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Jedni rechoczą, gdy ktoś w chamski sposób nabija się z ludzi, którzy zginęli 
w Smoleńsku, drwi ze śmierci Kornela Morawieckiego, czy Jana Szyszki, kpi z tego, co 
święte dla „pisiorów”. Inni mają ubaw, gdy mogą pożartować sobie z zamordowanego 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, pożyczyć śmierci politykom PO lub lewicy. 
I każda z tych grup, zamknięta w swej bańce medialnej, oburza się na chamówę 
i buractwo innych. Oto nasza codzienność AD 2019. Wzajemna nienawiść opanowała 
wszelkie sfery życia. Czy jest sposób, by ją przezwyciężyć? >> str. 11
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Już w niedzielę, 
13 października, 

zdecydujemy o przyszłości 

Polski na najbliższe cztery 

lata i składzie warszawskiej 

delegacji w Sejmie i Senacie 

RP. W stolicy wybierzemy 
dwudziestu posłów 

i czterech senatorów
>> str. 4-7
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kto pożyje na TWÓJ KOSZT?

Decyzja 
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Im bliżej wyborów, tym wię-
cej znajomych pyta mnie, na 
jaką partię i na którego kan-
dydata zagłosuję. Niektórzy 

proszą o radę, co mają zrobić. Są 
tacy, którzy sugerują, żądają bądź 
błagają o to, bym poparł  Prawo 
i Sprawiedliwość, bo inaczej „Pol-
ska się zawali”. A są i tacy, którzy 
przekonują usilnie, bym na PiS 
w żadnym razie nie głosował, bo 
„dokonam mordu na demokracji”. 
Zatroskanie moich rozmówców 
szanuję, aczkolwiek wszystkich 
rozczaruję – nie zamierzam ani 
nikomu radzić, na kogo ma oddać 
głos, ani nikogo moralnie szanta-
żować, co miałby oznaczać jego 
wybór. Nie będę też zdradzać na 
kogo głosuję. Z prostej przyczyny 

– wychodzę z założenia, że choć 
dziennikarze i publicyści mają pra-
wo próbować być przeźroczyści 
i całkowicie bezstronni, mogą też 
przyznawać się do swych sympa-
tii partyjnych, to jednak najbliższy 
jest mi model pośredni, w którym 
dziennikarz ma owszem sprecy-
zowane poglądy na otaczającą 
rzeczywistość, od kwestii warto-
ści i światopoglądu po sprawy 
ekonomiczne i bezpieczeństwo, 
jednak dystansuje się od polityki 
stricte partyjnej. To dobre z kilku 
względów: po pierwsze – pomaga 
spojrzeć dziennikarzowi na polity-
kę z niezbędnym dystansem. Po 
drugie – sprawia, że dziennikarz 
może rozmawiać, przeprowadzać 
wywiady z politykami ze wszyst-

kich stron sceny politycznej, bez 
głupiej wrogości i zamykania się 
w medialnej bańce własnego śro-
dowiska. Po trzecie wreszcie – po-
zwala krytykować  także te partie 
i tych polityków, którzy poglądom 
dziennikarza są bliscy. Przykła-
dem jest mój kumpel, doskonały 
dziennikarz, który głosuje w wy-
borach na PiS, ale w swoich tek-
stach wielokrotnie tę partię moc-
no krytykował opisywał szereg 
nieprawidłowości w działaniach 
tej formacji. Jak tłumaczył także 
dlatego, że od „swoich” wymaga 
więcej. Inny dziennikarz o prowe-
niencji lewicowej był nieprzejed-
nanym krytykiem partii lewico-
wych, którym wypominał odejście 
od socjaldemokratycznych idei. 

Osobiście mam poglądy spójnie 
konserwatywne. Tradycyjne w sfe-
rze wartości, wolnorynkowe (ordo-
liberalne) w obszarze gospodarki, 
niepodległościowe ale z elemen-
tami narodowymi w kwestii rozu-
mienia narodu i historii, wresz-
cie prozachodnie w tematach 
geopolitycznych. I przez pryzmat 
tych wartości oceniam polityków 
i poszczególne ugrupowania. Po-
dobne poglądy ma zdecydowana 
większość piszących do naszej 
gazety. To, na kogo głosować 
zostawiamy Waszej intuicji, su-
mieniu, inteligencji. A z publicy-
stycznej oceny władzy i polityków, 
a także dziennikarskiego patrze-
nia im na ręce, niezależnie od 
opcji, na pewno nie zrezygnujemy.

Wskazania episkopatu sprawiają, że konserwatywni katolicy będą przyglądać się programom, partiom i kandydatom. Wybór spośród 
tych pięciu ugrupowań, z punktu widzenia katolika konserwatywnego, który jest przeciwnikiem tzw. kompromisu aborcyjnego, jest 
trudny. A na pewno nie zadziała prosty mechanizm, że katolicy głosują na PiS – z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozma-
wia Przemysław Harczuk.  

Episkopat ogłosił, na jakich 
kandydatów powinien gło-
sować katolik w nadchodzą-
cych wyborach parlamen-
tarnych, nie wskazując przy 
tym żadnej partii. Czy nie 
jest jednak też trochę tak, 
że katolicy, którzy chcieliby 
całkiem na serio podejść do 
tematu będą mieli problem 
z  tym, na kogo oddać swój 
głos?
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: 

Mówić mogę jedynie za siebie. 
I tak, ja mam pewien problem z de-
cyzją na kogo zagłosować. Mam 
problem na przykład z wywiadem 
pana premiera Mateusza Mora-
wieckiego, udzielonym „Gościowi 
Niedzielnemu”. Premiera, podkre-
ślę, którego bardzo cenię, za to co 
robił przez całą swoją kadencję, 
ale  też dodam, że cenię za to,  co 
robił jako prezes banku. Wspierał 
on różne akcje charytatywne, tak-
że dla osób niepełnosprawnych. 
Usłyszałem wtedy, że jest taki szef 
banku, który wspomaga rozmaite 
inicjatywy. Nawet nie wiedziałem, 
że to syn Kornela. 

Syn zasłużonego opozy-
cjonisty, jako szef banku 

wspierał potrzebujących 
– gdzie tu kontrowersje?
Chodzi o wspomniany wywiad 

dla „Gościa Niedzielnego”. Pre-
mier powiedział w nim, że po-
piera tzw. kompromis aborcyjny, 
bo nikt nic lepszego nie wymy-
ślił.  Tymczasem nie jest to żaden 
kompromis. Pozwala na aborcję 
także z przesłanek eugenicznych, 
dotyczących dzieci chorych, upo-
śledzonych. Najczęściej chodzi o  
zespół downa. Ja od 40  lat zajmu-
ję się pracą z dziećmi upośledzo-
nymi umysłowo. Zdecydowaną 
większość stanowią dzieci z ze-
społem downa. Naprawdę  przy 
obecnym stanie medycyny, wy-
konując odpowiednią, przy roz-
winiętych różnych ośrodkach, nie 
ma uzasadnienia dla przerwania 
życia. Mam ten problem, nie ro-
zumiem PiS-u, który nie  wyszedł 
naprzeciwko postulatom sporej 
części polskiego społeczeństwa, 
domagającej się zniesienia prze-
słanki eugenicznej. 

No tak, ale to PiS sprzeciwia 
się ideologii LGBT, to w PiS 
jest wielu kandydatów od-
noszących się do wartości 
chrześcijańskich?

W niedzielę każdy będzie mógł 
zagłosować na swojego posła bądź 
swojego senatora. I oczywiście są 
w PiS-ie ludzie prezentujący war-
tości głęboko chrześcijańskie. Są 
też jednak osoby, jak pani Joanna 
Lichocka, która sprzeciwiała się 
zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, 
ostro krytykowała też obrońców 
życia. Żeby było jasne – pani po-
seł ma prawo do poglądów, które 
głosi. Ale problem polega na tym, 
że w jednej partii są osoby mają-
ce takie poglądy, i mający poglądy 
przeciwne. Konserwatywny katolik 
taki, jak ja, ma w związku z tym 
problem, na kogo zagłosować. Bo 
może zagłosować na kogoś o po-
glądach mocno katolickich, a przy 
ordynacji proporcjonalnej jego 
głos sprawi, że do Sejmu trafi inna 
osoba z listy PiS, której poglądy 
konserwatywne nie są. 

Kilka lat temu wspierał 
Ksiądz Pawła Kukiza i jego 
o ruch. W wyborach startu-
je też będąca zdecydowanie 
na prawo od PiS Konfede-
racja?
Powiem uczciwie – gdyby przy-

szedł do mnie ankieter i zapytał, 
na kogo mam zamiar zagłosować, 

powiedziałbym, że nie wiem. Bo 
na Kukiza na  pewno nie zagłosuję, 
bo związał się z PSL. Wspomniana 
Konfederacja budzi kontrowersje 
z uwagi na po pierwsze – prorosyj-
skie ciągoty, wypowiedzi Janusza 
Korwina Mikke o jakimś sojuszu 
z Rosją, co jest nie do przyjęcia. Ja 
też pamiętam niedopuszczalne wy-
powiedzi tego polityka o osobach 
niepełnosprawnych. 

Jest jeszcze jedno rozwią-
zanie – nie głosować partyj-
nie, ale wybierać kandyda-
tów z poszczególnych list?
Oczywiście jest to jakieś rozwią-

zanie, nienajgorsze z tym zastrze-
żeniem, że zawsze istnieje ryzyko, 
że „nasz” kandydat nie wejdzie, 
a miejsce zdobędzie jego kolega 
z listy, którego poglądy są już zu-
pełnie inne. Nie bardzo wierzę 
w sondaże przewidujące wysoką 
frekwencję. Jedno nie ulega wątpli-
wości. Wskazania episkopatu spra-
wiają, że konserwatywni katolicy 
będą przyglądać się programom, 
partiom i kandydatom. Wybór spo-
śród tych pięciu ugrupowań jest 
trudny. A na pewno nie zadziała 
prosty mechanizm, że katolicy gło-
sują na PiS.

W 
październiku pożegna-
liśmy Kornela Mora-
wieckiego. Marszałka 
Seniora Sejmu VIII 

Kadencji, ojca premiera Mateusza 
Morawieckiego. Przede wszystkim 
jednak twórcy i przywócy Solidarno-
ści Walczącej, najbardziej nieprze-
jednanej i radykalnej organizacji 
opozycyjnej w okresie PRL. Kornel 
Morawiecki spoczął na Powązkach 
Wojskowych tuż obok zmarłego w 
lutym mecenasa Jana Olszewskie-
go – powstańca warszawskiego, żoł-
nierza Szarych Szeregów, obrońcy w 
procesach politycznych okresu PRL, 
premiera RP w latach 1991 – 1992. 
Rzecz znamienna – Olszewski był 
obrońcą w procesie politycznym 
Kornela Morawieckiego. ŚP. Jan 
Olszewski był politykiem, w zasa-
dzie mężem stanu warszawskim na 
wskroś. Morawiecki działalność pro-
wadził we Wrocławiu, ale urodził się 
w stolicy. I tradycja powstańcza była 
w jego domu szczególnie żywa. So-
lidarność Walcząca nie tylko nie za-
akceptowała porozumień okrągłego 
stołu (tu organizacji krytycznych było 
kilka) ale bojkotowała też pierwsze 
wybory do sejmu kontraktowego. 
Dziś Kornel Morawiecki został god-
nie uczczony, można powiedzieć, że 
u schyłku życia odniósł zwycięstwo. 

Politycy PiS i antyPiS nawołują, by 
iść do wyborów i głosować. Bo 
rzeczywiście do większości każ-
dej ze stron może zabraknąć nie-

wiele. I sam pójdę i zagłosuję. Przyznam 
jednak, że rozumiem tych, którzy nie za-
głosują. I irytują mnie głosy, że oni „iść 
muszą”, że to „obowiązek”. Wcale nie 
muszą. Obowiązek to mają wobec obywa-
teli politycy, żeby im służyć i sensownie 
wydawać ich podatki. Obywatele, oprócz 
płacenia podatków i obrony ojczyzny mają 
tylko prawa. Prawo do głosowania, ale 
także do odrzucania wszystkich ofert.
Po dość nudnej kampanii, w której wszystko 
wydawało się przesądzone okazuje się, że 
najważniejszym problemem zarówno dla PiS 
jak i całego obozu antyPiS (KO, SLD, PSL) 
nie są wcale jakieś afery, nie taśmy Na-
umanna czy Ardanowskiego. Największym 
problemem jest zmobilizowanie wyborców, 
którzy po obu stronach uznali, że jest już 
pozamiatane. Choć, co zaskakujące, wcale 
pozamiatane nie jest i może się zdarzyć, że 
PiS odsunięty od władzy zostanie.
Sławomir Neumann (PO) mówi na nagra-
niach o których teraz głośno, że „rzyga 
Tczewem”. Większość Polaków „rzyga 
polityką”. PiS dominuje w sondażach pa-
radoksalnie dlatego, że stał się znacznie 
mniej polityczny, a stał się życiowy. Lu-
dzie z grubsza wiedzą, co wybierają jak na 
nich zagłosują. Zazwyczaj niepolitycznie, 
ale tak konkretnie. W tym sensie antyPiS 

ma znacznie trudniej, bo stał się mniej ży-
ciowy, a bardziej polityczny.
W Warszawie to akurat bez znaczenia. 
To taka odwrotność zawsze PiS-owskiego 
Podkarpacia. I 50 Czajek, pięć afer repry-
watyzacyjnych i pięćset „stref komfortu” 
tego nie zmieni. Choćby PiS zapewnił każ-
demu warszawiakowi apartament i dopro-
wadził do przeniesienia nad Wisłę stolicy 
UE i siedziby ONZ, to większość i tak na-
dal życzyłaby Kaczyńskiemu, by wstając 
z łóżka złamał nogę.
Zatem sam pójdę głosować, zawsze będę 
bronił tych, którzy tego nie zrobili. Od lat 

stosuję porównanie z restauracją. Dosta-
jecie państwo menu z trzema kiepskimi 
daniami. Każde złe, a kelner wisi nad 
wami i mówi, że jedno wybrać „musicie”. 
Nieprawda, nie musicie. Możecie zostać 
w domu, możecie wyjść z knajpy.
Sam jedno z tych dań wybiorę. Nie dla-
tego, że mnie zachwyca. Widzę jego ewi-
dentne wady. Wybiorę je jednak dlatego, 
że nie chciałbym przez cztery lata czuć 
smrodu tego drugiego.

Warszawiacy w  większości nienawidzą PiS-u, jednak na wyrokowanie o tym, co będzie w kolejnych wyborach jest za wcześnie. Pa-
miętajmy, że wybory samorządowe odbędą się w 2023 roku. Najprawdopodobniej w tym samym mniej więcej czasie, co parlamentar-
ne. Będzie to więc plebiscyt nad rządem. Pytanie, kto będzie wtedy u władzy. Jaka będzie kondycja obozu rządzącego, jaka opozycji. 
Kolejna sprawa – nie wiemy, jak będzie wyglądała rola samego samorządu warszawskiego – z Andrzejem Stankiewiczem, publicystą 
Onet.pl rozmawia Przemysław Harczuk.

Czy wsparcie Rafała Trza-
skowskiego pomaga, czy 
szkodzi Koalicji Obywatel-
skiej?
Andrzej Stankiewicz: Jest 

oczywiste. Trzaskowski jest poli-
tykiem Platformy Obywatelskiej, 
do niedawna typowanym na jej 
przyszłego lidera. O czym zresztą 
już rozmawialiśmy, Trzaskow-
ski jest w Warszawie popularny, 
jednak bardzo zaszkodził już raz 
opozycji, bo nieprzemyślana poli-
tyka w kwestii LGBT spowodowała 
rozłam Koalicji Europejskiej, która 
była szeroką formułą zjednoczonej 
opozycji. Prezydent miał też szereg 
innych wpadek, porażek, spra-
wa Czajki, o którą atakuje go PiS. 
A więc on też mocno stracił w ra-
mach samej PO. Dziś nie jest już 

przewidywany jako kandydat opo-
zycji na prezydenta RP. A były ta-
kie plany. Dziś dużo większe szanse 
ma na to inna polityk z Warszawy, 
wicemarszałek Sejmu, Małgorzata 
Kidawa-Błońska. 

Wicemarszałek i była wie-
loletnia  radna z Warsza-
wy. Ale w przypadku Trza-
skowskiego o ile w polityce 
ogólnopolskiej jego pozy-
cja uległa pogorszeniu, to 
w Warszawskiej trzyma się 
mocno – zdecydowanie wy-
grał wybory prezydenta sto-
licy, nadal wyraźnie prowa-
dzi w sondażach?
Akurat wybory prezydenta War-

szawy były nie tylko plebiscytem za 
i przeciwko PiS-owi, ale też miesz-
kańcy stolicy zagłosowali zdecy-

dowanie przeciwko konkretnemu 
kandydatowi, czyli Jakiemu. Był on 
kojarzony z niepopularnym w stolicy 
ministrem sprawiedliwości Zbignie-
wem Ziobrą. I paradoksalnie aktyw-
na kampania Jakiego zmobilizowała 
jego przeciwników. To sprawiło, że 
Trzaskowski wygrał w pierwszej tu-
rze, bardzo zdecydowanie.

Pytanie, jak będzie to wy-
glądało w następnych wy-
borach, bo na razie wygląda 
na to, że rozmaite wpadki 
typu Czajka prezydentowi 
stolicy nie szkodzą?
Oczywiście, że Warszawa niena-

widzi PiS-u. Ale na wyrokowanie 
o tym, co będzie w kolejnych wybo-
rach jest za wcześnie. Pamiętajmy, 
że wybory samorządowe odbędą 
się w 2023 roku. Najprawdopo-

dobniej w tym samym mniej więcej 
czasie, co parlamentarne. Będzie 
to więc plebiscyt nad rządem. Py-
tanie, kto będzie wtedy u władzy. 
Jaka będzie kondycja obozu rzą-
dzącego, jaka opozycji. Kolejna 
sprawa – nie wiemy, jak będzie 
wyglądała rola samego samorządu 
warszawskiego. 

To znaczy?
Jeżeli w kraju będzie rządził PiS, 

to możliwe, że będzie chcieć ogra-
niczać kompetencje samorządu 
na rzecz władzy centralnej. Są też 
pomysły zmiany ustroju Warsza-
wy – padła propozycja pozostawie-
nia stolicy jako miasta rządzonego 
przez wojewodę. Bo choć w grze 
przewagę zdaje się mieć Trzaskow-
ski i PO, to reguły tej gry mogą się 
zmienić.
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Sam pójdę głosować, ale 

zawsze będę bronił tych, którzy 

tego nie zrobili. Od lat stosuję 

porównanie z restauracją. 

Dostajecie państwo menu z trzema 

kiepskimi daniami. Każde złe, a kelner 

wisi nad wami i mówi, że jedno wybrać 

„musicie”. Nieprawda, nie musicie. 

Możecie zostać w domu, możecie wyjść 

z knajpy
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Antoni Zankowicz

W tegorocznych wyborach 
startuje więc pięć ugru-
powań. Są to – Prawo 
i Sprawiedliwość, czy-

li partia rządząca i cztery formacje 
opozycyjne – Koalicja Obywatelska, 
czyli Platforma Obywatelska z No-
woczesną, Inicjatywą Polską i Zie-
lonymi;  Lewica, skupiająca Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, Wiosnę Ro-
berta Biedronia i partię Razem; Pol-
skie Stronnictwo Ludowe – Koalicja 

Polska (PSL, Kukiz’15, Unia Europej-
skich Demokratów, byli platformiani 
konserwatyści); Konfederacja Wol-
ność i Niepodległość – ugrupowanie, 
którego liderem jest Janusz Korwin-
-Mikke, a startują z niego środowiska 
Narodowców, czy związane z Grzego-
rzem Braunem. 

W Warszawie, co zrozumiałe, partie 
wystawiły swoje najmocniejsze listy. 
Z Prawa i Sprawiedliwości z pierw-
szego miejsca kandyduje prezes par-
tii Jarosław Kaczyński, drugi jest szef 
MSWiA, wiceprezes PiS Mariusz Ka-

miński, trzecia wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Gosiewska, czwarty poseł 
Piotr Naimski, piąty jest poseł Jaro-
sław Krajewski, a szósty były burmistrz 
Pragi, poseł Paweł Lisiecki. 

Liderem listy Koalicji Obywatelskiej 
została kandydatka KO na premiera, 
wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Ki-
dawa-Błońska. Drugie miejsce na liście 
ma Katarzyna Lubnauer, przewodni-
cząca Nowoczesnej. Trzecie – były mi-
nister spraw zagranicznych za rządów 
SLD, były eurodeputowany Dariusz 
Rosati. Czwarta jest z kolei przedsta-

wicielka konserwatywnego skrzydła 
PO (zawieszona za sprzeciw w sprawie 
aborcji) Joanna  Fabisiak. Pierwszą 
szóstkę uzupełniają szef radnych PO 
z Rady Warszawy Jarosław Szosta-
kowski oraz Katarzyna Piekarska, była 
posłanka Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. 

Na pierwszym miejscu warszawskiej 
listy Lewicy (SLD, Razem, Wiosna Bie-
dronia) znalazł się Adrian  Zandberg, 
lider partii Razem. Drugie miejsce zaj-
muje rzeczniczka SLD, Anna Maria Żu-
kowska. Trzecia jest Anna Tarczyńska 
z Wiosny, czwarta Magdalena Biejat 
z Lewicy Razem. Pierwszą szóstkę uzu-
pełniają Krzysztof Liedel – bezpartyjny 
ekspert ds. bezpieczeństwa oraz Filip 
Pelc z Wiosny. 

Listę PSL – Koalicji Polskiej otwie-
ra w Warszawie Władysław Teofil 
Bartoszewski, historyk, syn zmarłego 
w 2015 roku byłego szefa MSZ prof. 
Władysława Bartoszewskiego. Druga 

Niezła pensja, mała odpowiedzialność, słodkie lenistwo i wygodne życie – tak wiele osób 
myśli o życiu posła. Ciężka praca nad ustawami, w pocie czoła tyranie dla Polski i wybor-
ców, brak czasu dla siebie i rodziny – uważają inni. Obie opinie są zarówno krzywdzące, 
jak i prawdziwe – bo każdy parlamentarzysta inaczej wykonuje mandat, który mu powie-
rzono. Nie zmienia to faktu, że to w Sejmie decydują się losy państwa. To posłowie uchwa-
lają ustawy, oni wybierają rząd. 13 października my zdecydujemy, kto będzie kształtował 
przyszłość naszego kraju na najbliższe cztery lata. Warto przemyśleć nasz wybór.

na liście jest Anna  Ojer, ekonomistka 
i działaczka społeczna, laureatka mia-
na Warszawianki Roku w roku 2019. 
Trzecie miejsce zajmuje Joanna Sta-
niszkis, do niedawna reprezentująca 
Nowoczesną, córka socjolog prof. Ja-
dwigi Staniszkis. Czwarte miejsce na 
liście zajmuje urzędniczka Izabela 
Stelmańska, piąte menadżer Stani-
sław Helwig a szóste prawnik Michał 
Wąsowicz. 

Liderem warszawskiej listy Konfe-
deracji jest Janusz Korwin-Mikke. Ko-
lejn miejsca zajmują Bartłomiej Pejo, 
poseł Paweł Skutecki (do niedawna 
w Kukiz’15, przeciwnik obowiązkowych 
szczepień), Mirosława Modelska-Cre-
ech, Wiesław Magiera, Aleksander Ko-
waliński. 

Wybory do Sejmu odbędą się w nie-
dzielę, 13 października. Mieszkańcy 
Warszawy wybiorą dwudziestu posłów. 
To oni będą nas reprezentować przez 
kolejne cztery lata. 

Mniejsze partie 
przegrały z systemem

Kontrowersje przedwyborcze – dlaczego tylKo pięć Komitetów?

Antoni Zankowicz

P rawo i Sprawiedliwość, 
Koalicja Obywatelska, 
Lewica, Polskie Stron-
nictwo Ludowe, Konfe-

deracja – tylko pięciu komitetom 
udało się zarejestrować listy do 
Sejmu. Pozostałe – w tym nie-
zależna prawica Marka Jurka 
i Bezpartyjni Samorządowcy nie 
zebrały wymaganych podpisów. 
Czas na ich zebranie był rekor-
dowo krótki – cztery razy krótszy 
niż przy poprzednich wyborach. 
Było to zgodne z prawem. Ale czy 
uczciwe? – pytają sympatycy wy-
kluczonych ugrupowań. 

W tym roku wybory są wyjąt-
kowe z wielu względów. Tak-
że dlatego, że startuje w nich 
(w skali ogólnopolskiej) tylko 
pięć ugrupowań. Tylko tylu for-
macjom udało się zebrać podpisy 
w skali całego kraju. Powodem 
była zagrywka partii rządzącej, 
która na zebranie podpisów dała 
jedynie osiemnaście dni. Stąd 
na przykład nie udało się zebrać 
podpisów Bezpartyjnym Samo-
rządowcom, czy Prawicy Marka 
Jurka, która miała być ofertą dla 
tak zwanej niezależnej prawicy, 
czyli konserwatystów niekoniecz-
nie zachwyconych poczynaniami 
Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei 
Paweł Kukiz już wcześniej prze-
widział, że jego ugrupowanie 
podpisów nie zbierze i Kukiz’15 

porozumiało się z Polskim Stron-
nictwem Ludowym. W efekcie 
wyborcy konserwatywni są albo 
skazani na głosowanie pomimo 
poważnych zastrzeżeń na PiS, 

albo na budzącą kontrowersje 
Konfederację, wsparcie PSL bądź 
pozostanie w domu. Na małe ide-
owe, choć nie mające potężnych 
struktur formacje głosować się 
nie da.  Sprawa budzi kontro-
wersje. Bo choć osiemnastodnio-
wy czas na zebranie podpisów 
(w poprzednich wyborach było 
to dni siedemdziesiąt) był zgodny  
z prawem,  nie ma też jednak wąt-
pliwości, że tak krótki czas bar-
dzo utrudnił małym komitetom 
zbieranie podpisów. – Powiem 
tak, podpisy zbierałem przy wielu 
kampaniach. Bez potężnych par-
tyjnych machin, jakimi dysponu-
ją PiS, PO, PSL i SLD, zebranie 
jest bardzo trudne. A w tak krót-
kim czasie to wręcz szaleństwo 
– mówi Arkadiusz Czak z Połu-
dniowopraskiej Wspólnoty Sa-
morządowej, który organizował 
akcję zbierania podpisów pod 
referendum w sprawie odwoła-
nia Hanny Gronkiewicz-Waltz 
z funkcji prezydenta stolicy. 
– Wtedy mieliśmy trzy miesiące 
i szereg organizacji stojących za 
inicjatywą. Cztery lata temu było 
siedemdziesiąt dni, a i tak parę 
komitetów miało problem z ze-
braniem podpisów. Teraz rzutem 
na taśmę udało się Konfederacji. 
A gdyby było więcej czasu, naj-
pewniej udałoby się zarejestro-
wać Bezpartyjnym Samorządow-
com, czy Prawicy Marka Jurka 
– dodaje nasz rozmówca. 

WyBORy 2019

Wybory do Senatu odbę-
dą się w jednomandato-
wych okręgach wyborczych. 
W Warszawie wybierzemy 
czterech senatorów. O miej-
sca w Senacie powalczą: 

W okręgu nr 42 (Praga Po-
łudnie, Praga Północ, Rem-
bertów, Targówek, Wesoła 
Marek Borowski z Koalicji 
Obywatelskiej oraz Cezary 
Jurkiewicz z Prawa i Spra-

wiedliwości. W okręgu 43  
(Mokotów, Ursynów, Wawer, 
Wilanów) startują Barbara 
Borys-Damięcka z KO, Mo-
nika Jaruzelska z własnego 
komitetu Polska Lewica oraz 

Lech Jaworski z PiS. W okrę-
gu nr 44 (Białołęka, Bielany, 
Śródmieście i Żoliborz)– Ma-
rek Rudnicki z PiS, Kazimierz 
Michał Ujazdowski z Koalicji 
Obywatelskiej oraz Paweł 

Kasprzak z Obywateli RP. W okręgu 
nr 45 ( Bemowo, Ochota, Ursus, Wło-
chy, Wola) rywalizują Aleksander Po-
ciej z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr 
Radziszewski z PiS. 
 (az)

W JOW-ach do Senatu

KOMENTARZ: 

przemysław 
harczuk
Brak mniejszych formacji w tegorocznych wyborach może dla wielu wydać się mało istotny. Bo 
przecież większość obywateli i tak głosuje na największe dwie partie. Ale idąc tym tropem rozu-
mowania, skoro w sondażach wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to powinno być możliwe głosowanie 
tylko na jedną partię. A w Warszawie powinno się zezwolić tylko na głosowanie na KO – bo partia ta w stolicy 
zawsze wygrywa. To oczywiście byłoby absurdem. Absurdem jest też brak w wyborach mniejszych, może nie 
super popularnych, ale za to spójnych programowo ugrupowań. Po pierwsze – ich brak to jednak utrudnienie 
części obywateli startu w wyborach. Po drugie – to zawężenie możliwości wyboru dla świadomych wybor-
ców, którzy nie podejmują decyzji pod wpływem impulsu. Osoby o poglądach konserwatywnych mogą mieć 
zastrzeżenia do PiS, czy Konfederacji, i mogliby głosować na przykład na Bezpartyjnych, czy Prawicę RP. 
Możliwość ta została im odebrana przez zbyt krótki czas na zbieranie podpisów.  A może po prostu znieść 
obowiązek zbierania podpisów? W USA jest system dwupartyjny, ale kandydatów startuje wielu. U nas jest 
i tak próg wyborczy. Co za różnica, czy komitetów będzie pięć, siedem, czy siedemdziesiąt? Do Sejmu i tak 
wejdą te z największym poparciem. Ale nikt nie będzie pozbawiony wyboru.

5
tylko tylu 
ugrupowaniom 
udało się 
zarejestrować 
w wyborach

Wybory do Sejmu 
odbędą się w niedzielę, 
13 października. 
Mieszkańcy Warszawy 
wybiorą dwudziestu 
posłów. To oni będą nas 
reprezentować przez 
kolejne cztery lata

WybORy 2019 – ZDecyDuJeSZ 13 PaźDZieRniKa. PieRWSZe SZÓSTKi WaRSZaWSKich liST

Kto mężem stanu, 
kto pożyje na TWÓJ KOSZT ?!

fot. Zbyszek Kaczm
arek/G

azeta Polska (2), Tom
asz H

am
rat/G

azeta Polska (2), Filip Błażejow
ski/G

azeta Polska

fot. W
ikipedia
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W kolejnej kadencji istotne będą sprawy tożsamościowe, ochrona naszego chrześcijańskiego dziedzictwa, wartości rodzinnych, wyniesionych z domu 
– z Pawłem Lisieckim, posłem Prawa i Sprawieedliwości rozmawia Andrzej Maksymowicz. 

W trakcie kończącej się 
kampanii wyborczej 
zorganizował Pan kon-
ferencję w sprawie moż-
liwego wywożenia śmie-
ci z budowy metra nad 
Wisłę. Informacjom 
tym rzeczniczka metra 
jednak zaprzeczyła?
Owszem, jednak informacje 

te docierały do mnie od dłuż-
szego czasu. Odpady z budowy 
Metra miały być wywożone 
nad Wisłę, na teren obszaru 
Natura 2000. Gdy udałem się 
w okolice Mostu Świętokrzy-
skiego, zobaczyłem porozrzu-
cane rury, śmieci, rozmaite 
odpady. Owszem, Metro War-
szawskie zaprzecza. Jednak 
trzeba tę sprawę monitorować 
i dokładnie zbadać. Niepoko-
jące sygnały oczywiście mogą 
być jedynie plotką, jednak 
było już kilka zdarzeń świad-
czących o tym, że z  dbałością 
o środowisko jest w przypadku 
władz stolicy nie najlepiej. 

A konkretnie?
Przypomnę sprawę stada 

kóz i owiec, które z pieniądze 
miasta  były wypasane na wi-
ślanej wyspie.  Umowa między 

warszawskim Ratuszem a ho-
dowcą kóz trwa już trzy lata. 
Część kóz ze stada zdechła, 
a reszta jest bardzo wygło-
dzona. Zdechłe zwierzęta były 
grzebane w piachu nad rzeką, 
a jedna została spławiona Wi-
słą. Okazuje się, że kozy były 
atakowane i „nadgryzane” 
przez psy, a jedna z kóz była 
wożona tramwajem. Przecież 
to absolutnie niedopuszczal-
ne, poza tym z ekologią i do-
brym traktowaniem zwierząt 
nie ma nic wspólnego. Do 
tego dochodzi sprawa awarii 
w oczyszczalni ścieków Czajka. 

Ratusz przekonuje, że 
żadnego problemu nie 
ma. Że przecież ścieki 
płynęły do Wisły przed 
wybudowaniem oczysz-
czalni, że żadnej kata-
strofy nie ma, a była 
prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-
-Waltz przekonywała 
nawet, że wszystkiemu 
winien jest PiS i śp. Pre-
zydent Lech Kaczyński?
Te słowa świadczą o ogrom-

nej arogancji i bucie stołecz-
nych władz. To, że katastrofę 

udało się jakoś opanować, 
było możliwe dzięki interwen-
cji rządu. A swoją drogą pro-
szę  sobie wyobrazić, że taka 
awaria  ma miejsce w czasie, 
gdy w stolicy rządzi PiS. Or-
ganizacje proekologiczne za-
blokowałyby miasto, byłaby 
bardzo ostra akcja nieprzy-
chylnych nam mediów. Teraz 
tego nie ma. 

No, teraz ostro dzia-
łania ratusza komen-
tują i krytykują media  
sympatyzujące z PiS 
oraz media publiczne. 
I w ogóle, patrząc sze-
rzej na całą kampanię 
jest ona bardzo brutal-
na. Hejt jest na porząd-
ku dziennym…
Nie można tu jednak sta-

wiać znaku równości.

No nie wiem. Z jednej 
strony jest Klaudia Ja-
chira, która kandyduje 
w Warszawie na posła 
i kpi z ofiar Smoleńska. 
Z drugiej strony w Kiel-
cach podobiznę posła 
PO powieszono na drze-
wie… 

Tylko, że hejt ludzi podają-
cych się za prawicę zazwyczaj 
dotyczy osób anonimowych. 
A gdy coś wyjdzie na jaw 
służby państwowe działają. 
A tu mamy i agresję ze strony 
jednej z kandydatek. I skan-
daliczne słowa Lecha Wałęsy 
o zmarłym niedawno ojcu pre-
miera, Kornelu Morawieckim. 
I słowa te padają podczas kon-
wencji Koalicji Obywatelskiej. 

Koniec sejmowej kaden-
cji to czas podsumowań. 
Jak ocenia Pan ostatnie 
cztery lata?
Mijająca kadencja upłynęła 

pod znakiem bardzo ciężkiej 
pracy dla Warszawy i Polski. 
Udało się poprawić bezpie-
czeństwo naszego kraju i sy-
tuację polskiej rodziny. Wi-
dać efekty bardzo ważnych 
programów społecznych ta-
kich jak Rodzina 500+, czy 
wyprawka dla ucznia. Mamy 
stabilny budżet, dobrą sytu-
ację na rynku pracy, rosną 
wynagrodzenia. Sukcesem są 
darmowe leki dla seniorów. 
Pieniądze na cele społeczne 
zostały pozyskane w dużej 
mierze dzięki skutecznej wal-

ce z mafią wyłudzającą poda-
tek VAT. 

W 2002 roku po raz 
pierwszy został Pan 
radnym dzielnicy Pra-
ga Północ, potem była 
Rada Warszawy, funk-
cja burmistrza Pragi 
Północ, a od 2015 roku 
mandat poselski. Teraz 
znów kandyduje Pan 
z szóstego miejsca na 
warszawskiej liście PiS?
Tak. I jak powiedziałem 

w jednym z wywiadów, jestem 
warszawiakiem z krwi i kości, 
chłopakiem z Pragi, nie wy-
obrażam sobie kandydowania 
z innego miejsca. W kolejnej 
kadencji nadal opierać się 
będę na bezpośrednim kon-
takcie z mieszkańcami. Na 
pewno istotne będą wciąż 
trwające sprawy przed komi-
sją weryfikacyjną, kwestie wy-
kupu mieszkań komunalnych 
i gruntów pod mieszkaniami 
spółdzielczymi. W kolejnej ka-
dencji istotne będą też sprawy 
tożsamościowe, ochrona na-
szego chrześcijańskiego dzie-
dzictwa, wartości rodzinnych, 
wyniesionych z domu. 

W przyszłym 
Sejmie 
sprawy 
wartości 
staną się 
kluczowe

Paweł Lisiecki z Jarosławem 
Kaczyńskim podczas konwencji PiS 

fot. Facebook

zulu Gula ze wsparciem liroya

Kwaśniewski 
za zandbergiem
Jeszcze niedawno przedstawi-
ciele partii Razem lansowali 
się jako nowa lewica, nieob-
ciążona komunistyczną prze-
szłością. Odcinali się od SLD. 
Teraz nie tylko idą z jednej listy 
z postkomunistami i Wiosną 
Biedronia, to jeszcze były pre-
zydent Aleksander Kwaśniew-
ski (w PRL minister w komu-
nistycznym rządzie, pierwszy 
lider postkomunistycznego 
SLD) poparł lidera Razem, Ad-
riana Zandberga, lidera sto-
łecznej listy Lewicy.  (az)

LEWICA STARA I MłODA

Urban miał uczyć 
o pR
PR w polityce w PRL i dziś – to 
tytuł panelu, który miał odbyć 
się w Studenckim Kole Nauko-
wym Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Wysublimowa-
nym humorem miał się dzie-
lić rzecznik komunistycznego 
rządu, główny propagandysta 
stanu wojennego Jerzy Urban. 
Po ostrych protestach władze 
uczelni panel odwołały. Jerzy 
Urban był rzecznikiem rządu w 
latach 80. Zaslynął między in-
nymi nagonką na ks. Jerzego 
Popiełuszkę.  (łcz)

KONTROWERSJE 
W UCZELNI

Wojna o pieski

Monika Jaruzelska i rzecznicz-
ka SLD Anna Maria Żukowska 
poróżniły się najpierw o miejsce 
na liście, które przypadło Żukow-
skiej, podczas gdy Jaruzelską 
skreślono. Potem córka Wojcie-
cha Jaruzelskiego sugerowała 
coś o bliskich relacjach łączą-
cych rzeczniczkę SLD z liderem 
partii. W odpowiedzi Żukowska 
zasugerowała, że pies Jaruzel-
skiej chciał… zgwałcić jej sucz-
kę. A gdy nic nie wskórał, nasiu-
siał rzeczniczce do buta.  (az)

POLITyCy 
JAK CELEBRyCI

Były POSeł KuKiz’15 wezwał DO głOSOwaNia Na KaNDyData KOaLicJi OBywateLSKieJ!

Zaskakująca decyzja Piotra 
Liroya Marca. Były raper, dziś 
polityk kojarzony ze środo-
wiskami antysystemowymi, 
wsparł w wyborach w War-
szawie kandydata Koalicji 
Obywatelskiej. Wezwał do 
głosowania na znanego akto-
ra Tadeusza Rossa, kojarzo-
nego z telewizyjnej roli Zulu 
Guli. 
– To wspaniały człowiek. 
Twórca kultury, ale też czło-
wiek o dużej kulturze osobi-

stej. Wspaniały samorządo-
wiec, poseł, eurodeputowany, 
człowiek, za którego nigdy 
nie musieliśmy się wstydzić 
– mówił w Sejmie Piotr Liroy 
Marzec. Tadeusz Ross to 
aktor, satyryk, piosenkarz. 
Popularność przyniosły mu 
przede wszystkim programy 
rozrywkowe w Programie III 
Polskiego Radia oraz rola 
Zulu Guli w bardzo popular-
nym programie satyrycznym 
Telewizji Polskiej w latach 

90. Tadeusz Ross był war-
szawskim radnym, posłem 
i eurodeputowanym z ramie-
nia PO. Teraz kandyduje do 
Sejmu z 35. Miejsca na war-
szawskiej liście Koalicji Oby-
watelskiej. I uzyskał poparcie 
z zaskakującej strony. Piotr 
Liroy Marzec to znany raper, 
poseł, który do Sejmu dostał 
się z listy Kukiz’15, dziś jest 
liderem stowarzyszenia Sku-
teczni.  

(az)

Paweł Kukiz 
wsparł annę Ojer
Działaczka społecz-
na,  bezpartyjna 
radna dzielnicy 
Wawer, Warszawian-
ka Roku 2018. Anna 
Ojer startuje z drugie-
go miejsca listy PSL 
– Koalicja Polska do 
Sejmu w Warszawie. 
Wsparcia kandydatce 
udzielił Paweł Kukiz, 
którego ruch Kukiz’15 
idzie do Sejmu właśnie 
z listy PSL. 

Pytacie co zmienię? 
Mam nadzieję, że 
wiele bo wiele jest 
do zmiany. Tematy, 

które są mi bliskie i którymi 
chciałabym się zająć to służba 
zdrowia (zmniejszenie czasu 
oczekiwanie na specjalistę, 

zwiększenie miejsc na spec-
jalizacjach dla studentów me-
dycyny), zwiększenie środków 
na służbę zdrowia, sprawy 
społecznie (wsparcie dla se-
niorów, rodzin, rodziców 
dzieci chorych) a także ekolo-
gia” – napisała kandydatka na 
Facebooku.

Anna Ojer ma 44 lata, jest 
rodowitą warszawianką. 

Prywatnie jest mężatką, mat-
ką czwórki dzieci. Prowa-
dzi grupę SOS Mieszkańcy 
Wawra Rodzicom z CZD” – 
grupa ta pomaga rodzicom 
chorych dzieci. Za działal-
ność społeczną została wy-
różniona tytułem Warsza-
wianki Roku 2018. W tym 

samym roku z listy Bezpartyj-
nych Samorządowców została 
wybrana do Rady Dzielnicy 
Wawer. Teraz startuje do Sej-
mu z drugiego miejsca na liście 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Poparcia udzielił jej li-
der Kukiz’15 – chciałbym, żeby 
w Sejmie byli dobrzy ludzie. 
A Ania jest po prostu dobrym 

człowiekiem – mó-
wił Paweł Kukiz. 
PSL idzie do Sejmu 
jako PSL- Koalicja 
Polska. W jej ramach 
oprócz Ludowców 
startują takie organi-
zacje jak Kukiz’15, czy 
Unia Europejskich De-
mokratów. 

(AZ, źródło 
Facebook.com)

Paweł Kukiz
zdecydo-
wał, że 
jego ruch 
wystartuje 
z listy PSL. W Warsza-
wie wezwał do głoso-
wania na 
Annę Ojer

Anna Ojer

jest bezpartyj-

na, w 2018 

roku została 

wyróżniona 

tytułem 

Warszawian-

ki Roku za 

działalność 

społeczną

Władysław  Kosiniak-Kamysz
lider PSL 
przekonuje, że tylko PSL – Koalicja 
Polska może zakończyć 
wojnę pol-
sko-polską

fot. W
ikipedia

fot. W
ikipedia, Facebook

WaRSZaWianKa ROKu Z PSl-KOalicJi POlSKieJ

fot. Tw
itter
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Co się stało w celi aresztu na białołęce?
SaMOBóJStwO DawiDa KOStecKiegO

Bez wątpienia był utalentowa-
nym bokserem, ale co rusz 
wpadał w problemy z prawem, 
które kończyły się wyrokami. 
Dlatego kariera Dawida „Cyga-
na” Kosteckiego legła w gru-
zach.
Lista sportowych sukcesów 
Kosteckiego jest długa (m.in. 
tytuł młodzieżowego mistrza 
świata WBC, czy mistrzostwo 
WBF), ale obszerny jest także 
wykaz skandali: zawieszenie 
za doping, skazanie za pobi-

cie, wyrok za sutenerstwo, 
afera z praniem brudnych pie-
niędzy... I kolejne pobyty za 
kratkami.
W połowie 2012 roku Kostec-
ki miał zaplanowaną walkę 
z Royem Jonesem Jr, ale kilka 
dni wcześniej „Cygana” zatrzy-
mali agenci CBŚ.
„Według opinii lekarskich Ko-
stecki był przestępcą o skłon-
nościach psychopatycznych 
i cechowała go agresja” 
- napisał niedawno „Super 

Express”. - „Wzbudzał strach 
u innych więźniów”.
Ostatnie dni życia Kostecki 
spędził w Areszcie Śledczym 
Warszawa Białołęka. 2 sierp-
nia w celi znaleziono martwe-
go boksera, który powiesił się 
na pętli z prześcieradła.
Śledztwo prowadzi Prokuratu-
ra Okręgowa Warszawa-Pra-
ga, ale towarzyszą mu ogrom-
ne emocje polityczne, które 
nie pomagają w wyjaśnieniu 
sprawy. (łCz)

Wydarzenia

fot. W
ikipedia, sxc

OGŁOSZENIE

Córkę zabiło auto. 
Matka wyskoczyła 
z okna
49-latka stała na pasach, gdy 
na skrzyżowaniu doszło do zde-
rzenia dwóch samochodów. 
Rozpędzone BMW z impetem 
uderzyło w kobietę, która odnio-
sła śmiertelne obrażenia. Poli-
cjanci pojechali do krewnych 
ofiary wypadku, aby powiado-
mić ich o tragedii. Wiadomość 
przekazali matce. Załamana 
kobieta tego samego dnia 
w nocy wyskoczyła z okna na 
piątym piętrze. 74-latka zginęła 
na miejscu.

TRAGEDIA NA BEMOWIE

Mord na plebanii. 
Sprawca palił 
marihuanę
W kwietniu Jan B. wtargnął do 
kościoła parafii św. Augusty-
na na Nowolipkach. 38-letni 
napastnik zaatakował osoby 
przebywające w świątyni. Ude-
rzył księdza i śmiertelnie ranił 
ojca innego duchownego. Jan 
B. usłyszał m.in. zarzut zabój-
stwa. Niedawno ujawniono, że 
krótko przed tragicznymi wyda-
rzeniami bandyta palił marihu-
anę – takie wyniki dały badania 
toksykologiczne. Brakuje jesz-
cze opinii psychiatrów.

PO MORDERSTWIE 
OJCA KSIęDZA

Jeden z szefów międzynarodowego gangu, który wykorzy-
stywał ufność osób w podeszłym wieku, został skazany. Ar-
kadiusz Ł., pseudonim „Hoss”, spędzi w więzieniu 7 lat. To 
pierwsza, ale zapewne nie ostatnia kara dla oszusta...

Historia Arkadiusza Ł. 
jest doskonale znana 
czytelnikom Tele-
graf24. Mężczyzna 

nazywany „Hossem” lub „kró-
lem mafii wnuczkowej” uważa-
ny jest za pomysłodawcę ohyd-
nego oszustwa. Członkowie 
szajki kontaktowali się z oso-
bami w podeszłym wieku, uda-
wali ich krewnych mających 
problemy i prosili o pieniądze. 
Łupem padały ogromne sumy. 

Łącznie przez lata, działając 
w Polsce i krajach Europy Za-
chodniej -  według prokuratury 
- wyłudzili miliony.

Rozliczaniem działalno-
ści Arkadiusza Ł. zajmowała 
się Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie. Jeden z wątków 
zakończono skierowaniem 
aktu oskarżenia do sądu w Po-
znaniu („Hoss” mieszkał za-
równo w stolicy Wielkopolski, 
jak i w Warszawie).

W tej sprawie niedawno za-
padł wyrok. Arkadiusz Ł. zo-
stał skazany na 7 lat więzienia, 
a jego brat Adam P. spędzi za 
kratkami rok krócej.

„Przestępczy proceder był 
wyjątkowo odrażający moral-
nie” - podkreśliła sędzia Karo-
lina Siwierska.

Orzeczenie jest nieprawo-
mocne i zapewne zostanie 
zaskarżone przez obrońców 
„Hossa”. Nadal jednak nie 
ma finału innego śledztwa. 
Wprawdzie kolejny akt  prze-
ciwko Arkadiuszowi Ł. został 
skierowany w połowie ubiegłe-

go roku, ale po kilku miesią-
cach warszawski sąd zwrócił 
akta, bo dopatrzył się braków 
w materiale dowodowym. 
I nie wiadomo kiedy oszust 
usłyszy kolejny wyrok. (ŁCz)

PierwSzy wyrOK „HOSSa”

Sędzia Siwierska 
podkreśliła, że 
oszuści wykor-

zystywali dobre serce 
i nieporadność ludzi 
w podeszłym wieku. „Poz-
bawiali ich oszczędności 
życia, czy rodzinnej biżuterii”.

Przywódca 
wnuczowej 
mafii 
skazany!

zdjęcia: policja.w
aw.pl

Awaria oczyszczalni Czaj-
ka i ścieki płynące Wisłą. 
Martwe kozy na wyspie 
rzecznej. Wreszcie śmie-
ci wyrzucane na obszarze 
chronionym Natura 2000. 
Wszystko to w czasie, gdy 
wiele mówi się o ekologii 
i środowisku. Władze stoli-
cy mają wizerunkowy pro-
blem. W temacie ekologii, 
który miał ekipę rządzącą 
w stolicy uskrzydlać, a nie 
skrzydła jej podcinać. 

Antoni Zankowicz

W e wtorek i środę 
27. i 28. sierpnia 
doszło do awarii 
kolektorów ście-

kowych oczyszczalni Czajka 
w tunelu pod dnem Wisły. 
W efekcie nieoczyszczone 
ścieki z kilku lewobrzeżnych 
dzielnic: Bielan, Bemowa, 
Żoliborza, Woli, Śródmieścia, 
Ochoty, Włoch i części Moko-
towa – zaczęły być zrzucane do 

Wisły. Po kilku dniach cha-
osu do akcji wkroczyło wojsko. 
Żołnierze 2 Inowrocławskiego 
Pułku Inżynieryjnego zbu-
dowali most pontonowy na 
Wiśle, na którym uruchomio-
no awaryjny rurociąg. W so-
botę, 14 września zrzut nie-
oczyszczonych ścieków został 
wstrzymany. Sprawa stała się 
jednak bardzo głośna nie tylko 
w Polsce. Ścieki trafiły do Mo-
rza Bałtyckiego co odnotowały 
zagraniczne media. Do tego 
radni PiS chcieli przprowadze-
nia kontroli w sprawie oczysz-
czalni. Nie zgodzili się na nią 
radni PO-KO z Komisji Rewi-
zyjnej Rady Warszawy. Radni 
PiS protestowali, bez skutku. 
Nie był to koniec problemów 
w tematyce ekologicznej. Bo 
po zanieczyszczeniu rzeki oka-
zało się, że nad Wisłą ma miej-
sce także dramat zwierząt. 
Konkretnie owiec i kóz z eko-
logicznego stada, którego ho-
dowla od lat była finansowana 
przez miasto. Muzułmański 

o p i e -
kun stada kil-

ka lat temu był pozytywnym 
bohaterem wiodących me-
diów, w których pojawiły się 
tytuły typu „Abdul naszym pa-
sterzem”. Jednak po kilku la-
tach okazało się, że coś poszło 
nie tak. Kozy były wypasane 
przez trzy lata, na wiślanej 
wyspie, na podstawie umowy 
z miastem. Afera wybuchła 
gdy okazało się, że część kóz 
ze stada zdechła. To można 
by jeszcze uznać za przejaw 
jakiejś nagłej choroby, bądź 
działań osób trzecich, które na 
złość hodowcy chciały zwie-
rzęta otruć, jednak przeczył 
temu fakt, że przy okazji wy-
szło na jaw, że pozostałe przy 
życiu zwierzęta są wygłodzo-
ne. Martwe kozy zakopywa-
no w piasku nad Wisłą, jedną 
martwą  spławiono rzeką. Jak 

w y n i k a 
z doniesień medialnych, wa-
runki były fatalne. Hodowla, 
która miała być ekologiczną, 
okazała się dla zwierzaków 
hodowlą śmierci. Nie zdążyły 
ucichnąć sprawy Czajki i kóz, 
a już pojawił się kolejny pro-
blem – śmieci zrzucanych nad 
Wisłą, w obszarze chronionym 
Natura 2000. Jak ogłosił na 
konferencji prasowej poseł 
Prawa i Sprawiedliwości Pa-
weł Lisiecki, otrzymał infor-
macje, że śmieci i odpady 
z budowy II linii metra podwy-
konawcy wyrzucają w okolicy 
Mostu Świętokrzyskiego. Jak 
się okazało, faktycznie teren 
jest bardzo zanieczyszczony. 
I rzeczywiście  pełno na nim 
śmieci. Jednak, jak poinfor-
mowały służby prasowe Me-
tra Warszawskiego ujawnione 
przez posła Lisieckiego zdjęcia 
nie przedstawiają odpadów 
z budowy metra.

Maraton zebrał 
śmiertelne żniwo
Podczas 6. Nocnego 4F Półma-
ratonu Praskiego, który odby-
wał się ostatniego dnia sierp-
nia, doszło do tragedii. Jedna 
z uczestniczek biegu przypad-
kowo potrąciła 87-letnią kobie-
tę, która upadła i uderzyła się 
w głowę. Poważnie ranna se-
niorka trafiła do szpitala. Nie-
stety, po kilku dniach zmarła. 
Praska prokuratura prowadzi 
śledztwo w kierunku „nieumyśl-
nego spowodowania śmierci”.

(łcz)

PRAGA

Strażnik miejski 
kopnął pieska
Gdyby nie nagranie monitorin-
gu, trudno byłoby uwierzyć, że 
ludzie potrafią być tak okrut-
ni... Postawny mężczyzna 
prowadzący własnego psa na 
smyczy, zauważył, że idzie za 
nimi malutki piesek. Bardzo 
mocno kopnął czworonoga, aż 
ten przeleciał kilka metrów. Do 
szokującego zdarzenia doszło 
w pobliżu ronda Starzyńskiego. 
Agresywnym mężczyzną okazał 
się... miejski strażnik! Natych-
miast zwolniono go z pracy. 

(Lcz.)

PRAGA

Obcokrajowiec 
pobił studenta 
z Izraela
Na początku września w War-
szawie – przed jednym z noc-
nych klubów w centrum miasta 
– zaatakowana została grupa 
studentów z Izraela, jeden 
z nich doznał poważnych obra-
żeń. Od początku podejrzewa-
no, że napaść miała podłoże 
narodowościowe, a sprawcami 
byli cudzoziemcy. Jak to okre-
ślili świadkowie: „młodzież 
arabska”. Napastników szyb-
ko zatrzymano – mężczyzn 
pochodzenia ormiańskiego na 
co dzień mieszkających w Ho-
landii. Ostatecznie tylko Grant 
S. usłyszał zarzuty, ale sąd 
nie zgodził się na tymczaso-
we aresztowanie sprawcy. Po 
tym zdarzeniu Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych potępiło: 
„Stanowczo sprzeciwiamy się 
wszelkim formom przemocy!”.

(łcz)

ŚRóDMIEŚCIE

(Nie)ekologiczNa stolica

martwe 
kozy, kupy 
w wiśle, 
ogromny 
smród...

fot. Facebook.com



Nowy Telegraf Warszawski Nowy Telegraf Warszawski10 11Polska
październik 2019październik 2019

Polska

gdy czytacie te 
słowa być może 
jest tuż przed 
o g ł o s z e n i e m 

wyroku w sprawie Mi-
rosława CIełuszeckiego, 
być może właśnie jest 
on ogłaszany, być może 
jest już po wszystkim 
i przedsiębiorca został 
skazany. Może go unie-
winnili, a może sprawę 
znów odroczono. Nie-
zależnie od tego trwa-
jący od osiemnastu lat 
proces był (jest) jedną 
z największych kompro-
mitacji wymiaru spra-
wiedliwości. Kuriozalne 
zarzuty, które nie miały 
potwierdzenia w fak-
tach.  Fałszywy biegły, 
który oszukiwał sąd, 
a mimo to nie poniósł 
odpowiedzialności. Zni-
kające dowody. I po-
tworna przewlekłość po-
stępowania. To wszystko 
jest jak scenariusz po-
nurej komedii. Jednak 
przedsiębiorca Mirosław 
Ciełuszecki naprawdę 
został z domu wywleczo-
ny przez Urząd Ochro-
ny Państwa, naprawdę 
spędził wiele miesięcy 
w areszcie, naprawdę 
stracił firmę i majątek, 

a pracownicy naprawdę 
trafili na bruk. Napraw-
dę biegłemu w czasie 
procesu przelew ELI-
XIR kojarzył się z pły-
nem i na tej podstawie 
w pierwszej instancji 
przedsiębiorcę skazali.  
Historia Ciełuszeckiego 
jako żywo przypomina 
sprawy Romana Kluski, 
czy Pawła Reya i Le-
cha Jeziornego, których 
historie zostały wyko-
rzystane w scenariuszu 
filmu „Układ Zamknię-
ty”. Sprawa podlaskiego 
przedsiębiorcy również 
zaczęła się na początku 
tego stulecia, w 2002 
roku. Trwa do dziś. 
W październiku ma za-
paść wyrok przed Sądem  
Apelacyjnym w Białym-
stoku. W obronie przed-
siębiorcy, z listem do 
najważniejszych osób 
w państwie wystąpili 
ludzie o różnych poglą-
dach – prawicowych, jak 
bracia Karnowscy, Grze-
gorz Górny, ksiądz Józef 
Maj, ale też osoby zwią-
zane z PO jak i lewicą jak 
Piotr Ikonowicz. Poniżej 
przypomnienie najważ-
niejszych faktów z tej 
skandalicznej sprawy.

Dwie dekady 
totalnego szczucia

TAK CIę WyKOńCZy PAN 
PrOKUrAtOr
o sprawie Mirosława Cie-

łuszeckiego pisaliśmy 
wielokrotnie. Przypo-
mnijmy podstawowe 

fakty. Proces trwa od osiemnastu 
lat. Przedsiębiorca został oskarżo-
ny o działanie na niekorzyść wła-
snej firmy. Miało nim być sprze-
danie działki własnej spółce. Rzecz 
w tym, że pieniądze ze sprzedaży 
działek trafiły… z powrotem do 
kasy firmy. Przedsiębiorca w ten 
sposób podniósł kapitał spółki, 
która najpierw uzyskała działki, 
potem także pieniądze. Podczas 

procesu jeden biegły stwierdził, że 
ELIXIR (rodzaj przelewu) kojarzy 
mu się z płynem. Inny biegły oszu-
kał sąd, ponieważ uprawnień bie-
głego był pozbawiony, a jako biegły 

właśnie orzekał. W sprawie zniknę-
ły dowody – między innymi kom-
puter, na którym znajdowała się 
dokumentacja finansowa firmy. 
Sprawa trwa już osiemna-
ście lat – według Kancelarii 
Sprawiedliwości Społecz-
nej to europejski rekord. 
Mirosław Ciełuszecki 
spędził kilka miesięcy 
w areszcie. Wciąż gro-
zi mu więzienie. Jego 
firma zbankrutowa-
ła. 150 osób trafiło 
na bruk.

Ta sprawa jest wyjątkowa 
choćby z powodu 
przewlekłości postępowania. 
Jak wynika z wyliczeń 
Kancelarii Sprawiedliwości 
Społecznej osiemnaście 
lat trwającego procesu to 
europejski rekord

W tle trwającej wojny ide-
ologicznej, ostrego sporu 
o wymiar sprawiedliwości 
trwa realny dramat czło-

wieka, który został przez państwo 
polskie zniszczony. Stracił firmę, ma-
jątek, grozi mu więzienie,  a proces 
się toczy już od osiemnastu lat. Gdy 
jedni bronią sądów, bo chcą by „było 
tak jak było”, a  drudzy chwalą się 
rzekomą reformą wymiaru sprawie-
dliwości, Mirosław CIełuszecki czeka 
na wyrok w kuriozalnym procesie. Na 
własnej skórze poznał patologie pol-
skiego sądownictwa. A także rzeko-

mej reformy, która nie zmieniła nic. 
Poza jednym – prokuratorzy oskar-
żający w procesie awansowali już za 
dobrej zmiany. W czasie, gdy politycy 
wzywają Polaków do powrotu do kra-
ju, Mirosław Ciełuszecki wspomina, 
jak sam będąc na emigracji uwierzył 
wezwaniu Lecha Wałęsy, który przed 
kongresem USA wzywał rodaków 
do powrotu do Polski. Przedsiębior-
ca wrócił, zainwestował pieniądze. 
Aparat państwa go zniszczył. Z jego 
punktu widzenia reforma sądów jest 
fikcją. A układ zamknięty wciąż ma 
się dobrze. 

układ zamkNięty 
wciąż szczerzy kły!

Mirosław ciełuszecki od 18 lat jest 
oskarżony w kuriozalnym procesie

Jedni rechoczą, gdy ktoś w chamski sposób nabija się z ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, drwi ze śmierci Kornela Morawieckiego, czy Jana Szyszki, 
kpi z tego, co święte dla „pisiorów”. Inni mają ubaw, gdy mogą pożartować sobie z zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, poży-
czyć śmierci politykom PO lub lewicy. I każda z tych grup, zamknięta w swej bańce medialnej, oburza się na chamówę i buractwo innych. Oto nasza 
codzienność AD 2019. Wzajemna nienawiść opanowała wszelkie sfery życia. Czy jest sposób, by ją przezwyciężyć? 

Przemysław Harczuk

Wostatniej dekadzie do-
szło do przynajmniej 
dwóch zabójstw na tle 
politycznym – mord 

dokonany na pracowniku łódz-
kiego biura PiS Marku Rosiaku  
oraz mord na prezydencie Gdań-
sku  Pawle Adamowiczu, przez 
lata związanym z PO. Po każ-
dym z zabójstw scenariusz był 
ten sam, choć za każdym razem 
działający w odwrotną stronę. 
Po zabiciu Rosiaka  zwolennicy 
PO umniejszali polityczny wą-
tek sprawy, a po zabiciu Adamo-
wicza robili to sympatycy PiS.  
Moralność Kalego, cechująca 
przedstawicieli obu plemion, 
z których każde widzi tylko nie-
nawiść po drugiej stronie jest tu 
charakterystyczna. Nie inaczej 
jest w kończącej się kampanii 
wyborczej. W Warszawie kandy-
datka opozycji nabijała się z roz-
członkowanych zwłok ofiar kata-
strofy smoleńskiej. W Kielcach 
z kolei „nieznani sprawcy” po-
wiesili na drzewie podobiznę li-

dera świętokrzyskiej PO, Artura 
Gierady. Były prezydent obraził 
zmarłego Kornela Morawieckie-
go (bohatera Solidarności Wal-
czącej nazywając zdrajcą) zaś po 
śmierci Jana  Szyszko wylał się 
potworny hejt w internecie. 

Problem całej sytuacji pole-
ga nie tylko na samym zjawisku 
nienawiści i hejtu, ale na tym, 
że każde z tych plemion nie jest 
w stanie zauważyć swojego za-
chowania, dokładnie i trafnie 
piętnując zachowanie drugiej 
strony. I tak – zwolennicy PiS 
słusznie oburzają się o obraża-
nie ofiar katastrofy, czy opluwa-
nie Morawieckiego, czy Lecha 
Kaczyńskiego. Mogą tu nawet 
uronić szczerą łzę w ramach so-
lidarności z rodzinami ofiar. Nie 
przeszkodzi im to potem (nie 
wszystkim, ale sporej części) 
rechotać z podobizny posła na 
drzewie, czy żartować ze śmierci 
Pawła Adamowicza. 

I w drugą stronę – zwolennicy 
opozycji (nie wszyscy, ale spo-
ra ich część) szczerze i słusznie 
oburzają się na podobiznę posła 

na drzewie, uronią łzę w geście 
solidarności z rodziną Adamowi-
cza, oburzą się na wszechobecny 
hejt. Po czym w internetach ob-
rażą zwolenników PiS od naj-
gorszych, zrobią sobie bekę ze 
Smoleńska, ponabijają się ze 
zmarłych tuż po ich śmierci. 

Plemienna Polska, a raczej 
Rzeczpospolita Hejterska weszła 
już w kolejną fazę swojej cięż-
kiej choroby. Czy jest szansa na 
wyleczenie, by Polacy znów sta-
nowili jeden naród? Tu są nie-
wielkie powody do optymizmu. 
Po pierwsze – wynik Pawła Ku-
kiza w roku 2015 wskazywał tak 
naprawdę nie na to, że ludzie 
chcą JOW-y (większość nie wie 
co to jest), nie na to, że poparli 
po prostu muzyka rockowego, 
ale na to, że mieli dość totalnej 
i wyniszczającej wojny. Kukiz 
mediów nie stworzył, poparcie 
roztrwonił, ale grupa ludzi ma-
jących dość nawalanki jest więk-
sza niż się wszystkim wydaje. Po 
drugie – ważną rolę odegrać mu-
szą tu niezależne media. Hejt po 
prostu musi przestać się opłacać. 

Oczywiście, że konserwatyści nie 
zaakceptują ślubów homoseksu-
alistów i adopcji dzieci. Ale nie 
znaczy to, że muszą od razu być 
agresywni wobec ludzi mających 
inne zdanie. A znów środowiska 
LGBT nie staną się nagle konser-
watywne. Ale możemy od nich 
oczekiwać choć tego, by nie ob-
rażały naszych świętości, nie na-
bijały się z religii. A o tym, czyj 
program będzie realizowany 
niech decydują wybory, Sejm. Po 
trzecie – zmiany zacząć należy 
od siebie. Nowy Telegraf War-
szawski jest medium konserwa-
tywnym, ale raz – dopuszczamy 
do głosu ludzi o różnych poglą-
dach, dwa – wyznaczamy sobie 
granice, kwestie takie jak sza-
cunek dla zmarłych, atakowanie 
poglądów bądź czynów, ale nie 
człowieka, nie czepianie się wy-
glądu jest podstawą. A na stronie 
internetowej w pełni świadomie 
zrezygnowaliśmy z anonimo-
wych komentarzy. Jedno jest 
pewne – brak porozumienia do-
prowadzi jedynie do kolejnych 
tragedii. 

analiZa / JaK PRZeZWyciężyć Plemienne PODZiały i SKOńcZyć WOJnę POlSKO-POlSKą?

republika hejterska 
atakuje

fot. Freeim
ages.com

, kolaż: PP
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// Albo się żąda demokracji 
i się tego trzyma zaczynając 
od siebie, albo się wrzeszczy. 
Trzeba być zupełnie oderwa-
nym od rzeczywistości, by 
nie rozumieć że w ten sposób 
można tylko do siebie zrazić 
wyborców, coraz bardziej 
zmęczonych przepychankami 
i wojną na górze. Pogratulo-
wać. O takiej opozycji „Strasz-
ny Kaczor” nie mógł marzyć 
w najbardziej rozkosznych 
snach //

// Schetyna w Warszawie 
nagle zrezynował ze startu wy-
stawiając Małgorzatę Kidawę-
-Błońską. Naiwny, kto uwierzył 
w strategię «a teraz stawiamy 
na przyszłą-panią-premier» 
i że było to promowanie 
partyjnej koleżanki z dobroci 
serca. Odwrotnie. Schetyna 
uniknął starcia z Kaczyńskim, 
wystawiając mało mającą do 
gadania Kidawę, a sam po 
przegranych wyborach będzie 
mógł całą winę zwalić na 
lokalne struktury //

zdradzamy, co jarosław KaczyńsKi powie po wyborach:

Grzegorzu Schetyno, 

serdecznie DZięKuJemy!

W poniedziałek usłyszymy, że PiS uzyskało taką przewagę, że będzie zdolne do przeprowadzenia zmian w Konstytucji. Jaro-
sław Kaczyński może podziękować Grzegorzowi Schetynie i paru wybitnym totalnym opozycjonistom pokroju Lecha Wałęsy, 
Klaudii Jachiry czy Krystyny Jandy. Jeśli ktoś po wyborach będzie biadolił nad stanem polskiej demokracji, niech spojrzy na 
uśmiech Grzesia. Sami tego chcieliście.

fot. Fotom
ag/G

azeta Polska, Tom
asz H

am
rat/G

azeta Polska

W Warszawie Schetyna dopuścił 

do wciśnięcia na listę niejakiej 

Klaudii Jachiry, wiedząc, 

że stanie się to koronnym 

dowodem na kompletną 

degrengoladę intelektualną 

własnej formacji. Widać w co 

gra lider PO – w ostateczne 

zniszczenie własnej partii

Fiona Warszawska

grzegorz Schetyna od lat 
rozbija własne środowi-
sko, robiąc to z uporem 
godnym osła. Pięknozęby 

Grześ idiotą nie jest, przeciwnie - to 
wytrawny, doświadczony strateg, 
do tego znany z mściwego charak-
teru i skłonności do intryganctwa. 
Nie jest to w polityce wada. Jeśli 
ktoś myśli, że polityka jest zabawą 
dla grzecznych dziewczynek, może 
już się pakować i jechać na grzyby. 
Schetyna w ciągu zaledwie kilku lat 
rozmontował praktycznie całą struk-
turę PO, wycinając ludzi Donalda 
Tuska, którego nienawidzi od daw-
na. Nie byłabym zaskoczona, gdyby 
tajemniczy działacz PO z Tczewa 
został podpuszczony do nagrywania 
Sławomira Neumanna przez ludzi 
Schetyny. Pomorze, nie zapominaj-
my, to dawny bastion Tuska. Ten-
że sam Schetyna w latach  80. był 
ważnym działaczem Solidarności 
Walczącej i współpracował z Korne-
lem Morawieckim. Przewodniczący 
PO musiał się domyślać, że podczas 
niedzielnej konwencji Lech Wałęsa 
dopuszczony do mikrofonu przed 
wpatrzonym w jego megalomańską 
mość tłumem zacznie wygadywać na 
Kornela. Twierdzę, że Grześ celowo, 
z rozmysłem i premedytacją, do-
puścił do skandalu. I miał ku temu 
powody: zdawał sobie sprawę, że na 
ostatniej prostej przed wyborami, 
po kulawej kampanii, kolejny wy-
skok będzie gwoździem do trumny 
POKO, tworu, który tych wyborów 
przetrwać nie jest w stanie. Ludzi 
PO, Nowoczesnej Kropki i Zielo-
nych zbyt wiele różni. Osobny start 
dogadanej z grubsza lewicy też nie 
pomaga KO. Charakterystyczne, 
że we Wrocławiu na biorącej dwój-
ce jest kandydatka od Zielonych, 
a więc partii, która prędzej dogada 
się SLD niż z peowskim betonem, 
a posła Krzysztofa Mieszkowskiego 

zepchnięto na dalsze, niebiorące 
miejsce, zapewne zakładając, 

że Mieszkowski mandatu nie 
wywalczy, a nawet jeśli, to 

będzie miał ciężkie preten-
sje o próbę utrudnienia 

reelekcji. W Warszawie 
wreszcie Schetyna do-

puścił do wciśnięcia 

na listę niejakiej Klaudii Jachiry, 
wiedząc, że stanie się to koronnym 
dowodem na kompletną degrengo-
ladę intelektualną własnej formacji. 
Przy takim układzie, jak przegląda 
się listy w kolejnych okręgach, wi-
dać w co gra Schetyna - w ostatecz-
ne zniszczenie własnej partii. W tym 
samym czasie Straszny Kaczor listy 
ułożył tak, by premiować lokomoty-
wy regionalne, czyli stary, zasłużo-
ny i wypróbowany beton partyjny. 
Jaki będzie wynik, łatwo zgadnąć, 
a po wyborach dolnośląską Plat-
formę czeka gigantyczna czystka 
- sam Schetyna koniecznie chciał 
startować z Wrocławia, wpychając 
na warszawską jedynkę Małgorzatę 
Kidawę-Błońską. Naiwny, kto uwie-
rzył w strategię «a teraz stawiamy 
na przyszłą-panią-premier» i że było 
to promowanie partyjnej koleżanki 
z dobroci serca. Odwrotnie. Sche-
tyna uniknął starcia z Kaczyńskim, 
wystawiając mało mającą do gada-
nia Kidawę, a sam po przegranych 
wyborach będzie mógł całą winę 
zwalić na lokalne struktury. Białe 
rękawiczki dla tego pana proszę!

PiS w tej sytuacji idzie po więk-
szość konstytucyjną. Paweł Kukiz, 
który nagle i bez sensu przytulił się 
do PSL, przestał się liczyć w roz-
grywce. Konfederacja może zgarnąć 
trochę głosów rozczarowanych wy-
borców PiS, ale przy nagromadzeniu 
na listach dzieci, nawiedzonych tro-
picieli masonerii i wizerunku krety-
nów-nacjonałów, a z którym to wize-
runkiem nie są w stanie nic zrobić, 

bo wciąż na pierwszy ogień wypusz-
czają Berkowicza, wróżę tej formacji 
balansowanie na granicy progu wy-
borczego. Moim zdaniem im się to 
nie uda. W przyszłym Sejmie zoba-
czymy Kukiza i sensowną Agę Ścigaj, 
bo pociągnie ich PSL, odwiecznie 
mocny w terenie, ale elektorat Ku-
kiz’15 został zabrany przez PiS.

I tu dochodzimy do kolejnego 
punktu. Lewica. Po aferze Rywina 
wydawało się, że z SLD zostały na 
polu bitwy flaki i nic więcej - a jed-
nak PiS postawił 2 lata temu na 
wspieranie lewej nogi. Kto pamięta, 
jak nagle się okazało, że Czarzasty 
praktycznie mieszka w TVP Info? 
Myślę, że prezes PiS celowo, w myśl 
rzymskiej zasady divide et impera, 
chciał odebrać PO część elektoratu, 
rozbijając opozycję - a ta dała się ro-
zegrać. W ten sposób zamiast jednej 
totalnej opozycji mamy dwa obozy 
opozycyjne, które nawzajem się ser-
decznie nie znoszą i nawet niena-
wiść do Strasznego Kaczora nie jest 
w stanie ich zjednoczyć. 

Muszę przyznać, że tak fantastycz-
nej kampanii nie widziałam w ciągu 
ostatnich 25 lat. Na początku lat 90. 
prawica utraciła władzę na własne 
życzenie oddając ją postkomuni-
stom, rozdrabniając się na milion 
partyjek. Teraz w dokładnie tą samą 
pułapkę wpada opozycja. Różnica 
polega na tym, że wtedy prawica na-
iwnie zakładała, że przecież ludzie 
na pewno zagłosują na «naszych», 
a teraz naiwnością wykazują się opo-
zycyjni działacze, którzy myślą, że 
naprawdę walczą z PiS-em. Dowód? 

Parówki smoleńskie Jachiry, grza-
ne przez TVP Info, kompromitujące 
zbieranie podpisów przez Kasprza-
ka i paragon Budki - nie jest ważna 
w tym przypadku zawartość mery-
toryczna (a co to?), tylko jak to od-
biera lud pracujący miast i wsi. Albo 
nieprawdopodobny hejt na Korne-
la w wykonaniu nie tylko Wałęsy, 
ale i setek trolli na stronie Gazety 
Wyborczej, co jest dla normalnych 
ludzi kompletnie niestrawne. Na 
swojej Facebookowej tablicy widzę 
wierszydło jakiegoś opozycyjnego 
poety, który rymując wyzywa poło-
wę obywateli od «pisowskiej hołoty 
biorącej 500+». Podobnych wpisów 
w internecie, ba, wypowiedzi polity-
ków, była i jest masa. To wszystko 
oczywiście kosztem poziomu debaty 
publicznej, coraz bardziej spłaszcza-
nej do memów i wyzwisk, ale kto by 
się tam, panie dzieju, przejmował, 
skoro my tu, mocium panie, walczy-
my o kon-sty-tu-cję-de-mo-kra-cję. 
I nie jest usprawiedliwieniem, że 
trolle są też prawicowe czy pisow-
skie, bo albo się żąda demokracji 
i się tego trzyma zaczynając od sie-
bie, albo się wrzeszczy. Trzeba być 
zupełnie oderwanym od rzeczywi-
stości, by nie rozumieć że w ten spo-
sób można tylko do siebie zrazić wy-
borców, coraz bardziej zmęczonych 
przepychankami i wojną na górze. 
Pogratulować. O takiej opozycji Ka-
czyński nie mógł marzyć w najbar-
dziej rozkosznych snach.

Kiedy 3 lata temu Andrzej Duda 
zapowiadał prace nad nową Konsty-
tucją, wątpiłam czy się uda. Teraz 
widzę, że operacja wychodzi fenome-
nalnie. W poniedziałek usłyszymy, że 
PiS będzie zdolne do przeprowadze-
nia zmian w Konstytucji. Jakich - to 
ma dla przeciętnego wyborcy małe 
znaczenie, tak jak nie miało abso-
lutnie żadnego znaczenia wykrzyki-
wanie haseł w obronie trybunałów, 
sędziów i demokracji. Ale za to Ka-
czyński może podziękować właśnie 
Grzegorzowi Schetynie i paru wybit-
nym totalnym opozycjonistom po-
kroju Lecha Wałęsy, Klaudii Jachiry 
czy Krystyny Jandy. Jeśli, powtarzam 
po raz setny, ktoś po wyborach bę-
dzie biadolił nad stanem polskiej de-
mokracji, niech spojrzy na uśmiech 
Grzesia. Sami tego chcieliście.

(źródło: facebook.com)
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ReWa – WyJąTKOWe mieJSce, SZybKi DOJaZD Ze STOlicy

Masz dosyć zagranicznych wycieczek – przelotów, biur podróży, zagranicznych hoteli? 
Chcesz skorzystać z wakacji w Polsce, ale nie uśmiecha ci się wielogodzinna podróż w dale-
kie zakątki? Doskonałą alternatywą jest Rewa – nadmorska miejscowość w powiecie Puckim, 
w gminie Kosakowo. Cisza, spokój, morze, a do tego… dojazd komunikacją miejską z Trójmia-
sta! Podróż z Warszawy zajmie raptem cztery godziny. 

Plusem Rewy jest brak tłumów takich jak w innych popularnych kurortach To doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych, kitesurfingu i windsurfingu Widok z Cypla Rewskiego (2013)

Rewa 2013

Cała Rewa leży w sąsiedztwie obszaru chronionego Natura 2000

Antoni Zankowicz

Rewa to rybacka miejscowość wzmiankowana już w XVI wieku. Od dziesięciu lat nastąpił jej niezwykły rozwój turystyczny. Nic dziwnego – jest miejscem spokojnym, bez charakterystycznego dla innych bałtyckich kurortów gwaru, jednocześnie jednak świetnie skomunikowana z Trójmiastem, do Gdyni dojechać można komunikacją miejską. Atrakcje miejscowości to nie tylko plaże i kąpielisko (choć atutem jest dość płytka woda Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz znacznie rzadsze niż w innych miejs-cach Bałtyku występowanie Sinic), ale też doskonałe warunki do uprawiania wodnych sportów, między innymi KiteSurfingu (wa-runki do jego uprawiania są jedne z najlep-szych w Europie) i WindSurfingu. Na uwagę zasługuje Cypel Rewski – piasz-czysta kosa wcinająca się w wody Zatoki Puckiej. Ma długość kilometra, zimą jest za-lewana przez wodę. To właśnie cypel stano-wi osłonę dla niewielkiej zatoczki, na której trenują amatorzy KiteSurfingu. Rewa to dobre miejsce na wypoczynek let-ni, ale też na wypad poza sezonem. Ogrom-nym atutem jest jedno z największych na Baltykiem stężenie jodu, a także tereny o ogromnych walorach ekologicznych – cały obszar wokół miejscowości objęty jest  pro-gramem Natura 2000. Pobliski rezerwat Mechelińskie Łąki to miejsce występowania wielu rzadkich roślin i zwierząt (głównie ptaków). 
Turyści mogą korzystać z szerokiej bazy zarówno hotelowej, jak i pensjonatów, po-jedynczych pokoi, kampingów. Swój pen-sjonat otworzył w Rewie między innymi bramkarz reprezentacji Polski, zdobywca Pucharu Mistrzów z Manchesterem United, Tomasz Kuszczak. 

Dla mieszkańców Trójmiasta Rewa to czę-sty cel wypadów na weekend. Pomaga w tym bezpośrednie połączenie autobusowe z Gdy-nią. Miejscowość może być też doskonałym miejscem do odwiedzenia dla mieszkańców stolicy. Najszybciej do Rewy dojedziemy po-ciągiem. Podróż expressem do Gdyni trwa nieco ponad trzy godziny. Z Dworca Głów-nego można albo dojechać autobusem miej-skim (około 45 minut) albo taksówką (naj-lepiej zamówić spod hali. Czas przejazdu 20 minut, koszt – około 50 złotych). Łączny czas podróży z Warszawy do Rewy to około 4 godzin. Naprawdę warto!
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był SuKceS, Są WielKie PROblemy

Łucja Czechowska

S
iatkarze Onico Warszawa zdobyli w poprzednim sezonie tytuł wicemistrza kraju – po 

sukcesie zapanowała euforia. Tym większym szokiem była informacja o ogromnych pro-

blemach finansowych głównego sponsora drużyny. Oczywiście, to może mieć bezpośredni 

wpływ na funkcjonowanie siatkarskiej drużyny. Nieznana jest przyszłość klubu...

Jeszcze w czerwcu strona Telegraf24 pisała: 

„Doskonała gra Onico Warszawa i wicemistrzostwo Polski – kibice siatkówki stolicy mogą mó-

wić o fenomenalnym sezonie. A kolejny zapowiada się jeszcze lepiej!”. 

Niestety, okazaliśmy się złym prorokiem, bo już kilka tygodni później nadeszły fatalne wiado-

mości. Tytularny sponsor siatkarzy spółka Onico wpadła w tak poważne tarapaty finansowe, 

że złożyła wniosek o upadłość. Nic dziwnego, że wśród kibiców natychmiast pojawił się nie-

pokój o los drużyny siatkarzy.  

Na oficjalnej stronie klubu trudno szukać informacji wyjaśniających sytuację. Tym-

czasem spekulacji nie brakuje. Niektóre media twierdzą, że trwa poszukiwanie nowe-

go sponsora – rzekomo prowadzone są rozmowy z dużą spółką Skarbu Państwa. 

Nie brakuje jednak sugestii, że Onico (czy jakkolwiek klub się będzie nazywał) 

nie wystartuje w nowym sezonie. Część klubów ma nawet plany wobec naj-

lepszych siatkarzy stołecznej drużyny. A czasu na decyzje pozostało nie-

wiele...
Już 23 października warszawscy siatkarze zagrają z ekipą z Kę-

dzierzyna Koźla mecz o Superpuchar Polski, a trzy dni póź-

niej ligowe starcie z MKS Będzin. W obu meczach 

warszawska drużyna awizowana jest na 

stronie plusliga.pl jako Onico.

koniec 
potęgi 
siatkarskiej 
w stolicy? 

Bartosz 
Kurek był 

w poprzednim 
sezonie gwiazdą 

Onico

to były czasy! Dwadzieścia lat 
temu mecze Legii Warszawa 
z Widzewem Łódź były piłkar-
skim klasykiem nad Wisłą. Oba 

zespoły rok po roku zagrały w Lidze Mi-
strzów. W sezonach 1994/95, 1995/96. 
1996/97 całkowicie zdominowały Eks-
traklasę. I między sobą rozstrzygały 
batalię o tytuł mistrza Polski. Po latach 
Legia wciąż jest potęgą, Widzew spadł 
na dno, z którego się podnosi. W paź-
dzierniku oba kluby zmierzą się jednak 
w Pucharze Polski! 

W sezonie 1994/95 Legia prowadzo-
na przez Pawła Janasa zdobyła drugie 
z rzędu mistrzostwo Polski, wyprzedza-
jąc Widzew Łódź. Oba zespoły gromiły 
ligowych rywali, między sobą rozstrzy-
gając losy tytułu. W obu drużynach 
grali reprezentanci Polski. Legia latem 
1995 roku wyeliminowała IFK Goete-
borg (1:0 w Warszawie, 2:1 w Goete-
borgu) i jako pierwszy klub w historii 
Polski awansowała do Ligi Mistrzów. 
Tam legioniści pokonali 3:1 Rosenborg 
Trondheim, przegrali 1:2 w Moskwie 
ze Spartakiem, pokonali u siebie 1:0 
mistrzów Anglii, Blackburn Rovers, 
w rewanżu na Wyspach remisując 0:0. 
Ostatnie mecze fazy grupowej to po-
rażki z Rosenborgiem i Spartakiem, ale 
warszawski klub awansował do ćwierć-
finału. Sztuka ta nie udała się potem 
żadnej polskiej drużynie… Półfinału 
nie udało się osiągnąć, podopieczni 
Pawła Janasa ulegli w dwumeczu Pa-
nathinaikosowi Ateny (0:0 w War-
szawie, 0:3 w Atenach). W lidze Legia 
i Widzew rozstawiały po kątach wszyst-
kich. Wiadomym było, że los trofeum 
rozstrzygnie się w bezpośrednich spo-
tkaniach. W rundzie jesiennej w Łodzi 
padł remis 1:1. Decydujący okazał się 
mecz w Warszawie. Legioniści prowa-
dzili 1:0, przegrali jednak 1:2. Tytuł 
trafił do Łodzi. Widzew awansował do 
Ligi Mistrzów, tam jednak nie wyszedł 
z grupy. Legia przyzwoicie zaprezen-
towała się w Pucharze UEFA, gdzie 
zrewanżowała się na Panathinaikosie, 
eliminując Greków (2:4 w Atenach, 2:0 
w Warszawie). Po wyrównanym dwu-
meczu odpadła z Besiktasem Stambuł. 
Rozgrywki ligowe to znów dominacja 
legionistów. I decydujący mecz na fi-
niszu w Warszawie. Jeszcze bardziej 
dramatyczny niż ten rok wcześniej. Le-

gioniści prowadzili 
2:0, by w ostatnich 
minutach przegrać 
mecz i stracić tytuł. 
W późniejszych la-
tach Widzew pod-
upadł. Dwukrotnie 
spadał z Ekstra-
klasy, powracał do 
niej, w końcu spadł w roku 
2014, a po sezonie 2014/15 klub ogłosił 
upadłość. I odnowił się, grając w IV li-
dze. W obecnym sezonie Łodzianie wy-
stępują w II lidze. Po latach los znów 

zetknie Legionistów z Widzewem, 
w 1/16 finału Pucharu Polski. Odbę-
dzie się tylko jeden mecz – na Stadio-
nie Miejskim w Łodzi. Spotkanie ro-

zegrane zostanie między 
29. a 31. października. Z kolei zespół 
Legii II Warszawa w 1/16 finału Pucha-
ru Polski zmierzy się z Odrą Opole. 

Święta wojna 
po latach!

fot. legia.com
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