„Czuję się odpowiedzialny za to
wielkie, wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska. To imię
nas wszystkich określa. To imię
nas wszystkich zobowiązuje. To
imię nas wszystkich kosztuje.
(...) Nie pragnijmy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała.
Natomiast
czuwajmy
przy
wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń (...)’’.
Jan Paweł II, 18 VI 1983 r.
-----------------------------------------

SIERPIEŃ 2011
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce nową publikację. Będziemy poruszać w niej ważne sprawy - nie tylko dla Polski - ale także dla naszej
„Małej Ojczyzny” Łomianek. Zamieszczać m.in. informacje pomijane przez lokalne i krajowe media. Pragniemy poprzez publikowane teksty przypominać znaczenie słów rugowanych z naszej świadomości: Bóg, Honor, Ojczyzna, Patriotyzm. Przypominać
o zawartych w nich wartościach, powrócić do korzeni narodowej tożsamości. Zdajemy sobie sprawę, iż dla wielu będą to trudne
i niewygodne tematy.
Zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy. Dzięki Państwa pomocy będzie to nasza wspólna inicjatywa.
Z wyrazami szacunku
Paweł Słupski – Kartaczowski

Prawo i Sprawiedliwość – Łomianki
W kwietniu 2011 r. powstał Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Łomiankach. Mariusz Kamiński,
pełnomocnik okręgowy PiS okręg 19 – 20, powołał dnia 14.04.2011 r. Huberta Zadrożnego na
pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Łomiankach.

Hubert Zadrożny
Lat 45, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Dziekanowa. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, mgr sztuki, artysta muzyk. Pracował w Operetce Warszawskiej, Teatrze Wielkim, Operze
Narodowej. Od 1989 r. pracownik Warszawskiej Opery Kameralnej. W l. 80 –tych działacz Niezależnego
Ruchu Harcerskiego, 1986 – 1989 przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Akademii Muzycznej, 1988 – 1989 organizator strajków studenckich. W l. 90 – tych działacz Ligi Republikańskiej, od 1997 r.
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” Artystów Warszawskiej Opery Kameralnej.
Od 2008 r. członek PiS.

Nasze inicjatywy
Przedstawiciele Komitetu PiS w Łomiankach, podczas spotkania
z burmistrzem Łomianek p. Tomaszem Dąbrowskim przedstawili
Urzędowi Miasta uwagi dotyczące bezpieczeństwa na ulicy Rolniczej. Propozycje dotyczyły rozwiązania problemu nadmiernego przekraczania prędkości w obszarze zabudowanym na w/w ulicy. Według
naszej opinii najbardziej skutecznym rozwiązaniem dla gminy
i mieszkańców będzie zainstalowanie przy ul. Rolniczej fotoradarów
mierzących prędkość w obu kierunkach.

Dotychczas zostało zebranych kilkaset podpisów pod inicjatywą
adresowaną do „właściciela” drogi. Prosimy Państwa o przyłączenie się
do naszej akcji. Jest ona zgodna z sugestią Straży Miejskiej odnośnie
wytypowania odcinków dróg, na których dokonywane będą pomiary prędkości. Podpisy można składać u naszych przedstawicieli oraz
w pawilonie nr 21 na terenie bazaru.
Od nas samych zależy nasze bezpieczeństwo.

Jestem Polakiem, Kocham Polsk´
i jestem z tego dumny !
WywieÊ naszà biało-czerwonà

1 sierpnia, 15 sierpnia i 31 sierpnia

Tego nie wolno nam nigdy zapomnieć!

i humanitarną a na tyłach frontu oddziały NKWD czyściły
polską ziemię z „bandytów AK-owskich”;
- polskim żołnierzom za przepłynięcie Wisły na ratunek
powstańcom groziła „kula w łeb”;

Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, tej heroicznej próby powstrzymania straszliwego walca historii miażdżącego Polskę. Zawyją (mam
nadzieję) syreny alarmowe głosząc godzinę „W”, może
dołączy się do tego parę klaksonów samochodowych wciśniętych przez nielicznych, którzy wiedzą co przypomina
ten przejmujący dźwięk.
Cmentarz Powązkowski zapełni się tymi którzy pamiętają. Wśród nich będzie maleńka już garstka świadków
i uczestników tamtych zdarzeń. Zapłoną znicze, harcerze
i „kibole” nie zapomną o porządkowaniu grobów, wartach
i kwiatach. Można powiedzieć – rocznica jak wiele innych.
Ilu jednak Polaków, młodych i tych w „kwiecie wieku”, zapytanych co oznacza ten dzień, odpowie z uśmiechem „nie kojarzę” ? Ilu „światłych” dyskutantów będzie
roztrząsać, czy była to tragiczna w skutkach decyzja bezdusznych polityków, czy bezmyślna brawura Polaków, co
to „na śmierć idą po kolei”, bo „Bóg, Honor i Ojczyzna”!?
Tak, to prawda, szli na straceńczy bój, bo to hasło
mieli wyryte w sercach i umysłach. Zginęło ich tysiące,
kwiat polskiego narodu, polskiej inteligencji. Nie dane im
było urodzić i wychować swoich następców, ale zostawili
nam testament i zobowiązanie na wszystkie przyszłe pokolenia.
Pamięć o tym, że:
- uciekający, przegrani już Niemcy, zrównali z ziemią Warszawę ponieważ odważyła się stawić im czoła;
- nasi zachodni sojusznicy nie chcieli - dla ratowania ,,jakiejś tam Warszawy’’ - drażnić batiuszki Stalina, przecież
umowa między nimi o ,,strefach wpływu’’ z Teheranu już
obowiązywała;
- wojska sowieckie stały bezczynnie o krok czekając, aż
„Poliaki” wykrwawią się, blokowały pomoc wojskową
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Tego nie wolno nam
nigdy zapomnieć!
O tym powinniśmy szczególnie pamiętać, gdy ciągle
słyszymy, jak wielką przyjaźnią darzą nas Niemcy i Rosja.
Nie możemy zapominać, że ich przywódcy do dziś potrafią skutecznie przekonywać swoich obywateli na czym ta
„przyjaźń” ma polegać i gdzie są jej granice. My też musimy poznać granicę naszej przyjaźni – bez urazów czy
żądzy odwetu. Musimy mieć oczy szeroko otwarte: nigdy nie byliśmy agresorami, nikt nie może nam wmówić
ksenofobii, rasizmu czy nienawiści. Przez wieki nasz kraj
był azylem dla prześladowanych i gnębionych. Na całym
świecie wsławiliśmy się walką „za wolność waszą i naszą”.
Ale nie dajmy decydentom prowadzić nas i naszej Ojczyzny na zatracenie.
I drugie zobowiązanie: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Współczesne idee: wspólnej Europy, świata bez barier, tolerancji
wszystkich i wszystkiego, nie mogą nam wymazać z serc
i umysłów tego hasła. Otwierajmy się na świat, poprawiajmy go, ale nie kosztem naszej Ojczyzny.
To właśnie im – bohaterom Powstania i wszystkim Polakom, którzy ginęli z tym hasłem w sercu – jesteśmy winni naszą pamięć. Uczcijmy ich bohaterstwo wywieszając w naszych domach flagę narodową, odważnie
i publicznie deklarując wierność ich ideałom.
L. Harasim
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Rondo im. L. Kaczyƒskiego: to równie˝ hołd zło˝ony Polakom
spoczywajàcym w lesie katyƒskim
Rozmowa z Piotrem Ceryngerem, animatorem stowarzyszenia „Inicjatywa Społeczna na rzecz nadania imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
nowopowstałemu rondu w Łomiankach na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brukowej
– Panie Piotrze, kiedy zrodził się ten pomysł?
– Pomysł zrodził się w kwietniu 2010 roku, tydzień po tej strasznej narodowej tragedii. Zginęła wówczas elita polityczna, wojskowa, ludzie
kultury, zginęła obsługa samolotu, działacze środowisk kombatanckich, księża …. Tak jak większość Polaków byłem w szoku. Postanowi-

łem uhonorować ofiary katastrofy smoleńskiej. Osobą, która była jej
naturalnym symbolem jest Prezydent Lech Kaczyński. Początkowo
myślałem, aby nazwać imieniem śp. Pana Prezydenta istniejącą ulicę. Później jednak - po rozmowach w gronie przyjaciół - doszliśmy
do wniosku, że zmiana nazwy ulicy wiąże się z dużymi kosztami dla

10 kwietnia 2011, Warszawa, Krakowskie Przedmieście, 1.rocznica tragicznej, wciąż niewyjaśnionej katastrofy pod Smoleńskiem.
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budżetu gminy i mieszkańców. Dlatego nasz wybór padł na nowe
rondo, które nie ma nazwy, nie spowoduje to praktycznie żadnych
kosztów. Moim zdaniem rozwiązanie to z niczym nie koliduje i powinno być akceptowane społecznie.
– Jaki jest cel i zadania stowarzyszenia?
– Głównym celem stowarzyszenia jest uczczenie pamięci śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wielkiego Polaka i patrioty, który bardzo
kochał swoją Ojczyznę. Zadanie, jakie przed sobą stawiamy, to zbieranie podpisów popierających naszą inicjatywę i doprowadzenie do
nadania imieniem Pana Prezydenta nowopowstałemu rondu. Przecież w katastrofie zginął urzędujący prezydent Polski i tylko ludzie
malutcy, których trawią polityczne ambicyjki i uprzedzenia mogą
być temu przeciwni. Ilu wielkich Polaków jest dziś patronami ulic, a
wśród sobie współczesnych mieli politycznych przeciwników, antagonistów? Prezydent Lech Kaczyński zapisał swoją wielką kartę we
współczesnej historii Polski i wszelkie pomniejszanie tego faktu, spychanie w historyczny niebyt źle świadczy o dojrzałości narodowej i
politycznej.
– Jak społeczność Gminy Łomianki odebrała ten pomysł?
– Spotykamy się z bardzo wieloma gestami poparcia i sympatii dla
naszej inicjatywy. Wrażliwość i dojrzałość mieszkańców naszej gminy
jest bardzo budująca i motywująca do działania. Wiele osób, które
przychodzą złożyć podpis poparcia wręcz pytają: dlaczego aż trzeba
zbierać podpisy, organizować akcje, żeby rondo nazwać imieniem
prezydenta, który tragicznie zginął w katastrofie lotniczej podczas
wypełniania zadań związanych z pełnieniem państwowej funkcji?
Dla mnie argument za nadaniem nazwy jest oczywisty: prezydent
nie leciał na prywatną wycieczkę, leciał oddać hołd dziesiątkom tysięcy Polaków pomordowanych przez reżim, który najchętniej wymazałby suwerenną i niepodległą Polskę z mapy świata. Nazwanie
ronda imieniem Prezydenta, który tak bardzo kultywował tradycje

narodowe i walczył o prawdę historyczną, to również hołd złożony
Polakom spoczywającym w lesie katyńskim. Zamordowanym przez
zbrodniczy reżim, który przez kilkadziesiąt lat nie przyznawał się do
winy, zrzucał odpowiedzialność na Niemców. Dziś prawni spadkobiercy Związku Sowieckiego starają się pomniejszyć swoją odpowiedzialność za czyny przodków. Nie respektują i nie uznają skarg rodzin
katyńskich, ich dążeń do całkowitego wyjaśnienia wszystkich okoliczności czy - nawet symbolicznego - ukarania winnych tej zbrodni
ludobójstwa. Należy podkreślić, iż pomimo upływu 70 lat, Rosja nie
ujawniła wszystkich dokumentów katyńskich. Wszystko wskazuje, iż
tak będzie również w przypadku katastrofy smoleńskiej. Nie możemy
na to pozwolić. Właśnie także z tych względów uroczystość nadania
nazwy powinna nastąpić jak najszybciej!
- Czy postawa Lecha Kaczyńskiego m.in. podczas konfliktu rosyjsko - gruzińskiego w sierpniu 2008 roku świadczy o tym, ze
był Wielkim Mężem Stanu i zasługuje na należyte uhonorowanie w Polsce?
- Oczywiście, że tak! Powiem więcej, Prezydent Lech Kaczyński uratował wówczas nie tylko niepodległość Gruzji, ale jednocząc pod
swoimi „skrzydłami” prezydentów Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii na
kilka lat powstrzymał ekspansję Rosji na terenie tych państw. A jaka
jest obecna polityka zagraniczna rządu RP względem Rosji? Wszyscy widzimy, począwszy od embarga na dostawę warzyw, poprzez
„politykę” energetyczną a kończąc na śledztwie smoleńskim. Ocenę
pozostawiam Czytelnikom.
– Gdzie można składać podpisy z wyrazami poparcia dla inicjatywy?
– Listy dostępne są w pawilonie nr 21 na bazarku w Łomiankach.
– Dziękuję za rozmowę.
					
Rozmawiał: Adam Cymborski

RADNI PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Z ŁOMIANEK
WALCZĄ Z KRZYŻEM
…szkoda, że nie mieli odwagi ujawnić się otwarcie, szczególnie, że my mieszkańcy Łomianek nie wiedzieliśmy o „ich” występie, a były przecież wybory jesienią 2010. Jest to wyjątkowo niesmaczne, ponieważ w wyborach zabiegali o głosy Kościoła.
Obecność krzyża w miejscu publicznym przeszkadza radnym Platformy Obywatelskiej z Łomianek. Tak wynika z listu mieszkanki naszego miasta do Ewy Stankiewicz. Jego treść opublikował
portal internetowy Stowarzyszenia Solidarni 2010. Państwa ocenie pozostawiamy postawę i poglądy radnych PO. Osoby zainteresowane otrzymaniem linku do filmu „Krzyż” prosimy o kontakt:
nasza.gazeta@wp.pl . Treść listu publikujemy za zgodą Ewy Stankiewicz:
Szanowna Pani Ewo,
Dziękuję za wszystko, co robi Pani dla Polski wraz ze Stowarzyszeniem!
Postanowiłam odważyć się i napisać do Pani, ponieważ bardzo cenię Pani pracę - uważam, że
filmy “Solidarni2010” i “Krzyż” na stałe zapisały się na kartach historii Polski - jest to świadectwo
najważniejszych wydarzeń, które wydarzyły się naszej Ojczyźnie!
Na początku filmu “Krzyż” na Krakowskim Przedmieściu pojawiają się Panowie w koszulkach “K2 SZCZYT WSZYSTKIEGO” (wraz ze zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego) - jest to dokładnie 11 minuta
filmu! [od Redakcji: dokładnie 11.38 ]
Ponieważ jestem z Łomianek rozpoznałam ich bez trudu - są to członkowie Platformy Obywatelskiej - radni miasta Łomianki, a Pan, z którym Pani rozmawiała w filmie,
jest przewodniczącym PO oddział Łomianki!
[od Redakcji: na stronie internetowej PO odnaleźliśmy imię i nazwisko
przewodniczącego PO w Łomiankach; to - Kolwas Marcin Jakub. Słowa
tego pana „miejscem dla krzyża jest Kościół, miejscem dla krzyża jest
cmentarz!” ]
Uważam to za wielki skandal, żeby osoby ściśle związane z Platformą
Obywatelską - (jak również w tym czasie byli radnymi naszego miasta)
manifestowały otwarcie taką wrogość do krzyża i wrogość do braci Kaczyńskich, w tym zmarłego Prezydenta! Obiecuję, że przy najbliższych Jakub Marcin Kolwas, przewodniczący PO w Łomiankach: ,,Miejscem dla krzyża
wyborach okoliczność ta będzie wykorzystana na terenie Łomianek jest kościół, miejscem dla krzyża jest cmentarz’’. Wypowiedź dla realizatorów
przeciwko Platformie! Przepraszam, jeśli pozwoliłam sobie na śmiałość filmu ,,Krzyż”.

ULOTKA CZ¸ONKÓW I SYMPATYKÓW PiS - Łomianki
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Grupa aktywistów PO, Krakowskie Przedmieście przed Pałacem Prezydenckim.
Lato 2010.

napisać do Pani, lecz nie daje mi to spokoju... ponieważ gdy tylko kupiłam film rozpoznałam tych Panów i byłam wielce oburzona! (...) Jednakowy uniform - czarne koszulki z napisem K2 - dowodzi, że przyszli jako organizacja platformerska. Szkoda, że nie mieli odwagi ujawnić
się otwarcie, szczególnie ,że my mieszkańcy nie wiedzieliśmy o “ich” występie, a były przecież wybory jesienią 2010. Jest to wyjątkowo niesmaczne, ponieważ w wyborach zabiegali o głosy Kościoła - dając naszemu Proboszczowi 400 ulotek do rozdania !!! Wystąpienie przeciwko
krzyżowi i postponowanie ludzi modlących się pod krzyżem - nie przyniosło im szczęścia w wyborach. Aczkolwiek społeczność Łomianek nie
miała o tym wiedzy... Teraz rozpropaguję to ulotkami, ponieważ ZNOWU CI sami Panowie będą prowadzić kampanię wyborczą jesienią. (...)
[imię i nazwisko znane Redakcji]
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Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili Krzyż. Ten Krzyż stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.
[...] Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Nie wstydźcie się tego Krzyża. [...] Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było
obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. [...] Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej
tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie.
Jan Paweł II,
Zakopane, czerwiec 1997 r.

,,Walka o wolnoÊç gdy si´ raz zaczyna, z ojca krwià spada
dziedzictwem na syna’’

(Adam Mickiewicz)

Po raz pierwszy w tym roku, w kalendarzu świąt państwowych,
pojawiło się święto 1 III - Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Chociaż minęło od tego dnia już kilka miesięcy, w pierwszym
numerze ,,Naszej Gazety’’ wracamy do tego dnia. Chcemy bowiem
oddać hołd i pamięć żołnierzom i ludności cywilnej, poległym i pomordowanym z rąk sowieckich i ,,polskiej’’ agentury, którzy jeszcze
przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej walczyli o wolną
i niepodległą ojczyznę. Śp. Prezes IPN, Janusz Kurtyka powiedział
w jednym z wywiadów: ,,Czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują
w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL.
Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz
ich walkę. Tymczasem powinniśmy pamiętać, że antykomunistyczna
konspiracja po drugiej wojnie światowej była dalszym ciągiem konspiracji AK-owskiej. Większość żołnierzy i wszyscy dowódcy niepodległościowego antykomunistycznego podziemia zaczynali służbę w latach 1939
– 1940. Dla nich wojna trwała często ok. dziesięciu lat i nie skończyła się
w maju 1945 r. Ci ludzie walczyli do przełomu lat 40. i 50. Wielu z nich
zginęło lub zostało zamordowanych, praktycznie zaś wszyscy ocaleli
przeszli przez tortury i więzienia komunistyczne. To oczywiste, że tak jak
kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy
również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej.
Bo to była walka o niepodległość’’.
Projekt ustawy o ustanowieniu 1 III świętem państwowym wniósł
pod obrady Sejmu jeszcze Śp. Prezydent Lech Kaczyński. Dzień 1 III
nie został wybrany przypadkowo. Tego dnia, 1 III 1951 r. zamordowano w więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie przywódców ostatniej IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Począwszy
od godziny 20.00, w odstępach kilkuminutowych, strzałem w tył gło-

Redaguje: Zespół
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wy zamordowano 7 żołnierzy WiN, z ostatnim prezesem Zrzeszenia
ppłk. Łukaszem Cieplińskim ps. ,,Pług’’ .
Szli do boju o Niepodległą pod szyldami różnych organizacji
konspiracyjnych. Były to: Armia Krajowa, Delegatura Sił Zbrojnych,
AKO, ROAK, WiN, NSZ (Narodowe Siły Zbrojne), NZW (Narodowe
Zjednoczenie Wojskowe), Konspiracyjne Wojsko Polskie jak i inne.
Jednak cel żołnierzy Niepodległej był jeden i wspólny. Dać świadectwo, że Polacy chcą Wolności i Niepodległości. Tak jak i w całej Polsce i na Kresach, za ,,linią Cuzrzona’’ również i na Mazowszu działało
wiele oddziałów podziemia niepodległościowego. Jedną ze struktur
był XXIII Okręg NZW, którego obszar działania obejmował pogranicze województw warszawskiego i bydgoskiego (powiaty: sierpecki,
mławski, lipnowski i rypiński) a następnie także powiaty włocławski,
płocki, płoński oraz częściowo działdowski i ciechanowski. Jednym
z oddziałów NZW operujących na tym obszarze był oddział Tadeusza Kossobuckiego ps. „Czarny” . Żołnierzem tego oddziału był ....
Henryk Dąbrowski ps. ,,Wnuk’’, ojciec obecnego burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego. Już jako kilkunastoletni chłopiec,
H. Dąbrowski, włączył się w działania podziemia niepodległościowego. Był żołnierzem ROAK , a od jesieni 1947 r., po akcji scaleniowej
oddziałów partyzanckich, stał się żołnierzem NZW. 12 II 1949 r. pod
Sinogórą , w wyniku donosu, bunkier, w którym przebywał oddział,
zaatakowany został przez 1053 żołnierzy KBW i kilkudziesięciu funkcjonariuszy UB, MO i ORMO. W walce zginęło 7 partyzantów (na
zdjęciu powyżej 6 z nich), aresztowano 4 rannych, w tym Henryka
Dąbrowskiego „Wnuka”. Jedynie on jako niepełnoletni (miał 17 lat
wg dokumentów dostarczonych przez rodzinę, chociaż w rzeczywistości miał 19 lat !) uniknął wyroku śmierci. Został skazany na 15
lat więzienia. Pozostali trzej żołnierze aresztowani tego dnia zostali
zamordowani w Warszawie 29 marca 1950 r.
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