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HISTORIA: OSTATnI pRAwdzIwy kRól. ŁAbędzI śpIew 
I pOcząTek AgOnII >> str. 10

MAzOwSze: zAbIŁ ŻOnę I TeścIOwą, A pOTeM pOdpAlIŁ 
IcH dOM. zbROdnIA w wySzkOwIe >> str. 7

W latach 30-ych na GocłaW dojedzie metro

warszawski

Pani hania 
PoWraca z hUKiem

OpInIe: kTóŻby SIę TAM kRAjeM pRzejMOwAŁ? 
Rzecz O kOSzMARze klIenTelIzMu >> str. 2

czeKa nas WielKa aWantUra

w najbliższych latach miał już jeździć 
tramwaj na gocław. była zaplanowana konkretna trasa. 

Miasto stawia na metro. plusem ma być to, że kolej 
podziemna jeździć ma szybciej. Ale za to powstanie 

dużo później. I drożej. kolej na gocław wyruszy ze stacji 
Stadion narodowy. będzie sześć nowych stacji: 

dworzec wschodni, Mińska, wiatraczna, nowaka-jeziorańskiego, 
bora-komorowskiego, gocław >> str. 3

i tylKo 
tramWajU 

trochę 
żal

zniszczenie kupców z kdT, afera reprywatyzacyjna, która wybuchła 
za jej rządów, zostawiona „w spadku” następcy awaria czajki. To 
najczęstsze argumenty przeciwników Hanny gronkiewicz-waltz. 
jej zwolennicy przypominają budowę metra i dynamiczny rozwój 

stolicy. niezależnie od ocen wybór byłej prezydent na Honorowego 
Obywatela warszawy wywołuje szereg kontrowersji i zaostrza i tak 

ostry spór polityczny w stolicy >> str. 5
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Grupą, która najmocniej 
przyczyniła się do utra-
ty niepodległości przez 
I Rzeczpospolitą była nie 

szlachta, ale magnateria. Po fatal-
nym, naznaczonym wojnami wieku 
XVII, nastał wiek XVIII, w którym 
państwo było zupełnie odmienio-
ne. Nie tylko utraciło istotne zie-
mie, nie tylko osłabło, ale zmieniło 
całą strukturę społeczną. Średnia 
szlachta, która za Jagiellonów i na 
początku Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów stanowiła podstawę 
ustroju, praktycznie przestała ist-
nieć. Szlachta jako taka oczywiście 
istniała, ale była całkowicie spau-
peryzowana. Wyjątek stanowiła 
wąska, ale bardzo wpływowa gru-
pa magnaterii. Rodziło to poważne 
konsekwencje. Przede wszystkim 
przedstawiciele szlachty, by nor-
malnie funkcjonować, siedzieli 
zazwyczaj „w kieszeni” magnatów. 
Wciąż czuli się patriotami, ale pa-
triotyzm wiązali z domem Radzi-
wiłłów, Potockich, itd. Jeśli patron 

akurat był mecenasem sztuki, 
gorącym patriotą i działał na rzecz 
kraju, na rzecz kraju działała cała 
grupa związanej z nim szlachty. 
Jeśli ów patron był zdrajcą, albo 
zwyczajnym warchołem, ojczyźnie 
szkodzącym, to szkodziła państwu 
cała grupa jego klientów. Tak, tak, 
rok temu pisałem o szlacheckiej 
hołocie. Przypominam, bo powta-
rzania nigdy za wiele szczególnie 
w sytuacji, gdy na naszych oczach 
historia zatacza koło. Nie ma dziś 
szlachty, książąt, elekcji, monar-
chii. Ale rolę tej pierwszej pełnią 
wszyscy obywatele. A rolę szlachty 
średniej pełni klasa średnia. Czy-
li grupa ludzi w miarę stabilnych 
finansowo, którzy bogaczami nie 
są, są jednak na tyle niezależni, 
by nie dać się wciągnąć w żaden 
typ zależności i klientelizmu. Kraje 
demokratyczne działają sprawnie 
tylko tam, gdzie jest silna klasa 
średnia. Tam gdzie jej nie ma upa-
dają, bądź staja się demokracji 
zaprzeczeniem. W krajach postso-

wieckich częstym problemem była 
oligarchia biznesowa, to znaczy 
para mafijny układ, w którym lokal-
ni kacykowie trzęśli państwem za 
pomocą korupcji, czasem zbrodni. 
W naszym kraju oligarchia stricte 
biznesowo-mafijna nigdy nie po-
wstała, choć były jej zalążki. Do 
dawnej ZSRR nam daleko. Po-
wstała za to oligarchia inna, par-
tyjna. W systemie finansowania 
partii z budżetu nowym formacjom 
trudno się przebić, choć kolejne 
wybory pokazują, że na trzecią 
siłę jest zapotrzebowanie. Ale 
taka trzecia siła okazuje się po-
tem efemerydą, miażdżoną przez 
młyńskie koła systemu. Znacznie 
poważniejszym skutkiem takiego 
stanu rzeczy jest jednak wytwo-
rzenie się i wzmacnianie nowego 
klientelizmu. Systemu, w którym 
coraz więcej mamy uzależnionych 
od konkretnych grup.  Całe rodzi-
ny zależą od tego, czy pan Wiesio 
wygra wybory wójta z panem Zdzi-
siem, czy też nie. System klien-

telistyczny zamyka zwolenników 
obu grup w medialnych bańkach. 
Partie nie mają już sympatyków 
ale wyznawców. A obie zwalczają-
ce się siły są antyprzedsiębiorcze. 
Czyli występują przeciwko funda-
mentowi klasy średniej. W przy-
padku PiS przykładem są rozwią-
zania Polskiego Ładu, czy obrona 
chorego, patologicznego systemu 
składem emerytalnych. W przy-
padku PO warto wspomnieć o poli-
tyce Gronkiewicz-Waltz, która przy-
jazna przedsiębiorcom nie była, 
a teraz Platforma chce jej wrę-
czyć tytuł honorowego obywatela 
stolicy. Jedna siła chce budować 
„potęgę państwa” i „narodowy ka-
pitał” poprzez firmy państwowe. 
Druga, co było widać w niektórych 
samorządach i wtedy gdy rządziła, 
promuje raczej firmy zagraniczne. 
Polscy przedsiębiorcy, a co za tym 
idzie klasa średnia, niebawem wy-
parują. Stąd do upadku kraju tylko 
krok. Ale któżby się tam przejmo-
wał Polską?

NA POCZąTeK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”,

któżby się tam krajem przejmował? Rzecz o koszmarze klientelizmu

JESZcZE O FARbIE NA AmbASAdORZE

Moralnie słuszne. politycznie to błąd

Atak na rosyjskiego 
ambasadora należy 
rozpatrywać w dwóch 
aspektach. Moralnym  

– jest jak najbardziej zrozu-
miały. Polityczym  – niemą-
dry, bo jest tym, czego chciała 
propaganda Rosji. Oczywiście 
nie ma co wpadać w histe-
rię – jeśli Rosja miałaby za-
atakować kolejne kraje, czy 
użyć broni jądrowej, dokonać 
kolejnych zbrodni, to zrobi 
to. Niezależnie od tego, czy 
ambasador obrywa sztuczną 
krwią, jajkiem, czy otrzymuje 
kwiaty. Natomiast propagan-
da rosyjska na takie gesty, jak 
oblewanie farbą, czy rzucanie 
kamieniami, dziś liczy. Dawa-
nie jej prezentów nie jest ani 
w interesie Polski, ani Ukrainy

Kilka faktów. Ambasador 
rosyjski w Polsce jest repre-
zentantem zbrodniczego pań-
stwa. Jego wypowiedzi po 
agresji na Ukrainę, także słowa 

o Polsce są nie do zaakcepto-
wania. Dzień 9 maja, który Ro-
sjanie czczą nie jest upamięt-
nieniem żadnego wyzwolenia. 
To dzień-symbol zamiany jed-
nej okupacji na drugą. Emo-
cje demonstrujących, przede 
wszystkim Ukraińców, są jak 
najbardziej zrozumiałe. Z dru-
giej strony, dużym błędem ze 
strony polskich władz jest do-
puszczenie do incydentu.

Przede wszystkim rację 
mają ci, którzy twierdzą, że 
ambasadora nie powinno być 
nie tylko przy składaniu kwia-
tów, ale w ogóle w Polsce. Po-
winien być z Polski już dawno 
wydalony. Ale jeśli jest w Pol-
sce i pełni – niestety – legalną 
funkcje ambasadora, to pewne 
reguły obowiązują, jak wobec 
posłów w czasach dawnych 
wojen. Ale kwestią bezwzględ-
nie najistotniejszą jest to, kto 
na danym działaniu zyskuje. 
I nie, nie chodzi o to, że Ro-

sjanie będą „podrażnieni”. Te 
tezy o drażnieniu Rosji są de-
likatnie mówiąc mało mądre. 
Kreml znajdzie byle pretekst 
by zaatakować, więc nie ma co 
przejmować się drażnieniem 
bądź nie.

Znacznie istotniejsze jest 
to, czy dane działanie daje 
zysk Ukrainie, Polsce, czy Ro-
sji. I niestety, jeśli ktoś może 
się cieszyć, to Moskwa. Bo 
na swój wewnętrzny użytek 
oraz na potrzeby propagandy 
w krajach zachodnich i neu-
tralnych Kreml zyskuje argu-
menty. W pierwszym przypad-
ku to mniej istotne, bo opinia 
publiczna w Federacji Rosyj-
skiej i tak była, jest i będzie 
opętana raszyzmem. Na Po-
laków, Ukraińców, większość 
Europy Środkowej ta propa-
ganda nie zadziała. Ale na Za-
chodzie nie brak użytecznych 
idiotów. Ludzi, którzy zaraz 
zaczną kolportować informa-

cje o rzekomej antyrosyjskiej 
histerii w Polsce i Ukrainie. Że 
w zasadzie może ci Rosjanie 
mają rację, bo ten faszyzm jest 
faktycznie. Absurd? Oczywi-
ście. Problem w tym, że część 
ogłupiałych społeczeństw 
zachodnich jest na taką idio-
tyczną propagandę podatna. 
I po reakcji Kremla widać, że 
to działanie jest Moskwie na 
rękę.

Oczywiście nie ma co wpa-
dać w histerię – jeśli Rosja 
miałaby zaatakować kolejne 
kraje, czy użyć broni jądrowej, 
dokonać kolejnych zbrodni, 
to zrobi to. Niezależnie od 
tego, czy ambasador obrywa 
sztuczną krwią, jajkiem, czy 
otrzymuje kwiaty. Natomiast 
propaganda rosyjska na takie 
gesty, jak oblewanie farbą, czy 
rzucanie kamieniami, dziś li-
czy. Dawanie jej prezentów nie 
jest ani w interesie Polski, ani 
Ukrainy.

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
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Tylko tramwaju żal

W najbliższych latach miał 
już jeździć tramwaj na 
Gocław. Była zaplano-
wana konkretna trasa. 

Uzgodniona w burzliwych konsul-
tacjach społecznych. Koncepcja się 
zmieniła. Miasto wycofało się (nie 
definitywnie, ale bezterminowo) 
z budowy tramwaju. Stawia na me-
tro. Plusem ma być to, że kolej pod-
ziemna jeździć ma szybciej. Ale za to 
powstanie dużo później. I drożej. 

Trwają prace przedprojektowe 
I odcinka III Linii metra. Kilka dni 
temu miasto i projektanci – ILF  

Consulting Engineers Polska za-
prezentowali wstępny projekt. Jego 
zadaniem miało być dopracowanie 
wybranego w ubiegłym roku wa-
riantu przebiegu linii na Gocław. 
Oraz przygotowanie niezbędnych 
dokumentacji dla ogłoszenia prze-
targu. Projekt zakłada, ze na zada-
szeniach wyjść z metra pojawią się 
rośliny. Elementy architektury mają 
być powtarzalne, by obniżyć koszt. 
I odcinek III Linii metra wyruszy ze 
stacji Stadion Narodowy. Powsta-
nie sześć nowych stacji, w tym dwie 
węzłowe i cztery poboczne. Linia 

metra pojedzie więc trasą Stadion 
Narodowy (stacja istnieje) –  Dwo-
rzec Wschodni, Mińska, Rondo 
Wiatraczna, Ostrobramska,  Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław. 
Długość trasy wyniesie 8,1 km. Po-
wstanie też odgałęzienie prowadzą-
ce do Stacji Techniczno-Postojowej 
na Koziej Górce. Przetarg na reali-
zację tego odcinka ma zostać ogło-
szony w 2023 roku – poinformował 
ratusz.  Miasto prowadzi intensyw-
ne prace koncepcyjne dotyczące 
kolejnych linii i docelowego układu 
metra w stolicy. 

kobieta zakleszczona 
w aucie
Do groźnego wypadku doszło po godzinie 
21.00, na skrzyżowaniu ulic Namysłowskiej 
i Szanajcy. Zderzyły się volkswagen i mazda. 
Jak informuje Straż Miejska jako pierwsi z po-
mocą przyszli strażnicy miejscy. Pasażerka była 
zakleszczona w pojeździe. Uskarżała się na ból 
nogi i całej prawej strony ciała. Strażnicy we-
zwali pogotowie ratunkowe, straż pożarną i po-
licję. Strażacy przy pomocy  specjalistycznych 
narzędzi uwolnili kobietę z volkswagena. Karet-
ka zawiozła poszkodowaną do szpitala.  Straż-
nicy zabezpieczali miejsce zdarzenia do zakoń-
czenia akcji ratowniczej. Okoliczności wypadku 
wyjaśni policja – podsumowuje Straż Miejska.

POWAżNy WyPADeK

gryzoń na włościach
Urson Willson z war-
szawskiego ogrodu 
zoologicznego ma 
nowy dom. Gryzonia 
można zobaczyć mię-
dzy wybiegami dla 
zebr i wielbłądów. „Po 
przeprowadzce Will-

son od razu dziarsko i bez żadnego lęku ruszył 
na podbój swoich włości, zaglądając w każdy za-
kamarek. W niektórych miejscach natrafiał na 
pozostawione przez opiekunów gałązki wierzby 
(jeden z jego przysmaków) i chętnie częstował 
się powitalnym posiłkiem. Odkrył też kilka na-
turalnie występujących drzewek, na których 
rosły smakowite listki”. Urson amerykański to 
gryzoń, osiągający długość nawet metra, waży 
3,5-7 kg, czasem do 14 kg. żyje ok. 10 lat. 

(Warszawski Serwis Prasowy/ZOO)

URSON POWOlI SIę ZADOMOWIŁ

ulica zapełni się kramami

W najbliższą niedzielę, 15 maja o godzinie 
9.00 Urząd Dzielnicy Praga-Północ zaprasza 
wszystkich mieszkańców na jubileuszowy, już 
XV Jarmark Floriański. Ulica Floriańska zapełni 
się kramami i stoiskami z regionalnymi produk-
tami oraz rękodziełem lokalnych artystów. Po 
godzinie  14.00 na scenie ustawionej u zbie-
gu ul. Floriańskiej i Kłopotowskiego zobaczymy 
między innymi Kapelę Praską, ksędza Bogusła-
wa Kowalskiego, Kabaret z Konopii, Abba Show 
oraz Dzianiego i Gwiazdy Cygańskie. O godzinie 
16.30 planowana jest ceremonia wręczenia 
Florianów dla osób szczególnie związanych 
z dzielnicą Praga – Północ.

 (Warszawski Serwis Prasowy)

JARMARK FlORIAńSKI PO RAZ 
PIęTNASTy

Stróż uwięził 
niepełnosprawną w szkole

Dostosowanie infrastruk-
tury dla niepełnospraw-
nych w naszym mieście 
poprawia się, ale wciąż 

pozostawia wiele do życzenia. Cza-
sem problemem jest też zwyczajny 
brak zrozumienia. Boleśnie prze-
konała się o tym niepełnosprawna 
kobieta, która kilka dni temu wraz 
z dziećmi wjechała na teren szkoły 
na Saskiej Kępie. Dzieci poszły na 
zajęcia sportowe. Gdy się skończy-
ły okazało się, że dozorca zamknął 
bramę i wyjście jest niemożliwe. 
Dzieci sobie poradziły – przerzuci-
ły rowery przez ogrodzenie a same 

przeskoczyły. Kobieta była jednak 
uwięziona. Skontaktowała się z do-
zorcą. Ten jednak powiedział, że 
jest już po pracy i nie ma zamiaru 
przyjść. Było po godzinie 22.00 
gdy wezwała Straż Miejską. Patrol 
przybył na miejsce. Jak relacjonu-
je Straż Miejska, funkcjonariusze 
wysłuchali relacji kobiety, po czym 
wezwali straż pożarną. Strażacy 
przecięli łańcuch wiszący na bra-
mie i umożliwili kobiecie wyjazd 
autem z terenu szkoły. Bramę za-
bezpieczyli pozostałą częścią łań-
cucha. Kwadrans po godzinie 23 
kobieta udała się do domu. Jed-

nak przez ponad dwie godziny była 
uwięziona.

W latach 30-ych na GocłaW dojedzie metro

SaSKa KĘPa ► PoTRZebNa była Pomoc słUżb

Linia M3 ma być gotowa w przyszłej dekadzie, wyruszy ze Stadionu Narodowego
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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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pomysł całkiem (nie)honorowy

pięć autobusów 
dla Mikołajewa
Autobusy od Miejskich Zakła-
dów Autobusowych pojecha-
ły  z Warszawy do ukraińskie-
go Mikołajewa. Jak informuje 
Urząd Miasta, strona polska 
przekazała Ukraińcom pięć 
przegubowych, niskopodłogo-
wych autobusów. Na pokładzie 
Solarisów, które kierowcy MZA 
odprowadzą do Ukrainy, zna-
lazły się zestawy niezbędnych 
części zamiennych. A także 
kilkanaście ton darów, przede 
wszystkim żywność i artykuły 
higieniczne – informuje ratusz.

MIASTO POMAGA 
UKRAIńCOM

przygarnij 
stołecznego 
MRuczkA
Jak co roku, powoli zaczyna się 
„koci sezon”. Niedługo Schroni-
sko Na Paluchu stanie się tym-
czasowym domem dla wielu ko-
ciąt – informuje Ochota na Kota. 
„Dlatego jeśli myślicie o adopcji 
kocięcia (najlepiej dwóch), nie 
wahajcie się, przyjedźcie do 
schroniska adoptować mruczka! 
Oczywiście warto pamiętać, że 
decyzja o adopcji kota powin-
na być dokładnie przemyślana” 
– dodają pracownicy schroniska.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

SeZON NA KOTy POWOlI 
SIę ZACZyNA

KOMENTARZ ► NiE TylKO AfERA 
REpRywATyZAcyjNA

Honorowe Obywatel-
stwo Warszawy dla 
Hanny Gronkiewicz-
-Waltz to nie jest 

dobry pomysł. Z kilku po-
wodów. Jeśli chodzi o aferę 
reprywatyzacyjną  jestem 
skłonny uwierzyć, że winę 
ponoszą urzędnicy. A odpo-
wiedzialność pani prezydent, 

za brak reakcji, odpowied-
niego nadzoru,  jest politycz-
na. Gronkiewicz-Waltz ją już 
poniosła, nie mogąc starto-
wać w wyborach 2018 roku, 
przekazując schedę Rafało-
wi Trzaskowskiemu. Rzecz 
w tym, że oprócz schedy 
przekazała też pani prezy-
dent pewne zaniedbania 

w trakcie powstawania Czaj-
ki (oczywiście nie budowa-
ła oczyszczalni prezydent, 
ale za jej kadencji obiekt 
powstał).  Gdy kupa w sen-
sie dosłownym wylała się 
do Wisły, mocno atakowa-
ny był Trzaskowski, który 
z inwestycją nie miał nic 
wspólnego. Odziedziczył ją 

po poprzedniczce. Ale zde-
cydowanie najgorzej ocenia-
my politykę wobec kupców,  
którą na naszych łamach 
konsekwentnie, bardzo kry-
tycznie, ocenialiśmy. Chodzi 
nie tylko o najbardziej spek-
takularną zadymę z KDT, ale 
całokształt polityki wobec tej 
grupy społecznej.

Gronkiewicz niezGody

Opozycyjne w mieście 
Prawo i Sprawie-
dliwość chce tytułu 
honorowego oby-

watela Warszawy 
dla mera Kijowa, 
Witalija Kliczki. 
A rządząca w sto-
licy Koalicja Oby-
watelska chce tytu-
łem obdarzyć byłą 
prezydent Hannę 
Gronkiewicz-Waltz. 
Ten pomysł wzbudził 
szereg kontrowersji. 
Hannie Gronkiewicz-
-Waltz przeciwnicy 
wypominają chociażby 
aferę reprywatyzacyj-
ną. Szykuje się ogromna 
awantura. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz 
ma pewne zasługi, choćby 
realizacja II Linii Metra  – 
mówi „Nowemu Telegrafowi 
Warszawskiemu” dr Andrzej 

Anusz, politolog z Instytutu 
Piłsudskiego. – Jednak koń-
cówka jej rządów mocno 

kojarzy się 
z aferą reprywatyzacyjną. Nie-
zależnie od tego, na ile słusz-
nie, uważam, że z nominacją 
dla pani prezydent należy 
troszkę poczekać. Myślę, że 
za dziesięć lat nie wywoły-

wałoby to kon-
trowersji. Ale 
teraz wywołuje 
ogromne, bio-
rąc pod uwagę fakt, że jest 
bezpośrednią poprzedniczką 
Rafała Trzaskowskiego, a od 
końca jej kadencji minęły 
cztery lata. Niewątpliwym 
sukcesem Gronkiewicz-Waltz 
jest rozbudowa miasta i boom 
inwestycyjny, z wykorzysta-

niem środków unijnych. 

To jednak za jej rządów roz-
grywał się w mieście dramat 
lokatorów kamienic, przej-
mowanych przez handlarzy 
roszczeń. Za rządów Gronkie-
wicz-Waltz wyrzuceni zostali 
kupcy z KDT, a polityka wobec 
kupców i rzemieślników była 

krytykowana również na na-
szych łamach. Z ko-
lei źródeł kłopotów 
w i z e r u n k o w y c h 
obecnego prezy-
denta, Rafała Trza-
skowskiego (awaria 
Czajki) szukać na-
leży w błędach po-
przedników. Z Hanną 
Gronkiewicz-Waltz na 
czele. Do sprawy bę-
dziemy wracać.

dramat lokatorów Przyjdzie pan, spiłuje ci drzwiZa rządów Gronkiewicz-Waltz wybu-chła afera reprywatyzacyjna związa-na z dramatem tysięcy lokatorów w stolicy. HGW nie umiała postawić się lokalnej mafii  

kdT i nie tylko 
Obłędne antykupieckie krucjaty

Prezydent Gronkiewicz-Waltz za afe-

rę reprywatyzacyjną nie odpowiada 

bezpośrednio. Ale za skandaliczną 

politykę wobec kupców i przedsię-

biorców – już tak

kupa wisłą płynieŚmierdząca bomba dla Trzaskowskiego
Za wyciek nieczystości do Wisły niesłusznie atakuje się Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem eksper-tów  winne są zaniedbania poprzed-niczki obecnego prezydenta

WIELKA AWANTuRA O hONOROWE ObYWATELSTWO WARSZAWY dLA hGW

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

Była prezydent zostanie honorowym obywatelem stolicy?

fot. W
ikipedia, Pixabay
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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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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

W  małżeństwie  im  się  nie 
układało.  zabił  żonę  i  jej 
mamę.  Potem  podpalił  ich 
wspólny  dom.  trwa  śledz-
two  w  sprawie  makabrycz-
nego  zabójstwa w Wyszko-
wie. Podejrzanego w trakcie 
zatrzymania  postrzelili  poli-
cjanci. 

Mieszkali w domu, 
przy Białostoc-
kiej. Ona 58 lat, jej 
mąż, 57. I mama 

kobiety, 85-latka. W małżeń-
stwie od jakiegoś czasu się 
nie układało. Według sąsia-
dów mężczyzna lubił zaglądać 
do kieliszka. A kilka miesięcy 
temu nie mieszkał już z ko-
bietami. Przeprowadził się do 
przyczepy kempingowej. Po-
mimo to nikt nie spodziewał 
się, że dojdzie do tak ogrom-
nej tragedii. W nocy z wtorku 
na środę, około godziny 3.00 
Straż Pożarna w Wyszkowie 
dostała wiadomość – pali się 
dom. Na miejsce przyjechało 
kilka zastępów Straży Pożar-
nej – siedemnastu strażaków. 
Zaczęli gasić dom. W budynku 
znaleźli dwie nieprzytomne 
kobiety. Wynieśli je z pożaru. 
Na miejsce przybyła też po-
licja i pogotowie ratunkowe. 
Niestety. Pomimo reanimacji 
życia dwóch pań – 58-latki 

i 85-latki nie dało się urato-
wać. Lekarz stwierdził zgon. 
Ustalił coś jeszcze – obraże-
nia obu kobiet nie powstały 
w wyniku pożaru, ani nie-
szczęśliwego wypadku. Dla 
policji stało się jasne – do-
szło do zbrodni! Podejrzenie 
szybko padło na męża i zięcia 
ofiar. W przyczepie kempingo-
wej namierzyli go policjanci. 
57-latek wyszedł do munduro-
wych z nożem. Gdy policjanci 
oddali strzał ostrzegawczy, on 
rzucił się na nich. Padł kolejny 
strzał, który trafił podejrzane-
go w nogę. Ranny został prze-

wieziony do szpitala, gdzie 
przebywa pod dozorem policji. 
W czwartek Prokuratura Rejo-
nowa w Wyszkowie wszczęła 
oficjalne śledztwo pod kątem 
zabójstwa. Lekarze medycyny 
sądowej przeprowadzili sekcje 
zwłok ofiar zbrodni. Potwier-
dzili, że doszło do zabójstwa. 
Przyczyną śmierci jednej ko-
biety były rany kłute w okolicy 
klatki piersiowej oraz rany tłu-
czone – wyjaśniał prokurator 
rejonowy Krzyztof Jezierski 
w Radiu Dla Ciebie.  Przyczy-
ną śmierci drugiej ofiary był 
uraz głowy od uderzenia tę-

pym narzędziem. Jak powie-
dział w Radiu Dla Ciebie pro-
kurator rejonowy z Wyszkowa 
najbliższym czasie prokurator 
podejmie decyzję co ro zarzu-
tów dla podejrzanego 57-lat-
ka. Na razie stan mężczyzny 
nie pozwalał na przesłuchanie 
go. Według prokuratora moż-
liwe, że przesłuchanie odbę-
dzie się w weekend. Wtedy też 
podejrzany usłyszy zarzuty. 
Śledztwo prowadzone jest pod 
kątem zabójstwa. Za to prze-
stępstwo grozi kara od ośmiu 
lat więzienia, 25 lat więzienia, 
lub dożywotniego więzienia.   

Przerażające KuliSy zbrodni W WySzKoWie

najpierw zabił, a potem spalił ich dom

Podejrzany w trakcie obławy był agresywny, rzucił się z nożem na policjantów. ci go postrzelili

57-latek wyszedł 
do mundurowych 

z nożem. Gdy 
policjanci oddali 

strzał ostrzegawczy, 
on się na nich 

rzucił. Padł kolejny 
strzał

fot. kPP w
 W

yszkow
ie
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ikipedia

fot. Pixabay

1 tys. 398 zł 84 gr – tyle wy-
niesie składka na Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 
To o prawie 200 złotych 
więcej niż do tej pory. Jak 
napisała „Rzeczpospolita”, 
dotyczy to przedsiębior-
ców płacących podstawo-
wą składkę ubezpieczenio-
wą. A więc takich, którzy 
od lat prowadzą firmy, 
czyli nie są na warunkach 
preferencyjnych z uwagi 
na początko-
wą działal-
ność ani nie 
są na tzw. 
małym ZUS-
-ie. Od dawna 
ekonomiści i środowiska 
przedsiębiorców narzeka-
ją na składki ZUS. Są one 
obowiązkowe, z roku na 
rok rosną razem ze składką 
minimalną. Nie są zależne 
od zysku.  Dwa lata temu 
Rzecznik Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców 
apelował o wprowadze-
nie modelu brytyjskiego 
bądź niemieckiego. Pierw-
szy zakłada progresywną 
składkę emerytalną. Drugi 
ubezpieczenie dobrowol-
ne. W wariancie brytyj-

skim sprawa byłaby pro-
sta. Firma zarabia bardzo 
mało, płaci symbolicznie, 
na przykład 50 złotych. 
Zysk wynosi powyżej pew-
nej kwoty – kwota pro-
porcjonalnie rośnie. Wady 
tego systemu są dwie. Po 
pierwsze, niektórzy mogą 
ukrywać wejście w kolejny 
próg, by nie płacić więk-
szej składki. Po drugie, 
w przypadku firm, które 

nie osią-
gnęły po-
r z ą d n y c h 
z y s k ó w 
u t r z y m a -
nie przy-

szłego emeryta-przedsię-
biorcy spada na państwo. 
Co stanowi spore obcią-
żenie budżetu. Bardziej 
praktyczne jest podejście 
naszych zachodnich są-
siadów. Oni dają przedsię-
biorcy wybór. Chcesz mieć 
pewność godziwej emery-
tury? Płacisz (całkiem spo-
rą) składkę emerytalną. 
Nie jest to na ten moment 
dla Ciebie istotne, wolisz 
pieniądze mieć w kiesze-
ni? Nie płacisz nic. W Pol-
sce płacić trzeba zawsze.

pętla się zaciska

Adam Glapiński ponow-
nie został prezesem 
Narodowego Banku 
Polskiego. Z popar-

ciem Solidarnej Polski Zbignie-
wa Ziobry. Wcześniej wybrani 
przez Sejm zostali członkowie 
Krajowej Rady Sądownictwa. 
Wskazani przez Zbigniewa Zio-
brę. Tym samym nie potwier-
dził się scenariusz szybkiego 
rozpadu Zjednoczonej Prawicy 
i wcześniejszych wyborów.

Adam Glapiński prezesem 
NBP jest od czerwca 2016 

roku. Jego zwolennicy pod-
kreślali, że jako prezes wspie-
rał niezależność złotówki. A za 
drożyznę i kryzys nie odpo-
wiada, bo jest on wywołany 
sytuacją międzynarodową. 
Krytycy twierdzą, że za sytu-
ację nie odpowiada wyłącznie 
wojna w Ukrainie. Bo NBP 
nie przewidział odpowied-
nio wcześnie kryzysu ekono-
micznego i inflacji. Co gorsze 
– samą inflację NBP zlekce-
ważył, a stopy procentowe 
zaczął podnosić zbyt późno. 

Głosowanie nad przedłuże-
niem kadencji prezesa NBP 
poprzedził wybór członków 
Krajowej Rady Sądownictwa. 
Wygrali kandydaci kojarzeni 
ze Zbigniewem Ziobrą. Opo-
zycja nie kryła oburzenia. 
„PiS-owski walec jedzie dalej” 
– skomentował Borys Budka 
z KO. „To koniec sędziokracji” 
napisał z kolei na Twitterze 
Marcin Warchoł z Solidarnej 
Polski. Jedno wydaje się pew-
ne – obecny rząd utrzyma się 
do końca kadencji.

znóW PodWyżKi dla PrzedSiĘbiorcóW

SEJm ► PiS doGadał SiĘ z ziobryStami

koalicja się nie 
rozleciała

W lutym wydawało się, że 
scena polityczna w Pol-
sce się zmienia i po-
wstanie nowa jakość  

zarówno po stronie liberalnej jak 
i konserwatywnej. Atak Rosji na Ukra-
inę zmienił wszystko. Z jednej strony 
widać, że Amerykanie stawiają na 
konkretne frakcje w ugrupowaniach 
istniejących, zarówno rządzących, 
jak i opozycyjnych. Promowany jest 

Rafał Trzaskowski kosztem Donal-
da Tuska,  otoczenie Andrzeja Dudy 
kosztem Zbigniewa Ziobry. Jednak 
ugrupowania te mocno się konsolidu-
ją. Platforma Obywatelska być może 
pójdzie do wyborów z lewicą. PiS 
i Solidarna Polska porozumiały się 
w ramach jednej koalicji, wcześniej-
szych wyborów raczej nie będzie. Zaś 
Polskie Stronnictwo ludowe buduje 
swoją „Centroprawicę” w oparciu 

o politycznych emerytów, z Bronisła-
wem Komorowskim na czele. Kon-
federacją wstrząsają za to problemy 
wewnętrzne. Najprawdopodobniej 
w wyborach  2023 roku wybór Pola-
ków będzie pomiędzy obecnie rządzą-
cymi, blokiem liberalno-lewicowym, 
rozbitą radykalną prawicą i ruchem 
Hołowni z PSl. A na prawdziwe 
przetasowanie trzeba poczekać do 
2025 roku i wyborów prezydenckich.

fot. W
ikipedia

  ANALIZA ► Scena raczej SiĘ betonuje

Skazani na partie, które są?

tyle w przyszłym 
roku wyniesie 
składka zuS

1398,44

czy w przyszłorocznych wyborach 
bedziemy skazani na partie, które są?

Sejm wybral Adama 
Glapińskiego na drugą 
kadencję
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Wstapienie Szwecji i Finlandii byłoby ogromnym wzmocnieniem NATO

zdjęcia: Pixabay

zamiast podbicia całej ukra-
iny i narzucenia marionetko-
wego  rządu  Putin  liczy  już 
jedynie na opanowanie czę-
ści kraju. zamiast wycofania 
wojsk nato z europy Środ-
kowej  jest  zwiększenie  ich 
liczebności. a zamiast osła-
biania Paktu jest powiększe-
nie go o Finlandię i Szwecję. 
Koszmar dyktatora urealnia 
się na naszych oczach.

Wszystko wskazuje, 
że do Paktu Pół-
nocnoatlantyckie-
go (NATO) przy-

stąpi niebawem  Finlandia. 
Jest duża szansa, że członkiem 
sojuszu będzie też Szwecja. To 
bardzo poważny cios dla rosyj-
skiej polityki. Oba skandynaw-
skie kraje mają sprawne i liczą-
ce się siły zbrojne. Dla NATO 
będą wzmocnieniem. Ale też 
ma to znaczenie w kontekście 
zabezpieczenia wschodniej 

flanki sojuszu. Wschodnia 
granica z Rosją wydłuży się 
o tysiąc kilometrów. Do tego 
zwiększy się bezpieczeństwo 
Bałtyku. Finlandia i Szwecja 
są od wielu lat krajami neu-
tralnymi. Szwedzi, którzy 
w wieku XVII i XVIII słynęli 
z agresywnej polityki, mieli 
nowoczesną armię, od ponad 
stu lat nie prowadzili wojen. 
Neutralność zachowali choćby 
w czasie II wojny światowej. 
Finowie zwyciężyli w trakcie 
wojny z ZSRR w roku 1939. 
Ale potem zostali zmuszeni do 
neutralności, która oznaczała 
w pewnym sensie podległość 
wobec Sowietów. Formalnie 
kraj był wolnorynkowy i de-
mokratyczny, ale wpływy so-
wieckie były znaczne. Do tego 
stopnia, że niewygodni dla 
Moskwy politycy byli z terenu 
Finlandii porywani.  Dziś mia-
nem „finlandyzacji” określa 
się neutralność, polegającą na 

popadnięciu w zależność od ja-
kiegoś mocarstwa. „Finlandy-
zacja” miała być jedyną opcją, 
na jaką mógł się wybić PRL (na 
szczęście okazało się inaczej). 
I właśnie „finlandyzacja” była 
jedną z opcji planowanych 
dla Ukrainy w razie, gdyby 
przegrała ona wojnę z Rosją. 
Po upadku ZSRR Finlandia 
wybiła się na niezależność. 
Ale neutralna pozostała. Jest 
członkiem Unii Europejskiej, 
ale dla członkostwa w NATO 
wielkiego poparcia nie było. Aż 
do lutego i marca 2022 roku. 
Po ataku Rosji na Ukrainę 
społeczeństwo fińskie zdecy-
dowanie popiera przystąpie-
nie kraju do sojuszu. I jest już 
ono kwestią czasu. Spora jest 
szansa na to, że do Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego przystąpi 
też Szwecja. Jest to dokładna 
odwrotność tego, co zamierzał 
Władimir Putin. Celem Ro-
sji było nie tylko opanowanie 

Ukrainy i umieszczenie tam 
prokremlowskiego rządu. Żą-
dania Rosji zakładały też „de-
militaryzację” Europy Środko-
wej. Putin żądał, by na terenie 
takich państw jak Polska, Cze-
chy, Słowacja, Litwa, Łotwa 
i Estonia nie było żadnych 
wojsk NATO bez zgody Rosji. 
Po inwazji na Ukrainę NATO 
zwiększyło swój kontyngent 
w Polsce, krajach bałtyckich, 
Rumunii. Ukrainy nie udało 
się podbić w całości i ten cel na 
pewno nie będzie już osiągnię-
ty. Teraz Rosjanie chcą ode-
rwać „jedynie” część Ukrainy. 
A dodatkowo będą mieli o ty-
siąc kilometrów dłuższą gra-
nicę z NATO (po wejściu Fin-
landii) oraz wzmocnienie sił 
Sojuszu na Morzu Bałtyckim 
(dzięki flocie fińskiej i szwedz-
kiej). W zasadzie jest jeden 
problem w kontekście przystą-
pienia obu krajów do NATO. 
Sceptycyzm Turcji.

putin wygłosił 
mowę obrończą?
9 maja miał być dniem, w któ-
rym stanie się coś strasznego. 
Putin ogłosi wojnę totalną z Za-
chodem, użyje broni atomowej, 
w najlepszym razie „tylko” 
zarządzi mobilizację. Zamiast 
tego miało miejsce słabe dość 
przemówienie na Placu Czer-
wonym, a wszyscy komentato-
rzy zastanawiali się nad tym, 
co oznacza koc na kolanach 
dyktatora. Zdaniem części ko-
mentatorów było ono… przygo-
towaniem mowy obrończej na 
przyszłym procesie. 

9 MAJA NIC SIę NIe 
STAŁO

Atak na rosyjskiego 
dyplomatę 
i ambasadę polski 
w Rosji
Ambasador Federacji Rosyjskiej 
w Polsce Siergiej Andriejew usi-
łował złożyć kwiaty na cmentarzu 
żołnierzy radzieckich w Warsza-
wie. Przywitała go grupa aktywi-
stów. Jedna z kobiet, ukraińska 
dziennikarka i aktywistka obla-
ła dyplomatę czerwoną farbą, 
imitującą krew. W odpowiedzi 
Rosjanie wezwali polskiego am-
basadora w Moskwie, zażądali 
wyjaśnień. W stolicy Rosji ktoś 
oblał czerwoną farbą ambasadę 
Rzeczypospolitej Polskiej.

FARBA NA 
AMBASADORZe

Słuszny gniew czy 
prowokacja?
Oblanie farbą ambasadora Fede-
racji Rosyjskiej Siergieja Andrie-
jewa wywołało potężną dyskusję 
w Polsce. Część komentatorów 
poparła atak twierdząc, że ro-
syjski ambasador reprezentuje 
kraj zbrodniczy, emocje Ukra-
ińców są jak najbardziej zrozu-
miałe. W dodatku sam Siergiej 
Andriejew słynął z haniebnych 
antypolskich i antyukraińskich 
wypowiedzi. Inni komentatorzy 
podkreślali, że osoba dyploma-
ty jest w naszej cywilizacji nie-
tykalna (nawet, gdy dotyczy to 
dyplomaty kraju totalitarnego 
i zbrodniczego), a ambasadora 
należało za jego słowa po prostu 
wydalić wcześniej z Polski. Poja-
wiły się też głosy, że sama akcja 
mogła być ustawką, a na pewno 
mogła służyć interesom Rosji mi 
propagandy Putina.

eCHA ATAKU 
NA AMBASADORA

zły sen 
Putina 
staje się 
faktem

NATO ► Plany dyktatora sPrawdziły się na odwrót
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Patrząc od strony praw-
nej ostatnim królem 
istniejącej Rzeczypo-
spolitej był Stanisław 

August Poniatowski. Potem 
był jeszcze epizod z księciem 
warszawskim Fryderykiem 
Augustem, głową Księstwa 
Warszawskiego, byli władcy 
zaborczy noszący prawo do 
korony polskiej bądź władzy 
na jakiejś części naszych ziem. 
Dzieje monarchii zakończyła 
Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego, która przekazała 
w listopadzie 1918 roku wła-
dzę Józefowi Piłsudskiemu. 
Jednak ostatnim PRAWOWI-
TYM władcą SUWERENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ był Jan 
III Sobieski. 

Król objął władzę w tra-

gicznym okresie wojen XVII 
wieku. Po wojnie ukraińskiej, 
z Rosją, potopie szwedzkim, 
starciach z Węgrami, rokoszu 
Lubomirskiego wreszcie woj-
nie z Turcją i wygranej pod 
Chocimiem w 1673 roku zwy-
cięzca bitwy, hetman Sobieski 
został wybrany królem w wol-
nej elekcji. Kraj był w trudnej 
sytuacji. Pod władanie Mo-
skwy w wyniku wojen wpadła 
ziemia smoleńska i Ukraina 
z Kijowem. Podole było oku-
powane przez Turcję. Zaś Pru-
sy Wschodnie zerwały sojusz 
z Rzeczpospolitą i przestały 
być lennem. Sobieskiemu uda-
ło się nieco ustabilizować sytu-
ację w kraju, choć toczył ostre 
spory z litewskimi magnatami 
– rodziną Paców i Sapiehów. 

Podjął – niestety nieskutecz-
ne – starania o odzyskanie 
kontroli nad Prusami i Kró-
lewcem. W 1683 roku wojska 
koronne dowodzone przez 
Jana III Sobieskiego poszły 
z odsieczą pod Wiedeń i ode-
grały kluczową rolę w zwycię-
stwie nad armią turecką, któ-
ra szła na Europę. Król starał 
się też o następstwo tronu dla 
syna Jakuba. Nie udało się. 
Po śmierci Jana III  najpierw 
Rzeczpospolita przeżyła dłu-
gie, pełne napięć bezkrólewie. 
A  w elekcji szlachta wybrała 
księcia Conti. Francuz nie zo-
stał jednak nigdy Koronowa-
ny. Do kraju przybył bowiem 
jego konkurent – król Saksonii 
Fryderyk August I, w Polsce 
znany jako August II Mocny 

z saskiej dynastii Wettynów. 
Władca wjechał z orszakiem, 
przekupywał po drodze 
szlachtę. Insygnia korona-
cyjne zostały wyciągnięte ze 
skarbca przez… dziurę w mu-
rze. Koronacja odbyła się więc 
nie do końca legalnie, a wręcz 
przejęcie władzy można uznać 
za zamach stanu. Wojska księ-
cia Conti odpuściły pod groź-
bą obcej interwencji – a jakże 
– rosyjskiej. Po roku króla już 
zatwierdził Sejm. Panowanie 
zaczął od sukcesu – pokoju 
w Karłowicach, który przy-
wrócił Rzeczypospolitej Po-
dole. Rzeczpospolita w wiek 
XVIII wchodziła okaleczo-
na z władcą rządzącym pod 
wpływem zamachu stanu. Ale 
też z korzystnym pokojem, 

opromieniona triumfem pod 
Wiedniem. W tym czasie kraj 
wymagał względnego spoko-
ju i dyplomacji, rozwoju go-
spodarki. August II Mocny 
wplątał Rzeczpospolitą w tzw. 
III wojnę północną, między 
Szwecją Rosją i Rzeczpospoli-
tą. Polacy ledwie dwie dekady 
po odsieczy wiedeńskiej bili 
się bardzo źle. Okazało się, że 
z mocarstwa nie zostało nic. 
A straszny sojusznik polskiego 
władcy, car Rosji Piotr I pod-
porządkował sobie Rzeczpo-
spolitą. Kraj jeszcze jakiś czas 
istniał. Jednak jego suwe-
renność została drastycznie 
ograniczona. Zaczynał się czas 
agonii.  Więc to Jan III był na-
szym rzeczywistym ostatnim 
naszym władcą.

łabędzi śpiew 
i początek agonii

OSTATni prAwdziwy król

Jan III Sobieski odniósł ostatnie wielkie zwycięstwo I Rzeczypospolitej, podjął próby jej ratowania. Po jego śmierci kraj wkroczył na drogę ku upadkowi

fot. dom
ena publiczna
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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

hiStoria SPortu ► mUNDIaL NR DWa. WłocHy 1934

w cieniu Mussoliniego i rodzącego się faszyzmu

Drugie mistrzostwa 
świata FIFA zorga-
nizowała w Europie, 
w faszystowskich 

Włoszech. Pierwszą czwór-
kę tworzyły dwa kraje faszy-
stowskie i dwa, które potem 
jako pierwsze padły ofiarą III 
Rzeszy. Zaś Polska odpadła 
w eliminacjach z przyczyn… 
politycznych, z późniejszym 
wicemistrzem. MŚ we Wło-
szech, rozegrane między 
27 maja a 10 czerwca  1934 
roku odbywały się w cieniu 
faszystowskiej propagandy. 
W turnieju wzięło udział 16 
zespołów i tyle drużyn brało 
już udział w MŚ do 1978 roku 
włącznie. Pierwszy raz do 
kwalifikacji przystąpili Biało-
-Czerwoni. Dotąd tylko raz 
zagrali w turnieju – na Igrzy-
skach Olimpijskich w Paryżu 
w 1924 r. odpadli w pierw-
szej rundzie, przegrywając 
0:5 z Węgrami. W pierwszym 
spotkaniu w Warszawie ule-
gli Czechosłowacji 1:2 (gola 
zdobył zawodnik Legii, Hen-
ryk Martyna).  W rewanżu 
w Pradze nie byliby bez szans, 
ale… o wszystkim zdecydował 
minister spraw zagranicznych 
Józef Beck, który nie zgodził 
się na wyjazd Polaków do Cze-
chosłowacji, z  którą kraj nasz 
był wtedy w ostrym politycz-
nym sporze. Dzięki walkowe-
rowi na turniej pojechali nasi 
południowi sąsiedzi. I zdo-
byli na nim srebrny medal! 
W mundialu nie wziął udziału 

obrońca trofeum, ekipa 
Urugwaju. Organizatorzy 
zrezygnowali z fazy gru-
powej, od razu drużyny 
rywalizowały w cyklu 
pucharowym. W pierw-
szej rundzie III Rzesza 
pokonała Belgię 5:2, 
Hiszpania Brazylię 3:1, 
Węgry Egipt 4:2, Szwaj-
caria Holandię 3:2, Wło-
chy Stany Zjednoczone 
7:1, Czechosłowacja 
Rumunię 2:1, Szwecja 
Argentynę 3:2 i Austria 
Francję 3:2.  W ćwierć-
finale Niemcy ograli 
Szwedów 2:1, Czecho-
słowacy Szwajcarów 3:2, Au-
striacy Węgrów 2:1 a Włosi 
zremisowali z Hiszpanami 

po dogrywce 1:1. Wtedy nie 
było rzutów karnych, rozgry-
wało sie trzeci mecz. W nim 

gospodarze ograli Hiszpanów 
1:0. W półfinałowych meczach 
zmierzyły się Czechosłowa-
cją z III Rzeszą (wygrała 3:1) 
oraz Włochy z Austrią (1:0). 
W wielkim finale 10 czerwca 
1934 roku Włosi po dogrywce 
pokonali Czechosłowację 2:1. 
W meczu o trzecie miejsce 
Niemcy pokonali Austrię 3:2. 
Rzecz charakterystyczna, że 
w pierwszej czwórce znalazły 
się dwa kraje faszystowskie 
(Włochy Mussoliniego zdo-
były złoty medal, a III Rzesza 
Adolfa Hitlera trzecie miejsce) 
oraz dwa, które jako pierw-
sze padły ofiarą nazistowskiej 
ekspansji (wicemistrz Czecho-
słowacja, czwarte miejsce Au-
stria). Zresztą już na kolejnym 

mundialu Austrii nie było, bo 
w wyniku Anschlussu kraj zo-
stał włączony do III Rzeszy. 
Królem strzelców włoskiego 
turnieju był reprezentant Cze-
chosłowacji, Aldrich Nejedly 
z pięcioma golami.

Giuseppe meazza - gwiazda 
reprezentacji Włoch

aldrich nejedly 
(czechosłowacja) król 
strzelców turnieju

Finał mŚ 1934

zdjęcia: dom
ena publiczna
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nAjgOrSzy 
SezOn Od 
kilkU dekAd

To już Pewne. Legia Warsza-
wa utrzymała się w Ekstra-
klasie. Już wcześniej straci-
ła też jednak szansę na grę 

w europejskich pucharach. Był to 
jeden z najgorszych sezonów Legii 
w historii występów w Ekstraklasie. 

Legioniści z ligi spadli tylko raz 
i to w okresie międzywojennym. 
Po wojnie to się nie zdarzyło. Bar-
dzo rzadko zdarzało się, że legioni-
ści byli w dolnej części tabeli. Na 
początku lat 50-ych. W sezonie 
1991/92. I teraz. 

Zaczęło się nie najgorzej. Mi-
strzowie Polski awansowali do 

Ligi Europy, tam prezentowali się 
nieźle. Pokonali Spartaka Moskwa 
na wyjeździe i Leicester u siebie. 
Niestety w lidze przyszła seria 
porażek, a władze klubu zwolniły 
Czeslawa Michniewicza. Jego na-
stępca, trener drugiego zespołu 
Marek Gołębiewski nie udźwignął 
zadania. W Lidze Europy przegrał 
już wszystko, co było do przegra-
nia. A czarna seria w Ekstraklasie 
trwała dalej. Legia przegrywała ze 
wszystkimi, traciła punkty nawet 
z outsiderami. I znalazła się w stre-
fie spadkowej. W grudniu powrócił 
Aleksandar Vuković, trener, który 

zdobył mistrzostwo w roku 2020. 
I plan minimum, utrzymanie w li-
dze, zrealizował. Legioniści wy-
grywając 5:3 z Górnikiem Zabrze 
zapewnili sobie utrzymanie. I są 
na miejscu w środku tabeli. Klęską 
jest jednak brak gry w europej-
skich pucharach. To, że nie uda się 
do nich awansować przez ligę było 
oczywiste już pod koniec ubiegłe-
go roku. jednak nie udało się też 
wejść do pucharów przez Puchar 
Polski. W półfinale legionistów 
wyeliminował Raków. Po sezonie 
odchodzi Vuković, a klub czekają 
ogromne zmiany.

legia nie dała szans 
Anwilowi
87:77 wygrała legia Warszawa w trzecim me-
czu półfinału  ekstraklasy koszykarzy z Anwi-
lem Włocławek. To trzecia wygrana z rzędu, 
podopieczni Wojciecha Kamińskiego zamel-
dowali się więc w finale. W pierwszej kwarcie 
decydującego starcia Zieloni Kanonierzy wygra-
li 21:16. Drugą przegrali 27:28, na półmetku 
prowadzili  48:44. W trzeciej kwarcie goście 
wygrali 16:15. Przed ostatnią odsłoną  legioni-
ści prowadzili 63:60. Czwarta kwarta to jednak 
popis Zielonych Kanonierów, wygrana 24:17 
i w całym meczu 87:77. legia Warszawa – An-
wil Włocławek 87:77 (21:16, 27:28, 15:16, 
24:17). Stan rywalizacji 3:0, awans do finału 
– legia Warszawa.

ZIelONI KANONIeRZy W FINAle

warszawa z szansą na ligę 
Mistrzów

Piłkarska liga Mistrzów 
w Warszawie już w sezo-
nie 2022/23? To całkiem 
realne. Wprawdzie legia 
po koszmarnym sezonie 
nie tylko nie zawalczy 
o Champions league, ale 
w ogóle nie zagra w jakich-
kolwiek pucharach. Ne 
można jednak wykluczyć, 

że mecze elitarnych rozgrywek w stolicy jednak 
się odbędą. Jak informowały media, swoje me-
cze może rozgrywać Szachtar Donieck. legen-
darny ukraiński klub piłkarski, obok Dynama 
Kijów najbardziej zasłużony zespół z Ukrainy. 
Po inwazji Rosji Donieck znalazł się na teryto-
rium najbardziej krwawych walk we wschodniej 
Ukrainie. Szachtar uzyskał za to prawo do gry 
w Champions league w kolejnym sezonie.

KlUB Z DONIeCKA WySTąPI NAD WISŁą?

1 czerWca PolSKa zaczyna GrĘ W lidze narodóW

zbędny paździerz, ważny test, czy przyszłość piłki?

Meczem z Walią 
Biało-Czerwoni 
zaczną grę w Lidze 
Narodów, w Dywi-

zji A (dla najsilniejszych dru-
żyn w Europie). W czerwcu 
zagrają z Walią, Belgią, Holan-
dią i ponownie z Belgią. Roz-
grywki LN są oceniane bardzo 
różnie. Bez wątpienia jednak 
będzie to ważny test przed mi-
strzostwami świata. 

Liga Narodów ruszyła 
w 2018 roku i w praktyce za-
stąpiła większość meczów 
towarzyskich. I od początku 
wywołuje szereg kontrower-
sji. Przeciwnicy krytykują, że 
są to rozgrywki mało istotne, 

o niskim prestiżu, niepotrzeb-
ne. Inni znów uważają, że to 
właśnie doskonały moment na 
przetestowanie rezerw. W zde-
cydowanej mniejszości są gło-
sy widzące w Lidze Narodów 
przyszłość piłki. W dobie mar-
ketingowego show, gdy w mi-
strzostwach Europy rywalizuje 
pół kontynentu system awans- 
spadek, gdy w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej grają najsil-
niejsi, w najniższej najsłabsi 
może sprawić, że prestiż roz-
grywek urośnie, a w przyszło-
ści zmarginalizuje mistrzostwa 
Europy. Ale póki co chyba na-
leży traktować Ligę Narodów 
jako bardzo dobry spraw-

dzian. Szczególnie, że Biało-
-Czerwono mierzyć się mogą 
z najmocniejszymi. Rywalami 
w grupie są Belgowie (trzecia 
drużyna mistrzostw świata, 
nr dwa światowego rankingu), 
Holandia, Walia. Podopieczni 
Czesława Michniewicza za-
czną meczem z Walią, 1 czerw-
ca. 6 czerwca zagrają na wy-
jeździe z Belgią, a 13 czerwca 
z Holandią. 16 czerwca podej-
mą Belgów. Kolejne spotkania 
– z Holandią u siebie i Walią 
na wyjeździe już we wrześniu. 
Zwycięzca grupy zagra w tur-
nieju finałowym w 2023 roku. 
Ostatni zespół spadnie do Dy-
wizji B.

1 czerwca biało-czerwoni rozegrają pierwszy mecz 
kolejnej edycji ligi narodów
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utrzymanie FaKtem, ale cieSzyć SiĘ trudno

fot. o
D

H

fot. W
ikipedia


