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Stulecie wielkiego triumfu

Cud nad Wisłą. 
Widzialne i niewidzialne 
przyczyny zwycięstwa
Bitwa z 1920 roku ma znaczenie państwotwórcze, militarne, polityczne. Ale też 
religijne i symboliczne. Jedna z 18. najbardziej decydujących bitew w dziejach świata. 
Starcie, które obroniło niepodległość odrodzonego dopiero państwa. Zarazem starcie, 
które uratowało Europę i Świat przed bolszewicką nawałą, zniszczeniem i hekatombą, 
których dziś nawet nie umiemy sobie wyobrazić >> str. 2, 3, 9

warszawski
KroK od trAgEdii. dZiEwcZynKA 

mogłA UPiEc SiĘ w AUciE! >> str. 7

PotĘżnE wZmocniEniE LEgii, cZyLi… 
wiELKi Powrót KróLA ArtUrA! >> str. 12

tłUmy nA PowąZKAch, gocłAwiU, grochowiE…
tysiące warszawiaków, politycy z różnych opcji i sami powstańcy uczcili w sobotę 
76. rocznicę wybuchu Powstania warszawskiego. tłumy mieszkańców uczciły godzinę 
„w” m. in. na Pradze Południe. Flary palono na gocławiu i na grochowie, na rondzie 
wiatraczna >> str. 4, 5
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Prezydent Warszawy Rafał 
Trzaskowski osiągnął w wy-
borach prezydenckich nie-
wątpliwy sukces. Zgarnął 

10 milionów głosów, uratował obóz 
liberalny, do tego stał się chyba 
niekwestionowanym liderem CAŁEJ 
opozycji – od lewicy po umiarkowa-
ną prawicę. Czy szansę wykorzysta? 
Zobaczymy. Na razie zaczął mówić 
o nowej Solidarności. Nawiązanie 
jest naturalne – 10 milionów głosów 
zyskanych przez Trzaskowskiego ma 
nawiązywać do 10 milionów działa-
czy pierwszej, prawdziwej Solidarno-
ści, tej sprzed 40 lat. Nowy ruch ma 
zostać utworzony właśnie na przeło-
mie sierpnia i września, gdy będzie-
my obchodzić 40-lecie Porozumień 
Sierpniowych. Czy jednak można 

mówić o ogólnonarodowej Solidar-
ności w sytuacji, gdy po drugiej stro-
nie też jest dziesięć milionów ludzi? 
Czy można mówić o Solidarności, 
gdy kolejne miliony obywateli nie 
identyfikują się z żadną ze stron spo-
ru politycznego? Czy można wresz-
cie mówić o Solidarności, gdy sama 
opozycja nie jest monolitem, a część 
jej przedstawicieli hejtuje czy to rolni-
ków, czy choćby mieszkańców Pragi 
i Targówka, bo Andrzej Duda dostał 
tu nie 20, a 40 proc. poparcia w dru-
giej turze? W jednym się zgadzam 
– jako  społeczeństwo potrzebuje-
my solidarności. Ale nie zapewnią 
jej nam politycy (zresztą żadnej ze 
stron). Musimy budować ją oddol-
nie. Budując wspólnotę i patrząc na 
ręce władzy. Zarówno tej na szcze-

blu rządzonego przez Prawo i Spra-
wiedliwość państwa, tej na szczeblu 
będącego we władaniu Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Mazowsza, 
jak i rządzonej Przez Koalicję Oby-
watelską i samego Trzaskowskiego 
Warszawy. Ocenie obywatelskiej 
musi podlegać i władza wykonaw-
cza, i sądownicza i samorządowa. 
A na razie – pozostaje nam się cie-
szyć. Z najbardziej chyba patriotycz-
nego ze wszystkich miesięcy – bo to 
1 sierpnia wybuchło Powstanie War-
szawskie, 6 sierpnia wyruszyła I Ka-
drowa Piłsudskiego, 15 sierpnia ob-
chodzimy rocznicę wygranej w Bitwie 
Warszawskiej (SETNA ROCZNICA!), 
która uratowała świat przed bolsze-
wickim barbarzyństwem. Ofiarność 
i niezwykła, prawdziwa międzyludzka 

solidarność i współpraca wszystkich 
grup politycznych i po stu latach bu-
dzić musi podziw. 31 sierpnia z kolei 
mija 40 lat od Porozumień Sierpnio-
wych, które zaowocowały powsta-
niem Solidarności i obaleniem muru 
berlińskiego dziewięć lat później. Nie 
wspominam już o Wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny 15 sierp-
nia. Jest co świętować! 

***
W sierpniu (podobnie jak w lip-
cu) wydajemy tylko jeden numer 
naszej gazety. Od września Nowy 
Telegraf Warszawski ponownie 
wraca do częstotliwości tygodnika. 
Trwają prace na stronie www.ntw.
waw.pl, jej pełna wersja startuje 
31 sierpnia – w 40. Rocznicę Po-
rozumień Sierpniowych.
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Jestem niezwykle poruszony 
tym, co stało się na Krakow-
skim Przedmieściu. Spro-
fanowanie figury Chrystusa 

przed Kościołem św. Krzyża jest 
niewątpliwie aktem okropnego 
barbarzyństwa. Przejawem anty-
chrześcijańskiej nienawiści. Dość 
wspomnieć, że pomnik jest symbo-
lem i chrześcijańskim i narodowym. 
Wszyscy chyba kojarzą zniszczony 
pomnik z powstańczych kronik, 
w płonącej Warszawie. I to zostało 
zrobione przed rocznicą Powstania 
Warszawskiego. A więc uderza to 
w nasze tradycje narodowe, patrio-
tyczne. Ale przede wszystkim to 
atak na miejsce kultu religijnego, 
figurę stojącą na schodach prowa-
dzących do kościoła św. Krzyża. My-
ślę o jednej rzeczy – co by się stało, 
gdyby podobny atak przypuszczono 
na warszawski meczet, albo na 
synagogę? Jestem przekonany, 
że byłyby protesty. Zarówno związ-
ków wyznaniowych, jak i być może 
ambasad. Tu jednak środowiska 
skrajnej ideologicznej lewicy nie 
mają odwagi atakować tych miejsc 
kultu. I dobrze – bo robić tego nie 
wolno. Tylko może wreszcie warto 
zawalczyć o szacunek dla chrześci-
jańskich świętości.  (spisał hp)

MDM paradoksalnie uratował miejski charakter Warszawy. Bo socrealizm kom-
ponuje się z XIX wieczną zabudową, ma charakter właśnie miejski. Natomiast 
wcześniejsze koncepcje zakładały, że będziemy mieć w miejscu Marszałkow-
skiej coś w rodzaju Sadów  Żoliborskich. Wtedy, po dawnej Marszałkowskiej nie 
byłoby śladu – mówi Janusz Sujecki, varsavianista, stowarzyszenie Obrońcy 
Zabytków Warszawy. 

W wywiadzie dla portalu  
DoRzeczy.pl stwierdził 
Pan, że „Pałac Kultury 
i Nauki nie powinien być 
wyburzony, ale nie nale-
ży się nim chwalić”. A ja 
pamiętam Pana wypowie-
dzi, że powojenna odbu-
dowa była tak naprawdę 
zabiciem przedwojennego 
miasta. To jak to jest? 
Janusz Sujecki: Oczywi-
ście, że sposób, w jaki do-
konała się tzw. odbudowa 
doprowadził do zniszcze-
nia wielu cennych miejsc, 
wyburzenia całych kwarta-
łów kamienic. Biuro Od-
budowy Stolicy z przyczyn 
ideologicznych nie chcia-
ło odbudowywać przed-
wojennego miasta. Czym 
innym jest jednak sam 
PKiN, który symbolicznie 
oczywiście był symbolem 
sowieckiej dominacji – 

dlatego dziś nie powinien 
być przedstawiany jako 
symbol stolicy. Ale wybu-
rzany także nie powinien 
być. To bardzo dobra ar-
chitektura. 

Wśród krytyków powojen-
nej stolicy jako przykład 
sowieckiej dominacji po-
daje się socrealistyczny 
MDM? 
MDM paradoksalnie ura-
tował miejski charakter 
Warszawy. Bo socrealizm 
komponuje się z XIX wiecz-
ną zabudową, ma cha-
rakter właśnie miejski. 
Natomiast wcześniejsze 
koncepcje zakładały, że 
będziemy mieć w miejscu 
Marszałkowskiej coś w ro-
dzaju Sadów  Żoliborskich. 
Gdyby nie powstał MDM, 
w tym miejscu mielibyśmy 
osiedle, po dawnej Mar-

szałkowskiej nie byłoby 
śladu. 

Krytykuje Pan zieleń, 
która zasłoni dom Braci 
Jabłkowskich na pl. Pię-
ciu Rogów. Jest Pan jed-
nym z wyznawców teorii, 
że „zieleń to tylko w le-
sie”? 
Absolutnie nie. Najbliższa 
jest mi koncepcja miasta 
XIX wiecznego, w którym 
zieleń również na ulicach 
i placach zajmowała waż-
ne miejsce. Natomiast 
problem z placem Pięciu 
Rogów polega na tym, że 
sadzić tam chce się drze-
wa, które mają osiągać 
pułap piętnastu metrów. 
Gdy go osiągną, przesłonią 
bezcenny zabytek. Do tego 
nie wolno dopuścić. Dlate-
go protestujemy. Drzewa 
– tak, ale niższe.

czas ochronić 
chrześcijańskie 
świętości

Komuniści chcieli 
zniszczyć marszałkowską

Tadeusz 
Isakowicz-
Zaleski 
ksiądz katolicki 
i duszpasterz 
katolików 
obrządku 
ormiańskiego, 
w latach 80. 
legendarny 
kapłan 
Solidarności, 
Prezes Fundacji 
św. Brata Alberta

Janusz 
Sujecki, 
Polak 
żydowskiego 
pochodzenia, 
wyznania 
mojżeszowego, 
varsavianista, 
publicysta
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Bitwa z 1920 roku ma zna-
czenie państwotwórcze, 
militarne, polityczne. Ale 
też religijne i symboliczne. 
W sto lat po tym zwycię-
stwie warto o tym pamiętać. 

O Bitwie Warszawskiej 
napisano już chy-
ba wszystko. Jedna 
z 18. Najbardziej de-

cydujących bitew w dziejach 
świata. Starcie, które obroniło 
niepodległość odrodzonego 
dopiero państwa. Zarazem 
starcie, które uratowało Euro-
pę i Świat przed bolszewicką 
nawałą, zniszczeniem i heka-
tombą, których dziś nawet nie 
umiemy sobie wyobrazić. Ale 
też na zwycięstwo w Bitwie 
Warszawskiej nałożyło się kil-
ka elementów, o których na-
leży bezwzględnie pamiętać. 
Element  pierwszy – kwestie 
zasad. Oczywiście możemy 
mówić o tym, że przesądziło 
bohaterstwo żołnierzy, ge-
niusz Józefa Piłsudskiego, 
a może innych dowódców, 

zjednoczenie narodu. A jed-
nak kwestia wartości miała tu 
ogromne znaczenie. Po jednej 
stronie był sowiecki bezbożny 
ateizm, burzenie kościołów, 
zwalanie krzyży i świętych 
figur. Z drugiej obrońcy ła-
cińskiej cywilizacji, rodziny, 
tradycji. Element drugi – tak 
– przyznać to trzeba – miał 
Józef Piłsudski (niezależnie 
od stosunku do tej postaci 
historycznej) momenty wiel-
kie. I dowodzenie w wojnie 
polsko-bolszewickiej do nich 
należało. Element trzeci – ge-
niusz pozostałych dowódców, 
z generałem Rozwadowskim 
i Hallerem. Doskonała współ-
praca między nimi. Nie ma 
sensu  oceniać, czy większym 
dowódcą był Piłsudski, czy 
może Tadeusz Rozwadowski, 
czy Józef Haller. Panowie się 
nie kochali. Ale geniusz wo-
dza polega na tym, że umie 
wynieść w górę jednostki wy-
bitne. W sierpniu 1920 roku 
swoje zadanie wykonał Pił-
sudski jako naczelny wódz, 

ale także pozostali dowódcy, 
z Hallerem i Rozwadowskim 
na czele. Element czwarty – 
współpraca i zgoda wszyst-
kich sił politycznych w Polsce. 
W świeżo odrodzonej Ojczyź-
nie nie brakowało sporów 
i konfliktów. A najważniejsi 
politycy – Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Daszyński, 
Wincenty Witos, delikatnie 
mówiąc nie pałali do siebie 
sympatią. A jednak w roku 
1920 (pomijając incydent 
z wyjazdem Dmowskiego do 
Poznania) politycy ze sobą 
umieli współpracować. A poza 
bolszewikami wszystkie siły 
polityczne stanęły do wal-
ki w obronie Polski. Ramię 
w ramię socjaliści z Polskiej 
Partii Socjalistycznej, Cha-
decy, ludowcy z PSL, endecy, 
konserwatyści. Element piąty 
– olbrzymia jedność narodo-
wa – obok zgody polityków 
mieliśmy niesamowitą mobi-
lizację całego społeczeństwa. 
Wielką mobilizację powszech-
ną, bolszewicy napotykali na 

opór niemal wszędzie. Ele-
ment szósty – państwo skle-
jone z trzech zaborów, po 123 

latach niewoli, bardzo biedne, 
umiało podjąć trud powołania 
bytu państwowego i jego obro-
ny przed przeważającymi siła-
mi najeźdźcy. Element siódmy 
– jednak „Cud nad Wisłą”. 
Przez wiele lat ten termin miał 
wydźwięk pejoratywny. Został 
wymyślony przez endecję po 
to, by umniejszać rolę Józefa 
Piłsudskiego. Dziś, po stu la-
tach, nie umniejszając niczy-
jej roli, trzeba jasno powie-
dzieć – element „cudu” miał 
tutaj miejsce. Z jednej strony 
z cudem graniczyło samo po-
wstrzymanie nawały, całkiem 
po ludzku patrząc rola przy-
padków, zbiegów okoliczności 
i błędów samych sowieckich 
dowódców miała tu swoje 
znaczenie. Z drugiej strony, 
patrząc z perspektywy osób 
wierzących warto pamiętać 
o relacjach świadków, choć-
by bolszewickich żołnierzy, 
którzy będąc ateistami wspo-
minali o ukazaniu się Matki 
Boskiej w decydującym mo-
mencie bitwy.

cud nad wisłą. widzialne 
i niewidzialne przyczyny triumfu

Stulecie wielkiej bitwy

Patrząc 

z perspektywy 

osób wierzących 

warto pamiętać o relacjach 

świadków, choćby 

bolszewickich żołnierzy, 

którzy będąc ateistami 

wspominali o ukazaniu się 

Matki Boskiej w decydującym 

momencie bitwy

„

Piechota polska w marszu na front 
przed bitwą warszawską

fot. W
ikipedia



Nowy Telegraf Warszawskisierpień 20204 warszawa

Cześć i chwała 
BOHATEROM

  pOWSTANIE WARSZAWSKIE ► GODZINA „W” W STOlIcy

76 lat temu, o godzinie 17.00 rozpoczęła się jedna z największych bitew w nowożytnej historii Polski – Powstanie Warszaw-
skie. Armia Krajowa rzuciła wyzwanie okupującym miasto doborowym niemieckim jednostkom. Po drugiej stronie Wisły 
byli Sowieci, którzy zajęli Pragę, jednocześnie jednak wstrzymali ofensywę na Zachód. Pozwalając Niemcom na stłumienie 
Powstania, wymordowanie jego ludności.

Antoni Zankowicz

Początek Powstania to 
niesamowity entu-
zjazm, radość z po-
wiewającej Biało-

-Czerwonej flagi. Dzień, który 
jak mówił uczestnik tamtych 
wydarzeń, późniejszy premier 
Jan Olszewski, ludzie tamtego 
pokolenia zapamiętali do koń-
ca życia. Kolejne godziny, dni, 
tygodnie, przynosiły zniszcze-
nia, krew, masę śmierci i cier-
pienia. Warszawa była zrówna-
na z ziemią,  a ludność cywilna 
mordowana. Rzeź Woli, doko-
nana planowo przez Niemców, 
tragedia Mokotowa, Starego 
Miasta, pozostałej części Śród-
mieścia. Oszczędzona została 
Praga, gdzie Powstanie w za-
sadzie nie wybuchło, a potem 
została zajęta przez Sowie-
tów. Pojedynczym żołnierzom 
Ludowego Wojska Polskiego 
udawało się przedrzeć przez 
Wisłę do walczącej stolicy. Ale 
w większości po drugiej stro-

nie Wisły sowieckie wojska 
stały bezczynnie. Bezczynność 
tę opisał Jacek Kaczmarski 
w utworze „Czołg”:

Gąsienicami zagrzebany 
w piach nad Wisłą

Patrzę przez rzekę pustym 
peryskopem

Na miasto w walce, które 
tak jest blisko,

Że Wisły nurt – frontowym 
staje się okopem.

Rozgrzany pancerz pod 
wrześniowym żarem

Rwie do ataku się i pali pod 
dotykiem,

Ale wystygły silnik śpi pod 
skrzepłym smarem

I od miesiąca nie siadł nikt 
– za celownikiem.

Krtań lufy pusta łaknie 
znów pocisków smaku,

A łyka tylko tłusty dym – 
z drugiego brzegu!

W słuchawkach zdjętych 
hełmofonów – krzyk Polaków

I nie wiem czemu rzeki tej 
nie wziąłem – z biegu!

Dajcie mi wgryźć się gąsie-
nicą w fale śliskie

I ogniem swoim dajcie wes-
przeć barykady!

By miasto w walce, które 
tak jest bliskie,

Bezruchu mego nie nazwa-
ło mianem – zdrady!

Lecz milczy sztab i milczą 
pędy tataraku,

Którymi mnie przed tymi, 
co czekają – skryto.

Bo russkij tank – nie będzie 
walczył za Polaków!

Bo russkij tank – zaczekać 
ma, by ich wybito!

Gdy się wypali już powsta-
nie ciemnym błyskiem

Włączą mi silnik i ożywią 
krew maszyny,

Bym mógł obejrzeć miasto 
– co tak bliskie –

Bez walki zdobywając gru-
zy i ruiny!

Tyle poeta. Dziś toczą się 
dyskusje nad sensem walki 
i poświęcenia Polaków. Zda-

niem części historyków można 
było przewidzieć, że Sowieci 
nie wesprą Powstania, ponie-
waż nie było to w ich interesie. 
Jednocześnie alianci już przy-
pieczętowali los Polski pod-
czas konferencji w Teheranie. 
Z drugiej strony, niesamowi-
te poświęcenie sierpniowych 
i wrześniowych dni Powstania 
Warszawskiego było niezwy-
kle istotnym punktem odnie-
sienia w całym okresie PRL 
a dziś Powstanie jest jednym 
z ważniejszych punktów od-
niesienia polskiej tożsamo-
ści. Jednocześnie zbyt mała 
pomoc zachodnich aliantów, 
zdrada Sowietów, którzy po-
zwolili na wykrwawienie się 
miasta, bestialstwo Niemców 
i ich sojuszników muszą być 
pamiętane i przypominane. 
Podobnie jak bohaterstwo 
walczącej stolicy i poświęcenie 
Powstańców, którzy wreszcie 
zyskali w społeczeństwie sta-
tus taki jak Powstańcy Stycz-
niowi w II RP.

najmłodszym 
Powstańcom
1 sierpnia Szef Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Józef 
Kasprzyk złożył  kwiaty przed 
pomnikiem „Najmłodszych Żoł-
nierzy Powstania Warszawskie-
go 1944” na terenie parafii św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu. 
Minister złożył także wiązanki 
kwiatów na grobie błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz ks. prałata Teofila Boguc-
kiego – żołnierza AK i kapelana 
Powstańców Warszawskich.

(mat. pras. UDSKiOR)

ROCZNICA 
NA ŻOLIBORZU

dzwony po 
praskiej stronie
W Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej 1 sierpnia zabiły dzwony:  
„1 sierpnia 2020 76. rocznica 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego zgodnie z wieloletnią 
tradycją prosimy o włączenie 
dzwonów we wszystkich świą-
tyniach Diecezji w sobotę, 
1 sierpnia, o godzinie 17.00, 
w godzinie „W”. Włączymy się 
w ten sposób w hołd oddawany 
poległym powstańcom – żołnie-
rzom i mieszkańcom Miasta 
Nieujarzmionego – czytamy 
w komunikacie kurii.

(mat. pras.)

DIECEZJA WARSZAW-
SKO-PRASKA

modlitwa i msze 
za Powstańców
Dzwony biły także w Archidiece-
zji Warszawskiej. Kardynał Ka-
zimierz Nycz odprawił o godz. 
15:00 na Cmentarzu Wolskim 
Mszę w intencji Powstańców. 
A same uroczystości trwały od 
rana. Jak czytamy na stronie 
archidiecezji, metropolita war-
szawski o godz. 10:15 złożył 
wieniec pod znajdującym się 
przy kościele sióstr wizytek 
na Krakowskim Przedmieściu, 
pomnikiem kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, który podczas 
powstania pełnił posługę kape-
lana. Natomiast o godz. 15:00 
na Cmentarzu Wolskim odpra-
wił Mszę świętą w intencji po-
ległych i żyjących Powstańców. 
W godzinę “W” kard. Kazimierz 
Nycz pojawił się przy pomniku 
Gloria Victis na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach.

(źródło: Archidiecezja  
Warszawska)

MSZE ZA POLEGŁyCH

1 sierpnia na skrzyżowaniu ulic gen. FIeldorfa Nila i gen. Bora Komorowskiego zgromadziły się 
tłumy mieszkańców dzielnicy, by uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego

fot. O
D

H
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► Tłumy NA POWąZkAcH, GOcłAWIu, GrOcHOWIE…

WARSZAWA 
PAMIĘTA

oddajmy chwałę 
walczącym, 
pozwólmy dyskutować 
historykom

pOWSTANIE ► DySkuSJE O SENSIE 
PODJęcIA WAlk

  pOWSTANIE ► DEBATy HISTOrycZNE

Osensie Powstania toczą się dyskusje. I będą 
toczyć już zawsze. Niezależnie od nich warto 
wypracować konsensus w kilku kwestiach. Po 
pierwsze – bezspornym faktem jest heroizm 

Powstańców. Tu nie ma sporu. Po drugie – sama idea, 
która Powstaniu przyświecała, czyli nieujarzmionego 
miasta, które rzuciło wywzwaniue hitlerowskim Niem-
com także po to, by uniknąć zajęcia przez drugiego, 
sowieckiego okupanta, przetrwała pokolenia. Po trzecie 
– przy każdej okazji trzeba podkreślać, że bestialskich 

brodni dokonywali tu Niemcy i ich sojusznicy, przy mil-
czącej zgodzie Sowietów. Po czwarte – o czym wspo-
minał ostatnio w portalu DoRzeczy.pl Łukasz Warzecha 
– warto pamiętać o zapomnianym aspekcie Powstania 
– udało się w sierpniu 1944 roku stworzyć w stolicy na-
miastkę państwa obywatelskiego. Z niezależną, oddol-
nie budowaną pocztą, policją, sądownictwem. Dziś, gdy 
mamy oligarchiczną klasę polityczną i społeczeństwo 
plemienne, warto o tym wątku szczególnie pamiętać. 
A spory o sens decyzji zostawić historykom.  (az)

Antoni Zankowicz

Wokół Powsta-
nia War-
szawskiego 
d y s k u s j e 

zawsze już będą się to-
czyć. Będą rozmowy na 
temat tego, czy heroiczny 
zryw miał sens militarny, 
polityczny itd. Po obu 
stronach owego sporu są 
ludzie zacni, którzy toczą 
go z troską o Ojczyznę, 
jak naiwniacy bądź ludzie 
n i k c z e m n i . 
Jeśli chodzi 
o przeciwni-
ków Powsta-
nia, odrzucić 
trzeba nar-
rację komu-
n i s t y c z n ą 
– komuniści krytykowali 
decyzję o Powstaniu nie 
dlatego, że ubolewali nad 
jego przebiegiem, stra-
tami itd., ale dlatego, że 
raz – nie akceptowali idei 
i wartości przyświecają-
cych Powstańcom. Dwa 
– choć przedstawiciele 
komunistycznych orga-
nizacji także w Powsta-
niu brali udział, to jednak 
Sowieci są współwinni 
zbrodni na Powstaniu. To 
Stalin kazał powstrzymać 
sowiecką ofensywę, po-

zwolił na wykrwawienie 
się miasta. Ci żołnierze 
Ludowego Wojska Pol-
skiego czy Armii Ludo-
wej, którzy w Powstaniu 
walczyli, byli jedynie wy-
jątkami, potwierdzają-
cymi regułę. Druga nar-
racja to narracja ludzi, 
którzy brzydzą się Polski, 
starszego pokolenia, po-
zują na antyfaszystów, 
sami będąc faszystami 
w istocie. Ich argumen-
tami nawet nie warto się 

z a j m o -
wać. Jest 
w r e s z c i e 
t r z e c i a 
grupa – to 
historycy 
i publicy-
ści mający 

na celu dojście do praw-
dy historycznej, którzy 
po prostu uważają Po-
wstanie za błąd. Z ich te-
zami można się zgadzać, 
bądź nie. Jednak spro-
wadzanie ich do dwóch 
poprzednich grup, zesta-
wianie z nimi, jest nie-
godziwością. W rocznicę 
zrywu oddajmy cześć bo-
haterom, uznajmy przy-
świecające im wartości, 
a na temat sensu walki 
pozwólmy toczyć dysku-
sje historykom.

lat temu stolica 
podjęła walkę 
z niemieckim 
najeźdźcą

76

Tysiące warszawiaków 
i politycy z różnych opcji 
i sami powstańcy uczcili 
w sobotę 76. Rocznicę 

wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Tłumy mieszkańców 
uczciły Godzinę „W”  m. in.  na 
Pradze Południe. Flary palono 
na Gocławiu i na Grochowie, 
na rondzie Wiatraczna.

Jak co roku patriotyczne 
uroczystości w rocznicę wy-
buchu zrywu zgromadziły 
tysiące warszawiaków. O go-
dzinie 17.00 zawyły syreny, 

w kościołach obu diecezji war-
szawskich zaczęły bić dzwony. 
Stanęły samochody i pojazdy 
komunikacji miejskiej. Cen-
tralnym punkiem obchodów 
były uroczystości na Powąz-
kach, przed pomnikiem Gloria 
Victis. W uroczystościach wzię-
ły udział najważniejsze osoby 
w państwie, w tym Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Duda, marszałek Sejmu 
RP Elżbieta Witek, premier 
Mateusz Morawiecki i mini-
strowie rządu RP, prezydent 

Warszawy Rafał Trzaskowski. 
Uroczyście odśpiewany został 
hymn Polski. Odbył się apel po-
ległych, salwę honorową odda-
ła kompania reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. Poszczegól-
ne delegacje złożyły wieńce pod 
pomnikiem Gloria Victis. Uro-
czystości odbywały się w całej 
Warszawie, także w poszcze-
gólnych dzielnicach.  Na Gro-
chowie na Pradze Południe tłu-
my mieszkańców zebrały się na 
rondzie Wiatraczna. 

(AZ)

fot. Ac
z

obywatelskość powstańcza

Na rondzie Wiatraczna nie zabrakło kibiców Legii Warszawa z organizacji Grochów 
Patriotyczny, którzy palili race. Krzyczano „Cześć i Chwała BOHATEROM”

fot. O
D

H

Warszawa uczciła Powstańców, Śródmieście
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  ROZBóJ ► ONA PODżEGAłA DO BIcIA. ONI…

Kobieta chciała, żeby jej 
znajomi pobili człowieka, 
z którym była skonflikto-
wana. Mężczyzna i kobieta 
spełnili prośbę – umówili się 
z pokrzywdzonym na spo-
tkanie. Brutalnie go pobili. 
Niestety, pobicie było na 
tyle brutalne, że pokrzyw-
dzony mężczyzna zmarł. Te-
raz sprawcy odpowiedzą za 
pobicie ze skutkiem śmier-
telnym.

Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, około 
23.00 policjanci z Woli 
otrzymali zgłoszenie, 

że na trawniku leży męż-
czyzna, który posiada liczne 
obrażenia ciała. Na miejsce 
przyjechała załoga karetki 

pogotowia, która podjęła re-
animację mężczyzny, u które-
go czynności życiowe zostały 
zatrzymane. Po chwili udało 
się je przywrócić. Mężczyzna 
z obrażeniami głowy i ciała zo-
stał zabrany do szpitala, gdzie 
niedługo po tym zmarł. Poli-
cjanci nie mieli wątpliwości, 
że mają do czynienia z brutal-
nym pobiciem mężczyzny. Jak 
informuje Policja, w związku 
z charakterem sprawy ścią-
gnięto przewodnika z psem 
tropiącym, zabezpieczono 
monitoring, patrole policyj-
ne rozpoczęły poszukiwania 
sprawcy. Do działań włączyli 
się wolscy śledczy, policjanci 
operacyjni oraz munduro-
wi z pionu prewencyjnego ze 
wszystkich wydziałów, zosta-

li również wezwani stołeczni 
funkcjonariusze z wydziału 
do walki z terrorem kryminal-
nym i zabójstw. Niedługo po 
tym, funkcjonariusze z Woli 
ustalili tożsamość ofiary. 
Przełomowy moment nastą-
pił po kilku dniach. Policjan-
ci ustalili tożsamość spraw-
ców oraz ustalili, jakie mogły 
być motywy działania oraz 
okoliczności tego zdarzenia, 
a przede wszystkim, kto brał 
w nim udział. Do zatrzymania 
doszło na warszawskich Wło-
chach, gdzie policjanci zatrzy-
mali podejrzewanych o pobi-
cie ze skutkiem śmiertelnym, 
21-letniego mężczyznę i jego 
27-letnią konkubinę. W tym 
samym czasie policjanci za-
trzymali 35-letnią znajomą 

pokrzywdzonego, która do-
skonale wiedziała, co się wy-
darzyło, mimo to próbowała 
wprowadzić w błąd policjan-
tów. Śledczy udowodnili ko-
biecie, że miała namawiać do 
pobicia kolegi. Z ustaleń wy-
nika, że pokrzywdzony został 
„zwabiony” w miejsce mało 
widoczne. Po krótkiej rozmo-
wie kobieta uderzyła go, po 
chwili mężczyzna zaatakował  
pokrzywdzonego, 21-latek 
zadawał mu ciosy po głowie 
i ciele. Kobieta przez cały czas 
przyglądała się temu. Po kil-
ku minutach zostawili go po-
bitego i odeszli – informuje 
Policja. Trójka zatrzymanych 
trafiła do policyjnej celi. Po-
dejrzani usłyszeli zarzuty. 
Mężczyzna i kobieta usłyszeli 

zarzut pobicia ze skutkiem 
śmiertelnym działając wspól-
nie i w porozumieniu, 21-latek 
usłyszał zarzut w recydywie, 
bowiem przebywał on już 
w zakładzie karnym, który 
opuścił rok temu za przestęp-
stwo przeciwko życiu i zdro-
wiu. Mężczyzna był notowany 
za różne przestępstwa. Znajo-
ma pokrzywdzonego usłyszała 
zarzut podżegania do pobicia 
i decyzją prokuratora została 
objęta policyjnym dozorem. 
Grozi jej kara do trzech lat 
pozbawienia wolności. Wszy-
scy troje zostali tymczasowo 
aresztowani na trzy miesiące. 
Grozi im kara do 10 lat po-
zbawienia wolności – podaje 
Policja.

(źródło: Policja.pl)

fot. freeim
ages.com

POBILI 
NA 
ŚMIERĆ! 
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NARKOTYKI ► móWIłA, żE ZmIENIA DZIEcku PAmPErSA, A TymcZASEm…

mATkA POSZłA DO urZęDu, ZOSTAWIAJąc DWulATkę

Dziewczynka mogła UPIEC się w AUCIE!

fot. Policja

fot. Straż m
iejska

Dwuletnia dziewczynka została zamknię-
ta w nagrzanym samochodzie na Ur-
synowie. Straciła już przytomność. Na 
szczęście dziecko zauważył przecho-

dzień, który wezwał Strażników Miejskich. Jak 
relacjonuje Straż Miejska, funkcjonariusze naj-
pierw kołysali autem. Dziecko nie reagowało. 
Wtedy wybili szybę i otworzyli samochód. Prze-
nieśli dziewczynkę w przewiewne i bezpieczne 
miejsce. Monitorowali czynności życiowe. Na 
szczęście dziecko oddychało. Jak relacjonują 
funkcjonariusze na miejsce przygotowało po-
gotowie ratunkowe. pogotowie potwierdziło 
u dziewczynki pierwsze objawy przegrzania. Na 

szczęście po przywróceniu właściwej 
temperatury, ocknęła się i nie wyma-
gała hospitalizacji. Nie wiadomo do-
kładnie, jak długo dziecko przebywało 
w zamkniętym samochodzie. Matka, 
która przyszła na miejsce tłumaczyła, 
że „coś zatrzymało ją  w urzędzie”. 
Na szczęście udało się uniknąć tra-
gedii. Jednak warto przypomnieć, że 
zamknięte auto zostawione na słoń-
cu nagrzewa się niczym piekarnik. 
I zmienia w śmiertelną pułapkę dla 
zostawionych w nim ludzi i zwierząt. 

(Źródło: Straż Miejska)

Szok na Mokotowie! 32-latka weszła z maleń-
ką, dwuletnią córeczką do toalety. Długo nie 
wychodziła. Zaniepokojeni ludzie wezwali po-
licję. Okazała się, że kobieta siedziała w sani-
tariacie długo, ponieważ wstrzykiwała sobie 
heroinę. Została zatrzymana przez policję. 
Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jak relacjonuje Komenda Stołeczna Poli-
cji, policjanci zostali wezwani na ul. Ja-
dźwingów na warszawskim Mokotowie. 
Przypadkowi przechodnie zauważyli, 

że około pół godziny wcześniej do kabiny sa-
nitarnej weszła kobieta z dzieckiem na ręku. 
Czas, jaki tam spędzała, zaniepokoił widzące to 
osoby. Powiadomili więc policjantów – infor-
muje Policja.  Dzielnicowi kilkakrotnie pukali 
w drzwi kabiny. Ze środka rozgrzanego słońcem 
sanitariatu wyszła 32-latka z córeczką na ręku. 
Kobieta miała szkliste, mętne oczy, powiększo-
ne źrenice i zakłóconą percepcję oraz mowę, co 
mogło świadczyć o tym, że była pod działaniem 
środka odurzającego. Kiedy policjanci zapytali 
ją, dlaczego tak długo była wewnątrz powie-
działa, że zmieniała dziecku pampersa. Tym-
czasem dziewczynka była w przemoczonej pie-
luszce jednorazowej. Na pytanie dzielnicowych, 
czy przyjmowała jakieś narkotyki, powiedziała, 
że wstrzyknęła sobie heroinę, po czym wydała 
im strzykawkę z odrobiną substancji w środ-
ku – relacjonują policjanci. W celu zbadania 
stanu zdrowia dziecka mundurowi wezwali na 
miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Le-
karz stwierdził, że dziewczynka jest w dobrej 

kondycji zdrowotnej. Po sprowadzeniu fotelika 
ochronnego dla dziecka funkcjonariusze prze-
wieźli dziewczynkę z jej matka do komendy Po-
licji. Następnie ustalili, kim jest ojciec dziecka 
i go wezwali. Mieszkaniec Piaseczna przyjechał 
po godzinie. Funkcjonariusze wydali mu dziec-
ko – podaje Policja. 32-latka po badaniu le-
karskim została umieszczona w policyjnej celi. 
Następnego dnia usłyszała za-

rzuty posiadania narkotyków oraz narażenie na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córki. Te-
raz będzie musiała stanąć przed sądem, który 
może ją skazać nawet na 5 lat więzienia. O jej 
zaniedbaniu policjanci poinformują również 
sąd rodzinny i nieletnich oraz opiekę społeczną 
– relacjonuje KSP.

(źródło: Policja.pl)

Z mALEńStwEm w wc 
BrAłA hEroinĘ

Heroinistka została zatrzymana i przesłuchana

Sytuacja była groźna.  Z dwulatką nie było kontaktu
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ŚRóDMIEŚCIE ► ZNIEWAżylI FIGurę cHrySTuSA 

PROfANAcJA 
w PRzEdEdnIu 
ROcZNIcy

Lech Kaczyński 
przegrał z Armią 
Ludową

PAMIęć ► kONTrOWErSJE W rADZIE 
WArSZAWy

  KOMENTARZ

Można być niewierzącym, mieć poglądy 
lewicowe. Domagać się praw dla osób 
LGBT. Co więcej, słuszna jest krytyka 
tej części prawicy, która skupia się na 

ludziach innej orientacji obrażaniu. Ale czym innym 
jest tolerancja dla inności, czym innym popieranie 
draństwa, jakim była profanacja pomnika Chrystusa 
na Krakowskim Przedmieściu. Tak, tak, już słyszymy 
głosy obrońców tejże profanacji, że to „prawo do wy-
rażania siebie”, że „mają prawo oburzać się na prze-
śladowanie przez prawą stronę”. Otóż nie. Mamy tu 

do czynienia z barbarzyńskim uderzeniem w wartości 
dla wielu ludzi święte. Jak komuś przeszkadza prawi-
ca, niech atakuje prawicę. Skompromitowani księża 
– jak najbardziej może to robić. Ale tu chodziło tylko 
i wyłącznie o atak na chrześcijan. A ci, co dziś bre-
dzą o tolerancji, najczęściej kipią aż z oburzenia, gdy 
ktoś znieważy symbole islamu, buddyzmu, judaizmu. 
I słusznie – z wartości religijnych nie należy kpić. 
Szkoda tylko, że ludzie mający gęby pełne frazesów 
o liberalizmie i tolerancji, sami prezentują nienawiść 
wobec chrześcijan.

W Warszawie nie będzie ulicy Lecha Kaczyńskie-
go. Nadal będzie natomiast aleja Armii Ludowej. 
Rada Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej 
zdecydowała o zdjęciu z obrad projektu uchwały 
o nadaniu alei imienia śp. Lecha Kaczyńskiego.

Przed wyborami 
Rafał Trzaskow-
ski mówił, że 
Lech Kaczyński 

będzie mieć swoją ulicę 
w Warszawie. Musi to 
jednak nastąpić po wy-
borach, by nie działo się 
to w atmosferze walki 
politycznej. 
Wybory od-
były się 12 
lipca i radni 
Prawa i Spra-
wiedliwości 
postanowili 
sprawę wy-
korzystać – 
zgłosili projekt uchwały 
zmieniającej nazwę ulicy 
Armii Ludowej na Lecha 
Kaczyńskiego. W czwar-
tek, 30 lipca, radni Koali-
cji Obywatelskiej zdecy-
dowali jednak, że projekt 
nie wejdzie pod obrady. 
Lech Kaczyński urodził 
się i przez wiele lat miesz-
kał w Warszawie, potem 
na Wybrzeżu. Działał 
w Solidarności. w latach 
90-ych był szefem Biura 
Bezpieczeństwa Narodo-

wego w Kancelarii Prezy-
denta RP Lecha Wałęsy, 
prezesem Najwyższej Izby 
Kontroli, w roku 1995 
kandydował na prezyden-
ta, z wyborów się jednak 
wycofał. Od 2000. Roku 
był ministrem sprawie-
dliwości. Zyskał ogromną 

p o p u l a r -
ność, na 
bazie któ-
rej powsta-
ła partia 
– Prawo 
i Sprawie-
d l i w o ś ć , 
której był 

pierwszym prezesem. 
W roku 2002 roku został 
prezydentem Warszawy. 
Jego zasługą jest między 
innymi budowa Muzeum 
Powstania Warszawskie-
go. W roku 2005 Lech 
Kaczyński wygrał wybory 
prezydenckie, w drugiej 
turze pokonując Donal-
da Tuska. 10 kwietnia 
2010 roku zginął w kata-
strofie rządowego TU-154 
M. w Smoleńsku. 

(maks)

lat po śmierci 
Lech Kaczyński 
wciąż nie 
ma ulicy 
w warszawie

10

W przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego skrajne organizacje znieważy-
ły pomnik Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. To nie pierwszy taki atak. 

Łucja Czechowska

Aktu profanacji doko-
nała grupa osób pod-
pisujących się jako 
„Siej zamęt”, „Poetka” 

i „Stop bzdurom”. Znieważone 
zostały też inne  warszawskie 
pomniki. Szczególne oburze-
nie budzi sprofanowanie po-
sągu Chrystusa dźwigającego 
Krzyż.  Stojąca przed kościo-
łem św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu figura jest nie 

tylko symbolem religijnym, 
ale też symbolem Warszawy. 
Filmy z 1944 roku, z płonącą 
figurą, są jednym z najbardziej 
charakterystycznych zapisów 
filmowych z Powstania War-
szawskiego. Do Sprawy odniósł 
się metropolita warszawski, 
kard. Kazimierz Nycz:   „Profa-
nacja zabytkowej figury Chry-
stusa “Sursum corda” przy 
Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie spowodowała 
ból ludzi wierzących, parafian 

kościoła Świętego Krzyża oraz 
wielu mieszkańców stolicy, dla 
których figura Zbawiciela dźwi-
gającego krzyż stała się symbo-
lem nadziei w najtrudniejszych 
dniach Powstania. Apeluję, by 
niezależnie od wyznawanych 
poglądów szanować uczucia 
religijne ludzi wierzących. Za-
przestańmy stosowania aktów 
wandalizmu i przekraczania 
granic w debacie publicznej” 
– napisał w oświadczeniu me-
tropolita warszawski.

fot. W
ikipedia

Broniącym zwyczajnego draństwa

fot. public dom
ain

Figura Chrystusa zwalona podczas 
Powstania Warszawskiego
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Obchody stulecia Bitwy 
Warszawskiej są wyjątko-
wym wydarzeniem także 
w Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej. Plan wygląda nastę-
pująco: 

13 sierpnia:
Warszawa:
● w kościele konkatedral-

nym pw. Matki Bożej Zwy-
cięskiej (ul. Grochowska 365) 
Msza Święta pod przewodnic-
twem Arcybiskupa Metropoli-
ty Warszawskiego, kardynała 
Kazimierza Nycza;

● w katedrze warszawsko-
-praskiej św. Michała Archa-
nioła i św. Floriana Męczen-
nika (ul. Floriańska 3) Msza 
Święta w intencji obrońców 
Ojczyzny w 1920 roku; po 
Eucharystii Apel Poległych 
i tematyczna gra terenowa dla 
dzieci i młodzieży;

Wołomin:
● w Kościele Matki Bożej 

Częstochowskiej (ul. Kościel-
na 54) Msza Święta w intencji 
poległych w Bitwie Warszaw-
skiej;

● koncert W duchu Niepodle-
głej. Bohaterom 1920 roku – in-
auguracja obchodów Rocznicy 

Bitwy Warszawskiej w powiecie 
wołomińskim; Zespół Koncer-
towy oraz soliści Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego;

14 sierpnia:
Ossów:
● Msza Święta polowa przy 

krzyżu upamiętniającym bo-
haterską śmierć ks. Ignacego 
Skorupki;

● odsłonięcie popiersia śp. 
Sławomira Skrzypka, Prezesa 
NBP (Polana Dębów Pamięci 
przy Cmentarzu Bohaterów 
1920 roku);

● uroczysty Apel Poległych 
przy krzyżu upamiętniającym 
bohaterską śmierć ks. Ignace-
go Skorupki;

Warszawa – katedra św. Mi-
chała Archanioła i św. Floria-
na Męczennika:

● Msza Święta i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem ks. 
Ignacego Skorupki;

Wólka Radzymińska
● uroczysta Msza Święta pod 

przewodnictwem bp. Mar-
ka Solarczyka, przy pomniku 
na miejscu bitwy i ukazania 
się Matki Bożej; poświęcenie 
sztandaru;

15 sierpnia:
Ossów:
● uroczysta Msza Święta na 

terenie Cmentarza Bohaterów 
1920 roku, pod przewodnic-
twem Metropolity Poznań-
skiego, Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Pol-
ski, arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego;

Radzymin:
● uroczysta Msza Święta na 

Cmentarzu Żołnierzy Polskich 
1920 roku, pod przewodnic-
twem Metropolity Gnieźnień-
skiego, Prymasa Polski, ar-
cybiskupa Wojciecha Polaka; 
Apel Poległych, złożenie wień-
ców;

● Apel Jasnogórski i Msza 
Święta pod przewodnictwem 
biskupa pomocniczego Diece-
zji Łowickiej, biskupa Wojcie-
cha Osiala, w Parafii św. Jana 
Pawła II (ul. Słowackiego 58); 
od 22.30 do 6.00 – nocne czu-
wanie modlitewne;

Warszawa-Rembertów:
● uroczysta Msza Święta 

pod przewodnictwem biskupa 
Marka Solarczyka, połączona 
z poświęceniem tablicy upa-
miętniającej 100. rocznicę 

Cudu nad Wisłą; Parafia Matki 
Bożej Zwycięskiej (ul. Grzybo-
wa 1);

● po Eucharystii – koncert 
patriotyczny w wykonaniu Or-
kiestry Victoria;

16 sierpnia:
Radzymin:
● uroczysta Msza Święta 

pod przewodnictwem Biskupa 
Warszawsko-Praskiego, bi-
skupa Romualda Kamińskie-
go i poświęcenie figury Matki 
Bożej Łaskawej w Parafii św. 
Jana Pawła II (ul. Słowackiego 
58; 14.30 – 16.00 piknik woj-
skowy);

17 sierpnia:
Mińsk Mazowiecki
● uroczysta Msza Święta 

pod przewodnictwem Nun-
cjusza Apostolskiego w Polsce, 
arcybiskupa Salvatore Pen-
nacchio, przed obrazem Matki 
Bożej Anielskiej (Halle-
rowskiej) w kościele 
Narodzenia NMP 
(ul. Kościelna 1);

(Źródło: wł, Diecezja 
Warszawsko-Praska, 
mat. pras.)

Prezydent duda 
zaprzysiężony
W czwartek, 6 sierpnia odbyło 
się zaprzysiężenie prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, który 
rozpoczął swoją drugą kaden-
cję. Wybrany na nią został po 
rekordowo długiej kampanii, 
obfitującej w nagłe zwroty ak-
cji – pandemia koronawirusa, 
przełożenie terminu  głosowa-
nia, zmiana głównego kandy-
data opozycji. Ostatecznie przy 
rekordowej frekwencji Andrzej 
Duda zwyciężył w drugiej turze 
z prezydentem Warszawy, Ra-
fałem Trzaskowskim.  (az)

POLSKA I ŚWIAT

duda i trzaskowski 
razem w Pałacu
Prezydenci RP – Andrzej Duda 
i Warszawy – Rafał Trzaskow-
ski – spotkali się w Pałacu Pre-
zydenckim. Było to ich pierw-
sze spotkanie po wyborach 
prezydenckich, w których obaj 
zmierzyli się w drugiej turze. 
Jak podkreślali po spotkaniu 
odbyło się ono w spokojnej, 
merytorycznej atmosferze. Do-
tyczyło takich spraw jak wol-
ność mediów, samorządy. Pre-
zydenci podkreślali, że zależy 
im na obniżeniu temperatury 
sporu w Polsce.  (az)

POLITyKA

Diecezja 
uczci 
pamięć 
cudu nad 
wisłą

fot. W
ikipedia, sxc

OGłOSZENIE

DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA ► KALENDARIuM DIECEZJALNyCH OBCHODóW 
STuLECIA BITWy WARSZAWSKIEJ

fot. W
ikipedia
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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

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 bałtyc-kich kurortów gwaru, jednocześnie jednak świetnie skomunikowana z Trójmiastem, do Gdyni dojechać można komunikacją miejską. Atrakcje miejscowości to nie tyl-ko plaże i kąpielisko (choć atutem jest dość płytka woda Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz znacznie rzadsze niż w innych miejscach Bałtyku występowanie Sinic), ale też dosko-nałe warunki do uprawiania wodnych spor-tów, między innymi KiteSurfingu (warunki do jego uprawiania są jedne z najlepszych 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!

zdjęcia: O
D

H
, PH
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wiLLA LA nEL 
REWA, uLICA MORSKA 17 ► POkOJE 2, 3, 4 OSOBOWE

To doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych, kitesurfingu i windsurfingu

Cała Rewa leży w sąsiedztwie obszaru chronionego Natura 2000

Prowadzona przez rodziców byłego reprezentanta Polski, bramkarza Tomasza 
Kuszczaka  Willa La-Nel, położona jest w Rewie 12km od Gdyni. Oferuje pokoje 
dwu i trzy-osobowe wykończone w wysokim standardzie. Każdy pokój ma wła-
sną łazienkę i wyposażony jest w telewizor LCD i internet Wi-Fi. Willa  La-Nel 
położona jest tylko 50 m od wspaniałej plaży i wybrzeża z wyśmienitymi warun-
kami do uprawiania sportów wodnych np. kite surfingu, wind surfingu. Serdecz-
nie zapraszamy  wszystkich gości chcących odwiedzić Rewę.

REWA:
Położona w województwie pomor-

skim, w powiecie puckim, w gminie Ko-
sakowo, na Kaszubach.

Piękna wieś rybacka znajdująca się 
nad samą zatoką Pucką.

Jedno z niewielu miejsc w Europie 
posiadające wyśmienite warunki do 
uprawiania kait surfingu i wszystkich 
sportów wodnych.

Oddalone zaledwie 12 km od Gdyni 
i 25 km od międzynarodowego lotni-
ska.

Jest to idealne miejsce do rodzinne-
go wypoczynku, z dala od codziennego 
zgiełku.

Jedną z wielu atrakcji są organizo-
wane tu zawody żeglarskie. W dniach 
24-26 lipca 2020 r. odbyły się tu Mi-
strzostwa Polski i Puchar Polski w kite 
surfingu par (mix). A prowadzona 
przez Pawła Kowalskiego Reprezenta-
cja  Polski w tym czasie przebywała 
w Willi  La-Nel na kilkudniowym zgru-
powaniu.

Serdecznie zapraszamy!

rEklAmA
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Sekcja Teqballu w Drukarzu warSzawa!

Boruc lekiem na kłopoty?
Powrót Artura Boruca do bramki Legii jest new-
sem miesiąca. Zawodnik wraca do bramki sto-
łecznego klubu po 15 latach. I w wyjątkowym 
momencie. Legia została Mistrzem Polski. Ale 
dotychczasowy etatowy bramkarz, Radosław 
Majecki trafił do AS Monaco. To duża strata 
– Majecki to młodzieżowy reprezentant Polski, 
który ostatnio coraz śmielej puka też do drzwi 
pierwszej reprezentacji naszego kraju. Sezon 
należał zdecydowanie do niego. Drugi bram-
karz, Radosław Cierzniak ma doświadczenie, 
jednak w ostatnim czasie był podatny na kon-
tuzje. Wojciech Muzyk to na razie melodia przy-
szłości. Pozyskanie Boruca to lek  na kłopoty 
kadrowe.  (az, źródło: UM.St. Warszawa)

PIŁKA NOŻNA

Kapustka także do Legii?
Artur Boruc nie będzie jedynym uczestnikiem 
wielkich imprez piłkarskich w drużynie Legii. 
Ważnym punktem zespołu jest Artur Jędrzejczyk, 
uczestnik mistrzostw Europy w 2016 r. we Fran-
cji i mistrzostw Świata w Rosji w 2018 r. A nie-
wykluczone, że kadrę Legii wzmocni niebawem 
Bartosz Kapustka. 24-latek pięć lat temu był ob-
jawieniem kadry Adama Nawałki, zadebiutował 
w eliminacjach mistrzostw Europy, był rewelacją 
samego turnieju we Francji w 2016 r. Potem, 
przez nieudane wojaże zagraniczne zniknął 
z pola widzenia. Jeśli faktycznie wróci i odbuduje 
choć część dawnej formy, Legia i reprezentacja 
mogą mieć z niego spory pożytek.  (az)

PIŁKA NOŻNA

Piłka nożna, łucznic-
two, a teraz… skrzyżo-
wanie futbolu z ping 
pongiem. I to wszyst-

ko w Parku Skaryszewskim.  
Drukarz Warszawa uruchamia 
sekcję teqballu. 

Teqball to nowa, mająca 
zaledwie kilka lat dyscyplina 
sportu. Powstała na Węgrzech 
w 2014 roku, reklamowana 
jest jako najszybciej rozwi-
jająca się dyscyplina sportu. 
Teqball to w uproszczeniu po-
łączenie piłki nożnej z… ping 
pongiem. Do gry używa się 
futbolówki i specjalnego, za-
krzywionego stołu do gry. Grać 
można indywidualnie – w sin-
glu, bądź w parach – w deblu. 

Sekcja teqballa w Drukarzu 
Warszawa powstała pod ko-
niec lipca. „Dzięki innowa-
cyjnemu narzędziu jakim jest 
zakrzywiony stół teqballowy, 
kształtowanie techniki piłkar-
skiej wchodzi na wyższy level. 
Teqball nie jest konkurencją 
dla piłki nożnej, ale jej uzupeł-
nieniem. Doskonale pomaga 
rozwijać pewność siebie, co 
jest niezwykle ważną cechą 
każdego młodego piłkarza. 
Ma pozytywny wpływ na czas 
reakcji przy podejmowaniu 
decyzji na boisku. Doskonale 
sprawdza się w realiach nowo-
czesnego futbolu” – czytamy 
na stronie klubu. 

(az)

wielki powróT 
króla 
arTura!

Po latach, Pół roku 
Po czterdziestych 
urodzinach, znów zagra 
w ukochanym klubie

Artur Boruc, uczestnik mi-
strzostw świata w 2006 
roku, mistrzostw Europy 
w 2008 i 2016 po piętnastu 

latach wraca do Legii Warszawa! 
Legendarny bramkarz od lat mówił, 
że chce zakończyć karierę w ukocha-
nym klubie. Teraz marzenie to się 
spełnia. A mistrzowie Polski przed 
europejskimi rozgrywkami pozy-
skują fenomenalnego zawodnika. 

Artur Boruc to nie tylko wielo-
letni, świetny bramkarz, ale też za-
gorzały kibic Legii. W stołecznym 
zaczął grać w roku 1999. W roku 
2002 wywalczył mistrzostwo Pol-
ski, a w 2004 został powołany do 

narodowej reprezentacji. W niej 
stał się szybko jednym z najważ-
niejszych zawodników. Wystąpił 
we wszystkich meczach na MŚ 
w Niemczech w roku 2006, gdzie 
wprawdzie Polacy rozczarowali, 
ale Boruc zyskał dobre recenzje. 
Przyczynił się (broniąc na zmianę 
z innym  byłym legionistą Wojcie-
chem Kowalewskim) do awansu 
kadry Leo Beenhakkera na Euro 
2008. Był to pierwszy awans Po-
laków na mistrzostwa Europy. Na 
turnieju Biało-Czerwoni zawiedli, 
ale Boruc prezentował klasę świa-
tową.  Potem, po różnych pertur-
bacjach (bywał poza kadrą) znalazł 

się w reprezentacji Adama Nawał-
ki. Był trzecim bramkarzem na 
mistrzostwach Europy we Francji, 
gdzie Polacy dotarli do ćwierćfi-
nału. Karierę reprezentacyjną za-
kończył w roku 2017, w pożegnal-
nym meczu z Urugwajem. Kariera 
klubowa jest imponująca – Boruc 
po odejściu z Legii grał w Celtiku 
Glasgow (był mistrzem Szkocji), 
Fiorentinie we włoskiej Serie A., 
angielskich Sothampton i Borne-
mouth. Zaliczył szkocką Premiel 
League, włoską Serie A, angielską 
Premier League. Teraz, w wieku 
40 lat ponownie zagra w warszaw-
skiej Legii.  (az)

fot. W
ikipedia

fot. arch.

Od września co tydzień wydanie 
internetowe

Od września co miesiąc wydanie 
drukowane

Jesienią dodatkowe wydanie specjalne 
w nakładzie minimum 100 tysięcy 
egzemplarzy!

Twoja gazeta w TwOJEJ dzielnicy

zareklamuj się u nas, 
reklama.telegraf24@gmail.com
nr tel. 665 050 570


