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Jak przed laty – Polska 
zatrzymała Anglię

WIELKI MECZ nA nARODOWYM

napisał 
polski 
Kościół 
na nowo

Prymas Tysiąclecia 
w końcu błogosławionym

STaruSzka zmarła Po oblaniu kwaSem, 
milionowa łaPówka od celebryTki, 

a Sąd wyPuSzcza oSkarżonego! >> str. 5

dramaT w PogoTowiu. raTownicy STrajkują. 
nie ma kareTek, śmigłowiec muSiał lądować 

na Placu konSTyTucji >> str. 7

102 na Skróconej TraSie, 311 na nowej PęTli. 
wrześniowe zmiany w komunikacji >> str. 4

reprezentacja Polski po najlepszym meczu za kadencji Paulo Sousy 
zremisowała z anglią na Stadionie narodowym w warszawie 1:1. 

Trzy wrześniowe mecze to wygrane z albanią (4:1), San marino (7:1) 
i remis z wicemistrzem europy. świetna forma lewandowskiego. 

i dobra sytuacja w kontekście walki o baraże >> str. 19

warszawski

w Powstaniu warszawskim kapelan w zgrupowaniu ak kampinos. Po wojnie krótko metropolita lubelski, potem 
najmłodszy przedstawiciel episkopatu mianowany metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski. 
w okresie komuny niekwestionowany lider wolnej Polski. Po miesiącach oczekiwań, opóźnieniu spowodowanym 
coVid-19 przyszedł wreszcie czas na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana wyszyńskiego. czy 
dziś, gdy kościół, Polska i warszawa są w kryzysie, postać ta może być inspiracją? >> str. 2, 3
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Koniec lat czterdziestych 
ubiegłego stulecia był 
jednym ze straszniej-
szych epizodów w na-

szej historii. Polska przeszła II 
wojnę światową, okupację hitle-
rowską. „Wyzwolenie” kraju pole-
gało tak naprawdę na narzuceniu 
przy pomocy sowieckich bagne-
tów kolejnej okupacji i zbrodni-
czego ustroju. Szalał stalinowski 
terror. W wyniku ugody mocarstw 
w Jałcie Polskę przesunięto kilka-
set kilometrów na Zachód. Stra-
ciliśmy całe Kresy Wschodnie. 
Wiele miast, w tym dwa niezwykle 
ważne ośrodki – Wilno i Lwów. 
Warszawa została niemal zrówna-
na z ziemią. Dostaliśmy owszem 
nowe ziemie i miasta – Gdańsk, 
Wrocław, Szczecin. Trzeba je było 
jednak zasiedlić i organizować na 
„ziemiach odzyskanych” życie. 
Miliony ludzi zostało przesiedlone 
ze Wschodu na Zachód. W tym 
czasie nowym prymasem Polski 
i biskupem Warszawy i Gniezna 

został najmłodszy członek epi-
skopatu, wcześniejszy biskup lu-
belski, Stefan Wyszyński. Określił 
Kościół na nowo. Zorganizował 
go. Umiał gdy trzeba zawierać 
trudne kompromisy z komuni-
styczną władzą, gdy trzeba mó-
wić Non Possumus. Kościołem 
rządził do 1981 roku. Gdy zmarł, 
Polska była katolicka. Polak był 
papieżem. A instytucja Kościoła 
cieszyła się wielkim autorytetem 
także wśród niewierzących. Dziś 
Kościół przeżywa potężny kryzys. 
W Polsce oprócz skandali lustra-
cyjnych i pedofilskich mamy też 
postępującą laicyzację i zwyczaj-
ne zobojętnienie ludzi na sprawy 
wiary. I właśnie w tym czasie Pry-
mas Tysiąclecia zostaje 12 wrze-
śnia, z ponad rocznym, spowodo-
wanym pandemią opóźnieniem, 
wyniesiony na ołtarze. Razem 
z nim błogosławioną zostaje mat-
ka Elżbieta Róza Czacka, założy-
cielka ośrodka dla niewidomych 
w Laskach. Beatyfikacja Pryma-

sa każe zadać pytania o to, czy 
Polsce i Warszawie wciąż jest po-
trzebny Kościół, jeśli tak, to jak 
powinien wyglądać. I co może wy-
niknąć z beatyfikacji Stefana Wy-
szyńskiego. Odpowiedź na pierw-
sze pytanie jest jednoznaczna 
– jak pisał Chesterton, gdy czło-
wiek przestanie wierzyć w Boga, 
uwierzy we wszystko. Dlatego 
wiara, Kościół, są potrzebne. Ale 
też instytucja ta wymaga popra-
wy. Wyraźnej zmiany. Ważna jest 
tu rola samych katolików świec-
kich. I na pewno Prymas Tysiąc-
lecia może być tu inspiracją. Pod 
jednym warunkiem – nie może 
być brany dosłownie jeden do jed-
nego. Bo wyzwania są dziś inne. 
Ale w jednej kwestii sytuacja przy-
pomina tę z lat czterdziestych 
– Kościół, Polska, ale i Europa 
są na zakręcie. I konieczny jest 
program na to, jak ten zakręt po-
konać. A dokonać tego może ktoś 
na miarę Wyszyńskiego. Choć nie 
może być jego kopistą. 

12 września to także data śmier-
ci (w 2004 roku) Marka Karpia. 
Twórcy Ośrodka Studiów Wschod-
nich. Prawie dwadzieścia lat temu 
Karp został oskarżony w kuriozal-
nym procesie razem z przedsię-
biorcą Mirosławem Ciełuszeckim. 
Dyrektor OSW zmarł kilka tygodni 
po tajemniczym wypadku. A pro-
ces Ciełuszeckiego toczy się do 
dziś, opisywaliśmy go wiele razy 
na naszych łamach. 
Po  wakacjach komunikacja miej-
ska w stolicy wróciła niby do 
przedwakacyjnych rozkładów. Ale 
tramwaje i spora część autobu-
sów jeżdżą tak, jak w czasie waka-
cji. W efekcie tłok w komunikacji 
się zwiększył. A mieszkańcy nie 
kryją oburzenia. 
Wakacje się skończyły a więc 
i „Nowy Telegraf Warszawski” wra-
ca do stałego trybu – tygodnika do 
pobrania w sieci i raz w tygodniu 
wydania drukowanego. Mamy tak-
że nową stronę internetową www.
telegraf24.eu 

Żołnierz Armii Krajo-
wej, wybitny aktor. 
Kojarzony choćby z fil-
mów i seriali Stanisła-

wa Barei. Wiesław Gołas zmarł 
w wieku 90 lat. W Warszawie 
zmarł też, w wieku 78 lat, wy-
bitny lektor, Tomasz Knapik. 
Jego głos znamy z filmów, ale 
też warszawskich autobusów 
i tramwajów, gdzie czytał nazwy 
przystanków. 

Niezapomniany Tomasz 
Czereśniak z „Czterech Pancer-
nych”, kapitan Sowa z seria-
lu Stanisława Barei „Kapitan 
Sowa na tropie”. U Barei wystą-
pił w rolach komediowych w fil-
mach „Mąż swojej żony”, „Żona 
dla Australijczyka”,  „Poszu-
kiwany, poszukiwana”, „Bru-
net Wieczorową Porą”, serialu 
„Alternatywy 4”. Był gwiazdą 
polskiego kabaretu, m. in. „Du-
dek” i „Kabaret Starszych Pa-
nów”. Brawurowo wykonywał 
piosenkę „W Polskę idziemy”. 
Ale dorobek Wiesława Gołasa 

to nie tylko występy kabare-
towe i komediowe. Aktor grał 
też w „Rękopisie znalezionym 
w Saragossie” oraz „Lalce” Woj-
ciecha Jerzego Hassa. Grał rolę 

Stefana Czarnieckiego w „Poto-
pie” Jerzego Hoffmana.

Był aktorem Teatru Drama-
tycznego w Warszawie (1955-
1985), Teatru Polskiego w War-
szawie (1985-1992).

Wybitny aktor urodził się 
w Kielcach, 9 października 
1930 roku. Uczęszczał do szkoły 
na Baranówku a potem do gim-
nazjum im. Jana Śniadeckiego. 
W czasie wojny jako nastolatek 
działał w konspiracji, w Szarych 
Szeregach. Tworzył grupę z le-
gendarnym Wojtkiem Szczepa-
niakiem, chłopcem zamordo-
wanym przez Niemców w lesie 
na Stadionie (imię Szczepa-
niaka nosi ulica na kieleckim 
Pakoszu). Nosił konspiracyjny 
pseudonim „Wilk”. Uczestni-
czył w akcjach zdobywania bro-
ni i rozstrzelania konfidenta. 
Aresztowany przez Gestapo. Był 
więziony w celi, w której wcze-
śniej przebywał jego ojciec.

Wiesław Gołas zmarł w War-
szawie 9 września.

6 września, w wieku 78 lat 
odszedł Tomasz Knapik, lektor, 
którego głos znamy z licznych 
filmów, programów, ale też war-
szawskich autobusów i tramwa-
jów. To on zapowiadał kolejne 
przystanki. Tomasz Knapik był 
legendą wśród polskich lek-
torów. A pokolenie obecnych 
czterdziestolatków kojarzy go 
pewnie z filmów wypożycza-
nych w wypożyczalniach wideo 
(to Tomasz Knapik po trans-
formacji ustrojowej czytał filmy 
na VHS był ostatnim lektorem 
Polskiej Kroniki Filmowej po 
1989 roku oraz pierwszym lek-
torem Telewizji Polsat). Uro-
dził się 16 września 1943 roku 
w Warszawie. Ukończył studia 
jako elektrotechnik na Poli-
technice Warszawskiej. Już 
w liceum zaczął współpracować 
z radiem. Najpierw radiową 
Rozgłośnią Harcerską, potem 
Polskim Radiem (głównie Pro-
gramem Trzecim). Prawdziwy 
rozkwit  jego kariery nastąpił 

po 1989 roku, gdy został lekto-
rem Polskiej Kroniki Filmowej 
i nagrywanych na VHS filmach. 
W 2008 nagrał komunikaty 
głosowe dla systemu informacji 
pasażerskiej w pojazdach sto-
łecznego Zarządu Transportu 
Miejskiego – chodzi o emitowa-
ne w autobusach i tramwajach 
zapowiedzi głosowe dotyczące 
przebiegu trasy. Oprócz kariery 
lektora Tomasz Knapik był też 
wykładowcą akademickim, miał 
tytuł doktora inżyniera. Legen-
darny lektor zmarł w Warsza-
wie w poniedziałek, 6 września. 
O śmierci Tomasza Knapika po-
informował w mediach społecz-
nościowych jego syn, dzienni-
karz stacji TVN, Maciej Knapik. 
„Chciałem Was poinformować, 
że dzisiaj zmarł mój Tata, To-
masz Knapik. Jak część z Was 
wie, od ponad dwóch miesięcy 
walczył z ciężkim kryzysem cho-
robowym. Wszyscy mieliśmy 
nadzieję, że mu się uda. Nieste-
ty” – napisał dziennikarz.
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Pożegnanie wiesława gołasa i Tomasza knapika
WYbITNY AKTOR WARSZAWSKIch ScEN, LEKTOR Z mIEjSKIch AuTObuSóW

Wiesław Gołas

Tomasz Knapik
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Prymas Tysiąclecia W Końcu błoGosłaWionym

błoGosłaWiona elżbieTa róża czacKa

Napisał polski kościół Na Nowo

Matka polskich 
NiewidoMych

obok Prymasa Tysiąc-
lecia Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego 
papież Franciszek 

wyniósł też na ołtarze mat-
kę Elżbietę Różę Czacką. To 
polska zakonnica, która po 
utracie wzroku niosła pomoc  
osobom niewidomym. To ona 
stworzyła ośrodek w Laskach 
pod Warszawą. Przez lata 
współpracowała z później-
szym kardynałem Stefanem  
Wyszyńskim. 

Róża Czacka urodziła  się 
22 października 1876 roku 
w Białej Cerkwi. W roku 1898 
utraciła wzrok po upadku 
z konia. Jako osoba zamoż-
na, z ziemiańskiej rodziny 

z własnych środków zajęła się 
organizacją pomocy osobom 
ociemniałym. Była prekurso-
rem polskiej tyflologii (nauki 
o niewidomych). Opanowała 
alfabet Braille’a. W założonym 
przez siebie ośrodku uczyła 
kobiety właśnie tego alfabetu 
i przystosowania do pracy po-
mimo niepełnosprawności. Po 
I wojnie światowej złożyła ślu-
by zakonne, przyjęła imię „Elż-
bieta”. Założyła Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża. Współpracowała 
z Achille Rattim (późniejszym 
papieżem Piusem XI). W roku 
1921 został wybudowany ośro-
dek dla niewidomych w La-
skach pod Warszawą. Trafiały 

tam niewidome i niedowidzące 
dzieci, często z ubogich rodzin. 
Już przed wojną współpra-
cę z ośrodkiem podjął ksiądz 
Stefan Wyszyński. W czasie 
okupacji, w okresie 1942–1945 
późniejszy kardynał i prymas 
Polski był kapelanem zakładu. 
W roku 1950 matka Elżbieta 
Czacka zrezygnowała z funk-
cji przełożonej. W ostatnim 
okresie życia była ciężko cho-
ra. W roku 1961 zmarła w opi-
nii świętości. Mszy żałobnej 
przewodniczył prymas Stefan 
Wyszyński. Od 12 września 
2021 roku Prymas Tysiąclecia 
i twórczyni zakładu w Laskach 
są błogosławionymi Kościoła 
katolickiego. 

elżbieta róża czacka, nowa błogosławiona Kościoła 
katolickiego

Prymas stefan Wyszyński, nowy błogosławiony Kościoła 
katolickiego

W Powstaniu Warszawskim 
kapelan w zgrupowaniu aK 
Kampinos. Po wojnie krótko 
metropolita lubelski, potem 
najmłodszy przedstawi-
ciel episkopatu mianowany 
metropolitą warszawskim 
i gnieźnieńskim, Prymasem 
Polski. W okresie komu-
ny niekwestionowany lider 
wolnej Polski. Po miesią-
cach oczekiwań, opóźnieniu 
spowodowanym coViD-19 
przyszedł wreszcie czas na 
beatyfikację Prymasa Ty-
siąclecia, kardynała stefana 
Wyszyńskiego. 

Po wojnie Polska nie 
została wyzwolona, 
ale znalazła się pod 
drugą, tym razem 

sowiecką okupacją. W pierw-
szych powojennych latach 
szalał stalinowski terror. 
A państwo zostało przesu-
nięte kilkaset kilometrów na 
Zachód. Straciło całe Kresy 
Wschodnie. I miasta, takie 
jak Wilno i Lwów. Pozyskało 
ziemie na zachodzie. A milio-
ny ludzi ze Wschodu zostały 
przerzucone na Zachód. Ko-

ściół musiał określić się na 
nowo. Tymczasem w roku 
1948 umarł prymas, kard. 
August Hlond. Najprawdo-
podobniej został otruty przez 

komunistyczne władze. Ostat-
nia wola przywódcy polskiego 
Kościoła zaskoczyła wszyst-
kich. Jako następcę wskazał 
stosunkowo mało znanego, 

najmłodszego członka episko-
patu, arcybiskupa lubelskiego. 
Stefana Wyszyńskiego. Ta de-
cyzja okazała się przełomowa 
w dziejach polskiego Kościoła. 

Stefan Wyszyński urodził się 
3 sierpnia 1901 roku w miej-
scowości Zuzela na Ziemi Nur-
skiej, na pograniczu Mazowsza 
i Podlasia. Pochodził z głęboko 
wierzącej rodziny. Święcenia 
kapłańskie przyjął w diece-
zji włocławskiej  3 sierpnia 
1924 roku. W okresie między-
wojennym zaczął współpracę 
z matką Elżbietą Różą Czac-
ką, opiekującą się niewido-
mymi. Przyjaźń i współpraca 
trwały potem dziesięciolecia. 
Był redaktorem diecezjalnego 
dziennika „Słowo Kujawskie”, 
potem redaktorem naczelnym 
pisma „Ateneum Kapłań-
skie”. W czasie wojny poma-
gał niewidomym w Laskach 
pod Warszawą. W Powstaniu 
Warszawskim był kapelanem 
Zgrupowania Armii Krajowej 
Kampinos, pod pseudonimem 
Radwan III.

Po wojnie w roku 1946 zo-
stał biskupem lubelskim. 
W 1948 roku umarł prymas, 

August Hlond. W ostatniej 
woli wskazał Wyszyńskiego 
na swojego następcę. Nowy 
prymas – obejmując diecezje  
gnieźnieńską i warszawską – 
zmierzyć się musiał z ogrom-
nym wyzwaniem. W Polsce 
szalał stalinowski terror, 
narzucany przez sowieckich 
okupantów. Prymas musiał na 
nowo organizować struktury 
Kościoła. Mierzył się z ataka-
mi ze strony władz.

Zawarł porozumienie z wła-
dzami komunistycznymi. Jed-
nak, gdy komuniści chcieli 
wpływać na wybór biskupów 
postawił twarde weto (non 
possumus). Po tym UB aresz-
towała prymasa. W więzieniu 
spędził trzy lata. Wypusz-
czono go dopiero po odwilży 
1956 roku. Przygotował Ślu-
by Jasnogórskie, a Kościół 
do tysiąclecia Chrztu Polski. 
W latach 1956 – 1968 Kościół 
był w zasadzie jedyną siłą opo-
zycyjną wobec władzy. A do 
1980 roku i powstania Solidar-
ności jedyną realną instytucją 
niezależną od władz.  Stefan 
Wyszyński zmarł 28 maja 
1981 roku. 
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wrześniowa rewolucja 
w praskiej komunikacji

AuTObuSY ► 102 na sKróconej Trasie, 311 na noWej PęTli

od września poważne zmia-
ny na Pradze-Południe. 
Pojawi się nowa pętla na 
Podskarbińskiej. jednocze-
śnie autobus linii 102 nie 
pojedzie już na emilii Plater, 
ale na stadion narodowy. 
na starej trasie 102 jeździć 
będzie zupełnie nowa  linia 
autobusowa. zmieni się też 
trasa 311.

1 
września wszedł 
w życie nowy rozkład 
jazdy autobusów. 
Budzi on kontro-

wersje, bo tramwaje i wiele 
autobusów jeździ nadal we-
dług wakacyjnych rozkładów. 
Krytycy uważają, że mniej 
kursów to większy tłum w ko-
munikacji, a w konsekwencji 
rezygnacja części pasażerów 
z warszawskiego transpor-
tu publicznego. Z kolei od 6 

września bardzo duże zmiany 
wprowadzone zostały na Pra-
dze. Zmieniła się trasa linii 
102. Wprowadzona została 
nowa linia – 302. Powstała 
też pętla przy Podskarbiń-
skiej. To tam, a nie pod dziel-
nicowy ratusz podjeżdża teraz 
autobus 311. 

Autobus linii 102 przez lata  
jeździł na trasie PKP Olszynka 
Grochowska – Młynów. Były 
plany skrócenia linii do Sta-
dionu Narodowego. Protest 
mieszkańców był jednak sku-
teczny. Trasę skrócono jedynie 
do Emilii Plater, przystanku 
przy Dworcu Centralnym. Ale 
to nie potrwało długo. Teraz 
będzie kolejna zmiana. 

W poniedziałek 6 września 
zmieni się trasa autobusów 
linii 102. Rozkład jazdy został 
skoordynowany z 202. Auto-
busy na wspólnym odcinku 

częściej podjadą na przystan-
ki. Co z obecną i popularną 
trasą z pętli PKP Olszynka 
Grochowska do Emilii Pla-
ter? Jak podaje ZTM pojadą 
nią autobusy nowej linii 302.

„Te zmiany poprawią ob-
sługę WTP intensywnie roz-
wijającej się północnej części 
Kamionka – autobusy pojadą 
ulicą W. Chrzanowskiego. Po-
wstanie połączenie w kierun-
ku węzłów komunikacyjnych 
przy Dworcu Wschodnim 
(tramwaje, autobusy, kolej) 
i przy stacji Stadion Narodowy 
(autobusy, metro, kolej).

W rejonie nowych osiedli 
linia 102 wspomoże istniejącą 
linię 123 (liczba miejsc w au-
tobusach wzrośnie aż dwu-
krotnie)” – przekonuje ZTM. 
I zapewnia, że obszarowo, dla 
całego północnego Grochowa 
i Kamionka, wraz z linią 202, 

poprawić się ma  skomuniko-
wanie z linią metra M2.

Autobusy 102 i 202 „w pa-
rze” pojadą  co 7,5 minuty 
w godzinach szczytu oraz co 10 
minut poza szczytem i w dni 
wolne od pracy. Jednocześnie 
w dni powszednie utrzymane 
zostanie bezpośrednie połą-
czenie ze Śródmieściem linią 
302. „Te zmiany przygotowa-
liśmy tak, aby w przyszłości 
możliwe było skierowanie au-
tobusów na nowe, dziś plano-
wane, ulice. Docelowo, po wy-
budowaniu ulicy Żupniczej na 
odcinku Chodakowska – Pod-
skarbińska wraz z przystanka-
mi, przewidujemy skierowanie 
pary linii 102 i 123 na trasę: 
… – Chrzanowskiego – Pod-
skarbińska – Żupnicza – dalej 
stałą trasą – przekonuje ZTM.
Autobusy 102 od 6 września 
pojadą następująco:

102: PKP OLSZYNKA GRO-
CHOWSKA – J. Chłopickiego 
– Szaserów – Wiatraczna – W. 
Chrzanowskiego – Mińska – 
Chodakowska – Żupnicza – 
Bliska – Lubelska – J. Zamoy-
skiego – Targowa – Sokola 
– METRO STADION NARO-
DOWY.

Problemem jest jednak to, 
że 302 kursować będzie rza-
dziej. I, że nie będzie jeździć 
w weekendy. 

We wrześniu otwarta zosta-
nie nowa pętla autobusowa 
przy ulicy Podskarbińskiej. 
Dojadą do niej autobusy linii 
311 trasą:

311: GOCŁAW – … – Pod-
skarbińska – nowa pętla przy 
ul. Podskarbińskiej  – Pod-
skarbińska – Mińska – Tere-
spolska – Grochowska – … – 
GOCŁAW.

(źródło: ZTM)

fot. ZTM
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Zwężenie ulicy Abraha-
ma do jednego pasa 
ruchu ma poprawić 
bezpieczeństwo na 

przejściach bez sygnalizacji 
– przekonuje Zarząd Dróg  
Miejskich. 

Trwają prace na „obwod-
nicy Gocławia”. W maju 
ZDM zmienił organizację ru-
chu w ciągu ulic Meissnera 
i Umińskiego. Jeszcze w tym 
roku zmiany przejdzie ul. 
Abrahama.  Celem jest po-
prawa bezpieczeństwa. Cho-
dzi o przejścia dla pieszych 
bez sygnalizacji świetlnej. 
Na Abrahama pomiędzy uli-
cami Bora-Komorowskiego 
a Fieldorfa Nila jest takich 
przejść dziesięć. Wszyst-

kie zostały wzięte pod lupę 
w ramach przeprowadzone-
go audytu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Spośród 
nich aż 9 zostało ocenionych 
na 0, a jedno otrzymało 1 
w 6-punktowej skali. Audy-
torzy zalecili m.in. zawęże-
nie jezdni w ich rejonie do 
jednego pasa ruchu – twier-
dzi ZDM. „Obecny przekrój 
obu jezdni ul. Abrahama jest 
dwupasmowy, ale prawe pasy 
niemal na całej długości są 
wykorzystywane kierowców 
do parkowania. Niektórzy 
zatrzymują auta tuż przed 
zebrami, ograniczając na 
nich widoczność. W ich ob-
rębie utworzymy strefy wy-
łączone z ruchu. Dzięki temu 

utrzymamy stan obecny, ale 
w uporządkowanej formie 
i bez obniżania bezpieczeń-

stwa niezmotoryzowanych 
uczestników ruchu. Przewi-
dujemy, że na jezdniach ul. 

Abrahama będzie 145 miejsc 
dla samochodów” – podsu-
mowuje ZDM.

Praga i Praga-Południe

Sąd wypuszcza 
oskarżonego

abrahama z jednym pasem ruchu

PRAGA ► sTaruszKa zmarła Po oblaniu KWasem, celebryTKa Dała łaPóWKę ProKuraToroWi

Prace na „obWoDnicy GocłaWia”

Prokurator miał wziąć ła-
pówkę od „królowej życia”. 
za pobłażliwość wobec 
zwyrodnialca, który oblał 
staruszkę kwasem żrącym. 
mieszkanka Pragi zmarła. 
W sierpniu sąd niespodzie-
wanie zwolnił prokurato-
ra z aresztu. na początku 
września nie było jeszcze 
uzasadnienia wyroku…

20 sierpnia Sąd 
O k r ę g o w y 
w Warsza-
wie zde-

cydował o cofnięciu aresztu 
wobec prokuratora Andrzeja 
Z. Mężczyzna miał przyjąć 
milion złotych łapówki od ce-
lebrytki, znanej z programu 
„Królowe Życia”. W zamian 
za łapówkę miał łagodnie po-
traktować mężczyznę, który 
oblał kwasem żrącym starszą 
kobietę w bloku na Pradze. 
Staruszka w wyniku poparzeń 
zmarła. Gdy sprawa wyszła na 
jaw mężczyzna został zatrzy-

many i aresztowany. Teraz sąd 
uchylił areszt. Uzasadnienie 
decyzji miało być znane w cią-
gu siedmiu dni. Na początku 

września, do chwili oddania 
numeru do druku, uzasadnie-
nie wciąż nie było znane. 

 O wstrząsającej historii 

w „Nowym Telegrafie War-
szawskim” pisaliśmy wielo-
krotnie. Był 24 marca 2014 
roku. 75-letnia pani Ania 

zazwyczaj nie wychodzi-
ła z domu. W zakupach, czy 
spacerze z psem, wyręczała ją 
młodsza sąsiadka, Magdalena 
M. Tego dnia staruszka po-
czuła się lepiej i postanowiła 
sama wyjść z pieskiem. Gdy 
wychodziła z windy została 
oblana kwasem przez niezna-
nego sprawcę. Z ciężkimi po-
parzeniami trafiła do szpitala, 
gdzie niebawem zmarła. Usta-
lenia śledztwa były szokujące. 
Okazało się, że starsza pani 
nie była celem ataku. Zwyrod-
nialcy chcieli napaść na Mag-
dalenę M. Wynajęty napastnik 
kobiet nie rozróżnił. Zlecenio-
dawcą był Maciej M., mężczy-
zna skłócony z sąsiadami. Tu 
pojawia się jednak kolejny wą-
tek w sprawie.

 Prokurator Andrzej Z. miał 
przyjąć łapówkę za opieszałość 
w śledztwie i fabrykowanie do-
wodów na rzecz oskarżonego. 
Milion złotych miała mu prze-
kazać celebrytka, uczestniczka 
telewizyjnego show „Królowe 
Życia”. Kilka miesięcy temu 
mężczyzna został zatrzyma-
ny a potem aresztowany. 20 
sierpnia Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Śródmieścia uchylił 
areszt dla Andrzeja Z.  Uza-
sadnienia na początku wrze-
śnia jeszcze nie było. Jednak 
najprawdopodobniej chodziło 
o to, że sąd nie uznaje uchy-
lenia immunitetu przez Izbę 
Dyscyplinarną SN. Do sprawy 
będziemy wracać.

Przejścia na abrahama są niebezpieczne. remont ma to zmienić

fot. ZD
M
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szokująca decyzja sądu, który wypuścił na wolność oskar-
żonych o brutalne zabójstwo premiera Prl, Piotra jarosze-
wicza i jego żony, alicji solskiej. 

Łucja Czechowska

Proces zabójców mał-
żeństwa Jaroszewi-
czów opisywaliśmy 
na bieżąco w „Nowym 

Telegrafie Warszawskim”. 
Prawdziwy szok wywołało wy-
puszczenie na wolność oskar-
żonych o zabójstwo byłego 
premiera i jego żony. Nie jest 
to jedyna szokująca decyzja 
warszawskich sądów. Nie-
dawno na wolność wyszedł też 
prokurator, oskarżony o to, że 
przyjął łapówkę za pobłażli-
wość wobec sprawców oblania 
kwasem i śmierci staruszki 
na Pradze. O tej sprawie sze-
rzej piszemy na stronie piątej. 
Inną szokującą decyzją jest 
wypuszczenie z aresztu oskar-
żonych o mord na  Jaroszewi-
czach. 

Były premier PRL Piotr Ja-
roszewicz i jego żona dzien-

nikarka Alicja Solska zostali 
zamordowani we własnym 
domu latem 1992 r. Poszu-
kiwania sprawców trwały 
ponad ćwierć wieku. O śledz-
twie Prokuratury Okręgowej 
w Krakowie przeciwko trzem 
mężczyznom – Dariuszowi S., 
Robertowi S., Marcinowi B. – 
obecnie oskarżonym o mord 
w Aninie, pisaliśmy wielokrot-
nie.

O tym z kim mamy do czy-
nienia świadczy fragment ko-
munikatu prokuratury wyda-
ny po zakończeniu śledztwa.

„W momencie opuszcza-
nia przez sprawców domu 
pokrzywdzonych, już w go-
dzinach porannych, Piotr 
Jaroszewicz wyswobodził się 
z więzów. W trakcie ponow-
nej próby jego obezwładnienia 
(…), gdy inni sprawcy trzymali 
go za ręce w celu uniemożli-
wienia obrony został uduszo-

ny przez Roberta S.” – ujaw-
niono. Chwilę później Robert 
S. ze sztucerem w ręku, po-
szedł do łazienki, gdzie leżała 
związana Alicja Solska. Bez 
wahania zastrzelił kobietę.

Proces bandytów, którzy 
w przeszłości należeli do „gan-
gu karateków”, toczy się przed 
Sądem Okręgowym w War-
szawie. Gdy wyjaśnienia skła-
dali oskarżeni nierzadko na 
sali rozpraw padały szokujące 
słowa.

„W niedorzeczny sposób 
bandzior tłumaczył dlaczego 
zgodził się pójść „na robotę” 
z Robertem S. Jego słowa za-
brzmiały przerażająco. Był 
ciekaw… co się wydarzy. „Po-
szedłem tam jak do kina” – 
relacjonowaliśmy w kwietniu 
tego roku.

Dlatego zdumiewająco za-
brzmiała informacja z koń-
cówki sierpnia. Choć do koń-
ca procesu jeszcze bardzo 
daleko, to sąd uchylił areszt 

stosowany wobec całej 
trójki. Wprawdzie Dariusz S. 
pozostał za kratkami, ale tylko 
dlatego, że ma do odsiedzenia 
wyrok za inne przestępstwo – 
porwanie dziecka.

Natomiast Robert S. (on 
oprócz zbrodni w Aninie, od-
powiada także za podwójny 
mord w Gdyni) i Marcin B. 
wyszli na wolność.

Oczywiście, prokuratura 
zaskarżyła postanowienie, ale 
równocześnie jednoznacznie 
skomentowała sytuację.

„Decyzja Sądu Okręgowego 
w Warszawie (…) jest tym bar-
dziej zaskakująca, że sąd wy-
dał ją, mimo że żaden z oskar-
żonych nie składał wniosku 
o uchylenie tymczasowego 
aresztowania” – podkreśliła 
Prokuratura Okręgowa w Kra-
kowie.

Teraz to, czy bandyci wró-
cą za kratki, zależy od Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie. 
Rozpatrzy on zażalenie proku-
ratury. 

Cały tekst na www.telegraf24.pl

warszawa

Tramwaj już jeździ 
do winnicy
We wrześniu tramwaje jeżdżą 
już po nowo zbudowanych to-
rach do osiedla Winnica. Nowy 
odcinek torowiska i jezdni na 
ulicy Światowida umożliwił wy-
dłużenie tras linii tramwajowych 
2 i 17 a także autobusowych 
509 i N03. Dzięki nowemu od-
cinkowi torów mieszkańcy osie-
dla Winnica zyskali wygodny 
dojazd do stacji metra Młociny 
i do centrum. Tramwaje dotrą 
o około 1,3 km dalej niż dojeż-
dżają dzisiaj.

(Warszawski Serwis Prasowy)

BIAŁOŁĘKA

koniec remontu 
na ważnym 
skrzyżowaniu
W ostatnich dniach sierpnia 
zakończył się remont w rejo-
nie skrzyżowania ulic Marszał-
kowskiej i Królewskiej w Śród-
mieściu. W związku z tym we 
wrześniu obowiązuje już  inna 
lokalizacja stała przystanku 
Królewska 03. Przystanek zlo-
kalizowany jest około 25 me-
trów za poprzednią lokalizacją 
przystanku jadąc w kierunku 
placu Piłsudskiego. Pozostałe 
przystanki funkcjonują tak jak 
przed końcem prac.

(Warszawski Serwis Prasowy)

ŚRÓDMIEŚCIE

Pomnik Prymasa 
Tysiąclecia
Tydzień przed beatyfikacją, 
w poniedziałek, 6 września, na 
dziedzińcu Domu Arcybiskupów 
Warszawskich przy ulicy Miodo-
wej 17/19 odsłonięte zostało 
popiersie kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (1901-1981). Ma 
przypominać, że w tym miejscu 
żył i pracował Prymas Tysiącle-
cia, od 12 września 2021 roku 
błogosławiony Kościoła katolic-
kiego. Rzeźba autorstwa młode-
go artysty, rzeźbiarza Łukasza 
Krupskiego, została wykonana 
z brązu i osadzona na postu-
mencie z piaskowca. Przedsta-
wia półpostać Prymasa Wyszyń-
skiego, w sutannie z pelerynką 
i pektorałem czyli krzyżem na 
piersiach. Na postumencie 
umieszczono napis: „Błogosła-
wiony Stefan Kardynał Wyszyń-
ski. Prymas Tysiąclecia”.

(Warszawski Serwis Prasowy)

ŚRÓDMIEŚCIE

są oskarżeni o zabicie 

premiera. sąd ich wypUścił

szokująca decyzja sądu

fot. W
ikipedia
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fot. Pixabay

dramatyczny prze-
bieg ma pro-
test ratowników 
m e d y c z n y c h 

w Warszawie. Karetki nie 
wyjechały do pacjentów. 
Ratownicy protestują 
przeciwko niskim pensjom 
i fatalnym warunkom pra-
cy. W środę na ulice stolicy 
nie wyjechała połowa ka-
retek. W ko-
lejne dni ma 
być podobnie.

O fatal-
nej sytuacji 
w stołecznym 
ratownictwie 
m e d y c z n y m 
słychać od dawna. Ratow-
nicy narzekają na niskie 
pensje oraz fatalne prze-
pracowanie. „Normą” jest 
sytuacja, w której pracow-
nik karetki dni wolne prze-
znacza na pracę gdzie in-
dziej. Na przykład w innej 
firmie  świadczącej usługi 
ratownictwa medyczne-
go. W efekcie jakość usług 
może być niższa. – Dosko-
nale rozumiem kolegów. 
Żenująco niskie pensje,  
przepracowania, a do tego 
w pandemii musieli wysłu-

chiwać wyzwisk od rodzin 
pacjentów. Tego napięcia 
wiele osób nie wytrzymu-
je – mówi Marcin, który 
w pogotowiu przepracował 
kilkanaście lat. Odszedł 
z pracy już po pandemii.

W ostatnich tygodniach 
media alarmowały o na-
rastającym buncie i moż-
liwym proteście. W środę, 

1 września ra-
townicy zreali-
zowali swoje 
z a p o w i e d z i . 
Wielu z nich 
po prostu nie 
przyszło do 
pracy. W efek-

cie na ulice miasta nie wy-
jechało ponad 40 karetek. 
Ponad połowa z obsługu-
jących stolicę. Jak infor-
mowały media pierwszego 
dnia protestu dwa razy do 
pacjentów musiały wylaty-
wać śmigłowce Lotniczego 
Pogotowia  Ratunkowego. 
Powodem był brak zespo-
łów medycznych. Sytuacja 
jest dramatyczna. Woje-
woda podjął decyzję o uży-
ciu jako ratowników me-
dycznych żołnierzy WOT. 

(az, fot. Pixabay)

w stolicy lepiej nie 
zachoruj!

Kobieta zasłabła w ale-
jach Jerozolimskich. 
Było podejrzenie 
udaru. Na miejsce 

nie mogła jednak przyjechać 
karetka. Powód? W wyniku 
strajków część zespołów nie 
wyjeżdża na miasto. Do ratun-
ku konieczny był helikopter 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego.

O sprawie jako pierwszy 
informował portal TVN War-
szawa. W piątek, 3 września, 
w Śródmieściu, w alejach Je-
rozolimskich zasłabła młoda 

kobieta. Objawy wskazywały 
na udar. Niestety, nie było 
karetek z powodu trwającego 
protestu ratowników medycz-
nych. Pierwszej pomocy udzie-
liła więc ekipa Straży Pożarnej. 
A potem na miejsce przyleciał 
helikopter Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Lądował 
na placu Konstytucji. Kobieta 
została przetransportowana 
do szpitala. Niestety, od kilku 
dni sytuacja jest dramatyczna. 
1 września ruszył protest ra-
towników medycznych. Trwa 
w całym kraju, jednak najbar-

dziej dramatyczna sytuacja 
jest w Warszawie. Nie wyjeż-
dża tam połowa karetek. Ra-
townicy skarżą się na warunki 
pracy. Są na samozatrudnie-
niu, ich zarobki wynoszą nie-
wiele ponad dwadzieścia zło-
tych za godzinę. Już kilka razy 
z pomocą musiały spieszyć 
śmigłowce LPR. Interwencję 
podjął wojewoda mazowiec-
ki. Do obsługi karetek mają 
być skierowane patrole Wojsk 
Obrony Terytorialnej. 11 wrze-
śnia protestujący mają zorga-
nizować demonstrację. (maks)

WARSZAWA ► PołoWa KareTeK nie Wyjechała, TrWa 
ProTesT raToWniKóW meDycznych

śmigłowiec lądował 
na pl. konstytucji

Metro, tramwaje i niektóre 
autobusy wciąż jeździć 
będą wg wakacyjnych roz-
kładów jazdy. Ruchy miej-

skie są oburzone. ZTM uspokaja. 
Według rozkładów wakacyjnych poje-
dzie metro i WSZYSTKIE tramwaje. Po-
dobnie pojadą linie autobusowe 104, 
105, 108, 114, 122, 158, 181, 191, 
194, 523, E-1 i E-9. W weekendy także 
131, 179, 193, 507 i 520.

Zmiany oburzyły przedstawicieli ru-
chów miejskich. Ich zdaniem, mniej 
kursów to większy tłok w komunika-
cji. Może to też skłaniać pasażerów 
do przesiadania się do samochodów, 
taksówek, Ubera „Praca zdalna jest 
wciąż popularna, ale nie uzasadnia tak 
drastycznych cięć w komunikacji miej-
skiej. Ta musi kursować często, jeśli 
ma stanowić atrakcyjną alternatywę 
dla samochodów. Najgorsze w prowa-

dzonych cięciach jest to, że dotykają 
one przede wszystkim najczęstszych 
połączeń (…) Cięcia w komunikacji 
to też większy tłok, tymczasem czeka 
nas prawdopodobnie czwarta fala pan-
demii!” – ostrzega MJN. ZTM uspoka-
ja, że na bieżąco śledzi rozkłady jazdy 
w autobusach i tramwajach i będzie  
w razie potrzeby reagować.

(źródło: WTP/ZTM,  

Facebook.com/Miasto Jest Nasze)

fot. Pixabay

  TRANSPORT PubLIcZNY ► KONTROWERSYjNE ZmIANY W KOmuNIKAcjI

karetek 
nie wyjechało 
na ulice

40

rok szkolny się zaczął, a rozkłady wakacyjne

DramaTyczna syTuacja raToWniKóW. 
nie Wyjechała PołoWa KareTeK

W nowym roku szkolnym wszystkie 
tramwaje i niektóre autobusy kursują 
wg wakacyjnych rozkładów jazdy

W Warszawie zabrakło karetek, 
pomoc chorym niosą śmigłowce LPR



Nowy Telegraf Warszawskiwrzesień 20218 mazowsze

Już 50 przypadków wścieklizny w regionie

śmiertelna  
zaraza 
w otwocku 
i warszawie

W województwie mazowieckim jest 
już stwierdzonych 50. przypadków 
wścieklizny. ostatnie były w otwocku 
i w Warszawie, w dzielnicy Wawer. 

w  czwartek, 2 września Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii 
potwierdził 49. i 50. przypa-
dek wścieklizny. Oba doty-

czyły lisów. Pierwszy w Otwocku, drugi 
w dzielnicy Wawer w Warszawie. Z kolei 
w środę, 1 września lekarz weterynarii 
potwierdził trzy przypadki wścieklizny: 
w miejscowości Kąty (gm. Kołbiel, powiat 
otwocki), w miejscowości Góraszka (gm. 
Wiązowna, powiat otwocki), w miejsco-
wości Bocian (gm. Kołbiel, powiat otwoc-
ki). Wszystkie wrześniowe przypadki do 
zakażenia lisów.

Właśnie te zwierzęta chorują najczęściej. 
Spośród pięćdziesięciu potwierdzonych 
zakażeń aż 46 to lisy. Pozostałe przypadki 
chorych zwierząt to jenot, sarna, nietoperz, 
kot. Jak przypomina Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki, w dniach 11 września – 3 paź-
dziernika 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii z udziałem Powiato-
wych Lekarzy Weterynarii przeprowadza 

jesienną akcję szczepienia lisów wolno ży-
jących przeciwko wściekliźnie w wojewódz-
twie mazowieckim. Szczepionka będzie wy-
kładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów 
na lasy, pola i łąki. Przynęty ze szczepionką 
nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą 
tych z zapachem człowieka. Przez dwa ty-
godnie od wyłożenia szczepionki należy za-
chować ostrożność podczas wyprowadza-
nia zwierząt.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie dotyczy powiatów: 
białobrzeskiego, garwolińskiego, grójec-
kiego, kozienickiego, lipskiego, łosickiego, 
mińskiego, nowodworskiego, legionow-
skiego, ostrowskiego z wyłączeniem gmi-
ny Wąsewo, otwockiego, piaseczyńskiego, 
przysuskiego, pruszkowskiego, grodziskie-
go, pułtuskiego, radomskiego i m. Radom, 
siedleckiego i m. Siedlce, sokołowskiego, 
szydłowieckiego, m. st. Warszawa, woło-
mińskiego, warszawskiego zachodniego, 
węgrowskiego, wyszkowskiego, zwoleń-
skiego – przypomina biuro prasowe woje-
wody.

Szczepienie wykonuje się przy użyciu do-
ustnej szczepionki umieszczonej we wnę-
trzu przynęty, w kształcie krążka, koloru 

brunatno-zielonego o zapachu rybnym. 
Zrzuty oraz wyłożenie ręczne nie obejmu-
ją zbiorników wodnych, dróg i terenów za-
budowanych. Szczepionka uodparnia wy-
łącznie lisy. Każdy, kto miałby styczność ze 
szczepionką powinien niezwłocznie skon-
taktować się z lekarzem medycyny. Należy 
także zwrócić uwagę na domowe czworo-
nogi, których ewentualny kontakt z prepa-
ratem należy zgłosić lekarzowi weterynarii 
– podsumowuje MUW.

Wścieklizna to choroba zakaźna, któ-
rą zakazić mogą się wszystkie ssaki, także 
człowiek. W przypadku kontaktu z podej-
rzanym  zwierzęciem należy natychmiast 
zgłosić się do lekarza. Tylko zastrzyki mogą 
nas uratować przed wystąpieniem choro-
by. W razie, gdy pojawią się objawy, nie ma 
szans na ratunek. 

Należy chronić zwierzęta domowe. 
Koty trzymać w domu, psy wyprowadzać 
na smyczy. Pamiętać o profilaktycznych 
szczepieniach. Psy obowiązkowo szczepi-
my co roku. Koty na co dzień wychodzące 
(w okresie epidemii nie wypuszczamy ich!) 
też zaleca się szczepić co roku. Koty niewy-
chodzące szczepimy raz na dwa lata. 

(źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki) fot. Pixabay
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Afgańscy chłop-
cy, którzy zatruli 
się grzybami, nie 
żyją. W czwartek 

2 września umarł pięcio-
latek, w piątek, 3 września 
jego starszy o rok brat.

Afgańska rodzina prze-
bywała w ośrodku dla 
uchodźców w Podkowie Le-
śnej. Na razie potwierdzo-
na jest informacja o tym, że 
Afgańczycy zebrali i zjedli 
grzyby, które okazały się 
trujące. Niestety, doszło do 
ciężkiego zatrucia. Dzieci 
trafiły do szpitala. W przy-
padku jednego z chłopców 
przeprowadzono prze-
szczep wątroby. Niestety. 
W czwartek, 2 września 
umarł pięciolatek, w pią-
tek, 3 września sześciolatek 
po przeszczepie.

Trwają ustalenia doty-
czące okoliczności tragedii. 
Część mediów zarzuciła, że 
Afgańczyków do zbiera-
nia grzybów zmusił głód. 
Urząd Do Spraw Cudzo-
ziemców ostro zaprzeczył. 
W przesłanym mediom ko-
munikacie przekonywał, że 
rodzina miała w ośrodku 
normalne wyżywienie. Ze-
branie grzybów miało być 
nieszczęśliwym wypad-
kiem. Zdaniem urzędni-
ków rodzina najprawdopo-
dobniej nie miała pojęcia, 
że grzyby, które zbiera, 

są trujące. W ośrodkach 
dla uchodźców mają być 
wdrożone szkolenia na te-
mat groźby zatrucia grzy-
bami. Szczególnie, że już 
następnego dnia doszło do 
kolejnego zatrucia wśród 
uchodźców.

Muchomór sromotni-
kowy to jeden z najbar-
dziej trujących grzybów. 
Jest o tyle niebezpieczy, 
że wyglądem bardzo przy-
pomina jadalne i bardzo 
smaczne kanie. Co gorsza, 
zjedzenie nawet jego nie-
wielkiej ilości może spo-
wodować ciężkie uszko-
dzenie wątroby. Często 
prowadzi ono do zgonu, 
bądź sytuacji, w której 
jedynym ratunkiem jest 
przeszczep narządu.  (az)

chłopcy, którzy 
zjedli zatrute 
grzyby nie żyją

Koniec zastępczych 
autobusów i drogi 
wyłącznie objazdo-
wej. Od niedzieli po-

ciągi na trasie Warszawa – Ra-
dom jeżdżą po dwóch torach.

Od końca sierpnia obowią-
zuje nowy rozkład jazdy na 
kolei. Między Warszawą a Ra-
domiem pociągi kursują już po 
dwóch torach. Zwiększyła się 
przepustowość trasy i możli-
we jest uruchamianie większej 
liczby połączeń dalekobieżnych 
najkrótszą trasą przez Radom. 

Pociąg  z Krakowa do Olsztyna 
jedzie ok. 30 min krócej. W Ra-
domiu powstały dwa nowe 
przystanki: Radom Gołębiów 
(pod wiaduktem na ul. Kozie-
nickiej) oraz Radom Północny. 
Dzięki otwarciu zmodernizowa-
nej linii nr 8 na odcinku Warka 
– Radom część pociągów wró-
ci na najkrótszą trasę między 
Warszawą a Radomiem. Kursu-
jące między Krakowem a Olsz-
tynem pociągi IC Żeromski, IC 
Kolberg, IC Orłowicz oraz IC 
Witos relacji Warszawa – Prze-

myśl – Warszawa i TLK Ustro-
nie relacji Kołobrzeg – Kraków 
jeżdżą przez Warszawę Służe-
wiec, Piaseczno i Warkę. Prace 
na kolejowej „ósemce” na tak 
zwanym „wąskim gardle” mię-
dzy Warką a Radomiem trwały 
kilka lat. W tym czasie do Rado-
mia jeździć można było zastęp-
czą komunikacją autobusową 
albo drogą okrężną. Pociągi 
jeździły przez Dęblin. Teraz 
droga została wreszcie oddana 
do użytku.

(źródło: PKP PLK)

nieWyobrażalna TraGeDia 
uchoDźcóW PoD WarszaWą

noWy rozKłaD na Kolei. Koniec uTruDnień na Ważnej Trasie

dwoma torami 
do radomia

od początku roku życie miesz-
kanki Legionowa było utra-
pieniem. Wszystko przez jej 
39-letniego syna, który po 

alkoholu znęcał się nad mamą.
Jak informuje Komenda Stołeczna 
Policji, funkcjonariusze z Legionowa 
interweniowali w jednym z mieszkań 
na terenie miasta. Pijany 39-latek 
wszczął awanturę, ubliżał i groził 
swojej mamie. Na miejscu mundu-

rowi opanowali sytuację. Zatrzymali 
awanturnika i przeprowadzili rozmo-
wę z pokrzywdzoną. Z relacji kobiety 
wynikało, że od początku roku syn 
nie daje jej normalnie funkcjono-
wać. Będąc pod wpływem alkoholu 
wszczyna awantury, podczas których 
wyzywa ją i obraża, popycha, a tak-
że grozi pozbawieniem życia. Swo-
im zachowaniem zakłócał również 
spoczynek nocny. Mężczyzna trafił 

do policyjnej celi. Kiedy wytrzeźwiał 
usłyszał zarzut znęcania się psy-
chicznego i fizycznego nad matką. 
Prokurator zastosował wobec 39-lat-
ka środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru Policji.39-lateek ma też za-
kaz zbliżania się do pokrzywdzonej. 
Musi też opuścić zajmowane z mat-
ką mieszkanie. Za znęcanie się grozi 
mu kara do 5 lat więzienia – infor-
muje policja. (źródło: policja)

fot. Pixabay

  obrzyDliWa Przemoc W leGionoWie

mamę popychał, groził jej i bił

gram muchomora 
może zabić 
dorosłego 
człowieka
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Sejm poparł stan wy-
jątkowy na terenie 
przygranicznym. 
Rząd argumentu-

je, że chodzi o ochronę 
granic przed rozpętaną 
przez Putina i Łukaszenkę 
wojną migracyjną. Część 
opozycji uważa, że chodzi 
o zastraszenie Polaków, 
bądź utrudnienie pracy 
dziennikarzom. Inna część 
opozycji i Rzecznik Praw 
Obywatelskich 
uważa, że sam 
stan wyjątko-
wy należało 
wprowadzić , 
ale należy na 
o k r e ś l o n y c h 
zasadach po-
zwolić na 
obecność mediów i orga-
nizacji humanitarnych. 

Stanowiska w sprawie 
stanu  wyjątkowego można 
wyróżnić cztery. Pierwsze 
– rządowe, ale też prezen-
towane przez Konfedera-
cję.  Ochrona granic jest 
priorytetem. A w związku 
z nieodpowiedzialnym za-
chowaniem części opozycji 
i aktywistów, manewrami 
ZAPAD 2021, może do-
chodzić do groźnych pro-
wokacji. A skoro tak – stan 

nadzwyczjny jest koniecz-
nością. 

Drugie – skrajnej lewicy. 
Zagrożenie jest wyssane 
z palca przez PiS. Chodzi 
jedynie o zastraszenie Po-
laków i celowe nieudzie-
lenie pomocy uchodźcom, 
którzy pragną wjechać do 
kraju. 

Trzecie – liberalnej opo-
zycji z Platformy Obywa-
telskiej i większości lewicy. 

Granic należy 
chronić. Ale 
można to robić 
d o s t ę p n y m i 
środkami, bez 
stanu wyjątko-
wego. 

Czwarte – 
opozycji bar-

dziej konserwatywnej, 
spod szyldu PSL-Koalicji 
Polskiej oraz Porozumie-
nia (PSL wstrzymało się 
od głosu, Porozumienie 
stan wyjątkowy poparło), 
a także Rzecznika Praw 
Obywatelskich.  Ochrona 
granic jest konieczna. Stan 
wyjątkowy mógłby być 
uzasadniony, ale niedo-
puszczalne jest ogranicze-
nie możliwości działania 
w pasie granicznym me-
diów.  (az)

ostry spór 
o stan przy 
granicy

Na wniosek rządu 
RP prezydent wy-
dał rozporządzenie 
o wprowadzeniu sta-

nu wyjątkowego w pasie przy-
granicznym. W poniedziałek, 
6  września zatwierdził je Sejm. 
W efekcie w gminach woje-
wództw podlaskiego oraz lubel-
skiego ograniczone są prawa 
obywatelskie. Nie mogą dzia-
łać dziennikarze. Ograniczona 
jest możliwość przyjazdu, jeśli 
nie jest się mieszkańcem danej 

gminy. Rząd tłumaczy decyzję 
o stanie wojennym napiętą sy-
tuacją na granicy i trwającymi 
manewrami ZAPAD 2021. Ma-
newry organizują wojska Rosji 
i Białorusi. Uczestniczy w nich 
200 tysięcy żołnierzy. Z tym, że 
rozsiani są oni na terenie Biało-
rusi i Federacji Rosyjskiej. Przy 
granicy z Polską jest to około 
15 tysięcy żołnierzy. Przeciw-
nicy wprowadzaniu stanu wy-
jątkowego (większość opozycji) 
uważają, że nie jest to adekwat-

ny sposób na rozwiązanie pro-
blemu. I, że w rzeczywistości 
chodzi wyłącznie o utrudnienie 
obecności przy granicy organi-
zacjom społecznym i dzienni-
karzom. Stan wyjątkowy po-
trwa minimum trzydzieści dni. 
Może jednak być przedłużony 
(maksymalnie o trzy miesiące). 
Po zakończeniu stanu wyjątko-
wego przez minimum 90 dni 
nie mogą się odbyć żadne wy-
bory. 

(maks) 

OchRONA GRANIc, cZY WALKA 
z DzienniKarzami?

naPięcie na WschoDzie. sejm zDecyDoWał

STan 
wyjąTkowy 
w Polsce

liczba zakażeń koronawirusem 
SARS-COV-2 zaczęła rosnąć. 
Na razie to wciąż kilkaset 
zakażeń dziennie, jednak 

według ekspertów w ciągu kilku 
tygodni sytuacja może ulec pogor-
szeniu. Czwarta fala ma nie być tak 
śmiertelna. Część Polaków jest już 
zaszczepiona. Sporo osób przeszło 
zakażenie. A jednak nie znaczy to, 
że zupełnie nie należy się obawiać. 

Patrząc na doświadczenia innych 
krajów, nowa fala dotknie najpew-
niej osób niezaszczepionych. Ina-
czej niż poprzednie, może uderzyć 
w ludzi młodych i dzieci. Lockdowny 
takie, jak podczas poprzednich fal 
najprawdopodobniej nam nie grożą. 
Ale możliwe jest, że będą obostrze-
nia lokalne. Bądź też różnicowanie 
– ludzie zaszczepieni będą mieli na 
przykład prawo poruszać się po mie-

ście bez obostrzeń, korzystania z re-
stauracji, lokali itd. Osoby niezasz-
czepione prawa tego mieć nie będą. 
To wywołuje protesty, oskarżenia 
o segregację sanitarną. Jest też 
łagodniejsza wersja tego typu dzia-
łań. Warunkiem wejścia do pubów, 
instytucji kultury, czy na zawody 
sportowe byłby test na SARS-COV-2, 
świadectwo o świeżym przejściu za-
każenia bądź zaszczepienie. (az)

fot. Pixabay

   iV fala Właśnie się zaczęła

czy wrócą lockdowny i obostrzenia?

dni – tyle
przynajmniej 
potrwa stan 
wyjątkowy
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Premier i szef MSW na konferencji prasowej ogłosili 
skierowanie do prezydenta wniosku o stan wyjątkowy
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zabił go układ ponad podziałami
12 września 2004 roku 
w szpitalu msWia w War-
szawie zmarł marek Karp. 
Twórca i wieloletni dy-
rektor ośrodka studiów 
Wschodnich. zmarł kilka 
tygodni po dziwnym wy-
padku samochodowym. 
Przed śmiercią był oskar-
żony w kuriozalnym proce-
sie, razem z przedsiębiorcą, 
mirosławem ciełuszeckim. 
sąd w bielsku Podlaskim, 
który prowadził proces, nie 
chciał uznać zeznań byłego 
premiera jerzego buzka,  
wicepremiera janusza szte-
inhofa. a na zeznawanie 
zbigniewa brzezińskiego, 
doradcy prezydenta usa, 
sąd w ogóle nie wyraził zgo-
dy. To jedna z najbardziej 
ponurych historii w Polsce 
XXi wieku. 

Marek Karp był 
określany ostat-
nim obywatelem 
Wielkiego Księ-

stwa Litewskiego. W okresie 
PRL działał w demokratycznej 
opozycji. Potem założył Ośro-
dek Studiów Wschodnich. 
Think tank, zajmujący się 
białym wywiadem. Inną rolą 
OSW było budowanie relacji 
biznesowych Polski z krajami 
dawnego ZSRR. Karp przyjął 
konkretną strategię – budo-
wania owych relacji bilateral-
nych, niezależnie od Federacji 
Rosyjskiej. Był doradcą pre-
mierów Polski, prezydentów. 
Doradzał też rządowi Stanów 
Zjednoczonych i Komisji Eu-
ropejskiej. Doradzał też mają-
cej strategiczne znaczenie dla 
państwa firmie Mirosława Cie-
łuszeckiego Farm Agro Planta. 
Spółka sprowadzała sól po-
tasową z Białorusi. Dodatko-
wym celem było oderwanie 
Białorusi od Rosji. Firma sta-
ła się potentatem na polskim 
rynku chemicznym. W roku 
2002 wszystko uległo zmianie. 
Ciełuszecki został aresztowa-
ny. Zarzuty były absurdalne – 
przedsiębiorca był oskarżony 
o to, że rzekomo okradł… sam 
siebie (szczegóły opisywaliśmy 
na naszych łamach wielokrot-
nie). Nie mniej kuriozalne były 
zarzuty wobec Marka Karpia, 
któremu zarzucono fikcyjne 

doradztwo. Na rzecz oskarżo-
nych zeznawali były premier 
Jerzy Buzek, były ambasador 
w Rosji Stanisław Ciosek, były 
wicepremier Janusz Steinhof. 
Zeznawać chciał też Zbigniew 
Brzeziński – wybitny analityk, 
doradca prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, Jimmy Car-
tera. Ale sąd nie zgodził się na 
to, by zeznawał. Nie dawał też 
wiary pozostałym świadkom. 
Ciełuszecki został skazany 
w pierwszej instancji. A proces 
toczy się do dziś. Niebawem 
będzie dwadzieścia lat. Marek 
Karp wyroku nie dożył. 

Był 31 sierpnia 2004 roku. 
Były dyrektor OSW jechał 
oplem astra. Nagle jego samo-
chód został zepchnięty z dro-
gi przez białoruskiego tira. 
Opel został zmiażdżony. Karp 
w bardzo ciężkim stanie trafił 
do szpitala. Początkowo leka-
rze nie dawali mu większych 
szans. A jednak stan eksperta 
zaczął się bardzo szybko po-
prawiać. Na tyle, żeby opuścić 
szpital. Był 12 września. Marek 

Karp zdążył jeszcze zadzwonić 
do rodziny, że czeka na ode-
branie ze szpitala. Gdy rodzina 
po kilku godzinach dotarła na 
miejsce, twórca OSW nie żył… 

Okoliczności wypadku są do 
dziś owiane tajemnicą (kie-
rowca Sierhij  Z. nigdy nie 
stanął przed sądem – znik-
nął). Wiele wątpliwości jest 
również wokół samej śmierci. 
W mediach nie brak nawet 
relacji o… zastrzeleniu twórcy 
OSW. Karp rzekomo wyszedł 
ze szpitala, a kilkanaście mi-
nut potem został znaleziony 
martwy. To jednak nieprawda. 
Faktem jest, że sama śmierć 
dyrektora była ogromnym za-
skoczeniem. Oficjalnie Marek 
Karp zmarł w wyniku zatoru 
płucnego. Przypadłość ta zda-
rza się po wypadkach, w przy-
padku wielu złamań. 

Osobną sprawą jest to, kto 
zyskał na sądowym i proku-
ratorskim zniszczeniu Marka 
Karpia i Mirosława Ciełu-
szeckiego. Wiadomo, że cele 
strategiczne, jak budowanie 

niezależnych relacji, mających 
odciągać Białoruś od Federacji 
Rosyjskiej nie zostały zreali-
zowane. Że działalność Kar-
pia i Ciełuszeckiego naruszała 
interesy jednego rosyjskiego 
oligarchy oraz państwowych 
rosyjskich koncernów. 

Sam proces jest kuriozal-
ny. Według oskarżenia Ciełu-
szecki miał sprzedać własną 

działkę swojej firmie i wpro-
wadzić w błąd… samego sie-
bie. W procesie jeden biegły 
okazał się fałszywy, innemu 
przelew ELIXIR kojarzył się 
z płynem. Podczas procesu 
zgubione zostały dowody, ma-
jące świadczyć o niewinności 
oskarżonych. Konkretnie zgi-
nął stacjonarny komputer. 
W grudniu ubiegłego roku Sąd 
Najwyższy uwzględnił kasację 
i nie zostawił suchej nitki na 
poprzednich wyrokach. Spra-
wa jednak wciąż się toczy. 

Kompromitujący proces 
w równym stopniu obciąża 
zarówno sądy III RP, jak i pro-
kuraturę obecnej władzy. Pra-
cujący przy sprawie prokura-
torzy awansowali już za dobrej 
zmiany. Niebawem ukaże się 
książka autorstwa Przemysław 
Harczuka opisująca tę ponurą 
historię. 

Marek Karp został pocho-
wany w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie. 

(„Nowy Telegraf Warszawski”) 

osTaTni obyWaTel WielKieGo KsięsTWa liTeWsKieGo
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Grób marka Karpia na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Kompromitujący 
proces w równym 
stopniu obciąża 
sądy III RP 
i prokuraturę 
obecnej władzy. 
Pracujący 
przy sprawie 
prokuratorzy 
awansowali już za 
tak zwanej dobrej 
zmiany
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PolsKi KaPłan o KsięDzu, KTóry Go osKarżył

„arcyjudaSz. w jego 
Seminarium były orgie”

Gdy ks. Rothe był wicerektorem seminarium duchownego w St. Pölten, niedaleko Wiednia, 
doszło tam do największego skandalu w seminarium duchownym w dziejach Kościoła. 
Regularnie odbywały się tam orgie z udziałem samych mężczyzn, obficie zakrapiane alkoholem. 
W komputerach znaleziono ponad 40 tysięcy zdjęć pornograficznych, w tym także pedofilskich, 
jak bestialski gwałt homoseksualny na pięcioletnim chłopcu. Ujawniono zdjęcia samego księdza 
Rothe, na którym całuje się z klerykiem – mówi Salonowi 24 ksiądz profesor Dariusz Oko

Został Ksiądz skazany 
przez niemiecki sąd, za 
tekst o lawendowej mafii. 
Z oskarżeniem wystąpił 
inny katolicki duchowny, 
ksiądz Rothe?

Ksiądz Dariusz Oko: Ta 
sytuacja jest dla wielu osób 
podobna do sytuacji ewange-
licznej. Tak jak Judasz wydał 
Jezusa władzom świeckim na 
śmierć, tak ksiądz Rothe wy-
dał do więzienia dwóch kapła-
nów, mnie i księdza profesora 
Johannes Stöhra, redaktora 
naczelnego „Thelogisches”, 
pisma, gdzie ukazał się mój 
artykuł. Ten kapłan jest profe-
sorem dogmatyki, ma 90 lat, 
a dostał wyrok 70 dni więzie-
nia. To znamienne, bo w cza-
sie II wojny światowej Niemcy 
zamordowali 6 milionów pol-
skich obywateli, po połowie 
Polaków i Żydów, w tym także 
około 3 tysiące księży. Zało-
ga Auschwitz to było ponad 
8 tysięcy ludzi, a większość 
– ponad 90 proc. w ogóle 
nie poniosła żadnej odpowie-
dzialności, nie spędziła ani 
jednego dnia w więzieniu. 
Odpowiedzialni za te zbrodnie 
na Żydach i Polakach, którzy 
ponieśli kary w niemieckich 
sądach, mogliby się zmieścić 
w jednej salce wykładowej. 
A zdecydowana większość 
tych największych zbrodnia-
rzy, jakich wydali Niemcy, 
pozostała zupełnie bezkarna. 
I teraz w tych samych Niem-
czech skazuje się księży za na-
zwanie po imieniu problemu, 
który trawi Kościół. To po-
kazuje najlepiej, jak wielkim 

zagrożeniem są dla Europy 
dzisiejsze Niemcy.

Porównanie księdza, 
który na Was doniósł 
do Judasza jest bardzo 
mocne?

No jest różnica – Judasz 
za swój czyn, wydanie Jezusa 
żałował. A ksiądz Rothe wy-
raża ze swojego zachowania 
dumę, zadowolenie i radość. 
Niektórzy mówią, że jest ar-

cyjudaszem, czyli Judaszem, 
który nie żałuje. Natomiast to 
też dowodzi, jak ważnym pro-
blemem jest poruszona prze-
ze mnie sprawa lawendowej 
mafii w Kościele katolickim. 
Jak homolobby, czy homokliki 
niszczą Kościół i duchowień-
stwo. Ksiądz Rothe jest pro-
minentnym przedstawicielem 
lawendowej mafii. To homo-
seksualny kapłan, który wal-
czy o wyświęcanie osób homo-

seksualnych oraz błogosławi 
pary homoseksualne, wyraź-
nie wbrew papieżowi. Do tego 
drwi z ojca świętego Francisz-
ka, a w dodatku ma sam bar-
dzo znaczącą przeszłość.

W jakim sensie?
Takim, że gdy był wicerekto-

rem seminarium duchownego 
w St. Pölten, niedaleko Wied-
nia, doszło tam do największe-
go skandalu w seminarium du-

chownym w dziejach Kościoła. 
Dom zamienił się jakby w ho-
moseksualny dom publicz-
ny. Regularnie odbywały się 
tam orgie z udziałem samych 
mężczyzn obficie zakrapiane 
alkoholem. W komputerach 
znaleziono ponad 40 tysięcy 
zdjęć pornograficznych, w tym 
także pedofilskich, jak bestial-
ski gwałt homoseksualny na 
pięcioletnim chłopcu. Ujaw-
niono zdjęcia samego księdza 
Rothe, na którym całuje się 
z klerykiem. Zarzucono, mu że 
sam dobrze o tym wszystkim 
wiedział i sam w tym uczest-
niczył. On sam zaprzeczał, ale 
nie uwierzył mu biskup, któ-
ry usunął go z funkcji, a także 
starał się w ogóle usunąć go 
z kapłaństwa. Wtedy ksiądz 
Rothe uciekł do Monachium, 
gdzie znalazł schronienie. 
I taki homoseksualny Luter 
Kościoła czuje się bezkarny, 
a nas, normalnych księży, sta-
ra się wsadzić do więzienia. 
I to pokazuje, przed jak wiel-
kim zagrożeniem stoi Kościół, 
to jest kolejne wielkie potwier-
dzenie, jak prawdziwe są tezy, 
które przedstawiam w moim 
artykule i całej książce „La-
wendowa mafia”.

Ksiądz Rothe prezentuje 
dość specyficzną teologię. 
Sugerował na przykład, 
że należy zastanowić się 
nad orientacją seksualną 
Jezusa…

Ksiądz ten zastąpił Ewan-
gelię i naukę Jezusa Chry-
stusa ideologią gender. Tego 
się nie da pogodzić. To widać 

Ks. prof. Dariusz oko został skazany na podstawie donosu niemieckiego księdza. 
W rozmowie z salonem 24 odniósł się do sprawy

fot. Albigow
a/W

ikim
edia com

m
ons C

C
 BY-SA 4.0



Nowy Telegraf Warszawski wrzesień 202113debaTa

w niemieckim Kościele, który 
odrzuca nauczanie papieża, 
stawia na gender. A gender 
to ideologia panseksualno-
ści, w seksualności akceptuje 
wszystko, może z wyjątkiem 
pedofilii, choć i to nie zawsze. 
To tragedia Kościoła. Ksiądz 
Rothe słynie z dwóch rzeczy. 
Po pierwsze wspomniane pro-
pagowanie homoseksualizmu, 
po drugie propaguje picie 
szkockiej Whisky. Organizu-
je „pielgrzymki” do gorzelni 
w Szkocji, w których produko-
wane jest to najlepsze Whisky. 
Są zdjęcia księdza w bluźnier-
czej pozie, ze szklanką Whisky 
przed ołtarzem, jakby ją ado-
rował. W kraju, gdzie ciężko 
znaleźć nabożeństwo maryjne 
albo eucharystyczne, katolicki 
kapłan „modli się” do luksu-
sowej whisky. To pokazuje na 
skalę upadku tego Kościoła. 
Innym przejawem upadku jest 
to, że w kraju, który spowodo-
wał Holokaust, na podstawie 
donosu księdza skazuje się 
więzienie polskiego kapłana. 
Takie rzeczy robiło Gestapo 
i SS-mani. Przecież ksiądz Ro-
the ma niedaleko do Dachau, 
gdzie Niemcy więzili oko-
ło 1900 polskich kapłanów, 
z czego połowę bestialsko za-
mordowali. Nie wiem, czy on 
tam był. Bo gdyby był, to by 
może coś przemyślał. A prze-
cież na wejściu do muzeum 
Dachau jest napis, że gdy nie 
pamiętamy o przeszłości, to 
jesteśmy skazani na jej powtó-
rzenie. Niestety, Niemcy jak 
widać nie chcą o przeszłości 
pamiętać, skoro niemieckich 
esesmanów prawie w ogóle 
tam nie skazywano, a skazuje 
się znowu polskich kapłanów.

Ale czy na podstawie 
działań jednego księdza, 
można wysnuć wniosek 
o całym duchowieństwie 
w konkretnym państwie?

Problem w tym, że zdecydo-
wana większość niemieckich 
księży ma poglądy takie, jak 
ma ksiądz Rothe. A zdecydo-
wana większość polskich księ-
ży, ma poglądy takie, jak ja. 
Więc co, znowu otworzą dla 
nas Dachau? To smutne z jed-
nej strony, ale z drugiej to duża 
szansa. Bo pokazuje jak wielki 
jest upadek Niemiec i całej 
Europy Zachodniej. Niegdyś 
skrajnie lewicowe ideologie 
narodowego socjalizmu i bol-
szewizmu pochłonęły miliony 

ofiar. Także narodowy socja-
lizm, czyli nazizm był zdecydo-
wanie lewicową ideologią, co 
było widać choćby w jego nie-
nawiści do chrześcijaństwa. 
Kilkadziesiąt milionów ofiar 
rewolucji w Chinach, dwa mi-
liony w Kambodży, kilkanaście 
milionów ofiar planowanego 
głodu na Ukrainie. W przy-
padku narodowego socjalizmu 
mieliśmy ponad 20 mionów 
II Wojny Światowej, między 
innymi 6 milionów zabitych 
Żydów i 3 miliony zabitych 
Polaków. I te ideologie były 
skrajnie ateistyczne. Nie uzna-
wały Boga, nie miały szacunku 
dla życia ludzkiego. Człowiek 
był dla nich tylko bardziej 
inteligentnym zwierzęciem, 
dlatego można go było zabi-
jać jak pluskwy czy karalu-
chy - milionami. Wyznawcy 
tych ideologii po Żydach czy 
przedsiębiorcach najbardziej 
chętnie zabijali księży, w tym 
bardzo się zgadzali. Dzisiaj 
oczywiście te ideologie są tak 
skompromitowane, że nie da 
się ich wprost wyznawać. Dla-
tego sieroty po nich, wieczni 
ateiści, mają kolejną główną 
ideologię, czyli gender.

Ale nie da się chyba tego 
porównać?

Jak najbardziej są podo-
bieństwa, mówię to jako zawo-
dowy filozof. Proszę zwrócić 
uwagę, że i tam i tu ideologami 
byli ateiści, tu i tam stosuje się 
schemat marksistowski. I tam 
i tu były grupy pokrzywdzo-
ne, mniejszości, które należy 
wyzwolić na drodze krwawej 
rewolucji lub/i wojny. I są 
grupy prześladowców, któ-
rych należy zwalczać, czyli 
wymordować. W przypadku 
komunistów byli prześlado-
wani robotnicy i chłopi oraz 
„ciemiężyciele” czyli przedsię-
biorcy. W przypadku nazistów 
ofiarą był naród niemiecki, 
a ciemiężycielami byli Żydzi, 
Polacy oraz inni Słowianie. 
Oczywiście, gdy wymordowa-
no „ciemiężycieli”, to na ich 
miejsce wytworzyła się nowa 
klasa ciemiężycieli, znacznie 
gorsza i dużo bardziej okrutna 
od poprzedniej. W przypadku 
socjalizmu genderowego rolę 
ciemiężonych pełnią mniej-
szości seksualne. I w ich imie-
niu robi się rewolucję, dzięki 
której genderyści mają rządzić 
już na całą wieczność. Nisz-
czona ma być rodzina, w któ-

rej rodzą się i wychowywane 
są dzieci. System ma się do-
mknąć, genderyści nie akcep-
tują jakiegokolwiek sprzeciwu 
– podobnie, jak ich ojcowie 
komuniści. Dziś nie prowadzą 
rewolucji krwawej, bo taka 
okazała się nieefektywna. Ale 
ma być realizowana inna stra-
tegia – zabijania medialnego, 
łamania prawa wypowiedzi, 
wolności religijnej, naukowej, 
niszczenie godności człowie-
ka i chrześcijanina. Po to, by 
to wyznawcy nowej ideologii 
mieli nieograniczoną wręcz 
władzę. I ten mój wyrok jest 
tego wyraźnym przejawem.

Ksiądz został skazany jed-
nak za konkretne, dość 
mocne określenia?

Tak, za określenie „pasoży-
ty” i „metastazy rakowe”. Ale 
pamiętać należy, w jakim ja 
kontekście słów tych użyłem. 

A użyłem ich po długim wy-
liczeniu zbrodni lawendowej 
mafii, ludzi takich jak The-
odore McCarrick, współczesny 
wielki faryzeusz, który z jednej 
strony składał rączki do mo-
dlitwy, woził worki pieniędz-
mi do Watykanu, a z drugiej 
molestował i gwałcił kleryków, 
księży. Bynajmniej nie prze-
szkodziło mu to zostać bisku-
pem, kardynałem, najważ-
niejszym przywódcą Kościoła 
Stanów Zjednoczonych. To on 
współ-decydował o kolejnych 
awansach biskupich w USA, 
a mianował sobie podobnych. 
W USA zdecydowana więk-
szość biskupów jest już dziś 
lawendowa. Mamy ostatnio 

przykład biskupa, skarbnika 
amerykańskiego episkopatu, 
który po przejściu na emery-
turę ukrył się gdzieś ze swoim 
kochankiem, a z konta diecezji 
zniknęło 800 tysięcy dolarów. 
Tak działa mafia, ja o tym pi-
szę, bo chcę uchronić przed 
tym Polskę.

W naszym kraju też 
mamy szereg skandali?

Mamy przykłady takich 
księży jak abp Juliusz Pa-
etz, abp Józef Wesołowski, 
ks. Krzysztof Charamsa, bp 
Edward Janiak. Proszę zwró-
cić uwagę, że to członkowie 
lawendowej mafii, ale to zale-
dwie wierzchołek góry lodo-
wej, ich jest legion. Więc uży-
cie ostrych sformułowań było 
w moim odczuciu zarówno 
w książce, jak i artykule opu-
blikowanym w Niemczech, 
jak najbardziej uzasadnione. 
Zresztą dużo ostrzejszych słów 
używał Pan Jezus. W Ewange-
lii na temat grup zdegenero-
wanych duchownych padają 
takie słowa jak: „obłudnicy, 
pełni zdzierstwa i niegodziwo-
ści, głupi i ślepi, przewodnicy 
ślepi, węże, plemię żmijowe, 
mordercy proroków, groby 
pobielane, winni piekła, jak 
wy możecie ujść potępienia 
w piekle?” (Por. Mt 23, 12-36 
oraz Łk 11, 37-53). A nie ma 
nic gorszego, niż mówienie, że 
ktoś jest wart piekła. Jezus ich 
potępia, bo zepsuci duchowni 
zamiast pomagać przeszka-
dzają innym w rzeczy najważ-
niejszej, czyli w zbawieniu. Bo 
jeśli ksiądz poprzez swoje czy-
ny oddala innych od Boga, to 
lepiej, żeby księdzem w ogóle 
nie był. Ale idąc tokiem rozu-
mowania księdza Rothe, to na 
o wiele większą karę, zapewne 
na dożywocie, trzeba skazać 
samego Pana Jezusa. Albo pa-
pieża Benedykta, który zakazał 
wyświęcania na księży homo-
seksualnych mężczyzn i wiele 
mówił o homoseksualnych kli-
kach. Albo papieża Franciszka, 
który mówi o homoseksual-
nym lobby. Pamiętajmy, że już 
w XI wieku św. Piotr Damiani 
napisał księgę o nadużyciach 
homoseksualnych duchow-
nych, o ich wielkim upadku 
moralnym. W zasadzie moja 
praca jest drugą tego rodzaju 
po jego w dziejach Kościoła. 
I św. Piotr Damiani używał 
jeszcze mocniejszego języka, 
a jednak był współpracowni-

kiem pięciu kolejnych papieży 
i został potem uznany za wiel-
kiego świętego doktora Ko-
ścioła. Więc skażą Piotra Da-
mianiego, papieża Benedykta, 
papieża Franciszka, a może 
i Jezusa? Oni zresztą uważają 
się za mądrzejszych od Syna 
Bożego.

A jak teologicznie odnosi 
się Ksiądz do rozważań 
o orientacji seksualnej 
Jezusa?

To oczywiście zahacza 
o bluźnierstwo. To stara teza 
homoseksualistów, że Dawid 
z Jonatanem byli homosek-
sualistami, a także sam Jezus 
i Apostołowie. Jak grupa ge-
jów z Seminarium St. Pölten 
w 2004 roku. Ale też widać 
jak wygląda Kościół w Niem-
czech, bardzo zależny od pań-
stwa, a państwo wybrało tam 
gender. To też idzie od Lutra, 
który jako pierwszy wypowie-
dział posłuszeństwo Rzymowi, 
a przez tym bardziej popadł 
w zależność polityczną od 
książąt. Potem był Hegel, któ-
ry uważał się za mądrzejszego 
od wszystkich, w tym także od 
Jezusa. Dziś Kościół w Niem-
czech jest właściwie heglow-
ski, bo uważa się za na pewno 
mądrzejszego nie tylko od pa-
pieża, ale także od Pana Jezu-
sa. Dlatego nie ma skrupułów, 
by wprost się im sprzeciwiać.

Ksiądz Rothe kardynała 
Müllera, który krytyko-
wał mafię genderową 
oskarżył o działanie 
wręcz nazistowskie. „Gu-
bernator Frank z tej kry-
tyki gender byłby dumny” 
– powiedział kapłan?

Sam zachowuje się podob-
nie, jak największy zdrajca, 
wydaje do więzienia swoich 
braci w kapłaństwie i ma jesz-
cze czelność atakować kardy-
nała Gerharda Müllera, który 
może być następnym papie-
żem. Kapłan, który ma takie 
grzechy na sumieniu, bez-
wstydnie wyraża się o kardy-
nale, który jest obok papieża 
Benedykta najwybitniejszym 
współczesnym teologiem, 
a jako Prefekt Kongregacji 
Nauczania Wiary pełnił drugą 
najważniejszą funkcję w Ko-
ściele. Ale kiedy ktoś bluźni sa-
memu Panu Jezusowi, to tym 
bardziej będzie bluźnił papie-
żowi czy kardynałowi. Czemu 
tu się dziwić?

Dużo ostrzejszych 
słów używał Pan Jezus. 
W Ewangelii na temat 
grup zdegenerowanych 
duchownych 
padają takie słowa 
jak: „obłudnicy, 
pełni zdzierstwa 
i niegodziwości, głupi 
i ślepi, przewodnicy 
ślepi, węże, plemię 
żmijowe, mordercy 
proroków, groby 
pobielane, winni 
piekła, jak wy możecie 
ujść potępienia 
w piekle?”  
(Por. Mt 23, 12-36  
oraz Łk 11, 37-53)
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Krzyż Dla szWeDa

upamiętnili cmentarz 
z czaSów PoToPu

fundacja fire upamiętniła 
cmentarz szwedzki w siemi-
choczach na Podlasiu. spo-
czywają na nim żołnierze 
z czasów Potopu szwedz-
kiego. Podobne miejsca 
mamy też w stolicy. żołnie-
rze wojny ze szwedami spo-
czywają na przykład na Ka-
mionku.  zaś w całej Polsce 
wiele takich miejsc wymaga 
przypomnienia. 

Podlasie, miejscowość 
Siemichocze. W lesie, 
wśród drzew, kryje się 
jedno z niezwykłych 

miejsc w polskiej historii. To… 
szwedzki cmentarz z czasów 
Potopu szwedzkiego. Chowa-
ni na nim byli także rosyjscy 
i niemieccy żołnierze z czasów 
I Wojny Światowej. Fundacja 

Inicjatyw Rozwojowych i Edu-
kacji FIRE z Nowoberezowa 
postawiła na zaniedbanym 
cmentarzu krzyż. Władze pań-
stwowe o takich miejscach nie 
pamiętają. Warto pamiętać, 
że pamiątki z czasów Potopu 
mamy też w Warszawie, na 
Pradze-Południe.

Nasza cywilizacja to pamięć 
o zmarłych

Cywilizacja chrześcijań-
ska to między innymi pamięć 
o zmarłych. Szacunek, należą-
cy się także naszym wrogom. 
Niestety, ta piękna zasada 
w okresie PRL została całko-
wicie niemal zarzucona. Po-
niemieckie cmentarze zostały 
niemal w całości splantowane. 
W Babimoście koło Zielonej 
Góry na pięknym dawnym 

cmentarzu posadzono park. 
Takich miejsc jest więcej. Wy-
jątek w PRL stanowiły rzecz 
jasna  cmentarze sowieckich  
żołnierzy, których jednak pro-
paganda traktowała nie jak 
okupantów, a jako wyzwoli-
cieli.

Natomiast zupełnie zapo-
mniane były cmentarze z cza-
sów dawniejszych. Mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, 
gdzie w Polsce znajdują się 
miejsca spoczynku żołnierzy 
z czasów np. Potopu Szwe-
dziego. W Warszawie takim 
miejscem jest cmentarz na 
Kamionku. Na Podlasiu – 
szwedzki cmentarz w Siemi-
choczach. Pochowani są tam 
także polegli żołnierze rosyjscy 
i niemieccy z I Wojny Świato-
wej. Niestety – coś, co powin-

no być wizytówką regionu, jest 
całkowicie zapomniane. Zmie-
nić to postanowiła fundacja 
FIRE z Nowoberezowa, której 
prezesem jest Mirosław Ciełu-
szecki.

Krzyż dla Szweda na Podlasiu
Cmentarz, który jest mało 

spotykanym zabytkiem, jest 
dziś niestety totalnie zanie-
dbany. Owszem, przy głównej 
drodze znajduje się informacja 
na temat cmenarza.  Dalej nie 
ma żadnych drogowskazów. 
GPS wskazuje drogę do miej-
sca, z którego trzeba przejść 
do cmentarza sto metrów 
przez szczere pole. Sam cmen-
tarz też nie jest oznakowany.

Aby tę sytuację zmienić 
Fundacja Inicjatyw Rozwojo-
wych i Edukacji FIRE z Nowo-

berezowa, postawiła na cmen-
tarzu krzyż upamiętniający 
poległych. – Krzyż ten działa-
cze fundacji postawili z dwóch 
powodów. Po pierwsze chcieli 
upamiętnić poległych. Byli to 
co prawda najeźdźcy, ale jed-
nak chrześcijanie. Jest to też 
swoiste memento, by już nikt 
na nas nie najeżdżał i byśmy 
nie musieli stawiać kolejnych 
krzyży na kolejnych cmen-
tarzach wojennych – mówi 
Klaudiusz Wesołek, publicysta 
i społecznik, współpracujący 
z fundacją.

– Drugi powód to zrobienie 
pierwszego kroku w celu za-
dbania zarówno o ten cmen-
tarz jak i o inne pamiątki 
historyczne w regionie. Chcie-
liśmy zmotywować (i trochę 
zawstydzić) władze państwo-
we i samorządowe. Chodzi-
ło nam o to, by zadbały o ten 
cmentarz i inne interesujące 
miejsca historyczne. Na tym 
historycznym miejscu przyda-
łaby się tablica informacyjna, 
ogrodzenie, wykarczowanie 
zarośli i ogólnie zadbanie o to 
miejsce. W okolicy znajduje 
się wiele innych ciekawych 
miejsc, które nie są nawet 
oznaczone, jak grodziska 
w Jancewiczach i Klukowi-
czach itp. – mówią przedsta-
wiciele fundacji. I przekonu-
ją, że jest wiele podobnych 
miejsc, które mogłyby stać się 
wizytówką regionu.

Najstarszy cmentarz przy legen-
darnej świątyni

Cmentarz na Kamionku 
działał przy prastarej świąty-
ni już w XIII wieku, a główną 
nekropolią prawobrzeżnej 
Warszawy był do wieku XIX. 
Zastąpił go Cmentarz Bród-
nowski. Na Kamionku leżą też 
żołnierze Powstania Kościusz-
kowskiego. Rzezi Pragi. Ge-
nerałowie Korsak i Jasiński. 
A także – żołnierze wcześniej-
szej o przeszło sto lat wojny ze 
Szwecją.  Polacy, Szwedzi, Ko-
zacy i Tatarzy polegli w bitwie 
o Warszawę w 1656 roku.

To miejsce mocno związane 
z historią także XX wieku – to 
tu w kapliczce odprawił ostat-
nią Mszę Świętą ks. Ignacy 
Skorupka. Legendarny kapłan 
zginął następnego dnia w Bi-
twie Warszawskiej 1920 roku. 
Jako wotum dziękczynne za 
zwycięstwo w bitwie powstała 
konkatedra Matki Bożej Zwy-
cięskiej przy parafii Bożego 
Ciała na Kamionku.

Mało kto zdaje 
sobie sprawę z tego, 
gdzie w Polsce 
znajdują się miejsca 
spoczynku żołnierzy 
z czasów np. 
Potopu Szwedziego. 
W Warszawie 
takim miejscem 
jest cmentarz 
na Kamionku. 
Na Podlasiu 
– szwedzki cmentarz 
w Siemichoczach. 
Pochowani są 
tam także polegli 
żołnierze rosyjscy 
i niemieccy 
z I Wojny Światowej. 
Niestety – coś, 
co powinno być 
wizytówką regionu, 
jest całkowicie 
zapomniane. Zmienić 
to postanowiła 
fundacja FIRE 
z Nowoberezowa

Przedtawiciele fundacji postawili krzyż na cmentarzu szwedzkich żołnierzy

fot. m
at. pras. Fundacja Fire
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Europejska Frakcja 
Konserwatystów i Re-
formatorów powsta-
ła w 2009 roku. Jest 

zdroworozsądkową partią, 
która wraca do podstaw Unii 
Europejskiej i jej założycieli. 
Koncentruje się na łączeniu 
ludzi i przedsiębiorstw, pro-
mując sprawiedliwy i wolny 
handel oraz wspiera wizję 
bezpiecznej Europy. EKR za-
wsze szanowało prawa państw 
członkowskich UE, opowia-
da się za silną Europą, która 
ma słuchać i służyć obywate-
lom UE. 

Cytaty z wypowiedzi posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Bogdana Rzońcy podczas sesji 
plenarnych w Brukseli i Stras-
burgu (2020, 2021).

,,Komisja, Rada i Parlament 
muszą ze sobą współpraco-
wać, a nie rywalizować. Bu-
dujmy solidarność europejską 
i cieszmy się z porozumienia 
w sprawie budżetu na 2021 
rok››- wystąpienie z sesji ple-
narnej Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli 14 grudnia 
2020. ,,Bezpieczeństwo na 
drogach, ofiary śmiertelne, 
długoletnie skutki wypad-
ków drogowych, odszkodo-
wania, renty, koszty leczenia 
to bardzo wstydliwa strona 
funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej. Najwięcej wypadków 
ma miejsce w krajach post-
komunistycznych gdzie infra-
struktura drogowa jest naj-
gorsza. 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 Strasbur-
gu 13 luty 2020 ,,Droga Via 
Carpathia jest szansą dla nas 
wszystkich. Jest to niezwykle 
potrzebny korytarz północ-

-południe, który pozwoli szyb-
ciej 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 tysię-
cy tysięcy ofiar wypadków 
drogowych w całej Unii Euro-
pejskiej w 2017 roku to wstyd 
dla Unii Europejskiej – wystą-
pienie z sesji plenarnej Parla-
mentu Europejskiego w Bruk-
seli 29 stycznia 2020. 

Gaz- pewne źródło energii
 Jako Unia Europejska po-

winniśmy wrócić do pewnych 
źródeł energii. Powinniśmy 
umożliwić funkcjonowanie 
przemysłowi. Zarówno straty 
energetyczne oraz brak ener-
gii powodują przenoszenie 
się produkcji w inne regiony 
świata. Wobec tego wystoso-
wałem list do Franka Timmer-

mansa- zupełnie apolityczny, 
który podpisali członkowie 
większości ugrupowań w Par-
lamencie Europejskich (min. 
byli Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Je-
rzy Buzek i Antonio Tajani) 
w sprawie obrony gazu jako 
pewnego i bezpiecznego źró-
dła energii. Zaskoczył mnie 
fakt, że komisarz Timmer-
mans odpowiedział na ten 
apel bardzo konstruktywnie. 
Odpowiedział, że na bieżąco 

będzie monitorował ten temat 
i oczekuje na dalsze konsulta-
cje 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 nie-
zawodnym źródle energii. Bę-
dąc członkiem zespołu ds. po-
lityki budynkowej Parlamentu 
Europejskiego w trakcie prze-
glądu technicznego budyn-
ków w Brukseli zadałem bar-

dzo 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 przeciw-
ko inwestorom z różnych al-
ternatywnych źródeł energii 
w tym odnawialnych. Stoję 
jednak na stanowisku, że gaz 
był jest i będzie pewnym źró-
dłem energii dla gospodarki 
całej Unii Europejskiej.

SILNA EUROPA. 
BEZPIECZNA POLSKA

Z Parlamentu Europejskiego

aktywność podczas Komisji econ w brukseli

fot. arch. Bogdana R
zońcy
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Dwaj nauczyciele: Ignacy Rejmak (jeden z bohaterów filmu dokumentalnego „Nieletni inżynierowie”) oraz Przemysław Rojewski (specjalista 
od doświadczeń)  w przystępny i niecodzienny sposób wytłumaczą uczniom zagadnienia z fizyki. Od 15 września rusza projekt „Fizyka dla 

nieletnich“, a w nim oprócz kolejnych odcinków już na starcie 100 doświadczeń, które nauczyciele mogą wykorzystać na zajęciach.

F izyka dla nieletnich” to ze-
staw cotygodniowych, kil-
kunastominutowych pro-
gramów wyjaśniających 

w przystępny i zabawny sposób 
najważniejsze kwestie z progra-
mu fizyki w szkołach podstawo-
wych oraz szkołach średnich. Do 
tego – już na starcie – dostępne 
jest 100 doświadczeń z kilku 
działów, które będą na bieżąco 
uzupełniane.

Pomysł na „Fizykę dla nielet-
nich” powstał przy okazji obser-
wacji Ignacego Rejmaka przy 
pracach nad filmem „Nieletni 
inżynierowie”.

– Zachwycił nas sposób, w jaki 
wyjaśniał uczniom to, co wyda-
wało się dla nich kompletnie nie-
zrozumiałe. Wyjaśniał bez pod-
ręcznika, bazując na własnych 
pomysłach i poczuciu humoru 
– mówi Aleksandra Skowron, 
producentka i reżyser z firmy 
Mediolia. – Potem okazało się, 
że będzie uczył w szkole z jedną 
z najnowocześniejszych w Eu-
ropie szkolnych pracowni. Wraz 
z przyjacielem, Przemkiem Ro-
jewskim, tworzy unikalny duet, 
który starszym może przypomi-
nać prowadzących Sondę, Kurka 
i Kamińskiego.

„Fizyka dla nieletnich” skiero-
wana jest do uczniów klas 7–8 
szkół podstawowych, a także 

młodzieży z klas 1–4 liceów oraz 
1–5 techników oraz ze szkół za-
wodowych. Projekt przeznaczo-
ny jest też dla nauczycieli fizyki 
oraz przedmiotów zawodowych, 
którzy otrzymają pomoce dy-
daktyczne (doświadczenia, 
a z czasem także komentarze 
metodyków). Wszystko to przy-

da się tak podczas zajęć sta-
cjonarnych, jak i tych online, 
na czas pandemii.

Udostępnienie filmów 
i doświadczeń bezpłatnie 
wszystkim nauczycielom 
i uczniom w Polsce było 
możliwe dzięki zaangażo-
waniu się w projekt Funda-

cji Polskiej Grupy Ener-
getycznej.

– Projekt „Fizyka dla 
nieletnich” pomaga 
rozwijać zainteresowa-
nie naukami ścisłymi 
i zachęca do wybie-
rania technicznych 
i inżynieryjnych kie-
runków kształcenia. 
Absolwenci takich 
kierunków w przy-
szłości będą mogli znaleźć 
zatrudnienie m.in. w bran-
ży elektroenergetycznej – 
mówi Wojciech Dąbrow-
ski, prezes zarządu PGE.

Uczniowie i nauczy-
ciele dzięki projektowi 

będą mieli dostęp do jednej 
z najlepszych w Europie szkol-
nych pracowni fizyki w wejhe-
rowskim Elektryku. Większo-
ści doświadczeń z projektu nie 
można bowiem przeprowadzić 
w standardowych, szkolnych 

pracowniach. Doświadczenia 
są też czasochłonne. Rozsta-
wienie sprzętu, kalibracja, po-
wtarzanie wyników nie zawsze 
jest możliwe podczas zaledwie 
45-minutowej lekcji.

Jan Michałowski

Fizyka (nie tylko) dla nieletnich

ODCINKI „FIZYKI DLA NIELETNICH” W KAŻDĄ ŚRODĘ NA KANAŁACH:
www.underage.pro/fizyka oraz YouTube Nieletni Profesjonaliści
DOŚWIADCZENIA Z FIZYKI > www.underage.pro/fizyka/doswiadczenia
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Nieletni inżynierowie” 
w reżyserii Aleksandry 
Skowron i nominowa-
nej do Oscara Hanny 

Polak (za „Dzieci z Leningradz-
kiego”) to wynik obserwacji 
trzech lat życia grupy nastolat-
ków oraz ich nauczyciela z nie-
wielkiego, pomorskiego Lębor-
ka. Twórcy wybrali zwyczajne 
dzieci między 12 a 15 rokiem 
życia, w szczególnie ważnym 
dla nich momencie, kiedy każdy 
nastolatek zmienia się najbar-
dziej zarówno mentalnie, jak 
i fizycznie.

W trakcie zdjęć uwagę twór-
ców zwrócił nauczyciel, któ-
ry miał na uczniów olbrzymi 
wpływ. Już pierwszego dnia 
szkoły kazał im się pozbyć pod-
ręczników. Zainspirowani przez 
inżynierów pracujących nad pol-
skim satelitą PW–Sat2 ucznio-
wie próbowali zbudować testo-
we modele żagli satelitarnych…

Efektem jest film o tym, jak 
spotkanie na swojej drodze od-
powiednich osób może wpłynąć 
na życie nastolatków. I o tym, 
jak dorosły, pełen charyzmy na-
uczyciel może się zmienić pod 
wpływem uczniów.

„Nieletni inżynierowie” to 
pełen humoru i refleksji portret 
współczesnej młodzieży. Inspi-
racja dla młodszych widzów, 
a dla innych sentymentalna po-
dróż w ich przeszłość.

Od premiery we wrześniu 
ubiegłego roku „Nieletni inży-
nierowie” zdążyli już wygrać 
trzy festiwale filmowe: The 
Satisfied Eye International 
Film Festival w Wielkiej Bry-
tanii, DELCO Fest w USA, 
a także Aryan International 
Children’s Film Festival of 
Jaipur w Indiach. Film był też 
prezentowany na festiwalach 
m.in. w Brazylii, Czechach, 
Francji, Kanadzie, Libanie, 
Maroku, Rosji, Włoszech 
i wielu innych krajach.

– Po pokazach filmu podcho-
dziło do nas wielu młodych lu-
dzi, którzy żałowali, że nie mają 
takiego nauczyciela jak Ignacy – 
mówi Aleksandra Skowron, re-
żyser i producent filmu. – Kon-
tynuacja naszej przygody była 
zatem naturalna. Chcieliśmy 
spełnić marzenia tych widzów 
i stąd wziął się nowy projekt „Fi-
zyka dla nieletnich” w wersji na 
YouTube. Jan Michałowski

„Nieletni inżynierowie” ponownie w kraju
Już w sobotę, 25 września o godz. 9.10 premiera 

telewizyjna „Nieletnich inżynierów”. Tym unikalnym 
filmem dokumentalnym, który powstawał przez kilka 
lat, zachwyciły się widownie na festiwalach w Wielkiej 

Brytanii, Stanach Zjednoczonych a nawet Indiach. 
Olbrzymim atutem filmu jest muzyka oskarowego 

twórcy Jana A.P. Kaczmarka.

Reklama
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OGŁOSZENIE

willa la-nel 
reWa, ulica morsKa 17 ► POkOjE 2, 3, 4 OSOBOWE

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

czas pandemii mocno 
uderzył w turystykę, 
wyjazdy są ograniczo-
ne, lub uniemożliwio-

ne. Jednocześnie jest nadzie-
ja, że już niebawem horror 
się skończy. A po pandemii, 
warto pomyśleć o odpoczynku 
w Polsce. Jeśli nie pasuje Ci 
wielogodzinna podróż w da-
lekie zakątki, wartym rozwa-
żenia kierunkiem jest Rewa 
– nadmorska miejscowość 
w powiecie Puckim, w gmi-
nie Kosakowo. Cisza, spokój, 
morze, a do tego… dojazd 
komunikacją miejską z Trój-
miasta! Podróż z Warszawy 
zajmie raptem 4 godziny. 
Rewa jest miejscem spokoj-
nym, bez charakterystycznego 
dla innych bałtyckich kuror-
tów gwaru, jednocześnie jest 
jednak świetnie skomuniko-
wana z Trójmiastem. Atrak-
cje miejscowości to nie tylko 
plaże i kąpielisko (choć atu-
tem jest dość płytka woda Za-
toki Gdańskiej i Puckiej oraz 
znacznie rzadsze niż w innych 
miejscach Bałtyku występo-
wanie Sinic), ale też dosko-
nałe warunki do uprawiania 
wodnych sportów, między 
innymi KiteSurfingu (warun-
ki do jego uprawiania są jed-
ne z najlepszych w Europie) 
i WindSurfingu. Atutem jest 
jedno z największych na Bal-
tykiem stężenie jodu, a także 
tereny o ogromnych walorach 
ekologicznych – cały obszar 
wokół miejscowości objęty 
jest programem Natura 2000. 
Pobliski rezerwat Mecheliń-
skie Łąki to miejsce występo-
wania wielu rzadkich roślin 
i zwierząt (głównie ptaków). 
Dla mieszkańców Trójmiasta 
Rewa to częsty cel wypadów 
na weekend. Pomaga w tym 
bezpośrednie połączenie au-
tobusowe z Gdynią. Miejsco-
wość może być też doskona-
łym miejscem do odwiedzenia 
dla mieszkańców stolicy. Naj-
szybciej do Rewy dojedziemy 
pociągiem. Podróż expressem 
do Gdyni trwa nieco ponad 
trzy godziny. Z Dworca Głów-
nego można albo dojechać 
autobusem miejskim (oko-
ło 45 minut) albo taksówką 
(Czas przejazdu 20 minut). 

(az)

a po pandemii 
spotkajmy się 
w rewie!

fot. O
D

H
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siedem punktów w trzech me-
czach – to dorobek reprezentacji 
Polski po spotkaniach z albanią, 
san marino i anglią. Wynik, któ-
ry przed spotkaniami bralibyśmy 
w ciemno. Podopieczni Paulo 
sousy raczej nie zajmą pierw-
szego, dającego awans miejsca 
w grupie. szansa na drugie, da-
jące awans do barażu miejsce  
jest jednak bardzo duża.

Po kapitalnym meczu Pola-
cy zremisowali z wicemi-
strzami Europy, czwartą 
drużyną świata, reprezen-

tacją Anglii 1:1. Bohaterem spo-
tkania został strzelec gola 
w doliczonym czasie gry, 
Damian Szymański. 
Zawodnik powołany 
w trybie awaryjnym, 
w związku z kontu-
zjami innych piłkarzy. 
Wcześniej nasz zespół po-
konał Albanię (4:1) i San Ma-
rino (7:1).  Szanse na pierwsze 
miejsce w grupie są już iluzoryczne 
(Anglicy musieliby stracić punkty 
u siebie z Albanią i Węgrami). Ale 
drugie miejsce i gra w barażach  są 
realne. A z grą taką jak na Narodo-
wym awans w trudnych barażach 
jest jak najbardziej realny. 

Polacy eliminacje Mistrzostw 
Świata w Katarze rozpoczęli nieco 
pechowo. W Budapeszcie zremi-
sowali 3:3 z Węgrami. Potem po-
konali Andorę 3:0 i w osłabieniu 
(bez Roberta Lewandowskiego) 
przegrali z Anglia na Wembley 
1:2. Potem w dramatycznych oko-
licznościach odpadli z mistrzostw 
Europy.

Wrześniowe spotkania elimina-
cyjne były kluczowe. Najpierw na 
Stadionie Narodowym podopiecz-
ni Paulo Sousy spotkali się z Alba-
nią. Wygrali 4:1 po pięknych ak-
cjach bramkowych (gole Roberta 
Lewandowskiego, Adama Buksy, 
Grzegorza Krychowiaka, Karola 
Linettego), ale mało przekonującej 
grze (słaba pierwsza połowa, prze-
ciętna druga). 

Potem w Serravale Polacy poko-
nali San Marino 7:1 (dwie bram-
ki Lewandowskiego, trzy Adama 
Buksy, po jednej Karola Świder-
skiego i Karola Linettego). 

Wreszcie w dramatycznych 
okolicznościach zagrali z Anglią. 
W meczu z podtekstami (więcej 
na ten temat obok) Biało-Czerwo-
ni zremisowali z Synami Albionu, 
czwartą drużyną świata i wicemi-
strzami Europy 1:1 (gola dla Pol-
ski w doliczonym czasie zdobył 
Damian Szymański, z podania Le-
wandowskiego). 

Polacy wywalczyli 7 punktów 
w meczach wrześniowych. A w ca-
łych eliminacjach mają punktów 
11. Zajmują w grupie trzecie miej-
sce – pierwsza jest Anglia z 16 
punktami (raczej jej pozycja jest 
niezagrożona). Druga jest Albania 

z 12 punktami. Trzecia jest Polska. 
A czwarte miejsce zajmują Węgrzy 
z 10 punktami. 

9 października Biało-Czerwoni  
zagrają w Warszawie z San Mari-
no. 12 października w Tiranie z Al-
banią. 12 listopada na wyjeździe 
z Andorą. I na koniec eliminacji 
15 listopada w Warszawie z Wę-
grami. 

Polska – Anglia 1:1 (0:0)
0:1 Harry Kane 72’
1:1 Damian Szymański 90+2’
Polska: Szczęsny – Dawidowicz 

Bednarek, Glik (80’ Helik) – Jóźwiak 
(80’ Frankowski), Linetty, Krychowiak 

(68’ Szymański), Moder, Puchacz 
(80’ Rybus) – Buksa (63’ Świderski), 
Lewandowski.

Anglia: Pickford – Walker, Stones, 
Maguire, Shaw – Sterling, Phillips, 
Mount, Rice, Grealish – Kane

San Marino – Polska 1:7 (0:4)
0:1 – Robert Lewandowski 4′
0:2 – Karol Świderski 16′
0:3 – Robert Lewandowski 21′
0:4 – Karol Linetty 44′
1:4 – Nicola Nanni 47′
1:5 – Adam Buksa 67′
1:6 – Adam Buksa 90’+2’
1:7 – Adam Buksa 90’+4’
 
San Marino: Elia Benedettini – Ales-

sandro D’Addario, Filippo Fabbri 
(66’ Giacomo Conti), Cristian Brolli 
(46’ Michele Cevoli), Dante Rossi 
(38’ Fabio Tomassini) – Andrea Gran-
doni, Lorenzo Lunadei, Enrico Goli-
nucci, Marcello Mularoni, Nicola Nanni 
(73’ Mirko Palazzi) – Matteo Vitaioli 
(46’ Jose Hirsch)

 
Polska: Wojciech Szczęsny (46’ Łu-

kasz Skorupski) – Tomasz Kędziora, 
Michał Helik, Kamil Piątkowski, Tymo-
teusz Puchacz (66’ Nicola Zalewski) 
– Jakub Kamiński, Damian Szymań-
ski, Karol Linetty (79’ Przemysław 
Frankowski), Jakub Moder (46’ Bar-
tosz Slisz) – Karol Świderski, Robert 
Lewandowski (46’ Adam Buksa)

Polska – Albania 4:1 (2:1)
1:0 Robert Lewandowski 12’
1:1 Sokol Cikalleshi 25’
2:1 Adam Buksa 44’
3:1 Grzegorz Krychowiak 54’
4:1 Karol Linetty 89’
 
Polska: Wojciech Szczęsny – Bar-

tosz Bereszyński (33’ Paweł Dawido-
wicz), Jan Bednarek, Kamil Glik, Ma-
ciej Rybus (81’ Tymoteusz Puchacz) 
– Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, 
Kamil Jóźwiak, Przemysław Fran-
kowski (62’ Karol Linetty) – Robert 
Lewandowski, Adam Buksa (81’ Karol 
Świderski)

Albania: Etrit Berisha – Marash 
Kumbulla, Berat Djimsiti, Ardian Ismaj-
li – Keidi Bare, Klaus Gjasula, Elseid 
Hysaj, Lorenc Trashi (67’ Odise Ro-
shi)- Amir Abrashi Rey Manaj (68’ Be-
kim Balaj) – Sokol Cikalleshi (82’ Myrto 
Uzuni)

kupiony spokój drużyny Sousy
sieDem PunKTóW W Trzech meczach. remis z anGliKami. Wciąż W Grze o munDial!

Polacy zagrają jeszcze z San Marino u siebie, 
z Albanią na wyjeździe, Andorą na wyjeździe 

i Węgrami u siebie. Awans na mundial zapewni 
sobie zwycięzca grupy. Drugie miejsce 

to przepustka do barażu

Robert 
Lewandowski 

potwierdził klasę, z Albanią i San Marino strzelił swoją 70., 71 i 72. bramkę, a w meczu z Anglią zaliczył asystę przy golu Damiana Szymańskiego
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w ostatnim dniu 
okna transfe-
rowego mistrz 
Polski wreszcie 

wykazał się aktywnością. Do 
klubu z Łazienkowskiej trafili 
dwaj cenni piłkarze, reprezen-
tanci swoich krajów. To Lirim 
Kastrati z Dinama Zagrzeb 
i Ihor Charatin z Freencvarosu 
Budapeszt. Pierwszy występu-
je w barwach Kosowa. Drugi 

ma za sobą kilka występów 
w kadrze Ukrainy. 

Legioniści osiągnęli ostat-
nio sukces awansując do 
fazy grupowej Ligi Europy. 
Problemem był jednak brak 
głębi składu. O ile pierwszy 
zespół dawał radę, o tyle licz-
ba wartościowych zmienni-
ków pozostawiała wiele do 
życzenia. Szczególnie wo-
bec odejścia reprezentanta 

Chorwacji Josipa 
Juranovicia, by-
łego reprezentanta 
Polski Pawła Wszołka 
(przed sezonem) i kon-
tuzji Bartosza Kapustki. Na 
szczęście działacze sypnęli 
groszem i w końcówce okna 
transferowego postawili na 
wzmocnienia.

Do Legii trafili dwaj repre-
zentanci swoich krajów – Li-

rim 
Kastra-

ti z Kosowa oraz Ihor Chara-
tin z Ukrainy. Pierwszy wy-
stępował ostatnio w Dynamie 
Zagrzeb. Drugi w Ferencva-
rosi Budapeszt. Kastrati jest 

skrzydłowym. Charatin 
wszechstronnym po-

mocnikiem, najczęściej 
grającym w środku pola.
Z Legii chwilowo odchodzi 

za to młody napastnik Maciej 
Rosołek. Tak, jak rok temu zo-
stał on wypożyczony do Arki 
Gdynia. W ubiegłym sezonie 
w barwach pierwszoligowca 
zdobył 10 bramek. 

(az)

Już 15 września Legia 
Warszawa rozpocznie 
grę w fazie grupowej 
Ligi Europy. Rywala-

mi będą Spartak Moskwa, 
Leicester i Napoli. Pierwsze 
spotkanie mistrzowie Polski 
rozegrają w Moskwie. 

Spartak Moskwa – to z tym 
zespołem zacznie i skończy 
rozgrywki fazy grupowej 
Ligi Europy warszawska Le-
gia. To mogą być decydujące 
spotkania o przynajmniej 
trzecim miejscu. Mistrzowie 
Polski trafili na mocnych ry-
wali. Oprócz Legii w grupie 
„C” zagrają włoskie Napoli, 
angielskie Leicester, rosyjski 
Spartak Moskwa. W sobotę, 
28 sierpnia legioniści poznali 
terminarz. W pierwszej ko-
lejce, 15 września pojadą do 
Moskwy. W ostatniej kolejce 
Legia i Spartak spotkają się 
w Warszawie. Dwumecz ze 
Spartakiem ma kilka podtek-
stów. Po pierwsze – dziesięć 
lat temu Legia po kapital-
nym dwumeczu (2:2 w War-
szawie, 3:2 dla legionistów 
w Moskwie) wyeliminowa-

ła Rosjan i awansowała do 
fazy grupowej LE. Po dru-
gie – o ile Napoli i Leicester 
mogą być poza zasięgiem, to 
ze Spartakiem Legia może 
walczyć o trzecie miejsce. 
Przypomnijmy, że zwycięzca 
grupy automatycznie awan-
suje do 1/8 finału Ligi Euro-
py. Drugi zespół zagra w 1/16, 
razem ze „spadkowiczami” 
z Ligi Mistrzów. Czyli zespo-

łami, które w fazie grupowej 
Champions League zajęły 
trzecie miejsce. Trzeci zespół 
w fazie grupowej Ligi Europy 
„spada” do Ligi Konferen-
cji, gdzie zagra w 1/16 fina-
łu. Ostatni w grupie odpada 
z pucharów. A więc dwumecz 
ze Spartakiem może mieć 
decydujące znaczenie o tym, 
który z dwóch zespołów zagra 
dalej wiosną w pucharach.

rePrezenTanci KosoWa i uKrainy zaGrają W leGii

TERmINARZ LIGI EuROPY

fot. Pixabay

mistrz Polski zbroi 
się na europę

zaczną w moSkwie, 
Skończą w warSzawie

Terminarz Grupy „C” Ligi Europy
15 września, 16.30 – Spartak Moskwa – Legia Warszawa
16 września, 21.00 – Leicester City – SSC Napoli
30 września, 18.45 – Legia Warszawa – Leicester City
30 września, 18.45 – SSC Napoli – Spartak Moskwa
20 października, 16.30 – Spartak Moskwa – Leicester City
21 października, 21.00 – SSC Napoli – Legia Warszawa
4 listopada, 18.45 – Legia Warszawa – SSC Napoli
4 listopada, 21.00 – Leicester City – Spartak Moskwa
24 listopada, 16.30 – Spartak Moskwa – SSC Napoli
25 listopada, 21.00 – Leicester City – Legia Warszawa
9 grudnia, 18.45 – Legia Warszawa – Spartak Moskwa
9 grudnia, 18.45 – SSC Napoli – Leicester City

na tym stadionie legia rozpocznie grę w lidze europy
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