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Rosjanie chcieli zabRać WaRszaWie następny budynek.
MoskieWskie zakusy W stolicy polski >> str. 6

czy zlikWidują populaRną linię?
Mieszkańcy MaRtWią się o „dWudziestkę piątkę” >> str. 5

bestialstWo Rosji jeszcze się zWiększy

warszawski

Biało-Czerwoni 
JaDĄ Do KaTarU!

kRadli zabaWki dla zWieRząt.
Właścicielka zoologa naMieRzyła złodziei >> str. 5

łzy MiChniewiCza, szał raDośCi na ślĄsKiM

Reprezentacja polski pokonała szwecję 2:0 w finale 
barażu i awansowała do finałów mistrzostw świata 
w katarze. polacy z trudnym rywalem momentami 

w meczu cierpieli, ale pokazali dojrzałość i klasę. po 
spotkaniu selekcjoner nie mógł powstrzymać łez. pod 

koniec roku czekają nas wielkie emocje >> str. 16

MariUpol i CharKów 
JaK warszawa w 1944

bandyci w ruskich mundurach dorwali kobietę z dzieckiem. długo gwałcili. zmarła. a synek w kilka
minut osiwiał. charków. blokowiska jakie znamy z gocławia, ursynowa, części grochowa. dziś stoją
opustoszałe szkielety – bez okien, bez ludzi w środku. niektóre obrócone w kupę gruzu. gwałty,
tortury, zabójstwa, grabieże. strzelanie do cywilów i bombardowanie cywilnych obiektów. to codzienność 
w prowadzonej przez Władimira putina wojnie >> str. 2, 3, 9, 11
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zdjęcia na okładce: Wikipedia

Miszka Zubow, bo-
hater, a zarazem 
narrator satyrycznej 
powieści Sergiusza 

Piaseckiego „Zapiski oficera Ar-
mii Czerwonej” jechał ze swoim 
dowódcą – majorem – pociągiem 
po okupowanych (w rozumieniu 
sołdata „wyzwalanych”) ziemiach 
Polski. Nagle zobaczył, że tęgi 
współpasażer wyciąga jakiś przed-
miot i zaczyna odkręcać. Jak nic, 
granat. Więc nie namyślając się 
wyciągnął broń i potencjalnego 
terrorystę zastrzelił. Ku swojemu 
zaskoczeniu na NKWD zamiast 
orderu, dostał po mordzie. Ofia-
rą krasnoarmiejca okazał się 
bowiem polski rzemieślnik, który 
wracał ze smutnej uroczystości. 
Pochował syna. A „granat” był… 
termosem. Lejtnant dostał po 
twarzy, jak wyjaśnił enkawudzista 
nie dlatego, że zabił człowieka 
(ani nie Ruski, ani nie komunista 

nawet). Ale dlatego, że swoją nie-
wiedzą ośmiesza niepokonaną Ar-
mię Czerwoną. Piasecki – weteran 
wojny polsko-bolszewickiej, po-
tem przestępca, następnie zdolny 
pisarz i agent wywiadu – w okre-
sie okupacji sowieckiej na Kre-
sach po 17 września 1939 roku 
zetknął się z prawdziwymi żołnie-
rzami Armii Czerwonej. Poznał ich 
jako ludzi o automatyzowanej psy-
chice, pozbawionych niezależnego 
myślenia. Ich mentalność budziła 
przerażenie. Stąd pomysł na saty-
ryczny utwór pokazujący przepaść 
pomiędzy człowiekiem wolnym, 
a zniewolonym przez sowiecką 
propagandę. Piasecki przyjaźnił 
się z Witkacym, który po wejściu 
Sowietów 17 września 1939 roku 
popełnił samobójstwo, a którego 
utwory stanowią przestrogę przed 
terrorem rewolucji. Losy Piasec-
kiego splatają się z trzecim wybit-
nym pisarzem, który opisał istotę 

sowietyzmu – Józefem Mackiewi-
czem. Jako żołnierz AK Piasecki 
dostał  rozkaz wykonania wyroku 
śmierci na pisarzu. Rozkaz, któ-
rego nie wykonał. Sam tłumaczył 
to w osobliwy sposób: „gdybym 
rozkaz dostał, to bym wykonał. 
To nie był rozkaz, ale zwyczajna, 
sowiecka prowokacja” – twier-
dził. Dziś, w kontekście tego, co 
się dzieje, warto pamiętać o tych 
trzech twórcach. O przestrogach 
i pesymizmie Witkacego. O obra-
zie Sowieta, w satyrze Piaseckie-
go. Wreszcie o zdaniu z Mackie-
wicza (w wolnym tłumaczeniu), 
że gdy normalny człowiek, chce 
przekonać, że biały sufit nie jest 
biały, będzie przekonywał, wska-
zywał odcienie szarości. Sowiet 
wyciągnie broń i powie – sufit jest 
czarny, niech ktoś spróbuje za-
przeczyć!”. Niestety, to wszystko 
jest aktualne. Kremlowski sowiet 
nie będzie chciał nas przekony-

wać, mówić, że w naszej prawdzie 
są jakieś rysy. On poprzez terror 
spróbuje narzucić ordynarne kłam-
stwo. Wreszcie „zwyczajni ludzie”, 
„prości żołnierze”. Nie zmienili się 
od czasu lejtnanta Zubowa. Wie-
rzą w propagandę Putina. Mordu-
ją, gwałcą, rabują. Opisy młodej, 
gwałconej na oczach dziecka mat-
ki, która zmarła, a jej dziecko osi-
wiało. Opisy, jak żołnierze zjedli 
owczarka, jak mąż z żoną ustalali 
telefonicznie co ukraść, dowodzą, 
że jeśli chodzi rosyjską armią, 
jest to ta sama dzicz, co w roku 
1920 czy 1939. Błędem ludzi Za-
chodu, także w Polsce, jest oce-
nianie własną miarą. Tymczasem, 
oceniać trzeba miarą prawdziwą. 
Ich myślenie jest inne niż nasze. 
Warto je poznać. Dlatego polecam 
wymienionych pisarzy. W pierw-
szej kolejności Piaseckiego, który 
choć opisuje rzeczy straszne, robi 
to w satyrycznej, lekkiej formie.

NA POCZąTeK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”,

oceniajmy nie swoją miarą, ale miarą prawdziwą. 
sowiecka swołocz niezmienna od lat

Klaudiusz WesołeK na WeWnętrznych Kresach

chełmszczyzna, centrum grodów czerwieńskich

Zapraszam do dalszej 
podróży po kresowych 
krainach. Tym razem 
chciałbym zabrać was 

w moje rodzinne strony, czyli 
na Chełmszczyznę. Pod tą na-
zwą rozumiem wschodni pas 
województwa lubelskiego, na 
południe od Podlasia i Pole-
sia, mniej więcej pokrywający 
teren gierkowskiego woje-
wództwa chełmskiego i zamoj-
skiego. Niektórzy uważają, że 
„Zamojszczyzna” to odrębny 
region. Nie zgadzam się z tym, 
ale teraz nie chcę zgłębiać tego 
tematu. Jeśli ktoś pragnie 
dowartościowania Zamościa 
z okolicami, to mogę zgodzić 
się na nazwanie tej krainy „zie-
mią chełmsko-zamojską” ale 
w skrócie będę używał nazwy 
Chełmszczyzna.

Prawdopodobnie tu było 
centrum krainy, zwanej Gro-
dami Czerwieńskimi, o których 
wspominał ruski kronikarz 

Nestor. Przez kilka wieków był 
to teren sporny między Pol-
ską a Rusią (kijowską a potem 
wołyńską i halicko-wołyńską). 
Do tego sporu dołączyły jesz-
cze Węgry. Ostatecznie do 
Korony Polskiej przyłączyła 
Chełmszczyznę nasza kobieta 
król – Jadwiga. Chełmszczy-
zna, stanowiąc jedną z ziem 
województwa ruskiego, należa-
ła do Polski do rozbiorów a po 
odrodzeniu państwa polskiego, 
stała się znów jego częścią, choć 
długo była przedmiotem sporu 
z Ukraińcami.

Kiedyś była to typowo kreso-
wa kraina, gdzie kultura polska 
stykała się z kulturą rusińsko-
-ukraińską a w małych mia-
steczkach także z żydowską. 
Można jednak powiedzieć, że 
kresowy charakter tej krainy ra-
czej przeminął, w związku z wy-
siedleniem Ukraińców i pod 
wpływem kultury PRL. Kiedy 
przyjeżdżałem jako malec na te 

tereny, słyszałem jeszcze „cha-
chłacki” język, będący mieszan-
ką polskiego i ukraińskiego. 
Teraz, w przeciwieństwie do 
Podlasia, już się go nie spotyka. 
Można gdzieniegdzie dostrzec 
kresową architekturę, nieliczne 
cerkwie i prawosławne cmen-
tarze. Przyroda nadal piękna, 
choć resztki stepu można zoba-
czyć tylko w rezerwatach. Za to 
rzeka Bug nadal dzika i piękna, 
z charakterystycznymi błonia-
mi nadbużańskimi. W Hrubie-
szowie, ludowe nazwy jak „Ko-
zacki Róg” i „Tatarska Góra”, 
przypominają o dawnych Kre-
sach Rzeczypospolitej.

***

Podkarpacie 
i słowacki „VYCHOD”

Zapraszam do kontynuacji 
wirtualnej podróży po kreso-
wych krainach. Z Chełmszczy-
zny przenosimy się do woje-
wództwa podkarpackiego i na 

chwilę zajrzymy też na „Slo-
vensky Vychod”, czyli wschod-
nią część Słowacji po drugiej 
stronie gór.

Podobnie jak na Chełmsz-
czyźnie i w pozostałych daw-
nych kresowych regionach, na 
Podkarpaciu widać już tylko 
ślady dawnej kresowej kultu-
ry. Widać je w architekturze, 
zwłaszcza sakralnej Rzeszowa 
i Przemyśla. W Beskidzie Ni-
skim można zobaczyć kaplicz-
ki, które zostały po dawnych 
łemkowskich gospodarstwach. 
Na całym Podkarpaciu można 
jeszcze zwiedzić sporo ocala-
łych cerkwi greckokatolickich 
i prawosławnych.

Historycznie Podkarpacie 
było strefą przejściową między 
Małopolską a Hałyczyną (daw-
nym Księstwem Halickim). 
W monarchii Habsburgów 
była to środkowa część Gali-
cji. Częste były tu problemy 
z ustaleniem granic, zarówno 

państwowych jak i administra-
cyjnych. Południowa granica 
politycznie była niezmienna 
przez tysiąc lat - z Królestwem 
Węgier a potem z Czechosło-
wacją i Słowacją. Jednak kul-
turowe granice też były płynne. 
Łemkowie i Bojkowie mieszka-
li zawsze po obu stronach gra-
nicy. Inne kultury etniczne też 
ją przekraczały z obu stron.

Nasze Podkarpacie grani-
czy na południu ze słowackim 
Wschodem. „Slovensky Vy-
chod” to nadal kresowy, wielo-
etniczny tygiel, w przeciwień-
stwie do Podkarpacia, które 
swój kresowy charakter raczej 
utraciło. Na wschodzie Słowa-
cji mieszkają „Vychodniari”, 
którzy z etnicznego punktu 
widzenia są Słowakami, Po-
lakami, Łemkami (Rusnaka-
mi), Ukraińcami, Madziarami 
czy Cyganami. Vychodniarów 
można nazwać w jakimś sen-
sie słowackimi Kresowiakami. 
Wschodniosłowacki (vychod-
niarski) folklor, zwłaszcza mu-
zyczny jest popularny w całej 
Słowacji i w sąsiednich krajach.
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Miesiąc od agresji Rosji 
na Ukrainę wojna toczy 
się na kilku płaszczy-
znach – czysto militarnej, 
humanitarnej – niszczo-
ne są cywilne obiekty, 
mordowani ludzie, ale też 
istotnym elementem jest 
wojna propagandowa. 
Mamy wiele informa-
cji niepotwierdzonych, 
zwyczajnych fake new-
sów. Jak wyłuskać co jest 
prawdą, co manipulacją, 
a co jedynie dezinforma-
cją?

Dr Piotr Łuczuk: Jeśli cho-
dzi o wojnę w przestrzeni in-
formacyjnej wyróżnić należy 
dwie rzeczy, dwie płaszczyzny, 
na której wojna ta się toczy. 
Pierwsza, w której celem ata-
ku jest nasz kraj i społeczeń-
stwo polskie. To realizowana 
na terenie Polski kampania 
dezinformacyjna. W założe-
niu ma ona wywołać niesnaski 
między Polakami i uchodź-
cami z Ukrainy. To próba za 
wszelką cenę uderzenia w Po-
laków, którzy udzielają pomo-
cy uchodźcom, wbicia klina 
miedzy narodami. Nagłaśnia-
ne są przypadki na przykład 
pojedynczych incydentów 
i przestępstw, przedstawiane 
jako rzecz typowa. 

Jak takie akcje dezinfor-
macyjne mogą przebie-
gać?

Na przykład przez szerze-
nie doniesień, że uchodźcy 
z Ukrainy odbierają Polakom 
prace, świadczenia socjalne, 
miejsca w żłobkach, szpita-

lach. A w drugą stronę nagła-
śnia się jednostkowe przypad-
ki nadużyć ze strony Polaków 
dla mówienia, że Polacy wcale 
nie pomagają, że chcą jedy-
nie uchodźców wykorzystać, 
okraść, zrobić im krzywdę.

(….) 

W jaki sposób mamy się 
chronić przed fake new-
sami?

Najlepszą metodą jest wery-
fikowanie informacji. Choćby 
NASK prowadzi akcję pięciu 
ZET, a więc zweryfikuj, zwe-
ryfikuj, zweryfikuj, zweryfi-

kuj, zweryfikuj. Najważniejszą 
kwestią jest ta, czy znamy au-
tora informacji, którą dostaje-
my. Ważne, by wiedzieć jaka 
jest data utworzenia zdjęcia, 
które publikujemy – czy cza-
sem nie podajemy materiałów 
autentycznych, ale na przykład 
niezwiązanych z opisywaną 
przez nas sprawą. Przykłado-
wo – czy tekstu o obecnej woj-
nie nie ilustrujemy zdjęciami 
sprzed 2014 roku. Wreszcie 
najważniejsze – uważajmy, co 
sami podajemy dalej. Byśmy 
w dobrej wierze sami nie stali 
się pożytecznymi idiotami.

Pierwszą poradą publiko-
waną przez jedną z popu-
larnych gazet jest to, by 
korzystać z „dużych i uzna-
nych wydawców medial-
nych”. Tymczasem były 
media duże, które propa-
gandzie Putina ulegały, 
ale też małe wydawnictwa, 
które publikowały najbar-
dziej nieprzychylne Rosji 
Putina materiały. Czy takie 
stawianie sprawy – „ufaj 
tylko wielkim wydawcom” 
nie jest trochę nie fair?

Przede wszystkim jest ra-
żącym uproszczeniem. Bo nie 

chodzi o to, czy wydawca jest 
duży, czy mały. Ale o to, czy 
jest wiarygodny. Może być 
niewielka, lokalna gazeta, 
która jak najbardziej rzetel-
nie podaje informacje. W rze-
czywistości chodzi o to, by 
uważać na wydawców niezwe-
ryfikowanych, zupełnie nie-
znanych. Anonimowe konta 
w internecie, w mediach spo-
łecznościowych. Nieduży, ale 
zarejestrowany wydawca nie 
jest problemem. Anonimowe 
konto – już może nim być.

Całość materiału na www.salon24.pl

opinie

W internecie musimy uważać, co sami podajemy dalej. Byśmy w dobrej 
wierze nie stali się pożytecznymi idiotami szerzącymi rosyjską propagandę 
– mówi Salonowi 24 dr Piotr Łuczuk, ekspert ds. bezpieczeństwa, 
medioznawca, autor pierwszej polskiej książki o cyberwojnie, UKSW.
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Nasza 
strona 
internetowa:

rosyjsKie trolle są Wśród nas

uważajmy, by nie stać się 
pożytecznymi idiotami kremla

W zalewie informacji uważajmy na to, co jest faktem a co jedynie dezinformacją

fot. Pixabay
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PraGa-Południe ► W kWieTNiu rusza kWalifikacja WojskoWa

1400 osób przed 
komisją przy Mińskiej

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

We wtorek, 5 kwietnia 
w centrum Kształcenia 
ustawicznego przy ulicy 
Mińskiej 1/5 rusza kwalifika-
cja wojskowa. do stawienia 
się przed Powiatową Komi-
sją lekarską nr 4 wezwa-
nych zostanie 1400 młodych 
ludzi z Pragi-Południe, Waw-
ra, rembertowa, Wesołej. 

Jak uspokaja południo-
wopraski ratusz,  kwa-
lifikacja wojskowa nie 
ma związku z agresją 

Rosji na Ukrainę. Jest przed-
sięwzięciem organizowanym 
co roku, niezależnie od geo-
politycznych uwarunkowań 
bezpieczeństwa narodowego 
Rzeczypospolitej. W ramach 
kwalifikacji określana jest 
kategoria zdolności do czyn-
nej służby wojskowej. Osoby 
wzywane stają przed komisją 
lekarską, przedstawicielem 
Prezydenta Warszawy oraz 
Wojskowym Komendantem 
Uzupełnień i otrzymują ksią-
żeczkę wojskową.

Kwalifikacji wojskowej 
w 2022 roku podlegają: Męż-
czyźni z rocznika 2003; Męż-
czyźni urodzeni w latach 
1998-2002, którzy do tej pory 
nie stawili się przed właściwą 
Powiatową Komisją Lekarską; 
Kobiety urodzone w tych la-
tach i posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby 
wojskowej lub pobierające 
naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji; Osoby urodzone 
w latach 2001-2002, uznane 

za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej.

Jak przypomina  południo-
wopraski ratusz, W 2009 
roku, w wyniku nowelizacji 
Ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zawieszony 
został obowiązek odbywania 
zasadniczej służby wojsko-

wej. Pobór zastąpiła właśnie 
kwalifikacja wojskowa. Pole-
ga ona na stawieniu się osób 
przed komisją lekarską w celu 
określenia ich stanu zdrowia 
oraz wydania książeczki woj-
skowej. Powiatowe Komisje 
Lekarskie dają kategorie zdol-
ności do czynnej służby woj-
skowej. „A” zdolny do czynnej 

służby wojskowej.   „B” cza-
sowo niezdolny do czynnej 
służby wojskowej, a więc cho-
roby bądź upośledzenia,  któ-
re w okresie do 24 miesięcy od 
dnia badania rokują odzyska-
nie zdolności do czynnej służ-
by wojskowej. „D” niezdolny 
do czynnej służby wojskowej 
w czasie pokoju, z wyjątkiem 

niektórych stanowisk służbo-
wych przeznaczonych dla te-
rytorialnej służby wojskowej.    
„E” trwale i całkowicie nie-
zdolny do czynnej służby woj-
skowej w czasie pokoju oraz 
w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny – przypomi-
na Urząd Dzielnicy Praga-Po-
łudnie.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła pobór. określa zdolność do służby

fot. Pixabay
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Skradzione zabawki 
dla zwierząt trafiały 

do lombardu

zdjęcia: Policja, W
ikipedia

Właścicielka zoologa 
namierzyła złodziei

Są seriale i filmy o detektywach 
prywatnych, prowadzących 
śledztwa starszych paniach, 
czy rozwiązujących zagadki 

kryminalne księżach. A co powie-
dzielibyście na film bądź serial o ści-
gających przestępców kierownikach 
sklepów zoologicznych? A właśnie 
właścicielka takiego sklepu z Pragi-
-Południe sama namierzyła kobietę, 
która wraz ze wspólnikiem okradała 
jej sklep! 

Jak informuje Komenda Sto-
łeczna Policji, właścicielka sklepu 
zorientowała się, że z placówki zni-
kają zabawki dla zwierząt. Kobie-

ta sama zaczęła śledztwo. Szybko 
ustaliła kto dokonuje tych czynów i  
gdzie trafiają łupy. Zodziejka, która 
zabawki dla zwierzaków wynosiła 
zastawiała je w pobliskim lombar-
dzie. Gdy właścicielka zauważyła, 
że podejrzewana przez nią kobieta 
jest w lombardzie wezwała policję. 
Mundurowi zatrzymali 28-latkę. 
Podejrzenia potwierdziły się. Funk-
cjonariusze w lombardzie znaleźli 
wiele zastawionych przez 28-latkę 
zwierzęcych zabawek. Zabezpie-
czyli je. Jak informuje policja, nie 
był to jednak koniec sprawy. Zaję-
li się nią policjanci z Wydziału do 

walki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu. Wszystko dlatego, że we-
dług zgłaszającej 28-latka nie dzia-
łała sama. Pomagał jej mężczyzna 
z charakterystycznym tatuażem. 
Operacyjni skojarzyli go z konkret-
nym mężczyzną. Następnego dnia 
zatrzymali 35-latka. Kobieta i męż-
czyzna usłyszeli zarzuty dokonania 
wspólnie i w porozumieniu kradzie-
ży zabawek o wartości prawie 4 ty-
sięcy złotych. Postępowanie w tej 
sprawie nadzoruje Prokuratura Re-
jonowa Warszawa Praga-Południe. 
Za kradzież grozi kara do pięciu lat 
więzienia.

auto spłonęło doszczętnie
Do groźnie wyglądającego wypadku doszło 
w czwartek, 31 marca na granicy Grochowa 
z Kamionkiem. Rano, po godzinie 9.00 na 
skrzyżowaniu Dwernickiego i Podskarbińskiej 
zderzyły się dwa samochody osobowe, audi 
i citroen. Ten drugi samochód zaczął się pa-
lić. – Wyglądało to przerażająco, jak w sensa-
cyjnych filmach. Bałam się, że w środku ktoś 
jest – mówi nam pani Maria, mieszkanka Gro-
chowa. Na szczęście w chwili pożaru w samo-
chodzie nie było już ludzi i nikt nie ucierpiał. 
Strażacy ugasili pożar, ale samochód spłonął 
doszczętnie. A przez dwie godziny kierowcy mu-
sieli liczyć się z utrudnieniami. Nieprzejezdna 
była Podskarbińska. 

ZDeRZeNIe NA DWeRNICKIeGO

starszy pan staranował 
szlabany

Było wczesne po-
południe, 29 mar-
ca. Starszy pan, 
mieszkaniec Prusz-
kowa jechał przez 
przejazd kolejowy 
na skrzyżowaniu 
alei Solidarności 

i Kosmowskiej, Gdy zamknęły się szlabany, 
66-latek zamiast się zatrzymać, ruszył z im-
petem. Szlabany staranował i pojechał dalej. 
Nie odjechał daleko, bo swój wybryk popełnił 
na oczach… strażników miejskich. Ci złapali go 
po kilkuset metrach, na ulicy Ząbkowskiej. Za-
trzymany tłumaczył, że nie zauważył sygnałów 
świetlnych informujących o opadaniu szlabanu. 
Nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego, gdy 
stwierdził uszkodzenie, uciekł z miejsca zdarze-
nia. Strażnicy przekazali mężczyznę policji. 

WIeLKA DeMOLKA NA PRASKIM 
PRZeJeźDZIe

nowi mieszkańcy ptaszarni
Ptaszarnia w Miej-
skim Ogrodzie 
Zoologicznym ma 
nowych lokatorów, 
którzy w naturze 
żyją w Australii. 
Kolekcja owoco-
żerów w Miejskim 
Ogrodzie Zoolo-

gicznym powiększyła się o kolejny gatunek. 
Tym razem z zoo w Stuttgarcie przyjechała 
parka owocożerów królewskich (Ptilinopus re-
gina). „To jeden z mniejszych przedstawicieli 
tej grupy gołębi, który w naturze zamieszkuje 
wilgotne lasy północnej i wschodniej Australii, 
oraz kilka niewielkich Indonezyjskich wysp. 
Niedługo będzie je można podziwiać w jednej 
z wolier w pawilonie Ptaszarni” – informują 
pracownicy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Warszawie. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

OWOCOżeRy KRóLeWSKIe W STOLICy

Mieszkańcy martwią się 
o „dwudziestkę piątkę”

L inia tramwajowa „25” kiedyś 
jeździła na pętlę Wiatraczna. 
Teraz jeździ z Ochoty z pętli 
Banacha, ulicami Banacha, 

Grójecką, przez pl. Narutowicza, 
Grójecką, pl. Zawiszy, Al, Jero-
zolimskie, most Poniatowskiego. 
al. Poniatowskiego, Odrowąża, 
Matki Teresy z Kalkuty, Rembie-
lińską, na Annopol. Jest istot-
nym połączeniem między Ochotą 
i Śródmieściem a Pragą-Południe 
i Pragą-Północ. Jednak jak wynika 
z propozycji Zarządu Transportu 
Miejskiego linia ma zostać zlikwi-
dowana po oddaniu  do użytku ko-

lejnego odcinka metra na Targów-
ku. Wielu mieszkańców nie zgadza 
się z tą propozycją.  – Likwidacja 
tramwaju linii 25  jest bez sensu. 
Dobrze, że będzie metro. Ale prze-
cież trasa  „dwudziestki piątki” 
nie pokrywała się z trasą metra. 
Obejmuje osiedla takie jak Ocho-
ta, gdzie metra długo nie będzie. 
Likwidacja tramwaju 25 to przede 
wszystkim strata dla mieszkańców 
Pragi i Pragi-Południe – mówi Ewa, 
mieszkanka Pragi-Północ. W spra-
wie ostatecznego kształtu komuni-
kacji po otwarciu metra odbędą się 
konsultacje społeczne.

GrochóW ► kraDli zabaWki Dla zWierząT

KoMuniKacja ► czy zlikWiDują PoPularNą liNię?

linia 25 ma zostać zlikwidowana
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rosjanie chcieli zabrać nie 
tylko budynek ambasady 
ukrainy, ale także sąsiednią 
kamienicę, przy alei szucha 
8. W obu przypadkach War-
szawa odmówiła.

O próbie zabrania 
przez Rosjan budyn-
ku, w którym mieści 
się ambasada Ukra-

iny pisaliśmy dwa tygodnie 
temu. Przypomnijmy, że Fede-
racja Rosyjska zażyczyła sobie, 
by miasto Warszawa oddało 
jej budynek. Prezydent Rafał 
Trzaskowski odmówił. Teraz 
poinformował, że z odmową 
spotkało się kolejne roszczenie 
Federacji Rosyjskiej. 

Tym razem chodzi o prawo 
użytkowania wieczystego do 
nieruchomości przy al. Szu-
cha 8. „18 marca rozpatrzyłem 
wniosek dotyczący nierucho-
mości zajmowanej przez Am-
basadę Ukrainy. A we wtorek, 
29 marca wydałem kolejną de-
cyzję odrzucając rosyjskie rosz-
czenia wobec sąsiedniej nieru-
chomości przy al. J. Ch. Szucha 
8. Zgodnie z zapisami w planie 
miejscowym dla północnej czę-
ści Placu Unii Lubelskiej ten 
teren jest przeznaczony dla ad-
ministracji publicznej. Obecnie 
nie jest wykorzystywany na cele 
dyplomatyczne tylko komer-
cyjne, przez szereg podmiotów 
prowadzących działalność go-
spodarczą – cytowała prezy-
denta strona warszawskiego 
ratusza. Jak przypomniał ra-
tusz budynki należące do Skar-
bu Państwa  (wraz z wszelkimi 
prawami i obowiązkami z tego 
wynikającymi) w październiku 
1946 r. zostały nabyte przez 
Przedstawicielstwo Handlowe 

ZSRR w Polsce. 13 lipca 1948 r. 
przedstawicielstwo wystąpiło 
o przyznanie, za symboliczny 
czynsz, prawa własności cza-
sowej do tego terenu (obecnie 
użytkowania wieczystego). Za 

następcę prawnego ZSRR – na 
gruncie tej sprawy – uznana 
została Federacja Rosyjska, 
której pełnomocnik 3 listopa-
da – wystąpił o rozpoznanie 
wniosku. 

Przy podejmowaniu decyzji 
wzięto pod uwagę m.in. brak 
wymaganego zezwolenia na 
nabycie prawa użytkowania 
wieczystego tej nieruchomo-
ści przez Federację Rosyjską. 

Niezależnie od tego zbada-
no też przesłanki określone 
w art. 214a ust. 1 ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomo-
ściami. – podsumował sto-
łeczny ratusz.

Warszawa

rosjanie chcieli zabrać WarszaWie nastęPny budyneK

Moskiewskie zakusy 
w stolicy polski

oGłoszenie ► a Może czas Na zMiaNę kliMaTu? 
zaMieszkaj W sTolicy Gór ŚWięTokrzyskicH

71M². tRzy pokoje, Widna kuchnia, 
188 kM. od WaRszaWy!
sprzedam bez pośredników mieszkanie o powierzchni 71m². Nieruchomość znajduje się na i piętrze w bloku 
4-piętrowym na osiedlu uroczysko w kielcach. salon: 19,3m² sypialnia: 16m² sypialnia: 10,5m² kuchnia: 9,2m² 
ogłoszenie bezpośrednio od właściciela. bez pośredników. kontakt w sprawie oferty: - nr tel.: +48 534 561 864

ambasada ukrainy była tylko jednym celem rosji. Federacja rosyjska chciała też przejąć sąsiedni budynek

fot. W
ikipedia
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Rozpaczliwy krzyk kobiety usły-
szeli we wtorkowy wieczór 
mieszkańcy bloku i przechod-
nie w okolicy ulicy Borsuczej we 

Włochach. Niestety, nie był to fałszywy 
alarm. Młoda, 21-letnia dziewczyna, oby-
watelka Ukrainy straciła życie. Sprawca 
zadał jej kilka ciosów ostrym narzędziem. 

O sprawie jako pierwszy informował 
portal TVN Warszawa, potem inne me-
dia. Wiadomo było jedno – we wtorek 
wieczorem w dzielnicy Włochy, na ulicy 
Borsuczej doszło do zabójstwa. Media 
podały też inną informację – ofiarą jest 
młoda, 21-letnia kobieta. Obywatelka 
Ukrainy. Po kilku dniach wciąż śledczy 

i policja nie chcą podawać szczegółów 
dotyczących śledztwa. Pewne rzeczy są 
jednak już wiadome. Sekcja zwłok wyka-
zała, że ofiara zginęła od ran kłutych. Wia-
domo, że wcześniej w mieszkaniu doszło 
do awantury między ofiarą, a mężczyzną. 
Według jednych doniesień – chłopakiem 
zabitej. Według innych – byłym chłopa-
kiem, lub po prostu znajomym. Tak, czy 
inaczej ofiara  najprawdopodobniej do-
brze znała swojego zabójcę. Sprawy oso-
biste miały być powodem kłótni, która 
ostatecznie doprowadziła do tragedii. Jak 
informowały media, awantura przeniosła 
się na balkon mieszkania na trzecim pię-
trze lokalu przy Borsuczej. Krzyki 21-latki 

słyszeli przechodnie i sąsiedzi, którzy we-
zwali policję – podało Radio Dla Ciebie. 
Policja w mieszkaniu znalazła ciało ko-
biety. Sprawca zbiegł. Śledztwo w sprawie 
zabójstwa wszczęła Prokuratura Rejono-
wa Warszawa Ochota. W czwartek prze-
prowadzona została sekcja zwłok. Jak 
powiedziała w Radiu Dla Ciebie rzecznik 
prasowa prokuratury, Aleksandra Skrzy-
niarz, sekcja potwierdziła, że przyczyną 
śmierci młodej kobiety, obywatelki Ukra-
iny były zadane ostrym narzędziem rany 
kłute. Tożsamość podejrzanego o doko-
nanie zbrodni jest śledczym znana. We-
dług prokurator Skrzyniarz jego zatrzy-
manie jest kwestią czasu.

Włochy ► KrWaWa Kłótnia W bloKu i na balKonie

jej kRzyk 
słyszeli 
idący 
ulicą

Więcej zieleni, znacznie mniej 
ruchu, likwidacja podziemne-
go tunelu pod Marszałkow-
ską. Tak zmieni się rejon 

ulicy Złotej i Zgody w samym centrum – 
informuje Zarząd Dróg Miejskich.
 I zapowiada posadzenie 167 drzew oraz 
wytyczenie blisko 3 tysięcy metrów kwa-
dratowych zieleni. Część miejsc parkin-

gowych zostanie przeniesiona do garażu 
podziemnego, który ma powstać pod 
placem Powstańców Warszawy, ruch 
kołowy ma być uspokojony. Pozostanie 
jednak pewna liczba miejsc postojowych, 
przeznaczonych dla mieszkańców bądź 
obsługi dostaw – informuje ZDM. Dro-
gowcy zapowiadają też likwidację tunelu 
pod Marszałkowską w osi ulicy Złotej. Za-

miast niego powstanie podziemny zbior-
nik retencyjny na wody opadowe – pod-
kreśla ZDM. Prace mają ruszyć w drugiej 
połowie 2023 r.

  śródMieście ►bez tunelu Pod MarszałKoWsKą

zieleń posadzą, auta usuną

potrzeba żwirku, 
karmy, zabawek
O dary rzeczowe dla kotów 
– podopiecznych schroniska 
„Na Paluchu” apeluje punkt 
„Ochota na Kota”. „Potrzebuje-
my: karmy mokrej i suchej do-
brej jakości, bezzbożowej, z mi-
nimum 60 proc. zawartością 
mięsa w składzie, przysmaków 
z wysoką zawartością białka, 
zabawek dla kotów (np. wędki, 
myszki, miękkie piłeczki, małe 
pluszaki) i żwirku (najlepiej ben-
tonitowego, drobnego)” – ape-
luje Ochota na Kota. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

APeL O POMOC 
RZeCZOWą

apel o wsparcie 
finansowe
Schronisko „Na Paluchu” prosi 
o wsparcie Fundacji Przyjacie-
le Palucha w pokryciu kosztów 
leczenia szczeniaków z parwo-
wirozą. „Co prawda waleczna 
czwórka maluchów pokonała 
już chorobę, a dwa z nich zna-
lazły nawet swoje wymarzone 
rodziny, ale fundacja została 
z całą masą faktur do opłace-
nia po ich leczeniu. Błagamy 
o nawet najmniejszą pomoc, 
każda złotówka ma znaczenie” 
– apelują pracownicy. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

SZCZeNIAKI WALCZyŁy 
Z PARWOWIROZą

Retro Warszawa 
w norblinie
Wyjątkowa Warszawa jak przed 
wojną? Wyjątkowy klimat moż-
na poczuć na Woli, udając się 
do fabryki Norblina. Otwarto 
w niej ekspozycję Retro War-
szawa, dzięki której można 
przenieść się w czasie i do-
świadczyć atmosfery przedwo-
jennej stolicy. Do stworzenia 
widowiska wykorzystano archi-
walne materiały dobrane przez 
varsavianistów, muzealników 
i ekspertów z dziedziny edu-
kacji. Stare fotografie i filmy 
udało się oczyścić, zrekonstru-
ować, a następnie zmontować 
w dynamiczny pokaz przy uży-
ciu najnowszych technologii 
i sztucznej inteligencji. Ścieżkę 
dźwiękową wystawy opracował 
i nagrał Jan emil Młynarski, 
który skorzystał z nietypowych 
instrumentów: piły czy banjo. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

POCZuć KLIMAT 
SPRZeD DeKAD

Wizualizacja zmian w rejonie złotej
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szesnaście zakażeń, 
sześć w Warszawie

Wielka wiosenna 
akcja szczepień

DziesiąTkuje lisy i Psy

Szesnaście przy-
padków wściekli-
zny potwierdził 
w tym roku Wo-

jewódzki Lekarz Wete-
rynarii na Mazowszu. 
Czternaście chorych 
zwierząt to lisy. Dwa psy. 

Sześć zachorowań 
miało miejsce w War-
szawie, dziesięć w regio-
nie. Siedem weterynarz 
potwierdził w styczniu, 
siedem w lutym, dwa 
w marcu. Pierwsze przy-
padki w tym roku Wo-
jewódzki Lekarz Wete-
rynarii potwierdził 20 
stycznia. Wściekliznę 
służby wykryły u lisów 
w Warszawie w Wesołej 
oraz w Orońsku w po-
wiecie szydłowieckim. 
24 stycznia służby po-
twierdziły wściekliznę 
u pięciu lisów. Czterech 
w Warszawie, z czego 
u dwóch w Rembertowie, 
po jednym w Wawrze 
i nas Targówku. A tak-
że u lisa w Romanowie, 
w gminie Kowala, w po-
wiecie radomskim. 2 lu-
tego wściekliznę służby 
potwierdziły u padłego 
lisa w Warszawie, na 
Pradze-Południe. Oraz 

u lisów w Helenowie, 
gm. Poświętne w powie-
cie wołomińskim, Po-
gorzelu w gm. Siennica 
w powiecie mińskim oraz 
w Rudzie Wielkiej w gm. 
Wierzbica w powiecie ra-
domskim. 7 lutego służ-
by odnotowały kolejny 
przypadek wścieklizny, 
u lisa w miejscowości 
Emów w gminie Wierzbi-
ca, w powiecie otwockim.  
16 lutego potwierdzone 
zostały przypadki u lisa 
w Józefowie w powiecie 
otwockim i psa w miej-
scowości Stoki w gmi-
nie Pionki w powiecie 
radomskim. Chory na 
wściekliznę był też pies, 
którego zbadano 3 mar-
ca, z miejscowości Kar-
czew w powiecie otwoc-
kim. Również 3 marca 
Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii potwierdził 
wściekliznę u lisa w Gli-
niankach w gminie Wią-
zowna w powiecie otwoc-
kim. W ubiegłym roku na 
Mazowszu potwierdzono 
110 przypadków wście-
klizny. Głównie u lisów 
ale też u kotów, psów, 
saren, jenotów, kun, nie-
toperza.

Akcja na terenie woje-
wództwa mazowiec-
kiego trwa od 1 do 
13 kwietnia – in-

formuje Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki. Jak informują 
służby wojewody, szczepion-
ka będzie wykładana ręcznie 
i zrzucana z samolotów na 
lasy, pola i łąki. Przynęty ze 
szczepionką nie wolno doty-
kać. Zwierzęta nie przyjmą 
tych z zapachem człowieka. 
Przez dwa tygodnie od wyło-

żenia szczepionki należy za-
chować ostrożność podczas 
wyprowadzania zwierząt – 
informują służby. I przypo-
minają, że szczepienie wyko-
nuje się przy użyciu doustnej 
szczepionki umieszczonej we 
wnętrzu przynęty, w kształ-
cie krążka koloru brunatno-
-zielonego o zapachu ryb-
nym. Zrzuty oraz wyłożenie 
ręczne nie obejmują zbiorni-
ków wodnych, dróg i terenów 
zabudowanych. Szczepionka 

uodparnia wyłącznie lisy. To 
właśnie lis jest zwierzęciem 
najbardziej podatnym na za-
rażenie wścieklizną. I to u li-
sów było najwięcej zakażeń 
w roku 2021 i w okresie od 
stycznia do końca marca tego 
roku. W ubiegłym roku Ma-
zowiecki Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii poinformował 
łącznie o 110. przypadkach 
wścieklizny. W 2022 roku 
potwierdzono 16 przypad-
ków.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii z udziałem Powiatowych 

Lekarzy Weterynarii prowadzi wiosenną 
akcję szczepienia lisów wolno żyjących 

przeciwko wściekliźnie.

>> Wścieklizna 
wciąż groźna, 
alarm na 
Mazowszu

W p r a w d z i e 
w ostatnich ty-
godniach przy-
padków wście-

klizny na Mazowszu było 
trochę mniej, jednak służby 
są wciąż w gotowości. Nadal 
w obszarze zagrożonym jest 
zakaz wypuszczania kotów, 
a psy należy trzymać na 
smyczy. Lekarze przypomi-
nają o wymaganym praw-
nie corocznym szczepieniu 
psów. A od tego roku na 
obszarze zagrożonym trze-
ba też szczepić co roku koty. 
Środki ostrożności są jak 
najbardziej uzasadnione. 
Wścieklizna to najgroźniej-

sza choroba odzwierzęca. 
Zarazić się nią można przez 
kontakt (zadrapanie, śli-
nę) z zakażonym ssakiem. 
Choroba po wystąpieniu 
objawów jest zawsze śmier-
telna. Atakuje układ nerwo-
wy. A charakterystycznym 
objawem jest wodowstręt. 
Jeśli mieliśmy kontakt z po-
dejrzanym zwierzęciem, 
natychmiast udajmy się 
do lekarza. Tylko szybkie 
podanie surowicy pozwo-
li uniknąć zachorowania. 
Na wściekliznę zapadają 
wszystkie ssaki, najczęściej 
lisy, ale też koty, psy, nieto-
perze, jelenie i wiele innych.

Od 1 dO 12 KWIETNIA

Lisy są najbardziej 
podatne na zakażenie 
wścieklizną

Na obszarze zagrożonym wścieklizną jest kilka dzielnic Warszawy i kilka mazowieckich powiatów
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W zeszły wtorek 
na drodze eks-
presowej S-17 na 
wysokości miej-

scowości Ostrów opel zjechał 
z drogi,  uderzył w barierę 
energochłonną i ściął znak 
drogowy. Kierowcy nic się 
nie stało.  Okazało się jednak, 

że mężczyzna jest pod wpły-
wem środków odurzających, 
a do kolizji doszło, bo zasnął 

za kierownicą. Jak informuje 
Komenda Stołeczna Policji za 
spowodowanie kolizji 35-latek 
dostał mandat 1500 zł. i sześć 
punktów karnych. Za kiero-
wanie pod wpływem środków 
odurzających oraz posiadanie 
narkotyków mężczyźnie grozi 
kara do trzech lat pozbawienia 
wolności.

bartłomiej i 
w Warszawie

W e wtorek, 29 mar-
ca w Archidiece-
zji Warszawskiej 
gościł prawo-

sławny patriarcha Konstanty-
nopola Bartłomiej I. W Domu 
Arcybiskupów Warszawskich 
spotkał się z metropolitą, 
kard. Kazimierzem Nyczem 
i przewodniczącym Konferen-
cji Episkopatu Polski, abp Sta-
nisławem Gądeckim. Patriar-
cha odwiedził też uchodźców 
z Ukrainy, w Domu Rekolek-
cyjno-Formacyjnym na Bie-
lanach. „Czasami jest miejsce 
tylko na łzy. Czasami jedyną 
właściwą reakcją jest milcze-
nie” – mówił Bartłomiej I. Na-
padnięta przez Rosję Ukraina 
jest zróżnicowana religijnie. 
Są tam wyznawcy grekokato-
licyzmu (obrządek wschodni, 
podlegający Rzymowi), Cer-
kwi patriarchatu kijowskiego 
i Cerkwi patriarchatu mo-
skiewskiego. Przedstawiciele 
tej ostatniej zrywają z Moskwą 
w związku z poparciem dla 
inwazji ze strony patriarchy 
moskiewskiego Cyryla. Wie-
lu wiernych i duchownych 
z Ukrainy przeszło pod jurys-
dykcję Kijowa bądź bezpo-
średnio Konstantynopola.  

52-letni mieszkaniec 
Ciechanowa spo-
tkał się z 30-lat-

kiem. Panowie pili alkohol. 
W pewnym momencie młodszy 
mężczyzna rzucił się na 52-lat-
ka. Dusił, kopał i bił. Dopro-
wadził do stanu bezbronności. 
Zabrał pokrzywdzonemu pie-
niądze, złotą obrączkę, oraz 
telefon komórkowy. Obrażenia 
52-latka były poważne. Trafił 
do szpitala. Jak informuje ma-
zowiecka policja funkcjonariu-
sze ustalili i zatrzymali sprawcę 
rozboju, 30-letniego mieszkań-

ca Ciechanowa.  Wpadł też inny 
ciechanowianin, który pró-
bował sprzedać skradzione 
52-latkowi rzeczy. Mężczyzna, 
który brutalnie pobił i okradł 
pokrzywdzonego trafił do po-
licyjnej celi. Usłyszał zarzut 
rozboju, a sąd aresztował go 
na trzy miesiące. Jego rówie-
śnik usłyszał zarzut paserstwa.  
Został objęty policyjnym do-
zorem. Za rozbój grozi kara 
do dwunastu lat więzienia, za 
paserstwo do pięciu lat pozba-
wienia wolności – przypomina 
policja.

pOlICja

KOŚCIÓŁ

UCHODŹCY

Ukraińskie specjały 

w kościele

W Parafii pw. Św. Jana Pawła II na Bemowie w niedzielę 27 marca odbył 
się Kiermasz ukraiński. Przygotowali go uchodźcy mieszkający u para-
fian.  Na kiermaszu można było spróbować tradycyjnych pierogów, 
pielmieni i innych specjalności ukraińskiej kuchni. Parafia przyjęła 

pięćdziesięciu uchodźców z ukrainy. Duchowni z parafii gotowi 
są odprawiać Mszę św. w rycie łacińskim po ukraińsku, 

z homilią po rosyjsku, lub polsku z tłumaczeniem 
na ukraiński, jest też możliwość spowiedzi 

po rosyjsku i ukraińsku.

czerska 
parafia przyjęła 
uchodźców
Parafia Narodze-
nia NMP w Pie-
czyskach w deka-
nacie czerskim 
przyjęła dziewięt-
nastu uchodźców 
z ukrainy: piętnaście osób do-
rosłych i czworo dzieci. Z tego 
dwoje dorosłych i dwoje dzieci 
zamieszkało w miejscowej ple-
banii. W parafii działa zespół 
ds. pomocy ukrainie, który m. 
in. prowadzi bazę osób goto-
wych np. przyjąć uchodźców, 
oferować pracę, transport.

XXi edycja 
nagrody norwida

Samorząd Ma-
zowsza zaprasza 
związki twórcze, 
ich oddziały, uczel-
nie, instytucje kul-
tury, wydawnictwa 
i redakcje oraz ar-

tystów do zgłaszania kandyda-
tur do XXI Nagrody im. Cypria-
na Kamila Norwida. Nagrody 
przyznawane są mazowieckim 
artystom tworzącym w katego-
riach: literatura, muzyka, sztuki 
plastyczne i teatr - za 2021 r.  

(Warszawski Serwis Prasowy)

WIeRNI Z MAZOWSZA 
POMAGAJą uKRAINIe

KuLTuRA. NABóR 
DO 31 MAJA

zasnął za 
kółkiem po 
narkotykach

OTWOCK

Brutalny rozbój 
przy kielichu

Podziel Się
inforMAcją!
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unia środki w kwietniu 
odblokuje

Pieniądze z europejskiego 
Planu Odbudowy, 

których wypłata 
została Polsce 
w s t r z y m a n a , 
będą wypłacone 

w pierwszej połowie 
kwietnia. Według doniesień medialnych ma to 
zostać ogłoszone 9 kwietnia (sobota) podczas 
wizyty ursuli von Der Layen, przewodniczącej 
Komisji europejskiej. Rząd ma pójść na pewne 
ustępstwa w sporze ue. Między innymi więk-
szość sejmowa ma przyjąć prezydencki projekt 
zmian w reformie sądownictwa. Likwidują one 
Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Do po-
rozumienia z ue dąży prezydent oraz premier 
i większa część PiS. Zwolennikami twardego 
kursu wobec Brukseli są przedstawiciele Soli-
darnej Polski Zbigniewa Ziobry. 

JeST BLIżeJ POROZuMIeNIA 
Z BRuKSeLą

polska

nadciąga wielka, 
polityczna zmiana

P olską politykę po 
1989 roku można podzie-
lić z grubsza na dwa okre-
sy. Pierwszy transforma-

cyjny z lat 1989 – 2005, z jasnym 
podziałem na postkomunę i post-
solidarność. I drugi, PO-PIS-owy, 
od 2005 roku. Zdaniem części eks-
pertów ale i samych polityków na 
naszych oczach ten etap właśnie 
się kończy. Definitywny koniec na-
stąpi wraz z wyborami prezydenc-
kimi 2025 roku. Powodem jest 
wyczerpanie się formuły totalnej 
plemiennej wojny, którą oferują 
Polakom liderzy obu zwalczają-

cych się obozów. Szczególnie w sy-
tuacji wojny realnej, tuż przy gra-
nicy. Zdaniem ekspertów z jednej 
strony słabnie prezes PiS, Jarosław 
Kaczyński. Z drugiej całkowicie zu-
żył się pomysł zarządzania partią 
przez Donalda Tuska. – Jeszcze 
przed wyborami Solidarna Polska 
może być zmarginalizowana, zaś jej 
rolę we współpracy z rządem może 
zacząć pełnić Polskie Stronnictwo 
Ludowe – mówi dr Andrzej Anusz, 
politolog, Instytut Piłsudskiego. 
Według ekspertów po wyborach 
2023 roku PiS będzie osłabiony, 
ale dzięki wsparciu prezydenta 

Dudy wciąż będzie współrządzić. 
Jako prawdopodobny scenariusz 
nasi rozmówcy wskazują taki, że  
w latach 2023 – 2025 rządzi rząd 
ekspercki, doraźne koalicje mon-
towane przez prezydenta. W tym 
samym czasie dochodzi do totalne-
go przegrupowania opozycji, naj-
prawdopodobniej liderem zostanie 
prezydent Warszawy, Rafał Trza-
skowski. Będzie on też faworytem 
wyborów prezydenckich. Elekcja 
2025 roku skończy rządy PiS. Nie 
można wykluczyć, że skończy też 
podział na PO-PiS, wyłoni zupełnie 
nowe formacje.

dla korwina morderstwa to 
ustawka
Janusz Korwin Mikke, jeden z liderów Konfede-
racji oznajmił w radiu, że Rosjanie w ukrainie 
nie dokonują zbrodni. A obrazki z Mariupola 
są… ustawką. Słowa wywołały powszechne 
oburzenie. – Mam pod dachem rodzinę z Ma-
riupola. Kobieta z dwójką dzieci. uciekli jak 
stali, zostawili wszystko. Nieźle jak na ustawkę 
– mówi nam Anna, mieszkanka Śródmieścia, 
która w domu gości uchodźców z ukrainy. Pol-
skie Radio zerwało współpracę z dziennika-
rzem, który z JKM-em przeprowadzał wywiad i 
nie zareagował na słowa o rzekomej ustawce. 
Od początku inwazji Rosji na ukrainę poparcie 
dla Konfederacji spadło i jest dziś na poziomie 
progu wyborczego.

SKANDALICZNe SŁOWA POSŁA 
KONFeDeRACJI

doMinacja Po-Pis-u sKończy się za trzy lata?

zdjęcia: W
ikipedia, Pixabay

siedeMnaście lat od śMierci PaPieża-PolaKa

św. jan paweł ii 1920 – 2005

2 kwietnia minęło 17 lat 
od śmierci papieża, 
świętego Jana Pawła 
II. Pierwszego i jak 

dotąd jedynego Polaka na sto-
licy piotrowej. 

Karol Wojtyła, czyli póź-
niejszy papież Jan Paweł II 
urodził się 18 maja 1920 roku 
w Wadowicach w Małopolsce. 
Był księdzem, w latach 1958-
64 biskupem pomocniczym, 
od 1964 roku arcybiskupem, 
i metropolitą krakowskim, 
od 1967 roku kardynałem. 16 
października 1978 roku został 
wybrany papieżem. Przyjął 
imię Jana Pawła II. Ogromną 
rolę odegrały papieskie piel-

grzymki do Polski. Szczególnie 
pierwsza, w 1978 roku. Sło-
wa „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi” wypowiedziane na pl. 
Zwycięstwa (dziś pl. Piłsud-
skiego) w Warszawie stały się 
podglebiem pod powstanie 
bezkrwawego ruchu Solidar-
ności. Papież Polak odwie-
dzał też Polskę w roku 1983 
(w stanie wojennym), 1987, 
1991 dwukrotnie, 1995, 1997, 
1999, 2002. Zmarł 2 kwietnia 
2005 roku. W roku 2011 został 
beatyfikowany (ogłoszony bło-
gosławionym) a w 2014 kano-
nizowany (ogłoszony świętym 
Kościoła katolickiego).
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bestialstWo Rosji 
jeszcze się zWiększy

Bandyci w ruskich 
mundurach dorwali 
kobietę z dzieckiem. 
Długo gwałcili. Zmar-

ła. A synek w kilka minut osi-
wiał. Charków. Blokowiska 
jakie znamy z Gocławia, Ursy-
nowa, części Grochowa. Dziś 
stoją opustoszałe szkielety 
– bez okien, bez ludzi w środ-
ku. Niektóre obrócone w kupę 
gruzu. Gwałty, tortury, zabój-

stwa, grabieże. Strzelanie do 
cywilów i bombardowanie cy-
wilnych obiektów. To w pro-
wadzonej przez Władimira 
Putina wojnie rzecz normalna. 
Oprócz bestialskich ataków na 
ludność cywilną i rabowania 
ludzi niszczone są też bezcen-
ne zabytki i dobra kultury. 
A także przyroda, środowisko 
naturalne. Cierpią też ogro-
dy zoologiczne, które apelują 

o pomoc. A razem z uchodź-
cami z Ukrainy do Polski 
wjeżdżają ich domowe zwie-
rzęta. Najczęściej psy i koty, 
ale też świnki morskie (kawie 
domowe), króliki, chomiki, 
ptaki. Wojna trwa już ponad 
miesiąc. Zdaniem ekspertów 
Rosja wprawdzie celów strate-
gicznych wciąż nie osiągnęła, 
ale spodziewać się można na-
silenia bestialstwa. 

Tym, którzy dziwią się, 
że rząd Orbana i wę-
gierscy „Bratankowie” 
pełnią dziś rolę ruskiej 

piątej kolumny warto przypo-
mnieć, że tak, Węgrzy zazwy-
czaj nas wspierali, ale bywały 
też ostre spięcia. Uczestniczyli 
chociażby w Potopie Szwedz-
kim. Owszem, najczęściej 
bywały te relacje pozytywne. 
Polacy i Węgrzy wspólnie wal-
czyli o niepodległość w XIX 
wieku, generał Józef Bem był 

węgierskim bohaterem na-
rodowym. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej Węgrzy 
nam pomagali. A w roku 1956, 
po krwawo stłumionym po-
wstaniu na Węgrzech to Po-
lacy nieśli braterską pomoc.  
Można też cofać się do odległej 
przeszłości, wspominać świę-
tą Kingę, świętą królową Ja-
dwigę, czy Stefana Batorego. 
Ale są też we wspólnej historii 
karty smutne. Jak chociażby 
wbicie noża w plecy przez woj-

ska Rakoczego w 1656 roku. 
To Węgrzy przyszli z pomo-
cą okupującym nasze ziemie 
Szwedom. W powieści „Potop” 
Henryka Sienkiewicza cytat, 
gdy Oleńka zauważa ciężko 
rannego Kmicica brzmi ina-
czej niż w filmie, gdzie było 
„Andrzej Kmicic, od szwedz-
kiej kuli postrzelon”. W po-
wieści jest „Andrzej Kmicic, 
od WĘGIERSKIEJ kuli po-
strzelon”. Warto zdjąć różowe 
okulary.

Bez różowych okularów. 
Bratankowie co najeźdźcom pomogli bratankowie – piąta kolumna 

kremla

putin i bezbożny  
(nie)konserwatyzm

nie tylko Węgry. europejscy 
kumple putina

Władze Węgier Wspierają rosję

europejska praWica zachWyca się Wrogiem

potępić moskWę, byle nie za bardzo

W czasie, gdy w większości 
krajów europy Środkowej 
panuje powszechne 
oburzenie na rosyjską, 
bestialską agresję na 
ukrainę, z solidar-
ności wyłamują się 
Węgrzy. Premier Viktor 
Orban mówi, że liczy się 
dla niego dobro kraju. A ono 
wymaga dobrych relacji z Mo-
skwą. Polityka Węgier jest 
o tyle zaskakująca, że w roku 

1956 to Węgrzy doświadczyli 
bestialstwa sowieckiej Ro-

sji, która tłumiła naro-
dowe powstanie w ich 
kraju. Zaskakuje też 
postawa samego Or-
bana o tyle, że dwa-

dzieścia pięć lat temu 
to ten polityk wprowadzał 

Węgry do NATO. Dziś stał 
się głównym orędownikiem 
współpracy z reżimem Władi-
mira Putina.

Niektórzy grę Orbana z Pu-
tinem tłumaczą tym, że 
węgierski premier jest 
zachwycony „konser-
watyzmem” Putina 
i bandy rządzącej 
Rosją. Tymczasem 
jak już pisaliśmy ów 
„konserwatyzm” w czasie 
pokoju to było wysadzenia 
domów w imię sondaży, za-
bijanie przeciwników politycz-
nych. Aborcje traktowane jak 

czynność higieniczna, roz-
wody i przemoc w rodzinie 

na porządku dziennym. 
A Cerkiew moskiewska 
nie jest de facto pra-
wosławnym Kościołem 
– to zwyczajna ekspo-

zytura KGB. To państwo 
nie jest więc konserwatyw-

ne. Podobnie jak nic wspól-
nego z konserwatyzmem nie 
mają mordy, grabieże i gwałty 
na ludności cywilnej.

unia europejska i Stany 
Zjednoczone sprzeciwiają 
się agresji Rosji. Jed-
nak o ile w przypadku 
uSA stanowisko jest 
jednolite, tak w euro-
pie są kraje, które się 
wyłamują. Pierwsze 
miejsce  na liście przy-
jaciół Kremla zajmują Wę-
gry Orbana. Miejsce drugie 
przypada Austrii. Na miejscu 
trzecim jest Holandia, której 

premier wprost sprzeciwił 
się jakimkolwiek sankcjom. 

Miejsce czwarte przypa-
da Francji. Prezydent 
Macron upodobał so-
bie dzwonienie do Pu-
tina. Na piątym miej-

scu są Niemcy, gdzie 
na szczęście zmieniła się 

narracja mediów, ale nieko-
niecznie polityków. Stawkę 
przyjaciół Putina uzupełnia 
Belgia.

gasimy
konkurencję!!!

reklama.telegraf24@gmail.com 

najlepsza reklama,
przekonaj się!

zdjęcia: Pixabay, dom
ena publiczna, state em

ergency service of u
kraine

Charków po ostrzale rakietowym

Zajęcie Brześcia przez wojska węgierskie
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Przełom XIV i XV 
wieku to wyraź-
ne zarysowanie 
się podziału, po-

wstanie realnej przepaści 
pomiędzy moskiewską 
Rosją a Ukrainą. Ukraina 
wraz z Białorusią znaj-
dowały się w większości 
w granicach Litwy, któ-
ra to z kolei ochrzciła się 
i zawarła sojusz, a potem 
federację z Polską. Z kolei 
ziemie na Wschód znaj-
dowały się pod wpływem 
Złotej Ordy. Przez niemal 
cały XIV i XV 
wiek trwały 
próby unieza-
leżnienia się 
spod panowa-
nia tatarskie-
go. W 1380 
roku wojska 
moskiewskie 
odniosły pierwsze zwy-
cięstwo na Kulikowym 
Polu, jednak prawdziwe 
uniezależnienie Wielkiego 
Księstwa Moskiewskiego 
do Ordy nastąpiło sto lat 
później. Jako symboliczny 
„koniec jarzma mongol-
skiego” uważa się w Rosji 
rok 1480. Całkowity upa-
dek Ordy nastąpił w roku 
1502. Państwo moskiew-
skie rządzone metoda-
mi twardej ręki, w wielu 

przypadkach czerpiące 
w swej kulturze politycz-
nej z polityki Mongołów 
prowadziło politykę „jed-
noczenia ziem ruskich” 
(coś nam to przypomi-
na?) polegającą na przy-
łączeniu przekupstwem, 
dobrowolnym sojuszem 
bądź zbrojnym podbojem 
sąsiednich księstw.  Głów-
nym rywalem Moskwy 
było cywilizowane, jak 
na owe czasy demokra-
tyczne państwo ze stolicą 
w Nowogrodzie Wielkim. 

Rzeczpospo-
lita Nowo-
grodzka żyła 
z kupiectwa, 
Wielkie Księ-
stwo Mo-
s k i e w s k i e 
z łupiestwa 
i podboju.  

Iwan III Srogi podbił 
Nowogród (niestety pań-
stwo nie uzyskało pomocy 
Polski i Litwy, być może 
było to największym błę-
dem wybitnego skądinąd 
władzy – Kazimierza IV 
Jagiellończyka). Powstało 
złowrogie państwo mo-
skiewskie, które przez  
najbliższe wieki toczyło 
śmiertelną rywalizację 
z państwem Jagiellonów 
i ich następców. 

tak się 
hartował 
zbrodniczy mir

W połowie XI wieku 
Ruś Kijowska ule-
gła rozbiciu dziel-
nicowemu. 

Podobnie działo się w wielu 
europejskich krajach. Jednak 
o ile gdzieniegdzie nie było 
katastrofy, albo problemy były 
niewielkie (w przypadku Pol-
ski rozbicie  doprowadziło „tyl-
ko” do okrojenia i osłabienia 
państwa), w przypadku Rusi 
Kijowskiej skończyło się cał-
kowitym upadkiem znaczenia 
Kijowa. I wejściem na scenę 
europejską nowych graczy, jak 

Republika Nowogrodzka, czy 
Państwo Moskiewskie (Księ-
stwo, potem Wielkie Księstwo 
Moskiewskie). W wieku XIII 
nastąpił podbój większości 
ziem ruskich (z Moskwą) przez 
Mongołów. Ataku ze strony 
mongolskiej doświadczyły też 
ziemie polskie – w 1244 roku 
najazd mongolski zniweczył 
próby jednoczenia państwa 
podjęte przez Henryków Ślą-
skich (Henryk Pobożny zginął 
w bitwie pod Legnicą). Jednak 
to północno-wschodnie księ-
stwa rosyjskie wpadły na lata 

pod panowanie Mongołów. 
Ziemie zachodnie i południo-
wo-zachodnie mierzyć się mu-
siały natomiast z najazdami 
pogańskiej Litwy. W wieku 
XIV podział był taki, że księ-
stwa rosyjskie z Moskwą na 
czele podlegały Mongołom 
(wyjątek stanowiła Republika 
Nowogrodzka, płacąca jedy-
nie trybut), Białoruś i większa 
część Ukrainy z Kijowem zna-
lazły się w granicach Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, zaś 
Ziemia Halicka trafiła do Ko-
rony Królestwa Polskiego.

zrzucili jarzMo MonGołóW, 
narzucili sWoje

z Kart daWnych dziejóW

Ruś vs Rosja. dwa 
odmienne światy

Na przełomie wieku XV i XVI 
Polska i Wielkie Księstwo 
Litewskie są już nazywane 
Rzeczpospolitą, choć na 

formalne zjednoczenie muszą jesz-
cze poczekać. Na wschodzie umac-
nia się złowrogi twór. Wielki Książę 
Moskiewski Iwan III Srogi poślubia 
Zofię Paleolog – bratanicę ostatniego 
cesarza Bizancjum. Jest po upadku 
Konstantynopola, więc Moskwę Iwan 

ogłasza „trzecim Rzymem”. A siebie 
samego koronuje na cara Wszech 
Rusi. Jego syn i następca Wasyl III 
podbija Psków, Smoleńsk i Riazań. 
Rozbudowuje Kreml, otacza go ha-
rekterystycznym murem. Po śmierci 
Wasyla rządzi regentka, jego żona 
Helena. W 1547 roku na tron, po 
osiągnięciu pełnoletności wstępuje 
syn Wasyla, Iwan IV. Historiografia 
nada mu przydomek Groźny. For-

malnie zmienia system z wielkiego 
księstwa na Carstwo (Cesarstwo) 
Rosyjskie. Jego agresywna polityka 
sprawi, że Korona Królestwa Polskie-
go i Wielkie Księstwo Litewskie for-
malizują współpracę budując Rzecz-
pospolitą Obojga Narodów. A całe 
wieki zmagań narodów I Rzeczypo-
spolitej z państwem Iwanów, Piotrów, 
Katarzyn, Aleksandrów i Mikołajów to 
już temat na inną opowieść.

fot. dom
ena publiczna

  iWan iii, Wasyl iii, iWan iV Groźny

carowie wchodzą na dziejową scenę

rok to koniec 
złotej ordy. 
i początek setek 
lat zmagań 
z imperializmem 
Moskwy

1502

Ziemie Ruskie w XIV wieku

Iwan III Srogi
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Masakra iwana na nowogrodzie

prekursorzy 
czeka i nkWd
Gdy pojawiali się straszni jeźdź-
cy, budzili potworną grozę. 
Oprycznina, carska formacja 
zbrojna powołana przez Iwana 
Groźnego była pierwowzorem 
znanych z XX w. policji politycz-
nych. Ich bestialskich metod 
nie powstydziłoby się NKWD, 
CZeKA, czy niemieckie GeSTA-
PO. Znakiem rozpoznawczym 
opryczników były przytwierdzo-
ne do siodeł urwane łby psów. 
W zadawaniu tortur i bolesnej 
śmierci w męczarniach nie mie-
li sobie równych. 

PRZy SIODŁACH MIeLI 
uRWANe PSIe GŁOWy

Młodszy brat 
nowogrodu
Oprócz Republiki Nowogrodz-
kiej istniała też od XIV w. Rzecz-
pospolita Pskowska. Państwo 
demokratyczne wyodrębniło się 
z Nowogrodu, który uznał nie-
podległość państwa, nazywając 
je „młodszym bratem”. Rzecz-
pospolita Pskowska wchodzi-
ła w sojusze z Polską i Litwą. 
uczestniczyła po stronie Korony 
i Wielkiego Księstwa w Bitwie 
pod Grunwaldem w 1410 r. Sto 
lat później, w 1510 r. Rzeczpo-
spolitą Pskowską zlikwidował 
car Wasyl III. 

RZeCZPOSPOLITA 
PSKOWSKA

 ostateczne dobicie republiki

Początkowo, za rzą-
dów Iwana III, jego 
syna Wasyla III oraz 
regentki Heleny daw-

na Republika Nowogrodzka 
choć utraciła niepodległość, 
zachowała pewną odręb-
ność. Całkowicie ją utraciła 
w wyniku działań Iwana IV 
Groźnego. Okrutny car doko-

nał potwornej rzezi. W 1569 
roku do cara Iwana Groźnego 
dotarły wieści o bojarskich 
spiskach w północnej części 
Rosji. Prym w antycarskich 
knowaniach miała wieść elita 
Nowogrodu Wielkiego. We-
dług doniesień rada miejska 
prowadziła rozmowy z królem 
Polski i Litwą. Doniesienia 

były najpewniej kłamstwem, 
jednak car prowokatorom 
uwierzył. Na przełomie 1569 
i 1570 roku poprowadził eks-
pedycję karną na Nowogród. 
Prym podczas akcji wiodła 
tzw. oprycznina – zbrodnicza 
formacja zbrojna, działająca 
z polecenia i pod kierunkiem 
cara. Iwan z oprycznikami 

zniszczyli miasto, ale też 
wszystkie miejscowości znaj-
dujące się na drodze z Mo-
skwy do Nowogrodu. Dokonali 
masakry ludności. Mordowani 
byli mieszkańcy bez wyjątku 
i bez litości – kobiety, star-
cy, dzieci. Zginęło wg różnych 
szacunków nawet do 700 ty-
sięcy ludzi. 

jaK DEmOKraCję W rOSjI mOrDOWaNO

gdy mowa o Rosji 
przychodzą na myśl 
opryczniny i zbrod-
nie Iwana IV Groź-

nego, zamordyzm 
Piotra I, rozbiory 
Katarzyny II, nie-
słowność Aleksan-
dra I, zbrodnie Mi-
kołaja I i Aleksandra 
III. Wreszcie Dzier-
żyński, Lenin, Stalin, 
komunizm, CZEKA, 
NKWD, KGB, a teraz 
Putin. A jednak histo-
ria Rosji mogła poto-
czyć się zupełnie ina-
czej. Z despotycznym 
Wielkim Księstwem Mo-
skiewskim rywalizowało 
państwo, które na krótki czas 
zbudowało specyficzny rodzaj 
demokracji. Współpracowało 
z Polską i Litwą, stawiło zbroj-
ny opór Szwedom. Nowogród 
Wielki w wieku XIII oparł 

się Mongołom (płacił jedynie 
trybut, zachowując niezależ-
ność), wygrał ze Szwe-

dami – dzięki 
geniuszowi księcia Aleksandra 
Newskiego, a w 1410 żołnierze 
nowogrodzcy wzięli udział 
w bitwie pod Grunwaldem. 
W kraju był specyficzny 
ustrój. Wiec, czyli zgroma-

dzenie obywateli 
miasta – kupców 
i bojarów, wy-
bierał władcę – 
księcia, potem też urzędnika 
(posadnika). Wiec miał prawo 
też księcia usunąć. W wieku 
XV Republika Nowogrodz-
ka zawiązywała ścisłe związ-
ki – raz z Litwą (a co za tym 
idzie z Polską Jagiellonów) raz 
z Moskwą. W wieku XV wła-

dzę w Nowogrodzie peł-

nił posadnik – wybrany przez 
wiec najwyższy urzędnik. 
W latach 70. XV wieku posad-
nicą została Marta Borecka, 
prezentująca opcję propolską 
i prolitewską. Car Iwan III 
Srogi podjął wyprawę na No-
wogród Wielki, która niestety 

okazała się zwycięska dla 
wojsk moskiew-
skich. Na pójście 
z pomocą Nowogro-
dowi nie zdecydował 
się niestety król Pol-
ski i Wielki Książę Li-
tewski, Kazimierz IV 
Jagiellończyk. Iwan 
III Nowogród wcielił 
do Wielkiego Księstwa 
Moskiewskiego. Tak 
powstała Rosja. 

ustrój niezwykły Demokracja pod okiem caraustrój polityczny Nowogrodu Wiel-kiego był na tamte czasy ewene-mentem. Bojarzy i kupcy podczas wiecu wybierali księcia/posadnika, który rządził Republiką

groźny nie oszczędził

Dziadek zaczął, wnuk dokończył

Republika Nowogrodzka straciła 

odrębność za Iwana Srogiego, lecz 

zachowała pewne swobody. Wnuk 

cara, Iwan Groźny cofnął je, a lud-

ność miasta wymordował 

nawet setki tysięcy ofiarZabijali tych, co po drodzeLudność Nowogrodu wynosiła 35 tysięcy ludzi. Podczas masa-kry Iwana Groźnego zginąć mogło znacznie więcej – także mieszkańcy miast, które były po drodze

historia MoGła Potoczyć się inaczej?

zdjęcia: W
ikipedia, dom

ena publiczna
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Oczywiście najbardziej utytu-
łowanym klubem jest Legia. 
Zajmuje pierwsze miejsce 
w tabeli wszechczasów. Na 

najwyższym poziomie rozgrywkowym 
w Polsce legioniści zagrali aż osiem-
dziesiąt pięć razy. Piętnaście razy zdo-
byli mistrzostwo Polski, co jest absolut-
nym rekordem (a wielu kibiców dodaje 
tu sezon 1992/93, kiedy Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej odebrał Legii War-
szawa mistrzostwo, wtedy tych tytu-
łów byłoby szesnaście). Oficjalnie jest 
to tytułów piętnaście (Ruch Chorzów 
i Górnik Zabrze mają po czternaście, 
Wisła Kraków trzynaście). Legioniści 
mistrzami byli w sezonach 1955, 1956, 
1968/69, 1969/70, 1993/94, 1994/95, 
2001/02, 2005/06, 2012/13, 2013/14, 
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 
2020/21.  Na krajowym podwórku 
Legia jest też rekordzistką jeśli chodzi 

o liczbę zdobytych pucharów 
Polski – wywalczyła ich aż dziewięt-
naście – w latach 1954/55, 1955/56, 
1963/64, 1965/66, 1972/73, 1979/80, 
1980/81, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 
1994/95, 1996/97, 2007/08, 2010/11, 
2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 
2017/18. Legia jest też najlepszym pol-
skim klubem w europejskich pucha-
rach. Dwa razy docierała do półfinału: 
w Pucharze Mistrzów (poprzednik Ligi 
Mistrzów) w sezonie 1969/70 i Pucha-
rze Zdobywców Pucharów w sezonie 
1990/91. Jako jedyny polski klub dwa 
razy zagrała w Lidze Mistrzów. W se-
zonie 1995/96 doszła do ćwierćfina-
łu. A w sezonie 2016/17 zajęła trzecie 
miejsce w grupie, dające awans do 1/16 
Ligi Europy. 

Drugim stołecznym utytułowanym 
klubem, jeszcze niedawno występu-
jącym w Ekstraklasie, jest Polonia. 
Czarne Koszule w okresie międzywo-

jennym były 
najsilniejszym warszawskim zespo-
łem. Po wojnie, w roku 1946, w nie-
ligowych mistrzostwach, na gruzach 
stolicy, wywalczyły mistrzostwo Pol-
ski. Potem były lata w II, nawet III 
lidze. I w końcu powrót na wiele lat 
do Ekstraklasy i mistrzostwo w roku 
2000. 31 sezonów w Ekstraklasie to 
obok dwóch mistrzowskich tytułów 
także dwa puchary Polski w roku 1952 
i 2001. Także kilkakrotnie podium. 
Polonia rozegrała też siedemnaście se-
zonów na drugim poziomie rozgrywek. 
Dziś gra na poziomie czwartym, w III 
lidze. Zajmuje pozycję wicelidera, wal-
czy o awans do II ligi. 

Trzecim warszawskim zespołem 
w Ekstraklasie była Gwardia Warsza-
wa. Klub milicyjny, podlegający MSW, 
więc siłą rzeczy nie gromadził zagorza-
łych kibiców. Choć były momenty, gdy 
drużyna grała przyzwoicie, a jej mecze 
gromadziły sporą widownię. Gwardia 

występowała w czerwono-biało-nie-
bieskich barwach. Miała przydomek 
„Harpagony”. Sukcesy klubu to Puchar 
Polski w sezonie 1953/54. Wicemi-
strzostwo w sezonie 1957, finał Pucha-
ru Polski w sezonie 1973/74. lGwardia 
była pierwszym polskim zespołem 
grającym w europejskich pucharach. 
A w sezonie 1974/75 awansowała do 
1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucha-
rów, eliminując w pierwszej rundzie 
włoską Bolonię. Na najwyższym pozio-
mie rozgrywkowym Gwardia spędziła 
dwadzieścia trzy sezony. Na poziomie 
drugim dziewiętnaście. Od lat dzie-
więćdziesiątych zespół grał w coraz to 
niższych ligach. W sezonie 2018/19 
wycofał się z rozgrywek B Klasy. Od 
tego czasu nie występuje. 

Ze zdecydowanie większym senty-
mentem niż resortowa Gwardia wspo-
minana jest Warszawianka. To klub, 
który w okresie międzywojennym 
walczył jak równy z równym z Legią 

Ekstraklasowi dominatorzy

STOLICA NA MAPIe 
POLSKIeGO FuTBOLu

W piłkarskiej eks-
traklasie gra 
dziś jeden klub 
z Warszawy 

– Legia. Są też dwie ekipy 
z Mazowsza – rewelacja 
sezonu Radomiak i Wisła 
Płock. W I lidze nie ma ze-

społów ani ze stolicy, ani 
z Mazowsza. W lidze II, naj-
niższym poziomie central-
nym grają trzy mazowieckie 
drużyny – Znicz Pruszków, 
zajmuje miejsce w środku 
tabeli, Pogoń Siedlce w dol-
nej części. W strefie spad-

kowej jest Pogoń Grodzisk 
Mazowiecki. Na czwartym 
poziomie, w lidze III w gru-
pie I skupiającej zespoły 
z Mazowsza, Warmii i Ma-
zur, Podlasia i woj. Łódzkie-
go grają Polonia Warszawa 
(walczy o awans, zajmuje 

drugie miejsce w tabeli za 
Legionovią Legionowo), 
Legia II Warszawa (górna 
część tabeli), ursus War-
szawa (środek tabeli). W IV 
lidze mazowieckiej występu-
ją escola Varsovia Warsza-
wa (filia szkółki Barcelony), 

dziś tylko legia gRa na centRalnyM pozioMie

retro PiłKa Po WarszaWsKu

W historii 
stołecznej piłki 

cztery kluby, 
Legia, Polonia, 
Warszawianka 

i Gwardia 
występowały 
na poziomie 
Ekstraklasy
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Dzieje Legii, Polonii, 
Gwardii i Warszawian-
ki to jedno, ale oprócz 
tych drużyn były inne 

zasłużone ekipy na futbolowej 
mapie stolicy. Hutnik i Ursus wal-
czyły o Ekstraklasę, Marymont 
lansował się na najstarszy klub 
w mieście, żydowskie Makabi 
miało w szeregach strzelca pierw-
szego gola w reprezentacji Polski, 
a Drukarz zdobywał mistrzostwo 
Polski juniorów. 

Historia Ursusa Warszawa się-
ga czasów międzywojennych, ze-
spół grał też w konspiracyjnych 
mistrzostwach Warszawy. Ursus 
rozegrał osiem sezonów na dru-
gim poziomie rozgrywkowym, 
w latach 80-ych XX wieku był bli-
ski awansu do Ekstraklasy. Dziś 
razem z Polonią i Legią II Warsza-
wa występuje w III lidze. 

Hutnik Warszawa, „Duma Bie-
lan”. Zespół, który rozegrał sie-
dem sezonów na drugim pozio-
mie rozgrywkowym. W sezonie 
1995/96 walczył do końca o awans 
do Ekstraklasy, ostatecznie zajął 
szóste miejsce. Dziś drużyna Hut-
nika gra w IV lidze mazowieckiej. 

Siedem sezonów na drugim 
poziomie rozgrywkowym ma też 
Marymont Warszawa. Klub przez 
lata tworzył pewną (nie do końca 
uzasadnioną) legendę „najstar-
szego klubu w stolicy”. Związany 
z przedwojenną Polską Partią So-
cjalistyczną. 

Przez wwa sezony na drugim 
poziomie rozgrywek występo-
wał Lotnik Warszawa. Wojskowy 

klub, który w roku 1952 zajął w II 
lidze miejsce drugie, rok później 
miejsce trzecie. A potem się roz-
wiązał. Część zespołu trafiła do 
Okęcia Warszawa, część do Legii. 

W sezonie 1979/80 w II Lidze 
zagrał Polonez Warszawa, klub 
działający przy FSO. Kilka lat 
później, w III Lidze w barwach 
Poloneza występował  Wojciech 
Kowalczyk, zanim przeszedł do 
Legii. Dziś klub nie ma zespołu 
w rozgrywkach seniorskich. 

„Kowal” gwiazdą był w Legii, 
wcześniej grał w Polonezie, ka-
rierę zaczynał jednak w Olimpii. 
Ekipa z Woli dziś tuła się po naj-
niższych klasach rozgrywkowych. 
Jednak był czas, gdy grała w III li-
dze. W sezonie 1996/97 mało bra-
kowało, a zagrałaby klasę wyżej. 
Olimpia zajęła wtedy drugie miej-
sce w tabeli. 

W okresie międzywojennym 
liczącą się (choć nie na poziomie 

ekstraklasy) drużyną był zespół 
Żydowskiego Towarzystwa Gim-
nastyczno-Sportowego „Makabi” 
w Warszawie. Klub sukcesy świę-
cił głównie w innych niż piłka noż-
na dyscyplinach. Ale warto pod-
kreślić, że do zespołu piłkarskiego 
Makabi pod koniec kariery trafił 
Józef Klotz, strzelec pierwszego 
gola w historii reprezentacji Pol-
ski w meczu ze Szwecją w Sztok-
holmie. 

Stawkę zasłużonych klubów 
uzupełnia Drukarz Warszawa. 
Drużyna seniorska zawsze gra-
ła w niższych klasach rozgryw-
kowych, ale istniejący od 1926 
roku klub ma duże znaczenie dla 
grochowskiej i kamionkowskiej 
społeczności. Drużyna słynęła ze 
szkolenia młodzieży – zdobyła m. 
in. mistrzostwo Polski juniorów 
w sezonie 2000/01. A wychowan-
kami Drukarza są reprezentanci 
Polski, Michał i Marcin Żewła-
kowowie. Dziś Drukarz gra w IV 
lidze w grupie mazowieckiej. Za-
licza niestety jeden ze słabszych 
sezonów. 

Ciekawą historię ma Delta 
Warszawa – w 1955 roku  z połą-
czenia kilku drużyn w Wilanowa 
i Mokotowa, grających jeszcze od 
lat carskich w okolicy Jeziorka 
Czerniakowskiego powstał klub 
Sadybianka. Potem połączył się 
z klubem Elektryczność, a od lat 
70-ych XX wieku powstała Del-
ta. W drużynie z Mokotowa grał 
między innymi nieznany wtedy 
szerzej junior – Robert Lewan-
dowski.

sport

Legia, Polonia, Gwardia, 
Warszawianka – te cztery 
zespoły ze stolicy grały 
w piłkarskiej Ekstraklasie.  
Dwa pierwsze zdobywały 
mistrzostwo Polski, Gwar-
dia miała krajowy puchar, 
wicemistrzostwo, występo-
wała w europejskich pucha-
rach. Warszawianka nale-
żała do czołówki w okresie 
międzywojennym, zajęła 
piąte miejsce w lidze, wy-
walczyła mistrzostwo War-
szawy. Dziś Legia pomimo 
koszmarnego sezonu wciąż 
jest czołowym polskim 
klubem. Polonia jest na 
czwartym poziomie roz-
grywkowym, odbudowuje 
się bardzo powoli. Pozosta-
łych dwóch drużyn próżno 
szukać na piłkarskiej ma-
pie Polski. 

i Polonią. Miał zagorzałych fanów (nie 
brak głosów, że to Warszawianka była 
wtedy ukochanym klubem mieszkań-
ców stolicy). W latach 1927-1939 zespół 
rozegrał trzynaście sezonów na najwyż-
szym poziomie rozgrywkowym. Naj-
większym sukcesem jest piąte miejsce 
w lidze w sezonie 1936. Oraz mistrzo-
stwo Warszawy w roku 1925. Dla po-
równania w okresie międzywojennym 
Polonia była wicemistrzem nieligowych 
mistrzostw 1921, 1926, zajęła tez trzecie 
miejsce w 1923. Do 1926 roku włącznie 
mistrza wyłaniał turniej finałowy. Liga 
powstała w roku 1927. Legia Warszawa 
zajęła trzecie miejsce w lidze w 1928, 
1930, 1931.  Po wojnie Warszawianka 
tułała się po najniższych klasach roz-
grywkowych, a od lat 70-ych XX wieku 
sekcja piłkarska nie istnieje. Istnieje za 
to klub. Drużyna piłkarzy ręcznych wy-
stępuje na drugim poziomie rozgrywko-
wym.

bohateRoWie 
dRugiego planu

Historia stołecznego futbolu

Hutnik Warszawa (w tym sezonie 
obie drużyny w górnej części tabeli), 
unia Warszawa (dolna część tabeli), 
Drukarz Warszawa (przedostatnie 
miejsce). W Lidze Okręgowej w gru-
pie I warszawskiej liderem jest KTS 
Weszło przed Polonią II Warszawa, 
w grupie występuje też KS Wesoła. 
W drugiej grupie grają MKS Polonia, 
Okęcie i Grom Warszawa.

zasłużone Kluby, aKadeMie, rezerWy

stołeczne ekipy W najniższych ligach

W najniższych klasach 
rozgrywkowych – kla-
sie A i klasie B w War-
szawie (siódmy i ósmy 

poziom rozgrywek w Polsce) grają 
dziś i zasłużone kluby ze stolicy, 
jak Delta, Marymont, czy Olim-
pia, rezerwy drużyn z wyższych 

klas, i zespoły młodzieżowe, szkol-
ne, czy zupełnie nowe. W Klasie 
A grają Talent, Białe Orły, Coco 
Jumbo, Zły, Drukarz II, Olimpia, 
AP ESKadra, Kamionek, Ursus II, 
Przyszłość Włochy, City Wilanów,  
Champion, SEMP Ursynów, Pro-
gres, Sarmata. W klasie B wystę-

pują Płudy, Legion, Delta, Piorun,  
SF Wilanów, Farmacja Tarchomin, 
KKS Żoliborz, Cuervos FC, Jedność, 
AON Rembertów, Świt, Inter, Bed-
narska, Victoria, Skra 1921, Mary-
mont, Targówek 1953, AP Brych-
czy, UWKS Legia, City II Wilanów, 
Amigos.

zdjęcia: W
ikipedia

Warszawskie 
zespoły grały 
na poziomie 
ekstraklasy, 
5 kolejnych 
na drugim 
poziomie 
rozgrywek
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dziewiąty raz 
na mistrzostwach 
globu

Wygraną 2:0 ze Szwecją polscy 
piłkarze zapewnili sobie awans 
na Mistrzostwa Świata w Kata-
rze. Po raz pierwszy w historii 
Biało-Czerwonym udało się wy-
walczyć czwarty awans z rzędu 
na wielką imprezę.
Na mundiale udawało się Po-
lakom awansować i cztery razy 
z rzędu (MŚ 1974, 1978, 1982, 
1986) i dwa razy z rzędu (2002 
i 2006). Awans na kolejne czte-
ry wielkie imprezy: Mistrzostwa 
europy 2016, Mistrzostwa 
Świata 2018, Me 2020, teraz 
na MŚ 2022 zdarzył się po raz 
pierwszy. Mistrzostwa Świata 
w piłce nożnej odbędą się po 
raz dwudziesty drugi, od 21 
listopada do 18 grudnia w Ka-
tarze.  Polacy na światowym 
czempionacie zagrają po raz 
dziewiąty. Debiutowali w 1938 
roku we Francji, gdzie odpadli 
po pierwszej rundzie, przegry-
wając w dramatycznym spotka-
niu po dogrywce 5:6 z Brazy-
lią. Kolejny start to rok 1974, 
turniej w RFN. Biało-Czerwoni 
zajęli trzecie miejsce, Grzegorz 
Lato został królem strzelców. 
W 1978 na MŚ w Argentynie 
zajęli 5-6 miejsce. W 1982 
w Hiszpanii ponownie trzecie, 
a w 1986 odpadli w 1/8 finału 
turnieju w Meksyku. Następnie 
nastała seria bez awansów, na-
szej kadry zabrakło w 1990 we 
Włoszech, 1994 w uSA, 1998 
we Francji. Biało-Czerwoni gra-
li za to na mundialach w Korei 
i Japonii 2002 i Niemczech 
2006 (kończąc je na fazie gru-
powej). Mundiale w RPA 2010 
i Brazylii 2014 znów odbyły się 
bez Polaków. Awans uzyskała 
drużyna Adama Nawałki, która 
pojechała na mundial w Rosji 
w 2018. Tam też niestety skoń-
czyła na fazie grupowej. Oby 
tym razem ekipa Michniewicza 
nawiązała do najlepszych lat 
– 1974, 1978, 1982. 

HISTORyCZNe CZTeRy 
AWANSe Z RZęDu

łzy MichnieWicza, szał radości na śląsKiM

biało-czeRWoni jadą do kataRu!

reprezentacja Polski po-
konała szwecję 2:0 w fina-
le barażu i awansowała do 
finałów mistrzostw świata 
w Katarze. Polacy z trud-
nym rywalem momentami 
w meczu cierpieli, ale po-
kazali dojrzałość i klasę. Po 
spotkaniu selekcjoner nie 
mógł powstrzymać łez. Pod 
koniec roku czekają nas 
wielkie emocje.

Przed meczem ciężko 
było o optymizm. Bia-
ło-Czerwoni o stawkę 
ze Szwedami wygra-

li tylko raz – w 1974 roku na 
Mistrzostwach Świata w RFN, 
po najtrudniejszym spotkaniu 
na tamtym turnieju pokonali 
Szwedów 1:0. Ostatni raz ze 
Szwecją wygrali w 1991 roku 
2:0 w meczu towarzyskim. 
Potem były klęski i to bolesne. 
W eliminacjach mistrzostw 
Europy 2000 0:1 i 0:2. Eli-
minacjach Euro 2004 – 0:3 

i 0:2. Wreszcie na ostatnich 
mistrzostwach Europy 2:3. 

Pierwsza połowa była wy-
równana. Biało-Czerwoni two-
rzyli okazje. Groźnie z prawej 
strony kilkakrotnie dośrodko-
wywał Matti Cash, raz świetnie 
zagrał do Lewandowskiego, 
kapitan reprezentacji minimal-
nie przestrzelił. Były też mo-
menty, w których to Szwedzi 
mogli zdobyć bramkę. Mię-
dzy słupkami dobrze spisywał 
się Wojciech Szczęsny. W 38 
minucie miała miejsce chyba 
najgroźniejsza sytuacja meczu. 
Rozgrywający niezłe spotka-
nie Jacek Góralski brutalnie 
sfaulował rywala. Otrzymał na 
szczęście tylko żółtą kartkę. 
Natychmiast zaczął się rozgrze-
wać Grzegorz Krychowiak i on 
zmienił Góralskiego od począt-
ku drugiej połowy. Zmiana się 
opłaciła. Już w 48 minucie Kry-
chowiak pozwolił się sfaulować 
polu karnym. Sędzia nie miał 
wątpliwości, podyktował rzut 

karny. W 49 minucie pewnym 
strzałem z jedenastu metrów 
prowadzenie Biało-Czerwo-
nym dał kapitan, Robert Le-
wandowski. Szwedzi rzucili się 
do ataku. Na kilkanaście minut 
zamknęli Polaków na własnej 
połowie. Ofiarnie grała obrona 
(z kontuzją grał Kamil Glik!), 
dobrze prezentował  się Szczę-
sny. W 71 minucie szwedzki 
obrońca popełnił błąd w stylu 
Bobby Moore’a w spotkaniu 
Polska-Anglia z 1973 roku. 
Wtedy błąd wykorzystał Wło-
dzimierz Lubański, we wtorek 
na Śląskim kilerem okazał się 
Piotr Zieliński. Pomocnik Na-
poli nie grał wielkiego meczu. 
Ale w tej sytuacji zachował się 
jak trzeba. Przejął piłkę, po-
biegł na bramkę i wpakował 
ją w okienko. Było 2:0 i mecz 
zmienił oblicze. To Biało-
-Czerwoni dzielili i rządzili na 
boisku. Mogli wpakować przy-
najmniej trzy bramki, ale feno-
menalnie w zespole Szwedów 

spisywał się ich golkiper, Ro-
bin Olson. Tylko jemu Szwedzi 
zawdzięczają, że nie przegrali 
wyżej. 

Polska – Szwecja 2:0 (0:0)
1:0 Robert Lewandowski 49’
2:0 Piotr Zieliński 71’
Polska: Wojciech Szczęsny 

– Matty Cash, Kamil Glik, Jan 
Bednarek, Bartosz Bereszyń-
ski – Jacek Góralski (46’ Grze-
gorz Krychowiak), Krystian 
Bielik, Jakub Moder – Seba-
stian Szymański, Piotr Zieliń-
ski (87’ Adam Buksa) – Robert 
Lewandowski

Szwecja: Robin Olsen 
– Emil Krafth, Victor Linde-
loef, Marcus Danielson (80’ 
Zlatan Ibrahimovic), Ludwig 
Augustinsson – Dejan Ku-
lusevski, Kristoffer Olsson 
(80’ Jesper Karlsson), Jesper 
Karlstroem (67’ Mattias Svan-
berg), Emil Forsberg - Robin 
Quaison (67’ Anthony Elan-
ga), Alexander Isak

Wyjazd do Kataru staje się faktem

zdjęcia: Vim
eo, Pixabay


