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Słowo symetryzm zrobiło 
w ostatnich latach w Polsce 
niebywałą karierę. Jest ulu-
bionym wyzwiskiem ze stro-

ny fanatyków naszej wewnętrznej, 
krajowej wojny, hunwejbinów obu 
zwalczających  się plemion. Ktoś 
powie, że sprzeciwia się Polskiemu 
Ładowi, krytykuje zmiany w sądach 
autorstwa Zbigniewa Ziobry, ale 
jednocześnie pamięta aferę war-
szawską i twierdzi, że reforma są-
dów jest potrzebna (choć nie taka, 
jaką zrobił ją obecny rząd), zaraz 
żandarmi obu plemion zaczną swój 
tępy wrzask. Jedni stwierdzą, że 
oto podły symetrysta, który próbu-
jąc relatywizować pisowskie zbrod-
nie, przez własną głupotę (a może 
celowo) rządy PiS wspiera. Drudzy 
wrzasną, że oto symetrysta bę-
dący w istocie zdrajcą, zapewne 
niemieckim sługusem, przez głu-
potę, naiwność, a może wrodzo-
ną niegodziwość wspiera powrót 

Tuska za kasę frau Merkel, która 
kanclerzem już nie jest, ale nadal 
rządzi. Sympatycy obu plemion za-
mknięci są w medialnych bańkach, 
więc szansa, że dostrzegą, że ich 
narracje wzajemnie się wykluczają 
bliska jest zeru.  Taki symetryzm, 
rozumiany jako dystans do owych 
fanatycznych plemion,  po prostu 
bezstronny obiektywizm jest PO-
ŻĄDANY. Jednocześnie z samym 
terminem miałem pewien problem. 
Bo chodzi tu nie o szukanie i usta-
lanie, że wszyscy są tak samo 
trochę dobrzy, a trochę źli, praw-
da leży po środku etc. To debilne. 
Chodzi o uznanie, że są wartości, 
rzeczy uniwersalne. Że zabójstwo 
to zabójstwo, kradzież to kradzież, 
a kłamstwo to kłamstwo. Że na 
przykład ktoś popiera jakąś partię, 
ale gdy widzi w partii tej niegodzi-
wość, to jest gotów ją napiętno-
wać. I na odwrót – gdy zobaczy 
jakiś pozytyw w działaniu drugiej 

strony, to jest gotów to docenić. 
Tego typu symetryzm (choć samo 
słowo adekwatne jest średnio) jest 
jak najbardziej pożądany. Gorzej, 
że istnieje też drugi rodzaj syme-
tryzmu. Taki, w którym szuka się 
na siłę prawdy po środku. Z linijką 
odmierza i wyważa rację. Jest spra-
wa zero jedynkowa, a ktoś próbuje 
na siłę znaleźć racje po obu stro-
nach. Racje mordercy i racje ofiary. 
Niestety. W ostatnim czasie tym 
złym, a wręcz zbrodniczym symetry-
zmem popisał się kardynał Pietro 
Parolin. Sekretarz Stanu Stolicy 
Apostolskiej. Czyli PREMIER WATY-
KANU. Owszem, kardynał komen-
tując wojnę w Ukrainie oznajmił, 
że każdy ma prawo się bronić. To 
oczywista, ale ważna deklaracja, 
bo jeszcze niedawno można było 
słuchając słów kardynała uznać, 
że bronić przed agresorem się nie 
powinno, że należy pozwolić na 
mordowanie niewinnych kobiet, czy 

dzieci. Teraz jest postęp. Ukraińcy 
broniąc się nie popełniają grzechu. 
Popełniają go za to (słowo grzech 
wprost nie padło) ci, którzy… po-
magają wysyłając broń. Bo wysła-
nie broni prowadzi wg kardynała 
do eskalacji konfliktu. Oczywiście, 
gdyby przeciwnicy Rosji broni nie 
mieli, a Rosjanie by ich cichaczem 
wymordowali, konflikt by nie eska-
lował. Zamordowanych i zgwałco-
nych byłoby więcej osób. W tym 
samym czasie gdy papieski urzęd-
nik bredzi jak potłuczony, dziesiątki 
duchownych – katolickich, grekoka-
tolickich, prawosławnych, niesie, 
często z narażeniem życia,  pomoc 
krzywdzonym, cierpiącym ludziom. 
Gdy siepacze Putina mordują 
i gwałcą, Kościół – ten prawdziwy 
– stoi po stronie ofiar. Niestety 
watykański ważny urzędnik wybrał 
politykę. Przykład symetryzmu na 
zasadzie Panu Bogu świeczkę i dia-
błu, Putinowi ogarek. Szkoda.

NA POCZĄTEK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”,

ofiarom świeczkę, Putinom ogarek. 
Watykan, zbrodniarz, dwa symetryzmy 

smoleńsk. 12 lat od katastrofy

Dwanaście lat temu, 10 
kwietnia 2010 roku, 
o 8.41 w Smoleńsku 
w Rosji rozbił się pol-

ski rządowy samolot TU-154 M 
z prezydentem, Pierwszą Damą 
i oficjalną delegacją lecącą na 
obchody 72. Rocznicy zbrodni 
katyńskiej. Zginęło dziewięć-
dziesiąt sześć osób – wszyscy 
na pokładzie samolotu. Ofiary 
to Prezydent RP Lech Kaczyń-
ski, Pierwsza Dama Maria Ka-
czyńska, ostatni Prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczo-
rowski, legenda Solidarności 
Anna Walentynowicz i towarzy-
sząca jej działaczka opozycji 
Janina Natusiewicz-Mirer. Wice-
marszałkowie Sejmu: Krzysztof 
Putra (PiS), Krystyna Bochenek 
(PO), Jerzy Szmajdziński (SLD). 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Janusz Kochanowski. Szef 
UDSKiOR Janusz Krupski. Pre-
zes IPN Janusz Kurtyka. Pre-
zes NBP Sławomir Skrzypek, 
prezes Wspólnoty Polskiej 
Maciej Płażyński, szef Kan-
celarii Prezydenta Władysław 

Stasiak, szef BBN Aleksander 
Szczygło. Ministrowie w Kance-
larii Prezydenta Paweł Wypych 
i Mariusz Handzlik. Wiceszef 
MON Stanisław Komorowski, 
wiceszef MSZ Andrzej Kremer, 
wiceminister kultury Tomasz 
Merta, sekretarz ROPWiM An-
drzej Przewoźnik. Posłowie: Le-
szek Deptuła, Wiesław Woda, 
Edward Wojtas (PSL),  Grażyna 
Gęsicka, Przemysław Gosiew-
ski, Aleksandra Natalli-Świat, 
Zbigniew Wassermann(PiS), 
Grzegorz Dolniak, Sebastian 
Karpiniuk, Arkadiusz Rybicki 
(PO),  Izabela Jaruga-Nowac-
ka, Jolanta Szymanek-Deresz 
(SLD).  Senatorowie: Janina Fe-
tlińska, Stanisław Zając (PiS). 
Mariusz Kazana – dyrektor pro-
tokołu dyplomatycznego MSZ. 
Pracownicy Kancelarii Prezy-
denta: Katarzyna Doraczyńska, 
Aleksander Fedorowicz, ks. Ro-
man Indrzejczyk,  Dariusz Jan-
kowski, , płk dr hab. n. med. 
Wojciech Lubiński, Izabela To-
maszewska, Barbara Mamiń-
ska. Przedstawiciele Rodzin 

Katyńskich, organizacji i osoby 
towarzyszące: Ewa Bąkowska, 
Anna Maria Borowska, Bartosz 
Borowski. Tadeusz Lutoborski, 
Bronisława Orawiec-Löffler, Ka-
tarzyna Piskorska, Andrzej Sa-
riusz-Skąpski, Leszek Solski. 
Adw. Joanna Agacka-Indecka 
– prezes Naczelnej Rady Ad-
wokackiej, Czesław Cywiński – 
prezes ŚZ Żołnierzy AK, Edward 
Duchnowski – sekretarz gen. 
Związku Sybiraków, Bożena 
Mamontowicz-Łojek – prezes 
Polskiej Fundacji Katyńskiej, 
Stefan Melak – prezes Komite-
tu Katyńskiego, adw. Stanisław 
Mikke – wiceprzewodniczący 
ROPWiM, Piotr Nurowski – pre-
zes PKOL, Wojciech Seweryn 
– rzeźbiarz, Janusz Zakrzeń-
ski – aktor, Teresa Walew-
ska-Przyjałkowska – Fundacja 
„Golgota Wschodu”, Gen. bryg. 
Stanisław Nałęcz-Komornicki, 
ks. prof. Ryszard Rumianek – 
rektor UKSW, ppłk Zbigniew 
Dębski. Duchowni: ks. prałat 
Bronisław Gostomski, o. Jó-
zef Joniec SchP, ks. Zdzisław 

Król, ks. Andrzej Kwaśnik. 
Przedstawiciele Sił Zbrojnych:  
gen. Franciszek Gągor – szef 
Sztabu Generalnego WP, gen. 
dyw. Tadeusz Buk – dowódca 
Wojsk Lądowych, gen. broni 
pil. Andrzej Błasik – dowódca 
Sił Powietrznych, wiceadmirał 
Andrzej Karweta – dowódca 
Marynarki Wojennej, gen. dyw. 
Włodzimierz Potasiński – do-
wódca Wojsk Specjalnych, gen. 
broni Bronisław Kwiatkowski 
– Dowódca Operacyjny, gen. 
bryg. Kazimierz Gilarski – do-
wódca Garnizonu Warszawa. 
Biskupi polowi: katolicki: bp. 
gen. dyw. Tadeusz Płoski, pra-
wosławny: abp gen. bryg. Miron 
Chodakowski, ks. płk ewange-
licki Adam Pilch.  ppłk pil. Jan 
Osiński – Ordynariat Polowy 
WP. Załoga samolotu:  mjr Ro-
bert Grzywna, kpt. Arkadiusz 
Protasiuk, por. Artur Ziętek, 
chor. Andrzej Michalak, Natalia 
Januszko, Barbara Maciejczyk, 
Justyna Moniuszko. 
Funkcjonariusze BOR: mł. chor. 
Agnieszka Pogródka-Węcławek, 
ppłk Jarosław Florczak, kpt. Da-
riusz Michałowski, por. Paweł 

Janeczek, ppor. Piotr Nosek, 
st. chor. Artur Francuz, chor. 
Jacek Surówka, chor. Paweł 
Krajewski, chor. Marek Uleryk. 

Zmarł twórca 
Prawa i Sprawiedliwości 
W czwartek, 7 kwietnia, 
w wieku 67 lat zmarł w War-
szawie Ludwik Dorn. W PRL 
działacz opozycji. W III RP 
poseł na Sejm w latach 
1997 – 2015, wicepremier 
w l. 2005-2007.  Współzało-
życiel partii Prawo i Sprawie-
dliwość, wymyślił jej nazwę. 
Nazywany „trzecim bliźnia-
kiem”, z uwagi na silną pozy-
cję w PiS. W roku 2007 od-
szedł z partii. W 2011 znów 
został posłem z listy PiS, ale 
nie był w klubie tej partii. 
Cztery lata później kandydo-
wał, już bez skutku, z listy 
Platformy Obywatelskiej. 
W ostatnich latach należał 
do zdecydowanych krytyków 
PiS. Był też poetą, autorem 
kryminałów oraz utworu wier-
szowanego „O śpiochu tłu-
ściochu i psie Sabie”.
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mordy w Buczy są szokiem dla całego cywilizowanego świata. Jednak trzy dni przed bestialską agresją, 21 lutego  Władimir Putin jako wzór do naśla-
dowania wskazał generała aleksandra suworowa. zbrodniarza, którego imię mieszkańcy Warszawy znają doskonale. To on dokonał w XViii wieku rzezi 
Pragi. mordercy z Buczy mieli się na kim wzorować. 

4 
listopada 1794 roku 
Rosjanie, dowodzeni 
przez generała Alek-
sandra Suworowa 

przełamali opór wojsk bro-
niących Warszawę, wdarli się 
na Pragę. Dokonali bestial-
skiej rzezi ludności cywilnej. 
W ten sposób upadła insurek-
cja kościuszkowska, efektem 
był trzeci rozbiór w kolejnym 
roku. Był to koniec I Rzeczy-
pospolitej. Tuż przed inwazją 
na Ukrainę Władimir Putin 
zbrodniarza Suworowa przed-
stawił jako wzór rosyjskiego 
dowódcy zaprowadzającego 
„ruski mir”. 

Przypomnijmy, że w listopa-
dzie na terenie Pragi doszło do 

niewyobrażalnego bestialstwa 
i mordu.  Oprawcy Suworo-
wa zabijali wszystkich – męż-
czyzn, kobiety, starców i dzie-
ci. W wyniku kilkugodzinnej 
fali mordów życie straciło 
nawet 20 tysięcy ludzi. Su-
worow w pewnym momencie 
nakazał przerzucić nad Wisłą 
wąską kładkę, przez którą na 
lewy brzeg mogły przedostać 
się resztki ocalonych. Zanie-
śli przerażające wieści o rze-
zi. Terror przyniósł skutek. 
Warszawa się poddała. Bitwa 
o Pragę była ostatnim aktem 
Powstania Kościuszkowskie-
go i ostatnią bitwą I Rzeczy-
pospolitej. Symbolicznym 
końcem potężnego niegdyś 

państwa. Krwawa rzeź do Po-
wstania Warszawskiego była 
chyba najtragiczniejszym 
zdarzeniem w historii stolicy. 
W roku 1795 Austria Prusy 
i Rosja podpisały III Rozbiór 
Rzeczypospolitej, która znik-
nęła z mapy świata. Warszawa 
i Praga do 1807 roku znalazły 
się w zaborze pruskim. W la-
tach 1807-1812 była Warszawa 
stolicą Księstwa Warszawskie-
go, od 1815 stolicą Królestwa 
Polskiego, należącego do Im-
perium Rosyjskiego.

Dziś los mieszkańców Pragi 
podzielili mieszkańcy Buczy, 
mordowani bestialsko przez 
rosyjskich żołnierzy. Gwałco-
ne i mordowane kobiety. Ciała 

(do wtorku naliczono się ich 
czterystu) czasem nawet nie 
pochowane, na ulicy. Według 
nieoficjalnych doniesień w in-
nych miejscowościach docho-
dziło do porównywalnych,  
a może nawet – co szokuje 
jeszcze bardziej – większych 
zbrodni. Jak informował nie-
dawno portal WP, powołu-
jąc się na grekokatolickiego 
księdza, żony ukraińskich 
żołnierzy miały być brutalnie 
zgwałcone, a potem publicznie 
powieszone. Władze rosyjskie 
zaprzeczają, mówiąc o „ustaw-
ce”. W przypadku rzezi Pragi 
nie dało się zaprzeczyć zbrod-
ni, ale też towarzyszyło jej 
kłamstwo. Przez lata Rosjanie 

starali się oczyścić Suworowa, 
który rzekomo miał być prze-
ciwny zbrodniom, a dokonali 
ich pijani Kozacy. Wg histo-
ryków miał jednak cel w wy-
mordowaniu mieszkańców, 
chodziło o totalne zastraszenie 
ludności i ostateczne zdławie-
nie oporu Polaków. Dziś cele 
pozostały te same. Rosjanie 
wciąż narzucać chcą „Ryski 
Mir”, który ma „uszczęśliwić” 
świat. Były prezydent Rosji 
(przez lata uważany za tego 
bardziej „postępowego”) za-
powiedział budowę wspólnej 
przestrzeni od Władywostoku 
do Lizbony. Praga doświad-
czyła już tego, jak taka prze-
strzeń może wyglądać. 
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Ulice na Ocho-
cie, Remberto-
wie i w Ursusie 
zyskają nową 

nawierzchnię – poinfor-
mował Zarząd Dróg Miej-
skich. 

Chodzi o ulice A. Ja-
rzębskiego (Bielany), Śmi-
głowca (Ochota) ciąg ul. F. 
Ilskiego i al. Komandosów 
(Rembertów) i ulicę Ryżo-
wą (Ursus). Jak informuje 
ZDM, przyszli wykonaw-
cy będą mieli za zadanie 
przede wszyst-
kim wymienić 
nawierzchnię. 
W przypadku 
ul. Śmigłowca 
chodzi wyłącz-
nie o położe-
nie nowego 
asfaltu. Natomiast na uli-
cach Ryżowej i A. Jarzęb-
skiego oraz ul. F. Ilskiego 
i al. Komandosów dojdzie 
jeszcze remont infrastruk-
tury towarzyszącej. Jak 
informują drogowcy, naj-
bardziej zmieni się ul. A. 
Jarzębskiego – na całym 
odcinku. Wymienione zo-
staną wyspy, gdzie prefa-
brykaty zastąpią kostki.  
Oprócz nawierzchni jezd-
ni drogowcy wymienią też 
chodniki. Nawierzchnię 

ul. Ryżowej ZDM wyre-
montuje na odcinku od 
Al. Jerozolimskich do 
granicy administracyj-
nej miasta. Mieszkańcy 
zyskają też odnowione 
chodniki i wjazdy na po-
sesje. Drogowcy zapo-
wiadają, że zniknie ok. 
170-metrowy fragment 
pełen kolein i ubytków, 
a wjazd od Alej na te-
ren gminy Michałowice 
znacznie się  poprawi.

W ciągu ul. F. Ilskiego 
i al. Koman-
dosów, między 
ulicami Mar-
sa a Grzybo-
wą, drogowcy 
położą asfalt. 
A przy przy-
stanku „Nie-

działkowskiego 01”, wy-
budują azyl na pobliskim 
przejściu dla pieszych. Uli-
ca  Śmigłowca zyska nowy 
asfalt między Al. Jerozo-
limskimi a ul. Drawską, 
włącznie ze skrzyżowa-
niem z ul. H. Mierzejew-
skiego.

Oferty można składać 
do 9 maja. Jak informuje 
ZDM, jak będą korzystne, 
umowa zostanie podpisa-
na do wakacji. 

(źródło: ZDM)

Wymienią 
nawierzchnię 
w kilku 
dzielnicach

M iasto Warszawa 
oraz Forum Od-
powiedzialnego 
Biznesu podpi-

sały list intencyjny w sprawie 
pomocy osobom uciekającym 
z Ukrainy.

Od 24 lutego trwa bestialski 
najazd Rosji na Ukrainę. Do 
Polski przyjechało dwa i pół 
miliona uchodźców, z czego 
ponad półtora miliona zostaje 
w Polsce. Większa część z nich 
w Warszawie. Stolica mocno 
angażuje się w pomoc uchodź-
com. Teraz, wspólnie z Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 
ratusz podpisał list intencyj-
ny w sprawie pomocy oso-
bom uciekającym przed wojną 
z Ukrainy. W imieniu ratusza 
dokument podpisała zajmu-
jąca się przedsiębiorczością 
i dialogiem społecznym Karo-
lina Zdrodowska a w imieniu 
Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu stojąca na czele organi-
zacji Marzena Strzelczak. Ka-
rolina Zdrodowska zapowiada 
stworzenie w miejskich prze-
strzeniach  przy ul. Smolnej 
i Targowej punktów  wspie-

rających  uchodźców, którzy 
chcą wejść na rynek pracy 
albo rozpocząć własną dzia-
łalność gospodarczą. Współ-
praca pomiędzy miastem 
i FOB będzie dotyczyć m.in.: 
wspierania osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą, 
potencjalnych przedsiębior-
ców oraz osób poszukujących 
pracy. Obie strony podejmą 
również działania rozwijające 
przedsiębiorczość i lokalny ry-
nek pracy – informuje ratusz 
w komunikacie.

(źródło: UM Warszawa)

ma Być WygodnieJ i BezPiecznieJ

LisT inTencyJny PRzedsTaWicieLi miasTa i FoRum 
odPoWiedziaLnego Biznesu

Warszawa wspiera 
uchodźców

W Wielki Piątek, 15 
kwietnia o 20.00 ulica-
mi Warszawy przejdzie 
Centralna Droga Krzy-

żowa w intencji pokoju w Ukrainie. 
Poprowadzą ją wspólnie metropoli-
ta warszawski kardynał Kazimierz 
Nycz oraz arcybiskup Eugeniusz 
Popowicz, grekokatolicki metropo-
lita przemysko-warszawski. Razem 
będą się modlić na ulicach Warsza-

wy katolicy łacińscy i greccy – in-
formuje Archidiecezja Warszawska. 
Przy każdej stacji Drogi Krzyżowej 
jedna osoba z Ukrainy dołączy do 
grupy niosącej krzyż. Podczas nabo-
żeństwa śpiewane będą pieśni za-
równo po polsku jak i po ukraińsku. 
Jak informuje Archidiecezja, Krzyż 
do kolejnych stacji będą nieśli m.in. 
biskupi i księża, siostry zakonne, 
studenci i straż miejska, nadzwy-

czajni szafarze Komunii świętej, 
prawnicy i lekarze, policja i wojsko, 
Akcja Katolicka. Droga Krzyżowa 
wyruszy o godz. 20:00 sprzed ko-
ścioła akademickiego św. Anny, 
następnie przejdzie ulicą Miodową, 
Senatorską do placu Teatralnego. 
Później ulicą Wierzbową do pl. Pił-
sudskiego, ul. Królewską, Krakow-
skim Przedmieściem do kościoła 
św. Anny.

fot. Pixabay

  koŚciÓŁ ► W WieLki PiąTek WyJąTkoWa dRoga kRzyżoWa

W intencji pokoju w ukrainie

ulice w czterech 
dzielnicach 
zyskają nową 
nawierzchnię

 4
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niesTeTy. WydaWaŁo się, że się usPokoiŁo, a Tu znÓW PRzyPadki WŚciekLizny

chciaŁa PomÓc Rannemu WaRchLakoWi. To nie ByŁ doBRy PomysŁ

zaraza. tym razem lisy i kot

dzik ugryzł staruszkę. a Wścieklizna 
się szerzy…
seria bolesnych zastrzyków 
może czekać 72-letnią star-
szą panią, która na Wawrze 
chciała pomóc rannemu, 
młodemu dzikowi. zwierzę 
kobietę ugryzło. 

Starsza pani spacerowa-
ła po Wawrze z psem. 
Zobaczyła małe, ranne 
zwierzątko. Był to war-

chlak, czyli mały dzik. Kobieta 
w odruchu serca wzięła go do 
domu. Nie był to dobry po-
mysł. Gdy pani niosła zwierzę, 
być może poczuło ono ból, lub 
się przestraszyło, bo ugryzło 
kobietę w rękę. W mieszkaniu 
zwierzak schował się za kana-
pą. Była 7.40 rano, 72-latka 
zadzwoniła po Ekopatrol Stra-
ży Miejskiej. Funkcjonariusze 
przyjechali na miejsce. Jak 
informuje Straż Miejska, fak-

tycznie zza kanapy w salonie 
wyglądał przestraszony dzik. 
Zwierzę było ranne i krwawi-
ło. Strażnicy wezwali łowczego 
Lasów Miejskich, który odło-
wił i zabrał warchlaka. Kobie-
tę strażnicy poinstruowali, że 
musi się zgłosić do lekarza. 
Najprawdopodobniej czeka ją 
seria bolesnych zastrzyków. 
To procedura, jaka obowiązu-
je w przypadku kontaktu z ob-
cym zwierzęciem. Dzik może 
być nosicielem wścieklizny. 
A choroba ta (zawsze śmiertel-
na po wystąpieniu objawów!) 
szerzy się ostatnio na Mazow-
szu. Stąd apele o ostrożność 
w kontaktach z obcymi zwie-
rzętami. Nie dotykanie ich, nie 
podchodzenie, a już na pewno 
nie branie do domu. Gdy wi-
dzimy potrzebujące pomocy 
zwierzę wezwijmy Eko Patrol.

kot i trzy lisy zarażone były 
wścieklizną – potwierdził 
w poniedziałek Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii. od po-
czątku roku stwierdził już 
dwadzieścia przypadków tej 
strasznej, zawsze śmiertel-
nej choroby.

W ostatnich tygo-
dniach nie było 
k o m u n i k a t ó w 
o kolejnych przy-

padkach wścieklizny na Ma-
zowszu. Jednak jeśli ktoś miał 
nadzieję, że epidemia ustę-
puje, musiał się rozczarować. 
W poniedziałek, 4 kwietnia 
Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii stwierdził cztery kolejne 
przypadki wścieklizny.

Chore zwierzęta to kot w Hi-
politowie, w gminie Halinów 
w powiecie mińskim oraz trzy 
lisy – w Gliniankach, w gminie 
Wiązowna w powiecie otwoc-
kim, dwa w Warszawie – na 
Białołęce i Wawrze.

Od początku roku wściekli-
znę stwierdzono u dwudziestu 
zwierząt. Głównie lisów, ale też 
psa i ostatnio kota. A w roku 

2021 było to 110 przypadków. 
Też najczęściej były to lisy. Ale 
także koty, psy, jenoty, kuny, 
sarna, nietoperz.

Od tego roku w terenie za-
grożonym obowiązkowe jest 
szczepienie kotów (psów było 

i przed epidemią). Do 13 kwiet-
nia potrwa akcja szczepienia 
lisów. Szczepionka zrzucana 
jest z samolotów i wykładana 
w lasach i na łąkach. Ma po-
stać zielonych kostek. Służby 
apelują, by jej nie dotykać.

Wścieklizna jest najgroź-
niejszą zoonozą, czyli cho-
robą odzwierzęcą. Zarazić 
się nią mogą wszystkie ssaki 
(w tym człowiek). A wirus 
przedostaje się do organizmu 
przez kontakt (poprzez krew, 

ślinę) z chorym zwierzęciem. 
Atakuje układ nerwowy. 
Wywołuje objawy takie jak 
rozdrażnienie, wodowstręt. 
W ciągu kilku tygodni do-
prowadza do śmierci. Po 
wystąpieniu objawów niema 
już szans. Możemy uniknąć 
zakażenia, jeśli po kontakcie 
z chorym (bądź nieznanym) 
zwierzęciem dostaniemy 
szczepionkę (ale musi się to 
stać przed wystąpieniem ob-
jawów).

Przede wszystkim – szczep-
my swoje zwierzęta. Nie wy-
puszczajmy kotów z domu, 
psy prowadzajmy na smyczy. 
Unikajmy kontaktu z nie-
znanymi zwierzętami. Gdy 
zauważymy dzikie zwierzę 
potrzebujące pomocy (np. 
ranną sarnę, dzika, kunę) nie 
podchodźmy, ale wezwijmy 
odpowiednie służby (na przy-
kład Eko Patrol).

Gdy już do kontaktu doszło 
i mieliśmy kontakt z niezna-
nym zwierzęciem, natych-
miast skontaktujmy się z leka-
rzem. Seria zastrzyków może 
uratować nam życie!

uważajmy, gdy widzimy małe dziki. dotykając ich narażamy się i na chorobę, i na atak 
matki, która może być w pobliżu

Lisy to piękne zwierzęta. niestety bardzo podatne na zarażenie wścieklizną

fot. Pixabay

fot. Pixabay
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W poniedziałek, 4 kwiet-
nia w sądzie apelacyjnym 
w Białymstoku odbyła się 
kolejna rozprawa w proce-
sie mirosława ciełuszeckie-
go, przedsiębiorcy oskar-
żonego w toczącym się od 
dwudziestu lat, kuriozalnym 
procesie. Wyrok zapadnie 
w czwartek, 14 kwietnia.

Od sprawie piszemy 
od lat. Przypomnij-
my, że firma Miro-
sława Ciełuszeckiego 

była potentatem w branży che-
micznej w Polsce. Doradzał jej 
Marek Karp, twórca i wielolet-
ni dyrektor Ośrodka Studiów 
Wschodnich. Było to istotne, 
ponieważ firma handlowała 
ze Wschodem, miała strate-
giczne znaczenie dla polskiej 
gospodarki, z uwagi na nawią-
zywanie kontaktów z niepod-
ległymi państwami powstały-
mi po rozpadzie ZSRR a także 
z uwagi na nowoczesne jak na 
tamten czas pomysły pozyski-
wania gazu, co miało pomóc 
w uniezależnieniu Polski od 
Rosji.

Działalność Karpia i Cie-
łuszeckiego była nie na rękę 
Rosjanom. Karp zmarł kilka 
tygodni po wypadku, w 2004 
roku (sprawca, białoruski kie-
rowca tira Sierhij Z. zniknął). 
Wcześniej razem z Ciełuszec-
kim byli oskarżeni w kurio-
zalnym procesie. Karpiowi, 
doradcy rządów, Komisji Eu-
ropejskiej i administracji USA 
zarzucano… brak wystarcza-

jącej wiedzy, by doradzać. 
Ciełuszeckiemu działanie na 
niekorzyść spółki. Na trans-
akcji, która miała być tym 
działaniem firma… zarobiła. 
Proces toczył się dwadzieścia 
lat (25 kwietnia będzie okrągła 
rocznica). W jego trakcie orze-
kali fałszywi bądź niekompe-
tentni biegli. Ginęły kluczowe 
dla sprawy dowody.

Proces stanowił – co podkre-
ślały angażujące się w sprawę 
organizacje społeczne – kom-
promitację zarówno sądów, jak 
i prokuratury pod różnymi rzą-
dami. Jeden ze skompromito-
wanych prokuratorów jest dziś 
związany z protestami w obro-
nie wolnych sądów, a dwaj ko-
lejni awansowali już za dobrej 
zmiany. Tak, jak zniszczenie 

przedsiębiorcy nastąpiło po-
nad podziałami, tak samo po-
nad podziałami zjednoczyli się 
ludzie występujący w obronie 
niszczonego przedsiębiorcy. 
W 2018 roku Sąd Okręgowy 
skazał Ciełuszeckiego. Sąd 
Apelacyjny wyrok utrzymał 
w roku 2019. Ale Sąd Najwyż-
szy w roku 2020 uwzględnił 
kasację, wskazał na rażące 

błędy w poprzednim postępo-
waniu. I skierował sprawę do 
ponownego rozpatrzenia.

W poniedziałek sąd wysłu-
chał zeznań rzeczoznawcy. 
A także ostatnich mów końco-
wych prokuratorów, obrońców 
oraz samego Mirosława Ciełu-
szeckiego. Ogłoszenie wyroku 
nastąpi w czwartek, 14 kwietnia 
(katolicki Wielki Czwartek).

Polska

W WieLki czWaRTek zaPadnie WyRok W kuRiozaLnym PRocesie

zadarł z państwem Putina, 
sądzony jest od 20 lat

sprawa ciełuszeckiego wykracza poza tematykę lokalną podlaską, a nawet ogólnopolską

fot. Pixabay

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
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Andrzej Maksymowicz

Podkijowska Bucza 
stała się najtragicz-
niejszym symbolem 
tej wojny. Po odbiciu 

przez ukraińskie wojska żoł-
nierze znaleźli tam zgliszcza, 
ruiny i setki martwych cywili. 
Kilkaset osób zamordowanych 
przez Rosjan spoczęło w zbio-
rowych mogiłach. Zbrodnię 
można porównać do Katynia, 
Srebrenicy. czy bestialstwa 
Rosjan podczas rzezi Pragi. 
Szef ukraińskiego MSZ Dmy-
tro Kułeba stwierdził, że bę-
dzie jeszcze gorzej. 

Masakra zdaniem Ukraiń-
ców, ale też wielu ekspertów 
od wojskowości była działa-
niem celowym. Miała na celu 
zastraszenie i terror, typowe 
dla rosyjskiej polityki. „Ma-
sakra była celowa. Rosjanie 
dążą do wyeliminowania jak 
największej liczby Ukraińców. 
Musimy ich powstrzymać 

i wyrzucić. Żądam nowych 
niszczycielskich sankcji G7 
TERAZ” – napisał po zbrod-
ni ukraiński minister spraw 
zagranicznych Dmytro Kułe-
ba. Z kolei prezydent Stanów 
Zjednoczonych, Joe Biden 
powiedział, że mamy do czy-
nienia z kolejnym przykładem 
zbrodni ludobójstwa. A sank-
cje muszą być wzmocnione.

Skandaliczne są odpowiedzi 
Kremla. Rosjanie twierdzą, 
że żadnej zbrodni nie było. 
A wszystko co widzimy jest 
ustawką. Warto wspomnieć, 
że Rosjanie przez lata zaprze-
czali odpowiedzialności Suwo-
rowa za rzeź Pragi (miała być 
dokonana przez pijanych żoł-
daków, a generał miał ją wręcz 
powstrzymywać), zbrodni 
w Katyniu dokonać mieli 
Niemcy. A dziś bestialstwo 
w Buczy określane jest jako 
„ustawka”. Zdaniem prawni-
ków zbrodnia uprawnia do 
postawienia Władimira Putina 

przed Trybunałem Praw Czło-
wieka w Hadze. Jendak dopó-
ki zbrodniarz sprawuje władzę 
jego postawienie przed sądem 
nie jest możliwe.

Z kolei minister Spraw Za-
granicznych Ukrainy, Dmytro 
Kuleba stwioerdzil że nieba-
wem dowiemy się o jeszcze 
większych okropnościach. 
“Okropności, które widzimy 
w Buczy, to wierzchołek góry 
lodowej wszystkich zbrod-
ni, które do tej pory zostały 
popełnione przez rosyjskich 
żołnierzy na terytorium Ukra-
iny. I mogę powiedzieć, bez 
wyolbrzymiania, ale z wielkim 
smutkiem, że sytuacja w Ma-
riupolu jest znacznie gorsza” 
- powiedzial w wywiadzie dla 
BBC. 

Wśród argumentów prze-
ciwników radykalnych sank-
cji wobec Rosji pojawia się je-
den brzmiący logicznie (choć 
niemoralnie). Dogadując się 
z Putinem mamy rzekomo 

zapewnić sobie spokój, bez-
pieczeństwo. Mówiąc wul-
garnie – uratować dupska, co 
jest lepsze od agresji i wojny. 
Ten argument mógłby być 
dyskutowany, gdybyśmy do 
czynienia mieli z dyktatorem 
myślącym jednak kategoria-
mi racjonalnymi dla naszej 
cywilizacji. Tu mamy do czy-
nienia z bandziorem, który 
myśli owszem – racjonalnie 
– ale według swoich zbrod-
niczych kategorii. Dlatego 
w niektórych krajach postso-
wieckich jest prawny zakaz 
poddawania się. Tam wiedzą, 
że poddając się wrogom nie 
zyskamy ich szacunku, ale 
pogardę. I strzał w potyli-
cę. Dogadując się z Putinem 
wskakujemy do wielkiego 
kotła, pod którym jest już 
podpalony ogień. Taktycznie 
może coś na krótką metę się 
ugra. Ale nie zmieni to fakt, 
że ogien pod garem jest już 
rozpalony.

Bucza. kaTyŃ i sReBRenica XXi Wieku

Putiniści gwałcą, 
mordują, nie oszczędzają 
kobiet i dzieci

Putin triumfuje 
w Budapeszcie

Rządzący od 12 lat na Wę-
grzech FIDESZ wygrał wybo-
ry. Wg wstępnych informacji 
w nocy z niedzieli na ponie-
działek, partia Viktora Orbana 
miała nie uzyskać większości 
konstytucyjnej, czyli takiej, któ-
ra pozwala zmienić konstytu-
cję. Już w poniedziałek okazało 
się, że jest inaczej. A partia rzą-
dząca na Węgrzech może mieć 
większość dającą jej możliwość 
zmiany konstytucji. 
FIDESZ to formacja, która po-
wstała na początku lat 90-ych. 
Grupowała młodych konser-
watystów i liberałów (niektórzy 
w Polsce porównywali ją do 
PO-PiS-u). Pod koniec lat 90-
ych partia rządziła Węgrami 
po raz pierwszy. Wtedy pre-
zentowała nurt wyraźnie pro-
zachodni, wprowadziła kraj do 
NATO, prowadziła negocjacje 
o wejściu do Unii Europejskiej. 
W roku 2002 FIDESZ stracił 
władze. W roku 2006 po kolej-
nych wyborach wygranych przez 
postkomunistów wyszły na jaw 
wielkie oszustwa przedwybor-
cze („kłamamliśmy rano, w po-
łudnie, wieczorem”), wybuchły 
protesty społeczne. W latach 
2008-2010 doszedl kryzys 
ekonomiczny. To spowodowało 
miażdżące zwycięstwo FIDESZ-
-u w 2010 roku. Partia uzyskała 
większość konstytucyjną.
Rządy FIDESZ po 2010 roku 
skrajnie różnią się od tych wcze-
śniejszych, z uwagi na mocny 
zwrot proputinowski w polityce 
Węgier. Budapeszt od lat ści-
śle współpracuje z Moskwą, 
a szczególnie widoczne jest 
to po bestialskiej agresji Rosji 
na Ukrainę. Podporządkowane 
węgierskiemu rządowi media 
prezentują jawnie prorosyjski 
przekaz. A sam Viktor Orban 
w niewybrednych słowach ata-
kował prezydenta Ukrainy, Wo-
łodymira Żelenskiego.  (maks)

FIDESZ WYGRAŁ 
NA WęGRZECH

W tym samochodzie znajdował się żyWy czŁoWiek. Przejechał po nim rosyjski czołg

fot. O
D

H

fot. YouTube
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od argentyny marsz po medal

raszynianka 
numerem jeden na 
świecie
Iga Świątek wygrała turniej 
w Miami i została już pełnopraw-
nie numerem jeden w światowym 
rankingu WTA. Raszynianka jak 
dotąd wygrała sześć turniejów se-
niorskich WTA. 10 października 
2020 roku odniosła największy 
sukces w karierze, wygrywając 
turniej wielkoszlemowy French 
Open. W 2021 roku zwyciężyła 
w turnieju w Adelajdzie i Rzymie. 
W tym roku 26 lutego wygrała 
turniej w Doha, 21 marca Indian 
Wells. Teraz turniej w Miami.

POLSKA TENISISTKA 
IDZIE JAK BURZA!

legia poza 
pucharami
Wydawało się, że wszystko 
idzie ku dobremu, bo Legia 
Warszawa zaczęła grać, w lidze 
odbiła się od strefy spadkowej. 
Jednak kluczowy dla ostatecz-
nego uznania sezonu za nie 
do końca stracony, był sukces 
w Pucharze Polski i awans do 
europejskich pucharów. Nieste-
ty, Legia przegrała z Rakowem 
0:1. Jedyną bramkę dla gospo-
darzy zdobył w piątej minucie 
Wdowiak. Raków gra w finale. 
Legia nie zagra w międzynaro-
dowych rozgrywkach.

SEZON JEDNAK 
CAŁKIEM STRACONY

EpickiE bojE z AlbicElEstEs, 
pEwnA wygrAnA z MEksykiEM

Polacy dwukrotnie 
mierzyli się na mi-
strzostwach Świa-
ta z Argentyną, raz 

z drużyną Meksyku.
Albicelestes byli pierwszym 
rywalem drużyny Kazimierza 
Górskiego na mistrzostwach 
Świata w RFN w 1974 roku. 
Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:2, 

dwie bramki dla Polski zdobył 
Grzegorz Lato, jedną Andrzej 
Szarmach. Polacy zajęli trze-
cie miejsce w turnieju, byli 
rewelacją. Argentyńczycy grali 
w II fazie grupowej. Sklasy-
fikowani zostali na miejscu 
7-8. Cztery lata później na 
mistrzostwach w Argentynie 
podopieczni Jacka Gmocha 

trafili na gospodarzy w dru-
giej fazie grupowej. Po dra-
matycznym meczu (sporo sy-
tuacji, niewykorzystany karny 
Kazimierza Deyny) przegrali 
0:2. Ostatecznie Albicelestes 
zajęli pierwsze miejsce w gru-
pie dające awans do finału. 
Polacy zajęli trzecie miejsce 
w grupie, piąte – szóste na 

turnieju. Na tym samym tur-
nieju ale w pierwszej fazie 
grupowej rywalem drużyny 
Gmocha był Meksyk. Biało-
-Czerwoni wygrali 3:1, po 
dwóch trafieniach Zbigniewa 
Bońka i jednym Kazimierza 
Deyny. To ostatni mundial, 
na którym Meksyk nie wy-
szedł z grupy.

Światowa potęga 
na drodze Polaków

Reprezentacje Meksy-
ku, Argentyny i Ara-
bii Saudyjskiej – to 
rywale Biało-Czerwo-

nych w grupie „C” 
na mistrzostwach 
Świata w Katarze. 

Argentyna to bez 
wątpienia światowa 
potęga. Dwa razy 
zdobywali mistrzo-
stwo Świata – w 1978 
roku w Argentynie 
(wygrany finał z Ho-
landią) i w Meksyku 
w  1986 roku (wygra-
na z RFN). Trzy razy 
zajęli drugie miejsce, 
na pierwszym mundialu 
w 1930 roku w Urugwaju 
ulegli gospodarzom, a w 1990 
roku na MŚ we Włoszech 
i 2014 roku w Brazylii Niem-
com. Argentyńczycy to aktu-
alni mistrzowie Ameryki Po-
łudniowej. Przed laty liderem 

zespołu był legendarny Diego 
Armando Maradona. Dziś 
kapitanem i najwięk-

szą gwiazdą jest 
współczesny geniusz – Leo 
Messi. Meksyk uczestniczył 
już w pierwszym mundialu, 
odpadł po fazie grupowej. 
Dwa razy, będąc gospoda-
rzem imprezy (1970 i 1986) 

Meksykanie za-
grali w ćwierćfi-
nale. A na siedmiu 
ostatnich turnie-
jach (USA 1994, 
Francja 1998, 
Korea i Japonia 2002, Niem-
cy 2006, RPA 2010, Brazylia 
2014, Rosja 2018) wychodzi-
li z grupy, awansując do 1/8, 
ale nie przechodząc już dalej. 
A ostatni raz odpadli w fazie 

grupowej w roku 1978, 

przegrywając mię-
dzy innymi z… Polską. Arabia 
Saudyjska pierwszy raz na 
mundialu wystąpila w roku 
1994 w USA i odnotowała swój 
najlepszy występ. Minimalnie 
przegrała z Holandią, ogra-

ła Maroko i sensacyjnie 
Belgię, awanso-
wała do 1/8 finału. 
Tam przegrała 1:3 
ze Szwecją.  Na ko-
lejnych mundialach 
była dostarczycie-
lem punktów. Ale 
dziś zespół znacznie 
poprawił dyscyplinę 
taktyczną. Mecz z nim 
spacerkiem raczej nie 
będzie. 

niekwestionowana potęga Argentyna, dwukrotny mistrz ŚwiataArgentyńczycy dwukrotnie w 1978 i 1986 zostali mistrzami świata i trzykrotnie w 1930, 1990 i 2014 wicemistrzami. Są aktualnymi mi-strzami Ameryki Płd.

z meksykiem o awans?

Druga runda to ich tradycja

Meksyk na ostatnich siedmiu mun-

dialach zawsze wychodził z grupy 

i odpadał w drugiej rundzie. Ostatni 

raz odpadł w fazie grupowej po po-

rażce z Polakami.

już nie outsiderNie zlekceważyć Arabii SaudyjskiejArabia Saudyjska najlepiej wypa-dła na mundialu w 1994 roku, gdy grała w drugiej rundzie. Potem było gorzej, ale na łatwy mecz raczej nie ma co liczyć.

Jak sPadać, To z Wysokiego konia
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MAŁA 
POLIGRAFIA

WYDAWNICTWO NTW

Usługi medialne, 
graficzne i wydawnicze 

w Warszawie i nie tylko! 

Gazety, foldery, broszury, 
prospekty. Projekty 

plakatów, bannerów, ulotek. 
Filmy promocyjne. 

Materiały audio. 
Mała poligrafia. 

Przeglądy mediów. 
Konkurencyjne ceny. 

Kontakt: 
usługi.ntw@gmail.com 

OGŁOSZENIE

Argentyna to absolutna potęga, dwukrotny mistrz świata, 
trzykrotny wicemistrz, aktualny mistrz Ameryki Południowej


