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C
iągleniemożemyuwierzyć,
że go już nie ma – mówią
opułkownikudoktorzeha-
bilitowanymnaukmedycz-
nychWojciechuLubińskim

jego koledzy z oddziału ratunkowego
Wojskowego Instytutu Medycznego
przyul.SzaserówwWarszawie.Totutaj
pracowałistąd,jakoprezydenckilekarz,
wyruszył w swoją ostatnią podróż
do Smoleńska. Nie musiał lecieć, bo
wgrafiku figurowało nazwisko innego
lekarza. Zamienił się znim, bo uważał,

że to jest wielkie wyróżnienie – czuł się
żołnierzemikonieczniechciałpolecieć
doKatynia.

Miał 41 lat, zostawił ukochaną żonę
Beatę, dwójkę dzieci, Marysię i Jasia,
ibłyskotliwierozwijającasiękarieręza-
wodową.Byłnietylkozastępcąkomen-
danta WIM-u irzecznikiem prasowym
tej instytucji, ale przede wszystkim jed-
nym z trzech osobistych lekarzy głowy
państwa polskiego. Towarzyszył mu
w wielu podróżach zagranicznych.
OpiekowałsiętakżeżonąprezydentaRP
Marią Kaczyńską i jego ciężko chorą
matkąJadwigą,przyktórejłóżkuniejed-
nokrotnie dyżurował i o której stanie
zdrowia na bieżąco informował media.
–Samsięczasemzastanawiam,jakdaje
sobie z tym wszystkim radę. Ale jestem
najwyraźniej dobrze zorganizowany
– mówił kilka miesięcy temu w rozmo-
wiez„ŻyciemWarszawy”.

Był prawdziwym fachowcem i, jak
podkreślająkoledzy,znakomitymleka-
rzem. Urodził się 4 października w Ry-
kach, gdzie do dziś mieszkają jego ro-
dzice. Medycynę wybrał przypadkowo,
miał bowiem mnóstwo pomysłów
na życie. W latach 1988–1994 Wojciech
Lubiński studiował w Wojskowej Aka-
demii Medycznej. W 1994 r. zrobił staż

w podyplomowym studium WIM-u,
specjalizował się w chorobach wew-
nętrznych i chorobach płuc. W 20o0 r.
uzyskał tytuł doktora nauk medycz-
nych, a 10 lat później doktora habilito-
wanego nauk medycznych. Od 2008 r.
pełnił funkcję zastępcy komendanta
centralnego Szpitala Ministerstwa Ob-
ronyNarodowej.

Świetnakarierazaprowadziłagotak-
że do Kliniki Chorób Wewnętrznych

Pneumonologii iAlergologii CSK MON,
gdzie od 2005 r. był adiunktem. Jakby
tegobyłomało,od1996r.byłasystentem
wWojskowym Szpitalu Gruźlicy i Cho-
rób Płuc w podwarszawskim Otwocku.
Sporoczasuspędzałteż,podróżujączLe-
chem Kaczyńskim. – Czuję się jednym
z pracowników Biura Ochrony Rządu.
Oni chronią jego życie, ja zabezpieczam
zdrowie – żartował w jednym z wywia-
dówudzielonymkilkamiesięcytemu.

Miałdoskonałepodejściedopacjen-
tów – wspominają jego koledzy. – Zaw-
szeszarmancki,uprzejmyiempatyczny.
Potrafiłprzytulić,pocieszyćipogłaskać.
Nie tolerował nałogów, na przykład
twardo walczył z papierosami i zawsze
ostrzegał wszystkich przed zgubnym
wpływem tytoniu. Nie wahał się rów-
nież przedprzyjmowaniem pacjentów
z najtrudniejszymi przypadkami. Był
poprostuwzoremprawdziwegolekarza,
który swoim przykładem zachęca in-
nychdozdrowegożycia.

Współpracownicymówiąonim:per-
fekcjonista,fachowiec,zawszeuśmiech-
nięty, z niezwykłym wręcz poczuciem
humoru, szalejący za swoimi dziećmi.
Jego konikiem była tzw. mechanika od-
dychania.Prowadziłpracenadwykorzy-
staniembadańczynnościowychwdiag-
nostyce chorób płuc. Miał pomysł, aby
wprowadzićnowewartościtzw.zmien-
nychspirometrycznychwrozpoznaniu
chorób obturacyjnych. Tak przynaj-
mniejmożnaprzeczytaćwjegorozpra-
wiehabilitacyjnej,zaktórązakilkamie-
sięcymiałotrzymaćstopieńdoktoraha-
bilitowanego. Ale habilitacji już nie
zdąży odebrać. W maju miał się wpro-
wadzić donowego domu: właśnie koń-
czył jegoremont. LucjanStrzyga

Oddany pacjentom lekarz z powołaniem
Wojciech Lubiński
Płk dr hab. n. med., specja-
lista chorób płuc, osobisty
lekarz prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Opiekował
się też żoną głowy państwa
Marią Kaczyńską imatką
Jadwigą Kaczyńską.
Od 2005 roku rzecznik
prasowyWojskowego
InstytutuMedycznego

Prezes, który wswoim biurze nawet mieszkał

W
ymieniona jako
ostatnia na liście
ofiar. Pod numerem
96. Stewardesa. I nic
więcej. Bo o człon-

kachzałoginiewielesięmówi.Chybaże
w kontekście przyczyn katastrofy...
– napisała oJustynie Moniuszko jej ko-
leżanka naforum portalu TVN 24.

Rzeczywiście, między nazwiskami
polityków, generałów, duchownych to
nazwisko trudno zidentyfikować.
Aprzecieżbóljejrodzinyiprzyjaciółjest
nie mniejszy niż pozostałych rodzin
ofiar katastrofy.

– Wśród znajomych znana głównie
jako spadochroniarka, szybowniczka,
inżynier lotnictwa. Dla mnie – wspa-
niała koleżanka, dziewczyna oniespo-
tykanejosobowości,któraswoimopty-

mizmemiuśmiechemzarażaławszyst-
kichdookoła.Młoda,pięknaiutalento-
wana. Zakochana w lotnictwie... Nie-
stety, ta miłość stała się jej okrutnym
przeznaczeniem–wspominajejanoni-
mowa przyjaciółka.

Pochodząca z Białegostoku Justyna
lotnicząpasjęrozpoczęławAeroklubie
Białostockim.Przezwielelatbyłaczłon-
kiem sekcji spadochronowej. Przez
sześć lat wykonała ponad 250 skoków.
Latała też na szybowcach. Ale to jej nie
wystarczało. Rozpoczęła studia na Po-
litechnice Rzeszowskiej, potem prze-
niosła się na Politechnikę Warszawską
na Wydział Mechaniczny, Energetyki
i Lotnictwa. W końcu zrealizowała
swojemarzenia–trafiładoSiłPowietrz-
nych RP, do 36. Specjalnego Pułku Lot-
nictwaTransportowegoim.Obrońców
Warszawy. Koledzy wspominają, że
podkochiwało się w niej pół ekipy.
W końcu była nie tylko niezwykle cie-
pła, ale też piękna – w 2006 r. podczas
pierwszychwyborówMissPolitechniki
Warszawskiej zdobyła tytuł Miss oraz
Miss Publiczności.

Justyna z prezydentem latała od
dwóch lat. W lipcu skończyłaby 25 lat.
Jej motto: „Droga do celu jest równie
ważna jak on sam”.PAF

M
ieszkałwsiedzibieIPN
w Warszawie. Przyja-
ciele ostrzegali, że to
może źle się skończyć.
– Namawiałem, żeby

się przeniósł, bo spać w pracy to jakiś
koszmar. Ale on nie miał do tego głowy
– mówi Ryszard Terlecki, przyjaciel.

Gdy Kurtyka przyjeżdżał w piątki do
Krakowa,najpierwoblatywałksięgarnie,

skądwychodziłobładowanyksiążkami.
Potem odwiedzał przyjaciół. Wbrew
publicznemu, nieco ascetycznemu wi-
zerunkowi był towarzyski. – Tu wracał
na inną, swoją planetę. Mówił: „Strasz-
nie ci zazdroszczę, że ze swojego okna
masz widok nanormalny świat” – opo-
wiada Lasota.

Wpiątek9kwietniawpadłdoIPNjak
zwykle. Dopracowywał szczegóły Mar-
szu Pamięci ofiar katyńskich w Krako-
wie. Następnego dnia wsiadł wWarsza-
wie do prezydenckiego tupolewa, który
leciał do Katynia.

Zostawiłdwójkędzieciiżonę.Przyja-
ciele zgodnie przyznają, że synom po-
święcał bardzo dużo czasu. Dla nich
ubierał się w moro i szedł biegać po
lesie. – Graliśmy w paintball. Zależało

mu,bychłopakimiałyrozrywkę–wspo-
mina Lasota.

–KiedyśzaprosiliśmyJanuszazżoną
na kolację. Byli tuż pod moim domem,
gdyzadzwoniłtelefon.„Międzydziećmi
krewsięleje”–rzuciłmiJanusz.Izawró-
cili, by ich godzić. A kolacja ostygła na
stole–uśmiechasięBogusławSonik,ko-
lega, europoseł.

Synów zabierał na patriotyczne uro-
czystości–chciałichdobrzewychować.
Dlatego pierwsze pytanie kolegów na
wieść o katastrofie – czy nie było z nim
dzieci. – Był państwowcem rodem
z dwudziestolecia międzywojennego,
idealistą. Służba państwu, historyczna
wiedza to według niego podstawa
– mówi Sonik. Nic dziwnego, że młody
Kurtyka, student historii na UJ, współ-

tworzył na uczelni NZS, a w stanie wo-
jennym zszedł dopodziemia. – Rozkrę-
ciliśmy Podziemną Radę Programową
NZS – wspomina Krzysztof Gurba, ko-
lega z opozycji. Kurtyka kolportował
bibułę i organizował podsłuchiwanie
ZOMOimilicji.–Niewiem,jaktozrobił,
ale mu się udało – mówi Gurba.

Koledzy przypominają również jego
mniej znaną mediom twarz – historyka
późnegośredniowiecza.–Jedenznajlep-
szychspecjalistówwPolsce–mówiprof.
Paczkowski. Pisał książki m.in. o Kazi-
mierzu Wielkim i rodzie Tęczyńskich.
Pracowity. – Zawsze obłożony książka-
mi,potrafiłcałenoceprzesiadywaćwar-
chiwum – wspomina przyjaciel Woj-
ciech Frazik.
MartaPaluch

Justyna Moniuszko
Jej największą pasją było
lotnictwo. Dlatego
wybrała zawód stewarde-
sy – żeby być jak najbliżej
chmur, jak najbliżej
nieba...

Ważna była dla
niej droga docelu

Janusz Kurtyka
Mediewista i pasjonat
historii najnowszej.
Od 2005 r. prezes Instytu-
tu Pamięci Narodowej

Chodziłwłasnymiścieżkami

B
yłjednąznajbardziejnieza-
leżnych osobowości pol-
skiego życia publicznego.
Zawsze chodził swoimi
ścieżkami. Nie obawiał się

ostracyzmu, niekiedy prowokował, ale
równocześniebyłkopalniąideiipomy-
słów dla państwa. Jako rzecznik potra-
fiłzaskakiwaćswoichnajzagorzalszych
zwolenników. A wszystko w elegan-
ckim konserwatywnym stylu. Doktora
JanuszaKochanowskiegopoznałemja-
kieś dziewięć lat temu. Dowiedziałem
się,żetenbyłypolskikonsulwWielkiej
Brytanii, znany prawnik i uczelniany
oryginał proponuje, by w Polsce orga-
nizować prywatne więzienia na wzór
brytyjski.Byłotowczasie,kiedybardzo
dużo mówiło się o przepełnieniu pol-
skich cel. Kochanowski – jak to on
– w ramach kierowanej przez siebie
Fundacji „Ius et Lex” zorganizował
na ten temat jakieś spotkania, zaprosił
doPolskiszefabrytyjskiegowięzienni-
ctwa, wydawał publikacje. Dowodził,
że takie rozwiązanie jest tańsze i bar-
dziej humanitarne. Zrobiłem otym re-
portaż dla nieistniejącego już mie-
sięcznika „Business Week Polska”. Po-
prosiłem wówczas o komentarz Lecha
Kaczyńskiego, wtedy posła i ministra
sprawiedliwości. – Bardzo cenię Janu-
szaKochanowskiegoiwielezjegokon-
cepcji, ale z tymi więzieniami to się

uparł, jakonsobietowyobraża?Polska
to nie Anglia, tu zaraz ten biznes by za-
częłyprzejmowaćjakieśmafie–stwier-
dził przyszły prezydent. Uwzględnia-
jąc, że wkrótce wybuchła afera stara-
chowicka i pojawiły się inne poważne
zarzuty z czasów drugich rządów SLD,
trudno z perspektywy czasu nie przy-
znać w tym Kaczyńskiemu racji.

Kochanowski – jeden z najbardziej
płodnych polskich teoretyków prawa
– nigdy nie bał się konfliktów. Wiesław
Johann, były sędzia Trybunału Konsty-
tucyjnego,porównywałgodoRonina,ja-
pońskiegobezpańskiegosamuraja.Ifak-
tycznie,zawszezkulturą,aleteżze zjad-
liwą ironią, zawsze elegancki, w bry-
tyjskimstyluinigdysięnieunoszącydok-
tor Kochanowski lubił walkę. Już jako
rzecznikmówił,żejakogośćnajbardziej
lubi programy Moniki Olejnik, bo „jest
najbardziejkrwiożercza”.Byłydlaniego
wyzwaniem.

Publicysta Łukasz Warzecha, który
zKochanowskimsięprzyjaźnił,naswo-
imbloguwspominarelacjęzjednegose-
nackiegosprawozdaniaKochanowskie-
go: „Mówił, że jego wystąpienie było ce-
lowo bardzo długie, szczegółowe inud-
ne, asenatorowie cierpieli, bo pora była
poobiedniaichcielijaknajszybszejprzer-
wy.Jedenzprzedstawicielinarodu,repre-
zentującypoglądyzasadniczoróżneniż
PanaDoktora,niezdzierżyłizasnął.Obu-
dził się akurat, gdy Janusz Kochanowski
przedstawiałtezyzpunktuwidzeniate-
goż senatora jątrzące, nie mógł jednak
potem zabrać głosu, jako że większość
wystąpieniaprzespałizapewneobawiał
się,żemógłbysięztymzdradzić”.

Wlatach1990–1995zostałkonsulem
generalnym RP w Londynie. Gdy nim
przestałbyć,jegorodzinęrządySLDpo-
zostawiły praktycznie bez środków do
życia.Zdnianadzieńkazanoimsięspa-

kowaćzkonsulatu.Alebłyskawiczniepo-
sypały się oferty z najlepszych brytyj-
skichuczelni.

Po powrocie do kraju Kochanowski
został prezesem Fundacji „Ius et Lex”,
która zresztą mieściła się wjego dużym
domu,wsamymsercuSaskiejKępy.Fun-
dacjawydawaładziesiątkipublikacji(po-
dobniejakpotemurządrzecznika).AKo-
chanowski szybko zyskał rozgłos jako
„kontrowersyjny”prawoznawca.Samnie
krył, że wkomforcie niezależności po-
magająmudwierzeczy–niezależnośćfi-
nansowa inaukowa, czyli tytuł doktora
–oprofesuręniewalczył.

Podkonieclat90.głosiłto,cowświe-
cie prawniczym było wówczas herezją.
Koniecznośćzaostrzeniakar.Skazywało
toKochanowskiegonatowarzyskąbani-
cję w środowisku. Jej pokłosie odczuł
jeszcze jako rzecznik, gdy organizował
obchody 20-lecia istnienia tej instytucji
iwielu prominentnych prawników wy-
grażało,żenieprzyjdzie.Rzecznikzaczął
zresztąotymopowiadać„zżalem”dzien-
nikarzom, a obchody zamieniły się
wwielki sukces. Wprzeciwieństwie do
wieluinnychpostaciprawejstronyświet-
niepoczułmedia.Byłyjegosiłą.

JanRokitachciał,byKochanowskibył
ministrem sprawiedliwości w jego nie-
doszłymrządziekoalicjiPO-PiS.W2006
r.zostałwybranynarzecznikaprawoby-
watelskich. Urząd stojący dotej pory na
uboczu przeżył metamorfozę. Kocha-
nowskiwłożyłwniegocałąswąenergię.
Rzecznikniekryłswoichkonserwatyw-
no-liberalnych przekonań, ostro kryty-
kowałświatpolskichelit,brakpełnejlu-
stracji. Domagał się, podnosząc argu-
ment równości obywateli, likwidacji
KRUS ipodatku liniowego. Ale krytyko-
wałteżprzeoraJasnejGóry(zanadmier-
ne zbliżenie ołtarza dotronu). Choć był
(zwzajemnością)krytykiemmniejszości
seksualnych, potrafił wystąpić w ich
obronie.Pamiętam,żekiedyśwzwiązku
ztym,żewystąpiłdlaczęścimniejszości
oprawodoposiadaniadowodówosobi-
stych zdwoma zdjęciami (męskim i ko-
biecym), zacząłem mu lekko dokuczać.
–Aczymsięróżniątransgenderowcyod
transcrossowców – pytałem złośliwie.
– Uhm, na Boga, nie wiem – rozkładał
ręce. – Ale pan walczy oich prawa – od-
powiadałem. Wtedy Kochanowski tłu-
maczył, że to Polacy, którzy przychodzą
do niego po pomoc, bo mają problem,
ajegoobowiązkiemjestimpomagać.

Czasem się mylił. Ale choć zdecydo-
wanie nie był wzorcem skromności, to
wprzeciwieństwie do wielu innych tu-
zówżyciapublicznegopotrafiłprzyzna-
waćsię,żewdanejsprawiezmieniłzda-
niealboniemiałracji.
WiktorŚwietlik

Janusz Kochanowski
Rzecznik praw obywatel-
skich, były konsul wWiel-
kiej Brytanii, były prezes
Fundacji „Ius et Lex”.
Prawnik, wykładał na Uni-
wersytecie Warszawskim

Z
wykształcenia była etno-
grafem, ale polityką zaj-
mowała się z zamiłowa-
nia. Uważana za jedną
z czołowych polskich fe-

ministek. Ale też za orędowniczkę
ludzi słabych i odsuniętych. Wraż-
liwa przede wszystkim na krzywdę
drugiego człowieka.

Matka dwóch córek Barbary i Ka-
tarzyny oraz babcia Kubusia. Żona
profesora Jerzego Nowackiego, rek-
tora Polsko-Japońskiej Wyższej
Szkoły Technik Komputerowych
w Warszawie.

W czasach PRL nie należała do or-
ganizacji politycznych. Od połowy
lat 80. działała w Lidze Kobiet Pol-
skich. Jej pierwszą i jedyną partią
była Unia Pracy. To z jej list dostała
się w 1993 r. do parlamentu, w któ-
rym była posłem przez cztery ka-
dencje.

– Zawsze do dyskusji świetnie
przygotowana. Jeśli stawiała sprawę
nierówności kobiet, to miała bardzo
ważkie argumenty na poparcie. To
nie były powierzchowne sądy, takie
pod publiczkę. Niczego zresztą nie
robiła pod publiczkę. To nie był po-
lityk nachalny – wspomina Małgo-
rzata Ostrowska, była posłanka le-
wicy z Pomorza.

Po odejściu z Unii Pracy Izabela Ja-
ruga-Nowacka nie chciała się wiązać
z żadnymi partyjnymi strukturami.
Do parlamentu w ostatniej kadencji
startowała z list SLD. Ale członkiem
Sojuszu nie była. Czuła się jednak
człowiekiem lewicy, była niezwykle

wrażliwa na krzywdę drugiego czło-
wieka.

Przyjaciele znali jej słabość do ko-
rali. Andrzej Różański – działacz le-
wicy w Gdyni – przypomina sobie,
jak kiedyś po przylocie do Gdyni za-
pytano Izę, jak ona to robi, że
po ciężkiej podróży wygląda tak,
jakby właśnie wyszła ze spa. A ona

wyznała, że ma zawsze na sobie bi-
żuterię z korala, który ją ociepla i ro-
zjaśnia. Potrafiła być autoironiczna,
co jest rzadką cechą wśród polity-
ków. Była mistrzynią subtelnej, ale
ciętej riposty. Czasami stawała się
walkirią. Ale robiła to z takim wdzię-
kiem, że szybko o jej słownej szarży
zapominano.

– Zawsze powtarzała, że rodzina
jest dla niej najważniejsza – wspo-
mina Krystyna Gozdawa-Nocoń, ko-
leżanka z dawnej Unii Pracy. Tak du-
żo o mężu i córkach opowiadała. Ko-
biety zazdrościły jej urody i takiej
niewymuszonej elegancji.

Sama Izabela Jaruga-Nowacka
w „Alfabecie polityczki” wydanym
w 2005 r. pod literą J napisała: Jerzy
Paweł, mąż. I dalej „Ponad 30 lat
małżeństwa uczy wiele. Cechy, które
nas przedtem złościły, dziś rozczu-
lają. On dla mnie nauczył się tańczyć
(trochę), a ja grać w brydża (też tro-
chę). Ja nabrałam więcej dystansu
do świata, pewnego luzu, on nauczył
się cieszyć rzeczami drobnymi,
chwilą i pięknem przyrody”.

Tylko raz dała się poważnie spro-
wokować – jak sama to przyznaje
w swoim „Alfabecie polityczki”.
Pod literą F zapisała „figura Renaty
Beger”. A do tego było takie wyjaś-
nienie: „Kiedy podczas debaty
nad ustawą o równym statusie kobiet
i mężczyzn posłanka Samoobrony
oświadczyła, że nie jest potrzebny
równościowy rząd, bo jak była
pełnomocniczką Jaruga-Nowacka,
to cały budżet przejadła, nie wytrzy-
małam. Weszłam na mównicę i po-
wiedziałam, że mimo tego »przeja-
dania« ja figurę posiadam odpowied-
nią. Media były zachwycone zło-
śliwościami, a ja do dziś się gryzę...”
– napisała posłanka.

Już nigdy nie zatańczy ani nie za-
gra w brydża, nie stanie też w obro-
nie pokrzywdzonych.
RW

Wrażliwa posłanka, która
była mistrzynią riposty
Izabela Jaruga-Nowacka
Posłanka SLD, wcześniej
działaczka Unii Pracy.
W rządzie Marka Belki
była wicepremierem.
Feministka

T
ym razem nie boisz się le-
cieć?–nieomieszkałzapy-
tać Sebastiana Karpiniuka
jegoprzyjacielStanisławGa-
włowski,gdytenpochwalił

się,żelecizprezydentemnauroczystości
katyńskie. Karpiniuk odpowiedział
wtedy: –Jużsięnieboję.Wzasadzietosię
przyzwyczaiłem.

Ajeszczekilkatygodnitemu,gdyroz-
mawiałam z Sebastianem Karpiniu-
kiem, przygotowując jego sylwetkę,
przyznałsię,żepaniczniebałsięlatania.
– Wśród pasażerów samolotu krążył
wówczas dowcip, że duże podmuchy
wiatru mierzone są siłą strachu Kar-
piniuka – śmiał się.

Pasjonat historii, bardzo chciał pole-
ciećdoKatyniaizobaczyćnawłasneoczy
tenlasigrobypomordowanychoficerów.
–Miałleciećwcześniej,zpremierem,ale
się nie udało. Za dużo było chętnych
–mówiposełPOSławomirNitras.

Gdy tydzień temu Sławomir Nitras
iStanisławGawłowskirozmawializnim
po raz ostatni, całą trójką umówili się
naniedzielęwKołobrzegu.Miałbyćspa-
cerpoplażyirozmowaowspólnychpla-
nach.–Tyleichmieliśmy:projektów,po-
mysłów.Naprzykładbudowędrogiszyb-
kiego ruchu, łączącej Koszalin
z Kołobrzegiem – mówi Stanisław Ga-

włowski. Idodaje: – Bo z Sebą jak się coś
ustaliło, to zawsze dotrzymywał słowa.
Tym razem jednak zamiast głosu Seba-
stiana jego przyjaciele otrzymali SMS
od Radosława Sikorskiego. Z jednym
tylko słowem: „Niestety”. Ciało
Karpiniukaznalezionodopierowewto-
rek,trzydnipokatastrofie.Miał37latibył
najmłodszym parlamentarzystą, który
zginąłpodSmoleńskiem.

WSejmie siedział na okrągło. Nawet
wdni,wktórychniebyłoposiedzeń.Le-
gendą stała się anegdota, jak to kilka ty-
godni temu tak się zasiedział w biurze
klubu, że pracownicy wyszli izamknęli
go naklucz. Nocą musiał wzywać straż
marszałkowską,abygouwolniła.

Zawsze perfekcyjnie przygotowany,
ubranynienaganniewgarniturikrawat.
Koledzydokuczalimu,ato,żeniechodzi
wdżinsach,ato,żegrzywkęukładanażel,
choćjużdawnoprzestałtorobić.Prywat-
nieod18latzwiązanybyłzpartnerkąKa-
rolinąichoćślubuniewzięli,bonieuwa-
żali tego zaważne, to ostatnio starali się
odziecko.

Z Nitrasem poznał się w 1997 r., gdy
pracował w kampanii UW, a Nitras
– AWS. Ich kariery połączyły się we
wspólnądrogę:tegosamegodniazostali
radnymi–Karpiniukmiasta,aNitrassej-
mikuwojewódzkiego–apotemposłami
PO. – Seba był wpodobnym wieku, po-
dobnebyłynaszedoświadczenia,tempe-
rament izainteresowania – mówi poseł
Sławomir Nitras. Zkolei Gawłowski nie
chcewyobrażaćsobiednibezSebastiana.
–Wciążrzucamsięwwirpracy,abyzająć
czymśmyśliiniedaćsięrozpaczy–mówi.

Kołobrzeguczciswojegoposławśro-
dę,ogodz.9ranonacmentarzuwojsko-
wymrozpocznąsięuroczystościpogrze-
bowe.AnitaCzupryn

SebastianKarpiniuk
Pracowity sekretarz klubu
PO.Niemal niewychodził
z Sejmu. Były przewodni-
czący komisji śledczej ds.
nacisków. Laureat Sreb-
rnychUst – nagrody Trójki

Chciał zobaczyć
ten katyński las
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