ba da nia ar che olo gicz -
ne na te re nie Cy ta de li. O zna le zi sku
po in for mo wa no żan dar me rię, pro ku -
ra tu rę oraz bie głe go an tro po lo ga,
któ ry stwier dził, że ko ści le żą w zie mi
nie dłu żej niż 60 lat.

W miej scu, w któ rym do ko na no
od kry cia, w XVII i XVIII wie ku znaj do -
wał się cmen tarz ewan ge lic ki, któ ry zo -
stał znisz czo ny pod czas bu do wy Cy ta -
de li. We dług spe cja li stów szcząt ki po -

cho dzą naj praw do po dob niej z te go
cmen ta rza, a po nie waż zlo ka li zo wa ne
by ły po ni żej po sa do wie nia mu ru
obron ne go, mu szą po cho dzić naj póź -
niej z po cząt ków XIX wie ku.

Ar che olo dzy zna leź li m.in. zbu twia -
łe drew no bę dą ce po zo sta ło ścia mi
po trum nach. Był to grób dziec ka i mat -
ki, w któ rym od kry to me da lik z wi ze -
run kiem św. Te re sy z Avi la, wy bi ty
w 1622 r. w Rzy mie. Oprócz te go tra fi -
li na pięć gro bów zbio ro wych
sprzed 1834 ro ku oraz grób żoł nie rza ze
szcząt ka mi mun du ru Woj ska Pol skie go
z 1939 ro ku.

Wszyst kie zna le zio ne szcząt ki zo sta -
ną po cho wa ne na jed nym z war szaw -
skich cmen ta rzy. Pra ce zwią za ne z bu -
do wą Mu zeum Woj ska Pol skie go zo sta -
ną wzno wio ne po prze nie sie niu szcząt -
ków na cmen tarz. 

FoT. Mon
An nA WI T yń skA

na Cy ta de li zna le zio no szcząt ki i gro by 80 osób
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Już od 2006 ro ku, w wi gi lię Świę ta
nie pod le gło ści człon ko wie sto wa rzy -
sze nia na rzecz roz wo ju zie mi iłow -
skiej i ma zo wiec kiej wspól no ty sa -
mo rzą do wej or ga ni zu ją co rocz ne ob -
cho dy w iło wie jed ne go z naj więk -
szych świąt pań stwo wych w pa trio -
tycz nym ka len da rzu po la ków. w 2006
ro ku or ga ni za to rzy oraz oko licz ni
miesz kań cy w to wa rzy stwie go ścia
ho no ro we go, ge ne ra ła Dy wi zji le on
Ko mor nic kie go zło ży li kwia ty
przed po mni kiem mar szał ka Jó ze fa
pił sud skie go. po mnik ów od sło nię ty
i po świę co ny w sierp niu te goż ro ku,
znaj du je się nie opo dal miej sca przed -
wo jen nej lo ka li za cji, przy ryn ku sta -
ro miej skim w iło wie. po zło że niu
kwia tów uczest ni cy wy słu cha li wy kła -
du pa na ge ne ra ła pt. „Świę to nie pod -
le gło ści, dla cze go 11 li sto pa da”. 

Rok póź niej w 2007 ro ku, w bla sku
po chod ni uczczo no mi nu tą ci szy pa -
mięć obroń ców Oj czy zny, od śpie wa no
Hymn Pol ski i Pierw szą Bry ga dę oraz
zło żo no kwia ty pod ta bli cą Mar szał ka.
Na dal sze uro czy sto ści za pro sił zgro ma -
dzo nych do za byt ko wych po miesz czeń
Ze spo łu Pa ła co we go w Słu bi cach ich
wła ści ciel Sła wo mir Am bro ziak.
Przed uczest ni ka mi wy stą pi li ar ty ści
The atrum Mun di – Te atral ne go Cen -
trum War to ści i Po jed na nia im. Mie czy -
sła wa Ko tlar czy ka z Lu bo rzy cy pod Kra -

ko wem pre zen tu jąc spek takl „Ko ściusz -
ko – wę drów ki po śla dach hi sto rii”.

W 90-rocz ni cę Od zy ska nia Nie pod -
le gło ści na uro czy sto ści do Iło wa przy -
był ho no ro wy gość – ge ne rał bry ga dy
Sła wo mir Pe te lic ki. Tra dy cyj nie, pod po -
mni kiem Mar szał ka, od mó wio no mo -
dli twę, zło żo no kwia ty, a na ko niec
wspól nie śpie wa no pa trio tycz ne pie śni.
Pierw szy raz z oka zji ob cho dów Świę ta
Nie pod le gło ści or ga ni za to rzy za pro si li
uczest ni ków do au li Gim na zjum w Iło -

wie na uro czy sty kon cert, któ re go
gwiaz dą był zna ny ak tor i sa ty ryk Ja cek
Fe de ro wicz. 

Rok 2009 był czwar tym z ko lei
świę tem, któ re po łą czy ło spo łecz ność
iłow ską zgro ma dzo na przed po mni -
kiem Mar szał ka. Pierw szy raz po ja wi ła
się na na szych ob cho dach de le ga cja
Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej
w War sza wie pod do wódz twem obec ne -
go rek to ra uczel ni, puł kow ni ka Ta de -
usza Szczur ka, któ ra już co rocz nie wy -

sta wia War tę Ho no ro wą, a puł kow nik
Szczu rek jest sta łym na szym go ściem.
Go ściem ho no ro wym był te go ro ku
Prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Ze -
spo łu na Rzecz Ka to lic kiej Na uki Ko -
ścio ła – po seł Ta de usz Woź niak. Kon -
cert tra dy cyj nie od był się w au li Gim na -
zjum, a gwiaz dą wie czo ru był Jan Pie -
trzak, któ ry za pre zen to wał kon cert p. t.
„Że by Pol ska by ła Pol ską”. 

Ko lej ne uro czy sto ści, mi mo, że
mia ły sce na riusz po dob ny do do tych -
cza so wych róż nił udział oso bo wy go ści
ho no ro wych, a tak że gwiazd wy stę pu ją -
cych przed pu blicz no ścią. 

Splen do ru na szym ob cho dom do -
da wa ła obec ność na uro czy sto ści Pań
Ka czo row skich – Pa ni Pre zy den to wej
Ka ro li ny i cór ki pre zy denc kiej ro dzi ny
– Ja go dy, druh ny Fran cisz ki Agha ma -
lian -Ko niecz na – Prze wod ni czą cej
Związ ku Har cer stwa Pol skie go we Fran -
cji, Se na tor An ny Ma rii An ders. Wśród
go ści by li tak że – by ły Mi ni ster w rzą -
dach Ja na Ol szew skie go i Han ny Su -
choc kiej, Se na tor i Po seł, za ło ży ciel
i wie lo let ni Prze wod ni czą cy NSZZ Rol -
ni ków In dy wi du al nych Ga briel Ja now -
ski,   gen. Mie czy sław Wa len ty no wicz,
ma jor Wa cław Si kor ski ps. „Bo cian”
– je den z nie wie lu ży ją cych do dziś Żoł -
nie rzy Wy klę tych. 

Każ de go ro ku w uro czy sto ści bie -
rze udział ksiądz pro boszcz Krzysz tof

Bo ruc ki, a w Dniu Świę ta Nie pod le gło -
ści jest od pra wia na Msza świę ta za Oj -
czy znę.

Wśród ar ty stów, któ rzy wy stą pi li
przed Iłow ską pu blicz no ścią by li – zna -
ny pio sen karz i sa ty ryk An drzej Ro sie -
wicz, In na Ka mar jan i Ju lia Kru kow ska,
miesz ka ją ce w Tasz kien cie ar tyst ki
o pol skich ko rze niach, cy trzy sta Grze -
gorz To ma szew ski, któ ry za chwy cił swo -
ją pro fe sjo nal ną grą na rzad ko spo ty ka -
nym in stru men cie, Ka pe la Wi leń ska,
ma ją ca w swo im re per tu arze licz ne zna -
ne prze bo je folk lo ru miej skie go oraz
zna ne i czę sto śpie wa ne utwo ry mu zycz -
ne, Red bad Klijn stra oraz Łu kasz Je mio -
ła Band w spek ta klu „Ku po krze pie niu
serc” 

W bie żą cym ro ku Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Roz wo ju Zie mi Iłow skiej
i Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do -
wa or ga ni zu ją już po raz je de na sty
w tym wy mia rze ob cho dy Świę ta Nie -
pod le gło ści. Za pra sza my wszyst kich,
któ rym dro ga jest pa mięć do ko nań na -
szych przod ków, na uro czy stość któ ra
roz pocz nie się przed po mni kiem Mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go 10 li sto pa -
da 2016 ro ku o go dzi nie 18-ej. Po uro -
czy stym ape lu, w au li Gim na zjum wy -
stą pią ze spo ły – „Mło de Kur pie”
i „Dzień Do bry”.

MA RIusZ AM BRo ZIAk
An dRZe j CIoł koW skI

Jw: 11 li sto pa da jest do brym mo men -
tem, że by przed sta wić pań stwu no wą
ini cja ty wę miesz kań ców rem ber to -
wa. rem ber tów to naj mniej sza dziel -
ni ca war sza wy, jed nak jej miesz kań cy
od kil ku lat są przy kła dem na nie zwy -
kłą ak tyw ność spo łecz ną. sto imy
przy uli cy, a obok, jak uli ca dłu ga cią -
gnie się be to no wy mur. to tu ma się
zre ali zo wać pro jekt o któ rym roz ma -
wia my.

aleK san Der le siń sKi: Wej dę Ci
w sło wo „ma się zre ali zo wać”, to nie jest
naj lep sze okre śle nie, bez za an ga żo wa nia
miesz kań ców na szej dziel ni cy, bez
wspar cia or ga ni za cji po za rzą do wych,
nie osią gnie my ce lu.

Jw: a ten cel, to? 
AL: Przed woj ną, dziel ni ca,

jesz cze ja ko od ręb ny od War sza wy
or ga nizm, mia ła swój sym bol, był
nią obe lisk z po pier siem mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go. W cza sie woj -
ny znisz czy li go Niem cy. Uwa żam,
że lo kal nym spo łecz no ściom po -
trzeb ne są sym bo le z któ ry mi moż -
na się iden ty f i ko wać. To bu du je
po czu cie wza jem nej wię zi mię dzy
miesz kań ca mi. Sca la lo kal ną spo -
łecz ność. Ta więź z ko lei, spra wia,
że czu je my się go spo da rza mi miej -
sca w któ rym miesz ka my. W prak -
ty ce prze kła da się nie tyl ko na wza -
jem ną są siedz ką życz li wość ale
i na spo łecz ną ak tyw ność, na chęć
do dzia ła nia na rzecz wspól ne go
do bra. Sło wem, po trze bu je my spo -
iwa. Tym spo iwem ma być wspól ne
ma lo wa nie mu ra lu.

Jw. mu ra li ma my w du żych mia stach
spo ro, są atrak cją es te tycz ną, nie wy -
da je mi się że by by ły one ja kimś szcze -
gól nym spo iwem dla miesz kań ców.

AL:. Ten mu ral bę dzie. Z wie lu przy -
czyn. Po wsta nie na mu rze któ ry od za -
wsze szpe ci na sza dziel ni cę. Mur ma pra -
wie ki lo metr dłu go ści, spa cer lub po dróż
wzdłuż nie go mo że wpę dzić w de pre sję.
Sło wem mur się mar nu je. Chce my by by
na mu rze po wstał Me ga Mu ral Hi sto -
rycz ny – swo ista lek cja hi sto rii. Pol skie
dzie je są ści śle zwią za ne z hi sto rią pol -
skie go orę ża. To się do sko na le wpi su je
w spe cy fi kę Rem ber to wa, na sza dziel ni ca
po wsta ła wo kół obiek tów woj sko wych,
te ren obec nej Aka de mii Sztu ki Wo jen -
nej, to per ła ar chi tek tu ry war szaw skiej.
Dla te go za de cy do wa li śmy, że chce my by
ta ka wła śnie te ma ty ka po ja wi ła się
na mu rze od dzie la ją cym cy wil ną część
Rem ber to wa od te re nu ASz Woj. 

Jw. a do kład nie? Od cze go chce cie za -
cząć?

AL: Z po my słem no sze się od kil ku
lat. Po my śla łem by za cząć od po sta ci
Żoł nie rzy Wy klę tych. Trzy la ta te mu
o ich upa mięt nie niu by ło jesz cze do syć
ci cho, a nasz mur na da je się z na ten cel
ide al nie. Chcę by o po sta ciach przed sta -
wia nych na mu ra lu de cy do wa li głów nie
miesz kań cy. Tam wspól nie bę dzie my
de cy do wać o kształ cie mu ra lu. Re ali za -
cja pro jek tu zaj mie kil ka, mo że kil ka na -
ście lat, ale chce my że by co ro ku po -
wsta wał no wy ele ment. 

Jw: mó wisz, że po mysł ma już po -
nad 2 la ta. Cze mu przy go to wa nia ty le
trwa ły?

AL: Oka za ło się, że mur a wła ści wie
in te re su ją ca nas je go „cy wil na” stro -
na ma do syć ma do syć skom pli ko wa ną
sy tu ację praw ną. Le gal ne ma lo wa nie
mu ra lu wy ma ga ło opi nii Wo je wódz kie -
go Kon ser wa to ra Za byt ków oraz zgo dy
Aka de mii Sztu ki Wo jen nej. Obie zgo dy
już ma my. Mo że my za czy nać!

Jw: ile bę dzie kosz to wa ło zre ali zo wa -
nie te go am bit ne go pla nu?

AL: Ca łość – for tu nę. Nie zra ża nas
to bo nie pla nu je my zre ali zo wać wszyst -
kie go za jed nym za ma chem. Jak wspo mi -
na łem po wsta nie Me ga Mu ra lu Hi sto -
rycz ne go jest za pla no wa ne na la ta. Chce -
my, by na w każ dym eta pie je go two rze -
nia par ty cy po wa li miesz kań cy Rem ber to -
wa, a tak że za in te re so wa ne je go po wsta -
niem in sty tu cje. Bę dzie my zbie rać ja ko
sto wa rzy sze nie ce gieł ki – wpła ty na re ali -
za cję pro jek tu. Koszt jed ne go mu ra lu nie
bę dzie prze kra czał 1tys zł. MMH po -

wsta nie w ta ki tem pie w na ja kie po zwo -
lą skład ki. Już dziś ma my za pew nie nie,
że pro jekt wes prze fi nan so wo Ma zo wiec -
ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa, wspar cie
MWS po zwo li nam za cząć od kil ku mu -
ra li jed no cze śnie. Li czy my, też że nie bę -
dzie to jed no ra zo we za an ga żo wa nie lecz
sta ła współ pra ca.

Jw. a wy bór po sta ci? Kto bę dzie de -
cy do wał o tym, kto ma być uwiecz nio -
ny na mu rze wzdłuż al. sztan da rów?

AL: Bę dzie my or ga ni zo wa li w in ter -
ne cie pu blicz ne an kie ty. Już te raz za pra -
szam do po lu bie nia na fa ce bo oku fa pa -
ge Ma ga Mu ral Hi sto rycz ny. Nie rosz -
czę so bie pra wa do de cy do wa nia o tym,
kto w pierw szej ko lej no ści za słu gu je
na upa mięt nie nie. Sko ro chce my, że by
mu ra le po sta ły z pu blicz nych skła dek,
uwa żam, że na tu ral ne bę dzie gdy miesz -
kań cy bę dą de cy do wać o je go osta tecz -
nym kształ cie. Bę dzie my ma lo wać Żoł -

nie rzy Wy klę tych, bu dzą cych do sil ne
emo cje. Po nie waż za le ży mi, wy da rze nie
ja kim bę dzie ma lo wa nie mu ra lu mia ło
też wa lor edu ka cyj ny. Pla nu ję zor ga ni -
zo wać pre lek cje do ty czą ce ak tu al nie
uwiecz nia nej po sta ci.

Jw. Dla cze go wy bra łeś aku rat Żoł nie -
rzy wy klę tych, czy nie uwa żasz, że to
te mat już za go spo da ro wa ny po li tycz -
nie?

AL: Tak, bo ję się po li ty ki. Sta li śmy
się na ro dem po dzie lo nym. Sym bo le są
za własz cza ne przez par tie. Wszyst ko ma
okre ślo ny po li tycz nie kon tekst. Zo sta li -
śmy po dzie le ni i za szu flad ko wa ni. Nie
ma miej sca na nor mal ność. W po dzie -
lo nym na ro dzie, war to ści tra cą swój
pier wot ny sens. Wol ność ko ja rzo na jest
bra kiem za sad. Pa trio tyzm z za ścian ko -
wo ścią. Po li ty cy po win ni być za do wo le -
ni! Spo łe czeń stwem po dzie lo nym na ja -
sno okre ślo ne gru py ła two się rzą dzi.
Uprosz czo ny czar no -bia ły świat to wy -
ma rzo ne po le dzia ła nia. Dziel i rządź.
Tyl ko czy je ste śmy wol nym na ro dem?

Jw: roz pę dzi łeś się, ale zbo czy łeś
z te ma tu. Żoł nie rze wy klę ci są ko ja -
rze ni z okre ślo ną opcję po li tycz ną.

AL: Żoł nie rze Wy klę ci, nie by li
czar no -bia li, ich lo sy moż na oce niać we
wszyst kich od cie niach sza ro ści. Wal czy -
li w tra gicz nych cza sach, gdy wy bo ry
nie by ły jed no znacz ne a za sa dy któ re
nam, współ cze snym wy da ją się oczy wi -
ste, roz my wa ły się. Pa trio tyzm, bo ha ter -
stwo – to oni wy zna cza li na no wo gra -
ni ce tych po jęć i po no si li od po wie dzial -
ność za swo je wy bo ry. W po świę ce niu
Żoł nie rzy Wy klę tych zo sta ła prze cho -
wa na dla nas iskra wol no ści. Od biór te -
go mu ra lu bę dzie spraw dzia nem czy
do niej doj rze li śmy.

Iłow ski wkład w bu do wa nie pol sko ści

Po trzeb na nam więź, po mo że nam mu ral – Me ga Mu ral Hi sto rycz ny
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za na mi spo tka nie z ro dzi na mi Żoł -
nie rzy wy klę tych. Ja kie by ły po wo dy
zor ga ni zo wa nia ta kie go spo tka nia?

Spo tka nie by ło ko lej nym wy da rze -
niem ma ją cym przy wró cić pa mięć
o Żoł nier zach Wy klę tych. Na pod sta wie
zor ga ni zo wa nych do tych czas wy da rzeń
stwier dzi łem, że po trzeb na jest uro czy -
stość, pod czas któ rej głów ny głos zo stał -
by od da ny naj bliż szym po mor do wa -
nych Żoł nie rzy. Pra gną łem aby po la -
tach przy mu so we go mil cze nia mo gli
opo wie dzieć o tym co spo tka ło ich ro -
dzi ny ze stro ny ko mu ni stów. 
Czy trud no by ło na kło nić do przy jaz -
du ro dzi ny Żoł nie rzy?

Kon takt z Ro dzi na mi mam od wie -
lu lat. Za wsze przyj mu ją mo je za pro sze -
nia. Uro czy sto ści w Sta rych Gał kach są
jesz cze jed ny mi z nie licz nych po świę co -
nych Żoł nie rzom Wy klę tym z od dzia łu
sier żan ta Wik to ra Stry jew skie go, dla te -
go też Ro dzi ny za każ dym ra zem są
z na mi. Nie ste ty czas bie gnie nie ubła -
gal nie, stan zdro wia a tak że od le głość
spra wia, że nie za wsze wszy scy mo gą
przy je chać. War to od no to wać, że Pan
An drzej Stry jew ski ucie ka jąc w dzie ciń -
stwie przed ko mu ni stycz ny mi opraw ca -
mi wy pro wa dził się aż w oko li ce El blą -
ga. Z bie giem cza su co raz trud niej po -
ko nać ta ką od le głość.
Jak pan oce nia prze bieg spo tka nia?
Czy coś pa na za sko czy ło?

Spo tka nie uwa żam za bar dzo uda ne
i waż ne w utrwa la niu pa mię ci o Żoł nier -
zach Wy klę tach. Wie dza o tam tych cza -
sach, prze śla do wa nich i tor tu rach, któ -
rym by li pod da wa ni wal czą cy o nie pod -
le głość Żoł nie rze Wy klę ci jest co raz
szer sza. W każ dym ko lej nym wy da rze -
niu uczest ni czą no we gru py mło dzie ży.
Je stem prze ko na ny, że na dłu go zo sta ną
w ich pa mię ci sło wa, któ re usły sze li 8
paź dzier ni ka. Wstrzą sa ją cy był opis
chwi li kie dy wy pro wa dza no na śmierć
sier żan ta Wik to ra Stry jew skie go z ce li
wię zien nej.

Naj więk sze za sko cze nie? Tak, był ta -
ki mo ment gdy zo ba czy łem eki pę re -
por te rów TVP3 a na stęp nie te go sa me -
go dnia emi sje re por ta żu z Ga łek
w „Ku rie rze Ma zo wiec kim”. Uwa żam,
że wy da rze nia or ga ni zo wa ne w Sta rych
Gał kach wkro czy ły w re gio nie do ści słej
czo łów ki uro czy sto ści po świę co nych
Żoł nie rzom Wy klę tym.
Któ ry mo ment spo tka nia uwa ża pan
za szcze gól ny?

Każ da wy po wiedź by ła bar dzo waż -
na. Gdy bym miał jed nak wy brać wska -
zał bym na trzy mo men ty. Po pierw sze,
wspo mnie nia ka pi ta na re zer wy Hen ry -
ka Koń czy kow skie go ps. „Ha licz” Żoł -
nie rza Har cer skie go Ba ta lio nu Ar mii
Kra jo wej „Zoś ka” przed sta wio ne przez
Pa na An drze ja Koń czy kow skie go a do -
ty czą ce okre su kie dy Pan Hen ryk Koń -
czy kow ski prze by wał ra zem z sier żan -
tem Wik to rem Stry jew skim w jed nej
wię zien nej ce li. Po dru gie, sło wa Pa ni
Bar ba ry Bro jek sio strze ni cy Zyg fry da
Ku liń skie go ps.”Al bin” Żoł nie rza Wy -
klę te go o tym jak ko mu ni ści oszu ka li
naj bliż szą ro dzi nę w ta ki spo sób aby ro -
dzi na nie mo gła się po że gnać z Żoł nie -
rza mi Wy klę ty mi przed ich za mor do wa -
niem. Po trze cie, chwi la kie dy Pan An -
drzej Stry jew ski na zwał mnie swo im
bra tem.
Co by ło naj trud niej sze w or ga ni za cji
spo tka nia?

Rze czy, na któ re nie mie li śmy wpły -
wu a nie by ły w na szym po sia da niu.
Mam na my śli cho ciaż by sprzęt na gła -
śnia ją cy. Na szczę ście szko ła z Ma łej
Wsi wspar ła nas w tym za kre sie i głos
osób prze ma wia ją cych mógł do trzeć
do wszyst kich ze bra nych.
spe cjal ne po dzię ko wa nia?

Tak, oczy wi ście, li sta jest bar dzo
dłu ga. Przede wszyst kim po dzię ko wa nia
dla Ro dzin Żoł nie rzy Wy klę tych
za przy by cie i za bra nie gło su. Dzię ku je
Ro dzi nie Wik to ra Stry jew skie go, Ro dzi -
nie Elż bie ty Ko za nec kiej oraz Ro dzi nie

Zyg fry da Ku liń skie go. Bar dzo dzię ku je
Pa nu Se na to ro wi Mar ko wi Mar ty now -
skie mu za pa tro nat ho no ro wy, obec -
ność na spo tka niu oraz po moc w zor ga -
ni zo wa niu uro czy sto ści. Dzię ku ję Pa nu
An drze jo wi Koń czy kow skie mu
za przed sta wio ne wspo mnie nia. Dzię ku -
je har ce rzom z 437 Dru ży ny Star szo har -
cer skiej „Nad wi ślań skie So ko ły” z Czer -
wiń ska nad Wi słą za pod nio sły kon cert
pie śni pa trio tycz nych. Dzię ku je har ce -
rzom z 44 Dru ży ny Star szo har cer skiej
„SFO RA” z Bli cho wa za pre zen ta cje
pięk nej gra fi ki upa mięt nia ją cej wy da rze -
nia z 8 lu te go 1949 ro ku. Dzię ku je
wspa nia łej mło dzie ży, któ ra do tar ła
do nas z gmi ny Bul ko wo. Dzię ku ję Pa -
nu Ga brie lo wi Gra czy ko wi Wój to wi
Gmi ny Bul ko wo oraz Pa nu Mar ci no wi
Gor ta to wi Wój to wi Gmi ny Czer wińsk
nad Wi słą za po moc mło dzie żyw do tar -
ciu na spo tka nie. Je stem tak że nie zmier -
nie wdzięcz ny Przed sta wi cie lom Sto wa -
rzy sze nia Hi sto rycz ne go 11 Gru py
Ope ra cyj nej NSZ z Płoc ka za wspar cie,
któ re sta le otrzy mu je. W tym miej scu
chciał bym bar dzo za chę cić wszyst kich,

któ rym bli ska jest pa mięć o Żoł nier zach
Wy klę tych do kon tak tu ze sto wa rzy sze -
niem. Na ko niec pra gnę rów nież po -
dzię ko wać stra ża kom z Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Sta rych Gał kach,
dzie ki któ rym mo gli śmy zor ga ni zo wać
tą uro czy stość. Wszyst kim za an ga żo wa -
nym oraz przy by łym ser decz nie dzię ku -
je.
Czy miesz kań cy chęt nie uczest ni czą
w te go ty pu uro czy sto ściach?

Chy ba naj lep szą od po wie dzią na to
py ta nie jest fakt, iż za każ dym ra zem sa -
la wy peł nio na jest po brze gi a wszyst kie
miej sca sie dzą ce są za ję te. War to przyjść
na ta ką uro czy stość i po czuć pa nu ją cy
na strój. Z pew no ścią kto raz przyj dzie
bę dzie chciał przyjść ko lej ny raz. Za pra -
szam do spraw dze nia.
spo tka nie by ło trze cim wy da rze niem
po świę co nym Żoł nie rzom wy klę tym
or ga ni zo wa nym przez pa na w tym ro -
ku. Czy uwa ża pan że jest po trze ba or -
ga ni zo wa nia ta kich wy da rzeń?

Tak. Pa mię taj my że przez dzie się -
cio le cia był to te mat za ka za ny, o któ -
rym nie wol no by ło roz ma wiać. Hi sto -

ria zo sta ła za kła ma na a pa mięć o bo ha -
te rach by ła la ta mi skry wa na. Jesz cze
obec nie mi mo, że epo ka sta li ni zmu już
daw no się skoń czy ła sły szy my róż ne
pró by szka lo wa nia Żoł nie rzy Wy klę -
tych. Dla te go na le ży mó wić o Żoł nier -
zach Wy klę tych. Ko mu ni stycz na pro pa -
gan da o Żoł nier zach Wy klę tych trwa ła
nie prze rwa nie od 1945 ro ku i wy rzą dzi -
ła ogrom ne spu sto sze nia w ludz kich
umy słach. Zmia na na stą pi ła w 2011 ro -
ku kie dy to dzię ki roz po czą tym sta ra -
niom śp Le cha Ka czyń skie go Pre zy den -
ta RP zo stał usta no wio ny Na ro do wy
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.
Trud no jed nak wy ma zać w kil ka lat
kłam stwa po nad 65 let niej pro pa gan dy.
Czy trud no od kry wać praw dę i pa -
mięć o Żoł nier zach wy klę tych?

Nie ma jed no znacz nej od po wie dzi
na to py ta nie. Z pew no ścią wśród mło -
dzie ży jest bar dzo wi docz ne pra gnie nie
po zna nia praw dy o tam tych cza sach.
Na to miast wśród osób do ro słych nie -
rzad ko spo ty kam się z nie chę cią, cza sa -
mi otwar tą a cza sa mi skry wa ną. My ślę,
że mo gą to być oso by po wią za ne z ów -
cze snym apa ra tem bez pie czeń stwa.
W tym miej scu przy po mnę sło wa Pa -
na Jac ka Paw ło wi cza Dy rek to ra Mu -
zeum Żoł nie rzy Wy klę tych i Więź niów
PRL wy po wie dzia ne 17 wrze śnia br
pod czas uro czy sto ści zwią za nych z od -
sło nię ciem pan te onu Żoł nie rzy Wy klę -
tych i gro bow ca ro dzi ny Bro nar skich.
W trak cie tej uro czy sto ści przed sta wił
tra gicz ny los He le ny i Ja dwi gi Bro nar -
skiej, nad któ ry mi pa stwi li się lu dzie
z płoc kie go ra tu sza i dy rek to rzy z za kła -
du pra cy. Te cza sy nie są od le głe, wie lu
opra ców wciąż ży je i z pew no ścią te
oso by naj gło śniej ne gu ją praw dę o Żoł -
nier zach Wy klę tych.
Ja kie ko lej ne wy da rze nie pan pla nu -
je?

Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych, któ ry w Sta rych Gał kach bę -
dzie ob cho dzo ny 4 mar ca 2017r. Ser -
decz nie za pra szam do udzia łu w uro czy -
sto ściach.
Dzię ku ję za roz mo wę.

RoZ MA WIAł PA Weł kło Bu koW skI
Wy  WIAd ukA  ZAł sIę nA PoR TA lu

WWW.e -Wy sZo GRod.Pl

11 listopada uroczyste
otwarcie Świątyni
opatrzności Bożej
na Wilanowie
11 li sto pa da 2016 ro ku w na ro do we Świę to nie pod le gło -
ści uro czy ście otwar ta zo sta nie Świą ty nia Opatrz no ści
bo żej na war szaw skim wi la no wie. bu do wę roz po czę to
w 2003 ro ku, ale trze ba przy po mnieć, że sa ma de cy zja
o jej wy bu do wa niu zo sta ła pod ję ta aż 225 lat te mu.

„Po 225 la tach od uchwa ły Sej mu Wiel kie go obie cu ją cej
Bo gu wy bu do wa nie Wo tum Na ro du za uchwa le nie Kon sty -
tu cji 3 ma ja, otwo rzy my dla wier nych drzwi Świą ty ni Opatrz -
no ści Bo żej” – po da no na stro nie Cen trum Opatrz no ści Bo -
żej.

Bu do wa świą ty ni cią gnę ła się przez la ta, by ła kil ka ra zy
prze ry wa na. Głów nym pro ble mem by ły pie nią dze, któ rych
bra ko wa ło. Jed nak te raz bu do wę uda ło się ukoń czyć i na Na -
ro do we Świę to Nie pod le gło ści zo sta nie ofi cjal nie otwar ta. 

spotkanie klubu Gospodarczego
MWs – Bank Pocztowy
20 paź dzier ni ka w biu rze mws przy ul. Ko szy ko wej 24 w war sza wie od by ło się
spo tka nie w ra mach Klu bu go spo dar cze go ma zo wiec kiej wspól no ty sa mo rzą -
do wej. go ść mi sto wa rzy sze nia by li przed sta wi cie le ban ku pocz to we go z człon -
kiem za rzą du pa nem ro ber tem Ku rasz kie wi czem.

Dzia ła czom sa mo rzą dów lo kal nych m.in. z Tłusz cza, Wo ło mi na, Prusz ko wa,
War sza wa -Ocho ta zo sta ły za pre zen to wa ne moż li wo ści współ pra cy. Klu czo wym za -
gad nie niem by ła pro po zy cja wspar cia przez Bank Pocz to wy jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go i wspól not miesz ka nio wych. 

W naj bliż szych mie sią cach pla nu je my ko lej ne spo tka nie w ra mach Klu bu Go -
spo dar cze go MWS. Oso by za in te re so wa ne udzia łem za pra sza my do kon tak tu.

Wywiad z Panem Marcelim szkopkiem – kustoszem
pamięci o Żołnierzach Wyklętych w starych Gałkach
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„stru ny Hi sto rii” to cy klicz ne spo tka -
nia mu zycz ne, któ ry mi po my sło daw -
cy chcą kul ty wo wać pa mięć o bo ha te -
rach pol skiej hi sto rii, tych naj bar dziej
roz po zna wal nych i tych bez i mien -
nych. „stru ny Hi sto rii” ma ją być mą -
drą roz mo wą o hi sto rii. roz mo wą
pro wa dzo ną ję zy kiem po etyc kiej pio -
sen ki, na stru nach współ cze snych
bar dów, gło sa mi wiesz czów. 

W ra mach cy klu wy stą pi li już Ma te -
usz Na gór ski, w przed dzień ko lej nej
rocz ni cy agre sji ra dziec kiej na Pol skę.
Z ko lei 3 li sto pa da w Osso wie (gmi -
na Wo ło min, po wiat wo ło miń ski) po ja -
wił się Kwar tet Pro For ma. Za pre zen to -
wał m.in. pio sen ki wła sne, a tak że utwo -
ry Jac ka Kacz mar skie go, Prze my sła wa

Gin trow skie go, do słów Zbi gnie wa Her -
ber ta, Ka zi mie rza Sie niaw skie go i in -
nych twór ców. Po eci prze mó wi li
w Osso wie sło wa mi swo jej twór czo ści
wy śpie wa ny mi przez ar ty stów, któ rzy
dzi siaj się ga ją po ich do ro bek. 

ossów miej sce nie zwy kłe 
Prze strzeń wy jąt ko we go zwy cię stwa

w pol skiej hi sto rii. Wy jąt ko we go bo
„po wszech ne go”, od nie sio ne go wsku tek
ol brzy miej mo bi li za cji i jed no ści na ro -
du, któ ry w chwi li praw dzi we go za gro -
że nia umiał do ko nać rze czy nie moż li -
wej. Ossów – miej sce śmier ci wie lu mło -
dych lu dzi, któ rych ofia ra ukształ to wa ła
XX -wiecz ną hi sto rię na sze go kra ju. Miej -

sce pa mię ci, a mo że rów nież miej sce re -
flek sji, dys ku sji? A mo że w miej scu, któ -
re tak moc no zde cy do wa ło o kształ cie

tej czę ści świa ta trze ba za cząć też
sta wiać waż ne py ta nie o hi sto rię?
A mo że za cząć uzu peł niać wspo -
mnie nia za pro sze niem do re flek -
sji i dys ku sji? Nie tej co dzien nej,
pu bli cy stycz nej, płyt kiej, za plą ta -
nej w do raź ne spo ry. Ale tej po -
waż nej roz mo wie o na szym sto -
sun ku do Hi sto rii. Roz mo wie
z ty mi „co ży li kie dyś”, z ty mi co
ży ją te raz, z ty mi co przez sztu kę,
po ezję, mu zy kę za bie ra li i za bie -
ra ją głos w dys ku sji o Pol sce i Po -
la kach, o na szych po sta wach wo -
bec współ cze sno ści i prze szło ści.
O na ro do wym eto sie i na ro do -
wych prze kleń stwach. O tym ja cy
je ste śmy w cza sach nie wo li i co
ro bi my z od zy ska ną Wol no ścią.
O suk ce sach prze szłych po ko leń
i o wnio skach któ re umie my lub
nie umie my wy cią gać z ich „bez -
pow rot nej mą dro ści”. 

Z po trze by ser ca
Cykl „Stru ny Hi sto rii” za ini cjo wa li

miesz kań cy po wia tu wo ło miń skie go,
któ rzy ma ją już swój do ro bek (ży cio wy,
za wo do wy), w te raz chcą za an ga żo wać
się w dzia ła nia lo kal ne, aby Ossów stał
się cen trum dys ku sji o prze szło ści, tak -
że w kon tek ście set nej rocz ni cy zwy cię -
stwa w Bi twie War szaw skiej. Wszel kie
ini cja ty wy z otwar ty mi ra mio na mi
przyj mu je Ra fał Pa zio (Wspól no ta Sa -
mo rzą do wa), dy rek tor Sa mo rzą do wej
In sty tu cji Kul tu ry w Osso wie. – Za pra -
szam do na sze go Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz no – Hi sto rycz nej i Par ku Kul -
tu ro we go – pod su mo wu je Ra fał Pa zio.

MP

Po lak – Wę gier na Ma zow szu
ron do przy wjeź dzie do wo ło mi na na skrzy żo wa niu ulic 1 ma ja i ge ne ra ła Fiel -
dor fa otrzy ma ło 15 paź dzier ni ka na zwę „re wo lu cji wę gier skiej 1956 ro ku”. 

Z tej oka zji do Wo ło mi na przy by ła de le ga cja wę gier ska Dok tor Ivan Gy urc sik
z mał żon ką, am ba sa dor Wę gier w Pol sce, Atil la Mo ro vik bur mistrz Cse pel (Wę gry
– mia sto, w któ rym pro du ko wa no amu ni cję dla Po la ków w 1920 ro ku). Go ści przyj -
mo wa ła bur mistrz Wo ło mi na Elż bie ta Ra dwan (Wspól no ta Sa mo rzą do wa) z sa mo -
rzą dow ca mi, tak że sta ro sta wo ło miń ski Ka zi mierz Ra kow ski (Wspól no ta Sa mo rzą -
do wa) wraz z rad ny mi po wia tu wo ło miń skie go. 

Związ ki zie mi wo ło miń skiej z Wę gra mi się ga ją po cząt ków ubie głe go wie ku,
a kon kret nie Bi twy War szaw skiej 1920. Oby wa te le wę gier scy wspar li wów czas Po la -
ków w wal ce z bol sze wi ka mi. Miesz kań cy Cse pel (21. dziel ni cy Bu da pesz tu) do star -
cza li mię dzy in ny mi amu ni cję dla wal czą cych obroń ców sto li cy.

Rok 2016 zo stał uzna ny przez Ra dę Miej ską Wo ło mi na za rok przy jaź ni pol -
sko -wę gier skiej.

MP

moż na oj czy znę mieć w ser cu, w gło -
wie, w ustach… nie któ rzy – nie ste ty
– ma ją ją tak że w in nej czę ści cia ła.
ale hi sto rię kra ju moż na tak że gło sić
„na da chach”. Cza sa mi do słow nie. tak
jak zro bi li to człon ko wie to wa rzy stwa
przy ja ciół Cho rzel, or ga ni za cji po za -
rzą do wej dzia ła ją cej na pół noc nym
skraw ku ma zow sza.

– Pa mięć o tym, co jest zwią za ne
z na szą hi sto rią, to po win ność ko lej -
nych po ko leń. Ale jed no cze śnie to tak -
że tru izm, za któ rym mło dzi po pro stu
nie chcą iść – wy ja śnia Mi chał Wi śnic ki,
pre zes za rzą du TPCh. – Do nich mu si -
my mó wić ich ję zy kiem. Ich gło sem.
Gło sem, któ ry wca le nie mu si przy po -
mi nać ko śla wych po stów z fa ce bo oka
czy ułom nych sms -ów. Mło dzi ma ją
swój czas i swo je środ ki wy ra zu. Trze ba
tyl ko tro chę bar dziej to zro zu mieć. 

Wła śnie z ta kie go za ło że nia wy szli
człon ko wie cho rzel skie go To wa rzy stwa
w swo im naj now szym pro jek cie pa trio -
tycz nym. Or ga ni za cja po wsta ła 10 lat
te mu, od lat sze ściu zaj mu je się przy -
wra ca niem pa mię ci o Bry ga dzie Sy be -
ryj skiej. Naj now szym po my słem TPCh
był mu ral po świę co ny hi sto rii sa mej
Bry ga dy oraz bi twie, w któ rej żoł nie rze
tej for ma cji wzię li udział w 1920 ro ku. 

Bry ga da Sy be ryj ska to for ma cja
zbroj na, któ rej ko rze nie wy wo dzą się
jesz cze z okre su za bo rów. Jej trzon sta -
no wi li żoł nie rze, któ rzy pod czas I woj -
ny świa to wej tra fi li do car skiej Ro sji.
Po wy bu chu re wo lu cji paź dzier ni ko wej

chcie li prze do stać się na zie mie pol skie.
Po nie waż nie mo gli prze bić się przez
Ro sję eu ro pej ską, przy bra li dru gi kie ru -
nek – przez Azję. Po rocz nej wy pra wie
po nad ty siąc żoł nie rzy wy lą do wa ło 1
kwiet nia 1920 ro ku w por cie w Gdań -
sku. Z nich stwo rzo no pod sta wę no wej
bry ga dy, póź niej wzmoc nio nej woj ska -
mi ochot ni czy mi. Bry ga da wzię ła udział

w cięż kich bo jach pod czas woj ny pol -
sko -bol sze wic kiej. 

– 23 sierp nia 1920 ro ku w Cho rze -
lach za koń czył się szlak bo jo wy 1. puł -
ku Bry ga dy. Za koń czył się tra gicz nie.
Zgi nę ło tu lub zo sta ło za mor do wa nych
co naj mniej 74 żoł nie rzy. Część z nich
zwy czaj nie za kłu to. Po tem wy łu pio no
im oczy, po cię to cia ła… – wy ja śnia Mi -

chał Wi śnic ki. – Wszyst kich po cho wa -
no tu w jed nej mo gi le. A po 1945 ro ku
prze sta no o tę mo gi łę wła ści wie
dbać. I za po mnia no, kto tu le ży. 

Do pie ro w 2007 ro ku roz po czę ła się
mo zol na pra ca TPCh nad przy wra ca niem
bla sku mo gi le. W 2010 ro ku od sło nię to
tu no wy po mnik po świę co ny żoł nie rzom
Bry ga dy Sy be ryj skiej. – Na dal jed nak ma -

ło kto znał hi sto rię na szych Sy bi ra ków.
Zwłasz cza mło dzież – mó wi pre zes TPCh.
– Stąd wresz cie po wstał po mysł opo wie -
dze nia tej hi sto rii przez mu ral. 

I ten po wstał na prze ło mie wrze śnia
i paź dzier ni ka. Nie mal 150 me trów kwa -
dra to wych hi sto rii opo wia da nej no wą
sztu ką. Ta ki edu ka cyj ny stre et art. Ma lo -
wa ło go łącz nie po nad 40 osób.
W więk szo ści – cho rzel ska mło dzież.
– Trze ba przy znać, że ser dusz ko ro sło,
kie dy wi dzie li śmy ich za pał do pra cy
– wy zna je pre zes TPCh. – Przy oka zji
py ta li o kon kret ne epi zo dy uwiecz nio ne
na mu ra lu, py ta li o sa mą Bry ga dę. Co
mo gli śmy wy ja śni li śmy. Ale już dzi siaj
wie my, że to pa dło na po dat ny
grunt. I li czy my, że ta pra ca wy da swo -
je owo ce w przy szło ści.

To wa rzy stwo Przy ja ciół Cho rzel
ob cho dzi w tym ro ku swo je dzie się cio -
le cie ist nie nia. W tym okre sie zre ali zo -
wa ło już po nad 50 pro jek tów – hi sto -
rycz nych, tu ry stycz nych, kul tu ral nych
i edu ka cyj nych. Na swo im kon cie ma
sie dem pu bli ka cji, 10 pik ni ków hi sto -
rycz nych, czte ry raj dy pie sze dla dzie ci
i mło dzie ży… Na za pro sze nie TPCh
w Cho rze lach gra li Grze gorz Tur nau,
Sta ni sław Soy ka oraz ze spół Raz Dwa
Trzy. To wa rzy stwo udo wad nia od de ka -
dy, że dzię ki współ pra cy spo łecz nej
moż na do słow nie zro bić wszyst -
ko. I mo że być pro my kiem na dziei dla
in nych lo kal nych spo łecz no ści – że nie
trze ba miesz kać w War sza wie, by ro bić
rze czy wiel kie. 

Pa trio tyzm na mu rach

kon cer to wo w osso wie



7GAZeTA sAMoRZądnoŚĆMazowiecka Wspólnota samorządowa MWs.oRG.Pl

od kilku miesięcy
drużyna „onICo AZs Politechnika
Warszawska” ma nowego
zawodnika, który ma wysokie
ambicje: wygrywać jak najwięcej
spotkań i zapewnić sobie
ponownie miejsce
w reprezentacji Polski. Mowa
o Andrzeju Wronie.
Z warszawskim siatkarzem
rozmawiamy o początkach
przygody z siatkówką, powrocie
do domu i ambicjach na obecny
sezon z nową drużyną.

mag da le na zwo lak: mo że za cznij my
od po cząt ku. Jak za czę ła się two ja
przy go da z siat ków ką?
an DrzeJ wrO na: Tre no wa łem na po -
cząt ku pły wa nie, ale po ro ku cza su znu -
dzi ło mnie to. Tak się zło ży ło, że w tym
cza sie po szko łach ur sy now skich cho -
dzi li tre ne rzy „KS Me tro War sza wa”
i pro po no wa li naj wyż szym chło pa kom
tre nin gi siat ków ki. Po sze dłem na pierw -
szy tre ning i spodo ba ło mi się to. Za czą -
łem oglą dać me cze re pre zen ta cji Pol ski
w Spodku. By ła w nich ma gia – w wi do -
wi sku, ki bi cach. Chcia łem to prze żyć
na bo isku.

mz: za czy na łeś w „Ks me tro war sza -
wa” i„sKF le gia war sza wa”, ale po tem
wy by łeś do Czę sto cho wy, byd gosz czy
i beł cha to wa. skąd po my sły na gra nie
w in nych, po za war szaw skich klu -
bach?

AW: Z klu bu „AZS Czę sto cho wa”

do sta łem pierw szą ofer tę w se nior skiej
siat ków ce i pod pi sa łem z ni mi kon trakt
na trzy la ta. Na stęp nie do sta łem ofer tę
z „De lec ta Byd goszcz”, któ ra oka za ła
się być naj waż niej szym przy stan kiem
w mo im spor to wym ży ciu. Tam ro ze gra -
łem trzy do bre se zo ny i stam tąd tra fi -
łem do ka dry re pre zen ta cji Pol ski. Póź -
niej tra fi łem do „PGE Skra Beł cha -
tów”. I tak to mi nę ło. Te raz po dzie wię -
ciu la tach wró ci łem do War sza wy, gdzie
jest mój dom.

mz: Od nie daw na grasz w „azs po li -
tech ni ka war szaw ska”. Jak się gra
w no wej dru ży nie? za do mo wi łeś się
już w niej?

AW: Tak, za do mo wi łem się. At mos -
fe ra w dru ży nie jest świet na. Cięż ko tre -
nu je my, gra my przed war szaw ski mi wi -
dza mi. Po za tym faj nie się miesz ka
w do mu. Do brze się tu taj czu ję. Sta ra -
my się z dru ży ną za peł nić try bu ny
na me czach. Na ra zie nie idzie sza ło wo,
ale pra cu je my nad tym.

mz: Czy nu mer ósmy przy no si Ci
szczę ście?

AW: Tak, w ja kiś spo sób przy no -
si szczę ście. Tą ósem kę do sta łem
w ka drze. Gdy prze cho dzi łem
do „PGE Skra Beł cha tów” rów nież
mia łem moż li wość wy bo ru nu me ru
osiem. Gdy za czy na łem grać w „AZS
Po li tech ni ka War szaw ska” Wal dek
Świ ry do wicz zgo dził się od dać mi
swo ją ósem kę. Je stem do niej przy -
wią za ny.

mz: Ja ki masz cel na naj bliż szy se zon?
AW: Wy gry wa nie jak naj wię cej

spo tkań. Nie sta wiam so bie ce lów
co do pu cha rów i miejsc, bo je ste -
śmy dru ży ną, któ ra mo że wy grać
z każ dym, ale rów nież prze grać.
Mu si my się sku piać na tym, co
przed na mi.

mz: wróć my na chwi lę do mo men tu,
gdy gra łeś w re pre zen ta cji pol ski. Do -
sta łeś brą zo wy Krzyż za słu gi za wy -
wal cze nie z dru ży ną zło ta na mŚ
w 2014 ro ku. to du że wy róż nie nie!

AW: Czu ję się wy róż nio ny, bo to
jest to sa mo od zna cze nie, któ ry do -
stał m.in. mój świę tej pa mię ci dzia -
dek, któ ry wal czył w Po wsta niu War -
szaw skim. Ja do sta łem go wpraw dzie
za gra nie w re pre zen ta cji Pol ski
na MŚ, a nie udział w Po wsta niu. Mi -
mo wszyst ko ten wspól ny mia now nik
jest dla mnie czymś wy jąt ko wym.
Dzia dek był mo im au to ry te tem. Za -
bie rał mnie m.in. do Mu zeum Ko lej -
nic twa czy Mu zeum Woj ska Pol skie -
go. Bę dąc dziec kiem co ty dzień cho -
dzi łem na uro czy stą zmia nę war ty
w Ogro dzie Sa skim przy Gro bie Nie -
zna ne go Żoł nie rza. Dzia dek za szcze -
pił we mnie mi łość do oj czy zny.

mz: pla nu jesz po wrót do re pre zen ta -
cji?

AW: Przede wszyst kim chcę grać
do brze. Na tym bę dę się sku piać. Je że li
mo ja gra spodo ba się tre ne rom w re pre -
zen ta cji i bę dą chcie li mnie przy jąć
z po wro tem, to bę dzie to dla mnie du -
ży za szczyt.

mz: Co byś chciał prze ka zać na szym
czy tel ni kom?

AW: Za pra szam Was wszyst kich
na na sze me cze. Jak już gra my spo tka -
nia na Tor wa rze to wy pa da ło by wy peł -
nić je go try bu ny ludź mi, któ rzy nas gło -
śno do pin gu ją. Gra ło by nam się zde cy -
do wa nie raź niej. Nikt nie lu bi grać
przy pu stych try bu nach. Im wię cej Was
bę dzie, tym le piej my bę dzie my grać. Je -
ste ście nam bar dzo po trzeb ni!

RoZ MA WIA łA
MAG dA le nA ZWo lAk

FoT: ToMAsZ AdAMAsZek / onICo AZs
PolITeCHnIkA WARsZAWskA

Andrzej Wrona: Jesteście
nam bardzo potrzebni

reklama
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reklama
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reklama

Mazowiecka Wspólnota
samorządowa zwraca się
z apelem do wszystkich
samorządów w Polsce o wsparcie
finansowe budowy domu
Polskiego we lwowie. 

To waż na in we sty cja dla na szej
Wspól no ty Na ro do wej, a szcze gól nie
dla Po la ków, któ rzy nie ze swo jej wo li
miesz ka ją po za gra ni ca mi Oj czy zny.

To nasz obo wią zek wo bec tych któ -
rzy w wy ni ku roz strzy gnięć II woj ny
świa to wej do dziś ży ją po za gra ni ca mi
Pol ski.

Wpłat na Dom Pol ski we Lwo wie
moż na do ko nać na po niż sze da ne:

stowarzyszenie „wspólnota polska”
Krakowskie przedmieście 64
00-322 warszawa
nr raCHunKu banKOwegO DO
przelewÓw KraJOwYCH:
60 1060 0076 0000 3310 0016 0756
nr iban raCHunKu banKOwegO
DO przelewÓw zagraniCznYCH:
pl 60 1060 0076 0000 3310 0016 0756
kod biC banku: bpHKplpK
prosimy w tytule przelewu podać:
„Dom polski we lwowie”

Wię cej in for ma cji o po wsta ją cym
Do mu Pol skim we Lwo wie moż na zna -
leźć m.in. na stro nach:

http://wspol no ta pol ska.org.pl/
http://do mpol ski wel wo wie.pl/

Apelujemy o wsparcie
budowy domu Polskiego
we lwowie

l  l  l


