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Papież Franciszek zdecydował. Jest termin
beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego

Od kapelana powstania,
do błogosławionego
Kościoła

warszawski

Był kapelanem w powstaniu warszawskim, biskupem lubelskim,
potem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, prymasem Polski,
liderem polskiego Kościoła w okresie PRL. Kardynał Stefan Wyszyński
we wrześniu trafi na ołtarze. Beatyfikacja, opóźniona z powodu COVID-19,
odbędzie się 12 września w Warszawie
>> str. 3

Zazielenią ulicę Stalową.
Wielu chętnych w przetargu >> str. 4
Stołeczne dzielnice
skansenem lat 90-ych? >> str. 6 i 7
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Andrzej Stankiewicz z Onet.pl
i Grzegorz Wierzchołowski z Niezależna.pl.
Dwugłos o Smoleńsku >> str. 10 i 11

Na Mazowszu powoli znoszą obostrzenia

Powrót
fryzjera
i kosmetyczki
Na Mazowszu
od 26 kwietnia
zostają zdjęte
niektóre obostrzenia.
Między innymi wrócą
zakłady fryzjerskie
i kosmetyczne,
częściowo powrót
dzieci do szkół.
Łagodzenie obejmie
11 województw,
w których dzienna
liczba zakażeń nie
przekracza 35 osób
na 100 tysięcy mieszkańców
>> str. 8
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na początek
Sport, politykę i życie, łączy naprawdę wiele. Superliga a sprawa Polska
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zadko piszę o sporcie,
jednak skoro dziennikarze sportowi ostatnio piszą też o polityce, to i ja
od czasu do czasu o sporcie się
wypowiem. Choć bywa, że tematy
te się wiążą. Weźmy taką niedoszłą na szczęście superligę. To
wręcz zwierciadło polityki globalnej. Zadłużeni łączą się przeciwko
dobrze zarządzanym i chcą ich
wykończyć, a międzynarodowe
organizacje, jak UEFA i FIFA dają
możliwość organizowania turniejów totalitarnym reżimom, wykańczają średniaków, o maluczkich
nie wspominając. W polityce światowej – wielkie korporacje nie płacą podatków, długi robią ale nie
padają, są mocniejsze od państw.
Organizacje międzynarodowe są

Śmieci i woda.

Trzaskowski ma rację!

R

ządzące Polską Prawo
i Sprawiedliwość oskarża obecne władze stolicy
o to, jakoby odpowiadały
za drastyczne podwyżki cen śmieci. Oczywiście można powiedzieć
wszystko, jednak mnie osobiście
takie stawianie sprawy się nie podoba, uważam je za nie fair. Przede
wszystkim – widać jak na dłoni,
że rządzący mają negatywne nastawienie do wszelkich pomysłów
decentralizacji, a jednocześnie dla
realizacji swoich projektów państwowych (nie oceniam teraz, dobrych, czy złych) ściągają kasę od
samorządów. Ale jest inna kwestia,
na którą chciałem zwrócić uwagę.
Otóż władze Warszawy są krytykowane za pomysł uzależnienia cen
wywozu śmieci od zużycia wody.
Prawdę powiedziawszy – temu pomysłowi warto przyklasnąć. Kryzys
wodny i susza są od lat palącym
problemem w naszym kraju. I będzie narastać. Pomysł prosty – nie
oszczędzasz wody, płacisz więcej
za wywóz śmieci. Nie chodzi o to,
bo już niektórzy kpią, by się nie
myć, ale o to, by wody nie marnować. A wiec nie lać jej bez sensu,
zamiast godzin w wannie brać szybki a nie mniej skuteczny prysznic.
W tej akurat kwestii jestem po stronie władz Warszawy.
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skorumpowane, narzucają wolę
mniejszym graczom, a niebawem
i dług publiczny będzie wspólny,
w skali europejskiej. A krajowe
władze, niczym leśne dziadki
z dawnego PZPN próbują się czasem postawić, ale efekty są mizerne, czasem tworzą się i małe dyktaturki. Światowe demokracje też
nie mają problemów, by intratne
interesy z rozmaitymi bandytami
robić. Wypisz wymaluj, jak w światowej piłce. Nie inaczej jest z polityką krajową. W Polsce mamy
spór o reformę sądów. I z jednej
strony są reformatorzy, którzy
poza upolitycznieniem i wprowadzeniem politycznej kontroli, dla
rzeczywistej, proobywatelskiej reformy nie zrobili nic. Przewlekłe
procesy są nadal, krzywda ludzka
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Paweł Lisiecki,
były burmistrz
Pragi-Północ

jak była, tak jest, o czym świadczy choćby sprawa niszczonego
przez sądy i prokuraturę od blisko
dwudziestu lat przedsiębiorcy Mirosława Ciełuszeckiego. Jego gehenna zaczęła się za rządów SLD.
Trwa do dziś, a skompromitowani
prokuratorzy awansowali już za
dobrej zmiany. Z drugiej strony są
krytycy reformy, którzy słusznie
krytykują ostro mechanizm działań ministra Ziobry, jednocześnie
jednak twierdzą, że w sądach problemów nie było żadnych, a sędziowie, którzy protestują, to „sędziowie niezłomni”, „bohaterowie
naszych czasów”. Rzecz w tym,
że protestują różni, porządni, ale
i całkiem skompromitowani. A dla
obywatela to bez różnicy, czy niszczyć go będzie sędzia z nadania

dobrej zmiany, czy sędzia z poprzedniego układu. Liczy się to,
by dać prawo do uczciwego procesu. A tu są nadal wątpliwości.
Wypisz wymaluj, jak w piłce, gdzie
prawdę mówiąc jako widzowi
jest mi wszystko jedno, czy jest
Superliga, czy zamknięta dla nawet średniaków Liga Mistrzów.
Za łby wzięły się dwie kliki. I nie
ma tu świętych. Jak z konkursami
w służbie cywilnej – były przez lata
nieuczciwe. PiS miał to zmienić.
I zmiany dokonał – nie poprawił
jakości konkursów, zlikwidował
je w ogóle. Niektórzy chwalą, że
choć zerwał z fikcją. Jak Superliga, gdzie nie było złudzeń, że
chodzi o coś innego, niż dymanie
innych. Sport, politykę i życie łączy zaiste wiele.

Nie karać ludzi
za to, że się myją
Gdy rozmawialiśmy dla
internetowego wydania
NTW (w dwugłosie z Pawłem Zalewskim z PO) mówił Pan, że to samorząd
odpowiada za politykę
śmieciową w mieście, za
galopujące ceny śmieci.
I wspomniał Pan o wysypisku na Radiowie, jako
przykładzie
nieradzenia
sobie władz Warszawy
z problemem odpadów.
Pojawiły się głosy oburzenia ze strony części
czytelników, że przecież
wysypisko to jest już nieczynne?
Paweł Lisiecki: Jest nieczynne, ale pamiętać należy, jaka była batalia, aby
udało się je zlikwidować.
Władze miasta stołecznego Warszawa przez wiele
lat nie zrobiły wiele, aby to
wysypisko zostało zlikwidowane. Tymczasem dla
mieszkańców był to poważny bardzo problem. Fetor
dostawał się do mieszkań.
Jednak tak naprawdę nie

chodziło mi tylko o samo
wysypisko na Radiowie,
ale o to, że w mieście brakuje kompleksowego planu utylizacji śmieci.

nie będzie sensownej polityki odpadowej, dojdzie do
kolejnych podwyżek cen
śmieci, ta tegoroczna nie
będzie ostatnią.

No tak, władze Warszawy
mówią jednak wprost, że
to rząd odpowiada za podwyżki?
Prezydent Warszawy, który
to mówi, delikatnie mówiąc nie ma racji, być
może zapomniał, że konkretne zasady gospodarowania odpadami wprowadził owszem rząd, ale
Platformy Obywatelskiej,
ustawa weszła w życie
w 2013 roku. I władze
Warszawy
miały czas,
aby się do tych nowych
zasad przygotować. A bez
tego skutki złego gospodarowania odpadami będą
opłakane. Bo pamiętajmy,
że oprócz ustawy są też
wymogi Unii Europejskiej.
UE domaga się, aby odpady były przetwarzane,
a nie składowane. I jeśli

W listach do redakcji
pojawiają się takie, które podwyżki krytykują,
sporo jest jednak głosów
broniących zasady powiązania podwyżek cen
ze zużyciem wody, którą
oszczędzać trzeba?
Trzeba, ale naprawdę jak
powiedziałem w jednym
z wywiadów, nie można karać ludzi za to, że się myją.
Zresztą coraz częściej widzimy, że uchwały miast,
w których ceny wywozu
śmieci są uzależnione od
zużycia wody, są skutecznie zaskarżane. Przede
wszystkim w Warszawie
potrzeba nowego określenia cen wywozu śmieci,
konieczne jest przetwarzanie, a nie składowanie
odpadów. Taki jest trend
w Unii Europejskiej.

Wydawca: Wydawnictwo NTW – Przemysław Harczuk. Projekt: SM. Kolportaż, reklama, promocja: Arkadiusz Czak. Redakcja: redaktor naczelny: Przemysław Harczuk. Zastępcy redaktora naczelnego: Mirosław Skowron, Grzegorz Wierzchołowski. DTP i grafika: Paweł Pawluszek. Zespół: Łucja Czechowska, Olga Doleśniak-Harczuk, Helena Kunc, Andrzej Maksymowicz, Janusz Sujecki, Antoni Zankowicz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
tekstów. Publikujemy także treści autorów, z którymi się nie zgadzamy. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za
treść reklam i ogłoszeń.
zdjęcia na okładce: Pixabay, domena publiczna
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Błogosławiony
prymas i niewidoma
zakonnica

Prymas Polski Stefan Kard. Wyszyński
(1901-1981)

Kard. Stefan
Wyszyński trafi
na ołtarze

fot. Adrian Grycuk/WIkipedia
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Polski
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Był kapelanem w powstaniu
warszawskim, biskupem lubelskim, potem metropolitą
warszawskim i gnieźnieńskim, prymasem Polski, liderem polskiego Kościoła
w okresie PRL. Kardynał
Stefan Wyszyński we wrześniu trafi na ołtarze.

Antoni Zankowicz

W

szystko zaczęło się
na Podlasiu. Na
świat Stefan Wyszyński przyszedł
3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzele. W swoje
23 urodziny, 3 sierpnia 1924
roku w katedrze włocławskiej
przyjął święcenia kapłańskie.
W czasie II wojny światowej
był kapelanem osób niewidomych w Laskach pod Warszawą, zaś w czasie powstania
warszawskiego
kapelanem
Zgrupowania Armii Krajowej
„Radosław”. 12 maja 1946 roku
został biskupem lubelskim.

12 listopada 1948 roku papież Pius XII na konsystorzu
w Rzymie mianował Stefana
Wyszyńskiego arcybiskupem
metropolitą
gnieźnieńskim
i warszawskim, a tym samym
prymasem Polski. Kardynałem ks. Stefan Wyszyński został w roku 1952. W okresie
komunizmu wyłoniły się trzy
główne nurty oporu wobec
ówczesnych władz. Pierwszym
była walka zbrojna prowadzona przez żołnierzy Armii
Krajowej, Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich.
Walka ta miała szczególnie
w końcowej fazie charakter
straceńczy, choć warto pamiętać, że ludzie ci podjęli po prostu walkę z okupantem, wprowadzającym na terenie Polski
zbrodniczy system komunistyczny. Płacili za to straszliwą
cenę. Rolę opozycji politycznej próbowało pełnić Polskie
Stronnictwo Ludowe. Jego liderzy również ponieśli straszną cenę, zostali spacyfikowani,

a Stanisław Mikołajczyk, startując
przeciwko Bolesławowi Bierutowi w wyniku fałszerstwa
wybory przegrał, zaś jego
polityka w pewnym sensie
stanowiła dla władz listek figowy. Z kolei trzecim nurtem
był opór duchowy, stawiany
przez Kościół. Kościół, którym
kierował właśnie prymas Wyszyński. Jego polityka wobec
władz była nad wyraz pragmatyczna, ale pryncypialna.
Odrzucał walkę zbrojną, którą
uważał za samobójczą, zawarł
z władzami komunistycznymi
bardzo trudne do przyjęcia
dla patriotów porozumienia, w którym odcinał się od
walki podziemia. Z drugiej
strony – pozwoliło to Kościołowi przetrwać. Jednocześnie
w momencie, gdy władze komunistyczne same chciały wy-

bierać
biskupów, padły
słynne słowa non possumus,
po których prymas został na
kilka lat uwięziony. Po gomułkowskiej odwilży wyszedł
na wolność, a Kościół kierowany przez niego był ważnym ośrodkiem alternatywnym wobec władz. Jako lider
Kościoła prymas Wyszyński
napisał śluby jasnogórskie,
wprowadził specyficzny rodzaj
duchowości opartej o kult maryjny. Ważnym polem starcia
między Kościołem a władzami były obchody 1000-lecia
Chrztu Polski w 1966 roku,
a także list do niemieckich
biskupów ze słynnym zdaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. W latach
50., 60., 70., ub. wieku był
niekwestionowanym autorytetem polskiego i światowego
Kościoła. Zmarł po ciężkiej
chorobie, 28 maja 1981 roku
w Warszawie.

ponad rocznym opóźnieniem wywołanym
pandemią Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, w tym roku
trafi na ołtarze. 12 września,
o godzinie 12.00 w Warszawie odbędzie się przełożona
z ubiegłego roku beatyfikacja
Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Decyzję w tej sprawie podjął ojciec święty Franciszek. Razem
z prymasem beatyfikowana
będzie też matka Róża Maria
Czacka (1876 – 1961), niewidoma zakonnica, opiekunka
niewidomych, założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi (1911) i Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (1918). O decyzji
papieża poinformowała archidiecezja warszawska. „Pragnę
z radością zakomunikować,
że Ojciec Święty Franciszek
zadecydował, iż uroczystość
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii
Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie,
o godzinie 12.00. Podczas
wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do
Spraw Kanonizacyjnych, który
dokona promulgacji dekretu
beatyfikacyjnego. Swoje prace wznawia Komitet Organizacyjny, który wkrótce przekaże
dalsze szczegóły dotyczące
organizacji uroczystości beatyfikacyjnej” – napisał kard.
Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski. Beatyfikacja kard.
Stefana Wyszyńskiego miała się odbyć w czerwcu 2020
roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-COV-2 została przełożona na czas nieokreślony. Teraz poznaliśmy datę.
(źródło: archidiecezja warszawska)
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GOCŁAW ► Zmiany na „obwodnicy”

Meissnera z nową
nawierzchnią

fot. ZDM

akończył się kolejny
etap prac na tzw. obwodnicy
Gocławia,
czyli
ciągu dwujezdniowych ulic Meissnera
– Abrahama – Umińskiego.
W kwietniu wymieniona została nawierzchnia na ulicy
Meissnera. Prace są szerszym
elementem prac.
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze, w weekendy
Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził prace na ulicy Meissnera. Jak informuje ZDM,
nowy asfalt został położony
na jezdni północno-wschodniej (kierunek od ul. Fieldorfa „Nila” w stronę ul. bora-Komorowskiego), w kolejny
weekend prace objęły południowo-zachodnią
jezdnię
(kierunek od ul. Bora-Komorowskiego w stronę ul. Fieldorfa „Nila”). Jak przypomina
ZDM, na ulicach Meissnera
i Umińskiego, prace toczą się
od jesieni zeszłego roku. „Rozebraliśmy zbędny asfalt przy
wlotach dróg osiedlowych, aby
uniemożliwić zostawianie tam
pojazdów. Prawe pasy przekształciliśmy w takie, które
mają służyć tylko do postoju.
Powierzchnie wyłączone z ruchu są już utworzone, a przy
większości zebr położony jest
nowy chodnik” – informuje
ZDM. I dodaje, że zmiany na
Meissnera i Umińskiego powinny być gotowe pod koniec
maja. Wśród nich znajdzie
się także wyznaczenie na obu
jezdniach jednokierunkowych
pasów rowerowych. Na ul.
Meissnera ma być 125 miejsc
dla samochodów, na Umińskiego – 125, a na gen. Abra-

Praga i Praga-Południe

Na „obwodnicy” Gocławia trwają intensywne prace
hama – 145. Jednopasmowy
układ utrzymamy ma też zostać w sąsiedztwie przejść dla
pieszych. „Zmiany nie obejmą skrzyżowań ul. Meissnera z ulicami Fieldorfa „Nila”
i Bora-Komorowskiego, które
wyposażone są w sygnalizację

świetlną. Układ pasów w rejonie skrzyżowań pozostanie
taki sam – z dodatkowymi
pasami służącymi do skrętu”
– podsumowują drogowcy.
Zmiany na obwodnicy Gocławia dotyczą też przejść dla
pieszych. „Obwodnicę Gocła-

je także wyznaczenie na obu
jezdniach „obwodnicy” jednokierunkowych pasów rowerowych. Prace na „obwodnicy”
Gocławia są częścią szerszych
zmian, jakie zajdą w rejonie
styku Gocławia i Saskiej Kępy.

wia” przecinają aż 24 przejścia
dla pieszych. Przeprowadzony
przez ZDM audyt wskazał,
że aż 21 przejść dostało notę
0 lub 1 i konieczne stało się
wprowadzenie na nich zmian.
Jak informuje Zarząd Dróg
Miejskich Projekt przewidu-

(źródło: ZDM)

PRAGA-PÓŁNOC ► Przetarg do końca wiosny

Zazielenią ulicę Stalową

S

ka (1 mln 291 tys. zł brutto),
Palmett (1 mln 357 tys. zł
brutto) i Rokom (1 mln 612
tys. zł brutto). Jak informuje ZDM, analiza ofert już się
zaczęła, a „na gorąco” można
określić te oferty za korzystne. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy ma nastąpić
do końca wiosny: „Firma,
którą wybierzemy, zazieleni
ok. półtorakilometrowy odcinek między ulicami Inżynierską i Szwedzką. Na całej jego

fot. ZDM

ześć ofert wpłynęło
w przetargu na wzbogacenie ul. Stalowej zielenią – informuje Zarząd
Dróg Miejskich.
Jak podaje ZDM, firmy,
które zgłosiły się do przetargu to: Adrog (1 mln 202 tys.
zł brutto), Biosfera (1 mln
120 tys. zł brutto), firma
ogrodnicza
produkcyjno-handlowo-usługowa
Marzeny Szklarzewskiej (1 mln
416 tys. zł brutto), Instal-Ni-

długości po obydwu stronach
ulicy betonowe płyty chodnikowe ustąpią miejsca nowym
trawnikom i rabatom kwiatowym. Łącznie rozpłytowanych zostanie blisko 2300 m
kw. nawierzchni. Zieleń pojawi się m.in. wzdłuż miejsc
parkingowych oraz w narożnikach skrzyżowań. Nasze
plany obejmują posadzenie
80 hortensji bukietowych,
311 sztuk ognika szkarłatnego, 926 śnieguliczek Chenaulta, 2190 wiśni karłowej
i 5316 krzewów irgi błyszczącej. Całość nowej zieleni
dopełnią 34 drzewa – robinie
akacjowe” – podsumowuje
Zarząd Dróg Miejskich.
(źródło: ZDM)
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SASKA KĘPA ► Kuriozalne tłumaczenie oskarżonego

Zabił kobietę, więc „stracił
zaufanie do pieszych”
Do dwunastu lat więzienia grozi mężczyźnie, który trzy lata temu potrącił
rowerem starszą kobietę.
Piesza zmarła. Oskarżony
nie przyznaje się, by jechał
szybko, uważa też, że nie
uciekł z miejsca wypadku,
co z kolei sugerują świadkowie. Mężczyzna ma świadomość, że zabił, ale żali
się, że… stracił zaufanie do
pieszych, ubolewa, że po
wypadku jeździ wolno.

D

fot. Pixabay

o tragedii doszło
na
skrzyżowaniu
al.
Waszyngtona
i ulicy Francuskiej,
w 2018 roku. Starsza kobieta
wyszła z tunelu przy rondzie
Waszyngtona, poruszała się
wolno, miała wózek na zakupy. Nagle z ogromną (wg
świadków zdarzenia) prędkością, uderzył w nią rowerzysta. Kobieta trafiła do

szpitala, w którym niestety
zmarła. W Sądzie Rejonowym Warszawa-Praga-Południe, toczy się proces kierującego jednośladem. 45-letni
Rafał K. miał uciec z miejsca
zdarzenia i obrażać pokrzywdzoną. Wcześniej miał
być (wg relacji świadków)
pobudzony. Jak podał TVN
24 w relacji z procesu, w sądzie oskarżony zaprzecza,
by obrażał ofiarę. Twierdzi,
że chciał pomóc, ale… widząc, co się dzieje przestraszył się i oddalił, ale przecież nie uciekł. Zaprzecza
też, by jechał 30 kilometrów
na godzinę – uważa, że poruszał się znacznie wolniej.
Jedno nie ulega wątpliwości
– mężczyzna wysiadł z autobusu 507, wsiadł na rower,
pomknął chodnikiem, potrącił 62-latkę, kobieta straciła przytomność, w szpitalu
zmarła. Świadkowie mówią

o ewidentnej winie oskarżonego. Wersję o dużej prędkości potwierdza biegły,
powołując się na nagrania
z monitoringu. Oskarżony zaprzecza. W środę,
20 kwietnia twierdził przed
sądem, że przeprowadził doświadczenie… komórką, na
podstawie którego twierdzi,
że nie mógł się rozpędzić
do prawie 30 kilometrów
na godzinę. Ale nagrania
monitoringu mają mówić
co innego. Prokurator żąda
dla oskarżonego kary 12 lat
więzienia. Kolejna rozprawa
została wyznaczona na lipiec. Tragedia miała miejsce
trzy lata temu, proces toczył
się już w 2019 roku. Jednak
z uwagi na COVID-19 kolejne rozprawy nie odbywały
się, a teraz proces ruszył od
początku. Tragedia jest do
dziś pamiętana przez mieszkańców dzielnicy. – Pamię-

tam ten dzień, relacje ludzi
– mówi Anna, mieszkanka
Grochowa, która pracuje na
Saskiej Kępie. – Takie sytuacje, niebezpiecznej jazdy
się zdarzają. Oczywiście,
wszyscy wskazują na samochody, bo faktycznie z ich
udziałem wypadków jest
najwięcej. Ale byłam świadkiem i groźnych sytuacji
z hulajnogami elektrycznymi, i z rowerami. Sytuacja
z Francuskiej jest drastyczna, ale do incydentów, czasem nie zgłaszanych, dochodzi bardzo często – mówi
Anna, w rozmowie z naszym
reporterem. A Andrzej,
mieszkaniec Kamionka dodaje. – Proszę przejść się
spacerkiem aleją Waszyngtona. Tam ulicą często jeżdżą rowerzyści. Wielu z nich,
większość, jeździ spokojnie,
jak trzeba. Ale zdarzają się
niestety tacy, którzy jeżdżą

z nadmierną prędkością.
Czasem wyglądają na bycie
„pod wpływem”. Nie mam
nic do ruch u rowerowego,
ale chronić powinno się najsłabszych
użytkowników.
W tym wypadku pieszych
– dodaje nasz rozmówca.
Przypomnijmy, że rowerzyści mogą się poruszać
jezdnią, choć tam oczywiście nie jest bezpiecznie dla
nich, bądź ścieżką rowerową. Chodnikiem – w szczególnych sytuacjach. Wtedy
jednak prędkość roweru nie
powinna wynosić więcej niż
7-10 kilometrów na godzinę. W przypadku rowerzysty, który zabił starszą panią
przy rondzie Waszyngtona
ta prędkość była zupełnie
inna. Do tragedii na skrzyżowaniu Francuskiej i al. Waszyngtona będziemy wracać.
(az, źródło: własne NTW,
TVN24)
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OCHOTA ► Polityczne przesilenie w dzielnicy

Zarząd odwołany,
ale czy na pewno?

Polityczne zamieszanie w dzielnicy Ochota. W nocy z piątku (17 kwietnia) na sobotę (18 kwietnia)
Rada Dzielnicy odwołała dotychczasowy zarząd Ochoty, w tym burmistrz Katarzynę Łegiewicz
z Koalicji Obywatelskiej. Jej miejsce zajął Sławomir Umiński – radny Prawa i Sprawiedliwości
z Bielan. Wiceburmistrzem została Dorota Stegienka, dotychczasowa radna komitetu Zawsze
z Ochotą. W środę wybrano trzeciego członka zarządu – byłego burmistrza Ochoty, Grzegorza
Wysockiego. Rzecz w tym, że zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej wynik głosowania nie
jest wiążący. Powód? Głosowała radna Stegienka, która stając się wiceburmistrzem powinna
stracić mandat radnej. Decyzję o zmianie w dzielnicy zatwierdzić musi prezydent Warszawy,
Rafał Trzaskowski.
Antoni Zankowicz

Z

miany, przesilenia, ostre wiraże – polityka w dzielnicach Warszawy w poprzedniej kadencji przypominała rollercoaster. W czasach Hanny Gronkiewicz-Waltz mieliśmy co rusz awantury w różnych
dzielnicach, chociażby na Bemowie. W tej kadencji, po 2018
roku sytuacja zdawała się stabilna. Aż do ostatniego weekendu, gdy na Ochocie doszło do zmiany władz dzielnicy.
Radni PiS i komitetu Zawsze z Ochotą odwołali dotychczasowy zarząd i powołali częściowo nowy – w trzyosobowym
zarządzie znalazły się dwie osoby. PiS triumfował, bo po
20 latach udało się przejąć władzę na Ochocie. „Porażka
przewodniczącego klubu KO w Radzie Warszawy Jarosława
Szostakowskiego, który zajęty łamaniem demokratycznych
standardów w radzie miasta nie dopilnował sytuacji w „swojej” dzielnicy, z której został wybrany. W efekcie po ponad
dwudziestu latach rządów PO traci władze w tej ważnej
warszawskiej dzielnicy” – napisał w swoim profilu w mediach społecznościowych Błażej Poboży, wiceszef MSWiA,
były warszawski radny. Był to kolejny etap zmian – miesiąc
wcześniej radni przegłosowali zmianę przewodniczącego
Rady Dzielnicy. Teraz nastąpiła zmiana burmistrza. W sesji
wzięło udział 18 z 23 radnych dzielnicy. Za odwołaniem głosowało 12, przeciwko 6 radnych. Nowy burmistrz to przedsiębiorca, były radny Bielan. Zapowiedział plan modernizacji dzielnicy, między innymi rewitalizację pl. Narutowicza.
Jednak spór o władzę w dzielnicy dopiero się rozpoczął.
Radni Koalicji Obywatelskiej już w weekend przekonywa-

li, że sesja została zwołana w nieodpowiednim trybie, bo
była to pierwsza od ponad roku sesja w pandemii, jednocześnie zdaniem KO nie wszyscy zostali poinformowani
o udziale w sesji. Zarząd był też niepełny – liczył zaledwie
dwie osoby. Trzecią wybrano podczas środowej sesji. Wiceburmistrzem wybrano Grzegorza Wysockiego, z komitetu Zawsze z Ochotą. To doświadczony samorządowiec,
wieloletni burmistrz Ochoty. Jednak tu pojawił się problem. Okazuje się bowiem, że w głosowaniu wzięła udział
radna Stegienko. A więc nowa wiceburmistrz. Radni
Koalicji Obywatelskiej mają wątpliwości, czy w takim
razie miała prawo głosować. Wprawdzie podczas sesji
przewodniczący rady, Krzysztof Wojciechowski odczytał
pismo komisarza wyborczego, w myśl którego jest ona
obecnie jednocześnie i radną, i członkiem zarządu naszej dzielnicy do czasu, kiedy rada uchwali wygaszenie
jej mandatu (rada ma na to miesiąc), jednak zdaniem
radnych KO udział Stegienko w sesji jest mocni wątpliwy. „Sytuacja ta budzi głębokie wątpliwości etyczne
i prawne. Dotychczas przyjęte dobre obyczaje nakazywały, by radny wybrany na burmistrza lub wiceburmistrza zrzekł się mandatu” – napisali na Facebooku.
Podkreślili, że ustawa o samorządzie zakazuje łączenia stanowiska radnego i członka zarządu. Radni KO
w ramach protestu nie wzięli udziału w głosowaniu.
I zapowiadają kroki prawne. Decyzję o wyborze zarządu zatwierdza prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
(źródło: NTW, Facebook.com)

Dzik jest DZIKI. W stolicy

Ratusz ostrzega przed groźnymi zwierzętami

fot. Pixabay

Dzików
w Warszawie
jest coraz
więcej. Są
szczególnie
groźne

Kto będzie pełnił
władzę w ochockim
ratuszu?

R

atusz Miasta Stołecznego Warszawa przygotował wytyczne na
wypadek… spotkania z dzikami,
które coraz częściej pojawiają
się w mieście. Najlepiej spotkania uniknąć – w tym celu należy utrzymywać

czystość i porządek na terenach swoich
nieruchomości, nie wyrzucać żywności
w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
kosze na śmieci powinny być zamykane,
aby dzik nie mógł się do nich dostać i nie
wyczuł zapachu pożywienia. Gdy dojdzie

Warszawa

Nowy Telegraf Warszawski

PiS i komitet Zawsze z Ochotą
odwołał zarząd dzielnicy z Koalicji
Obywatelskiej. KO twierdzi, że
niezgodnie z trybem. Decyzję
Rady Dzielnicy zatwierdzić musi
prezydent miasta

Polityczne deja vu.
Skansen z lat 90-ych
Antoni Zankowicz

fot. Adrian Grycuk/Wikipedia

do spotkania z dzikiem, (a gdy
on nas nie zauważył) należy
oddalić się, nie wykonując
gwałtownych ruchów, nie należy uciekać, ponieważ może
to sprowokować zwierzę do

ataku, nie wolno głaskać, karmić, podchodzić do dzika, który sprawia wrażenie zwierzęcia oswojonego, ale w dalszym
ciągu może być niebezpieczny
– ostrzega UM Warszawa. (az)

7

ANALIZA ► Urok dzielnicowej polityki
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o, co dzieje się w stołecznych dzielnicach przypomina początki samorządowej Polski z lat 90-ych.
Pod koniec lat 90-ych ubiegłego wieku, gdy system III RP dopiero się
w Polsce kształtował, samorządy wyglądały nad wyraz ciekawie. W Kielcach,
mieście, które w tym czasie toczyło batalię o to, by po reformie samorządowej
pozostać miastem wojewódzkim, toczyła
się też druga wojna, polityczna i bardzo
bezwzględna. O to, kto jest prezydentem miasta. Część radnych twierdziła, że
Jacek Jędrzejkiewicz, część, że Bogdan
Borkowski. Po jakimś czasie centrowo-prawicowych polityków pogodził Włodzimierz Stępień z lewicy. Po latach sytuacja w samorządach uległa zmianie.
Prezydenci i burmistrzowie miast, a także
wójtowie gmin wiejskich, wybierani są
bezpośrednio. W efekcie – nie ma sporu
o to, kto rządzi miastem, czy gminą. Wiadomo, że prezydent i zarząd. Co najwyżej
ma bardziej, bądź mniej przychylnych
radnych. Oczywiście w polityce samorządowej, podobnie jak w krajowej, nie
brak patologii, ale akurat bezpośredni
wybór włodarzy przez mieszkańców jest
zdrowszy. Nie ma pałacowych przewrotów, nocnych zmian. Można złego samorządowca odwołać w referendum (choć
nie jest to łatwe). Jednak nie ma tak, że
burmistrz, prezydent, czy wójt są zakładnikami jakiejś koalicyjnej większości.
„Po staremu” jest za to na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i dzielnicowym
w Warszawie. Marszałka województwa
wybiera sejmik. I zazwyczaj rządząca nim
stabilna większość, choć po ostatnich
wyborach doszło na Śląsku do sytuacji,
w której radny Kałuża z Nowoczesnej nagle przeszedł do PiS. I Koalicja Obywatelska wygrała wybory, ale województwem
śląskim rządził PiS. Jak często do takich
sytuacji dochodzi w powiatach – szczerze mówiąc nie śledzę. Ale w Warszawie,
w poprzedniej kadencji dzielnice stanowiły skansen samorządu z lat 90-ych. Ze
wszystkimi swoimi urokami. Najsłynniejsza była chyba wojna na Bemowie,
gdzie były burmistrz i były wiceprezydent
Warszawy Jarosław Dąbrowski wygrał
wybory, ale nowy zarząd, ze współpracownikiem Dąbrowskiego Krzysztofem
Zygrzakiem na czele nie był do końca
uznawany (w zasadzie w ogóle nie był)
przez władze miasta. I toczona była wojna

z ówczesną prezydent, której kulminacją
był słynny banner przedstawiający Hannę Gronkiewicz-Waltz, Władimira Putina i napis: „Gronkiewicz-Waltz Putinem
Warszawy”. Sprawa została rozwiązana
w sposób co najmniej kuriozalny – władzę w dzielnicy przejęła nowa koalicja,
którą powołali radni. W czasie, gdy w skali kraju trwała ostra polityczna jatka, na
ulicach Warszawy protestował Komitet
Obrony Demokracji przeciwko rządom
PiS, w dzielnicy Bemowo powstała koalicja…. PO-PiS. Platforma z PiS-em wspólnie powołały własny zarząd, eliminując
buntowników z komitetu lokalnego. Ale
Bemowo nie było wyjątkiem, do rozmaitych zadym, starć i konfliktów dochodziło w kilku innych stołecznych dzielnicach.
W tej kadencji było spokojniej, jednak
zmiana na Ochocie wskazuje, że czas ten
się skończył. A biorąc pod uwagę okoliczności zmiany, i fakt, że są wątpliwości co
do trybu, to chyba dopiero początek politycznej wojny. Nie brak głosów, że zmiana w trybie wyboru zarządów dzielnic (na
bezpośredni wybór mieszkańców) mogłaby dużo poprawić w jakości demokracji
na najniższym szczeblu, najbliżej mieszkańców.

W latach 90-ych
w samorządach
radni decydowali
kto jest
burmistrzem bądź
prezydentem
miasta,
dochodziło
do wielu zmian.
Dziś włodarze
wybierani są
bezpośrednio.
Ale władze
dzielnic
– po staremu.
I patrząc na
stolicę można
doświadczyć
deja vu
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Ponad 2 miliony
na inwestycje

strzenia

Tężnia i punkt
odbioru ścieków
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ZDROWIE ► Na M

Samorząd Mazowsza wesprze
projekty w dwóch gminach.
Na terenie Portu Nieporęt-Pilawa powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków
oraz tężnia solankowa dla
mieszkańców i gości odwiedzających gminę. Z kolei gmina Serock opracuje wstępne
studium planistyczno-prognostyczne dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Oba
projekty otrzymają wsparcie
samorządu w wysokości ponad 2,1 mln zł.
(Warszawski Serwis Prasowy)
Lato
w Modlinie

Siedem nowych
tras samolotów

Otwarte zostaną między
innymi zakłady fryzjerskie

słym reżimie sanitarnym.
Nastąpi też częściowy powrót
do szkół dzieci z klas 1-3 szkół
podstawowych – od 26 kwietnia dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przejdą na naukę
hybrydową. Pozostałe zasady
zostaną bez zmian. Hotele pozostają zamknięte do 3 maja.
Dodatkowo, w województwie
śląskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim
wciąż pozostają zamknięte
salony fryzjerskie i kosmetyczne. Dzieci wszystkich klas
uczą się w trybie zdalnym.
Wielkopowierzchniowe sklepy
meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2
pozostaną zamknięte. Centra
i galerie handlowe – tak jak
obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów
spożywczych, aptek i drogerii,
salonów prasowych, księgarni. W placówkach handlowych
na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15
m2 – w sklepach do 100 m2, 1
osoba na 20 m2 – w sklepach
powyżej 100 m2. W miejscach
kultu religijnego obowiązuje

fot. Pixabay

N

a Mazowszu od 26
kwietnia
zostają
zdjęte niektóre obostrzenia.
Między
innymi wrócą zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, częściowo
powrót dzieci do szkół. Łagodzenie obostrzeń obejmie
11 województw, w których
dzienna liczba zakażeń nie
przekracza 35 osób na 100
tysięcy mieszkańców. Luzowanie obostrzeń obejmie
województwa mazowieckie,
a także kujawsko-pomorskie,
lubelskie, lubuskie, małopolskie, podlaskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,     świętokrzyskie,   
zachodniopomorskie. Wciąż
pełne obostrzenia obowiązywać będą w województwach
dolnośląskim, łódzkim, opolskim, wielkopolskim, śląskim.
Co się zmieni? Od poniedziałku, 26 kwietnia, otwarte
zostaną salony fryzjerskie,
salony urody i kosmetyczne. Tego typu miejsca będą
otwarte dla klientów, ale będą
mogły funkcjonować w ści-

Zamknięte
pozostają
m.in.
siłownie,
kluby fitness,
baseny, sauny
i solaria

limit osób – na 1 osobę musi
przypadać 20 m2. Bez zmian
pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych
osób. Żłobki i przedszkola
funkcjonują normalnie. Wciąż
zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki. W przypadku hoteli, zamknięte są
one do 3 maja, wyjątek stano-

wią m.in.
hotele robotnicze, a także
noclegi świadczone w ramach
niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport
drogowy czy żołnierzy. Możliwe jest uczestnictwo dzieci
i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski
związek sportowy. Możliwe
jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych
na świeżym powietrzu – przy
zachowaniu limitu do 25 osób
(zarówno dzieci i młodzieży,
jak i dorosłych). Działalność
pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.)
nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego
(tak jak dotychczas). Wszelkie
wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności.
Zamknięte pozostają m.in.
siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria – czytamy
w rządowym komunikacie.
(źródło: mat. pras. gov.pl)

Loty na Słowację, do Czech,
Grecji, Chorwacji i Włoch – Ryanair ogłosił rozszerzony rozkład lotów z Polski na lato
2021. Z lotniska Warszawa
Modlin zaplanowano siedem
nowych tras. Samoloty z portu
w Modlinie polecą do Koszyc
(trzy razy w tygodniu), Pragi, Rodos, Zadaru (po dwa razy w tygodniu), włoskiego Bari (cztery
razy w tygodniu), Katanii i greckiego Zakynthos (po dwa razy
w tygodniu).
(Warszawski Serwis Prasowy)
Do końca
kwietnia

Decyduj o swojej
okolicy

„Do 30 kwietnia mieszkańcy
Mazowsza mogą zgłaszać projekty do drugiej edycji Budżetu
Obywatelskiego
Mazowsza.
Wachlarz zagadnień jest szeroki, od ochrony zdrowia, przez
doposażanie placówek oświatowych, kulturalnych po tworzenie
terenów zielonych, prowadzenie
szkoleń i warsztatów (…) Zgłaszane projekty muszą spełniać
kilka warunków. (…) muszą
dotyczyć zadań o charakterze
wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa
publicznego,
infrastruktury społecznej czy
drogowej (…) Muszą być zgodne
z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa, czas ich relacji nie może
przekroczyć roku budżetowego
– przypominają urzędnicy.
(Warszawski Serwis Prasowy)

Mazowsze
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WOŁOMIN ► Legendarny złodziej
wpadł po latach poszukiwań!

„LALA”
w rękach policji

P
fot. Policja

WYSZKÓW ► Makabra podczas prac na polu

Po staruszku jeździł
jego własny traktor

D

ramat
w
gminie
Brańszczyk, w powiecie wyszkowskim.
80-letni rolnik schylił
się po wodę i wypadł z traktora. Pojazd po nim dwa razy
przejechał.
Dramat rozegrał się w poniedziałkowe południe. Jak
informuje Komenda Wojewódzka Policji, przed 13.00
dyżurny Komendy Powiatowej
w Wyszkowie otrzymał zgłoszenie o wypadku podczas prac

polowych na terenie gminy
Brańszczyk. Na miejsce zostali
skierowani policjanci z Długosiodła wspólnie z technikiem
kryminalistyki. Okazało się,
że 80-latek kierując ciągnikiem rolniczym z przyczepką,
w trakcie wykonywania prac
na polu schylił się po wodę,
aby się napić. Zasłabł i stracił
równowagę, a później wypadł
z maszyny rolniczej na ziemię. W trakcie kiedy leżał na
polu, traktor nie zatrzymał się

i samoistnie jeździł ze skręconymi kołami w wyniku czego
dwukrotnie przejechał po staruszku – informuje policja. Na
całe szczęście zareagowali sąsiedzi mieszkający około 600
metrów od zdarzenia, którzy
pobiegli na pole i zatrzymali
maszynę rolniczą oraz wezwali pomoc. Traktorzysta został
przewieziony do szpitala. Warto zachować szczególną ostrożność podczas prac polowych.

rzez lata ukrywał samochody zostały przesię przed policjan- robione, bądź naprawione
tami. Od trzech lat częściami pochodzącymi
był poszukiwany z kradzieży. W garażach
listem gończym, miał do mieszczących się na poodbycia karę roku i ośmiu sesji, funkcjonariusze zamiesięcy więzienia. Te- bezpieczyli części i podsamochodowe:
raz wpadł w ręce policji. zespoły
„Lala”, 36-letni, legen- skrzynie biegów, poduszkę
nawigację,
darny złodziej aut, wpadł powietrzną,
w ubiegłym tygodniu. urządzenie do dekodowania kluczyZostał złapaków, służące
ny na posesji
do kradzieży
w miejscowosamochodów,
ści Stare Lipilata złodziej
a także deskę
ny, w powiecie
posukiwany był
rozdzielczą.
wołomińskim.
listem gończym
W autach na
Jak informusąsiedniej poje
Komenda
Stołeczna Policji, funk- sesji, którą na chwilę przed
cjonariusze z Wydziału do zatrzymaniem odwiedzał
walki z Przestępczością 36-latek, zabezpieczono 13
Samochodową Komendy kompletów tablic rejestraStołecznej Policji otrzyma- cyjnych, jak się okazało
li informacje, na której po- podrobionych i nie przypisesji przebywa podejrzany. sanych do istniejących poUdało im się go zatrzymać. jazdów zarejestrowanych
Policyjni specjaliści prze- w Polsce, 28 sterowników
szukalii posesję, na której rożnych marek pojazdów,
ukrywał się poszukiwany. 2 zagłuszarki GPS i GSM,
Policjanci zabezpieczyli do 2 radiostacje, a także inne
badań dwa Lexusy, a także części i podzespoły samoHyundaia Tuscon, które chodowe – podsumowuje
znajdowały się na posesji. policja.
Istnieje podejrzenie, że
(źródło: policja)

3

(źródło: policja)

SEROCK ► Tragedia na drodze 61

Śmiertelne zderzenie busa z autobusem

T

41-letniej kobiety, która siedziała za kierownicą busa. Kierowca
autobusu wyszedł bez szwanku.
Badanie alkomatem wykazało, że
był trzeźwy. Jak informowała po wypadku policja, około godziny 8.00
na drodze w kierunku Pułtuska czołowo zderzyły się rejsowy autobus
z pasażerami oraz bus, w którym
jechała tylko kierująca. Do zdarzenia doszło na trasie Serock-Zegrze,

w miejscowości Stasi Las, w powiecie legionowskim. Niestety, życia kierującej busem nie udało się
uratować. Na szczęście kierującemu autobusem i pasażerom nic się
nie stało. Po wypadku na miejscu
pracowali policjanci pod nadzorem
prokuratora. Przez kilka godzin
ruch odbywał się wahadłowo. Trwa
ustalanie okoliczności tragedii.
(az)

fot. Freeimages.com

ragedia na drodze krajowej
61 pod Serockiem. Jedna
osoba nie żyje, po zderzeniu busa z autobusem.
Dramat rozegrał się w niedzielę
rano, na DK 61 między Serockiem z Zegrzem. Zderzyły się bus
z autobusem. Na miejsce przybyły
służby ratownicze – policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna.
Niestety, nie udało się uratować
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SMOLEŃSK ► 11 lat po tragedii

Pamięć o ofiarach, debata
na temat okoliczności

10 kwietnia minęło 11 lat od tragedii smoleńskiej – katastrofy rządowego TU-154M, który rozbił się na lotnisku wojskowym
w Smoleńsku w Rosji. Polski samolot leciał do Katynia, na obchody 70.rocznicy zbrodni katyńskiej.

Z

ginęło 96 osób – wszyscy, znajdujący się
na pokładzie. Wśród
ofiar byli prezydent
RP Lech Kaczyński z żoną
Marią, ostatni prezydent RP
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szefowie najważniejszych instytucji państwo-

wych (Narodowy Bank Polski,
Instytut Pamięci Narodowej,
Naczelna Rada Adwokacka,
Polski Komitet Olimpijski),
urzędnicy Kancelarii Prezydenta, politycy wszystkich
opcji politycznych znajdujących się wówczas w parlamencie (Prawo i Sprawiedliwość,

Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Polskie Stronnictwo Ludowe),
dowódcy armii, biskupi i duchowni Kościoła katolickiego,
Cerkwi prawosławnej i wyznań protestanckich, przedstawiciele Rodzin Katyńskich,
funkcjonariusze Biura Ochro-

ny Rządu i załoga samolotu. Tragedia do dziś budzi
ogromne emocje. Raport rosyjskiego MAK mówił o odpowiedzialności strony polskiej,
raport polskiej rządowej komisji mówił też o procedurach, jednak nie bazował na
najważniejszych
dowodach

WYWIAD ► Grzegorz Wierzchołowski, redaktor naczelny Niezależna.pl

Ewy Kopacz za Smoleńsk
nie da się usprawiedliwić
Grzegorz
Wierzchołowski,
redaktor
naczelny portalu
Niezależna.pl

W ostatnim czasie ukazały
się dwa filmy o katastrofie
smoleńskiej – Antoniego
Macierewicza i Ewy Stankiewicz. Jak ocenia Pan te
obrazy?
Grzegorz Wierzchołowski: Na
pewno nie wolno ich zestawiać
w jednym szeregu, bo choć dotyczą tej samej tematyki – tragedii
smoleńskiej – ich znaczenie jest
zupełnie inne. Dokument Antoniego Macierewicza jest tak
naprawdę raportem podkomisji
badającej katastrofę, jej okoliczności. Zawiera wiele szczegółów technicznych. Natomiast
co do ostatecznej oceny, należy poczekać na raport końcowy
z prac komisji. Nie jest to jednak
film dokumentalny. Natomiast
w przypadku obrazu Ewy Stankiewicz mamy do czynienia właśnie
z filmem dokumentalnym. Jest
to obraz poruszający, szczególnie
dla widzów zza granicy, którzy nie
mają większej wiedzy na temat
alternatywnych wersji przebiegu
katastrofy. Bardzo mocnym, poruszającym elementem są oczywiście zdjęcia Ewy Kopacz w prosektorium, zdjęcia, które całkowicie
kompromitują byłą polską premier i byłą minister zdrowia.
Ewa Kopacz pojechała
do Smoleńska, gdzie była
z rodzinami, widziała ciała
ofiar. Bez wątpienia było to

trudne, chwila słabości, rozluźnienia, w takiej sytuacji,
może mieć miejsce. Czy wobec tego wykorzystywanie
tych zdjęć nie jest po prostu
czepianiem się?
Zgodziłbym się z tym, że człowiek ma prawo być zestresowany
i różnie w tych sytuacjach reagować, gdyby to były sytuacje spontaniczne, zrobione zdjęcia gdzieś
z ukrycia, wyrwane z kontekstu.
Tu jednak widzimy, że Ewa Kopacz do przynajmniej jednego
zdjęcia pozowała. To nie daje się
usprawiedliwić. Ewa Kopacz powinna była wiedzieć, gdzie jest,
że jest w Rosji, że takie zdjęcia
mogą być wykorzystane. Choćby
dla szantażowania jej. Zupełnie
inaczej byłoby, gdyby takie zdjęcia dał sobie zrobić lekarz, a nie
polityk. Ale Ewa Kopacz była
w tym czasie ministrem zdrowia,
najwyższym
przedstawicielem
polskiego rządu na miejscu. Potem była marszałkiem Sejmu,
premierem. Polityk tej rangi
musi odpowiadać za swoje czyny.
Co więcej, pamiętać należy o całej otoczce, wszystkich okolicznościach.
To znaczy?
Ewa Kopacz była tam z rodzinami, i te rodziny okłamała. Mówiła, że wspólnie z Rosjanami
przeprowadzane są sekcje zwłok.
Żadnych sekcji wspólnych nie

było, po czasie okazało się, że
doszło do skandalu z zamianą
ciał. Mówiła o przekopywaniu
lotniska na kilometr w głąb. To
też nie miało miejsca. Więc zestawiając to razem z tymi zdjęciami, tworzy się bardzo ponura
całość. Minister polskiego rządu, późniejsza polska premier,
kłamała podczas pobytu w Rosji
z rodzinami ofiar, robiła sobie
sweet focie w prosektorium, bo
powtórzę, to nie była chwila odprężenia, gdzie pani Kopacz wypiła kawę i ktoś cyknął jej zdjęcie
– przynajmniej część tych zdjęć
była pozowana.
No dobrze, ale nie brak
i po prawej stronie słów
krytyki po wykorzystaniu tych zdjęć. Sama Ewa
Stankiewicz mówiła, że nie
jest zadowolona z faktu, że
wszyscy akurat zajmują się
zdjęciami, a nie ważniejszymi jej zdaniem tezami
z filmu. Nie brak opinii,
że zdjęcia miały po prostu
propagandowy charakter
i Kurski je wykorzystał?
Dobrze, że zdjęcia ujrzały
światło dzienne, a obowiązkiem
dziennikarza jest takie materiały ujawniać. A fakt, że akurat wszyscy skupiają się na tych
zdjęciach wynika nie z żadnej
domniemanej propagandy, ale
z faktu, że są one naprawdę bar-

Nowy Telegraf Warszawski
w sprawie, które zostały w Rosji. Ostatnio ukazały się dwa
filmy – film z raportu podkomisji Antoniego Macierewicza
oraz dokument Ewy Stankiewicz „Stan Zagrożenia”, na
temat katastrofy smoleńskiej.
Sugerują one wybuch na pokładzie samolotu i udział osób
trzecich. Filmy wywołały ostrą
debatę polityków i publicystów. W „Nowym Telegrafie
Warszawskim” publikujemy
dwugłos – wywiady z publicystami – Andrzejem Stankiewiczem, zastępcą redaktora
naczelnego portalu Onet.pl
i Grzegorzem Wierzchołowskim, redaktorem naczelnym
portalu Niezależna.pl. 
(NTW)

dzo mocnym materiałem. Materiałem szokującym i dla wielu
osób nowym. Natomiast fakt, że
w polskich mediach i polskim internecie ludzie mniej skupiają się
na pozostałych treściach filmu,
dotyczących samej katastrofy,
wynika moim zdaniem z faktu,
że dla polskich   odbiorców internetu pewne rzeczy są znane,
oczywiste i nie są niczym nowym.
Natomiast ogromnym walorem
filmu Ewy Stankiewicz jest jego
przystępność, łatwość w odbiorze
także dla widza zza granicy. A reakcja na ten obraz poza granicami Polski wskazuje, jak mała jest
wiedza na temat Smoleńska poza
naszym krajem.
W filmie pada bardzo mocne oskarżenie pod dresem
Olega Dieripaski, właściciela zakładów w Samarze, które remontowały Tupolewa.
Ale nawet nie idąc w teorie
o zamachu, to rosyjski oligarcha, bliski współpracownik Władimira Putina. Jak
to się stało, że człowiek tak
kontrowersyjny, a dla części
prawicy wręcz odpowiedzialny za Smoleńsk, za rządów dobrej zmiany buduje
ambasadę RP w Berlinie?
Fakt, że firma, w której udziały ma Oleg Dieripaska buduje
ambasadę RP w Berlinie, jest
skandalem. I nie chodzi tu tylko
o Smoleńsk, ale także o międzynarodowe zarzuty o działalność
kryminalną wobec tego oligarchy. Ktoś ze strony polskiej popełnił tu niewybaczalny błąd.
Mam nadzieję, że uda się go naprawić i zmienić wykonawcę tej
inwestycji, tu chodzi o kluczowe
kwestie dla bezpieczeństwa naszego kraju.

Nowy Telegraf Warszawski
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WYWIAD ► Andrzej Stankiewicz, publicysta Onet.pl

Nie przekonuje mnie
teoria zamachu
Andrzej
Stankiewicz,

publicysta,
zastępca redaktora
naczelnego portalu
Onet.pl

Film Ewy Stankiewicz wywołał spore poruszenie, jakie
jest znaczenie tego dokumentu?
Andrzej Stankiewicz: Ten film
w dużej mierze przejmuje narrację smoleńską, jest dużo bardziej
efektowny niż film Antoniego
Macierewicza. Jednak ja to widzę
i wiem, że została tu wykonana
praca propagandowa, by zmienić
odbiór tego dokumentu.
To znaczy?
Na przykład wątek zdjęć. On
nie był wcale wątkiem podstawowym. One są puszczone mimochodem, dla Ewy Stankiewicz
istotne są inne tematy, choćby
sugestie o trzech osobach, które
przeżyły, czy teorie zamachowe.
Natomiast Kurski i cała ekipa,
która za nim stoi, dostrzegł w tym
mechanizm propagandowy, stąd
nagłośnienie właśnie tematu
zdjęć. One owszem przykuwają
uwagę, ale skala, w jakiej prawica
ten temat nagłośniła, wskazuje na
zaplanowaną, wcześniej przygotowaną akcję. I, żeby było jasne
– ja uważam, że same zdjęcia są
skandaliczne. Ja pisałem tekst
o roli Kopacz po Smoleńsku, bo
wbrew temu, co prawica twierdzi,
w Onecie opisaliśmy i temat zdjęć
Kopacz, i jej roli po katastrofie
smoleńskiej. Ona wypowiadała
się wtedy o działaniach podejmowanych na lotnisku w Smoleńsku,
kompletnie nie mając na ten temat wiedzy. Była zupełnie do tego
nie przygotowana. I Kurski i jego
ekipa teraz dobrze wykorzystali to
propagandowo.

Ale mówiąc o skandalicznych zdjęciach – chodzi
Panu o to, że skandaliczne
było zachowanie Kopacz, czy
może, jak mówią to politycy
PO, skandalem było wykorzystanie tych zdjęć?
Nie, absolutnie nie uważam,
by wykorzystanie zdjęć było nie
w porządku – dziennikarz jak
ma materiał, to powinien go
opublikować. Jakbym ja miał te
zdjęcia – bez wątpienia bym je
puścił. Film Ewy Stankiewicz nie
przekonał mnie w warstwie czysto technicznej. Jestem laikiem,

ale nie przekonuje mnie teoria,
że wbite mocno w ziemię drzwi
muszą świadczyć o wybuchu. Natomiast zachowanie Ewy Kopacz
było fatalne jako urzędnika państwowego.

Tak, ale są tu tłumaczenia,
że była w ciężkim stresie, że
to wyrwane z kontekstu…
Ale tu wcale nie chodzi o to,
że ona się rozluźniła, piła kawę,
w chwili stresu się uśmiechnęła.
Ale nawet w chwili rozluźnienia,
nie wolno zapomnieć, w jakim
miejscu się jest. W jakim jest się
kraju. Ja bym takich zdjęć bezwzględnie nie pozwolił sobie zrobić. Ja rozumiem, że została tam
wysłana prawie sama, z Arabskim, który był zestresowany
i zielony na widok ciał, ale to nie
jest usprawiedliwienie – czujność ją zdecydowanie zawiodła.
Ale jeszcze – to by mogło być
usprawiedliwione, gdyby mówiła prawdę o okolicznościach
współpracy z Rosjanami. A ona
mówiła o przekopywaniu lotniska
na metr w głąb, o wspólnych sekcjach z Rosjanami. To nie zmienia
jednak mojej oceny okoliczności
katastrofy. Największe błędy popełniono w moim odczuciu już po
katastrofie. Natomiast autorzy filmów o Smoleńsku nie przekonali
mnie do wersji zamachu.
Firma, w której udziały ma
rosyjski oligarcha Oleg Dieripaska, buduje ambasadę
RP w Berlinie. Czy nie jest to
trochę dziwne, że człowiek,
któremu po tragedii smoleńskiej prawa strona zarzucała wręcz udział w zbrodni
(zakłady Dieripaski remontowały tupolewa) teraz buduje ambasadę w Berlinie,
a prawicowe media tego nie
nagłaśniają?
Przyznam się, że nie śledziłem
szczegółowo tej akurat sprawy, ale
jeśli tak jest, to jest to klasyczna
pułapka, w którą część prawicy
wpada. Z drugiej strony – podobnie jest z lustracją. Żeby było jasne – jestem zdecydowanym zwolennikiem ustawy lustracyjnej.
W Polsce jest zresztą ona dosyć
łagodna – wystarczy, że się ktoś

przyzna do współpracy, nie poniesie odpowiedzialności. Sankcje
są jedynie za kłamstwo lustracyjne. Ale sposób, w jaki umorzono
sprawę Przyłębskiego jest kuriozalny. Inną pułapką, w jaką prawica wpada, jest kwestia przynależności do PZPR. Generalnie jest
ona w PiS traktowana jako coś
nagannego. Pod warunkiem, że
dotyczy polityków przeciwnych
opcji, w przypadku swoich już
się tematu nie podnosi. Podobnie było z czarnymi skrzynkami,
które wg Antoniego Macierewicza były sfałszowane, a jednocześnie polityk PiS powołał się na te
skrzynki w swoim raporcie, jako
argument na poparcie swoich
teorii spiskowych. Rodziny ofiar
to zresztą wytknęły.
Widać w ostatnim czasie
pęknięcie pomiędzy częścią
rodzin smoleńskich, a Antonim Macierewiczem. Z czego
wynika?
Od niedawna o tym wiemy,
choć napięcia były już kilka lat
temu. Podczas rozmowy w 2018
roku rodziny wyraźnie dały do
zrozumienia, że nie chcą raportu w każdą rocznicę katastrofy.
Macierewicz został wtedy zaatakowany, deklarował, że nie będzie nikogo z komisji smoleńskiej
wyrzucał, że nie będzie też publikował kolejnych raportów. Stało
się inaczej. Natomiast z uwagi na
ten spór we władzach PiS podjęto
decyzję, że Smoleńsk będzie wyciszany. W kwietniu 2018 roku,
przed pierwszą rocznicą tragedii,
podczas której Macierewicz nie
był już szefem MON, Jarosław Kaczyński powiedział, że ta komisja
smoleńska raz prezentuje udany
eksperyment, a raz nie. Wyraźnie
się od pracy Macierewicza dystansował. A teraz mówi wprost, że
być może nigdy sprawa Smoleńska nie będzie wyjaśniona.
Ale jednak film Antoniego
Macierewicza pojawił się
w Telewizji Publicznej?
Pojawił się, ale z moich informacji wynika, że prezes TVP Jacek Kurski dostał polecenie, żeby
ten film puścić. Jednocześnie
jednak film ten ma być ostatnim
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akordem pracy Macierewicza.
Warto pamiętać, że nie jest to film
nowy. On już był jakiś czas temu
prezentowany na Komisji Obrony Narodowej. I Macierewicz nie
mógł się z tym filmem przebić do
TVP. Teraz film jest puszczony, ale
na zasadzie jak to opisałem pożegnania Macierewicza z tematem
Smoleńska. Proszę zwrócić uwagę, że krytyczne zdanie do pracy
Macierewicza zgłaszają nie tylko
rodziny nie związane z PiS, ale
też te z PiS kojarzone. Był krewny
jednej z ofiar, piszący o lobotonii
mózgu, której Macierewicz potrzebuje. Krytycznie do Macierewicza odnosi się i Małgorzata
Wassermann, i rodzina Przemysława Gosiewskiego, i Magdalena
Merta, żona Tomasza Merty, byłego wiceministra kultury, który
zginął w Smoleńsku. I patrząc politycznie – to koniec kariery Antoniego Macierewicza.
No tak, tylko jest jedna kwestia – w Smoleńsku nie tylko
doszło do tragedii, ale też
nieprawidłowości w śledztwie były faktem.
Były i ja tego absolutnie nie
neguję. Nie przeprowadzono sekcji zwłok ofiar, nie sprowadzono
wraku. Jednak czym innym są
nieprawidłowości nawet rażące
w śledztwie, a czym innym pełen
sprzeczności dokument, w którym
kolejne argumenty sobie zaprzeczają – na przykład wspomniana
kwestia skrzynek, które zostały wg
Macierewicza sfałszowane, a jednak nie przeszkodziło to, by na
podstawie tych zapisów wysnuć
dowody na wybuch na pokładzie.
Nie ma usprawiedliwienia dla zamieszczenia krzyków ofiar w filmie – do tego wcześniej posunął
się tylko krytykowany przez Macierewicza rosyjski MAK.
Wracając do śledztwa – dziś
jest tak, że część ludzi wierzy
w zamach, część nie, ale
wszystko jest elementem
gry, nie realnego śledztwa?
Od początku było tak, że część
PiS przyjmowała narrację o zamachu i spisku. Druga strona z kolei
lansowała teorię o prezydencie,
który kazał lądować. Również dziś
robi to Tusk, mówiąc o lądowaniu, pośrednio krytykując Lecha
Kaczyńskiego. To dokładne wpisywanie się w taką narrację, bo
część ludzi wierzy, że Kaczyński
kazał lądować. Tymczasem nie
ma żadnych dowodów, ani nawet
mocnych poszlak, że Kaczyński
miał jakikolwiek wpływ na lądowanie w Smoleńsku.

12

EUROPA

kwiecień 2021

Nowy Telegraf Warszawski

Konserwatywna frakcja w Parlamencie Europejskim

Bezpieczna Polska
w silnej Europie
Wywiad dla Programu 1 Polskiego Radia

Pierwsze historyczne posiedzenie PE IX kadencji w sali plenarnej w Strasburgu

Wywiad dla TV Trwam w biurze poselskim w Brukseli

fot. arch. Bogdana Rzońcy

Aktywność podczas Komisji ECON w Brukseli

Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów powstała w 2009 roku. Jest zdroworozsądkową partią, która wraca do podstaw Unii Europejskiej
i jej założycieli. Koncentruje się na łączeniu ludzi i przedsiębiorstw, promując sprawiedliwy i wolny handel oraz wspiera wizję bezpiecznej Europy. EKR
zawsze szanowało prawa państw członkowskich UE, opowiada się za silną Europą, która ma słuchać i służyć obywatelom UE.

C

ytaty z wypowiedzi
posła do Parlamentu
Europejskiego
Bogdana Rzońcy podczas
sesji plenarnych w Brukseli
i Strasburgu (2020, 2021)
,,Czekamy na szybki transfer środków z planu odbudowy. Chwalimy grudniowy
kompromis i czekamy na to,
żeby jak najszybciej środki
mogły płynąć do branż, które
je najbardziej potrzebują, aby
przetrwać ten ciężki czas»wystąpienie z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego

w Brukseli 9 luty 2021.
,,Komisja, Rada i Parlament
muszą ze sobą współpracować,
a nie rywalizować. Budujmy
solidarność europejską i cieszmy się z porozumienia w sprawie budżetu na 2021 rok››wystąpienie z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
w Brukseli 14 grudnia 2020
,,Praworządność jest wartością Unii Europejskiej, ale
dziś rzeczywistym problemem
jest kryzys ekonomiczny, terroryzm, brak bezpieczeństwa,
problemem są oszuści którzy
wyłudzają środki z Unii Eu-

ropejskiej- oni są w każdym
kraju, a my musimy ich wyeliminować. Walczymy z pandemią, pomóżmy plajtującym
firmom- skupmy się na tym››
- wystąpienie z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
w Brukseli 11 listopada 2020
,,Pozytywny wizerunek Unii
Europejskiej zaciemnia niesprawiedliwa dyskusja o braku praworządności w Polsce
i na Węgrzech. Komisja Europejska zamiast solidarności europejskiej chce dzielić
kraje na lepsze i gorsze. Pani

Barley mówiąc o zagłodzeniu
Polski kompromituje się. Zapraszam panią Barley do Polski- pokażemy jej te miejsca
gdzie głodzono, gdzie systemy
totalitarnekomunistyczny
i hitlerowski powodowały,
że ludzie byli głodzeni i paleni żywcem. To bardzo zły
język i przeszkadza porozumieniu››- wystąpienie z sesji
plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli 5 października 2020
,,Nie boimy się kwestii praworządności, ale boimy się fał-

szywych niedobrych sędziów.
Mamy nadzieję, że pieniądze
zostaną jak najszybciej wypuszczone na rynek i zostaną
zadedykowane biedniejszym
regionom oraz przedsiębiorcom, którzy ich potrzebują,
aby obronić istniejące miejsca pracy. Nie możemy wrzucać wstecznego biegu- życzę
wszystkim krają UE dobrego
wykorzystania tych środków››- wystąpienie z sesji
plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli 23 lipca
2020
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Bogdan Rzońca w obronie inwestycji gazowych w Unii Europejskiej

Bogdan Rzońca

(Europejscy Konserwatyści
i Reformatorzy)

Poseł do Parlamentu Europejskiego. koordynator
z ramienia EKR w Komisji Budżetowej oraz członek
Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Delegat do spraw
stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Komisji Parlamentarnej Unia Europejska–Macedonia Północna.
W przeszłości: Wojewoda Krośnieński, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Poseł na Sejm RP
(Przewodniczący Komisji Infrastruktury).
Aktywność parlamentarna posła do PE Bogdana
Rzońcy w liczbach: 41 wypowiedzi na sali plenarnej
w Brukseli i Strasburgu, 37 pytań w sprawach bieżących, 18 razy sprawozdawca podczas posiedzeń
komisji z ramienia EKR

,,Przyszłość
Europy
to
wspólnota narodów, gdzie
doceniane są poszczególne
tradycje. Europa nie może negować wartości uniwersalnych
i absolutnych. Potrzebujemy
Europy, która chroni i broni najsłabszych, tych których
głos jest nie słyszalny. Nie
wystarczy, aby Europa miała
tylko chrześcijańskie korzenie.
Europa musi się obracać wokół gospodarki tak samo jak
wokół świętości osoby ludzkiej. Należy krzewić Europę
niosącą kulturę, wiedzę, sztukę, wartości humanistyczne,
ale równie wartości wiary››-wystąpienie z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
w Brukseli 17 czerwca 2020

materiał sponsorowany

,,Mamy świetną okazję , by
zwalczać oszustwa podatkowe
wewnątrz Unii Europejskiej.
Polska robi to świetnie i stąd
ma nowe pieniądze. Powinniśmy zlikwidować dysproporcje
w krajowej pomocy publicznej- tu jest dużo do zrobienia,
bo ta nierówność po prostu
psuje rynek wewnętrzny. Musimy odejść od niepotrzebnych
rabatów i rajów podatkowych.
Tam jest potencjał, nowe pie-

niądze i nowe możliwości na
które czeka cała Europa››- wystąpienie z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
w Brukseli 13 maja 2020
,,Bezpieczeństwo na drogach, ofiary śmiertelne, długoletnie skutki wypadków
drogowych, odszkodowania,
renty, koszty leczenia to bardzo wstydliwa strona funkcjonowania Unii Europejskiej.
Najwięcej wypadków ma miejsce w krajach postkomunistycznych gdzie infrastruktura
drogowa jest najgorsza. Wobec tego musimy dopilnować,
żeby te Państwa miały do dyspozycji środki na obwodnice,
drogi szybkiego ruchu, przede
wszystkim na Via Carpathia»wystąpienie z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
w Strasburgu 13 luty 2020
,,Droga Via Carpathia jest
szansą dla nas wszystkichjest to niezwykle potrzebny
korytarz
północ-południe,
który pozwoli szybciej i lepiej
przemieszczać się ludziom
i towarom, zachęcam Panią
Komisarz do poparcia tego
projektu i proszę wziąć pod

uwagę wszystkie kwestie związane ze śmiertelnością dnia
codziennego- 25 tysięcy tysięcy ofiar wypadków drogowych w całej Unii Europejskiej
w 2017 roku to wstyd dla Unii
Europejskiej››- wystąpienie
z sesji plenarnej Parlamentu
Europejskiego w Brukseli 29
stycznia 2020
Gaz- pewne źródło energii
Jako Unia Europejska powinniśmy wrócić do pewnych
źródeł energii. Powinniśmy
umożliwić
funkcjonowanie
przemysłowi. Zarówno straty
energetyczne oraz brak energii powodują przenoszenie się
produkcji w inne regiony świata. Wobec tego wystosowałem

list do Franka Timmermansa- zupełnie apolityczny, który
podpisali członkowie większości ugrupowań w Parlamencie
Europejskich (min. byli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Antonio Tajani) w sprawie obrony
gazu jako pewnego i bezpiecznego źródła energii. Zaskoczył
mnie fakt, że komisarz Timmermans odpowiedział na ten
apel bardzo konstruktywnie.
Odpowiedział, że na bieżąco
będzie monitorował ten temat
i oczekuje na dalsze konsultacje społeczne w tym zakresie.
Cieszy mnie fakt, że kolejne
kraje Unii Europejskiej mają
podobne zdanie do mojego.
O gazie trzeba rozmawiać jako

o efektywnym, pewnym i niezawodnym źródle energii. Będąc członkiem zespołu ds. polityki budynkowej Parlamentu
Europejskiego w trakcie przeglądu technicznego budynków
w Brukseli zadałem bardzo
proste pytanie, czy to gaz
jest głównym źródłem energii
w Parlamencie? Odpowiedź
wydaje się zupełnie prosta
i naturalna, jest to oczywiście
gaz. Pragnę podkreślić, że nie
mam zupełnie nic przeciwko
inwestorom z różnych alternatywnych źródeł energii w tym
odnawialnych. Stoję jednak
na stanowisku, że gaz był jest
i będzie pewnym źródłem
energii dla gospodarki całej
Unii Europejskiej
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„Nieletni inżynierowie” i oscarowi twórcy

Wyjątkowy film już na festiwalach!
Film dokumentalny o tym, jak spotkanie na swojej drodze odpowiednich osób może wpłynąć na życie nastolatków i o tym, jak dorosły – pełen charyzmy nauczyciel może zmienić
się pod wpływem uczniów – czytamy w opisie produkcji Aleksandry Skowron i Hanny Polak. Film miał premierę we wrześniu.

N

satelitą PW-Sat2 próbowali
zbudować testowe modele żagli do satelity… Obserwowaliśmy, jak tworzą się relacje
między dziećmi i nauczycielem
oraz proces wchodzenia dziecka w dorosłość, odnajdywania pasji i wiary w marzenia.
„Nieletni inżynierowie” to pełen humoru i refleksji portret
współczesnej młodzieży. Inspiracja dla młodszych widzów,
a dla innych sentymentalna
podróż w ich przeszłość – piszą twórcy.
Reżyserami filmu są:
Aleksandra Skowron dziennikarka, reżyser i scenarzystka. Studiowała dziennikarstwo na Université Libre de
Bruxelles oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także

reżyserię i operatorstwo na
Akademii Filmu i Telewizji
w Warszawie. Ponad 20 lat
temu, jako nastolatka zaczęła pracę dziennikarki. Pracowała w różnych mediach,
w tym m.in. w Télé Bruxelles,
TVP, „Życiu Warszawy”. W latach 2002-2009 pracowała
w Brukseli. „Nieletni inżynierowie” są jej debiutem dokumentalnym. W 2018 roku jej
projekt „Przyszli astronauci”
wygrał Nagrodę Publiczności
MIPFormats w Cannes jako
format telewizyjny.
Hanna Polak, nominowana do Oscara reżyser i operator, absolwentka Instytutu Kinematografii Federacji
Rosyjskiej (WGIK). Jej film
dokumentalny „Dzieci z Le-

National Board of Review, nominowany do Złotych Globów
i BAFTA. Członek Amerykańskiej Akademii Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej
oraz Polskiej Akademii Filmowej. W latach 70. związany z Teatrem Laboratorium
Jerzego Grotowskiego, a także
Teatrem Ósmego Dnia. Pod
koniec lat 70. stworzył Orkiestrę Ósmego Dnia. Od 1989
roku mieszkał w Los Angeles,
gdzie nagrywał dla Sony Classical, Decca i wielu innych wytwórni. W 2004 roku stworzył
Instytut Rozbitek. Jest także
założycielem i dyrektorem Festiwalu Transatlantyk. Scenarzystami filmu są Aleksandra
Skowron i Mirosław Skowron.
Producentem firma Mediolia.
(źródło: Mat. Pras.)
Więcej informacji o filmie
przeczytasz na stronie
https://www.facebook.com/
NieletniInzynierowie/

tekst sponsorowany

ieletni inżynierowie”
to historia przemiany, odkrywania pasji
i zdobywania wiedzy.
Naszych bohaterów, nastolatków z małego polskiego miasta
(Lęborka), obserwowaliśmy
przez ponad trzy lata. Między
12. a 15. rokiem życia – w czasie szczególnie ważnym dla
ich rozwoju – czytamy w opisie. – Wybraliśmy zwyczajne
dzieci – tak by nasi widzowie
mogli się z nimi utożsamić.
To co widzieliśmy było jednak
niezwyczajne. Już na początku
kompletnie niepasujący do stereotypu nauczyciel fizyki kazał
im wyrzucić swoje podręczniki.
Potem zrobiło się kosmicznie.
Zainspirowani przez inżynierów pracujących nad polskim

ningradzkiego” był nominowany do Oscara w 2005 roku,
a także do nagród Emmy
w dwóch kategoriach. Zdobył
też wiele nagród w tym Międzynarodową Nagrodę Dokumentalną (IDA). Pełnometrażowy dokument „Nadejdą
lepsze czasy” był nominowany
do nagrody Gildii Amerykańskich Producentów Filmowych (2015). W sumie zdobył
30 nagród i nominacji na festiwalach na całym świecie,
a wśród nich Specjalną Nagrodę Jury na festiwalu IDFA
w Amsterdamie.
Twórcą muzyki do filmu
jest Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor, muzyk i autor muzyki
filmowej do wielu fabuł i dokumentów. Studiował prawo
na UAM w Poznaniu. Zdobywca Oscara za oryginalną
ścieżkę dźwiękową do filmu
Marka Fostera „Marzyciel”
w 2005 roku. Laureat nagrody
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PIŁKA NOŻNA ► Nastolatkowie przedłużyli kontrakty

Oto przyszłość
legionistów
C
Przemysław Harczuk

fot. Wistula/Wikipedia

ezary Miszta i Jakub
Kisiel przedłużyli kontrakty z Legią Warszawa – poinformował klub. 19-letni bramkarz,
zmiennik (przygotowywany
na następcę) Artura Boruca,
oraz 18-letni pomocnik to
wielkie nadzieje stołecznego klubu. Miszta już grywał
w tym sezonie w zastępstwie
Artura Boruca. Różnica wieku
między legendarnym bramkarzem reprezentacji, a golkiperem młodzieżówki wynosi aż
21 lat… z kolei Kisiel to 18-latek, zawodnik reprezentacji
juniorskich, grał już też w Ekstraklasie – w tej rundzie dołączył do pierwszego zespołu.
Obaj zawodnicy przedłużyli kontrakty do 30 czerwca
2025 roku. Klub nie szczędzi komplementów swoim
młodym zawodnikom. Nic
dziwnego. Miszta, repreentant kadry U-21, ma już na
koncie występy w PKO BP

Legia przedłuża kontrakty z młodymi piłkarzami
Ekstraklasie, udanie zastępował legendarnego bramkarza
klubu, Artura Boruca. „Kariera uchodzącego za jednego
z najzdolniejszych młodych
bramkarzy w PKO Bank Polski Ekstraklasie Cezarego
Miszty w obecnym sezonie
nabrała tempa – golkiper zadebiutował w najwyższej kla-

sie rozgrywkowej, FORTUNA
Pucharze Polski oraz w reprezentacji U21. Miszta, sprowadzony do Akademii Legii
w 2016 roku, rozegrał łącznie
siedem meczów w pierwszym
zespole, z którym rozpoczął
treningi już jako 15-latek.
Bramkarz nabierał również
doświadczenia w I lidze, gra-

jąc na wypożyczeniach w Zagłębiu Sosnowiec i Radomiaku Radom” – informuje
klub. Debiut na najwyższym
poziomie polskich rozgrywek ma także Jakub Kisiel.
„Utalentowany
nastolatek
na Łazienkowską trafił przed
rundą wiosenną sezonu
2019/2020 i systematycznie

rozwijał swoje umiejętności,
błyskawicznie przechodząc
z Akademii Legii do drużyn
seniorskich. Obecne rozgrywki występujący na pozycji pomocnika zawodnik rozpoczął
w zespole rezerw. Już w trakcie rundy jesiennej został
dostrzeżony przez sztab trenerski Czesława Michniewicza i dołączony do pierwszej
drużyny, z którą przygotowywał się do rundy wiosennej
na zgrupowaniu w Dubaju.
W PKO Bank Polski Ekstraklasie zadebiutował w lutym
br. z Rakowem Częstochowa
(2:0), gdy w 63 min. zmienił
Luquinhasa. 18-latek to również reprezentant młodzieżowych reprezentacji Polski
U16 i U17” – podsumowuje
Legia Warszawa. Bez wątpienia utrzymanie dwóch
młodzieżowców jest bardzo
dobrą decyzją. Przydałoby
się też jednak kilka wzmocnień. O ile w bramce nie ma
problemu (pod warunkiem,
że Boruc także przedłuży
kontrakt), o tyle w każdej
kolejnej formacji posiłki są
niezbędne. Legia potrzebuje klasowego obrońcy
mogącego być liderem linii
defensywnej,
pomocnika,
napastnika, a oprócz tego
kilku wartościowych dublerów. Tylko tak można mieć
nadzieję na zadowalające
wyniki w rozgrywkach międzynarodowych.

Chore pomysły największych klubów. A może…

Wrócić do starych, dobrych pucharów!

P

Przed laty byłem fanatycznym
miłośnikiem piłki – zbierałem
gazety na jej temat, oglądałem
wszystkie mecze, które były do
oglądania. Analizowałem rozgrywki, ba… robiłem nawet na
podstawie średniej punktów
przyznawanych przez dziennikarzy za mecz w polskiej lidze,
ranking przyszłych reprezentantów i miałem wielką frajdę,
gdy faktycznie piłkarze przeze
mnie wskazani do reprezentacji trafili. Dziś do piłki mam
stosunek „letni”. To znaczy
– interesuję się polską ligą,
oglądam reprezentację i turnieje typu mistrzostw świata
i Europy, czasami finisz Ligi

Mistrzów. Śledzę Bundesligę
z uwagi na Lewandowskiego, generalnie te ligi, w których grają Polacy. Oczywiście
– zmiana zainteresowań na
pewno ma związek z wiekiem.
Ale – także z tym, że nastąpił
potężny przesyt piłką. A nastąpił on w chwili, w której meczy
pojawiło się po prostu za dużo,
a w Lidze Mistrzów były dwie
fazy grupowe. Nawet najpiękniejsza gra i najwyższy poziom
po prostu zaczęła nudzić. Nie
tylko mnie – podobne zdanie
ma wielu moich znajomych.
Dlatego też ani nie wróżę
sukcesu superlidze, ani tym
bardziej zreformowanej Lidze

Mistrzów. Jedyną sensowną
odpowiedzią byłby powrót do
„starej, dobrej piłki”, czyli do
pucharów, w których w Lidze Mistrzów grają naprawdę
mistrzowie, w Lidze Europy
drużyny z drugich i trzecich

miejsc, gdzie jest też Puchar
Zdobywców Pucharów. Niestety, szans na to na razie nie
ma. A za lat pięć okaże się, że
piłkarska bańka pęknie, a zreformowanych rozgrywek oglądać nie będzie nikt.

fot. Daniel/Wikipedia

omysły
budowania
superligi, tworzonej
przez kilka najpotężniejszych klubów na
świecie są chore. Ale nie mniej
chore są pomysły reformy europejskich rozgrywek, w których są zupełnie nowe, chore
regulaminy, w których zwykły
kibic kompletnie się nie łapie.
Moim zdaniem efekt ten będzie taki, jak każdej rewolucji – pożre ona swoje dzieci.
Początkowo może pojawi się
większa kasa, docelowo będzie
to jednak bańka, które pęknie
z wielkim hukiem. Oczywiście,
mogę się mylić. Ale patrzę po
sobie, a także wielu znajomych.

Real Madryt jest jednym z założycieli kontrowersyjnej
Superligi

