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Gazeta Samorządność
Sa mo rząd 
nie mo że 

być fa sa do wy

Kon tro wer syj ne in we sty cje pry wat ne
wy ra sta ją ce w War sza wie jak grzy by po
desz czu aku rat tam, gdzie nie uchwa lo -
no miej sco wych pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, pu blicz ne in we sty -
cje bu dzą ce gło śny sprze ciw lo kal nych
spo łecz no ści po nad po dzia ła mi od le wa
do pra wa, nie uzna wa nie przez wła dze
mia sta wy bra nych za rzą dów dziel nic,
wresz cie - brak wi zji roz wo ju mia sta po -
dzie la nej przez je go miesz kań ców (for -
mal nie obo wią zu ją ca „Stra te gia Roz wo ju
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy do 2020
ro ku” po cho dzi z cza sów Le cha Ka czyń -
skie go!) to symp to my tej sa mej cho ro by
m. st. War sza wy: sto łecz ny sa mo rząd
cier pi na de fi cyt de mo kra cji. In sty tu cje
de mo kra cji przed sta wi ciel skiej w sto li cy
sta ły się dro gą w utrzy ma niu fa sa dą.

czytaj str. 4

Kil ka go dzin wcze śniej owe go 3 ma ja
1791 ro ku mia ły miej sce wy da rze nia, któ -
re na za wsze wpi sa ły się na kar ty na ro do -
wych dzie jów. Przed po łu dniem burz li we
ob ra dy Sej mu prze rwał po seł inf lanc ki Mi -
chał Za bieł ło. Wstał z miej sca, spoj rzał w
kie run ku kró la i zwró cił się, a wła ści wie
krzyk nął do po słów: „Je stem za pro jek tem
i każ dy jest za nim, kto praw dzi wie ko cha
Oj czy znę! Pro si my cię Naj ja śniej szy Pa nie,
abyś na wy ko na nie je go zło żył przy się gę”.
Więk szość po wsta ła z miejsc i za wo ła ła:
Niech ży je Kon sty tu cja! Wi dząc, co się
dzie je, król ski nął na pa zia, któ ry pod su nął
na tych miast krze sło. Sta ni sław Au gust
wspiął się na me bel i po od czy ta niu przez
bi sku pa kra kow skie go Fe lik sa Tur skie go
ro ty przy się gi, wy po wie dział sło wo „ślu bu -
ję!”Po twier dził tym sa mym waż ność
Uchwa ły Sej mu. W po wszech nym unie -
sie niu po sło wie wraz z mo nar chą wy szli z
Zam ku, kie ru jąc się do ka te dry. Tam po -
now nie po wtó rzo no przy się gę i przy
okrzy kach „Wi wat król!”, „Wi wat wszyst -
kie sta ny!” roz po czę ło się świę to wa nie. Tak
w naj więk szym skró cie moż na przy po -
mnieć o tym, co wy da rzy ło się 225 lat te -
mu w War sza wie. 

Co by ło po wo dem tej po wszech nej ra -
do ści? Co za po wia da ła no wa Usta wa Rzą -
do wa? O tym trze ba przy po mnieć rów -
nież w te le gra ficz nym skró cie.

Usta wa Rzą do wa z dnia 3 ma ja 1791
ro ku zmie nia ła za sad ni czo ustrój pań stwo -
wy, opar ty do te go cza su na wol nej elek cji.
Rzecz po spo li ta mia ła stać się mo nar chią
kon sty tu cyj ną. Na miej sce wol nej elek cji
wpro wa dzo no elek cję w ra mach dy na stii
Znie sio ne zo sta ło li be rum ve to – za sa dę
umoż li wia ją ca unie waż nie nie uchwał sej -
mo wych na wet przez jed ne go po sła. Usta -
wa Rzą do wa wpro wa dza ła trój po dział wła -
dzy. Wła dzę usta wo daw czą sta no wił dwu
izbo wy par la ment, wy ko naw czą król, a są -
dow ni czą sąd. O tym, że Kon sty tu cja by ła
pierw szym w Eu ro pie a dru gim na świe cie
no wo cze snym ak tem praw nym na si pra -
dzia do wie, któ rzy wy le gli na uli ce 3 ma ja
za pew ne nie mie li po ję cia. Na to miast w
Pe ters bur gu szyb ko zo rien to wa no się, ja -
kie zna cze nie ma do ku ment, dzię ki któ re -
mu roz po czę ła się na pra wa Rzecz po spo li -
tej. Na stą pi ła in ter wen cja w efek cie, któ rej

Kon sty tu cja 3 Ma ja sta ła się we dług słów
jed ne go z jej twór ców „ostat nia wo lą i te -
sta men tem gi ną cej oj czy zny”. 

Mi mo roz bio rów, prze gra nych po wstań,
pa mięć o Kon sty tu cji 3 Ma ja prze trwa ła do
od zy ska nia Nie pod le gło ści w 1918 r. Z po -
ko le nia na po ko le nie prze ka zy wa no ją, ja ko
tra dy cję nio są ca na swych ra mio nach to, co
w pol skiej po li ty ce mo gło być naj lep sze. Dą -
że nie do na pra wy pań stwa, obro nę wol no -
ści, wal kę z ob cą in ter wen cją. W II rzecz po -

spo li tej był to naj waż niej sze świę to pań -
stwo we. Po II woj nie świa to wej w okre sie
dyk ta tu ry ko mu ni stycz nej, świę to wa nie
rocz ni cy ma jo wej by ło za ka za ne. 

W okre sie sta li now skim za pu blicz ne
de mon stro wa nie przy wią za nia do te go
świę ta gro zi ło wię zie nie. Pod ko niec lat 80-
tych wła dze zmie ni ły kurs i pró bo wa ły „za -
adop to wać” pol skie świę to wol no ści do
swo ich ce lów. Słu ży ły te mu ar ty ku ły w
pra sie, od pra wa woj sko wa przed Zam kiem

Kró lew skim i oko licz no ścio we wy stą pie -
nia przed sta wi cie li re żi mu. Spo łe czeń stwo
od po wie dzia ło na tę nie udol ną pró bę za -
własz cza nia tra dy cji pa trio tycz nej ma ni fe -
sta cja mi  w obro nie wol no ści, aresz to wa -
nych dzia ła czy opo zy cji i znie wo le niu.
Trze cio ma jo we de mon stra cje by ły bru tal -
nie i czę sto krwa wo tłu mio ne przez si ły
mi li cji i ZO MO. Po upad ku ko mu ni zmu,
od 1990 ro ku 3 Ma ja jest świę tem pań -
stwo wym.

Wi wat Kon sty tu cja!

Bę dzie tu nel 
w Rem ber to wie!
W Rem ber to wie, ru szy ła spra -
wa re ali za cji dwóch bez ko li zyj -
nych prze praw przez to ry ko le -
jo we. To in we sty cja na któ rą
dziel ni ca cze ka ła od 50 lat.
Miesz kań cy od lat by li ma mie -
ni obiet ni ca mi jej re ali za cji.
Żad na z władz do tej po ry nie
pod ję ła sku tecz nych dzia łań
zmie rza ją cych do urze czy wist -
nie nia pro jek tu. Sy tu acja
zmie ni ła się, gdy w spra wę za -
an ga żo wa li się spo łecz ni cy ze
Sto wa rzy sze nia Rem ber tów
Bez po śred nio, wspie ra ni licz -
nie przez miesz kań ców i me -
dia. Pro te sty, pe ty cje, wy wia -
dy, pro gra my TV spra wi ły, że
wła dze War sza wy i PKP PLK
S.A osta tecz nie usta li ły wza -
jem ne współ fi nan so wa nie
rem ber tow skie go tu ne lu. To
suk ces miesz kań ców i spo -
łecz ni ków, przy kład sku tecz -
nej pre sji spo łecz nej.

Przez ca łą noc trwa ły w War sza wie wi wa ty. Na Kra kow skim Przed mie ściu by ło peł no miesz czan, szlach ty
i ma gna tów. Tłu mek mło dzie ży prze sia dy wał na Ryn ku po pi ja jąc wę grzy na. Tu i ów dzie we so ło pod śpie -
wy wa no, ten i ów to czył go rą ce dys pu ty. Nie ma my for tec, kraj nasz na wszyst kie stro ny otwar ty, nie mo -

że być ina czej za sło nio ny, tyl ko pier sia mi oby wa te lów! – wo łał do gru py ze bra nych pod Bar ba ka nem
mło dzie niec w czap ce kra ku sce z rę ką wznie sio ną ku gó rze. Ta kie sce ny i ta kie sy tu acje moż na by ło

spo tkać na każ dym kro ku. Po wszech ny był en tu zjazm, za pał pa trio tycz ny i at mos fe ra ra do ści.

Reklama
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Po dłu go let nich sta ra niach spo łecz ność pol ska otrzy ma ła pra wo do nie ru cho mo ści, 
na któ rej ma po wstać Dom Pol ski – Cen trum Kul tu ry Pol skiej i Dia lo gu Eu ro pej skie go we Lwo wie.
Dom Pol ski – Cen trum Kul tu ry Pol skiej i Dia lo gu Eu ro pej skie go we Lwo wie bę dzie ośrod kiem kul tu ry, na uki, pro mo cji ję zy ka pol -

skie go i pol skich tra dy cji na ro do wych oraz no wo cze snym cen trum me dial nym i kon fe ren cyj nym, dys po nu ją cym wie lo funk cyj ną sa lą
wi do wi sko wą i miej sca mi noc le go wy mi. 

Fe de ra cja Or ga ni za cji Pol skich na Ukra inie, To wa rzy stwo Kul tu ry Pol skiej Zie mi Lwow skiej, Ra da Kon sul ta cyj na Do mu Pol skie go we Lwo -
wie oraz Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska” zwra ca ją się z go rą cą proś bą o do ko ny wa nie do bro wol nych wpłat na bu do wę Do mu Pol skie go. 

Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska”
Kra kow skie Przed mie ście 64

00-322 War sza wa
NR RA CHUN KU BAN KO WE GO DO PRZE LE WÓW KRA JO WYCH: 

6010600076000033100016 0756
NR IBAN RA CHUN KU BAN KO WE GO 
DO PRZE LE WÓW ZA GRA NICZ NYCH: 

PL60 106000760000331000160756
kod BIC Ban ku: BPHK PLPK

Pro si my w ty tu le prze le wu po dać: „Dom Pol ski we Lwo wie”
www.do mpol ski wel wo wie.pl

Sza now ni Pań stwo,
Człon ko wie i sym pa ty cy Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Za na mi wie le mie się cy ak cji wy bor czych, po czy na jąc od wy bo rów sa mo rzą do wych
Ma zow sza, po przez pre zy denc kie, aż do wy bo rów par la men tar nych, któ re zmie ni ły
pol ską sce nę po li tycz ną dia me tral nie. W mię dzy cza sie od by ły się war szaw skie ak cje re -
fe ren dal ne, w któ rych da li śmy się po znać miesz kań com Ma zow sza ja ko War szaw ska i
Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa.

Dzię ki na szym do ko na niom - osią gnię tym z za cho wa niem trud nej neu tral no ści po li -
tycz nej - zy ska li śmy sym pa tię i po wa ża nie wśród wie lu waż nych i zna czą cych osób pol -
skiej sce ny po li tycz nej, a tak że wy bit nych przed sta wi cie li Po lo nii, prze no szą cych swo ją
ak tyw ność po li tycz ną do Sta re go Kra ju. – Cór ka Ge ne ra ła An der sa, Pa ni An na Ma ria
An ders, czło nek MWS, zo sta ła Mi ni strem w Rzą dzie Zjed no czo nej Pra wi cy, a od nie -
daw na - Se na to rem RP. - Dzię ki wspar ciu TA KICH OSÓB, wspo ma ga ją cych na szą ak -
tyw ność sa mo rzą do wą i pro pań stwo wą, bę dzie my jesz cze bar dziej po zy tyw nie wpły wać
na rze czy wi stość w ja kiej ży ją i pra cu ją miesz kań cy lo kal nych wspól not sa mo rzą do wych
War sza wy i Ma zow sza, a nasz przy kład bę dzie też pro mie nio wał na ca łą Pol skę.

W ostat nim cza sie Za rząd Wspól no ty zde cy do wał o zwo ła niu spra woz daw czo  -
wy bor cze go Zjaz du Wspól no ty, w dniu 1 paź dzier nik 2016 ro ku w War sza wie, na
któ rym de le ga ci Wspól no ty wy bio rą no we wła dze MWS.

Za pra sza my do współ pra cy z Ma zo wiec ką Wspól no tą Sa mo rzą do wą na rzecz roz -
wo ju Ma zow sza!

KON RAD RY TEL                      JA NUSZ ŚCI SKAL SKI
PRE ZES MWS                           SE KRE TARZ MWS

14 kwiet nia mi nę ło 1050 lat od
wy da rze nia, któ re roz po czę ło pro -
ces kształ to wa nia na szej toż sa mo -
ści a tak że zmie ni ło cał ko wi cie
dzie je ple mion za miesz ku ją cych
do rze cza Od ry, War ty i Wi sły.

O przy ję ciu przez księ cia Po lan Chrztu
w ob rząd ku za chod nim na pi sa ne zo sta ły
roz pra wy hi sto rycz ne. Po chy la ły się nad
tym fak tem za stę py kro ni ka rzy i hi sto ry -
ków. Wy da rze nie mia ło miej sce we dług
wszel kich przy pusz czeń w Gnieź nie w wi -
gi lię świąt wiel ka noc nych 966 ro ku. Mu -
sia ło ono zna leźć swo je miej sce w „Kro ni ce
Po la ków” Win cen te go Ka dłub ka, w dzie -
łach Dłu go sza oraz wcze śniej w pi smach
nie zna ne go z imie nia Gal la Ano ni ma.

To wła śnie Jan Dłu gosz uznał, że miej -
scem ce re mo nii by ło Gnie zno, skąd
Miesz ko kie ro wał ad mi ni stra cją ów cze sne -
go pań stwa i gdzie znaj do wał się naj waż -
niej szy ośro dek po li tycz ny. In ne przy pusz -
cze nia wska zu ją na Ostrów Led nic ki lub
Po znań. Naj bar dziej kon tro wer syj na wy -
da je się te za, że przy ję cie Po lan do gro na
na ro dów chrze ści jań skich od by ło się w Lu -
be ce al bo w Mag de bur gu. Ja ze swo jej stro -
ny do dał bym jesz cze je den punkt na ma -

pie gdzie chrzczo no na szych przod ków.
Jest to Bran den burg nad Ha we lą w po bli -
żu dzi siej sze go Ber li na. Dla cze go? O tym
nie co póź niej.

Jak każ de wy da rze nie zmie nia ją ce dia -
me tral nie ży cie lu dzi, Chrzest Pol ski był
pro ce sem gwał tow nym a jed no cze śnie
ewo lu cyj nym. Do pie ro dwa la ta po zma -
za niu z księ cia grze chu pier wo rod ne go na
zie miach za miesz ka łych przez pra pol skie
ple mio na zja wił się pierw szy hie rar cha
rzym skie go ko ścio ła. Był nim we dług

prze ka zu bi skup Jor dan. To on roz po czął
na „po waż nie” pierw szy etap chry stia ni -
za cji po za Gnie znem i Po zna niem. To wa -
rzy szy li mu, co oczy wi ste mi sjo na rze a
tak że oto cze nie księ cia. Ru szy li na „głę -
bię” i za czę li na uczać a co bar dziej praw -
do po dob ne tłu ma czyć pod sta wo we praw -
dy zwią za ne z no wą re li gią. Na pew no nie
był to pro ces „lek ki, ła twy i przy jem ny”.
Ob raz Ja na Ma tej ki przed sta wia ją cy za -
pro wa dze nie chrze ści jań stwa to tyl ko ale -
go ria i wy twór fan ta zji ar ty sty. Na le ży go

trak to wać, ja ko prze kaz i sym bol. Po wa lo -
ne i znisz czo ne u stóp księ cia Miesz ka po -
sa gi po gań skie nie ru nę ły w cią gu kil ku
mie się cy czy na wet lat. To wa rzy szy ły te -
mu za pew ne wy da rze nia, o któ rych hi sto -
ria mil czy al bo chce za po mnieć. Wszel kie
re wo lu cje, rów nież w śre dnio wie czu nie
mo gły się od być bez tak zwa nych skut ków
ubocz nych. Bunt i opór prze ciw ko no we -
mu po rząd ko wi jest za wsze. Zwłasz cza
wte dy, gdy do ty czy to zmian go dzą cych w
tra dy cję i prze ka zy wa ne z po ko le nia na
po ko le nie zwy cza je. Wy obraź my so bie
spo łecz ność za ko rze nio ną w wie rze nia,
któ re mu skła da się z dnia na dzień pro po -
zy cję wia ry w Bo ga -Czło wie ka. Bó stwo
naj wyż sze -słoń ce, urzęd ni cy ksią żę cy ka -
za li za stą pić wia rą w Je zu sa, któ ry ich zda -
niem miał oczy, uszy i wy glą dał po dob nie
do każ de go Lest ka, Buź dzi wo ja czy Ma ło -
wu ja. To mu sia ło bu dzić opór, zdzi wie nie,
lęk a co gor sze być mo że śmiech i kpi ny.
Nie moż na wy klu czyć, że oprócz do brej
no wi ny nie sio nej przez mi sjo na rzy mu sia -
ły być uży te „in ne” ar gu men ty w ce lu jak
to się dzi siaj mó wi „za pro wa dze nia spo ko -
ju spo łecz ne go”.

Wra ca jąc do mo jej teo rii o Chrzcie Pol -
ski pod Ber li nem. Na tu ral nie nie jest to

żad ną praw dą i ma na ce lu wy wo ła nie za -
in te re so wa nia tek stem na tak zwa ny „okle -
pa ny” te mat. 

Ale w każ dej pro wo ka cji i każ dym „prze -
ry so wa niu” fak tów jest ziar no praw dy. 

Ja kiś czas te mu od wie dzi łem w hi sto -
rycz ne mia sto Bran den burg nad Ha we lą
(pier wot nie sło wiań ska Bren na, gród ple -
mie nia Sto do ran, od 948 ro ku z prze rwa mi
sie dzi ba bi skup stwa). Bran den bur ska ka te -
dra św. Pio tra i Paw ła, któ ra nie gdyś by ła
pierw szą sie dzi bą bi sku pią na wschód od
El by, uka zu je kul tu rę i po boż ność tej oko li -
cy. Hi sto ria po wsta nia te go ko ścio ła jest po -
wią za na z za ło że niem mia sta. W ka te dral -
nym mu zeum znaj du ją się licz ne śre dnio -
wiecz ne skar by, jak na przy kład oł ta rze,
rzeź by, do ku men ty a tak że  li tur gicz ne
przed mio ty oraz sza ty. Za in te re so wa nie bu -
dzi ogrom na ka mien na chrzciel ni ca, w któ -
rej we dług in skryp cji ochrzczo no wie lu Sło -
wian, ży ją cych w po mro kach po gań stwa.
To wa rzy szą cy mi hi sto ryk śre dnio wie cza,
stwier dził z prze ką sem, że wie lu na szych
sło wiań skich po bra tym ców nie tra fi ło tu z
nie przy mu szo nej wo li. By ło w tym stwier -
dze niu za pew ne wie le gorz kiej praw dy.

JE RZY WOŹ NIAK 

Po wsta je Dom Pol ski we Lwo wie!

Chrzci ny Sło wian pod Ber li nem
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War sza wa…mia sto mo je a w nim…! Sło wa
tej pio sen ki roz brzmie wa ją przed każ dym
me czem na Ła zien kow skiej. Bu du ją przy wią -
za nie do mia sta i po ka zu ją je go si łę. Na su -
wa ją jed nak re flek sje, czym mo że War sza wa
po szczy cić się po za Sta dio nem Le gii? Na
ma pie mia sta nie wi dać wie lu punk tów spor -
to wych. Are na Ur sy nów, sta dion Skry, War -
sza wian ka czy Gwar dia. Po za tą pierw szą,
po zo sta łe to ob raz wie lo let nich za nie dbań,
a i ur sy now ski obiekt to je dy nie 1500 ha la.
Czy to du żo na sto li cę kra ju? Ktoś mo że po -
wie dzieć, że ma my prze cież pię cio ty sięcz ny
Tor war i Sta dion Na ro do wy. Ma my, ale one
są in fra struk tu rą pań stwo wą,a Tor war pod
wzglę dem wiel ko ści nie mie ści się w dwu -
dzie st ce obiek tów ha lo wych w Pol sce.  

Sze reg za nie dbań i brak re al ne go za in te re so wa nia spo -
wo do wa ły, że war szaw ski sport nie ma sys te mu. Brak
obiek tów nie da je moż li wo ści bu do wa nia sil ne go spor tu.
Wi dząc pró by prze ko ny wa nia war sza wia ków do iden ty -
fi ko wa nia się z mia stem, do pła ce nia po dat ków, dzi wię
się, że nie za uwa żo no po ten cja łu, ja ki jest w miej skim
spo rcie. To naj prost szy i naj tań szy spo sób na bu do wa nie
lo kal nej toż sa mo ści. O ile ła twiej by ło by prze ka zać ta ką
in for ma cje, gdy by war szaw scy siat ka rze, ko szy ka rze czy
pił ka rze ręcz ni wal czy li o ty tuł Mi strza Pol ski? 

O ile by wzro sła świa do mość miesz kań ców, gdy by
to od by wa ło się w naj więk szej ha li w Pol sce?

Ha la dla War sza wy to te mat wie lo krot nie po wra -
ca ją cy. Wszy scy mó wią o po trze bie jej bu do wa nia,
ale nikt na to nie ma po my słu! Mu si ona po wstać,
ale bra ku je re al ne go ar gu men tu, że by za cząć ją bu -
do wać. Ta kie go, ja kim by ły Mi strzo stwa Eu ro py dla
Sta dio nu Na ro do we go. Oka za ło się, że po mi mo
trud no ści po tra fi li śmy obiekt zbu do wać. Po mi mo
czar nych sce na riu szy dzia ła i jest wi zy tów ką mia sta
i pań stwa. Po jed nym me czu Mi strzostw Świa ta w
siat ków ce błęd nie sta ra się go prze kształ cić w
obiekt ha lo wy, któ rym ni gdy nie bę dzie. War sza wa
mu si wy bu do wać ha lę i to ja ko ele ment ob cho dów
100le cia Od zy ska nia Nie pod le gło ści! 

Obiekt, któ ry bę dzie naj więk szy i naj bar dziej funk -
cjo nal ny to wspa nia ły po mysł na ży wy po mnik wy sił -
ku na ro du sprzed 100 lat. Je że li je go funk cje po łą czy -
my z mul ti me dial nym mu zeum hi sto rii Pol ski 1918-
2018, to bę dzie to bar dzo waż ny ele ment bu do wa nie
na szej toż sa mo ści. Po łą cze nie prze szło ści z przy szło -
ścią to wspa nia ła lek cja dla mło dych Po la ków, któ rzy
hi sto rią in te re su ją się co raz mniej. A war to! 

"Na ród, któ ry nie sza nu je swej prze szło ści nie za -
słu gu je na sza cu nek te raź niej szo ści i nie ma pra wa
do  przy szło ści” – sło wa Mar szał ka Pił sud skie go
sprzed 100 lat są w obec nym cza sie bar dzo wy raź -
ne i do no śne! 

Nie mo że my już dłu żej cze kać z tym, co nie unik -
nio ne. Na le ży pod jąć de cy zję. Lo ka li za cja  i pro jekt
to rze czy, któ re bę dą waż ne, ale do pie ro jak zde cy -
du je my. My de cy zję już pod ję li śmy. Za wią za li śmy
sto wa rzy sze nie ha la dla war sza wy.pl. To pierw szy
krok do po wsta nia obiek tu, któ ry zo sta nie otwar ty
11 li sto pa da 2018 ro ku.  Każ dy, ko mu na sza idea
jest bli ska, mo że do nas przy stą pić.

Zmień my ob li cze War sza wy, na ja kie War sza wa za -
słu gu je!  

MAR CIN BAŃ CE ROW SKI 

W tym  ro ku mi ja 76 rocz ni ca
zbrod ni ka tyń skiej i 6 rocz ni ca ka -
ta stro fy smo leń skiej dla te go po -
sta no wi łem po raz ko lej ny udać
się do Smo leń ska by od dać hołd
ofia rom na ro do wej ka ta stro fy
sprzed 6 lat, a wśród nich me mu
nie od ża ło wa ne mu star sze mu bra -
tu Ste fa no wi Me la ko wi, któ ry był
jed nym z 96 uczest ni ków te go tra -
gicz ne go lo tu Tu po le wa 154M w
kwiet niu 2010r. Dla mnie był to już
trze ci wy jazd do Smo leń ska i my -
ślę, że nie ostat ni.    

Nada ży ła się przy tym szcze gól na oka zja,
z któ rej mo głem sko rzy stać, że na to miej -
sce uda wa ła się licz na po nad 180 oso bo wa,
ofi cjal na, pań stwo wa de le ga cja - któ rej prze -
wod ni czy ła peł no moc nicz ka pre mier Be -
aty Szy dło ds. dia lo gu mię dzy na ro do we -
go  An na Ma ria An ders - na uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce 76 rocz ni cę zbrod ni ka tyń -
skiej i 6 rocz ni cę ka ta stro fy smo leń skiej. 

Dla pa ni mi ni ster  ten wy jazd był
ogrom nym prze ży ciem, bo jak sa ma po -
wie dzia ła "Ja w Smo leń sku ni gdy w ży ciu
nie by łam. A zna łam oso bi ście pre zy den ta
Le cha Ka czyń skie go i je go mał żon kę. Pre -
zy dent Ry szard Ka czo row ski był bli skim
przy ja cie lem mo jej ro dzi ny. Cie szę się, że
mam moż li wość zło że nia im hoł du".

W skład de le ga cji we szli m.in.: przed -
sta wi cie le Ro dzin Ka tyń skich i  ro dzin
ofiar ka ta stro fy smo leń skiej, se kre tarz Ra -
dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa
An drzej Ku nert, pre zes Fe de ra cji Ro dzin

Ka tyń skich Iza bel la Sa riusz -Skąp ska,
przed sta wi cie le Mi ni ster stwa  Kul tu ry, a
tak że or ga ni za cji spo łecz nych i in sty tu cji
kul tu ral nych m.in. Mu zeum Ka tyń skie -
go, du chow ni, har ce rze i ucznio wie z ca łej
Pol ski ze szkół imie nia ofiar Ka ty nia.

Róż ne by ły mo ty wy ja ki mi kie ro wa li
się uczest ni cy te go rocz ni co we go przy jaz -
du: jed ni, młod si by li tu po raz pierw szy,
dla in nych by ła to ko lej na już bo le sna wi -
zy ta, jesz cze in ni mie li oka zję od wie dzić
gro by na cmen ta rzu po mor do wa nych żoł -

nie rzy pol skich w po bli skim Ka ty niu.
Wie lu pod kre śla ło, że czy nią to z po trze -
by ser ca, po trze by spo tka nia osób bli skich
tych, któ rzy tu zgi nę li, osób na za wsze po -
łą czo nych wspól ną tra ge dią. 

W Ka ty niu ro dzi ny ofiar oraz przed sta -
wi cie le władz pol skich i ro syj skich zło ży li
wień ce, na stęp nie od mó wio no pod prze -
wod nic twem bi sku pa An to nie go Dy dy -
cza mo dli twę eku me nicz ną z frag men -
tem Li ta nii do Mat ki Bo żej. "Ta mo dli twa
by ła z pew no ścią bli ska wszyst kim tym,

któ rzy tu zgi nę li" – stwier dził na za koń -
cze nie ksiądz bp A.Dy dycz.

"Dziś pa mię ta jąc o każ dej kro pli pol -
skiej krwi, od da je my na szym bo ha te rom
na leż ną im cześć i obie cu je my, że uczy ni -
my wszyst ko co w na szej mo cy, aby pa -
mięć o każ dym z nich ni gdy nie zgi nę ła"
- po wie dzia ła w swym wy stą pie niu z ko lei
pa ni An na Ma ria An ders.

W Smo leń sku de le ga cje zło ży ły wień ce
i za pa li ły zni cze przed pa miąt ko wą brzo -
zą. Pod brzo zą, bo wiem  mi mo, że od ka ta -

stro fy mi nę ło 6 lat po za skrom nym krzy -
żem, ta bli cą na ka mie niu i sym bo licz ną
brzo zą - na dal jed nak w tym miej scu  bra -
ku je po mni ka z praw dzi we go zda rze nia.
Wła dze obu kra jów nie mo gą się cią gle po -
ro zu mieć w tej spra wie, a obec nie po po -
wro cie do wła dzy Wła di mi ra Pu ti na po -
mnik za czął Ro sja nom wy raź nie prze szka -
dzać i szan se na je go bu do wę ma le ją.

I bra ku je jesz cze jed ne go; wy ja śnie nia ca -
łej praw dy o tym tra gicz nie za koń czo nym
lo cie Tu po le wa 154M. W związ ku z tym
bli scy tych co zgi nę li pod Smo leń skiem
zwra ca ją się i upo mi na ją do tych, któ rzy ma -
ją wpływ na wy ja śnie nie tra ge dii smo leń -
skiej - za rów no rzą dzą cych, człon ków ko mi -
sji po wo ła nych do wy ja śnie nia oko licz no ści
te go zda rze nia, jak i wszel kich śled czych - o
wzmo że nie wy sił ków w ce lu do tar cia do
praw dy i usta le nia win nych tra ge dii.

Pod su mo wu jąc oce niam ten wy jazd ja -
ko bar dzo wszyst kim po trzeb ną  for mę
wspól ne go uczcze nia pa mię ci ofiar i za -
ma ni fe sto wa nia na szej so li dar no ści z ich
ro dzi na mi.

Naj bar dziej jed nak nas bo li fakt, że mi -
ja już szó sty rok jak cze ka my na de cy zję or -
ga nów na sze go pań stwa w spra wie wznie -
sie nia po mni ka w cen trum War sza wy sto -
li cy Pol ski.  

Niech 10 kwiet nia bę dzie za wsze już
dniem mo dli twy, re flek sji, pa mię ci,
wspo mnień o so wiec kiej zbrod ni lu do bój -
stwa w le sie ka tyń skim do ko na nym na
jeń cach wo jen nych, na ofi ce rach Woj ska
Pol skie go w 1940r. oraz 96 Po la ków któ -
rzy zgi nę li w ka ta stro fie lot ni czej pod
Smo leń skiem.  

JÓ ZEF ME LAK
KO MI TET KA TYŃ SKI 

Zmie nić ob li cze War sza wy. Pro jekt ha la dla war sza wy.pl!

Mo je wspo mnie nie ze Smo leń ska i Ka ty nia
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7 kwiet nia 2016r. w war szaw skim ZOO od by ła
się Ce re mo nia Wrę cze nia Wy róż nień im. An to -
ni ny i Ja na Ża biń skich dla Po la ków, któ rzy ra -
to wa li Ży dów w cza sie II woj ny świa to wej.

Na gro dę imie nia ge ne ra ła Wła dy sła wa An der sa „Vi ro iu sto et
rec to”, usta no wio ną przez cór kę ge ne ra ła, se na tor An nę Ma rię
An ders za za an ga żo wa nie w pra cę i dzia łal ność Pol skie go To wa -
rzy stwa Spra wie dli wych Wśród Na ro dów Świa ta przy zna no pa -
ni An nie Stu onic kiej -Ban do, pa ni Ali cji Schnepf -Szcze pa nek
oraz pa nu Jó ze fo wi Wa lasz czy ko wi.

Spo ty ka my się do kład nie w miej scu, gdzie bo ha ter scy pań -
stwo Ża biń scy przez ca łą woj nę ra to wa li ży cie pol skich Ży dów.
Każ de go dnia na ra ża jąc sie bie sa mych na śmierć z rąk oku pan -
tów. Spo tka nie to ma szcze gól ną war tość, bo wiem z ini cja ty wą

zor ga ni zo wa nia tej uro czy sto ści wy szła izra el ska Fun da cja
„From the Dep ths”. Ta Fun da cja na cze le ze swym  za ło ży cie -
lem i pre ze sem Jon nym Da niel sem do strze gła, że po moc ja kiej
Po la cy udzie la li swym Ży dow skim Współ o by wa te lom Rze czy -
po spo li tej nie jest na le ży cie zna na w świe cie i za słu gu je na przy -
po mi na nie i upa mięt nie nie – po wie dzia ła An na Ma ria An ders.

An na Ma ria An ders na wo ły wa ła do pa mię ci o tych Po la kach,
któ rzy w cza sie woj ny za po moc swych ży dow skim Bra ciom nie -
raz pła ci li naj wyż szą ce nę.

Dzi siaj obo wiąz kiem nas wszyst kich jest pa mię ta nie o tym
(…). Dla te go zde cy do wa łam się przy znać dzi siaj po raz pierw szy
na gro dę imie nia Ge ne ra ła Wła dy sła wa An der sa. Na gro dę dla
Lu dzi Pra wych i Spra wie dli wych. Bę dzie ona ho no ro wa ła oso by
za słu żo ne w róż nych dzie dzi nach i sfe rach na sze go ży cia, ale
dzi siaj tra fi ła w rę ce trzech osób, któ re po świę ci ły się roz wi ja niu
i pro wa dze niu Pol skie go Sto wa rzy sze nia Spra wie dli wych
Wśród Na ro dów Świa ta – mó wi ła cór ka ge ne ra ła.

An na Ma ria An ders przy zna ła na gro dy "Vi ro iu sto et rec to"

Kon tro wer syj ne in we sty cje pry wat ne wy ra -
sta ją ce w War sza wie jak grzy by po desz czu
aku rat tam, gdzie nie uchwa lo no miej sco -
wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, pu blicz ne in we sty cje bu dzą ce gło śny
sprze ciw lo kal nych spo łecz no ści po nad po -
dzia ła mi od le wa do pra wa, nie uzna wa nie
przez wła dze mia sta wy bra nych za rzą dów
dziel nic, wresz cie - brak wi zji roz wo ju mia sta
po dzie la nej przez je go miesz kań ców (for -
mal nie obo wią zu ją ca „Stra te gia Roz wo ju
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy do 2020 ro -
ku” po cho dzi z cza sów Le cha Ka czyń skie -
go!) to symp to my tej sa mej cho ro by m. st.
War sza wy: sto łecz ny sa mo rząd cier pi na de -
fi cyt de mo kra cji. In sty tu cje de mo kra cji
przed sta wi ciel skiej w sto li cy sta ły się dro gą
w utrzy ma niu fa sa dą.

Fa sa do wa jest ra da mia sta. Wy bór rad nych miej -
skich w War sza wie przy po mi na bar dziej wy bo ry do
Sej mu niż kam pa nię sa mo rzą do wą. W sto li cy je den
rad ny miej ski przy pa da na 23 tys. upraw nio nych do
gło so wa nia, pod czas gdy w ko lej nych pod tym wzglę -
dem mia stach, Kra ko wie i Ło dzi - przy pa da na 14 ty -
się cy. Jesz cze bar dziej ude rza ją ce jest po rów na nie
wiel ko ści okrę gów wy bor czych. W War sza wie okręg
li czy prze cięt nie 150 tys. wy bor ców, a w Kra ko wie i
Ło dzi 70 tys. In ny mi sło wy, war szaw ski kan dy dat na
rad ne go mu si do trzeć do dwu krot nie więk szej licz by
wy bor ców niż kra kow ski i łódz ki, a do wie lo krot nie
więk szej ich licz by niż w po zo sta łych mia stach. Do tar -
cie do 150 ty się cy osób nie jest zresz tą moż li we nie
tyl ko w cza sie kam pa nii wy bor czej, ale i w cią gu czte -
ro let niej ka den cji. Na do miar złe go wiel kość okrę gów
wy bor czych po wo du je, że wspól ne li sty kan dy da tów
ma ją tak róż nią ce się mię dzy so bą dziel ni ce, jak We so -
ła i Tar gó wek czy Ur sus i Be mo wo.

Skut kiem te go kan dy da ci na rad nych miej skich są
ano ni mo wi dla oby wa te li, któ rzy przy ich wy bo rze
kie ru ją się sym pa tia mi do nazw zna nych ugru po wań
po li tycz nych. Szan se lo kal nych ko mi te tów, gru pu ją -
cych dzia ła czy spo łecz nych zna nych w ska li osie dla czy
na wet ca łej dziel ni cy, są zni ko me. W tej sy tu acji du że
par tie po li tycz ne mo gą so bie po zwo lić na kom po no -
wa nie list kan dy da tów z nie zna nych po za par tią dzia -
ła czy, dla któ rych man dat rad ne go sta je się ro dza jem

sty pen dium. Par tia w za mian ocze ku je lo jal no ści w
gło so wa niach oraz bra ku dys ku sji i kło po tli wych dla
urzęd ni ków in ter pe la cji. Tak jest w przy pad ku par tii
rzą dzą cej (dziś w War sza wie to PO, ale me cha nizm
jest sta ły). W przy pad ku par tii opo zy cyj nej - ow szem,
par tia ocze ku je od rad nych jak naj ostrzej szych dys ku -
sji, lecz dla miesz kań ców mia sta dys ku sje na se sji nie
ma ją żad ne go zna cze nia, gdyż rad nych obo wią zu je
dys cy pli na par tyj na i wnio ski opo zy cji prze gry wa ją w
gło so wa niu. Lo jal ność rad nych wo bec par tii rzą dzą cej
jest po głę bia na za trud nia niem ich w in sty tu cjach pu -
blicz nych kon tro lo wa nych przez par tię.

I tak ra da m. st. War sza wy prze sta ła być or ga nem
de mo kra cji przed sta wi ciel skiej. Z mo cy usta wy ma
ogrom ne kom pe ten cje, ale zaj mu je się głów nie me cha -
nicz nym za twier dza niem pro jek tów two rzo nych
przez urzęd ni ków śred nie go szcze bla, któ rzy dla
miesz kań ców mia sta po zo sta ją ano ni mo wi. 

Fa sa do we są rów nież ra dy dziel nic, przy czym w ich
przy pad ku sło wo „fa sa do wość” ozna cza zja wi sko
wprost prze ciw ne. Wy bo ry do nich nie są zbyt upar -
tyj nio ne, dziel ni co wi rad ni są zna ni miesz kań com,
któ rzy z ich pra cą wią żą du że na dzie je, tyl ko że... ra dy
dziel nic nie ma ją prak tycz nie żad nych kom pe ten cji.
Zaj mu ją się wy łącz nie opi nio wa niem pro jek tów
uchwał ra dy mia sta, któ ra i tak de cy du je zgod nie z
dys cy pli ną par tyj ną opi sa ną po wy żej. 

Obec ny kształt war szaw skie go sa mo rzą du jest już
ko lej nym roz wią za niem ustro jo wym po 1989 r. W
pierw szej ka den cji (1990-1994) mie li śmy sil ne dziel -
ni ce -gmi ny i sła bą ra dę mia sta zło żo ną z przed sta wi cie -
li dziel nic -gmin. W ko lej nych dwóch ka den cjach
(1994-2002) mie li śmy na dal sil ne gmi ny i wzmoc nio -
ną, po cho dzą cą z wy bo rów bez po śred nich ra dę mia sta,
któ ra fi nan so wo by ła za leż na od gmin, co ge ne ro wa ło
nie ustan ne kon flik ty. Od 2002 r. War sza wa jest jed ną
sil ną gmi ną, na to miast do tych cza so we gmi ny zre du ko -
wa no do po zba wio nych kom pe ten cji jed no stek po -
moc ni czych - dziel nic, któ rych sze fom po zo sta wio no
na po cie chę ty tu ły bur mi strzów, pod wzglę dem praw -
nym nie ma ją ce nic wspól ne go z praw dzi wy mi bur mi -
strza mi gmin. Ta ki mo del po wstał w re ak cji na wcze -
śniej sze trud no ści pro wa dze nia po li ty ki ogól no miej -
skiej z udzia łem gmin, któ re kie ro wa ły się do brem swo -
ich miesz kań ców a nie in te re sem ca łe go mia sta. 

Od bie ra jąc dziel ni com nie mal wszyst kie kom pe ten -
cje, wy la no jed nak dziec ko z ką pie lą. Zgod nie z usta wą
z 2002 r. za kres kom pe ten cji prze ka zy wa nych dziel ni -
com, z wy jąt kiem za rzą dza nia bu dyn kiem urzę du
dziel ni cy i eks plo ata cji lo ka li ko mu nal nych, za le ży od
do brej wo li władz mia sta. Szyb ko oka za ło się, że ugru -
po wa nia rzą dzą ce War sza wą - nie za leż nie od barw par -
tyj nych - nie wy ka zu ją skłon no ści do de kon cen tra cji za -
dań ani de cen tra li za cji wła dzy na rzecz dziel nic. 

Ze rwa nie z fa sa do wo ścią dziel ni co we go sa mo rzą du
wy ma ga za pi sa nia kom pe ten cji dziel nic w usta wie, tak
by nie mo gły być one pod wa ża ne przez wła dze mia sta.

Dziel ni ca po win na sa mo dziel nie za rzą dzać znaj du ją -
cy mi się na jej te re nie in sty tu cja mi słu żą cy mi spo łecz -
no ści lo kal nej: pla ców ka mi oświa ty ob ję ty mi re jo ni za -
cją, za kła da mi lecz nic twa otwar te go, żłob ka mi, ośrod -
ka mi po mo cy spo łecz nej, do ma mi kul tu ry itd. Usta wa
po win na usta lić ka ta log de cy zji ad mi ni stra cyj nych wy -
da wa nych w dziel ni cy nie z upo waż nie nia pre zy den ta
mia sta, lecz sa mo ist nie. Po win ny zna leźć się wśród
nich w szcze gól no ści de cy zje z za kre su po li ty ki spo -
łecz nej, za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ochro ny
śro do wi ska, ewi den cji lud no ści, dzia łal no ści go spo dar -
czej oraz po dat ków i opłat lo kal nych. Dziel ni ca po win -
na mieć też pew ną swo bo dę pro gra mo wa nia swo je go
roz wo ju, m. in. po przez kształ to wa nie bu dże tu oraz
uchwa la nie miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Od gmi ny ta ka dziel ni ca róż ni ła by się
tyl ko w kil ku istot nych punk tach: nie po sia da ła by oso -
bo wo ści praw nej lecz zdol ność praw ną m. in. w za kre -
sie pra wa pra cy i za mó wień pu blicz nych; nie two rzy ła -
by do ku men tów stra te gicz nych, ta kich jak stu dium
uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, stra te gia zrów no wa żo ne go roz wo ju sys te -
mu trans por to we go, pro gram ochro ny śro do wi ska itd.;
bu dżet mia ła by po mniej szo ny o część słu żą cą re ali za cji
za dań ogól no miej skich, przy czym je go wiel kość wy ni -
ka ła by z al go ryt mu usta wo we go, a nie z do brej wo li
pre zy den ta mia sta, tak jak się to dzie je obec nie.

Zwięk sze nie kom pe ten cji rad i za rzą dów dziel nic
mu si iść w pa rze z prze nie sie niem nad zo ru nad ni mi
od pre zy den ta i ra dy mia sta do wo je wo dy i re gio nal nej
izby ob ra chun ko wej, po dob nie jak w przy pad ku in -
nych jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Ist nie ją ca
obec nie moż li wość za wie sza nia uchwał rad dziel nic
przez pre zy den ta mia sta i uchy la nia ich przez ra dę
mia sta jest jed nym z klu czo wych na rzę dzi ubez wła -
sno wol nia nia dziel nic.

Je że li do te go do ło ży ło by się wpro wa dze nie jed no -
man da to wych okrę gów wy bor czych w wy bo rach rad
dziel nic, zwięk sza ją cych szan se nie par tyj nych dzia ła -
czy lo kal nych, to sa mo rząd dziel ni co wy miał by szan sę
stać się sil ną re pre zen ta cją miesz kań ców pra cu ją cą na
ich rzecz. Na le ży za uwa żyć, że pro por cjo nal ne wy bo -
ry rad nych dziel ni co wych są sprzecz ne z obec nie obo -
wią zu ją cą w pol skim sa mo rzą dzie za sa dą, zgod nie z
któ rą w jed nost kach sa mo rzą du te ry to rial ne go nie
ma ją cych kom pe ten cji po wia to wych i wo je wódz kich,
a ta ki mi są dziel ni ce m. st. War sza wy, rad nych wy bie -
ra się w sys te mie więk szo ścio wym. 

Wzmoc nie nie dziel nic uła twi z ko lei wal kę z fa sa do -
wo ścią ra dy mia sta. Dla mia sta i je go miesz kań ców szko -
dli wa jest nie ty le sa ma dys cy pli na par tyj na rad nych,
lecz fakt po sia da nia przez jed ną z par tii bez względ nej
więk szo ści pod czas gło so wań. Dla te go naj prost szym
środ kiem za rad czym jest po sze rze nie skła du ra dy mia -
sta po przez do łą cze nie do 60 rad nych wy bie ra nych w
wy bo rach bez po śred nich po dwóch przed sta wi cie li po -
szcze gól nych dziel nic. Ta cy rad ni miej scy by li by wy bie -
ra ni przez rad nych dziel ni co wych ze swe go gro na i w
każ dej chwi li mo gli by być od wo ła ni, co zmniej sza ło by
ich chęć pod po rząd ko wy wa nia się dys cy pli nie na rzu ca -
nej w ra dzie mia sta przez par tie. Dba li by o in te res swo -
jej dziel ni cy, ale su ma par ty ku la ry zmów (36 we dług
sta nu na dziś) nie prze wa ża ła by in te re su ogól no miej -
skie go (60). Ma ło jest też praw do po dob ne, by ja kaś par -
tia uzy ska ła w wy bo rach do ra dy mia sta 49 na 60 man -
da tów, a do pie ro ta ki wy nik da wał by jej bez względ ną
więk szość w 96-oso bo wej ra dzie mia sta. W ta kich wa -
run kach miej scy rad ni pra co wa li by zu peł nie ina czej.

MA CIEJ BIA ŁEC KI
PIERW SZA WER SJA TEK STU 

UKA ZA ŁA SIĘ NA WWW.MPOL SKA 24.PL.

Sa mo rząd nie mo że być fa sa do wy
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Rząd Pra wa i Spra wie dli wo ści wpro wa dził
no we li za cję usta wy o sys te mie oświa ty, któ ra
co fa obo wią zek szkol ny dla sze ścio lat ków.
Ro dzi ce ma ją pra wo de cy do wać czy ich
dziec ko roz pocz nie na ukę w pierw szej kla sie. 

Pro jekt za ak cep to wa ny przez Sejm za kła da rów nież
znie sie nie obo wiąz ku przed szkol ne go dla pię cio lat -
ków. Ozna cza to po wrót do obo wiąz ku szkol ne go dla
dzie ci w wie ku sied miu lat i przed szkol ne go dla dzie -
ci w wie ku lat sze ściu. Utrzy ma ne zo sta nie tak że pra -
wo do wy cho wa nia przed szkol ne go dla dzie ci czte ro -
let nich. 

Dziec ko 6-let nie, na wnio sek ro dzi ców, mo że roz -
po cząć na ukę w kla sie I szko ły pod sta wo wej, obo wią -
za ne są od być rocz ne przy go to wa nie przed szkol ne w
od dzia le przed szkol nym. Obo wią zek ten roz po czy na
się z po cząt kiem ro ku szkol ne go w ro ku ka len da rzo -
wym, w któ rym dziec ko koń czy 6 lat.

6-lat ki wró cą do przed szko li
Do tych czas "ze rów ki" znaj do wa ły się w szko łach

pod sta wo wych. Po zmia nie usta wy od dzia ły dla 6-lat -
ków po wsta ną w przed szko lach.

- Zmie ni ła się usta wa, któ ra mó wi wy raź nie, że ro -
dzi ce 6-lat ków ma ją pra wo wy bo ru miej sca gdzie dzie -

ci bę dą od by wać rocz ne przy go to wa nie do szko ły. W
na szym przed szko lu licz ba miejsc dla dzie ci 6-let nich
nie by ła ogra ni czo na. Utwo rzy li śmy je den od dział -
po wie dzia ła dy rek tor przed szko la nr 4 im. Ju lia na Tu -
wi ma w Ra do miu. 

Jed nak nie wszyst kim 
ten po mysł przy padł do gu stu.

- Uwa żam, że de cy zja o po zo sta wie niu 6-lat ków w
przed szko lach jest de cy zją, któ ra wstrzy mu je ich pra -
wi dło wy roz wój - mó wi wi ce pre zy dent Ka rol Se mik.

- Ro dzi ce są ra czej za do wo le ni z tej zmia ny. Ma my
wie lu chęt nych. Uda nam się otwo rzyć dwa od dzia ły
dla 6-lat ków - in for mu je dy rek tor ra dom skie go przed -
szko la.

Zda nia ro dzi ców są po dzie lo ne. 
- Wo la ła bym, że by mój syn cho dził do "ze rów ki",

któ ra jest w szko le. Chcia ła bym, że by po wtó rzył rok,
ale nie w przed szko lu. By ło by to od po wied nie przy go -
to wa nie do edu ka cji szkol nej - mó wi jed na z mam.

- Do brze, że po ja wi ła się moż li wość "ze ró wek" w
przed szko lach. 6-lat ki są za ma łe, że by cho dzić do
szko ły ra zem z 12-lat ka mi! - in ne zda nie na ten te mat
ma ma Ani.

Za brak nie miejsc na 3-lat ków?
Po mysł po wro tu sze ścio lat ków do przed szko li bu dzi

wąt pli wo ści wśród sa mo rzą dow ców. W związ ku z tym,
że w tym ro ku w przed szko lach zo sta nie 73% dzie ci 6-
let nich, któ re nie pój dą do szko ły mo że zda rzyć się tak,
że nie dla wszyst kich 3-lat ków znaj dą się miej sca. 

- Miej sca dla dzie ci 4,5 i 6-let nich w przed szko lach
mu szą się zna leźć. Na to miast ro dzi ce 3-lat ków nie są
ob ję ci pra wem do wy cho wa nia przed szkol ne go - tłu -
ma czy Ka rol Se mik.

Ma my, więc za pew nie nie, że w ra dom skich przed -
szko lach nie za brak nie miejsc dla 6-lat ków, któ rych ro -
dzi ce nie chcą, aby ich dzie ci szły do I kla sy. A ta kich
ro dzi ców jest wie lu, bo aż 73%. 

KRZYSZ TOF GÓ RAK

W ra dom skich przed szko lach po wsta ną od dzia ły dla 6-lat ków. Co z 3-lat ka mi?

RA MO WE ROZ WIĄ ZA NIA DLA WY SO KO -

ENER GOSZ CZĘD NYCH BU DYN KÓW 

PA SYW NYCH O ZU ŻY CIU ENER GII 

NA CE LE GRZEW CZE 15kWh/M2ROK.
Bu dyn ki wy so ko ener go osz częd ne ce chu ją się

przede wszyst kim ni skim za po trze bo wa niu na ener -
gię oraz wy so ki mi stan dar da mi tech nicz ny mi i użyt -
ko wy mi. Te go ty pu bu dyn ki po wsta ją od 1991r. w
kra jach Eu ro py Za chod niej, po sia da ją róż ną  wiel kość
i funk cję, a ja kość ich re ali za cji zo sta ła po twier dzo na
nie za leż ny mi cer ty fi ka ta mi.

Bu dyn ki pa syw ne dzię ki wy so kiej ja ko ści prze gro -
dom ze wnętrz nym oraz in sta la cjom wen ty la cji me -
cha nicz nej z od zy skiem cie pła wy ko rzy stu ją we -
wnętrz ne (użyt kow ni cy) oraz ze wnętrz ne (ener gia
słoń ca) zy ski cie pła do ce lów grzew czych. Roz wią za -
nia bu dow la ne i in sta la cyj ne słu żą ce te mu ce lo wi są
wpro wa dza ne kom plek so wo i ze szcze gól ną uwa gą w
trak cie ca łe go pro ce su in we sty cyj ne go (od pro jek tu po
re ali za cję).

Pa trząc sze rzej, po za bez po śred ni mi ko rzy ścia mi
dla użyt kow ni ka stan dard pa syw ny zna czą co wpły wa
na roz wój pol skich za awan so wa nych tech no lo gii bu -
dow la nych oraz two rze nie pol skich miejsc pra cy, a
tak że przy czy nia się do nie za leż no ści ener ge tycz nej
Pol ski.

Ja kie są naj waż niej sze ko rzy ści  wy ni ka ją ce z wpro -
wa dze nia stan dar du bu dyn ku  pa syw ne go lub wy so -
ko ener go osz częd ne go :

• Zmniej szo ne kosz ty użyt ko wa nia bu dyn ku o
85% przy do dat ko wych na kła dach in we sty cyj nych
wy no szą cych od 5 do 8% w za leż no ści od ty pu bu -
dyn ku  (przy kła do we ze sta wie nie po ni żej).

• Wy so ki kom fort ter micz ny w okre sie zi mo wym
dzię ki bar dzo do brze izo lo wa nym prze gro dom ze -
wnętrz nym – brak od czu cia chło du ze stro ny ścian i
okien.

• Do bry mi kro kli mat we wnętrz ny la tem dzię -
ki wstęp ne mu schło dze niu i osu sze niu po wie trza
wen ty la cyj ne go w grun to wym wy mien ni ku cie -
pła oraz dzię ki bar dzo do brej ochro nie ciepl nej
ścian i okien.

• Wy so ka ja kość po wie trza we wnętrz ne go dzię ki
wen ty la cji me cha nicz nej – ni skie stę że nie CO2.

• Wy so ka trwa łość tech nicz na bu dyn ku – eli mi -
na cja most ków ter micz nych a w efek cie za wil go ceń i
za grzy bień w po wło ce ze wnętrz nej.

Ty po we roz wią za nia bu dow la ne sto so wa ne w bu -
dyn kach wy so ko ener go osz czed nych:

• Kon struk cja bu dyn ku tra dy cyj na, mu ro wa na w
opar ciu o ścia ny z blocz ków si li ka to wych gr.25cm:

- naj niż sza  pro mie nio twór czość z po śród po -
wszech nie sto so wa nych ma te ria łów kon struk cyj nych

- wy so ka po jem ność ciepl na
- wy so ka izo la cyj ność aku stycz na
- wy so ka zdol ność do re gu la cji mi kro kli ma tu we -

wnętrz ne go 

• Wy so kiej ja ko ści izo la cje ter micz ne wszyst kich
prze gród bu dow la nych: 

Orien ta cyj ne współ czyn ni ki i gru bo ści ter mo izo -
la cji:

- ścia ny ze wnętrz ne o współ czyn ni ku
U≤0,12W/m2K – sty ro pian 25cm o �=0,032W/mK

- dach o współ czyn ni ku U≤0,095W/m2K – weł na
mi ne ral na 40cm o �=0,037W/mK

- pod ło ga na grun cie o współ czyn ni ku
U≤0,12W/m2K – sty ro pian 30cm o �=0,037W/mK

• Okna o wy so kiej izo la cyj no ści ter micz nej i aku -
stycz nej mon to wa ne w spo sób szczel ny po wietrz nie.

- U ra my ≤0,9W/m2K
- U szy by ≤0,6W/m2K

Okna nie mo gą być  prze wy mia ro wy wa ne pod ką -
tem zy sków sło necz nych. Ma ją za pew nić przede
wszyst kim pra wi dło we do świe tle nie, kom fort ter -
micz ny, oraz wen ty la cję na tu ral ną la tem i w okre sach
przej ścio wych.

• Szcze gó ło wo opra co wa ne de ta le bu dow la ne –
eli mi na cja lub ogra ni cze nie wy stę po wa nia most ków

ter micz nych oraz za pew nie nie wy so kiej szczel no ści
po wietrz nej po wło ki ze wnętrz nej.

Wy so ka szczel ność bu dyn ku ≤ 0,3 wy mia ny/h
ogra ni cza ją ca zu ży cie ener gii użyt ko wej do ogrze wa -
nia o 20% w sto sun ku do tra dy cyj nych roz wią zań
przy wzro ście kosz tów in we sty cyj nych o ok. 0,25% (!)

Każ dy bu dy nek pa syw ny prze cho dzi pró bę szczel -
no ści, któ ra jest for mą kon tro li ja ko ści re ali za cji in we -
sty cji, jest to do sko na łe na rzę dzie przy po mo cy, któ re -
go w spo sób wy mier ny moż na skon tro lo wać rze tel -
ność wy ko naw cy.  

Roz wią za nia in sta la cyj ne:
• Sys tem wen ty la cyj ny z od zy skiem cie pła po wy -

żej 85% - do bu dyn ków zo sta nie do pro wa dzo ne
wstęp nie ogrza ne i oczysz czo ne po przez fil try po wie -
trze.

• Dys try bu cja cie pła w bu dyn kach na stę pu je
przede wszyst kim  po przez po wie trze wen ty la cyj ne
oraz zmi ni ma li zo wa ny sys tem grzew czy. Dla przy kła -
du w bu dyn kach miesz ka niach frag men ta rycz ne
ogrze wa nie pod ło go we wy stę pu je je dy nie w ła zien -
kach.

• Bu dyn ki wy so ko ener go osz częd ne mo gą po sia -
dać do wol ne źró dło cie pła w za leż no ści od lo kal nych
uwa run ko wań (cie pło miej skie, gaz, prąd - pom py cie -
pła). Za wsze jed nak kon sump cja ener gii przez ta kie
bu dyn ki jest mi ni mal na.  

• Ener go osz częd ność bu dyn ku uzy ska na jest nie
tyl ko ze wzglę du na ocie ple nie i od zysk cie pła , ale
rów nież po przez za sto so wa nie  wy so kiej spraw no ści
in sta la cje i urzą dze nia do dys try bu cji ener gii.

• W każ dym bu dyn ku ist nie je moż li wość wpro -
wa dze nia cen tral ne go sys te mu chło dze nia po przez
po wie trze wen ty la cyj ne.

• Je dy nie w bu dyn kach wy so ko ener go osz częd -
nych ist nie je moż li wość wpro wa dze nia od na wial nych
źró deł ener gii (np. pom py cie pła) ja ko eko no micz nie
uza sad nio nych. 

• Ist nie je moż li wość do po sa że nia bu dyn ków w in -
sta la cję fo to wol ta icz ną, któ ra przy tak nie znacz nym
za po trze bo wa niu na ener gie mo że  zna czą co wspo -
ma gać ogól ne od bio ry bu dyn ku.

PO RÓW NA NIE KOSZ TÓW IN WE STY CYJ -
NYCH NA PRZY KŁA DZIE HA LI SPOR TO WEJ O
PO WIERZCH NI 1975 m2.

Po ni żej przed sta wia my po rów na nie kosz tów re ali za -
cji bu dyn ku wy so ko ener go osz częd ne go opra co wa ne
na przy kła dzie zre ali zo wa nych trzech hal spor to wych w
wo je wódz twie ma ło pol skim  ( Ha la spor to wa w Słom ni -
kach, w Kra ko wie al. 29 li sto pa da, w Kra ko wie, os. Wy -
so kie 6). Na leż za uwa żyć, że wy mie nio ne po wy żej ha le
spor to we w za kre sie pa ra me trów speł nia ją wy mo gi kra -
jo wych i mię dzy na ro do wych fe de ra cji spor to wych.  

Koszt bu do wy 1 m2 bu dyn ku pa syw ne go wraz z
za go spo da ro wa niem te re nu to 4269 zł brut to/m2
dla po rów na nia koszt bu do wy 1 m2 bu dyn ku stan -
dar do we go wraz z za go spo da ro wa niem te re nu to
3935 zł brut to/m2 

Do dat ko we  kosz ty in we sty cyj ne to 334 zł brut to
na 1m2 bu dyn ku wraz z za go spo da ro wa niem te re nu. 

Przy za ło że niu do fi nan so wa nia z pro gra mu LE -
MUR NFO ŚiGW wy no szą ce go 720zł do bu do wy
1m2 bu dyn ku wy so ko ener go osz częd ne go re ali za cja
1 m2 pa syw nej ha li spor to wej jest tań sza o 386 zł w
po rów na niu do bu dyn ku stan dar do we go.

Z do fi na so wa niem z pro gra mu LE MUR NFO -
ŚiGW w stan dar dzie bu dyn ku wy so ko ener go osz -
częd ne go moż li wa jest re ali za cja  sa mo rzą do wych:
przed szko li, szkół, hal spor to wych, sal gim na stycz -
nych, do mów kul tu ry i wszel kie go ty pu bu dyn ków
ad mi ni stra cyj nych.  

Na le ży po za tym pa mię tać, że kosz ty ogrze wa nia
bu dyn ku wy so ko ener go osz czed ne go są  niż sze o 85%
od kosz tów ogrze wa nia bu dyn ku stan dar do we go, a
kom fort użyt ko wa nia znacz nie wyż szy. 

TO MASZ PYSZ CZEK 
KLA STER ZRÓW NO WA ŻO NA IN FRA STRUK TU RA 

EKO NO MICZ NIE DO STĘP NE WY SO KO ENER GO OSZ CZĘD NE BU DYN KI DLA MA ZOW SZA

Za pro jek tu je my bu dy nek ener go osz częd ny

oraz po zy ska my na nie go do fi nan so wa nie.

Za pra sza my de le ga cje sa mo rzą do we 

do bez płat nych wi zyt stu dyj nych do na szych

bu dyn ków ze ro ener ge tycz nych w Kra ko wie:
Kon takt In sty tut Do radz twa sp z.o.o

Bo gu mił Ścir ko
tel. 781 701 501,  12 635 96 40.

http://na tu ral nie cie plo.pl/ 
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10 kwiet nia 2010 ro ku ca łą Pol -
ską wstrzą snę ła wia do mość o ka -
ta stro fie sa mo lo tu pre zy denc kie -
go pod Smo leń skiem, w któ rej zgi -
nę ło 96 osób. -Po grze by od by wa ły
się przez kil ka dni od ra na do wie -
czo ra. Więk szość nich mia ła miej -
sce na war szaw skim cmen ta rzu
ko mu nal nym na Po wąz kach. Zda -
rza ło się, że mię dzy jed nym, a dru -
gim po grze bem by ła tyl ko go dzi na
od stę pu i nie za wsze ta po przed nia
uro czy stość koń czy ła się przed roz -
po czę ciem na stęp nej - mó wi Mag -
da le na Ro go ziń ska, pre zes Miej -
skie go Przed się bior stwa Usług Ko -
mu nal nych, któ re od po wie dzial ne
by ło za znacz ną część po chów ków
tra gicz nie zmar łych w ka ta stro fie
smo leń skiej. 

O in ten syw nych przy go to wa niach uro -
czy sto ści po grze bo wych i in nych trud no -
ściach w tam tym okre sie roz ma wia my z
pa nią Mag da le ną Ro go ziń ską w szó stą
rocz ni cę ka ta stro fy smo leń skiej.

Mi ja wła śnie sześć lat od mo men tu, gdy
pod ję li Pań stwo ogrom ne wy zwa nie, ja -
kim by ła or ga ni za cja uro czy sto ści po grze -
bo wych ofiar ka ta stro fy smo leń skiej z
kwiet nia 2010 ro ku. Pa mię ta Pa ni mo -
ment, gdy do wie dzia ła się Pa ni o tym zda -
rze niu?

To by ła so bo ta ra no, zro bi łam śnia da nie i
usia dłam przed te le wi zo rem, włą czy łam
TVN24 i zo ba czy łam cha rak te ry stycz ne za -
cho wa nia pro wa dzą ce go wia do mo ści Ja ro -
sła wa Kuź nia ra. To był szok, kom plet ny... nie
mo głam w to uwie rzyć. W nie dzie lę chy ba
tak jak nie mal ca ła Pol ska śle dzi łam wy da -
rze nia przed te le wi zo rem.

Jak wy glą da ły pierw sze mo men ty zwią -
za ne z or ga ni za cją uro czy sto ści po grze bo -
wych? Od ko go otrzy ma li Pań stwo pierw -
szy te le fon w tej spra wie?

Już w nie dzie lę roz ma wia łam z dy rek -
to rem Biu ra Ad mi ni stra cji Spraw Oby wa -
tel skich, któ ry był po spo tka niu w Kan ce -
la rii Pre mie ra. W po nie dzia łek ra no spo -
tka li śmy się na Cmen ta rzu Woj sko wym z
dy rek to rem Biu ra Ad mi ni stra cji Spraw
Oby wa tel skich, dy rek to rem Za rzą du
Cmen ta rzy Ko mu nal nych i wte dy już roz -
ma wia li śmy o za an ga żo wa niu MPUK -u w
spra wie trans por tu zmar łych. Wła ści wie
pew ne de cy zje po wsta wa ły ad hoc - bar dzo
szyb ko. Pierw sze py ta nie ja kie pa dło ze
stro ny Biu ra Ad mi ni stra cji Spraw Oby wa -
tel skich do ty czy ło kwe stii ka ta fal ków, a
do kład niej, czy my (MPUK przyp. red.)
mo że my za pew nić 100 ka ta fal ków, od po -
wied nią ilość ka ra wa nów itd. 

Cho dzi ło o przy go to wa nie od po wied -
nich ak ce so riów dla wszyst kich zmar łych?

Tak, cho dzi ło o wszyst kich, któ rzy zgi -
nę li w tej ka ta stro fie. MPUK był lo gi stycz -
nie na to przy go to wa ny. Zle ci li śmy na tych -
miast fir mie sto lar skiej przy go to wa nie ka -
ta fal ków, czy li pod wyż szeń, na któ rych
sta wia się trum nę pod czas uro czy sto ści

zwią za nych z po grze bem. I jak to w ży ciu
by wa, ka ta fal ki bu dzi ły emo cje, jed nym się
bar dzo po do ba ły in nym nie ko niecz nie. 

MPUK przy go to wał wszyst kie 96 uro -
czy sto ści po grze bo wych? Prak tycz nie w
ty dzień?

MPUK jest człon kiem szta bu an ty kry -
zy so we go w związ ku z tym pod na szą
opie ką by li wszy scy zmar li. Ja ko MPUK
wy ko na li śmy po nad 40 po grze bów. Zmar -
li by li cho wa ni w róż nych miej scach, nie -
któ rzy mie li swo je ro dzin ne gro by, nie
wszy scy chcie li być po cho wa ni na cmen ta -
rzu woj sko wym. Pa ra pre zy denc ka zo sta ła
po cho wa na w Kra ko wie i tym zaj mo wa ła
się in na fir ma.

To i tak spo ro jak na je den ty dzień.

Po grze by od by wa ły się od ra na do wie -
czo ra na Cmen ta rzu Woj sko wym. Zda rza ło
się, że mię dzy jed nym, a dru gim po grze -
bem by ła tyl ko go dzi na od stę pu i nie za -
wsze ta po przed nia uro czy stość koń czy ła
się przed roz po czę ciem na stęp nej. To by ła
trud na sy tu acja. 

Z ja ki mi trud no ścia mi i nie ocze ki wa ny -
mi sy tu acja mi spo tka li się jesz cze Pań stwo
w trak cie or ga ni za cji uro czy sto ści po grze -
bo wych ofiar ka ta stro fy?

Zda rzy ło się kil ka nie spo dzie wa nych
zda rzeń na któ re mu sie li śmy spraw nie za -
re ago wać. Mu sie li śmy m.in. wstrzy mać re -
mont pla cu Grzy bow skie go, bo w tym sa -
mym cza sie w tam tej szym ko ście le za pla -
no wa no mszę po że gnal ną w in ten cji pre -
mie ra Prze my sła wa Go siew skie go.

W for mal nych kwe stiach bar dzo du żo po -
mo cy mia łam od pa na mi ni stra Wę grzy na,
Dy rek to ra Ge ne ral ne go MSW i Pa ni Ga wor
z War szaw skie go Szta bu Kry zy so we go oraz z
Biu ra Ad mi ni stra cji Spraw Oby wa tel skich
Urzę du Mia sta i Za rzą du Cmen ta rzy Ko mu -
nal nych. Wszy scy po ma ga li. Dzię ki te mu, że
ak ty zgo nów by ły od ra zu wy sta wia ne przez
MSW, pro ce du ry szły znacz nie szyb ciej. 

Pań stwa ro la nie koń czy ła się na sa mym
or ga ni zo wa niu uro czy sto ści. Pro szę opo -

wie dzieć, jak wy glą da ła pra ca MPUK -u w
tym cza sie.

Na gło wie MPUK -u by ły wszyst kie spra -
wy tech nicz ne od mo men tu przy lo tu sa -
mo lo tu na lot ni sko w War sza wie. Na lot ni -
sku przy go to wy wa li śmy ca łą pły tę, moi
pra cow ni cy przed wy nie sie niem trum ny z
sa mo lo tu CA SA spraw dza li do ku men ty
ro syj skie i ta blicz ki za pi sa ne al fa be tem ła -
ciń skim, nie cy ry li cą. Przy cze pia li na sze ta -
blicz ki z MPUK -u, że by nie by ło po my łek.
Póź niej żoł nie rze wy no si li trum nę z sa mo -
lo tu na pły tę lot ni ska. Z lot ni ska kon dukt
przy jeż dżał na Tor war i tam ro dzi ny mo -
gły że gnać swo ich bli skich. Pierw szy trans -
port był w śro dę, to by ło 30 osób.

Na Tor wa rze?

Tak, przy go to wa no tam jed ną wiel ką ka -
pli cę. By łam w szo ku. Tor war ko ja rzył mi
się z in ny mi uro czy sto ścia mi. Ro dzi ny mo -
gły tam po że gnać się ze swo imi bli ski mi.
Mo je pra cow ni ce by ły do dys po zy cji ro -
dzin ca ły czas, ja na to miast do pra co wy wa -
łam pro ce du ry. Przy go to wy wa li śmy prze -
pust ki na pod sta wie któ rych moż na by ło
wy je chać z Tor wa ru. Ja ko MPUK bra li śmy
od po wie dzial ność za wszyst kich zmar łych
w związ ku z tym by ły one ko niecz ne. Wy -
glą da ło to na stę pu ją co: mie li śmy oświad -
cze nie ro dzi ny, któ ra fir ma po grze bo wa
ma ode brać zmar łe go. Ta fir ma otrzy my -
wa ła od nas prze pust kę na wy jazd z Tor -
wa ru i da lej to ona bra ła na sie bie od po wie -
dzial ność za pra wi dło we zor ga ni zo wa nie
uro czy sto ści.

Ro dzi ny mia ły spe cjal ne proś by do ty -
czą ce po że gnań?

Nie któ re bli skie oso by chcia ły po że gnać
zmar łych w in nych miej scach. Na przy -
kład bli scy mi ni stra Alek san dra Szczy gło
chcie li go po że gnać w Olsz ty nie, a ro dzi na
pre mie ra Prze my sła wa Go siew skie go – w
Kiel cach. Żo na jed ne go z mi ni strów za ży -
czy ła so bie, aby po że gna nie od by ło się w
ich do mu a nie w ka pli cy.

Spo czy wa ła na Pa ni ogrom na od po wie -
dzial ność. 

Oso bi ście pil no wa łam wszyst kich
spraw od po cząt ku do koń ca. By łam spo -
koj na do pie ro wte dy, kie dy zmar ły spod
na szej ku ra te li wy je chał i był w rę kach do -
brej fir my, wcze śniej przez nas spraw dzo -
nej. Cza sa mi współ pra co wa łam też bez po -
śred nio z ro dzi na mi. 

To był dla Pa ni dość in ten syw ny okres.

W pierw szym ty go dniu by ła po twor -
na go ni twa, bar dzo ma ło spa łam. Zda -
rza ło się, że w no cy od dzwa nia łam jesz -
cze do ko or dy na to rów usta lać róż ne
szcze gó ły. Te le fo ny by ły na okrą gło.
Skrzyn kę pocz to wą w te le fo nie mia łam
cał ko wi cie prze peł nio ną, jak tyl ko przy -
jeż dża łam do fir my, od da wa łam te le fon
se kre tar ce, któ ra spi sy wa ła wszyst kie in -
for ma cje z pocz ty i ją od blo ko wy wa ła,
od bie ra ła te le fo ny. 

W me diach po ja wi ły się ar ty ku ły ja ko -
by Pa ni „za ro bi ła na ka ta stro fie smo leń -
skiej”.

Za zdro sna kon ku ren cja z bran ży na pu -
ści ła na mnie dzien ni ka rzy z "Fak tu". Ci
dzien ni ka rze po jeź dzi li so bie po fir mach
po grze bo wych, od któ rych wy naj mo wa li -
śmy ka ra wa ny i ze bra ły li stę osób, któ re
rze ko mo nie do sta ły żad nych pie nię dzy
od MPUK -u. Gdy zo ba czy łam li stę firm,
któ re opra co wał ten dzien ni karz, zo ba -
czy łam wśród nich fir my, któ re otrzy ma ły
wy na gro dze nie za prze wo zy i zwy czaj nie
od mó wi łam ko men ta rza w tej spra wie. W
tej bran ży jed na fir ma boi się dru giej, dla -
te go skła ma li.

W "Fak cie" na pi sa li tak że, że do sta łam
"na gro dę za ka ta stro fę smo leń ską", co oczy -
wi ście jest bzdu rą. Ja pod le gam usta wie ko -
mi no wej, z któ rej wy ni ka, że ja ko pre zes,
czło nek za rzą du raz w ro ku mo gę do stać
na gro dę rocz ną. I ta ką rok rocz nie do sta wa -
łam.  Od dziel nej gra ty fi ka cji za ka ta stro fę
smo leń ską nie do sta łam, bo zgod nie z usta -
wą ko mi no wą, nie na le ży mi się żad na do -
dat ko wa eks tra na gro da. Na wet gdy by Pa ni
Pre zy dent (Han na Gron kie wicz -Waltz,
przyp. red.) chcia ła mi dać do dat ko we pie -
nią dze, to by nie mo gła, bo prze pi sy na to
nie ze zwa la ją.

Kon ku ren cja na pu ści ła na Pa nią dzien -
ni ka rzy?

Fir my, któ re za ofe ro wa ły bez płat ny
prze wóz i or ga ni za cje uro czy sto ści po grze -
bo wych nie kie ro wa ły się em pa tią, tyl ko
chę cią zro bie nia so bie re kla my i za ro bie -
nia na tym. Fir ma, któ ra prze wio zła z lot -
ni ska bez płat nie pa nią pre zy den to wą i pre -
zy den ta, by ła po ka zy wa na w ca łej Pol sce w
naj lep szym cza sie an te no wym. Wie Pa ni,
ile oni za ro bi li na tej re kla mie? 

Nie mam po ję cia.

Za ro bi li na tym pew nie z mi lion zło -
tych. Tak wy glą da ro bie nie cze goś za dar -
mo. Przy po grze bie pa na pre zy den ta Ry -
szar da Ka czo row skie go na sza fir ma - na ży -
cze nie Kan ce la rii Pre zy den ta - za sło ni ła
em ble mat na ka ra wa nie. Oczy wi ście to
stwa rza ło pro blem, ale zgo dzi li śmy się na
to. Nie chcie li śmy ro bić re kla my w ta ki
spo sób.

Fir my, któ re nie zo sta ły za an ga żo wa ne w
to wszyst ko, prze la ły swo ją nie chęć na sy ła jąc
na nas m.in. dzien ni ka rza Su per wi zje ra. In te -
re so wa ło to tyl ko, ile do sta li śmy.

Za eks por ta cję i od biór z lot ni ska usta li -
li śmy z kan ce la rią ja kąś tam kwo tę ry czał -
to wą ra zy 94 oso by, czy li ok. 170 tys. zł.
Kwo ta nie wiel ka, mó wiąc krót ko. Pra ca
wło żo na w Tor war, dziew czy ny pra cu ją ce
24 go dzin na do bę, pro ce du ry, ka ta fal ki,
ma te ria ły, pod wy ko naw cy - to wszyst ko
kosz to wa ło. Ta ki prze wóz od lot ni ska na
Tor war to koszt ok. 800-1500 zł.  

Do ca łej spra wy zwią za nej z ka ta stro fą
smo leń ską po de szła Pa ni bar dzo pro fe sjo -
nal nie. Mó wi Pa ni o tym dzi siaj z du żym
dy stan sem.

Mu sia łam pod cho dzić do te go pro fe sjo -
nal nie, bo bez te go, nie by ło by do brej pra -
cy, wszyst ko mu sia ło zo stać przy go to wa ne
bez za rzu tów i po my łek.

Ale jak tu po dejść pro fe sjo nal nie, bez
emo cji wi dząc ta ką tra ge dię?

To nie jest ła twa pra ca. Pa no wie ma ją
bez po śred ni kon takt ze zmar ły mi, a pa nie
ze zroz pa czo ny mi ro dzi na mi. Nie któ rzy
lu dzie pra cu ją w tej bran ży mie siąc, dwa i
nie wy trzy mu ją psy chicz nie. Trze ba mieć
w so bie du żo em pa tii i jed no cze śnie być
aser tyw nym. To jest trud ne. W 89% przy -
pad kach sy tu acja ro dzi ny jest ogrom ną tra -
ge dią. To się czu je.

Za koń cze nie po chów ków to nie był ko -
niec dzia łań MPUK -u zwią za nych z tra ge -
dią smo leń ską?

Tak, w ro ku 2010 by li śmy wy ko naw cą
po mni ka na te re nie Cmen ta rza Woj sko -
we go. Wy ko na li śmy tak że więk szość na -
grob ków osób tam po cho wa nych. Ko lej ne
wy zwa nie – wie lu ro dzi nom za le ża ło, aby
na grob ki by ły go to we przed 1 li sto pa da
2010. Wy ko na nie po mni ka roz po czę li -
śmy oko ło 20 sierp nia, a za koń czy li śmy
oko ło 20 paź dzier ni ka. Uda ło nam się też
wy ko nać przed li sto pa dem więk szość po -
mni ków. 

ROZ MA WIA ŁA
MAG DA LE NA ZWO LAK

WIO.WAW.PL

To już szó sta rocz ni ca ka ta stro fy smo leń skiej
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Ma zow sze usia ne jest przy droż ny mi
ka plicz ka mi, fi gu ra mi i krzy ża mi,
tak cha rak te ry stycz ny mi dla pol -
skie go kra jo bra zu kul tu ro we go. Ale
czy prze cho dząc ko ło nich, mi ja jąc
je w dro dze do szko ły i pra cy, za sta -
na wia my się nad hi sto rią ich twór -
ców, mo ty wa mi fun da cji i zwy cza ja -
mi, ja kie to wa rzy szą tym obiek tom?
Ostat nio uka za ła się pu bli ka cja,
któ ra ma szan sę w tym po móc.

Ka plicz ki, fi gu ry i krzy że przy droż ne, ich
fun da cje i funk cjo no wa nie w prze strze ni pu -
blicz nej i pry wat nej to in te re su ją cy te mat, czę -
sto po dej mo wa ny przez ba da czy i pa sjo na tów.
W 2015 r. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w
Jed no roż cu (pow. prza sny ski) wy da ła wy jąt ko -
wą książ kę po świę co ną tym za gad nie niom. Pu -
bli ka cja Ka plicz ki, fi gu ry i krzy że przy droż ne
w gmi nie Jed no ro żec to efekt ba dań au tor ki –
Ma rii We ro ni ki Kmoch – nad te ma ty ką ma łej
ar chi tek tu ry sa kral nej na te re nie jej ro dzin nej
gmi ny Jed no ro żec, po ło żo nej na pół noc nym
Ma zow szu. 

Oprócz ska ta lo go wa nia i opi sa nia ka pli -
czek, fi gur i krzy ży, au tor ka pod ję ła się opra -
co wa nia za gad nień zwią za nych z po wsta wa -
niem i funk cjo no wa niem świąt ków w prze -
strze ni gmi ny Jed no ro żec, na te re nie 26
miej sco wo ści wcho dzą cych w jej skład. W
książ ce znaj dzie my cha rak te ry sty kę od szu -
ka nych obiek tów, chro no lo gię ich po wsta wa -
nia, za rys uwa run ko wań hi sto rycz nych
wpły wa ją cych na fun da cje, ich mo ty wy, cha -
rak te ry sty kę fun da to rów i twór ców czy opis
ma te ria łów, z ja kich po wsta wa ły na prze -
strze ni wie ków. W mo no gra fii wska za no też
na funk cje, ja kie peł nią te go ty pu obiek ty.
Znaj dzie my tu też rys hi sto rycz ny gmi ny
Jed no ro żec, po zwa la ją cy czy tel ni ko wi za po -
znać się ze spe cy fi ką, hi sto rią i dzie dzic -
twem oma wia ne go te re nu. Cho ciaż opi sy
do ty czą gmi ny Jed no ro żec, usta le nia ba dacz -
ki moż na od nieść do ca łe go Ma zow sza, co
pod no si war tość pu bli ka cji. Na pod sta wie
źró deł au tor ka od two rzy ła też lo ka li za cję i
wy gląd obiek tów nie ist nie ją cych.

Książ kę wy róż nia za rów no ob ję tość (380
stron w twar dej opra wie), jak i atrak cyj na sza ta
gra ficz na, na któ rą skła da ją się róż ne go ro dza ju
zdję cia współ cze sne i ar chi wal ne, frag men ty
sta rych map itp. Dzię ki umiesz czo nym ma -
pom z za zna czo ną lo ka li za cją ka pli czek, krzy ży
i fi gur na oma wia nym te re nie, czy tel nik mo że

sa mo dziel nie od kry wać dzie dzic two kul tu ro -
wo -hi sto rycz ne gmi ny Jed no ro żec – te re nu na
po gra ni czu daw nej kur piow skiej Pusz czy Zie -
lo nej oraz ob sza rów o tra dy cjach drob nosz la -
chec kich. Pu bli ka cja ta, opar ta na wie lu źró -
dłach, peł ni jed no cze śnie ro lę mo no gra fii, al -
bu mu i prze wod ni ka. 

Książ ka zo sta ła wy da na ja ko efekt pro jek tu
„Wy bra ne aspek ty dzie dzic twa kul tu ro wo -hi -
sto rycz ne go gmi ny Jed no ro żec. Ka plicz ki i
krzy że przy droż ne”, re ali zo wa ne go przez au -
tor kę w ro ku aka de mic kim 2015/2016 w ra -
mach sty pen dium za wy bit ne osią gnię cia w
róż nych sfe rach dzia łal no ści edu ka cyj nej dla
szcze gól nie uzdol nio nych stu den tów za miesz -
ka łych na te re nie Po wia tu Prza sny skie go. Sty -
pen dium to przy zna je Sta ro stwo Po wia to we w
Prza sny szu. W kwiet niu 2016 r. Ma ria We ro -
ni ka Kmoch otrzy ma ła Na gro dę Pre ze sa
Związ ku Kur piów „Kur pik 2015” w ka te go rii
„Pro mo wa nie re gio nu”, m.in. za książ kę Ka -
plicz ki, fi gu ry i krzy że przy droż ne w gmi nie
Jed no ro żec.

Szcze gó ły za ku pu pu bli ka cji oraz wspo -
mnia ne go pro jek tu moż na zna leźć na blo gu
au tor ki pt. „Kur pian ka w wiel kim świe cie”:
http://opo wie sci sty pen dial ne po oja.blog -
spot.com/. 

MA RIA WE RO NI KA KMOCH

“Ma zur”
Po wieść sen sa cyj na ze szczyp tą hi sto rii
"Ja ko po wieść hi sto rycz na „Ma zur” ma ogrom ną war tość. Wie dza Je rze go Woź nia ka, zgro ma dzo ne
przez nie go fak ty, dba łość o szcze gó ły i re alia są wręcz im po nu ją ce. Pod czas lek tu ry od no si łam wra -
że nie, że wy da rze nia re la cjo nu je na ocz ny świa dek zda rzeń z lat 1938-1942. Nie ma ta kiej ga ze ty czy
dro bia zgu, któ rych ty tu łu, mar ki lub na zwy pro du cen ta au tor by nie znał. Hie rar chię woj sko wą ów -
cze snej nie miec kiej ar mii ma w ma łym pal cu, jak i wie le ma ło zna nych a praw dzi wych wy da rzeń. Po

to po gra fii Ma zur po ru sza się
jak po wła snym po dwór ku.
Pro ści lu dzie mó wią ma zur -
ską gwa rą, któ ra nie sta no wi
dla nie go ba rie ry. Pod tym
wzglę dem od by łam wspa nia -
łą lek cję hi sto rii Ma zur w cza -
sie II woj ny świa to wej, lek cję,
któ rej nie ma w żad nych pod -
ręcz ni kach. Mo ja wie dza o
Ma zu rach ule gła ogrom ne mu
po sze rze niu. Po mo gły mi w
tym rów nież licz ne sta re fo to -
gra fie od no szą ce się do opi -
sy wa nych wy da rzeń, pod pi sa -
ne cy ta ta mi z książ ki.

Po le cam książ kę mi ło śni kom te -
ma ty ki zwią za nej z II woj ną świa -
to wą, ze wzglę du na bo ga ty ma te -
riał fak to gra ficz ny, oraz oso bom
za in te re so wa nym mniej zna ną hi -
sto rią ziem na le żą cych obec nie do
Pol ski, szcze gól nie hi sto rią Ma zur."

PA NI_WU
Ca łość re cen zji na stro -

nie: http://za pi ski na ser wet -
kach.blog spot.com

Wię cej o książ ce czy taj
na: www.ksiaz ka ma zur.pl

Jak wszy scy do sko na le wie cie, jed nym
z ce lów sta tu to wych Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej jest po dej -
mo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu
dba nie o za cho wa nie dzie dzic twa kul -
tu ro we go Ma zow sza, je go hi sto rii oraz
re gio nal nych tra dy cji i zwy cza jów.

Wspie ra nie ini cja tyw i pro jek tów o ta kim cha rak te -
rze jest na szym wspól nym za da niem, szcze gól nie gdy
au to ra mi są ko le żan ki i ko le dzy z na sze go śro do wi ska.
Dla te go we wrze śniu ubie głe go ro ku pod ją łem de cy -
zję o udzie le niu wspar cia de biu tu ją ce mu au to ro wi Je -
rze mu Woź nia ko wi. Po moc do ty czy ła wy da nia po -
wie ści hi sto rycz nej „Ma zur”, któ ra przed sta wia wy da -
rze nia z lat 1938-1942 na daw nej gra ni cy ma zo wiec -
ko -pru skiej mie dzy in ny mi w Cho rze lach, Prza sny -
szu, Dział do wie. Au tor w spo sób nie zwy kle cie ka wy,
uka zu je w swo jej po wie ści nie tyl ko pro ble my po li -
tycz ne czy woj sko we ale rów nież spo łecz ne ,oby cza jo -
we i kul tu ro we. Ta po wieść, pro mo wa na przez Ma zo -
wiec ką Wspól no tę Sa mo rzą do wą, wzbu dzi ła du że za -
in te re so wa nie wśród czy tel ni ków oraz me diów lo kal -
nych i ogól no pol skich.

Z ra do ścią przy ją łem wia do mość o no mi no wa niu
„Ma zu ra” do li te rac kiej na gro dy War mii i Ma zur. Bar -
dzo pro szę o od da nie gło sów na książ kę ,któ rej pa tro -
nem me dial nym jest Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo -
rzą do wa oraz por tal War sza wa i Oko li ce.

MA RIUSZ AM BRO ZIAK

link do gło so wa nia: www.ksiaz ka ma zur.pl

Na roz sta ju dróg, gdzie przy droż ny Chry stus stał… 

No mi na cja “Ma zu ra” 
do Li te rac kiej Na gro dy 

War mii i Ma zur
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Sa mo rząd ność Ga ze ta Ma zo wiec kiej 
Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Re dak tor Na czel ny Pa weł Dą brow ski
p.da brow ski@mpg me dia.pl

Wy daw ca: MPG Me dia
Ul.Cy pryj ska 2G,02-761

War sza wa
Tel:221191569

Biu ro MWS
ul. Ko szy ko wa 24 lok 12

00-553 War sza wa
biu ro@mws.org.pl
www.mws.org.pl

Re dak cja nie zwra ca tek stów nie za mó wio nych 
i nie gwa ran tu je ich pu bli ka cji.

Za strze ga my so bie pra wodo ko ny wa nia skró tów 
i ko rek ty ję zy ko wej. 

Za in for ma cje za war te w re kla mach
re dak cja nie od po wia da.

Gazeta
Samorządność

W obec nych cza sach więk szość z
nas po sia da sa mo chód, co za tym
idzie rów nież obo wiąz ko we ubez -
pie cze nie OC. Dla wła sne go bez -
pie czeń stwa i wy go dy war to być na
bie żą co z prze pi sa mi, tym bar dziej,
że w 2012 r. we szła w ży cie no we li -
za cja usta wy o ubez pie cze niach
obo wiąz ko wych, UFG i PBUK, któ -
ra w waż ny spo sób zmie ni ła za sa dy
za wie ra nia i roz wią zy wa nia obo -
wiąz ko wych umów ubez pie cze nia.

W dal szym cią gu zgod nie z usta wą o
ubez pie cze niach obo wiąz ko wych, UFG i
PBUK (Art. 31 ust. 1) wszel kie pra wa i
obo wiąz ki wy ni ka ją ce z umo wy OC prze -
cho dzą na na byw cę po jaz du. Zna czy to, że
ku pu je my au to wraz z ubez pie cze niem.

Po za ku pie ma my moż li wość al bo ko rzy sta -
nia z tej po li sy, al bo wy po wie dze nie i wy bra nie
ubez pie cze nia w np. in nym to wa rzy stwie.
War to pa mię tać, że de cy zja na le ży tyl ko do nas.

Na wstę pie war to udać się do ubez pie -
czy cie la gdzie zbyw ca za warł po li sę. Spraw -
dzi my czy skład ka jest opła co na w ca ło ści,
czy też np. tyl ko ra ta. Od dnia prze nie sie -
nia wła sno ści po li sa jest na sza, więc obo -
wią zek opła ty za ten okres, rów nież na le ży
do nas. Waż ne jest rów nież to, że za kład
ubez pie czeń mo że do ko nać po now nej kal -
ku la cji skład ki. Zgod nie z usta wą po czy na -
jąc od dnia przej ścia lub prze nie sie nia pra -

wa wła sno ści po jaz du, z uwzględ nie niem
zni żek przy słu gu ją cych po sia da czo wi, na
któ re go prze szło lub zo sta ło prze nie sio ne
pra wo wła sno ści po jaz du me cha nicz ne go
oraz zwy żek go ob cią ża ją cych, w ra mach
obo wią zu ją cej ta ry fy skła dek.

W przy pad ku, gdy po li sa jest w ca ło ści
opła co na a ubez pie czy ciel nie wy ma ga
prze li cze nia opła ty wy sta wia ny jest je dy -
nie aneks ze zmia ną da nych wła ści cie la au -
ta bez żad nych kosz tów z na szej stro ny.
Mo że jed nak się oka zać tak, że bar dziej
opła cal ny bę dzie za kup no wej po li sy na
rok w in nej fir my niż np. do pła ta z ra cji II
ra ty, czy też re kal ku la cji po li sy zbyw cy
wte dy war to wy po wie dzieć po li sę.

W tym przy pad ku, zgod nie z ak tu al ny -
mi prze pi sa mi OC ule ga roz wią za niu z
dniem jej wy po wie dze nia i nie ma my
mak sy mal ne go ter mi nu na je go zło że nie
(przed no we li za cją by ło 30 dni od za ku pu)
Trze ba jed nak pa mię tać o za cho wa niu cią -
gło ści ubez pie cze nia, by mię dzy po li sa mi

nie by ło ani dnia prze rwy. Rów nie istot ne
jest to, że po li sa prze ję ta od sprze daw cy au -
ta, na wet je śli nie zo sta nie wy po wie dzia na
nie wzno wi się jak do tych czas au to ma -
tycz nie na ko lej ny rok a ule gnie roz wią za -
niu z upły wem okre su, na któ ry zo sta ła za -
war ta. Tu też pa mię taj my o za war ciu no -
wej po li sy by za cho wać nie prze rwal ną
ochro nę ubez pie cze nia.

Dla Pań stwa wy go dy na na szej stro nie
za mie ści li śmy dru ki wy po wie dzeń i nu -
me ry kon tak to we do za kła dów ubez pie -
czeń.

AMA Con sul ting Sp. z o.o.
ul. Cy pryj ska 2G, War sza wa

tel: 22 742 10 75
www.ama con sul ting.pl
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Kup no po jaz du a ubez pie cze nie OC


