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Dramatyczna sytuacja w szpitalu praskim

Tak odradzała 
się Polska

Patriotyzm wczoraj, dziś, jutro

Legia przedostatnia w Lidze. 
sezon naJgorszY od 30 Lat! >> str. 16

2 listopada szpital praski 
został placówką covidową. Po 
raptem kilku dniach nastąpiło 

przeciążenie instalacji tlenowej. 
Placówka wstrzymała przyjęcia 

nowych pacjentów  
>> str. 3

warszawski

Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora – pisał poeta. I to prawda. W miesiącu tym czcimy i rocznice 
odzyskania niepodległości, i powstania listopadowego. Ale też to czas wspomnień o zmarłych, poprzednich 
pokoleniach. Sukcesach,  ale tez tragediach, jak krwawa rzeź Pragi. Czas, w którym warto się zastanowić nad 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Polski. I tym, czym ma być patriotyzm. I oddać hołd przeszłym 
pokoleniom >> str. 2, 4, 5

WICeburmIStrz ŚródmIeŚCIA 
WICePrezydentem StoLICy >> str. 7

WArSzAWA bez metrA. 
nA PIerWSzej I drugIej LInII! >> str. 6

Instalacja tlenowa przeciążona. 
Nie przyjmują pacjentów!
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Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Jan Pa-
derewski, Wincenty Wi-
tos, Ignacy Daszyński, 

Wojciech Korfanty, Zdzisław 
Lubomirski, kard. Kazimierz Ka-
kowski, Józef Ostrowski, Stefan 
Żeromski, Jędrzej Moraczewski. 
Narodowa Demokracja, ruch lu-
dowy, chadecja, Polska Partia 
Socjalistyczna. Rada Regencyj-
na Królestwa Polskiego, Komitet 
Narodowy Polski, rząd Republiki 
Zakopiańskiej. Błękitna Armia 
Hallera, armia Dowbor Muśnic-
kiego. Żołnierze I, II i III brygady. 
Polska Organizacja Wojskowa, 
Legiony Polskie. Powstańcy wiel-
kopolscy. Powstańcy śląscy. Or-
lęta Lwowskie. Uczestnicy wojny 
polsko-bolszewickiej. Nie sposób 
wymienić wszystkich. Inteligencja 
i chłopi, robotnicy i duchowni, 

ziemianie i mieszczanie, arysto-
kraci i żołnierze. Wszystkie (pra-
wie wszystkie)  opcje politycz-
ne, wszystkie grupy społeczne, 
we wszystkich trzech zaborach. 
W czasie Wielkiej Wojny  (dziś na-
zywanej I wojną światową)  sta-
nęli do walki o wolna Polske. Po 
123 latach niewoli udało się ja 
odzyskać. Rada Regencyjna Kró-
lestwa Polskiego już od 1916 r. 
opracowywała podstawy prawne 
dla przyszłego państwa. To pięk-
ny przykład zachowawczego kon-
serwatyzmu, który bardzo pomógł 
w przygotowaniu podstaw dla 
nowego państwa. 103 lata po 
odzyskaniu niepodleglosci może-
my chylic czola przed pokolenia-
mi naszych przodkow. Zarówno 
przed wielkimi postaciami, wy-
mienionymi powyżej, jak i szere-
giem zwyczajnych ludzi, bez któ-

rych odzyskanie niepodległości 
nie byłoby możliwe. wspominam 
mojego dziadka, Pawła Harczu-
ka, żołnierza Wielkiej Wojny, po-
tem wojny polsko-bolszewickiej, 
który na front poszedł w wieku 
lat siedemnastu. Potem służył 
w Korpusie Obrony Pogranicza, 
w „Dwójce”. A po II wojnie nigdy 
nie wrócił do kraju. Wspominam 
Jana Doleśniaka, pradziadka mo-
jej małżonki, który walczył w Le-
gionach, Bitwie Warszawskiej, 
potem wieziony w Starobielsku, 
cudem uniknął Katynia (w oko-
licznościach godnych sensacyjne-
go filmu). Zmarł w czasach sta-
linowskich. Tegoroczna rocznica 
odzyskania niepodległości przy-
padła w czasie, gdy na polskiej 
wschodniej granicy (i wschodniej 
granicy Europy) mamy do czynie-
nia z realnym kryzysem politycz-

nym, wojennym, humanitarnym. 
Wschodni dyktator barbarzyńca 
próbuje sterroryzować Europe 
i Polskę przerzucając na jej teren 
ogromne liczby ludzi. Przypomi-
nają się znane z historii sceny 
z oblężenia Głogowa, gdy dzieci 
przywiązywane były do maszyn 
oblężniczych. Ale jedno nie ulega 
wątpliwości. To Łukaszenko i Pu-
tin są winni tej tragedii, która się 
dzieje. Są współczesnymi barba-
rzyńcami.
Legia Warszawa pod wodza no-
wego szkoleniowca na razie się 
nie odbila. Przypomina się sezon 
1991/92. Trzydzieści lat temu le-
gioniści również bronili się przed 
spadkiem. Sezon po tym, gdy  za-
chwycili cala Europe awansując 
do półfinału Pucharu Zdobywców 
Pucharów.  O tym piszemy na 
stronie 16.
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Na granicy Polski i Bia-
łorusi trwa kryzys hu-
manitarny. Ścierają się 
dwie racje. Humanitarna 

(ludziom bezwzględnie należy się 
pomoc) i racja odpowiedzialności. 
Pomagać trzeba. Jednak robić to 
trzeba roztropnie. O tym, jak koń-
czy się niekontrolowane otwarcie 
granic, pokazuje tragedia Libanu. 
Kraj ten wpuścił na swoje teryto-
rium pół miliona Palestyńczyków, 
dwa miliony Syryjczyków. Dziś jest 
tam dramat. Potworny dramat. 
Kraj po prostu tego nie udźwignął. 
U nas nie byłoby pewnie aż tak, 
choć nie oszukujmy się – dziś Pu-
tin z Łukaszenką wyślą setki lu-
dzi, jutro tysiące, pojutrze i setki 
tysięcy. Efektem pełnego otwarcia 
granicy byłoby zamkniecie naszej 
granicy zachodniej, całkowita utra-
ta wiarygodności. Dziś moim zda-
niem należy bezwzględnie granicy 
bronić. Ale tez dopuścić w miarę 
możliwości pomoc humanitarna 
(na tyle, na ile to realne), Frontex 
(co pomoze umiędzynarodowić 
problem) wreszcie pozwolić dzien-
nikarzom (najlepiej akredytowa-
nym i przeszkolonym korespon-
dentom wojennym) relacjonować 
sytuacje.

A fgańczycy sprze-
dają swoje 
dzieci” – tego 
typu nagłówki 

zdominowały w ostatnich 
tygodniach informacje 
z Afganistanu. W ubiegłym 
miesiącu rozmawiałam 
na ten temat z Afganką 
mieszkającą w Niem-
czech. Potwierdziła, że ta-
kie sytuacje mają miejsce. 
Jej zdaniem będzie ich 
coraz więcej bo wielu ludzi 
już żyje na skraju nędzy.
Słusznie, że świat Zacho-
du oburza się na to, że lu-
dzie sprzedają swoje dzie-
ci. Temat nie jest jednak 
nowy. Powiedziałabym 
bardziej dosadnie – on 
jest stary, bardzo stary 
i bardzo bolesny. Zasta-
nawiałam się jak można 
pomóc ludziom w takiej 
sytuacji. Rodzicom, którzy 
decydują się na tak dra-
styczny krok. I nie mam 
rozwiązania.
Załóżmy, że ktoś mówi 
takiej rodzinie: Słuchajcie 

ja od was kupię waszą kil-
kuletnią córkę, tylko nie 
oddawajcie jej starcowi, 
którego w normalnych 
warunkach nazywa się po 
imieniu – pedofilem. I te-
raz tak – „zakup” człowie-
ka to coś, co nie mieści 
się w naszej głowie, jest 
jak topór wbity w samo 
serce zachodniej cywiliza-
cji. Ludzi się nie kupuje. 
Za chwile podniosłyby się 
głosy, że „Europejczycy 
kupują sobie dzieci od 
zdesperowanych Afgań-
czyków żerując na ich nę-
dzy”. Już widzę te artyku-
ły. I oczywiście zakładam 
margines nieufności, czy 
aby intencja kupującego 
jest czysta i szlachetna, 
czy z gatunku takich, za 
które słusznie idzie się za 
kraty. Tak czy inaczej ta-
kie wyjście to złe wyjście. 
Drugie – wręczyć rodzinie 
dziewczynki pieniądze, 
które obiecał dać za nią 
chętny nabywca z sąsied-
niej wioski. Załóżmy, że 

ta rodzina ma dług wobec 
„kupca” i tak zamierza go 
spłacić. A ten, absolutnie 
pozbawiony skrupułów 
wykorzystuje sytuację. 
co się dzieje? Zostawiam 
pieniądze, rodzina może 
zachować dziecko, wszy-
scy zadowoleni. czyżby? 
Za chwilę znowu nie bę-
dzie co do garnka włożyć, 
sąsiad jest zawiedziony, 
że nie oddano mu obie-
canej zapłaty, robi się 
dym w wiosce i poza nią. 
A dziewczynka i tak być 
może podzieli los innych 
sprzedawanych dzieci, 
tylko z pewnym opóźnie-
niem. czyli co? Znowu 
złe wyjście. Pomoc hu-
manitarna…Tak, oczywi-
ście. Będzie potrzebna 
i to do końca świata. 
Pytanie, czy zawsze trafi 
tam, gdzie powinna. By 
odwieść rodziny od de-
cyzji, które sprowadzą 
nieszczęście na ich dzie-
ci. Nie mam odpowiedzi. 
Może Państwo mają.

dzieci są sprzedawane. ja powstrzymać 
haniebny proceder?
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Instalacja tlenowa przeciążona. 
Nie przyjmują pacjentów!

Pół kilometra nowej jezdni

2 listopada Szpital Praski zo-
stał placówką covidową. Po 
pięciu dniach nastąpiło prze-
ciążenie instalacji tlenowej. 
Placówka wstrzymała przy-
jęcia nowych pacjentów.

128 pacjentów COVID+ na 
tlenie. Osiągnęliśmy poziom 
wydolności instalacji tlenowej. 
Strażacy z PSP przystąpili do 
prewencyjnego odladzania re-
duktora głównego i parownic” 
– napisała placówka w swoich 
mediach społecznościowych. 
Przypomnijmy, że kilka dni 
temu szpital został przezna-
czony w placówkę covidową.  
Miało do niego trafić 270 pa-
cjentów z COVID-19. Dziś 
przebywa tam 128 pacjentów 
z koronawirusem. I okaza-
ło się, że instalacja tlenowa 
osiągnęła krytyczny poziom 
wydolności. Po pięciu dniach   
szpital przerwał przyjmowanie 
nowych pacjentów.

„Uprzedzaliśmy, że szpital 
nie jest w stanie przyjąć 271 
pacjentów stricte covid+. Sza-
cowaliśmy liczbę pacjentów 
covid+ na 80-100 (w zależno-
ści od rodzaju tlenoterapii). 
Dlatego pełni odpowiedzialno-
ści za bezpieczeństwo, zdrowie 

i życie  pacjentów odwołaliśmy 
się od decyzji Ministra Zdro-
wia, który nakazał nam stwo-
rzenie szpitala covidowego, 
zamiast rekomendowanego  
przez nas szpitala covidowego 
wielospecjalistycznego” – na-
pisała we wpisie w mediach 
społecznościowych Renata 

Kaznowska, wiceprezydent 
Warszawy. „99 proc pacjentów 
szpitala to czysty covid, a nie 
leczenie chorób współistnieją-
cych. Straż  pożarna,  prewen-
cyjnie dokonuje odszronienia 
parownic i reduktora główne-
go. Dziękujemy” – podsumo-
wała na Facebooku.

Pod koniec października pa-
cjentów przestał przyjmować 
Szpital Południowy. 24 paź-
dziernika 2021 roku, w pla-
cówce padł rekord liczby przy-
jętych pacjentów – 270 osób. 
Z powodu ogromnego pobo-
ru tlenu instalacja  została 
uszkodzona – przypomnieli 

miejscy urzędnicy. jak infor-
mowal niedawno Urząd Mia-
sta w placówce trwa budowa 
nowej niezależnej instalacji. 
Od piątku, 12 listopada Szpital 
Południowy planuje wznowić 
przyjęcia pacjentów zakażo-
nych  COVID-19.

(źródło: NTW, Facebook.com)

GOCŁAW ► BOrA-KOmOrOWSKIegO już PO remONcIe

COVID-19 ► DrAmATycZNA SyTuAcjA W SZPITAlu PrASKIm

W weekend drogo-
wcy przeprowa-
dzili remont pół-
kilometrowego 

odcinka ulicy Bora-Komorow-
skiego na Gocławiu. Niebawem 
pracować będą na Abrahama.

Ulica Bora-Komorowskie-
go na odcinku od Meissnera 
do skrzyżowania Meissnera 
i Abrahama jest już po re-
moncie – informuje Zarząd 
Dróg  Miejskich. Na ponad 
półkilometrowym fragmen-
cie jezdni drogowcy położyli 

nową nawierzchnię. Jak przy-
pomniał Zarząd Dróg Miej-
skich, w październiku na ok. 
470-metrowym fragmencie 
między ul. Fieldorfa „Nila” 
a skrzyżowaniem z ulicami 
Meissnera i Abrahama dro-
gowcy wymienili krawężniki. 
W weekend przeprowadzili 
remont nawierzchni. „Doce-
lowe roboty rozpoczęliśmy 
w piątkowy wieczór od sfrezo-
wania starego, mocno wyeks-
ploatowanego asfaltu. Potem 
wyczyściliśmy nawierzchnię 

i przystąpiliśmy do układa-
nia najpierw nowej warstwy 
wiążącej, a następnie – war-
stwy ścieralnej” – poinformo-
wał ZDM. Jak przypomina, 
wiosną remont przeszły obie 
jezdnie ul. Meissnera: „wyty-
czyliśmy też pasy rowerowe 
i uporządkowaliśmy parkowa-
nie. Podobne zmiany, choć bez 
wymiany na wierzchni, wpro-
wadziliśmy na ul. Umińskie-
go, a niebawem ich wdrażanie 
rozpocznie się na ul. Abraha-
ma” – podsumowuje  ZDM. Nowa nawierzchnia na ulicy Bora-Komorowskiego

fot. ZD
m

fot. W
ikipedia
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KAleNdArium OdzysKiWANiA NiePOdleGŁOśCi

tak odradzała się Polska

Za datę odzyskania nie-
podległości przez Pol-
skę uznaje się 11 listo-
pada 1918 roku. jednak 

w rzeczywistości cały proces 
zaczął się Aktem 5 listopada 
w 1916 roku. Rada Regencyj-
na ogłosiła niepodległość Pol-
ski 7 października 1918 roku. 
11 listopada Rada Regencyjna 
przekazała Jozefowi Piłsud-
skiemu zwierzchnictwo nad 
armia. Ale formalnie tworze-
nie rządu Piłsudskiemu Rada 
powierzyła 12 listopada, nazwę 
państwo przyjęło 15 listopada, 
a 29 listopada Piłsudski został 
Naczelnikiem Państwa. Oto 
najważniejsze wydarzenia, któ-
re doprowadziły do odzyskania  
niepodległości. 
• 5 listopada 1916 roku wła-

dze niemieckie i austriac-
kie wydały Akt 5 listopada.  
Zapowiadał on powstanie 
marionetkowego Królestwa 
Polskiego w 1918 roku.

• 14 stycznia 1917 roku rozpo-
częła działalność Tymczaso-
wa Rada Stanu.  Formalnie 
powstało  Królestwo Polskie. 

• 12 września 1917 roku  obo-
wiązki głowy państwa prze-
jęła  Rada Regencyjna Kró-
lestwa Polskiego.

• 7 października 1918 roku 
Rada Regencyjna ogłosiła 
niepodległość Polski.

• 12 października 1918 roku 
Rada Regencyjna przejęła 
od okupantów zwierzchność 
nad wojskiem.

• 13 października 1918 roku 
ogłoszenie niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Za-
kopiańską na czele z pisa-
rzem Stefanem Żeromskim; 
było to pierwsze miejsce na 
ziemiach polskich, gdzie 
otwarcie wypowiedziano 
posłuszeństwo władzom za-
borczym.

• 19 października 1918 roku – 
powstanie Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego.

• 23 października 1918 roku 
– powołanie rządu Józefa 
Świeżyńskiego.

• 28 października 1918 roku  
– W  Krakowie powołano 
Polską Komisję Likwidacyj-
ną dla Galicji i Śląska Cie-
szyńskiego, która przejąć 
miała władzę nad Galicją. 
Jej przewodniczącym był 
Wincenty Witos.

• 30 października 1918 roku 
– Rada Narodowa Księstwa 
Cieszyńskiego proklamowa-
ła przynależność państwową 
do Polski.

• 31 października 1918 roku 
Polacy zaczeli rozbrajanie 
garnizonów austriackich 
(m.in. Kraków, Cieszyn, 
Zakopane). komendant gar-

nizonu krakowskiego gen. 
Bolesław Roja wezwał naj-
starszych rangą polskich 
oficerów, by przejmowali od 
Austriaków komendy w Ga-
licji Zachodniej

• 1 listopada 1918 roku od-
działy Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW) rozpo-
częły rozbrajanie żołnierzy 
niemieckich i austriackich.  
W Lublinie powstał Związek 
Harcerstwa Polskiego, scala-
jąc polskie organizacje skau-
towe z trzech zaborów. We 
Lwowie Ukraińcy rozpoczęli 
przewrót. Był to  początek 
wojny polsko-ukraińskiej.

• 2 listopada 1918 roku w Ko-
mitet Pięciu proklamował 
w pełni suwerenną Republi-
kę Radomską. 

• 5 listopada 1918 roku po-
wstała Rada Delegatów Ro-
botniczych w Lublinie. 

• W nocy z 6 na 7 listopada 
1918 roku w Lublinie po-
wstał Rząd Ignacego Da-
szyńskiego. 

• 10 listopada 1918  roku na 
Dworzec Główny w Warsza-
wie przybył specjalny pociąg 
z Berlina. Przyjechał w nim 
Józef Piłsudski, zwolniony 
z więzienia w Magdeburgu. 
Komendanta powitał  re-
gent, książę Zdzisław Lubo-
mirski. Generał-gubernator 

Hans von Beseler formalnie 
przekazał władzę Radzie Re-
gencyjnej. 

• 11 listopada 1918 roku  Rada 
Regencyjna Królestwa Pol-
skiego oficjalnie przekaza-
ła zwierzchnią władze nad 
wojskiem brygadierowi Jó-
zefowi Piłsudskiemu. 

• Po pertraktacjach Piłsud-
skiego z Centralną Radą Żoł-
nierską wojska niemieckie 
zaczęły wycofywać się z Kró-
lestwa Polskiego. W ciągu 7 
dni ewakuowano ok. 55 tys. 
żołnierzy niemieckich

• 12 listopada 1918 roku Rada 
Regencyjna powierzyla Jó-
zefowi Piłsudskiemu misję 
utworzenia Rządu Narodo-
wego. Generalny guberna-
tor warszawski Hans von 
Beseler opuścił Królestwo 
Polskie. 

• 13 listopada 1918 roku  
Francja uznała Komitet Na-
rodowy Polski w Paryżu za 
rząd, dołączając go  do gro-
na zwycięskiej Ententy. 14 
listopada 1918 roku Rada 
Regencyjna rozwiązała się 
i przekazała władze pań-
stwową  Józefowi Piłsud-
skiemu, jako naczelnemu 
dowódcy. Piłsudski miano-
wal Ignacego Daszyńskiego 
prezydentem gabinetu mi-
nistrów. 

• 15 listopada 1918 roku pań-
stwo zmieniło nazwę z „Kró-
lestwo Polskie” na „Republi-
ka Polska”.

• 16 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski podpisał depe-
szę notyfikującą powstanie 
niepodległego Państwa Pol-
skiego. 

• 17 listopada 1918 roku po 
dymisji Daszyńskiego Józef 
Piłsudski mianował premie-
rem Jędrzeja Moraczew-
skiego.

• 21 listopada 1918 roku jako 
pierwszy Polskę uznał de 
facto rząd Republiki Nie-
mieckiej za pośrednictwem 
swojego posła w Warszawie 
Harry›ego Kesslera. Jednak 
polsko-niemieckie stosunki 
dyplomatyczne zerwano już 
15 grudnia. 

• 22 listopada 1918 roku pod-
pisano dekretu o podsta-
wach ustrojowych Republiki 
Polskiej. 

• 28 listopada 1918 roku pod-
pisano dekret o ordynacji 
wyborczej i o zarządzeniu 
wyborów do Sejmu Ustawo-
dawczego.

• 29 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski objął urząd „Tym-
czasowego Naczelnika Pań-
stwa”.

(tekst na podstawie materiałów 

ogólnodostępnych, źródło internet)

Choć data odzyskania 
niepodległości jest 
umowna, już w II RP 
dzień 11 listopada był 
uroczyście obchodzony 
jako najważniejsze 
obok 3 maja  święto 
państwowe
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I Rzeczpospolita skoń-
czyła się wraz z Rzezi 
Pragi. Walka o nie-
podległość zaczęła 

zaraz potem. Legiony we 
Włoszech i powstanie 
Mazurka Dąbrowskiego, 
wojny napoleońskie, Księ-
stwo Warszawskie. Po 
jego upadku – Królestwo 
Polskie podlegle carowi, 
formalnie królowi. Ale 
konstytucja nie była prze-
s t r z e g a n a . 
Wiec w la-
tach 1830-31 
Polacy zor-
g a n i z o w a l i 
p o w s t a n i e 
l i s t o p a d o -
we. Potem było powstanie 
krakowskie 1846, Wiosna 
Ludów 1848. Powstanie 
styczniowe 1863-64. Na-
stępnie wiele nurtów poli-
tycznych dążących do nie-
podległości, we wszystkich 
zaborach i na emigracji. 
W czasie I wojny światowej 
nurtami tymi były zorien-
towany na Austrie – naj-
słabszego zaborcę – nurt 
niepodległościowy Józefa 
Piłsudskiego. Zoriento-
wany na Rosje był z kolei 
nurt narodowej demokra-
cji Romana Dmowskie-

go. Obaj przywódcy mieli 
racje – Piłsudski miał 
świadomość, ze w oparciu 
o słabszego zaborcę ła-
twiej odbuduje podwaliny 
państwa. Dmowski słusz-
nie przewidywał, ze Rosja 
będzie wśród państw zwy-
cięskich. Ostatecznie Ro-
sja faktycznie była wśród 
państw zwycięskich. Ale 
pogrążyła się w chaosie 
rewolucyjnym. 11 listo-

pada 1918 
roku Rada 
Regencyjna 
K r ó l e s t w a 
P o l s k i e g o 
p r z e k a z a ł a 
władze Joze-

fowi Piłsudskiemu, który 
dzień wcześniej przyjechał 
do Warszawy z Magdebur-
ga. Państwo musiało swoje 
granice jeszcze wywalczyć. 
Powstanie Wielkopolskie 
wybuchło 27  grudnia 1918 
roku. Na Śląsku powsta-
nia były trzy. O ziemie 
wschodnie toczyło nowe 
państwo walki z Ukraiń-
cami (Orlęta Lwowskie), 
potem ramie w ramie 
z niedawnym wrogiem Po-
lacy stawiali czoło nawale 
bolszewickiej, zwyciężając 
w wojnie 1920-21.

temat numeru

lata nie było 
Polski na mapie 
swiata

123

Od Rzezi Pragi do 
NIEPODLEGŁOŚCI

103  lata temu Polska 
po 123 latach nie-

woli odzyskała niepodległość. 
Formalnie za dzień ten uznano 
11 listopada 1918 roku – to wte-
dy Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego przekazała władze 
Jozefowi Piłsudskiemu. Jednak 
podobnie jak utrata niepodle-
głości była procesem, tak samo 
procesem było jej odzyskanie. 
A i po 11 listopada niepodle-
glosc nalezalo obronić.  W za-
sadzie walka o kształt nowego 
państwa toczyła się jeszcze do 

1921 roku. A w roku 1920 udało 
się powstrzymać największe za-
grożenie – inwazje bolszewicka. 
W roku ubiegłym pisaliśmy, że 
obie drogi do niepodległości – 
i marszałka Piłsudskiego i Ro-
mana Dmowskiego  dały efekt 
w postaci odzyskanej wolności. 
Ale nie tylko tych dwóch mę-
żów stanu należy w tym miej-
scu wspomnieć. Za pierwszym 
stały zbrojne legiony, tradycja 
insurekcyjna i jagiellońska. 
Za drugim potężny i oddolny 
ruch narodowy. Ale pamiętać 

tez należy o ludowcach i Win-
centym Witosie,  o socjalistach 
i Ignacym Daszyńskim, czy 
zasługach przywódcy powstań 
śląskich, twórcy polskiej cha-
decji Wojciechu Korfantym. 
Wreszcie o Ignacym Paderew-
skim. Wybitnym muzyku, który 
wspomagał sprawę polska na 
Zachodzie. W kolejny Dzień 
Niepodległości warto zastano-
wić się nad tym, co z tradycji 
możemy dalej wykorzystać 
dziś, a co przekazać przyszłym 
pokoleniom. 

NiezŁOmNy duCh W CzAsie NieWOli

NA 103-leCie NiePOdleGŁOśCi

patriotyzm wczoraj, 
jutro i dziś

Polska na światową scenę 
dziejowa wchodzi na dobre 
wraz z chrztem w roku 966, 
który był czymś jak symbo-

liczne wejście do europejskiej wspól-
noty. Po okresie wczesnopiastowskim 
był trudny czas rozbicia  dzielnicowe-
go, który zaowocował jednak oddol-
nym jednoczeniem się ziem polskich, 
a potem powstaniem fundamentu 
przyszłej potęgi za ostatnich Piastów. 

Wiek XV to już wspólnota (jeszcze 
personalna, nie realna) Polski i Litwy. 
Ogromny wkład w europejska polity-
kę, słynny wykład Pawła Włodkowica 
o nienawracaniu pogan mieczem. 
Wreszcie wiek XVI, Rzeczpospolita  
Obojga Narodów, silne, jak na tamten 
czas demokratyczne, wielonarodowe 
państwo. Wiek XVII to tragiczne wojny, 
po nich upadek mieszczaństwa i śred-
niej szlachty, zubożenie totalne chłop-

stwa i stopniowe osuwanie się znacze-
nia państwa w wieku XVIII. Najpierw 
uzależnienie od Rosji. Potem I rozbiór 
Rzeczypospolitej. Rozpaczliwa próba 
ratowania, która przyniosła pierwsza 
w Europie i druga po amerykańskiej 
na świecie konstytucje 3 Maja. Potem 
jednak wojna polsko-rosyjska i drugi 
rozbiór. Powstanie kościuszkowskie, 
klęska, krwawa rzeź Pragi i III rozbiór, 
znikniecie z mapy świata.

fot. W
ikipedia

  1000 lAt PięKNej histOrii

mamy być z czego dumni

Kopia Konstytucji 3 maja 
eksponowana w sali senatorskiej

fot. Pixabay

fot. Pixabay
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W długi weekend kolejne utrudnienia w metrze. już jeździ po krótszej trasie ii linia, od czwartku, 11 listopada skrócona została pierwsza! z powodu prac 
technicznych kolej podziemna jeździ  na trasie dworzec Gdański-młociny. Wyłączone są trzy dzielnice: ursynów, mokotów, śródmieście, i aż 14 stacji: 
Kabaty – Natolin – imielin – stokłosy – ursynów – służew – Wilanowska – Wierzbno – racławicka – Pole mokotowskie – Politechnika – Centrum – świę-
tokrzyska – ratusz Arsenał.

Prace techniczne na 
pierwszej linii me-
tra na odcinku mię-
dzy stacjami Kabaty 

a Dworzec Gdański zaczęły 
się w czwartek, 11 listopada 
o 21.00 wieczorem. Potrwa-
ją do niedzieli, 14 listopa-
da.  Modernizowane są urzą-
dzenia sterowania ruchem 
pojazdów. Pociągi pojadą 
pomiędzy Dworcem Gdań-
skim a Młocinami według 
„niestandardowych rozkładów 
jazdy”. Tak, jak w czwartek, 
w niedzielę w metrze będzie 
obowiązywał świąteczny roz-
kład jazdy. Z kolei w piątek 
pociągi jadą zgodnie z sobot-
nim rozkładem jazdy, za to 
częściej w godzinach szczytów 
komunikacyjnych. 13 listo-
pada, w sobotę, metro będzie 
kursowało normalnie. W noce 

z piątku na sobotę i z soboty 
na niedzielę nie będzie kursów 
nocnych. Od 12 do 14 listopa-
da ZTM uruchomi  komunika-
cję zastępczą. Na tory wyjadą 
tramwaje linii uzupełniającej 
71. Pojadą trasą: Metro Mary-
mont – Słowackiego – pl. Wil-
sona – Mickiewicza – Andersa 
– pl. Bankowy – Marszałkow-
ska – Puławska – Metro Wila-
nowska. 12 listopada (piątek) 
zmieni się trasa tramwajów 
linii 14: Banacha – … – Puław-
ska – Woronicza – Wołoska – 
Marynarska – PKP Służewiec.

Od kilku dni po krótszej tra-
sie jeżdżą pociągi II linii. Od 
soboty 6 listopada do soboty 
13 listopada wieczorem za-
mknięte są stacje II linii Troc-
ka, Targówek Mieszkaniowy, 
Szwedzka. Metro jedzie tyl-
ko na trasie Księcia Janusza  

– Dworzec Wileński. Powo-
dem są prace przy rozbudowie 
drugiej linii. Z powodu zmian 
metro uruchomiło komunika-
cję zastępczą. Jak informuje 
Zarząd Transportu Miejskie-

go, budowa bródnowskiego 
odcinka drugiej linii metra 
wchodzi w kolejną fazę. Te-
raz stacje, które powstają na 
Bródnie trzeba zintegrować 
z funkcjonującym odcinkiem 
trasy. Robotnicy układają  ka-
ble energetyczne, telefonicz-
ne, systemów sterowniczych 
i światłowody. W efekcie za-
pewni to  łączność z dyspo-
zytorniami i centralą na STP 
Kabaty – informuje Zarząd 
Transportu Miejskiego.

W noce z piątku na sobotę 
przez dwa kolejne tygodnie 
metro na II linii jeździ krócej. 
W rezultacie skończy kurso-
wanie o godzinie 0.30. A przez 
cały dzień jeździ tylko na tra-
sie  Księcia Janusza – Dwo-
rzec Wileński. W związku ze 
zmianami metro uruchomiło 
zastępczą linię autobusową 

ZM2. Jeździ ona  trasą: Metro 
Trocka – Trocka – Unicka – 
Handlowa – M. Ossowskiego 
– Barkocińska – Myszkowska 
– Gorzykowska – Radzymiń-
ska – al. „Solidarności” – Tar-
gowa – Dw. Wileński. Autobu-
sy linii 140, 199, 245, 340 i 738 
pojadą po trasie wydłużonej 
do Dworca Wileńskiego. Auto-
busy linii 527 dojadą do Dwor-
ca Wschodniego. Na odcinku 
ograniczonym przystankami 
Bieżuńska i Dworzec Wileń-
ski pojazdy będą zatrzymy-
wały się tylko na przystanku 
Szwedzka. W przypadku linii 
527 autobusy na przystanku 
Szwedzka zatrzymają się na 
odcinku pomiędzy przystan-
kami Metro Trocka a Dworzec 
Wileński.

(źródło: ZTM,  

Warszawski Serwis Prasowy)

warszawa

KOmuNiKACjA ► WyŁąCzyli trzy stACje druGiej i 14 PierWszej liNii!

trudny 
czas bez 

metra 
w stolicy

Prace techniczne 
na pierwszej linii metra 
na odcinku między 
stacjami Kabaty 
a Dworzec Gdański 
zaczęły się w czwartek, 
11 listopada 
o 21.00 wieczorem. 
Potrwają do niedzieli, 
14 listopada

fot. O
D

H

Zamknietych jest 

aż 14 stacji metra na 

odcinku Kabaty – Ratusz 

Arsenal, m. in. stacja 

Politechnika
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POLITYKA ► Z DZIELNICY SRODmIESCIE DO WARSZAWSKIEGO RATuSZA

NieCOdzieNNe zAChOWANie OfiAry WyPAdKu

bratek wiceprezydentem

Wyjął z auta kobietę, odjechał jej samochodem

tomasz Bratek, prawnik, do-
tychczasowy wiceburmistrz 
dzielnicy śródmieście zo-
stał nowym wiceprezyden-
tem Warszawy. zastąpi ro-
berta soszyńskiego, który 
zrezygnował z funkcji pod 
koniec sierpnia. 

Od miesięcy nie usta-
waly spekulacje, kto 
zostanie nowym wice-
prezydentem. Wska-

zywano obecnych i byłych bur-
mistrzow. Ostatecznie zastepca 
Rafala Trzaskowskiegoo został 

Tomasz Bratek. Nominację To-
masza Bratka ogłosił w piątek, 
5 listopada prezydent Warsza-
wy Rafał Trzaskowski. Nowy 
wiceprezydent zajmie miejsce 
Roberta Soszyńskiego, któ-
ry ze stanowiska zrezygnował 
w sierpniu. Będzie nadzoro-
wał pracę Biura Mienia Miasta 
i Skarbu Państwa, Biura Spraw 
Dekretowych oraz Biura Geo-
dezji i Katastru. Tomasz Bra-
tek ukończył studia prawnicze 
i administracyjne na Uniwersy-
tecie Warszawskim oraz studia 
podyplomowe z zakresu zarzą-

dzania w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie. Tomasz 
Bratek wiceburmistrzem Śród-
mieścia był od listopada 2018 
roku. Nadzorował Wydziały: 
Architektury i Budownictwa, 
Wspólnot Mieszkaniowych, 
Zarządzania Nieruchomościa-
mi. Odpowiadał za współpracę 
z jednostkami organizacyjnymi 
miasta Warszawy,  położonymi 
na obszarze Dzielnicy Śród-
mieście i niezaliczonymi do 
jednostek o znaczeniu ponad-
dzielnicowym uchwałą Rady 
m.st. Warszawy. Nadzorował 

Zakład Gospodarowania Nie-
ruchomościami w  Dzielnicy 
Śródmieście. Jak czytamy 
w nocie biograficznej na stro-
nie Urzędu Dzielnicy, Tomasz 
Bratek ukończył studia praw-
nicze i administracyjne na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Potem także studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania 
w Szkole Głównej Handlowej. 
Ma 16-letnie doświadczenie 
zawodowe w obszarze oświaty, 
szkolnictwa wyższego, zamó-
wień publicznych, zarządzania 
środkami unijnymi. Zdobył 

je  m.in. w Poradni Prawnej 
przy Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UW, Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, 
a także instytucjach zajmują-
cych się współpracą z UE. Był 
członkiem grupy negocjacyj-
nej perspektyw finansowych 
2007–2013 oraz 2014–2020 
Europejskich Programów 
Edukacyjnych. Był twórcą 
działającego w Warszawie 
Centrum Współpracy z Kraja-
mi Europy Wschodniej i Kau-
kazu, Państw Partnerstwa 
Wschodniego. 

Takie sytuacje koja-
rzymy co najwyżej 
z gangsterskich filmów. 
W al. Prymasa Tysiąc-

lecia mężczyzna rozbił BMW. 
Obok zatrzymała się skoda, 
kierująca chciała udzielić po-
mocy. Pokrzywdzony wysiadł, 
wyciągnął kobietę z auta i od-
jechał jej samochodem…

Udzielanie pierwszej po-
mocy to rzecz szlachetna i po-
żądana. Niestety czasem nie 
otrzymuje się za nią wdzięcz-
ności. Przekonała się o tym 
kierująca skodą,  która za-

trzymała się widząc wypadek 
BMW. Do zdarzenia doszło 
w poniedziałkowy wieczór. 
W al. Prymasa Tysiąclecia 
BMW wpadło na barierki. Wy-
padek wyglądał bardzo groź-
nie, toteż kierujący kilku aut 
zdecydowali się zatrzymać by 
sprawdzić, czy nikomu nic się 
nie stało. Kierowca BMW nie 
mógł jechać dalej, bo w samo-
chodzie wystrzeliły poduszki 
powietrzne, pojazd został też 
poważnie uszkodzony. Męż-
czyzna wiele się nie namyślał. 
Podszedł do skody, która za-

trzymała się na miejscu wy-
padku. Bynajmniej nie po to, 
by dziękować kierującej za 
zatrzymanie się. Mężczyzna… 
wyciągnął kobietę ze skody, 
wsiadł za kierownicę i ruszył 
w kierunku trasy S8.  Naj-
pierw starali się go złapać inni 
uczestnicy ruchu, ale bez skut-
ku. W końcu jednak uciekinier 
znów wypadł z drogi, rozbija-
jąc auto. Tym razem policjan-
ci go zatrzymali. Był trzeźwy, 
trwa jednak oczekiwanie na 
wynik badania na obecność 
środków odurzających.

fot. Pixabay
fot. W

ikipedia



Nowy Telegraf Warszawskilistopad 20218 mazowsze

PŁOCK ► ATAK NOżOWNIKA, młODy cZłOWIeK NIe żyje

COrAz trudNiejszA sytuACjA ePidemiCzNA

Wścieklizna nie odpuszcza
Wścieklizna w Warszawie 
i na mazowszu nie odpusz-
cza. W stolicy przypadki 
straszliwej choroby odnoto-
wano już w Wawrze, Wesołej 
i na targówku, a zagrożenie 
obejmuje dodatkowo rem-
bertów i Pragę-Południe. 
jak informuje zarząd dróg 
miejskich, we wspomnia-
nych dzielnicach przy dro-
gach umieścił odpowiednie 
tablice informujące o epide-
mii. Pamiętajmy o ostrożno-
ści i szczepieniu zwierząt!

Praga-Południe, a tak-
że Rembertów, Weso-
ła, Targówek i Wawer 
to rejon zagrożony 

wścieklizną.  Gdy zwierzę jest 
agresywne, ma ślinotok, po-
łyka ziemię, albo kamienie, 
a w dodatku ze wstrętem re-
aguje na wodę, może mieć 
objawy wścieklizny. Choroba 
zawsze kończy się śmiercią. 
Może niestety przenosić się 
na ludzi.  Jak przypominają 
miejskie i mazowieckie służ-
by, u człowieka, po dostaniu 
się wirusa do ośrodkowego 
układu nerwowego, występują 
objawy zapalenia mózgu. Bóle 
głowy, nudności, pobudzenie 
psychoruchowe przechodzące 
w okres porażenny, śpiączka 
i zgon. Objawem charakte-

rystycznym jest niemożność 
spożycia jakiegokolwiek pły-
nu (wodowstręt). Ta straszna 
choroba zbiera swoje żniwo 
w województwie mazowiec-
kim i w Warszawie.

Na Mazowszu do 5 listopa-
da Wojewódzki Lekarz We-
terynarii stwierdził 85 przy-
padków. Najwięcej (79) 

wśród lisów, a także u dwóch 
jenotów, dwóch psów, dwóch 
kotów, jednej sarny i jedne-
go nietoperza. W Warsza-
wie chorobę stwierdzono 
w trzech dzielnicach – na Tar-
gówku, Wawrze i w Wesołej. 
Jako obszar objęty epidemią 
określono tez Pragę-Połu-
dnie oraz Rembertów.  ZDM 

umieścił tam tablice z napi-
sem: „Uwaga! Obszar zagro-
żony wścieklizną zwierząt”. 
Pamiętajmy o szczepieniach. 
Psy szczepimy obowiązkowo 
raz w roku, koty wychodzące 
raz w roku, a niewychodzące 
raz na dwa lata. Na obszarze 
zagrożonym psy wyprowa-
dzamy TYLKO na smyczy, 

a koty trzymamy ZAWSZE 
w domu! Uważajmy na spo-
tkane dzikie, albo nieznane 
zwierzęta. W razie  podejrza-
nego kontaktu trzeba udać 
się do lekarza. Ratunkiem 
jest surowica. Po pojawieniu 
się objawów na ratunek jest 
za późno.

(NTW, MUW, ZDM, mat. pras.)

Konał na ulicy w kałuży krwi
Młody człowiek, 

33-letni mężczy-
zna na chodniku  
w kałuży krwi. 

Niestety, nie udało się go 
uratować. Policjanci złapali 
sprawcę zbrodni. Mężczyzna, 
również obywatel Ukrainy, zo-
stał aresztowany na trzy mie-
siące. Grozi mu dożywocie.

Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, do trage-
dii doszło w nocy z soboty 
na niedzielę.  Zakrwawiony 
mężczyzna leżał na ulicy Ko-
legialnej w Płocku. Miał ranę 

od ciosu nozem. Przechodnie 
zgłosili sprawę na policję. 
Na miejscu pojawili się poli-
cjanci ze służby patrolowej, 
którzy na widok rannego 
i nieprzytomnego mężczyzny 
rozpoczęli jego reanimację. 
Na miejsce przyjechała zało-
ga pogotowia ratunkowego. 
Ratownicy medyczni konty-
nuowali dalej walkę o życie 
rannego. Niestety, ich stara-
nia nie przyniosły rezultatu. 
33-letni obywatel Ukrainy 
zmarł. Policjanci rozpoczęli 
działania operacyjne. Roz-

pytali świadków. W niespeł-
na godzinę od tragicznego 
zdarzenia zatrzymali dwie 
osoby mogące mieć związek 
ze śmiercią mężczyzny – in-
formuje policja.  Zatrzymane 
osoby przesłuchali policjanci. 
Jedną zwolnili. Za to 32-let-
ni obywatel Ukrainy, usłyszał 
zarzut zabójstwa. Podejrza-
nemu grozi kara 25 lat po-
zbawienia wolności albo kara 
dożywotniego więzienia – in-
formuje policja. Sąd areszto-
wał 32-latka na trzy miesiące.

(źródło: policja)

fot. Pixabay
fot. Pixabay
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Działka w częstochowie, dla dewelopera, 
w atrakcyjnej lokalizacji, blisko jasnej góry (!) 
warunki zabudowy wielorodzinnej. Powierzchnia 
6600 m2. cena za m²: 700 zł. możliwość doku-
pienia sąsiednich działek i powiększenie po-
wierzchni do 15800 m2. cena do negocjacji. 

Więcej informacji udzielam telefonicznie, 
tel. 503310809

OGŁOSZENIE

Jasna Góra

działka

AtrAkcyjNA dzIAłkA 
niedaleko najważniejszego 
polskiego SANktUArIUM! 

reKlAmA

Czekał na autobus. oberwał 
w głowę żelaznym prętem
dramatyczne chwile przeżył 
mieszkaniec powiatu otwoc-
kiego. Gdy stał na przystan-
ku w gminie Wiązowna, 
oczekiwanie na autobus zo-
stało brutalnie przerwane. 
do pokrzywdzonego  pod-
biegł znajomy. rzucił się na 
niego, bił po głowie metalo-
wym prętem. Groził. Pobity 
mężczyzna  z urazem głowy 
trafił do szpitala. 

Do pięciu lat więzienia 
grozi  30-letniemu  
mężczyźnie, który za-
atakował metalowym 

prętem człowieka na przystan-
ku. Jak relacjonuje Komenda  
Stołeczna Policji, dramatyczne 
sceny miały miejsce tydzień 
temu, na terenie gminy Wią-
zowna. mieszkaniec powiatu 
otwockiego wyszedł sobie na 
przystanek. Stał na nim, cze-
kał na autobus. Nagle zobaczył 
zbliżającą się szybko postać. 
Okazało się, że w jego kierun-
ku biegnie znany mu  30-la-
tek. Nadbiegający z przeciw-
ka mężczyzna  na  znajomość 
względu nie miał. Zaatakował 
pokrzywdzonego metalowym 
przedmiotem. 30-latek, trzy-

mając metalowy przedmiot 
w ręku, od razu kilkukrot-
nie uderzył pokrzywdzonego 
w głowę. Groził mu jeszcze 
brutalniejszym pobiciem. Po-
tem się oddalił. Na miejscu 
pojawiła się załoga pogotowia 
ratunkowego. Udzieliła pobi-
temu pierwszej pomocy. Oka-

zało się, ze mężczyzna ma uraz 
głowy.  Karetka  odwiozła go 
do szpitala. Jak informuje po-
licja, pokrzywdzony zgłosił się 
na komende w Otwocku.   Po-
informował policje, że został 
zaatakowany przez znanego 
mu mężczyznę. Jak informuje  
Komenda Stołeczna Policji, 

śledczy po przyjęciu stosow-
nego zawiadomienia, natych-
miast podjęli czynności i udali 
się do ustalonego miejsca pra-
cy 30-latka. Tam zatrzymali 
podejrzanego. Mężczyzna tra-
fil do policyjnej celi. Spędził 
w niej noc.  Funkcjonariusze 
zebrali  w sprawie obszerny 

materiał dowodowy. 30-latek 
został przesłuchany  i usłyszał 
zarzuty naruszenia czynności 
narządu ciała lub rozstroju 
zdrowia oraz gróźb karalnych. 
Za zarzucone podejrzanemu 
przestępstwa grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności 
– informuje stołeczna Policja.

OTWOCK ► DRAmATYCZNE SCENY NA PRZYSTANKu

fot. Policja
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KlAudiusz WesOŁeK O WeWNetrzNyCh KresACh

ostatni obywatel 
Wielkiego Księstwa 
Litewskiego
założony przez niego Ośrodek studiów Wschodnich był 
w latach 90-ych ubiegłego wieku najlepszym źródłem wie-
dzy na temat litwy, Białorusi, ukrainy, rosji innych pań-
stwa dawnej zsrr. A działalność na niwie gospodarczej 
i politycznej była wcieleniem w praktyce idei jagielloń-
skiej i marszałka józefa Piłsudskiego. marek Karp – zało-
życiel i wieloletni dyrektor Ośrodka studiów Wschodnich 
był prawdziwym mózgiem naszej polityki kresowej. W cyklu 
o Kresach Wewnętrznych nie może go zabraknąć.

Marek Karp był 
określany mia-
nem „ostatnie-
go obywatela 

Wielkiego Księstwa Litew-
skiego”. Był wielkim fanem 
współczesnej wersji idei 
jagiellońskiej i wizji fede-
ralistycznych międzymorza 
marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Ale też – o czym 
pisałem w ubiegłym roku, 
jeszcze na stronie TV Repu-
blika – Marek Karp uważał, 
że błędem Piłsudskiego był 
brak stworzenia ośrodka 
analutycznego, który mógł-
by badać politykę wschod-
nią. Karp taki ośrodek 
stworzył. I jak pisałem rok 
temu – gdy w latacg  90-
ych odkryłem stronę OSW. 
I błyskawicznie stała się ona 
dla mnie głównym  źródłem 
informacji na temat Wscho-
du. A warto pamiętać, że in-
ternet wtedy nie był jeszcze 
w Polsce zbyt powszechny, 
merytorycznie strony rzad-
ko dorównywały gazetom. 
Poziom ten obniżył się, gdy 
zabrakło twórcy OSW… Ale 
przypomnijmy, że OSW to 
nie tylko ciekawe informa-

cje na stronie. Ta podległa 
(w tamtym czasie)  mini-
sterstwu gospodarki in-
stytucja badawcza zajmo-
wała się i analizą polityki 
wschodniej, i kształtowa-
niem gospodarczych relacji 
z krajami byłego ZSRR. To 
wyciągało te państwa spod 
moskiewskiej strefy wpły-
wu, i siłą rzeczy nie  było 
na  rękę włodarzom Krem-
la. Prywatnie Karp choć 
ośrodek mieścił się w sto-
licy, mieszkał w podlaskim 
Ludwinowie. Kupił tam 
stary szlachecki dwór, miał 
gospodarstwo rolne – ho-
dowlę krów. Przyjaźnił się 
z przedsiębiorcą Mirosła-
wem Ciełuszeckim twórcą 
i właścicielem Farm Agro 
Planta – dużej firmy che-
micznej, która sprowadzała 
z Białorusi sól potasową. 
Karp został doradcą Cie-
łuszeckiego.  A działania 
firmy interesowały polski 
rząd – handlując z Biało-
rusią miała odciągać na-
szego wschodniego sąsiad 
od rosyjskich wpływów. To 
oczywiście nie podobało się 
ani czynnikom wschodnim, 

ani rozmaitym układom 
w Polsce.   Dalszą część tej 
historii czytelnicy „Nowego 
Telegrafu Warszawskiego” 
znają doskonale. W 2002 
roku Karp i Ciełuszecki zo-
stali niesłusznie oskarżeni 
o działanie na szkodę fir-
my FAP. Ciełuszecki kilka 
miesięcy spędził w areszcie. 
Karp odpowiadał z wolnej 
stopy, ale prokurator za-
rzucał mu… fałszywe do-
radztwo.  Został zmuszony 
do rezygnacji z szefowania 
OSW. W 2004 roku samo-
chód, którym jechał Marek 
Karp uległ ciężkiemu wy-
padkowi. Wypadek spowo-
dował białoruski kierowca, 
Sierhij Z. Policja szybko 
go wypuściła, a kierujący… 
zniknął. Ślad po nim zagi-
nął. Z kolei były już dyrektor 
OSW trafił w ciężkim bardzo 
stanie do szpitala.  Nie miał 
szans na przeżycie. A jed-
nak, nagle stan zaczął się 
poprawiać. W dniu wypisu 
jednak Marek Karp zmarł… 
Przypadek? „Dla mnie na 
99,9 proc. była to „egzeku-
cja”. Czy „wielki brat” ka-
zał go zabić za OSW czy za 

współpracę z firmą Ciełu-
szeckiego? Pewnie za jedno 
i za drugie” – pisałem rok  
temu na stronie Republiki.

Co istotne, Marek Karp 
leży na wojskowych Powąz-
kach. Miał pogrzeb z hono-
rami. Przemawiali na nim 
znani politycy. Ośrodek 
Studiów Wschodnich nosi 
do dziś imię Marka Kar-
pia. Ale z zarzutów na razie 
są go nie oczyścił. Proces 
Ciełuszeckiego toczy  się 
do dziś. Karp zapłacił naj-
wyższą cenę. Bez wątpienia 
był jednym z najwybitniej-
szych przedstawicieli naszej 
wschodniej i kresowej poli-
tyki. Nie wolno o nim zapo-
mnieć!

Marek Karp 
doradzał 
prezydentom 
USA, Komisji 
Europejskiej, 
prezydentom 
i premierom Polski. 
Dziś czczona jest 
jego pamięć. Ale 
ze skandalicznych 
zarzutów wciąż go 
nie oczyszczono fot. W

ikipedia
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ludzi z dOmóW OPieKi zePChNiętO NA KONieC szCzePiONKOWej KOlejKi

Porażająca niekonsekwencja władz
Widzimy poważną niekonsekwencję obecnie rządzących. ja wyraźnie podkreślam – jestem zdecydowanym zwolennikiem dobrowolnych, a nie obowiąz-
kowych szczepień. jednak ci niepełnosprawni, z domów opieki, którzy chcieli się zaszczepić, byli ostatni w kolejce do szczepień. młodzi szczepili się 
wcześniej. tak być nie powinno.  

Minął rok od orzeczenia 
Trybunału Konstytucyj-
nego w sprawie aborcji. 
Prawica obiecywała, że 
w ślad za ochroną życia 
powinna iść pomoc dla 
rodzin niepełnospraw-
nych dzieci. Miało się 
realnie pomagać kobie-
tom, które decydują się 
urodzić takie dzieci. Po 
12 miesiącach żadnych 
realnych działań, ustaw, 
nie ma?

Ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski: Uważam to za ogromny 
błąd prawicy i partii rządzącej. 
Też jestem za obroną życia 
poczętego dzieci z zespołem 
downa. Ale jeśli mówi się „a”, 
to należy też mówić „b” i „c”. 
Rodzice dzieci niepełnospraw-
nych mówią, że najcięższe są 
pierwsze lata. Krytycy ochro-
ny życia argumentują z kolei: 
„chcecie bronić życia, ale jak 
kobieta urodzi dajecie tylko 
drobne pieniądze”.

I akurat tu trudno się 
z nimi nie zgodzić?

Ale tu nie chodzi tylko 
o środki materialne. One są 
oczywiście ważne. Chodzi też 
o to, by rodziny te miały realne 
wsparcie także psychologicz-
ne. By ani rodziny, ani dzie-
ci, nie czuły się wykluczone. 
Z tym jest poważny problem.

Z kolei wśród osób  star-
szych, w domach opieki 
ogromnym problemem 
była wysoka  śmiertel-
ność w trakcie pandemii 
COVID-19. Eksperci 
mówią dziś, że czwarta 

fala wirusa wzbiera, ale 
w wyniku  akcji  szczepień 
zachorowalność i śmier-
telność w domach opieki 
spadła?

Tak, ale tu także widzimy  
poważną niekonsekwencję 
obecnie rządzących. Ja wy-
raźnie podkreślam – jestem 
zdecydowanym zwolennikiem 
dobrowolnych, a nie obowiąz-
kowych szczepień. Jednak ci 
niepełnosprawni, z domów 
opieki, którzy chcieli się za-
szczepić, byli ostatni w kolejce 
do szczepień. Młodzi szczepili 
się wcześniej. Tak być nie po-
winno.

Beatyfikacja Matki Róży 
Czackiej, patronki nie-
widomych na krótko 
przypomniała temat osób 
niepełnosprawnych. Ale 
trwało to chwilę. Tymcza-
sem na przykład w War-
szawie windy na moście 
Poniatowskiego powstają 
latami. Jeden z ważniej-

szych dworców przeszedł 
gruntowny remont przed 
Euro 2012. O windach, 
czy schodach ruchomych 
nikt nie pomyślał. Poru-
szanie się komunikacją 
w ramach  jednej dziel-
nicy to często horror. 
Ksiądz od lat zajmuje się 
pomocą niepełnospraw-
nym. Czy z perspektywy  
czasu można jednak 
widzieć jakieś pozytywy 
w temacie pomocy tym 
ludziom?

Tematyką osób niepełno-
sprawnych zajmowałem się 
jeszcze w czasach komuny. 
I zmieniło się bardzo wiele. 
Problemem są jednak  dwie 
rzeczy. Pierwsza to faktycz-
nie bariery architektoniczne. 
I nie chodzi tu tylko o to, że 
brakuje wind przy starych ka-
mienicach, czy mostach. Szo-
kujące jest, że powstają no-
woczesne obiekty, luksusowe, 
ale zupełnie niedostosowane 
do potrzeb  osób  z niepełno-

sprawnościami. Nie przewi-
dują rozwiązań ani dla osób 
z problemami układu ruchu, 
ani dla osób z innymi niepeł-
nosprawnościami – niewido-
mych, niesłyszących. Drugim 
problemem jest upolitycznie-
nie tego tematu. Politycy zaj-
mują się nim przed wyborami. 
Najczęściej jest tak, że forma-
cja, która w danym momencie 
jest w opozycji, wykorzystuje 
temat niepełnosprawnych by  
zaatakować rząd. A jak do-
chodzi do władzy, to już jej 
podejście jest zupełnie inne. 
Uczestniczyłem w strajku nie-
pełnosprawnych  w 2014 roku. 
I wtedy PO rządziła, a prote-
stowali politycy PiS. Z kolei kil-
ka lat później w proteście osób 
niepełnosprawnych uczestni-
czyli politycy PO, przeciwko 
Zjednoczonej  Prawicy.

A co jest najważniej-
szą rzeczą do zrobienia 
– wspomniana infra-
struktura, zwiększenie 

wydatków, inne ich zago-
spodarowanie?

Najważniejsza jest integra-
cja. Czyli niepełnosprawni nie 
mogą znajdować się za wyso-
kim murem, w złotej klatce, 
oddzieleni od społeczeństwa. 
Muszą stanowić jego realną 
część. Aby to osiągnąć ko-
nieczne jest  oczywiście prze-
łamywanie barier  architekto-
nicznych, integracja między 
ludźmi, ale przede wszystkim 
zmiana mentalności. Tak, aby 
człowiek niepełnosprawny 
miał szansę zafunkcjonować 
w  społeczeństwie. A tu widzi-
my jak to wygląda w praktyce. 
Przed wyborami politycy mają 
usta pełne pięknych słów. 
A w dniu wyborów okazuje się, 
że lokale wyborcze w przewa-
żającej większości są nieprzy-
stosowane dla osób z niepeł-
nosprawnościami.  Nie mogą 
one  nawet oddać głosu. Tu 
potrzeba działań. Ale muszą 
być to działania podejmowane 
ponad podziałami.

Polityka wobec niepełnosprawnych wciąż wymaga wielu zmian

fot. Pixabay

fot. W
ikipedia
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test odpowiedzialności i człowieczeństwa
OBrONA GrANiCy i POmOC ludziOm Nie muszA stAć W sPrzeCzNOśCi

Granicy bronić trzeba. Ale tez należy dopuścić pomoc humanitarna, umiędzynarodowić problem przez współpracę z frontexem, pozwolić na granicy 
działać dziennikarzom. to test zarówno z odpowiedzialności, jak i człowieczeństwa.

Ciężko o brak emocji, 
ale w sprawie tego, co 
dzieje się na granicy 
warto pewne rzeczy na 

chłodno doprecyzować.
Po pierwsze – za tragedię 

tysięcy ludzi w największym 
stopniu  odpowiadają Łuka-
szenka i Putin. Ich celem jest 
destabilizacja sytuacji w regio-
nie, a rozlew krwi jest dla nich 
scenariuszem wymarzonym.

Po drugie – granicy chro-
nić trzeba, co do tego nie ma 
żadnej wątpliwości. Jak napi-
sał Witold Jurasz, były dyplo-
mata, dziś publicysta Onet.pl, 
bynajmniej niebędący miło-
śnikiem obecnego rządu, w tej 
sprawie należy być po prostu 
po stronie państwa. Pozwo-
lenie na sforsowanie granicy 
doprowadziłoby do dalszej 
eskalacji.

„Celem Łukaszenki nie jest 

to, byśmy otworzyli granice 
dla tej czy innej grupy mi-
grantów, ale to, byśmy zaczę-
li rozmawiać z Mińskiem bez 
warunku wstępnego, którym 
do tej pory było wypuszczenie 
więźniów politycznych na Bia-
łorusi. Drugim celem — tym 
razem już nie tylko Łukaszen-
ki, ale i Putina — jest to, byśmy 
stali się członkiem UE i NATO 
drugiej kategorii. Tak by się 
stało, gdyby nasi sojusznicy 
zobaczyli, że nie potrafimy 
obronić wschodniej granicy 
UE będącej też wschodnią 
granicą NATO. Lekarstwem 
nie jest otwarcie przez nas 
wschodnich granic, bo ozna-
czałoby to powrót kontroli na 
naszych granicach zachod-
nich. Celem może też niestety 
być doprowadzenie do wy-
miany ognia tak, by stworzyć 
pretekst dla powstania rosyj-

skich baz wojskowych na tere-
nie Białorusi – pisze w Onet.
pl Witold Jurasz (cały artykuł 
przeczytaj TUTAJ)

Po trzecie – tragedie ludzkie 
są faktem i nic nie zwalnia nas 
z pomocy. Być może najlep-
szym sposobem są postulo-

wane przez Kościół korytarze 
humanitarne.

Po czwarte – należy dopu-
ścić na granicę, na tyle na ile 
to możliwe, organizacje huma-
nitarne.

Po piąte – należy dopuścić 
Frontex. I nie chodzi o to, że ta 
organizacja miałaby zastąpić 
SG (faktycznie jest za słaba). 
Ale jej dopuszczenie umiędzy-
narodowiłoby problem.

Po szóste – na Półwyspie 
Koreańskim jest nie stan 
wyjątkowy czy wojenny, ale 
prawdziwa wojna, tyle, że trwa 
zawieszenie broni. A jednak 
w strefie granicznej, jednej 
z najbardziej niebezpiecznych 
miejsc świata, dziennikarze 
mogą się pojawiać. Oczywiście 
musza przestrzegać pewnych 
zasad. Również na granicy 
z Białorusią dziennikarze po-
winni zostać dopuszczeni. 

Rzetelne relacje mediów po-
zwoliłyby pokazać prawdę 
o tym, co dzieje się na granicy, 
bez propagandy  i teorii spi-
skowych.

Po siódme – temat ten nie 
powinien (a coraz bardziej się 
staje) być elementem walki po-
litycznej. Mamy z jednej strony 
kwestię realnego zagrożenia 
wschodniej flanki Unii Euro-
pejskiej i NATO, cyniczną grę 
wschodniego mocarstwa i pod-
legającego mu satrapy. Z dru-
giej realne tragedie realnych 
ludzi. Naprawdę spory poli-
tyczne są ostatnia rzeczą, którą 
powinniśmy się dziś zajmować.

To test – zarówno z odpo-
wiedzialności, jak i człowie-
czeństwa. Pomóc trzeba. Po-
zwolić na triumf wschodnich 
satrapów, a docelowo desta-
bilizację i tragedię Europy, nie 
można.

To test – zarówno 
z odpowiedzialności, 
jak i człowieczeństwa. 
Pomóc trzeba. 
Pozwolić na 
triumf wschodnich 
satrapów, a docelowo 
destabilizację 
i tragedię Europy, 
nie można

Na granicy reżim 
Łukaszenki gra 
wykorzystując 
cierpienie niewinnych 
ludzi, w celu 
zdestabilizowania 
sytuacji w Polsce. 
Trzeba godzić 
człowieczeństwo 
z ochroną naszych 
granic

fot. Pixabay
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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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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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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!
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legia spadla z ligi jedynie raz. W 1936 roku. Po wojnie ani razu. Przed spadkiem bronila się w 1950 roku, ostatni raz w sezonie 1991/92. teraz zajmuje przed-
ostatnie miejsce w ligowej tabeli… tak złego sezonu nie grali przy Łazienkowskiej nawet wtedy, gdy w okresie międzywojennym legioniści spadali z ligi.  

Legia przedwojenna była 
klubem czołowym, choć 
nie notowała jeszcze tak 
spektakularnych wyni-

ków jak w okresie powojen-
nym. Ale w roku 1930 i 1931 
stosunkowo niewiele zabrakło 
legionistom do mistrzostwa 
Polski. Kryzys nadszedł kilka 
lat później. W roku 1935 broni-
ła się przed spadkiem, a w 1936 
jeden, jedyny  raz spadla z ligi. 
Co ciekawe – poniosła wte-
dy siedem ligowych porażek. 
W tym sezonie przegrała już 
dziewięciokrotnie! Po spadku, 
w kolejnym sezonie drużynie 
nie udało się wrócić do Eks-

traklasy. W okresie powojen-
nym Legia gra w lidze już bez 
przerwy. I zazwyczaj o najwyż-
sze laury. Najwięcej tytułów 
mistrzowskich (15 oficjalnych, 
jeden odebrany), Półfinał Pu-
charu Mistrzów i Pucharu  
Zdobywców Pucharów, ćwierć-
finał Ligi Mistrzów – te wyniki 
mowia same za siebie. A jed-
nak bywały trudne sezony. 
Najcięższy 70. Lat temu, gdy 
w roku 1950 do ostatniej ko-
lejki legioniści bronili się przed 
spadkiem. W decydującym 
spotkaniu przegrywali z Le-
chem w Poznaniu 0:1. Osta-
tecznie zremisowali 1:1, a gola 

na wagę utrzymania zdobył Są-
siadek.  W składzie legionistow 
gral wtedy nie kto inny, jak le-
gendarny Kazimierz Górski. 

Ostatnia (przed tym sezo-
nem) obrona przed spadkiem 
miała miejsce w trzydzieści lat 
temu. Nieco wcześniej, w sezo-
nie 1990/91 Legia, jako zdo-
bywca Pucharu Polski grała 
bardzo udanie w europejskich 
pucharach. Wyeliminowała 
Jeunesse Esch z Luksembur-
ga 2 razy po 3:0, Aberdeen 
(0:0 i 1:0), Sampdorię Genua 
(wtedy prącą po mistrzostwo 
Włoch i broniącą trofeum PZP 
1:0 i 2:2). Dopiero w półfinale 

legioniści odpadli z Manche-
sterem Utd. (1:3 i 1:1). W lidze 
zajęli miejsce 9. Za to w fina-
le Pucharu Polski przegrali 
z GKS Katowice 0:1. W ko-
lejnym sezonie odeszło kilku 
kluczowych piłkarzy i trener 
Władysław Stachurski. Pod-
opieczni Krzysztofa Etmano-
wicza przez niemal cały sezon 
walczyli o utrzymanie. Po run-
dzie jesiennej zajmowali 15, 
wówczas spadkowe miejsce 
w tabeli. W rundzie wiosennej 
było dużo lepiej. Legioniści 
wygrali kilka meczów z rzędu, 
pięli się w górę tabeli. Wygrali 
kilka spotkań – z Hutnikiem 

Krakow, Olimpia Poznań, Ślą-
skiem Wrocław, potem przy-
szła lekka zadyszka.  W przed-
ostatniej kolejce legioniści 
wygrali  wygrali z Motorem 
Lublin 3:0 na wyjeździe 
i utrzymali się w Ekstraklasie. 
Ostatecznie Legia zajęła miej-
sce 10. W kolejnym sezonie, 
pod wodzą Janusza Wójcika 
Legia  zdobyła już mistrzo-
stwo (odebrane przy zielonym 
stoliku), w kolejnych dwóch 
były mistrzostwa i gra w Lidze 
Mistrzów w sezonie 1995/96. 
Jednak sezon 1991/92 był fa-
talny. Obecny niebezpiecznie 
go przypomina.

Sezon nAjgorSzy od trzydzIeStu LAt!!!

trener zostaje 
do końca roku

Kadra na Andorę i Węgry

PiŁKA NOŻNA ► leGiA PrzedOstAtNiA W liGOWej tABeli

PiŁKA NOŻNA ► WAŻNe stANOWisKO WŁAdz leGii PRZEDOSTATNI KROK DO KATARu

Dobrze, ze jest przerwa 
na reprezentację, bo 
w Legii maja o czym 
myśleć. Mistrzowie 

Polski przegrywając ze Stalą 
Mielec spadli na przedostat-
nie, 17. miejsce w tabeli. 

Legia ma najgorszą serię 
w historii swych występów 
w Ekstraklasie. Mistrzowie 
Polski ponieśli już 9 porażek. 
Odnieśli tylko trzy zwycięstwa. 
Wygrali z przeciętną Wisła 
Płock oraz dołującymi w tabe-
li Wartą Poznań i Górnikiem 
Łęczna. Trenera Czesława 
Michniewicza zastąpił Marek 
Gołębiewski. Jednak początek 
nowego trenera to wygrana 

ze znacznie niżej notowanym 
Świtem Skołwin Szczecin 
w Pucharze Polski i porażki 
kolejno z Pogonią Szczecin 
w Ekstraklasie, Napoli w Lidze 
Europy i znowu w Ekstraklasie 
ze Stalą Mielec. W poniedzia-
łek, 8 listopada  władze Legii 
poinformowały, że trener Go-
łębiewski ma na razie zaufa-
nie zarządu i ma poprowadzić 
legionistów do końca roku. 
Celem na najbliższe miesiące 
musi być przełamanie fatal-
nej passy w lidze i awans do 
wiosennej fazy w Lidze Euro-
py. Oczywiście też awans do 
ćwierćfinału Pucharu Polski. 
Kto wie, czy te rozgrywki nie 

będą jedynymi, w których Le-
gia może jeszcze awansować 
do europejskich rozgrywek. 
W lidze odrobić straty będzie 
ciężko, dobrze byłoby, gdy-
by chociaż udało się odbić od 
strefy spadkowej. A awans 
przez europejskie puchary to 
albo wygranie Ligi Europy, 
albo Conference League. Po-
marzyć zawsze można… A na 
serio, wydaje się, że jeśli do 
końca roku nie uda się wyjść ze 
strefy spadkowej, awansować 
przynajmniej do Conference 
League, a co gorsza wejść do 
1/4  Pucharu Polski, w klubie 
przy Łazienkowskiej pojawi się 
kolejny szkoleniowiec.  (az)

Reprezentacja Polski 
rozegra 12 i 15 listo-
pada (piątek i sobota) 
spotkania z Andorą  

i Węgrami mecze, które prze-
sądzą o grze w barażu o awans 
do mistrzostw Świata. Szanse 
na awans z pierwszego miejsca 
sa już raczej tylko iluzoryczne. 
Kadra Bialo-Czerwonych: 

BRAMKARZE:
Wojciech Szczęsny (Juven-

tus FC), Łukasz Skorupski 
(Bologna FC), Kamil Grabara 
(FC Kopenhaga)

OBROŃCY:
Jan Bednarek (Southamp-

ton), Michał Helik (Barnsley), 
Bartosz Bereszyński (Sampdo-
ria Genua), Tomasz Kędziora 
(Dynamo Kijów), Paweł Da-
widowicz (Hellas Werona), 
Tymoteusz Puchacz (Union 

Berlin), Kamil Glik (Beneven-
to), Maciej Rybus (Lokomotiw 
Moskwa), Robert Gumny (Au-
gsburg), Matthew Cash (Aston 
Villa)

POMOCNICY:
Piotr Zieliński (Napoli), 

Grzegorz Krychowiak (FK 
Krasnodar), Przemysław 
Frankowski (RC Lens), Jakub 
Moder (Brighton), Kamil Jóź-
wiak (Derby County), Prze-
mysław Płacheta (Norwich) 
Mateusz Klich (Leeds United), 
Damian Szymański (AEK Ate-
ny), Karol Linetty, (Torino)

NAPASTNICY: 
Robert Lewandowski (Bay-

ern Monachium), Arkadiusz 
Milik (Olympique Marsylia), 
Krzysztof Piątek (Hertha Ber-
lin), Karol Świderski (PAOK 
Saloniki)

Legia przed wojną była 
w ligowej czołówce, ale 
raz spadła z ligi. Po wojnie 
to się już nie zdarzyło
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