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Wjechał W grupę kolarzy, uciekł nie pomagając

warszawski

Fatalne skutki nieodpoWiedzialności

osiemnaście lat więzienia grozi 45-latkowi z gminy tarczyn, 
który w środę 18 maja wjechał w grupę czternastu 

rowerzystów, nie udzielił im pomocy, ale uciekł. 44-letni 
kolarz zmarł, czterej trafili do szpitala. sprawca w chwili 
zatrzymania miał promil alkoholu we organizmie >> str. 8

zabił człoWieka 
pod tarczynem

skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się 
40-letnia mieszkanka Warszawy, która na 
Pradze-Północ po pijaku wyszła na spacer 

z niemowlęciem >> str. 4

PraGa i PraGa-Południe \ sKrzyżoWanie 
chodaKoWsKiej z żuPniczą 

będzie całKiem jaK noWe >> str. 5

z rana, po pijaku, 
na spacerek z dzieckiem
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Dziwnie żyje się ostatnimi 
czasy w Polsce. Czło-
wiek wyznaje te same 
wartości od lat, wierzy 

w Boga, choć czasem wątpi, jest 
niedoskonałym, ale jednak chrze-
ścijaninem. I już dla lewicowej 
bańki jest fanatycznym talibem, 
tępym pisiorem. Nieważne, że 
jego konserwatyzm nie jest rady-
kalny, a na PiS nawet nie głosu-
je. W bańce  „totalnych” nie wy-
starczy, że ktoś jest wobec partii 
rządzącej krytyczny. Musi jeszcze 
być tegoż antypisu wyznawcą. 
Nosić w ręku pewną znaną gaze-
tę, należeć do „zacnego grona”.  
Nie wystarczy krytyka sposobu 
przeprowadzenia zmian w sądow-
nictwie. Trzeba głosić, że żadne 
zmiany nie były potrzebne, a sę-
dziowie, nawet ci skompromito-
wani, skompromitowani nie są. 
W tym samym czasie ta druga 
bańka – rzekomo konserwatyw-
na i patriotyczna – także wydaje 
jednoznaczne wyroki. Ktoś jest 

konserwatywny, ale krytykuje 
Polski Ład, uważa, że reforma 
sądownictwa została spartolo-
na, a drobni polscy przedsiębior-
cy i klasa średnia to podstawa 
silnego społeczeństwa? Zaraz 
zyska miano zdrajcy i człowieka 
„salonu”. 
W każdej bańce trzeba nienawi-
dzić. W tej liberalnej,  Januszów 
i Grażyn z polskich firm, Żołnierzy 
Wyklętych, którzy „przez pisowski 
reżim przeciwstawiani są Armii 
Krajowej”. Że Żołnierze Wyklęci 
często sami z AK się wywodzili, 
reprezentowali wszelkie nurty po-
lityczne i ideowe – od narodowej 
prawicy po socjalistów, a przeciw-
stawili się okupacji i narzucaniu 
Polsce totalitarnego reżimu anty-
pisowska bańka nie chce słyszeć. 
Nienawiść do polskich przedsię-
biorców jest równie kretyńska – 
wszak to drobny biznes ratował 
Polsce dupę na przełomie lat 80. 
i 90., czy w czasie kryzysu roku 
2008. Dziś obrywa przez Polski 

Ład. Jednak dla fanatyków stro-
ny „postępowej” polskie firmy  to 
przeżytek. 
W bańce prawicowej nienawidzić 
trzeba przedsiębiorców – bo praw-
dziwy patriota to taki, co siedzi 
na państwowym. Ludzi, którzy wy-
jechali za granicę – bo wysługują 
się obcym. Znających języki obce 
– wszak to przejaw jawnej zdrady. 
Ktoś powie, że Żołnierzom Wy-
klętym należy się szacunek, ale 
żadna partia nie może tradycji za-
właszczać? Sam stanie się wyklę-
ty przez wyznawców obu baniek. 
Dla jednych będzie faszystą, dla 
drugich wrogiem ojczyzny. Okre-
śli się człek jako katolik, wierzą-
cy i tradycyjny, ale jednocześnie 
zauważy problemy w kościelnych 
instytucjach? Z marszu uznają go 
jedni za katotaliba, faszystę, dru-
dzy za lewaka i wykolejeńca. 
W tym całym szaleństwie w zasa-
dzie, czysto teoretycznie, przydał-
by się ktoś trzeci. Wyniki wszyst-
kich głosowań od 2011 roku 

pokazują, że zapotrzebowanie 
na trzecią siłę jest ogromne. Ale 
też los każdej z owych trzecich sił 
dowodzi, że o ile doraźny sukces 
osiągnąć jest łatwo, utrzymać się 
na powierzchni bardzo trudno. Co 
więcej, nowe formacje polityczne 
zazwyczaj stawały się przystanią 
dla tych, co w partyjnej polityce się 
nie załapali. Uzasadnioną wydaje 
się też obawa o to, że zamiast 
przełamania obu zamkniętych ba-
niek powstanie nowej siły sprawi, 
iż pojawi się bańka trzecia. 
Wydaje się, że jeśli chodzi o po-
litykę na zawsze już skazani bę-
dziemy na te ugrupowania i tych 
ludzi, którzy są. Kluczowa jest 
jednak zmiana podejścia. Czas 
rozbić medialne bańki, zacząć 
rozmawiać. A polityków i samo-
rządowców traktować jak na to za-
sługują. Czyli jak usługodawców, 
rzemieślników, wykonujących dla 
nas zlecenia. I oceniać ich przez 
pryzmat tego, jak z konkretnych 
zadań się wywiązują.

NA POCZąTeK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”,

bańka nasza powszechna

Prezes związku Przedsiębiorców i Pracodawców w salonie 24 o Pomyśle 
dochodu gwarantowanego

niemoralny, bezsensowny, promocja alkoholizmu

Pomagać trzeba tym, 
co sobie nie radzą, 
nie młodym „bykom”, 
którym nie chce się 

pracować – mówi Salonowi 24 
Cezary Kaźmierczak, prezes 
Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców. 

W Polsce w województwie 
warmińsko-mazurskim 
grupa ludzi zostanie ob-
jęta programem dochodu 
gwarantowanego. Czyli 
będą dostawać 1300 zło-
tych nie pracując. Niemo-
ralne, lewicowe rozdaw-
nictwo, czy może postęp 
w polityce społecznej?

Cezary Kaźmierczak: To 
bardzo niebezpieczny projekt, 
bo odstręcza przynajmniej 
część ludzi od pracy. Żeby było 
jasne – uważam, że jesteśmy 
na tyle bogatym społeczeń-
stwem, by ludziom faktycznie 
potrzebującym zapewnić ja-

kąś formę pomocy. Nie należy 
dopuszczać do tego, by ktoś 
umierał z głodu. Ale nie może 
być tak, że wyznaje się zasadę 
„czy się stoi, czy się leży, 1300 
się należy”. Nie może być tak, 
że dostaje się pieniądze za nic 
- to jest niemoralne, demoty-
wujące i deprymujące. Przede 
wszystkim będzie szkodliwe 
dla dzieci, które w takich ro-
dzinach się wychowają. Będzie 
to rodziło ogromne problemy 
społeczne w postaci alkoho-
lizmu, przemocy domowej. 
Ludzie zaczną się demorali-
zować, patrzenie w telewizor 
im w końcu się znudzi. I będą 
się wyładowywać na żonie, czy 
dzieciach. Najbardziej współ-
czuję właśnie najmłodszym, 
to oni zapłacą wielką cenę za 
lekkomyślnie wprowadzone 
i bezsensowne rozwiązania 
dorosłych.
Ale sam Pan przed chwilą 
powiedział, że nie wol-

no dopuszczać do bie-
dy. Ludziom naprawdę 
potrzebującym należy 
pomagać?

Nie możemy dopuścić, by 
ludzie umierali na ulicach, 
osoby, które nie radzą sobie 
powinni mieć jakąś pomoc. 
Ale właśnie – ludzie, którzy 
sobie z jakichś powodów nie 
radzą. A nie młody, silny byk, 
któremu po prostu nie chce się 
pracować. I nie może być tak, 
że na takiego człowieka podat-
nicy się składają, by mu dać 
kasę za nic.

Tak, ale tu jest jeden 
bynajmniej niesocjali-
styczny argument – tech-
nika idzie do przodu. 
Niebawem wiele funkcji 
przejmie sztuczna inteli-
gencja. Będą całe grupy 
bez możliwości podjęcia 
pracy. Może dochód gwa-
rantowany choć ma wady, 

jest jakąś próbą wyjścia 
z sytuacji?

Taki argument pojawił się 
już podczas rewolucji prze-
mysłowej w XIX wieku. Też 
pracy miało nie być, a stało 
się inaczej. Teraz też jej nie 
zabraknie. Owszem, możliwe 
że przestaną istnieć niektóre 
zawody, ale powstaną nowe.. 
Natomiast obawiam się czegoś 
innego: a mianowicie, że nie 
będzie rąk do pracy. Przecież 
to, co w Polsce się dzieje to jest 
dramat. Brakuje wielu pra-
cowników w niektórych zawo-
dach. Teraz, gdy wielu ukra-
ińskich mężczyzn pojechało 
bronić swojej ojczyzny, nie ma 
ludzi na przykład w branży bu-
dowlanej. 

Tekst ukazał się na www.salon24.pl 

Praca nad morzem! 
Zatrudnię do pracy nad 

morzem w miejscowości 
Rewa koło Gdyni:  
kucharkę, pomoc 

kuchenną. (Również 
Panie z Ukrainy). Praca 

w małym bistro w okresie 
15.06 – 15.09.22 r.  

Zapewniam 
zakwaterowanie 
tel. 500 506 588.

Praca nad morzem! 
Zatrudnię do pracy  

nad morzem: studentki 
uczennice (pełnoletnie). 

Praca w lodziarni 
w miejscowości Rewa 
koło Gdyni w okresie 

25.06-30.09.22 r. 
Zapewniamy 

zakwaterowanie 
tel. 512 613 900.

OGŁOSZENIA DROBNE

przy współpracy z:
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wyróżnienie hanny gron-
kiewicz-waltz tytułem hono-
rowego obywatela stolicy 
wywoła sprzeciw u wybor-
ców Pis. a znów wśród wy-
borców Po część przyjmie 
to z zadowoleniem. a część 
obojętnie. Platformie to na 
pewno nie zaszkodzi – mówi 
prof. rafał chwedoruk, po-
litolog, uniwersytet war-
szawski.

Hanna Gronkiewicz-
-Waltz ma zostać Ho-
norowym Obywatelem 
Warszawy. Już wywołało 
to kontrowersje, przeciw-
nicy przypominają aferę 
warszawską, fakt, że była 
prezydent stolicy ma 
zostać wyróżniona rok po 
pośmiertnym wyróżnie-
niu Jolanty Brzeskiej. Jak 
ocenia Pan ten pomysł?

Prof. Rafał Chwedoruk: Jest 
to wybór kontrowersyjny i to 
nie tylko z uwagi na sprawę 
afery reprywatyzacyjnej. Jest 
tu pewien paradoks – była pre-
zydent stolicy była swego cza-
su osobą dość konserwatyw-
ną. Nawet umiejscowioną na 
prawo od Porozumienia Cen-
trum Jarosława Kaczyńskiego. 
Kandydowała na prezydenta 
z poparciem środowisk kato-
licko-narodowych. I teraz ta 
osoba ma zostać honorowym 
obywatelem najbardziej libe-
ralnego miasta w Polsce. I jest 
wyróżniana przez czołowych 
polityków liberalnego nurtu 
swojej partii, zdecydowanie na 
drugim biegunie ideowym niż 
ona. Oczywiście są też kwe-
stie reprywatyzacji. Jednak 
te kontrowersje, paradoksy, 
dotyczą raczej przeciwników 
byłej prezydent. Będzie me-
dialny szum. Sądzę jednak, że 
politycznie nie będzie miało to 
wielkiego znaczenia.

Ale Gronkiewicz-Waltz 
to nie tylko kwestie 
reprywatyzacji. To także 
awantura z kupcami 
z KDT, referendum 

w sprawie jej odwołania, 
wreszcie sprawa Czajki 
– awaria miała miejsce 
już za Rafała Trzaskow-
skiego, prezydent był 
za nią atakowany. Ale 
kontrole wykazały, że 
przyczyną awarii były 
zaniedbania poprzednich 
prezydentów, z Hanną 
Gronkiewicz-Waltz na 
czele. Czy PO nie strzela 
sobie w kolano dokonując 
tak kontrowersyjnego 
wyboru?

Owszem, Hanna Gronkie-
wicz-Waltz budzi kontrower-
sje. Jednak żyjemy w czasach 
swoistej inflacji informacji. 
Nawet w czasie, gdy afera re-
prywatyzacyjna wybuchła, 
i przez pewien czas budziła za-
interesowanie także w liberal-
nym elektoracie, na notowa-

nia PO w Warszawie nie miała 
większego wpływu. Zwróćmy 
uwagę, że sama afera, jeśli 
chodzi o pokrzywdzonych roz-
łożyła się asymetrycznie, jeśli 
chodzi o elektoraty. Dużo bar-
dziej dotknęła wyborców lewi-
cy i PiS, niż tych liberalnych. 
Jeśli do tego dołączymy bipo-
larny podział zarówno w kra-
ju, jak i w samej Warszawie, to 
raczej możemy przypuszczać, 
że dyskusja, która wokół kan-
dydatury Hanny Gronkiewicz-
-Waltz się będzie dalej toczyć, 
przebiegać będzie wg linii 
poparcia dla poszczególnych 
ugrupowań. Również kwestie 
miejskie aż takiego znaczenia 
mieć nie będą. Bo w Warsza-
wie z uwagi na tragiczną hi-
storię mieszkańcy są mniej 
związani z osiedlem, czy dziel-
nicą, a bardziej ich wybory są 

odzwierciedleniem wyborów 
ogólnopolskich. Podział bi-
polarny jest widoczny w Ra-
dzie Miasta. Gdzie tylko jedna 
osoba jest spoza tego duopolu 
PO – PiS. A więc wyróżnienie 
Hanny Gronkiewicz-Waltz 
tytułem Honorowego Oby-
watela Stolicy wywoła sprze-
ciw i obojętność u wyborców 
PiS. A znów wśród wyborców 
PO część przyjmie to z zado-
woleniem. A część obojętnie. 
Platformie to na pewno nie 
zaszkodzi.

Ale też jakoś specjalnie 
nie pomoże. Więc wra-
camy do pytania – po co 
takie wyróżnienie dla 
Hanny Gronkiewicz-
-Waltz?

Są politycy, którzy ciągną 
swoje partie w górę, są dla 

nich wartością dodaną. Są 
też politycy, którzy pozycję 
zdobywają dzięki partii. Han-
na Gronkiewicz-Waltz nale-
ży chyba do tej kategorii. Bo 
ciężko się oprzeć wrażeniu, że 
jej polityczne sukcesy w sto-
licy wynikały z pozycji, jaką 
miała bijąca wówczas rekordy 
popularności Platforma Oby-
watelska. Wyróżnienie dla 
byłej prezydent ma być chyba 
pewnym sygnałem do działa-
czy partii, że praca w struk-
turach będzie nagradzana. To 
także sygnał, że partia docenia 
ludzi z różnych frakcji, także 
tych odległych obecnemu nur-
towi.

wywiad ► PoliToloG o koNTRoWeRsyjNym Pomyśle TyTUłU HoNoRoWeGo obyWaTela dla HGW

Politycznie bez 
WięKszeGo znaczenia

przy współpracy z:

Są politycy, którzy ciągną swoje partie w górę, są dla nich wartością dodaną. Są też politycy, którzy pozycję 
zdobywają dzięki partii. Hanna Gronkiewicz-Waltz należy chyba do tej kategorii
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Fatalne skutki nieodPowiedzialności

Pożar w okolicy ronda wiatraczna

z rana, Po PijaKu, 
na sPacereK z dziecKiem

morderczy wyścig z czasem i ogniem

skrajną nieodpowiedzial-
nością wykazała się 40-let-
nia mieszkanka warszawy, 
która na Pradze-Północ po 
pijaku wyszła na spacer 
z niemowlęciem. Policjanci 
zabrali jej dziecko. kobieta 
gdy wytrzeźwiała próbowa-
ła je odzyskać. bez skutku. 
Przyszłością malucha zaj-
mie się sąd dla nieletnich. 

Różne rzeczy można 
robić o poranku. Cho-
dzić na spacer z psem, 
iść do pracy, po zaku-

py. 40-latka na Pradze wyszła 
na spacer ze swoim zaledwie 
miesięcznym dzieckiem. Nie 
byłoby w tym nic nagannego, 
gdyby nie fakt, że krok kobie-
ty był dość chwiejny. Na pl. 
Hallera zobaczył to przypad-
kowy przechodzień. Mocno 
przestraszył się, że kobieta 
jest pijana. Zadzwonił pod 112. 
Szybko pojawili się policjanci, 
którzy wylegitymowali kobie-
tę. Była to 40-letnia mieszkan-
ka dzielnicy. W wózku spało 
jej miesięczne dziecko. Poli-
cjanci wyczuli od kobiety woń 
alkoholu, mówiła ona w spo-
sób bełkotliwy, jej wypowiedzi 
były nielogiczne, chwiała się 
na nogach. Odmówiła badania 
alkomatem. Jak relacjonuje 

policja, mundurowi próbowali 
skontaktować się z partnerem 
kobiety i jednocześnie ojcem 
dziecka, jednak bezskutecznie. 
Policjanci poszli więc z kobie-
tą do jej mieszkania. Zabrali 
mleko dla dziecka, a następnie 
wszyscy pojechali do komendy 
przy ul. Jagiellońskiej. Tam 
policjanci zbadali już 40-lat-

kę alkomatem. Kobieta mia-
ła w wydychanym powietrzy 
ponad 2,8 promila alkoholu. 
Policjanci Wydziału ds. Nie-
letnich i Patologii powiadomili 
sąd rodzinny i nieletnich oraz 
Warszawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie. Wezwali karetkę po-
gotowia celem oceny zdrowia 
maluszka. Do czasu przyjazdu 

ratowników, chłopcem opie-
kowała się dyżurna jednostki. 
40-latka trafiła do izby wy-
trzeźwień, a niemowlę do szpi-
tala dziecięcego, gdzie lekarze 
je przebadali. Jak relacjonuje 
policja, gdy kobieta wytrzeź-
wiała, wróciła do komendy 
z nadzieją, że policjanci zwrócą 
jej dziecko. Tam dowiedziała 

się o skutkach swojego nieod-
powiedzialnego zachowania. 
Funkcjonariusze z Wydziału 
ds. Nieletnich i Patologii prze-
słali do sądu zebrane mate-
riały, aby ten dokonał wglądu 
w sytuację opiekuńczą dziecka 
i podjął decyzję o jego dalszym 
miejscu pobytu maleństwa 
– podsumowuje policja.

Dramat na rondzie 
Wiatraczna. Pożar ga-
łęzi rozprzestrzeniał 
się, zagrażał znajdu-

jącemu się obok budynkowi 
handlowo-usługowemu. Jako 
pierwsi ogień zaczęli gasić 
strażnicy miejscy. Rozpoczął się 
dramatyczny wyścig z czasem. 

Pożar gałęzi i krzewów 
o mało nie doprowadził do 
tragedii. Jak informuje Straż 
Miejska. W środę, 19 maja 
późnym popołudniem, około 
17.45 strażnicy miejscy z Od-
działu Specjalistycznego  pa-

trolowali aleję Stanów Zjedno-
czonych. Nagle zauważyli przy 
jednym z budynków płonące 
krzewy i gałęzie. Ogień sięgał 
dachu sąsiedniego pawilonu 
usługowo-handlowego. Funk-
cjonariusze natychmiast po-
wiadomili o zdarzeniu straż 
pożarną. Jeden ze strażników 
pobiegł do pawilonu, by po-
wiadomić pracowników i wy-
prowadzić ich na zewnątrz. 
Drugi wziął z radiowozu ga-
śnicę i zaczął gasić pożar – re-
lacjonuje Straż Miejska. Gdy 
zawartość wyczerpała się, jed-

na z pracownic podała straż-
nikowi kolejne dwie gaśnice. 
Mimo ich użycia ogień nadal 
się rozprzestrzeniał. Aby nie 
dopuścić do rozwoju pożaru, 
strażnicy poprosili pracowni-
ków o wiadra i próbowali wodą 
gasić ogień, by nie sięgnął da-
chu pawilonu. W trakcie tych 
działań na miejsce przyjechali 
strażacy i oni przejęli już akcję 
gaśniczą. Na szczęście ogień 
udało się opanować.  W wyni-
ku pożaru nikt nie odniósł ob-
rażeń. Budynek ocalał – pod-
sumowuje Straż Miejska.
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Skrzyżowanie 
będzie 
całkiem 
jak nowe

W weekend ruszył kolejny 
etap prac na skrzyżowa-
niu ulic Chodakowskiej 
i Żupniczej na Grocho-

wie. Jak przypomina Zarząd Dróg 
Miejskich Inwestycję w myśl ustawy 
o drogach publicznych realizuje i fi-
nansuje inwestor prywatny, który 
przy ul. Żupniczej kończy stawiać bu-
dynek handlowo-usługowy. Ma być 
bezpieczniej – deklarują drogowcy. 
Dzięki okrągłemu skrzyżowaniu kie-
rowcom łatwiej będzie skręcić zwłasz-
cza w lewo. Pisci zyskają dodatkowe 
przejście, które, podobnie jak z dwa 
dotąd istniejące zostanie wyposażo-

ne w azyl. Następnym krokiem bę-
dzie asfaltowanie ronda i przyległych 
fragmentów ulic Żupniczej i Choda-
kowskiej – informuje ZDM. Prace 
ruszyły w piątek, 20 maja, o godz. 22. 
Całe skrzyżowanie ul. Żupniczej z ul. 
Chodakowską jest zamknięte dla ru-
chu. Objazd dla kierowców drogowcy 
wyznaczyli ulicami: Grochowską, 
Mińską i Chodakowską. Dla pieszych 
wyznaczyli tymczasowe przejście 
przez ul. Żupniczą. Od piątkowej 
nocy, 20 maja, autobusy linii 102, 
123, 173 i 202 omijają skrzyżowanie 
Żupniczej z Chodakowską. Jeżdżą 
Mińską i Grochowską. Autobusy li-

nii 102 i 202 jeżdżą ulicami Mińską 
i Grochowską. Dla 123 i 173 zostanie 
wyznaczona trasa objazdowa ulicami 
Mińską, Grochowską i Lubelską. Nie-
dostępne są przystanki „Chodakow-
ska 01”, „Chodakowska 02”, „Żup-
nicza 01”, „Żupnicza 02” oraz „Dw. 
Wschodni (Lubelska) 03” i „Dw. 
Wschodni (Lubelska) 14”. Zostanie 
uruchomiony dodatkowy przystanek 
tymczasowy „Bliska 56” – na ul. Miń-
skiej w kierunku ul. Chodakowskiej, 
przed skrzyżowaniem z ul. Głuchą 
Utrudnienia potrwają do poniedział-
ku, 23 maja, do godz. 6.00.  – podsu-
mowuje ZDM.

Piknik nad balatonem
W sobotę, 28 maja w godz. 11.00-16.00 w Par-
ku nad Balatonem odbędzie się piknik z okazji 
Dnia Dziecka. Atrakcje z godzin 11.00-15.00 
są darmowe – informuje Urząd Dzielnicy. W pro-
gramie malowanie buziek, tatuaże brokatowe, 
bańki XXL, animacje sportowe z OSiR Praga-
-Południe, żeglowanie po Balatonie. Alpaki 
z Zielonych Traw, dmuchańce, trampolina, giga 
szachy, poczęstunek dla najmłodszych: lemo-
niada, wata cukrowa, popcorn, pokazy gimna-
styki artystycznej, judo. Suchy lód, klocki lego, 
matematyka i programowanie, animacje pla-
styczne występy artystyczne, gra terenowa, Od 
15.00 koncert Anny Dereszowskiej – informują 
organizatorzy.

ATRAKCJe Z OKAZJI DNIA DZIeCKA

Płonęła kamienica 
przy mińskiej

Kłęby dymu i żywe 
płomienie ujrzeli 
w nocy, z niedzieli 15 
maja na poniedziałek 
16 maja mieszkań-
cy Kamionka. Zapa-
liła się kamienica 
przy ulicy Mińskiej. 

Strażacy walczyli z ogniem przez dobrych kilka 
godzin. Jak relacjonowali świadkowie, ok. pół-
nocy zapalił się dach opuszczonej kamienicy. 
W pustostanie przebywają często bezdomni, 
na szczęście uciekli, nikt nie ucierpiał – infor-
mowały media. Na miejsce przybyło trzynaście 
zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Akcję 
prowadzili przez kilka godzin. Dopiero około 
4.00 nad ranem ugasili budynek. Na miejscu 
wciąż pracowali policjanci, którzy ustalali wszel-
kie  okoliczności zdarzenia.

WIeLKI POŻAR NA KAMIONKU!

Światowy dzień żółwia, 
impreza w zoo

Gratka dla miłośni-
ków zwierząt.  W po-
niedziałek, 23 maja 
2022 roku o godzi-
nie 10.30 w war-
szawskim ogro-
dzie zoologicznym  
świętowany będzie 
Światowy Dzień 

Żółwia. „Będzie czekał na Was nasz eŻT, czyli 
edukacyjny Żółwiowy Team w składzie: żółwie, 
opiekun żółwi oraz edukatorka” – informują pra-
cownicy warszawskiego ogrodu zoologicznego.  
Dlaczego urocza Chelodyna należy do podrzędu 
żółwi bokoszyjnych? Skąd się wzięła ciekawa 
nazwa gatunku: rotiańska? Czy pancerz żółwia 
jest unerwiony? Co łączy pancerz żółwia z ce-
głami na budowie? – odpowiedzi na te pytania 
można będzie poznać w poniedziałek, 23 maja. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

ZWIeRZAKI

szok. Pijany taksówkarz 
rąbnął w inne auto

Niecodzienne zdarzenie na 
Grochowie. Na Skrzyżo-
waniu Zbaraskiej i Kino-
wej taksówka marki toyota 

uderzyła w audi. Nikt nie ucierpiał, 
ale kierowca taksówki był pijany. 
Widziałam ten samochód. Ja  szłam 
od szkoły w kierunku pawilonów 
przy Kinowej i Waszyngtona – mówi 
pani Ewa, mieszkanka Grochowa. 
– Początkowo zachowanie kierow-
cy nie budziło żadnych zastrzeżeń. 
Wysadził pasażera i pojechał dalej. 
Wtedy zaczęły dziać się dziwne rze-
czy. Jechał zygzakiem, co chwilę 
się zatrzymywał. Kiedy zderzył się 

z drugim samochodem, zatrzyma-
li się inni kierowcy. Ja miałam biec 
do domu, bo zostawiłam telefon, ale 
inni świadkowie już wezwali policję 
– mówi nasza czytelniczka. Jak się 
okazało, zachowanie kierowcy tak-
sówki nie było przypadkowe. Policja 
potwierdziła, że doszło do zderzenia, 

w którym nikt nie ucierpiał. Jednak 
kierowcy zostali zbadani alkoma-
tem. Test kierowcy taksówki wyka-
zał, że miał on około trzech promili 
alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
zapewne straci prawo jazdy, odpo-
wie też karnie za prowadzenie pojaz-
du w stanie upojenia alkoholowego.

kamionek ► Po weekendzie utrudnień będą ułatwienia

na skrzyżowaniu zbaraskiej z kinową
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rusza Przebudowa Placu trzech krzyży

młode z Pkin mają swoje oznaczenie

naPraWią bardzo 
niebezPieczne PrzejŚcie

uroczystość w świecie sokołów

Jak przypomina Za-
rząd Dróg Miejskich, 
w ostatnich latach na 
placu Trzech Krzyży 

wyremontowano chodniki 
oraz wymieniono oświetlenie, 
montując latarnie stylizowa-
ne na zabytkowe pastorały. 
Jednia jest jednak w kiepskim 
stanie. Rowerzyści nie mają 
swojej trasy a piesi nie czu-

ją się bezpiecznie. To ma się 
zmienić – przekonuje ZDM. 
Drogowcy zapowiadają re-
mont jezdni samego placu 
i fragmentów ulic dochodzą-
cych do niego. Także ronda de 
Gaulle’a oraz krótkiego odcin-
ka ulicy Nowy Świat łączącego 
te dwa punkty. Jak informuje 
ZDM inwestycja zakłada bu-
dowę sygnalizacji świetlnej 

oraz azyli na przejściu dla pie-
szych na wysokości kościoła 
św. Aleksandra, po południo-
wej stronie placu. Poprawi 
ona bezpieczeństwo niechro-
nionych uczestników ruchu, 
którzy mają w tym miejscu do 
pokonania szerokie jezdnie. 
Obie zebry przez trzy i cztery 
pasy ruchu, zostały ocenione 
kolejno na 1 i na 0 w audy-

cie przejść dla pieszych. To 
jedne z najbardziej niebez-
piecznych przejść w centrum 
miasta. Jak zapewnia ZDM, 
ważnym elementem projek-
tu jest nowa infrastruktura 
rowerowa. Ciągła trasa ro-
werowa prowadząca aż z Wi-
lanowa urywa się dokładnie 
przed placem Trzech Krzyży, 
kończy się nieoczekiwanie na 

chodniku u zbiegu z Alejami 
Ujazdowskimi – przypomi-
na ZDM.  Sytuację poprawi 
nowa sieć dróg rowerowych 
oraz pasów rowerowych na 
jezdni. Plac Trzech Krzyży to 
skomplikowany splot wielu 
ulic i kierunków ruchu oraz 
ważny węzeł komunikacji 
miejskiej. Zaprojektowanie 
infrastruktury rowerowej sta-
nowiło więc spore wyzwanie 
– nie można było naruszyć za-
sadniczej geometrii ulic, trze-
ba było uwzględnić potrzeby 
komunikacji autobusowej 
oraz wymogi przedstawione 
przez konserwatora zabyt-
ków. Zmiany przewidują, że 
po wschodniej stronie placu, 
od Alej Ujazdowskich do ulicy 
Książęcej, biec będzie dwukie-
runkowa droga dla rowerów 
będąca naturalnym przedłu-
żeniem trasy w Alejach. Na 
dalszym odcinku powstaną 
jednokierunkowe pasy rowe-
rowe wyznaczone na jezdni 
i biegnące zgodnie z kierun-
kiem ruchu. W ten sposób ro-
werzyści pokonają fragment 
Nowego Światu oraz rondo de 
Gaulle’a. Pas rowerowy znaj-
dzie się też po zachodniej stro-
nie placu – informuje ZDM. 
Na wysokości ulicy Smolnej, 
która stanowi granicę zmian 
od północy, powstanie krótki 
dwukierunkowy łącznik ro-
werowy. Łączniki, w formie 
dwukierunkowych dróg dla 
rowerów, powstaną też na po-
łudniowym krańcu inwestycji. 
W ten sposób nowa trasa po-
łączy się z ulicą Wiejską oraz 
z ul. Mokotowską – informuje 
ZDM.

wykluły się pod koniec kwietnia. a teraz zyskały ozna-
czenie, dzięki któremu będą mogły być zidentyfikowane. 
w warszawie zaobrączkowano sokoły wędrowne z Pałacu 
Kultury. 

Małe sokoły, któ-
re wykluły się 
miesiąc temu 
w gnieździe pod 

tarasem widokowym Pałacu 
Kultury i Nauki zostały zaob-
rączkowane. Jak informuje 
Straż Miejska, obrączkowanie 
to ważne wydarzenie w ży-
ciu sokolników. Ma pomóc 
w identyfikacji ptaków. Dzięki 

obrączce można poznać, czy 
sokół jest z terenów leśnych, 
miejskich, czy górskich. Soko-
ły, które wykluły się pod ko-
niec kwietnia, otrzymały swoje 
oznakowania w kolorze nie-
bieskim i żółtym, typowe dla 
dzikich ptaków miejskich.  Jak 
przypomina Straż Miejska, 
tegoroczne pisklęta to kolejne 
już mode Franka i Gigi, pary 

zajmującej gniazdo w centrum 
Warszawy. Sokoły mieszkają 
w gnieździe na Pałacu Kultury 
i Nauki od 1998 roku. Pod ko-
niec lat 90-ych ubiegłego wie-
lu ruszył bowiem program re-
introdukcji tych ptaków, czyli 
przywracania ich do środowi-
ska naturalnego. Sokoły były 
bowiem popularnymi ptakami 
w Polsce, ale od lat 60-ych XX 
wieku nie występowały. Pro-
gram reintrodukcji przywrócił 
je. Mieszkają między inny-
mi w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie. 

fot. straż m
iejska
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tylKo dla KotóW. Kociarnia W WaWrze

solarisy nad 
morzem czarnym
Pięć warszawskich autobusów 
miejskich Solaris Urbino 18 do-
tarło nad Morze Czarne. „Nasze 
przegubowce bez większych 
problemów pokonały ponad 
1300 kilometrów dzielących 
Warszawę od jednego z naj-
większych ukraińskich porto-
wych miast – Mikołajowa. Tam 
będą przez kolejne lata wozić 
pasażerów, a w razie potrzeby 
ewakuować mieszkańców za-
grożonych wojną” – informują 
Miejskie Zakłady Autobusowe. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

AUTOBUSy DLA UKRAINy

Wypasiona nowa 
siedziba uW
28 tysięcy metrów kwadrato-
wych  powierzchni, 92 sale 
dydaktyczne, nowoczesne la-
boratoria, sala multimedialna, 
dla  150 osób, strefy relaksu 
z mobilnymi siedzeniami, ogród 
na dachu. Otwarty jest już nowy 
budynek Uniwersytetu Warszaw-
skiego przy ul. Dobrej 55. Jest to 
największa inwestycja programu 
wieloletniego UW. W gmachu 
siedziby mają m.in. wydziały 
Lingwistyki Stosowanej i Neofi-
lologii. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

BUDyNeK PRZy DOBReJ 
JUŻ OTWARTy

Nowy obiekt powstaNie w trzy lata

Miejsce to będzie 
wyjątkowe. Po-
wstanie w dzielni-
cy Wawer w okre-

sie trzech lat. Ma być tam 
cztery razy więcej miejsca niż 
w dotychczasowej lokalizacji. 
I przede wszystkim – obiekt 
będzie przeznaczony  TyL-
KO DLA KOTÓW. Kociarnia 

powstaje przy Wale Miedze-
szyńskim 67. Jak informuje 
stołeczny ratusz, w schroni-
sku na Paluchu było dla kotów 
zbyt mało miejsca. W związku 
z czym miasto wybuduje zu-
pełnie nowy obiekt. A w schro-
nisku na Paluchu będzie prze-
strzeń wyłącznie dla psów. 
Jak poinformował stołeczny 

ratusz, miasto uzyskało de-
cyzję o warunkach zabudowy 
dla nowego budynku kociar-
ni. Obiekt, którym zarządzać 
będzie warszawskie Schroni-
sko na Paluchu, ma powstać 
w Wawrze w ciągu najbliższych 
trzech lat. Jak przekonuje ra-
tusz, rozbudowa schorniska 
na Paluchu nie była możli-

wa. Stąd decyzja o zupełnie 
nowym obiekcie. Koty będą 
w nim miały cztery razy więcej 
miejsca niż w obecnym na Pa-
luchu. Ratusz zapowiada też 
kolejne „zwierzęce” inwesty-
cje. To między innymi budowa 
oddziału geriatrycznego dla 
psich weteranów. Powstać ma 
on już w 2023 roku.

Zawirowania 
w miejskiej 
straży

Zbigniew Leszczyński 
ma odejść z funkcji 
komendanta Straży 
Miejskiej w Warsza-

wie. To urzędnik 
bardzo mocno 
kojarzony z byłą 
prezydent stolicy 
Hanną Gronkie-
wicz-Waltz. Był jej 
kierowcą. Potem za-
ufanym szefem miej-
skiej służby. Pierwszy 
raz mocno polityczne 
zaangażowanie SM 
było widać w roku 2011 
w pierwszą rocznicę 
tragedii smoleńskiej, 
gdy funkcjonariusze 
zabierali kwiaty ku czci 
Marii Kaczyńskiej. Do afery 
doszło w roku 2013 w trakcie 
kampanii przed referendum 
o odwołanie Hanny Gronkie-
wicz-Waltz z funkcji prezydent 
Warszawy. Leszczyński w pro-

wokacji medialnej przyznał, że 
podległa mu służba wypisuje 
mniej mandatów by 

pomóc Hannie 
Gronkiewicz-Waltz zachować 
stanowisko. W ostatnim cza-
sie Straż Miejska była bardzo 
ostro krytykowana przez ru-
chy miejskie za zbyt łagodną 
ich zdaniem politykę wobec 

kierowców ła-
miących przepisy 
drogowe. A cza-
ra goryczy miała 
się przelać, gdy 
Straż Miejska 
zakupiła luksusową i bar-
dzo drogą motorówkę. Nas 
plus Straży Miejskiej zapisy-
wane są za to działania patroli 
z przeszkoleniem medycznym 
– kilka razy zdarzało się, że 

funkcjonariusze rato-

wali życie i zdrowie potrzebu-
jącym przed przybyciem odpo-
wiednich medycznych służb. 
Bardzo dobrze mieszkańcy 
oceniają też działania Eko Pa-
trolu. Czyli wyspecjalizowanej 

jednostki niosącej pomoc 
zwierzakom na uli-
cach Warszawy. Tu 
jednak niektórzy 
wskazują, że Eko Pa-
trol jest zbyt mały, 
stąd na interwencje 
trzeba czekać bardzo 
długo. Jednak to do-
tyczy całej SM, która 
cierpi na braki etato-
we, zmniejsza liczby 
patroli.

zwierzakowi z pomocą Rzecz zdecydowanie na plusKot, wpadł do studzienki, ptaszek złamał skrzydełko, zgubił się pies, a spod łóżka wyskoczył wąż. eko Pa-trol należy do najbardziej lubianych oddziałów SM

uzupełnienie ratowników

Medycznie wyszkoleni

Babcia przewróciła się w domu 

i nie mogła wstać. Młoda kobieta 

dostała ataku i padła bez oznak ży-

cia na ulicy – pomoc to kolejny plus 

Straży Miejskiej

zdecydowanie na minusPatoparkowanie i brak patroliPobłażliwość dla kierowców zasta-wiających drogi pożarowe. Zmniej-szenie liczby patroli nocnych do dwóch(!) na dwumilionowe miasto – to ostatnie zarzuty

Przyjazna zwierzakom służba bez Patroli

zdjęcia: W
ikipedia, dom

ena publiczna

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

fot. straż m
iejska, H

P
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wjechał w gruPę kolarzy, uciekł nie Pomagając

zabił człowieka hondą 
pod tarczynem

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

osiemnaście lat więzienia grozi 45-latkowi z gminy tarczyn, który w środę 18 maja wjechał w grupę czternastu rowerzy-
stów, nie udzielił im pomocy, ale uciekł. 44-letni kolarz zmarł, czterej trafili do szpitala. sprawca w chwili zatrzymania miał 
promil alkoholu we organizmie. 

Grupa kilkunastu kola-
rzy jak zawsze treno-
wała na prostej, bez-
piecznej zdawałoby 

się drodze w Przypkowie, koło 
Nadarzyna. Nagle z impetem 
wjechał w nich osobowy samo-
chód marki honda. Jechał bar-
dzo szybko, błyskawicznie od-

jechał z piskiem opon. Zapadła 
cisza. Po chwili na miejsce 
przyjechały służby ratunkowe 
– policja, straż pożarna, pogo-
towie ratunkowe. Jedna osoba 
nie dawała znaku życia. Reani-
macja nie przyniosła niestety 
skutku, poszkodowana oso-
ba zmarła. Ofiara to 44-letni 

mężczyzna – informowała 
po wypadku policja. Pozosta-
łym poszkodowanym służby 
udzieliły pierwszej pomocy. 
Stan czterech z nich okazał się 
na tyle poważny, że trafiły do 
szpitala. Stan jednej z nich le-
karze określili jako ciężki. Na 
miejscu tragedii przez wiele 

godzin pracowali policjanci 
pod nadzorem prokurato-
ra. Jak informowały media 
chwilę wcześniej najpewniej 
ten sam kierowca o mało nie 
przejechał strażaka ochotnika, 
który uczestniczył w tym cza-
sie w akcji gaśniczej. W nocy 
policja ustaliła dane domnie-

manego sprawcy i dotarła do 
niego. Policjanci zatrzymali 
45-letniego mieszkańca gmi-
ny Tarczyn. Był pijany, miał 
promil alkoholu we krwi. Po-
licjanci odnaleźli też pojazd, 
którym poruszał się mężczy-
zna. Samochód zabezpieczony 
procesowo stoi na policyjnym 
parkingu. Mężczyzna trafił do 
celi. Po wytrzeźwieniu prze-
słuchał go prokurator. Posta-
wił zarzuty spowodowania 
wypadku ze skutkiem śmier-
telnym, nieudzielenia pomocy 
praz ucieczki z miejsca zdarze-
nia. Sąd aresztował mężczy-
znę na okres trzech miesięcy. 
Za zarzucane mu czyny 45-lat-
kowu grozi kara do 18 lat wię-
zienia. 

Od tego roku obowiązują 
nowe, bardzo surowe kary 
za łamanie przepisów dro-
gowych. Niebawem wejść 
w życie mają też przepisy za-
ostrzające kary za jazdę pod 
wpływem alkoholu. Kierowca, 
który jeździ po pijanemu ma 
tracić prawo jazdy oraz samo-
chód. W razie, gdy auto nie 
jest jego własnością – na przy-
kład jest wypożyczone z wypo-
życzalni, albo kierowca jeździ 
samochodem służbowym, 
musi zapłacić równowartość 
pojazdu. Kara ta będzie szcze-
gólnie dotkliwa w sytuacji, 
gdyby komuś przyszło do gło-
wy wsiąść po kilku głębszych 
za kierownicę wypożyczonej 
ze specjalistycznej firmy bar-
dzo drogiej limuzyny. 

Sprawca uciekł z wypadku, 
nie udzielił pomocy rannym 
i konającemu

fot. Policja
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Willa la-nel 
rewa, ulica morska 17 ► Pokoje 2, 3, 4 osoboWe

Prowadzona przez rodziców byłego reprezentanta Polski, bramkarza Tomasza 
Kuszczaka  Willa La-Nel, położona jest w Rewie 12km od Gdyni. Oferuje pokoje 
dwu i trzy-osobowe wykończone w wysokim standardzie. Każdy pokój ma wła-
sną łazienkę i wyposażony jest w telewizor LCD i internet Wi-Fi. Willa  La-Nel 
położona jest tylko 50 m od wspaniałej plaży i wybrzeża z wyśmienitymi warun-
kami do uprawiania sportów wodnych np. kite surfingu, wind surfingu. Serdecz-
nie zapraszamy  wszystkich gości chcących odwiedzić Rewę.

REWA:
Położona w województwie pomor-

skim, w powiecie puckim, w gminie Ko-
sakowo, na Kaszubach.

Piękna wieś rybacka znajdująca się 
nad samą zatoką Pucką.

Jedno z niewielu miejsc w europie 
posiadające wyśmienite warunki do 
uprawiania kait surfingu i wszystkich 
sportów wodnych.

Oddalone zaledwie 12 km od Gdyni 
i 25 km od międzynarodowego lotni-
ska.

Jest to idealne miejsce do rodzinne-
go wypoczynku, z dala od codziennego 
zgiełku.

Jedną z wielu atrakcji są organizo-
wane tu zawody żeglarskie. W dniach 
24-26 lipca 2020 r. odbyły się tu Mi-
strzostwa Polski i Puchar Polski w kite 
surfingu par (mix). A prowadzona 
przez Pawła Kowalskiego Reprezenta-
cja  Polski w tym czasie przebywała 
w Willi  La-Nel na kilkudniowym zgru-
powaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Reklama

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

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

(az)

a po pandemii 
spotkajmy się 
w reWie!

fot. o
d

H
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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

wg nieoficjalnych informa-
cji wybory parlamentarne 
odbędą się w 2023 roku, jed-
nak nie jesienią, ale przed 
wakacjami. Partie zaczęły 
wyścig na programy i hasła. 

Stanie się tak jednak 
nie z powodu planów 
strategicznych partii 
rządzącej, a kalenda-

rza wyborczego. W 2023 roku 
odbędą się wybory parlamen-
tarne ale także samorządowe. 
Głosowanie do Sejmu, Sena-

tu, sejmików wojewódzkich, 
rad miejskich, powiatowych, 
gminnych a także na prezy-
dentów miast, burmistrzów 
i wójtów w tym samym czasie 
byłoby ogromnym wyzwa-
niem logistycznym. Stąd po-
mysł, by wybory parlamen-
tarne przyśpieszyć. Odbyłyby 
się one  w maju bądź czerwcu 
przyszłego roku – twierdzą 
nasi rozmówcy z kręgu partii 
rządzącej. Jednocześnie przy-
znają, że kampania wyborcza 
już się rozpoczęła. Stąd doszło 

do wielkich zmian struktural-
nych w PiS – partia została 
podzielona na sto okręgów. 
Nie można też od teraz łączyć 
stanowisk lidera okręgu oraz 
ministra. Zjednoczona Prawi-
ca zachowała też jedność, nie 
nastąpił rozwód z Solidarną 
Polską Zbigniewa Ziobry. – 
Zbyszek wie, że poza Zjedno-
czoną Prawicą nie ma życia, 
szczególnie, że Konfederacja, 
ewentualny sojusznik po pra-
wej stronie słabnie – mówi 
nasz rozmówca z PiS. Jak 

podkreśla, Ziobro zostanie 
w koalicji, bo nie ma wyjścia. 
Ale jego ugrupowanie zostanie 
mocno ograniczone przy po-
dziale miejsca na listach wy-
borczych. Strategią PiS ma być 
mocne podkreślanie tematu 
bezpieczeństwa, zakończenie 
sporu z Brukselą i sypnięcie 
pieniędzy Polakom przed sa-
mymi wyborami. 

Zarys programu zaprezento-
wał też Donald Tusk. Zapowia-
da zwiększenie pensji w budże-
tówce oraz rozdział Kościoła 
od państwa, ponieważ nastąpił 
już „rozdział Kościoła od społe-
czeństwa”. Jednocześnie były 
premier podkreślił na spotka-
niu w województwie lubuskim, 
że nie ma mowy o wszczynaniu 
wojny kulturowej. Wciąż nie 
wiadomo natomiast, w jakiej 
konfiguracji pójdzie opozycja. 
Tusk dąży do jednej listy, która 
może być istotna w systemie 
liczenia głosów promującym 
duże partie. Ale to rozwiąza-
nie bardzo ryzykowne – wy-
borcy skrzydeł prawicowego 
i lewicowego mogą nie bardzo 
chcieć głosować na zlepek od 
prawa do lewa. Z kolei poraż-
ka oznacza utratę wszystkiego. 
Możliwy jest też scenariusz 
dwóch bloków – PO z Lewi-
cą o PSL z ruchem Szymona 
Hołowni. Wreszcie scenariusz 
trzech bloków, lewicowego, 
centrowego – PO z ruchem 
Hołowni oraz konserwatyw-
nego-ludowego, z PSL, Poro-
zumieniem i małymi partiami 
prawicowymi. Ten scenariusz 
zakłada już wejście „na pole 
PiS” i odebranie głosów par-
tii rządzącej. Ale też niesie za 
sobą ryzyko rozbicia głosów. 

Wszystko 
wskazuje, 
że wybory 
odbędą się 
równo za 

rok – w maju 
lub czerwcu 
2023 roku

kampania właśnie 
się rozpoczęła

wybory do sejmu

fot. W
ikipedia
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euroPejsKa i atlantycKa 
WsPólnota bezPieczeństWa?

W związku z agresją 
Rosji na Ukrainę 
powróciły dyskusje 
na temat wspól-

nej armii europejskiej. Jednak 
realne szanse na jej powstanie 
są nieduże. Podobnie jak mało 
realne jest zbudowanie scen-
tralizowanego państwa. Zda-
niem ekspertów jak najbardziej 
wchodzi w grę  zbudowanie 
mocnego sojuszu opartego na 

kilku elementach zbieżnych. Na 
przykład Europejska Wspólno-
ta Bezpieczeństwa – siła, w któ-
rej znalazłby się wzmocniony 
Frontex, instytucja broniąca 
wspólnych granic. Wspólne siły 
reagowania. I – postulowane 
jakiś czas temu na naszych ła-
mach – Europejskie Siły Od-
straszania. W systemie tym 
broń nuklearna byłaby wspól-
na. Jako pierwsza Europa nie 

mogłaby jej użyć. Ale atak bro-
nią masowego rażenia na które-
kolwiek państwo członkowskie 
skutkowałby natychmiastową 
odpowiedzią całej UE. Sojusz 
taki BEZWZGLĘDNIE musiał-
by ściśle współpracować z USA 
i NATO. Współpraca atlan-
tycka musi być utrzymana.  
Więcej o temacie piszemy 
w  naszym serwisie www.tele-
graf24.eu

Bruce Ackerman, ame-
rykański prawnik 
i filozof polityki w ar-
tykule w Politico, cy-

towanym w całości w Onet.pl 
stwierdził, że by osłabić Władi-
mira Putina należy… wykluczyć 
z NATO trzy kraje. Turcję za 
łamanie praw człowieka. Wę-
gry za łamanie praworządności. 
I Polskę, która też z prawoząd-
nością ma problem. Artykuł 
wywołał szereg komentarzy. 

Skrytykowały go osoby zarów-
no o przekonaniach bliskich 
obecnie polskiej władzy, jak 
i zdeklarowani przeciwnicy PiS, 
jak choćby były szef MSZ Da-
riusz Rosati, który w rozmowie 
z portalem Salon 24 podkre-
ślił, że kwestie przestrzegania 
praworządności bądź nie, to 
sprawy znajdujące się w kom-
petencjach nie NATO a Unii 
Europejskiej. A w przypadku 
Paktu Północnoatlantyckie-

go bierze się pod uwagę raczej 
wkład w zdolności obronne 
Sojuszu. W przypadku Polski 
i Turcji nie ma z tym problemu. 
Polska jest krajem frontowym 
o niebagatelnym znaczeniu dla 
sojuszu. Zaś Turcja jest armią 
nr dwa w NATO, wyrzucanie 
jej też nie wchodzi w grę. Jedy-
nym krajem stwarzającym dziś 
problemy z punktu widzenia 
Sojuszu są Węgry ze swoją pro-
rosyjską polityką.

Pozycja w nAtO 
niezagrożona

We lwowie lWy 
PrzyWrócone

berlińskie  
przesilenie?

turcja i Węgry  
robią kłopoty

Bardzo ważny gest Ukraińców

Lider cdU przeciw pUtinizacji niemiec

FinLandii i szwecji wyBoista droga do nato

Lwy na Cmentarzu Łyczakow-
skim we Lwowie wracają. 
Zostały przez władze 
Lwowa odsłonięte. Od 
kilku lat były zakryte 
kartonami. Sytuacja 
wpływała negatywnie 
na relacje Polski i Ukra-
iny. Teraz władze miasta 
wykonały gest, polegający 
na odsłonięciu ważnego dla 
Polaków symbolu. Po zakoń-
czeniu wojny mogą być też 

przeprowadzone ekshumacje 
i pochówki ofiar rzezi wołyń-

skiej. Heroiczna posta-
wa Ukraińców w walce 
z bestialską agresją 
sprawiła, że bohate-
rami Ukrainy  są dziś 

obrońcy Mariupola, żoł-
nierze z Wyspy Węży i wie-

lu innych bohaterów obecnej 
wojny, która staje się istot-
nym elementem narodowej 
tożsamości.

Friedrich Merz, lider CDU, 
a więc Unii Chrześcijań-
sko-Demokratycznej 
w Niemczech, ostro 
stawia na odcięcie 
od polityki swej po-
przedniczki Angeli 
Merkel. Zdecydowanie 
krytykuje Władimira Puti-
na i agresję na Ukrainę. Ale 
także prorosyjską politykę po-
przedniej kanclerz jak i obec-
nego niemieckiego rządu. 

Niewykluczone, że w Niem-
czech, w związku z proro-

syjskim nastawieniem 
obecnego kanclerza 
dojdzie do przesilenia. 
Za zaostrzeniem kursu 
wobec Rosji opowiada 

się opinia publiczna, 
większość mediów. W ra-

zie zmiany rządu miejsce 
socjaldemokratów z SPD 
w koalicji zajęliby chrześcijań-
scy-demokraci z CDU.

Dwa kraje Paktu Północno-
atlantyckiego (NATO) mogą 
robić pewne problemy 
przy przystąpieniu 
Finlandii i Szwecji 
do Sojuszu. Turecki 
prezydent Recep er-
dogan powiedział, że 
kraje skandynawskie nie 
powinny liczyć na poparcie 
Ankary. Podobne stanowisko 
wyraził Viktor Orban, premier 
Węgier. Aby wejść do NATO 

trzeba mieć zgodę wszyst-
kich członków. Jednak jest 

możliwe, że Turcji i Wę-
grom nie chodzi o blo-
kowanie członkostw, 
ale o wytargowanie 
konkretnych korzyści 

w zamian za poparcie 
dla przyjęcia do NATO 

nowych członków. Finlandia 
i Szwecja były neutralne. 
Chcą do NATO w związku 
z agresją Rosji na Ukrainę.

Gasimy
konkurencję!!!

reklama.telegraf24@gmail.com 

najlepsza reklama,
przekonaj się!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cji Polskiej Grupy Ener-
getycznej.

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

Uczniowie i nauczy-
ciele dzięki projektowi 

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

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

Jan Michałowski

Fizyka (nie tylko) dla nieletnich

ODCINKI „FIZYKI DLA NIELETNICH” W KAŻDĄ ŚRODĘ NA KANAŁACH:
www.underage.pro/fizyka oraz YouTube Nieletni Profesjonaliści
DOŚWIADCZENIA Z FIZYKI > www.underage.pro/fizyka/doswiadczenia
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fot. dom
ena publiczna

Na przełomie 
XVII i XVIII w. 
Rzeczpospolita 
mocarstwem już 

nie była, ale była wciąż 
krajem liczącym się. Fakt, 
że w elekcjach swych kan-
dydatów wspierały partie 
francuska i rosyjska nie 
wynikał jeszcze z podpo-
rządkowania kraju obcym, 
ile z faktu, że zarówno 
Piotr I, car Rosji, jak i król 
Francji Ludwik XIV chcieli 
mieć sojusznika takiego, 
jak Rzeczpospolita. W roku 
1700 wybuchła 
III wojna pół-
nocna, w któ-
rej z jednej 
strony stanę-
ła Szwecja, 
z drugiej ko-
alicja m. in. 
Rosji, Saksonii 
i Rzeczpo-
spolitej Oboj-
ga Narodów. 
Rzeczpospolita 
formalnie do 
wojny przystąpiła w 1704, 
ale działania zbrojne na jej 
terenie toczyły się wcze-
śniej. W 1701 roku woj-
ska króla Szwecji Karola 
XII wtargnęły na teren 
Rzeczypospolitej, w 1702 
roku zajęły kolejno Wilno, 
Warszawę, Kraków, gdzie 
spaliły zamek na Wawelu. 

Na domiar złego doszło 
do wojny domowej – część 
szlachty popierała Augusta 
II i współpracowała z Ro-
sją. Część wsparła Szwe-
dów. W 1705 roku zdetro-
nizowała saskiego króla 
i wybrała monarchą Sta-
nisława Leszczyńskiego, 
stronnika Szwecji.  W 1705 
r. podpisał on w Warszawie 
traktat z Karolem XII, któ-
ry całkowicie podporząd-
kował kraj Szwecji. Au-
gust II po klęsce w bitwie 
pod Wschową zrzekł się 

praw do ko-
rony polskiej. 
W 1708 r. woj-
ska szwedz-
kie wyruszyły 
z terenu Rze-
c z y p o s p o l i -
tej na Rosję. 
Jednak 8 lip-
ca 1709 roku 
poniosły klę-
skę w Wiel-
kiej Bitwie 
pod Połtawą. 

To był przełom w wojnie. 
Już w tym samym roku 
ponownie na tronie Rze-
czypospolitej zasiadł Au-
gust II. Wojnę zakończoną 
w 1721 r. wygrała Rosja. 
Szwecja przestała być mo-
carstwem. Rzeczpospolita 
stała się krajem zależnym 
już od Rosji. 

jak rzeczpospolita 
stała się wasalem 
rosji

Jak pisaliśmy w poprzed-
nim numerze, dojście 
do władzy Augusta II 
z saskiej dynastii Wet-

tynów odbyło się na zasadzie 
zamachu stanu. Gość elekcji 
nie wygrał, ale wjechał z sil-
niejszymi oddziałami i miał 
poparcie Rosji. A po roku 
zamieszania w końcu został 
uznany za prawowitego wład-
cę. Jego panowanie skutki 
przyniosło fatalne, choć… nie 
musiało. Panowanie poprzed-
niego monarchy, Jana III 

Sobieskiego wielu celów nie 
osiągnęło (nie udało się zało-
żyć dynastii, ani przywrócić  
kontroli na Prusami). Jednak 
sytuacja wewnętrzna uległa 
nieznacznej poprawie. A kraj 
był opromieniony Wiktorią 
Wiedeńską, dzięki której Eu-
ropa nie została zmiażdżona 
przez Turcję. I początek pano-
wania Augusta nie był najgor-
szy. W roku 1699 zawarł król 
bowiem pokój w Karłowicach. 
Kończył on 27-letnią bata-
lię z Imperium Osmańskim. 

Przywracał Rzeczpospolitej 
Podole. Utracone po zdoby-
ciu Kamieńca Podolskiego 
w 1672 roku. Kraj potwornie 
okaleczony miał szansę na 
budowanie pokoju, należało 
jednak spokojnie lizać rany, 
odbudowywać państwo i za-
burzoną równowagę społecz-
ną. Jednak już w 1700 roku 
król wciągnął Rzeczpospolitą 
w niepotrzebną awanturę, 
która na zawsze przekreśliła 
status mocarstwa, ale też uza-
leżniła kraj od Rosji.

iii wojna Północna

zgubne rządy augusta mocnego

a wcale tak źle 
być nie musiało

August II Mocny wcią-
gając Rzeczpospolitą 
i Saksonię do wojny 
ze Szwecją po stronie 

Rosji liczył na wzmocnienie 
monarchii i własnej dynastii. 
Był jednak władcą wg kryty-
ków miernym, wg nielicznych 
obrońców przeciętnym. Trafił 
na przeciwników naprawdę 
wybitnych. Rzeczpospolita 

stała się wasalem Rosji. Zaś 
po jego śmierci szlachta po 
raz drugi wybrała królem Sta-
nisława Leszczyńskiego. Tym 
razem władca ten nie był już 
marionetką Szwecji. Starał się 
prowadzić niezależną politykę. 
Trwało to jednak tylko trzy lata, 
a więc krócej niż pierwsze po-
dejście. Stanisław I został 
obalony, a na jego miejsce 

szlachta obrała królem Augu-
sta III, syna Augusta II Moc-
nego. Władca nie był może 
tak beznadziejny, jak sugeru-
je jego opinia. Poczynił jakieś 
starania o reformę państwa. 
W życiu osobistym daleko było 
mu do szaleństwa i hulasz-
czego stylu życia swego ojca. 
Brakło mu jednak osobowości. 
Kraj był już całkiem zależny od 

Rosji. August zmienić tego nie 
potrafił. Leszczyński z kolei 
został teściem króla Francji 

Ludwika XV. Miał we Francji 
osobne księstwo. Zmarł w mę-
czarniach na skutek poparzeń.

fot. dom
ena publiczna

  august ii, stanisław leszczyński, august iii

braki charakteru, gdy był on potrzebny

lipca 1709 r. 
bitwa pod 
Połtawą uczyniła 
mocarstwem 
rosję, pozbawiła 
tego tytułu 
swecję, 
a rzeczpospolitą 
na dobre zmieniła 
w wasala rosji

  8

król august ii, august iii, stanisław leszczyński
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W turnieju mistrzowskim 
zabrakło zdobywcy pierw-
szego złota – drużyny Uru-
gwaju a także zespołów 

z Wysp Brytyjskich, które uważały się 
za zbyt mocne, by brać udział w „pod-
rzędnym turnieju”.  W eliminacjach 
wzięło udział trzydzieści siedem zespo-
łów. Kilka się wycofało, na czele z Ar-
gentyną. Na mundial zakwalifikowało 
się szesnaście ekip, jednak w samym 
turnieju brało udział drużyn piętna-
ście. Stało się tak, ponieważ w wyniku 
anschlusu Austria została wcielona do 
III Rzeszy. I czwarta drużyna poprzed-
nich mistrzostw nie dojechała na tur-
niej. Wielu jej piłkarzy reprezentowało 
barwy Niemiec. A pierwszy mecz Au-
striaków, ze Szwedami został zweryfi-
kowany jako walkower dla Szwedów, 
którzy awansowali do kolejnej rundy. 
III Rzesza, trzeci zespół poprzedniego 
mundialu, wzmocniony zawodnika-
mi zagarniętej Austrii, której piłkarze 
cztery lata wcześniej zajęli czwarte 

miejsce,  miał być jednym z fa-
worytów. Okazało się inaczej, ale o tym 
za chwilę.  Podobnie jak we Włoszech 
szesnaście drużyn rywalizowało od 
razu w systemie pucharowym, przegry-
wający odpadał. Zwycięzca grał dalej. 
W meczu inauguracyjnym 4 czerwca 
III Rzesza zremisowała ze Szwajcarią 
1:1. Wg ówczesnego regulaminu nie 
było rzutów karnych, drużyny musiały 
więc czekać kilka dni i grać kolejny raz. 
Dzień później Węgry pokonały Holen-
derskie Indie Wschodnie 6:0, Szwecja 
walkowerem wygrała z Austrią, Kuba 
zremisowała 3:3 z Rumunią a Francja 
pokonała Belgię 3:1. Włochy wygrały 
2:1 z Norwegią, zaś Brazylia po niesa-
mowitym meczu pokonała po dogryw-
ce Polskę 6:5. Trzy bramki dla Cana-
rinhos zdobył ich największy gwiazdor 
Leonidas. Dla Biało-Czerwonych 
bramki zdobyli Fryderyk Scherfke 
z rzutu karnego i cztery bramki Ernest 
Wilimowski. Cztery trafienia w jed-
nym meczu to był rekord, niepobity 
do 1994 roku, gdy na MŚ w USA pięć 

goli Kameru-
nowi wbił Oleg Salenko. Więcej o me-
czu Brazylia-Polska piszemy na stro-
nie obok. Czechosłowacja wygrała 3:0 
z Holandią. Mecze remisowe zostały 
powtórzone 9 czerwca.  Niespodziewa-
nie zespół III Rzeszy przegrał ze Szwaj-

carią 2:4, zaś prawdziwą sensacją była 
wygrana Kuby z Rumunią 2:1. 

Wszystkie mecze ćwierćfinałowe od-
były się 12 czerwca. Węgry pokonały 
Szwajcarię 2:0. Szwecja zdeklasowała 
Kubę 8:0. Francja uległa Włochom 1:3 
zaś Brazylia zremisowała z wicemi-
strzem poprzedniego mundialu, dru-
żyną Czechosłowacji 1:1. W powtórzo-

nym meczu 14 czerwca Brazylijczycy 
wygrali 2:1. 

W półfinałach 16 czerwca Węgrzy nie 
dali szans Szwedom wygrywając 5:1, 
zaś Włosi pokonali Brazylię 2:1. 

19 czerwca w meczu o trzecie miej-
sce Canarinhos ograli Szwdów 4:2, 
przegrywając do przerwy 1:2. W wiel-
kim finale również 19 czerwca Włosi 
zmierzyli się z Węgrami. W 6 minucie 
prowadzenie dla Italii zdobył Colaussi, 
wyrównał w 6 minucie Titkos. Na 2:1 
podwyższył Piola w 16 minucie. W 35 
minucie było 3:1, a do węgierskiej 
bramki trafił Colaussi. Do przerwy 
utrzymał się wynik 3:1 dla Włoch. W 70 
minucie bramkę kontaktową zdobył 
Sarosi. Ale w 82 minucie wynik ustalił 
Piola. 4:2 dla Włoch dało tej drużynie 
drugi z rzędu tytuł mistrza Świata.

Mistrzostwa we Francji odbywały 
się już przy złowrogich pomrukach 
nadchodzącej wojennej apokalipsy. 
Polityka miała wpływ na turniej – Au-
stria, która się zakwalifikowała oddała 
mecz walkowerem, zaś jej piłkarze gra-
li w zespole III Rzeszy. Sensacją była 

mundial w przededniu apokalipsy

JÓZeF KAŁUŻA 
1896–1944 

Selekcjonerem repre-
zentacji Polski na 
MŚ 1938 roku był 
Józef Kałuża. Przed 

laty legendarny piłkarz Cra-
covii. Grał też w reprezen-
tacji, w tym jej pierwszym 
historycznym meczu (0:1 

z Węgrami) i meczu na Igrzy-
skach Olimpijskich w Paryżu 
w 1924 roku (0:5 z Węgra-
mi). W 1930 roku trener… 
Legii Warszawa, z którą 
zdobył trzecie miejsce w Li-
dze. W okresie międzywo-
jennym był to największy 

sukces legionistów. Od 
1932 do 1939 roku był se-
lekcjonerem reprezentacji 
(kapitanem związkowym). 
W eliminacjach MŚ 1934 nie 
udało się awansować, ale 
rewanż z przyczyn politycz-
nych był oddany walkowe-

rem. W Igrzyskach Olimpij-
skich 1936 w Berlinie zajął 
czwarte miejsce, mimo bra-
ku ernesta Wilimowskiego. 
Podopieczni Kałuży awanso-
wali do MŚ 1938, odpadli 
przegrywając 5:6 z Brazylią, 
po naprawdę wielkim meczu. 

najlepszy selekcjoner do czasów Górskiego

mistrzostwa nr trzy. Francja 1938

Włosi zdobyli po raz drugi 
z rzędu mistrzowski tytuł, 
srebro wywalczyli Węgrzy, 
brąz Brazylia, która na trwałe 
dołączyła do światowej 
czołówki

Leonidas da Silva Silvio Piola Ernest 
Wilimowski

zdjęcia: dom
ena publiczna
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Polska na mistrzostwach 
we Francji odpadła 
z Brazylią w pierwszej 
rundzie. Zrobiła to jed-

nak w wielkim stylu, z wielkim 
zespołem. A rekord Ernesta Wi-
limowskiego był niepobity przez 
wiele lat. 

Reprezentacja Polski w pierw-
szym wielkim turnieju wzięła 
udział w 1924 roku. Na Igrzy-
skach Olimpijskich w Paryżu ule-
gła w pierwszej rundzie Węgrom 
aż 0:5. W drugiej rywale Biało-
-Czerwonych dostali 0:3 od Egip-
tu, który w ćwierćfinale zebrał 
baty od Szwecji 0:5.  W półfinale 
Szwedzi uznali wyższość Szwaj-
carów (1:2), którzy nie dali rady 
w finale Urugwajowi (0:3). Nie 
da się ukryć – pierwszy turniej 
Polakom nie wyszedł. Na sukcesy 
trzeba było poczekać do lat trzy-
dziestych XX w. 

Biało-Czerwoni do MŚ 1930 r. 
się nie zgłosili, w eliminacjach 
MŚ 1934 odpadli z późniejszym 
wicemistrzem, zespołem Czecho-
słowacji (1:2 w Warszawie, wal-
kower w rewanżu – Polacy nie po-
jechali z przyczyn politycznych). 
Ale w Berlinie, w Igrzyskach 1936 
r. osiągnęli pierwszy sukces. I to 
bez największej gwiazdy, Erne-
sta Wilimowskiego, który został 
zawieszony za… zawodowstwo. 
W pierwszym spotkaniu wzięli 
rewanż na Węgrach za 1924 r., 
pokonując rywali 3:0. W ćwierć-
finale ograli Wielką Brytanię 5:4. 
Półfinał z Austrią przegrali 1:3, 
a o trzecie miejsce z Norwegią 
2:3. Złoto wywalczyli mistrzowie 

świata – Włosi. W Polsce czwarte 
miejsce zostało przyjęte z niedo-
sytem. Ale dziś warto go docenić, 
bo na kolejne trzeba było czekać 
do czasów Kazimierza Górskiego, 
czyli lat 70-ych XX wieku. Pomi-
jając awans i udział w turnieju we 
Francji w 1938 r. 

W eliminacyjnym dwumeczu 
Biało-Czerwoni mierzyli się z Ju-
gosławią. 10 października 1937 
roku na stadionie Legii w War-
szawie zgromadziło się 30 tysięcy 

kibiców. A Polacy dali koncert 
gry. Do przerwy prowadzili 2:0, 
obie bramki zdobył Leonard 
Piątek. Po przerwie na 3:0 pod-
wyższył Jerzy Wostal, a wynik na 
4:0 ustalił odwieszony już Ernest 
Wilimowski. Rewanż w Belgra-
dzie, 17 kwietnia 1938 roku to 
wygrana Jugosławii 1:0. Biało-
-Czerwoni wywalczyli pierwszy, 
historyczny awans na mistrzo-
stwa Świata w piłce nożnej. 

5 czerwca 1938 roku o godzi-
nie 17.30 na stadionie Stade de 
la Meineu w Strasburgu szwedz-
ki sędzia Ivan Eklind rozpoczął 

spotkanie Polska – Brazylia. 
W 18 minucie prowadzenie dla 
Brazylii uzyskał Leonidas. W 23 
Wilimowski przedryblował kil-
ku piłkarzy Canarinhos, wpadł 
w pole karne, tam sfaulował 
go jeden z obrońców. Z rzutu 
karnego wyrównał Fryderyk 
Scherfke. Był to pierwszy, histo-
ryczny gol dla Polski w Mistrzo-
stwach Świata. Jednak już dwie 
minuty później Romeu Pellic-
ciari znów wyprowadził Brazy-
lijczyków na prowadzenie, a tuż 
przed przerwą, w 44 minucie 
na 3:1 podwyższył Jose Peracio. 
Wydawało się, że mający prze-
wagę zespół Canarinhos pew-
nie pokona Biało-Czerwonych. 
A jednak po przerwie mecz się 
wyrównał. Szalał przede wszyst-
kim WIlimowski, który zdobył 
bramki w 53 i 59 minucie. Było 
3:3. W 71 minucie znów na pro-
wadzenie Brazylię wyprowadził 
Jose Peracio. W minucie 89 
wyrównał Wilimowski. W do-
grywce najpierw trafiał Leoni-
das w 94 i 104 minucie. W 118 
minucie kontaktowego gola 
zdobył Wilimowski. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 
6:5 dla Brazylii. Niestety wte-
dy od pierwszej rundy grało się 
systemem pucharowym – prze-
grywający odpadał. Dalej grali 
Canarinhos, którzy w turnieju 
zajęli trzecie miejsce.  Jednak 
sam mecz był niezapomnia-
ny. A cztery bramki w jednym 
spotkaniu strzelone przez Wili-
mowskiego były rekordem nie-
pobitym aż do 1994 r. 

sport

Obronione złoto Ita-
lii, srebro Węgier 
i pierwszy medal póź-
niejszych Królów Fut-
bolu z Brazylii. Polak, 
który jako pierwszy 
w historii zdobył 
cztery gole w jednym 
meczu na MŚ. I dra-
matyczne spotkanie 
Brazylii z Polską. 
Trzecie mistrzostwa 
świata w piłce nożnej 
rozegrano drugi raz 
w Europie, we Francji, 
w dniach 4-19 czerw-
ca 1938 roku. Przy 
złowrogich odgłosach 
nadciągającej nie-
uchronnie wojennej 
burzy.
wygrana Kuby z Rumunią, odpadnięcie 
już w pierwszej rundzie Niemców, czyli 
trzeciej drużyny poprzedniego turnieju. 
Swoją klasę potwierdzili Włosi, którzy 
obronili tytuł. Do grona potęg pierw-
szy raz weszła Brazylia. Zespół, który 
w kolejnych turniejach wielokrotnie 
stawał na podium. We francuskim tur-
nieju Canarinhos zajęli trzecie miejsce, 
w półfinale ulegli jedynie późniejszym 
mistrzom. 

Królem strzelców został Leonidas 
z Brazylii, zdobywca siedmiu goli. Trzy 
bramki wbił Polakom w pierwszej run-
dzie. W tym samym spotkaniu cztery 
gole zdobył Ernest Wilimowski. Polak 
mimo odpadnięcia Biało-Czerwonych 
z turnieju był jedną z największych 
gwiazd mistrzostw. A start Polaków na 
pewno nie był wstydem. 

Kolejne Mistrzostwa Świata – w roku 
1942 i 1946 nie odbyły się z powodu 
II wojny światowej. Następny świato-
wy czempionat w Brazylii w roku 1950 
rozegrany został już w zupełnie innym 
świecie. 

dreszczoWiec 
z brazylią i Geniusz 
emsieGo

Polskie historie mundiali

Zaś 27 sierpnia 1939 roku osiągnął 
kolejny sukces – Polacy pokonali 4:2 
wicemistrzów świata, Węgrów. Było 
to ostatnie spotkanie Biało-Czerwo-
nych przed wybuchem wojny. W cza-
sie okupacji odmówił jakiejkolwiek 
współpracy z władzami okupacyjnymi. 
Zmarł na skutek zapalenia opon mó-
zgowych  11 października 1944 roku 
w wieku 48 lat.

gole w jednym 
meczu ernesta 
Wilimowskiego 
to rekord 
pobity dopiero 
na mŚ 1994 
w usa
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Piętnastka, która była we Francji

biało-czerwoni na wielkim turnieju

Na turniej pojechało pięt-
nastu piłkarzy z dziewię-
ciu klubów. Bramkarze: 
Edward Madejski bez klubu, 

Walter Brom Ruch Chorzów; Obroń-
cy:  Edmund Giemsa Ruch, Włady-
sław Szczepaniak Polonia Warszawa, 
Antoni Gałecki ŁKS; Pomocnicy: 

Wilhelm Piec Naprzód Lipiny, Erwin 
Nyc Polonia, Wilhelm Góra Cracovia, 
Ewald Dytko Dąb Katowice; Napast-
nicy: Ernest Wilimowski, Gerard Wo-
darz – obaj Ruch, Ryszard Piec Na-
przód, Leonard Piątek AKS Chorzów, 
Stanisław Baran Warszawianka, Fry-
deryk Scherfke  Warta Poznań. Skład 

w meczu z Brazylią: Edward Madej-
ski – Władysław Szczepaniak, Antoni 
Gałecki – Wilhelm Góra, Erwin Nyc, 
Ewald Dytko – Ryszard Piec, Leonard 
Piątek, Fryderyk Scherfke, Ernest 
Wilimowski, Gerard Wodarz. Rezer-
wowi: Walter Brom, Edmund Giem-
sa, Wilhelm Piec, Stanisław Baran.
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Aż 39 piłkarzy powo-
łał selekcjoner Cze-
sław Michniewicz na 
czerwcowe spotkania 

Dywizji A  Ligi Narodów z Wa-
lią, Belgią, Holandią i znów 
Belgią. W kadrze znaleźli się: 

Bramkarze: Bartłomiej Drą-
gowski, Kamil Grabara, Ga-
briel Słonina, Łukasz Skorup-
ski, Wojciech Szczęsny

Boczni obrońcy/wahadłowi: 
Bartosz Bereszyński, Matty 
Cash, Robert Gumny, Tomasz 
Kędziora, Patryk Kun, Kamil 
Pestka, Tymoteusz Puchacz, 
Nicola Zalewski

Stoperzy: Jan Bednarek, 
Kamil Glik, Marcin Kamiński, 
Jakub Kiwior, Sebastian Wa-
lukiewicz, Mateusz Wieteska

Pomocnicy: Krystian Bielik, 
Jacek Góralski, Mateusz Klich, 
Grzegorz Krychowiak, Karol 
Linetty, Sebastian Szymański, 
Damian Szymański, Piotr Zie-
liński, Szymon Żurkowski

Skrzydłowi: Kamil Grosicki, 
Przemysław Frankowski, Ka-
mil Jóźwiak, Jakub Kamiński, 
Konrad Michalak, Przemysław 
Płacheta

Napastnicy: Adam Buksa, 
Robert Lewandowski, Arka-
diusz Milik, Krzysztof Piątek, 
Karol Świderski

sport

iga Świątek się nie zatrzy-
muje, w maju zwyciężyła 
w Italian Open 2022. To 
już kolejny turniej wygra-

ny przez młodziutką tenisistkę 
z Raszyna. Pierwsza rakieta 
kobiecego tenisa pokonała ko-
lejno Elenę-Gabrielę Ruse 6:3, 
6:0, Wiktoryję Azarankę 6:4, 

bardzo szeroka 
kadra michniewicza

W zasadzie na tydzień 
przed końcem se-
zonu PKO BP Eks-
traklasy wszystko 

stało się jasne. Mistrzem Pol-
ski w piłce nożnej został Lech 
Poznań, na podium znalazły 
się Raków Częstochowa i Po-
goń Szczecin, zaś w europej-
skich pucharach zagra Lechia 
Gdańsk. Ekstraklasę opuszcza-
ją beniaminkowie – Bruk-Bet 
Termalica Nieciecza i Górnik 
Łęczna oraz trzynastokrotny 
mistrz Polski, trenowana przez 
byłego selekcjonera Jerzego 

Brzęczka, Wisła Kraków. Ubie-
głoroczny mistrz, Legia War-
szawa po najgorszym od trzech 
dekad sezonie zajmuje miejsce 
w środku tabeli. Katastrofą była 
długa obrona przed spadkiem, 
siedemnaście porażek w sezo-
nie. Brak nie tylko obrony ty-
tułu i pucharu, ale też awansu 
do europejskich rozgrywek. 
Przyszły sezon MUSI przynieść 
przełamanie i powrót na pierw-
sze miejsce. Aby tak się sta-
ło wzmocnienia są niezbędne 
i muszą nastąpić już w najbliż-
szym okienku transferowym.

PIŁKa NOżNa

PIŁKa NOżNa
fenomenalna 
seria igi Świątek

komenTarZ

Obrzydliwe Akcje 
wObec „leweGO”

Trwa dyskusja o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Miarę żenady prze-
kroczyli dziennikarze „Die Zeit”. W swoim podcaście stwierdzili, że „Lewy” 

jest przereklamowany. „Profesjonalny, ale nie robi nic wybitnego”. Przy-
pomnijmy, że chodzi o zdobywcę Ligi Mistrzów, rekordzistę strzel-

ców w Bundeslidze, najlepszego napastnika świata. Kapitanowi 
reprezentacji Polski życzymy równie udanej kariery poza 

Bundesligą i nowych rekordów. Wielu bramek, 
głównie na Mistrzostwach Świata w listo-

padzie i grudniu br.

1:1 w walce 
o złoto
W pierwszym 
meczu finału mi-
strzostw Polski 
koszykarzy Śląsk 
Wrocław pokonał 
u siebie Legię 
Warszawa 76:72, w drugim, 
też we Wrocławiu, przegrał 
85:88 (21-10, 20-28, 17-30, 
27-20). Po dwóch spotkaniach 
stan rywalizacji jest 1:1. Teraz 
dwa razy Legia podejmie Śląsk 
(22 i 24 maja), a kolejna po-
tyczka we Wrocławiu 27 maja. 
Gra się do czterech zwycięstw. 

derby mazowsza 
na remis

Skra Warsza-
wa zremisowała 
z Orkanem So-
chaczew 12:12, 
w spotkaniu XV 
kolejki ekstra-
klasy rugby. Or-

kan zajmuje drugie miejsce 
w dziesięciozespołowej tabe-
li, Skra szóste. Liderem jest 
Ogniwo Sopot z przewagą sze-
ściu punktów. W XVI kolejce, 
28 i 29 maja Orkan podejmie 
ostatnią w tabeli Aventę Pogoń 
Siedlce, a Skra zagra w Pozna-
niu z przedostatnią Posnanią.

FINAŁ MISTRZOSTW 
POLSKI KOSZyKARZy

eKSTRAKLASA 
RUGBy

Wzmocnienia legii 
konieczne od zaraz

POdziel Się
infOrMAcją!
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6:1, Biancę Andreescu 7:6(2), 
6:0. W półfinale wygrała z Ary-
ną Sabalenką 6:2, 6:1, w finale 
pokonała Uns Dżabir 6:2, 6:2. 
To dla Igi Świątek piąty z rzę-
du tytuł WTA, w tym czwarty 
w kategorii WTA 1000. Ra-
szynianka osiągnęła ten re-
zultat jako druga zawodniczka 
w XXI wieku po utytułowanej 
Serenie Williams.


