
Głos warszawiakówGłos warszawiaków
Rok XXIV nr  25 (1284) | 20 grudnia 2018 | Bezpłatnie | ISSN 2450-6850 | www.poludnie.com.pl | www.facebook.com/Poludnie.Gazeta | https://twitter.com/PoludnieGazeta

Wszystkim mieszkańcom
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

serdeczne życzenia 
przepełnionych miłością i radością

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiego dobrodziejstwa

w Nowym Roku 2019
 

składają
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy

2019

Życzymy niezapomnianych  
Świąt Bożego Narodzenia,  
chwili wytchnienia od 
codzienności, radości wśród 
najbliższych. Nowy Rok niech 
przyniesie Państwu Dużo zdrowia 
i wielu sukcesów.

Zespół Redakcji Południe

Użytkowanie wieczyste stanie się własnością. 

Ale są haczyki
Z Piotrem Janowskim, prezesem Spółdzielni  
Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” rozmawia 
Andrzej Rogiński
- Czym różni się użytkowanie 
wieczyste od własności gruntu?

- Użytkowanie wieczyste jest to 
umowa z gminą lub Skarbem Pań-
stwa, zgodnie z którą użytkownik 
tego gruntu przez okres 33, 40, 99 lat 
ma prawo dysponować tym grun-
tem w pełni jak właściciel. I tak na-
prawdę  poza tym, że jest to umowa 
na czas określony, od własności nie 
różni się niczym, ponieważ użyt-
kownik wieczysty jest właścicielem 
wszelkich naniesień na tym grun-
cie. Tak  długo, jak długo ta umowa 
trwa. Niestety użytkowanie wieczy-
ste w pewnym momencie wygasa, 
przepisy nie stanowią co się dzieje  
wtedy, gdy umowa się skończy. Za-
zwyczaj jest przedłużana o następny 
identyczny okres.

- Dlaczego spółdzielnie wolą 
mieć własność niż użytkowanie 
wieczyste?

- Za użytkowanie wieczyste co 
rok płaci się 1 lub 3 procent war-
tości gruntu wyliczonej przez bie-

głego, a za własność takiej corocz-
nej opłaty się nie wnosi. Kupując 
nieruchomość na wolnym rynku 
płaci się natomiast de facto tę samą 
cenę. Czy działka jest w użytkowa-
niu wieczystym, czy we własno-
ści, kosztuje parę procent  mniej 
w przypadku użytkowania wieczy-
stego, natomiast nie jest to bardzo 
znacząca różnica. Mieszkańcy nie 
chcą płacić co roku coraz to więk-
szych kwot za to użytkowanie. 

- W lipcu 2018 roku Sejm 
uchwalił ustawę, która stanowi-
ła, że z dniem 1 stycznia 2019 r. 
nastąpi z mocy prawa zamiana 
użytkowania wieczystego we 
własność. Co takiego w tej usta-
wie było złego, na co pan  zare-
agował?

- Ustawa  dotyczy jedynie 
i wyłącznie   nieruchomości za-
budowanych na cele mieszkalne 
i zabudowane budynkami jedynie 
i wyłącznie  mieszkalnymi, 

dokończenie na stronie 8

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe dbają 
o życie na drogach i o bezpieczeństwo 
ekonomiczne Polski
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Celem towarzystwa ubezpiecze-
niowego jest ochrona. Za porząd-
nie wykonaną pracę należy się ade-
kwatna zapłata. Zysk jest nagrodą 
za pracę dla wielu ubezpieczonych, 
ale nie jej celem. 

Ubezpieczenia komunikacyjne 
OC są obowiązkowe. W ten sposób 
Państwo dba o obywateli, a jedno-
cześnie zapewnia towarzystwom 
możliwość zysku. 

Szkody rozliczają towarzystwa 
ubezpieczeniowe. Kierowca zawiera 
umowę ubezpieczenia z wybranym 
przez siebie towarzystwem. Na tym 
kończy się jego wolność. Ubezpie-
czyciel jednostronnie ustala warun-
ki umowy, w tym wysokość skład-
ki. Narzuca sposób rozliczenia 
szkody. Nadzór nad działalnością 
ubezpieczycieli sprawuje Komisja 
Nadzoru Finansowego. 

Ile kosztuje życie ludzkie?
Życie ludzkie jest bezcenne. Ale 
ma też wartość ekonomiczną dla 

rodziny, a także dla społeczeństwa 
zorganizowanego w państwo. 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego jest między-
resortowym organem doradczym 
i pomocniczym Rady Ministrów 
w sprawach bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Sekretariat KRBRD, 
działający przy ministrze właś-
ciwym ds. infrastruktury, zlecił 
Instytutowi Badawczemu Dróg 
i Mostów badanie gotowości 
udziału społeczeństwa w czynnym 
kształtowaniu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz wykona-
nie wyceny kosztów wypadków 
i kolizji drogowych na sieci dróg 
w Polsce na koniec 2014 roku wraz 
z korelacją z wynikami badania 
„Willingness to pay” (WTP). Jak 
na razie jest to jedyne tego typu 
badanie. W dokumencie tym po-
dano, że w 2014 r. koszty wszyst-
kich zdarzeń drogowych w Polsce 
oszacowano na poziomie 48,6 mld 
złotych, w tym: koszty wypadków 

drogowych wyniosły 34,8 mld zł, 
a koszty kolizji drogowych 13,8 
mld zł. Łączne koszty wypadków 
i kolizji drogowych w 2014 roku 
w Polsce stanowiły 2,81 % PKB 
2014 kraju.

Koszty jednostkowe wypadków 
i kolizji drogowych w 2014 roku 
wyniosły: ofiary śmiertelnej – 1,91 
mln zł,  ofiary ciężko rannej – 2,29 
mln zł, ofiary lekko rannej – 27,10 
tys. zł; koszt jednostkowy wypad-
ku drogowego – 994 tys. zł; koszt 
jednostkowy kolizji drogowej – 
39,72 tys. zł. 

Wycenę ekonomicznej warto-
ści statystycznego życia ludzkiego 
VSL (ang. value of statistical life) 
oraz wartości statystycznej ofia-
ry VSI (ang. value of statistical 
injury) oparto na losowej funkcji 
użyteczności, która zakłada, że 
użytkownik danego dobra od-
czuwa subiektywną satysfakcję 
określaną mianem użyteczności. 

dokończenie na stronie 6

Kolędy  
i pastorałki
ANNA TOMASIK

„Niezwykłe jest bogactwo ko-
lęd polskich i niepospolite są ich 
wartości artystyczne. Nie wiem, 
czy inny kraj może pochlubić się 
zbiorem podobnym do tego, który 
posiada Polska”

(Adam Mickiewicz).
Któż ich nie zna i nie kocha? Są 

skarbem polskiej kultury. Śpie-
wane w gronie rodziny czy przy-
jaciół, przy pięknie przystrojonej 
i jarzącej się kolorowymi lampio-
nami choince, stanowią szczególną 
oprawę Świąt Bożego Narodzenia.

Wiele kolęd wyszło spod pióra 
anonimowych twórców, ale i pisali 
je m.in.: Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, 
Leopold Staff i Bolesław Leśmian, 
zaś w czasie okupacji hitlerowskiej 
Krzysztof Baczyński i Tadeusz 
Gajcy.

Pieśni religijne o tematyce zwią-
zanej z narodzeniem Chrystusa 
i śpiewane w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia jako gatunek literacki 
ukształtowały się w średniowieczu,

dokończenie na stronie 8
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Radosnych  
Świąt  

     Bożego Narodzenia
przepełnionych spokojem, 

miłością i rodzinnym ciepłem 
oraz pomyślności  

w Nowym Roku 2019
życzą 

 Mieszkańcom i ich Rodzinom
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec”

Mieszkańcom Mokotowa
rodzinnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia

i wszelkiej pomyślności
 w Nowym Roku 2019

życzą
Dyrekcja i Pracownicy

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Święta warszawskich 
sportowców
MARCIN KALICKI

Wielkimi krokami zbliżają się 
Święta Bożego Narodzenia. Za-
pytałem zawodniczki i zawodni-
ków stołecznych drużyn, czym dla 
nich jest ten okres w roku, co lubią 
zjeść, jakie mają obowiązki w tym 
czasie i na jakie prezenty czekają. 

- Święta lubię spędzać z rodzi-
ną. Jest to dla nas czas niezwykły. 
Mamy okazję porozmawiać na 
różne tematy. Moim obowiązkiem 
jest przygotowanie stołu, piecze-
nie pierniczków i wprowadzenie 
wesołej atmosfery. Moją ulubioną 
świąteczną potrawą jest barszcz 
czerwony i makowiec. Prezenty? 
Są dla mnie rzeczą drugorzędną. 
Nie mam zbyt dużych wymagań 
w tym roku - mówi Oliwia Ko-
sieradzka, siatkarka UMKS MOS 
Wola Warszawa. 

Atmosferę świąt lubi także 
rzucająca koszykarskiej Polonii 
Warszawa  Anna Kolad: - Święta 
Bożego Narodzenia to dla mnie 
szczególny okres, w którym sta-
ram się spędzić jak najwięcej czasu 
z rodziną. Zwłaszcza, że nie miesz-
kamy w jednym mieście, więc nie 
możemy przebywać ze sobą na co 
dzień. Co roku, w wigilię wsta-
jemy wcześnie, ubieramy razem 
choinkę i pakujemy prezenty. 
Potem, jak małe dziecko, siadam 
w oknie i wypatruję śniegu oraz 

pierwszej gwiazdki, która zwia-
stuje czas rozpoczęcia kolacji wi-
gilijnej. Moja ulubiona potrawa 
świąteczna to barszcz czerwony 
z uszkami i ryba i oczywiście nie 
byłabym sobą gdybym nie spróbo-
wała wszystkich ciast! Po kolacji 
nadchodzi moment prezentów. 
Nie wiem, czy według św. Mikołaja 
byłam w tym roku wystarczająco 
grzeczna, ale mam nadzieję na 
worek niespodzianek i słodkości! 

- Święta jak co roku spędzam 
w gronie rodziny i najbliższych 
mi osób. Jest to dla mnie czas 
wytchnienia od codziennych 
treningów i życia studenckiego. 
W związku z tym, że na święta 
wracam do domu praktycznie „na 
gotowe” moje obowiązki ograni-
czają się do… podjadania w kuchni 
(śmiech). Moją ulubioną potrawą są 
pierogi z kapustą i grzybami babci. 
Jak co roku na pewno nie zabraknie 
masy prezentów - niespodzianek 
pod choinką, które mnie bardzo 
pozytywnie zaskoczą - mówi Mag-
dalena Karpińska, siatkarka Blu-
eSoft Mazovii Warszawa.

Tradycyjne podejście do świąt 
lubi także Jakub Sadowski, środ-
kowy Akademii Koszykarskiej Le-
gii Warszawa. - Dla mnie święta 
to okres, w którym można trosz-
kę przystopować i popatrzeć na 

rzeczy z innej perspektywy. Jest 
to czas na spotkanie się z rodziną 
czy też okazja dla wszelkich fun-
dacji i akcji charytatywnych, na 
jak największe „zbiory” dla potrze-
bujących. Perfekcyjne święta to te 
w pełnym gronie rodzinnym bez 
sprzeczek, zaś perfekcja na stole 
osiągana jest przez tradycyjne pol-
skie dania. Święta bez tradycji to 
nie święta. Oczywiście, jak każdy, 
w święta sprzątam dom z mamą, 
ale zdecydowanie wolę pomagać 
w kuchni przy przygotowywaniu 
posiłków. Tradycyjne  prezenty 
prawie nigdy nie dawały mi satys-
fakcji. Ważna jest atmosfera. Liczę 
na to, że może nareszcie te święta 
będą w śnieżnej oprawie. 

Oto czy okres świąteczny u za-
wodników futbolu amerykańskiego 
różni się w jakiś szczególny sposób 
zapytałem Tomasza Melaniuka, 
zawodnika Warsaw Eagles. - Nie 
będę ukrywał, że święta to mój 
ulubiony okres w roku. Świat wy-
daje mi się wtedy zwalniać, a ludzie 
są jakby życzliwsi dla siebie. I to 
w takich prostych gestach - więcej 
uśmiechu na ulicach, miłych słów. 
I światełka - one budują magiczną 
atmosferę. Najbardziej lubię spę-
dzać święta w dosyć skromnym, 
rodzinnym gronie - jestem jedy-
nakiem, więc zazwyczaj byliśmy we 
trójkę, teraz jeszcze dołączyła moja 
partnerka. Nie mamy jakichś wy-
szukanych tradycji, raczej święta są 
u nas leniwe, spędzamy je oglądając 
telewizję, rozmawiając itp. Rzadko 
wychodzimy z domu. Do tradycji 
przeszło to, że pomagam mamie 
w klejeniu uszek lub pierogów wie-
czorem przed wigilią. Często też 
przypada mi w udziale ubieranie 
choinki. Na całe szczęście mam 
znikomy udział w porządkach 
przedświątecznych. Zdecydowa-
nie najbardziej lubię barszcz z usz-
kami, bez niego nie ma dla mnie 
świąt. Inne potrawy też są w po-
rządku, ale tylko jarskie. Pomimo 
zniesienia postu u mnie w domu 
wigilia jest dniem bez mięsa. Nad 
prezentem się raczej nie zastana-
wiałem - tych kilka dni spokoju to 
najlepszy prezent. Reszta to tylko 
miły dodatek. 

Kto bonifikatami wojuje 
ten od bonifikat ginie
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Od lat spółdzielcy zabiegali 
o przekształcenie użytkowania 
wieczystego gruntów we włas-
ność z możliwie jak największą 
bonifikatą. 19 lutego 2015 r. Spo-
łeczny Komitet Mieszkańców 
Warszawy złożył w Biurze Rady 
Warszawy projekt uchwały Rady 
Warszawy w sprawie wyrażenia 
zgody oraz ustalenia warunków 
udzielania bonifikat od opłat za 
przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własno-
ści nieruchomości dla spółdzielni 
mieszkaniowych w wysokości 95 
%. Podpisało się 51 318 osób z 65 
spółdzielni. Dodatkowo Komitet 
Inicjatywy „Grunt to Warszawa” 
zebrał 18 754 podpisów. Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
Warszawy uważała, że miasta nie 
stać na takiej wysokości bonifi-
katę. 

Uchwała Rady Warszawy z 2017 
r. przyznawała spółdzielcom 95 % 
bonifikaty. Radni wiedzieli, że 
zapisy tej uchwały były niewyko-
nalne. Nie wydano żadnej decyzji. 

Tuż przed wyborami samorzą-
dowymi, 18 października 2018 r. 
Dariusz Figura (PiS), ówczesny 
wiceprzewodniczący Rady War-
szawy złożył projekt uchwały o 99 
- 98-procentowej bonifikacie. Rad-
ni PO poparli uchwałę. 

20 lipca 2018 r. Sejm, w któ-
rym większość ma PiS, uchwalił 
ustawę o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo włas-
ności tych gruntów. Bonifikata 
dla mieszkających na gruntach 
Skarbu Państwa wynosi 60 %. 
Samorządom  dano wolną rękę 
w ustalaniu bonifikaty. W War-
szawie jest wiele budynków 
wybudowanych na gruntach 
Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym właścicieli lokali 
mieszkalnych. Może ich być 100 
tys. lub więcej. Przykładem jest 
prawie całe Miasteczko Wilanów, 
nowa zabudowa mieszkaniowa 
na gruntach kupionych od zli-
kwidowanych przedsiębiorstw 
państwowych np. na Służewcu, 
Woli, Targówku, mieszkania na 
gruntach pokolejowych, miesz-
kania zakładowe czy Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej.

13 grudnia 2018 r. Rada War-
szawy, głosami radnych PO 
przyjęła uchwałę, o 60-procen-
towej bonifikacie, aby wszyst-
kich traktować równo. Spotkało 
się to z gwałtownymi protestami 
spółdzielców oraz polityków PiS. 
Jarosław Kaczyński, prezes PiS 
podczas konwencji posunął się 

nawet do kłamstwa opowiada-
jąc, że warszawiacy zostali okra-
dzeni. PO znalazła się w trudnej 
sytuacji.

18 grudnia Małgorzata Ki-
dawa-Błońska z PO, wicemar-
szałek Sejmu, w Radiu ZET 
oceniła  decyzję radnych PO 
jako błąd: „Jeśli kilka miesięcy 
temu coś się obiecało, to trze-
ba dotrzymać słowa”. Tego sa-
mego dnia Rafał Trzaskowski, 
prezydent Warszawy - o czym 
poinformował Onet.pl - po-
wiedział podczas konferencji 
prasowej: „Zwrócę się o zwołanie 
sesji Rady Miasta w środę i będę 
rekomendował powrót do bonifi-
katy 98 proc. przy przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności”.

20 grudnia zbierze się Rada 
Warszawy i będzie decydować. 

Teraz PO pyta PiS czy Sejm 
podwyższy bonifikatę z 60 % do 
98 % w odniesieniu do nierucho-
mości Skarbu Państwa. Prąd nie 
zdrożeje - do wyborów parlamen-
tarnych.

W bieżącym wydaniu „Połu-
dnia” o bonifikatach wypowiada 
się spółdzielca w wywiadzie „Ale 
są haczyki” oraz podajemy punkt 
widzenia prawicy na stronie 11.
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SŁUCH  
nieIDEALNY

SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Narodowe-
go Spisu Powszechnego problem 
niedosłuchu dotyczy w Polsce 
ponad 6 mln osób. Niemal po-
łowa osób po 50. roku życia ma 
kłopoty ze zrozumieniem roz-
mowy w hałasie, a wśród osób 
starszych na niedosłuch cierpi 
aż 74% badanych. Niedosłuch 
nie jest już wyłącznie domeną 
seniorów, dotyka także mło-
dzież i małe dzieci. Co czwarty 
polski nastolatek ma kłopoty ze 
słuchem – wynika z danych ze-
branych podczas Narodowego 
Testu Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz go-
rzej?

Pierwszą przyczyną nabyte-
go niedosłuchu jest starzenie się 
społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas: go-
dziny spędzone ze słuchawkami 
w uszach, spacery po ruchliwych 
i gwarnych ulicach, harmider pod-
czas koncertów i imprez, praca 
w fabryce przy głośno pracujących 
urządzeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym 
świecie jest codziennie narażona 
na uciążliwe dźwięki, które powo-
dują stałą degradację słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt 
głośno oglądasz telewizję? Masz 
wrażenie, że Twoi rozmówcy mó-
wią niewyraźnie przez telefon? 
Słyszysz dźwięk w głośnym oto-
czeniu, ale nie jesteś w stanie zlo-
kalizować jego kierunku? Odczu-
wasz brzęczenie, bądź szumienie 
w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest bardzo 
złożony, a gdy zaczyna szwanko-
wać, nie wystarczy po prostu za-
łożyć dowolny aparat słuchowy, 
włączyć go i ustawić głośność. Aby 
jak najlepiej wykorzystać słuch, 
należy zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wypyta 
o styl życia i wspólnie z pacjentem 
znajdzie najlepsze rozwiązanie. 
Badanie słuchu jest bezbolesne, 
bezinwazyjne i szybkie, a wiele ga-
binetów akustyki słuchu wykonuje 
je bezpłatne. Często skutecznym 
rozwiązaniem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, które wyda-
wały się bezpowrotnie utracone, 
może okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe, bez 
względu na wiek są refundowane. 
Współczesne aparaty słuchowe to 
maleńkie cuda techniki. Ich czu-

łe mikrofony koncentrują się na 
mowie, jednocześnie wytłumiając 
hałasy otoczenia. Mogą one być 
regulowane za pośrednictwem 
smartfona, współpracują z wielo-
ma innymi urządzeniami elektro-
nicznymi, z których korzystamy 
na co dzień. Są prawie niewidocz-
ne lub zminiaturyzowane do ele-
ganckich i estetycznych kształtów, 
a ich obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane 
do możliwości słuchowych i po-
trzeb pacjenta pomagają słyszeć 
optymalnie w różnych sytuacjach 
i w każdych warunkach aku-
stycznych. Ich noszenie powo-
duje mniejszy wysiłek słuchowy, 
łatwiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-
ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, co znacznie podnosi 
bezpieczeństwo użytkowników. 

Noszenie ich zapobiega dalszej 
degradacji słuchu, zwiększa kom-
fort słyszenia, a tym samym funk-
cjonowania osób niedosłyszących. 
Zaczynają czuć się bezpieczniej, 
wraca ich pewność siebie oraz ra-
dość życia.

Na naszym słuchu polegamy 
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominajmy 
go cenić i dbać o niego.

Mikołajki W CRS Bielany
WŁADYSŁAW ADAMSKI

W hali sportowej CRS Bielany przy 
ulicy Lindego dominował w zimowy 
poranek 12 grudnia świąteczny i ra-
dosny nastrój. Wszystko za sprawą 
Mikołajek Sportowo-Rekreacyjnych 
na które przybyło tego dnia blisko 
250 dzieci. Imprezę otworzyli za-
stępca burmistrza Dzielnicy Bielany 
Andrzej Malina oraz dyrektor CRS 
Bielany Anna Szymczak–Gałkowska. 

Hala sportowa tego dnia została 
bogato udekorowana i oświetlona. 
Były nadmuchiwane zjeżdżalnie. 
Imponująco wyglądała pneuma-
tyczna choinka. Nie zabrakło także 
domku świętego Mikołaja, w któ-
rym Mikołaj wraz ze śnieżynkami 
oczekiwał na dzieci, aby złożyć im 
życzenia, wręczyć smakołyki i zrobić 

pamiątkowe zdjęcie. Dzieci odwie-
dził także  bałwan w cylindrze. Na 
wstępie odbył się jednak pokaz klau-
na. Dzieci były zachwycone. Przez 
cały czas odbywały się arcyciekawe 
konkurencje. Prowadzili je przebra-
ni w okolicznościowe stroje anima-
torzy. Konferansjer, który miał za 
zadanie zachęcać do zabawy, miał  
więc ułatwioną rolę. 

Były wyścigi na wiaderkowych 
szczudłach i na platformowych 
wózkach. Uczestnicy rywalizowali 
również w konkurencji zręcznościo-
wej, rzucając do wielkiej dmuchanej 
tarczy dart specjalnymi rzepowymi 
piłeczkami. Można było popisać się 
też wyobraźnią, układając giga puz-
zle. W tej logiczno-rekreacyjnej za-

bawie dzieci miały za zadanie ułożyć 
wielkoformatowy obraz ze znanej 
kreskówki. Oczywiście rywalizacja 
odbywała się na czas.

W zabawie uczestniczyły dzieci 
w wieku 7-8 lat.  Dla wszystkich 
przygotowano upominki. Do dzie-
ci trafiały galaretki, kruche ciastka 
i czekoladowe cukierki.  Na zakoń-
czenie zabawy czekoladowe Miko-
łaje wręczył uczestnikom Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz Dzielnicy 
Bielany (na zdjęciu).

Wnioskując po zaangażowaniu 
dzieci w zabawę i chęci jej konty-
nuowania można śmiało  uznać, że 
zorganizowana przez  CRS Biela-
ny impreza okazała się  strzałem 
w dziesiątkę.

ZUS jak Bruce
ANDRZEJ ZORSKI

Rok 2007. Letni wieczór. Piątek. 
Superkino w TVN. Niebiańskie, 
białe tło. Na nim Morgan Freeman 
(Bóg doświadczony) i Jim Carrey 
(Bóg tymczasowy). Po zachłyśnię-
ciu się mocą przez tego drugiego 
i mojżeszowym rozstąpieniu zupy 
pomidorowej przyszedł czas na po-
ważną i umoralniającą rozmowę 
obu dżentelmenów. Film jak film, 
ale słowa Boga doświadczonego 
zapadną mi w pamięć na długie 
lata, choć wtedy jeszcze o tym nie 
wiedziałem: „To co robisz, to nie są 
cuda. To są sztuczki. Cudem jest sa-
motna matka wychowująca trójkę 
dzieci i wiążąca koniec z końcem.” 
Rzekł Morgan Freeman po tym, jak 
Jim Carrey używał boskich mocy 
do zabawy i podwiewania co ład-
niejszym panienkom sukienek. 

Rok 2018. Jesienny wieczór. Nie 
pamiętam, jaki dzień tygodnia, 
ale stacja telewizyjna – a jakże, ta 
sama. Program „Uwaga”. Tym ra-
zem w roli cudotwórcy, choć raczej 
z gatunku tych nieudanych, wystę-
puje ZUS. Sytuacja trochę podobna. 
Matka trójki dzieci, ledwo wiążąca 
koniec z końcem. Schorowana, aż 
ciężko patrzeć. Ale, ale! Nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło, bo 
lekarz orzecznik ów matkę uzdro-
wił. Przynajmniej na papierze, bo 
jej organizm raczej nie podzielał 
tego zdania. Niezdolna trwale i cał-
kowicie do pracy, a jednak nagle 
zdolna. Takich rzeczy nie potra-
fił ani Morgan Freeman, ani Jim 

Carrey. Tytuł więc chyba nietrafny. 
Może powinienem napisać „ZUS 
lepszy niż Bruce”? 

Ktoś mógłby powiedzieć – hi-
storia jakich wiele. Ale po pierwsze 
to nie znaczy, że możemy przecho-
dzić nad tym do porządku dzien-
nego. Po drugie – ta matka była 
inna. Ona nie płakała. Nie prosiła 
o pomoc. Stawiła czoła bezwzględ-
nemu aparatowi i nie poddała się. 
Dawała dzieciom i sobie jeść, 
wszyscy schludni i ubrani, pomi-
mo znacznych trudności. Zanosiła 
rzeczy do lombardu, odkupowała 
je i tak w koło Macieju. Urzekają-
ca była odmowa przyjęcia paczek 
żywnościowych od szkoły: „Czu-
łabym się, jakbym żebrała”. A ona 
nie chciała żebrać. Chciała tylko 
otrzymać należne jej od państwa 
pieniądze i to umówmy się – raczej 
w niewygórowanej wysokości. Nie 
na polepszenie, ale na tyle, żeby 
przeżyć do pierwszego. Córki (od 
lat kilku do kilkunastu) wspierały 
rodzicielkę w tej nierównej walce. 
A ona walczyła. I wywalczyła! Sąd 
uwzględnił jej odwołanie, otrzy-
mała rekompensatę za cały okres 
pozostawania bez renty. 

Powiecie: happy end! Zupeł-
nie jak w przytoczonym filmie. 
ZUS-owski cud się na szczęście nie 
udał. Ale pewnie czujecie, że to za 
proste. Słusznie. Cud trwał nadal. 
Co prawda już poza tą instytucją, 
ale dalej w obrębie organów pań-
stwowych. Otóż gmina uznała, 

że nasza matka została lokalnym 
potentatem i odmówiła jej prawa 
do innych świadczeń rodzinnych, 
które do tej pory otrzymywała. 
Zapytacie, jak to możliwe!? Pyta-
nie skąd inąd słuszne, ale i na to 
znalazło się uzasadnienie. Dochód 
z ostatnich miesięcy ma przecież 
ogromny, bo jednorazowo otrzy-
mała odszkodowanie za cały okres 
pozostawania bez renty, czyli za 
kilka, czy kilkanaście miesięcy. To 
przecież teraz jest już bogata, więc 
po co jej pomoc?

Urzędnicy nie wpadli na to, że 
odszkodowanie należne było nie 
za jeden miesiąc, ale za o wiele 
dłuższy okres, w trakcie którego 
pozostawała bez środków do życia. 
No bo coś tu nie gra – odszkodo-
wanie niby za kilka miesięcy, ale 
wypłacone w jednym. Jak to teraz 
policzyć? Na wszelki wypadek 
odetnijmy ją od środków do życia, 
a przepisami jakoś się zasłonimy. 
Tako rzecze przecież ustawodaw-
ca. Ja jednak śmiem wątpić, że ta-
kie było założenie. Wyższa instan-
cja (SKO) podziela zdanie moje 
i matki. Decyzję uchyla i pewnie 
skończy się happy endem po kil-
kunastu miesiącach walki.

Ale! Ale, kto odda matce za 
ten stres? Za każdą chwilę, kiedy 
chciała kupić jedzenie, a nie mo-
gła? Za każde upokorzenie, kiedy 
przy kasie trzeba odkładać pro-
dukty? 

dokończenie na stronie 8
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dokończenie ze strony 1
Według modelowania funkcją 

liniową wartości te kształtują 
się: VSL = 4,4 mln zł, VSI ciężko 
ranni = 2 mln zł, VSI lekko ranni 
= 1,2 mln zł Natomiast wg mo-
delowania funkcją przedziałami 
liniową: VSL = 3,6 mln zł, VSI 
ciężko ranni = 1,5 mln zł, VSI 
lekko ranni = 0,9 mln złotych. 

A zatem koszty zdarzeń dro-
gowych stanowią istotną wartość 
ekonomiczną nie tylko dla rodzi-
ny (utrata bądź pomniejszenie do-
chodów), ale także dla Państwa. 
Państwo zatem obowiązane jest 
podejmować wszelkie kroki słu-
żące zminimalizowaniu tych 
kosztów. 

Zysk PZU SA 
PZU SA jest wiodącym ubezpie-
czycielem w Polsce. Obejmuje 
prawie 37 proc. polskiego rynku 
ubezpieczeń majątkowych, co wy-
nika z danych na koniec czerwca 
2017 r. 

Co dzisiaj PZU opowiada o so-
bie? 28 czerwca 2018 r. Zwyczaj-
ne Walne Zgromadzenie PZU SA 
podjęło uchwałę w sprawie po-
działu zysku netto PZU SA za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2017 
roku, w której postanowiło prze-
znaczyć na wypłatę dywidendy 2 
mld 158 mln 807,5 tys. zł. 

Zysk z działalności operacyj-
nej za 2017 rok wyniósł 5 510 
mln zł i był wyższy o 2 519 mln 
zł w stosunku do wyniku za 2016 
rok. Kształtowany był on w szcze-
gólności przez „wzrost skład-
ki przypisanej brutto w grupie 
ubezpieczeń komunikacyjnych”. 
Nastąpił bowiem wzrost składki 
przypisanej brutto do poziomu 22 
847 mln zł. W porównaniu z po-
przednim rokiem składka była 
wyższa o 13,0 % głównie w grupie 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Zwiększenie sprzedaży ubez-
pieczeń komunikacyjnych o 21,1 
%  to efekt wzrostu średniej skład-
ki. Zwiększenie wartości odszko-
dowań i świadczeń netto w 2017 
roku o 15,1 %, przy wyższej o 21,4 
% składce zarobionej netto, prze-
łożyło się na poprawę wskaźnika 
szkodowości o 3,5 punktu pro-
centowego w relacji do 2016 roku. 
Zmiana ta kształtowana była 
m.in. przez poprawę rentowno-
ści portfela ubezpieczeń komu-
nikacyjnych, w szczególności OC, 
w konsekwencji wprowadzonych 
zmian w taryfie. Efekt częściowo 
niwelowany przez obserwowany 
wzrost średniej szkody.

W sprawozdaniu z działalno-
ści Komisji Nadzoru Finansowe-
go w 2017 r. z dnia 10 kwietnia 
2018 r. czytamy, że W przypadku 
zakładów ubezpieczeń osobowych 
i majątkowych największy wzrost 
składki przypisanej brutto zano-
towano w ubezpieczeniach ko-
munikacyjnych, czyli w grupie 10 
(OC komunikacyjne), o 3,13 mld zł 
do wartości 14,79 mld zł (26,84% 
r/r) oraz w grupie 3 (auto-casco), 
o 1,06 mld zł do poziomu 7,63 mld 
zł (16,08% r/r). Z punktu widze-

nia wyników w poszczególnych 
grupach ubezpieczeń, o wzroście 
zysku technicznego na przestrze-
ni roku zadecydowało głównie 
polepszenie się wyniku w grupie 
10 (OC komunikacyjne) – naj-
większy wzrost w dziale II o 1,57 
mld zł (ze straty równej 1,08 mld 
zł do zysku w wysokości 0,48 mld 
zł) oraz w grupie 3 (autocasco) – 
wzrost o 0,41 mld zł w porównaniu 
do roku ubiegłego.

Z powyższego wynika, że 
mitem jest niska zyskowność 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Ten mit uzasadnia akcję obronną 
Polskiej Izby Ubezpieczeń przed 
podporządkowaniem się ubezpie-
czycieli do Wytycznych Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF) 
dotyczących likwidacji szkód 
z ubezpieczeń komunikacyjnych 
z 16 grudnia 2014 r. 

Wytyczne KNF
Komisja Nadzoru Finansowe-
go wydała wytyczne dotyczące 
likwidacji szkód z ubezpieczeń 
komunikacyjnych. Stało się tak, 
ponieważ w działalności ubez-
pieczycieli stwierdzono szereg  
nieprawidłowości. Do najczęst-
szych grzechów należą: nieter-
minowe wypłacanie świadczeń, 
wypłacanie świadczeń z uchybie-
niem zasady pełnego odszkodo-
wania, uchybienia w wypełnia-
niu obowiązków informacyjnych 
w toku likwidacji szkód, wadliwa 
organizacja procesu likwidacji 
szkód, w szczególności jego nie-
dostateczna  przejrzystość.

Nieprawidłowości w rozli-
czaniu szkód wpływają na po-
strzeganie rynku ubezpieczeń. 
Zdaniem KNF istnieje związek 
pomiędzy trudnościami w uzy-
skaniu świadczenia z ubezpiecze-
nia komunikacyjnego a niechęcią 
do korzystania z ubezpieczeń 
w przyszłości. Nieprawidłowy 
proces likwidacji szkód nara-
ża zakład ubezpieczeń komu-
nikacyjnych na ryzyko utraty 
reputacji. „Za niedopuszczalne 
należy uznać przedkładanie wy-
niku finansowego ponad zasady 
uczciwości, lojalności i posza-
nowania interesów uprawnio-
nych do świadczenia z umowy 
ubezpieczenia” – stwierdził KNF. 
Jednocześnie organ nadzoru jest 
zdania, że zakład ubezpieczeń 
powinien kalkulować składkę 
w taki sposób, by uprawnionemu 
do świadczenia z umowy ubez-
pieczenia zapewnić otrzymanie 
pełnego świadczenia. 

Wytyczne KNF miały być za-
stosowane lub wyjaśnione naj-
później do 31 marca 2015 r. 

Istotą likwidacji szkody jest 
przeprowadzenie naprawy w taki 
sposób, aby pojazd po naprawie 
nie stwarzał niebezpieczeństwa 
dla uczestników ruchu drogo-
wego.

 
Leszek Skiba, podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Finansów 
w sierpniu 2018 r. w odpowiedzi 
na interpelację nr 23847 posłów 

Jerzego Gosiewskiego, Adama 
Ołdakowskiego oraz Krzysztofa 
Maciejewskiego, w sprawie „od-
budowania zaufania do instytucji 
działających na rynku ubezpie-
czeń” napisał, że Wytyczne KNF 
„nie posiadają mocy przepisów 
prawa. W swej istocie realizują 
wyłącznie funkcję zbioru zasad 
w zakresie likwidacji szkód ko-
munikacyjnych, opracowanych 
głównie na podstawie obowią-
zujących przepisów prawa oraz 
ewoluującego orzecznictwa Sądu 
Najwyższego. W związku z po-
wyższym znacząco ograniczona 
jest możliwość wyprowadzania 
negatywnych konsekwencji wo-
bec zakładów ubezpieczeń, które 
nie realizują, bądź też realizują 
w ograniczonym zakresie postu-
laty nadzorcze wyprowadzane 
z Wytycznych”.

Minister Poinformował po-
słów, że „KNF dokonała oceny 
zakresu i sposobu dostosowania 
się zakładów ubezpieczeń do Wy-
tycznych. W ramach weryfikacji 
zaimplementowania Wytycznych 
przez zakłady ubezpieczeń, Ko-
misja przeprowadziła kontrole 
we wszystkich zakładach ubez-
pieczeń oferujących w ramach 
swojej działalności produkty 
w zakresie obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych. [...] część zakładów 
ubezpieczeń wykonała wydane 
przez KNF zalecenia. W przy-
padku pozostałych zakładów 
ubezpieczeń KNF na bieżąco 
monitoruje proces wykonania 
tych zaleceń”.

Tym słowom przeczą fakty. 
Rzecznik Finansowy (dawniej 
R zecznik Ubezpieczonych), 
w swym sprawozdaniu z paź-
dziernika 2017 r. „zaobserwował 
absolutny brak realizacji zaleceń 
płynących z Wytycznych doty-
czących likwidacji szkód z ube-
zpieczeń komunikacyjnych Ko-
misji Nadzoru Finansowego […] 
stosowane przez ubezpieczycieli 
praktyki likwidacji

szkód komunikacyjnych nie 
uwzględniają w pełni wytycz-
nych nadzorczych. Należy stąd

wysnuć generalny wniosek, iż 
praktyki te w niektórych obsza-
rach nie uległy znaczącej

poprawie. Przede wszystkim 
dotyczy to takich zagadnień, jak: 
obiektywne określenie czasu i

stawki najmu, rodzaj części 
używanych do naprawy, przyję-
cie i prawidłowe określenie

utraconej wartości handlowej, 
a także wysokość stosowanych 
stawek za roboczogodziny.”

Powiększa się liczba pozwów 
ubezpieczonych przeciwko ubez-
pieczającym. A to generuje nie-
potrzebnie koszty towarzystw. 
Towarzystwa podnoszą więc 
wysokość składek OC. 

KNF wskazał, iż ustawowym 
celem Komisji Nadzoru Finan-
sowego nie jest

rozstrzyganie problemów 

natury technicznej. Natomiast  
„fakt wydania przez KNF sto-
sownych Wytycznych oraz za-
leceń, a także podejmowanie 
innych czynności nadzorczych 
nie ukróci praktyki adresowa-
nia wobec zakładów ubezpieczeń 
roszczeń poszkodowanych, kwe-
stionujących sposób prowadzenia 
likwidacji szkód przez zakłady 
ubezpieczeń lub wysokość od-
szkodowania. Co najwyżej liczba 
tego rodzaju roszczeń może się 
zmniejszyć, niemniej nie moż-
na zapominać o stale rosnącej 
świadomości poszkodowanych” 
– czytamy w odpowiedzi na in-
terpelację. 

KNF nie może zatem zdyscy-
plinować towarzystw ubezpiecze-
niowych. A rosnąca świadomość 
ubezpieczonych ma nie zmniej-
szyć ilości roszczeń. Winni są 
więc poszkodowani, a KNF ni-
czego nie może.

Do czego prowadzą zaniżone 
wyceny szkód  

komunikacyjnych 
Związek Rzemiosła Polskiego 
szacu je, że wyceny są zaniżane 
i wypłaca się średnio od 20 do 
30 procent na leżnej kwoty. Fir-
ma odszkodowaw cza Votum SA 
szacuje zaniżenia na ok. dwóch 
trzecich wartości. Stawka za tzw. 
roboczogo dzinę została obniżo-
na do 60 zł, podczas gdy właści-
wa stawka wy nosi 110 zł. Części 
zamienne zostały wycenione 
na 617,54 zł - zaniżone ponad 
6-krotnie przez zakład ubezpie-
czeń. Zaproponował on części al-
ternatywne, które nie posiadają 
świadectwa jakości producenta 
po jazdu. Wg warsztatu części 
zamien ne powinny kosztować 
3948,22 zł (takie ceny części po-
daje ASO). 

Polska Izba Motoryzacji i inne 
organizacje i stowarzyszenia 
przed stawiają skutki zaniżania 
wycen szkód komunikacyjnych. 
Oto w wy niku kolizji przód po-
jazdu pana Darka został rozbity. 
Ponieważ nie było w tym jego 
winy, otrzyma odszko dowanie 
z OC sprawcy. 

Towarzystwo ubezpieczenio-
we wyceniło szkodę na 5000 zł. 
Ale rzeczywisty koszt naprawy 
powi nien wynieść 10 000 zł. Dla 
ubezpieczyciela najważniejszy jest 
zysk, a zatem powołani przez nie-
go rzeczo znawcy działają zgodnie 
z jego zaleceniami. 

Pan Darek jest zadowolony, bo 

towarzystwo przesłało mu e-ma-
ilem informację, że może pójść 
do banku i natychmiast odebrać 
tam 5000 zł. Oczywiście Pan Da-
rek nie wiedział, że rzeczywisty 
koszt likwidacji szkody przy uży-
ciu oryginalnych części i napra-
wy w warsztacie jest dwukrotnie 
wyższy. Ponieważ jak najszybciej 
chce jeździć wyremontowanym 
samochodem, odbiera zapropo-
nowaną kwotę. Oddaje pojazd 
do warsztatu, który nie wysta-
wia faktur, a jego pracownicy 
nabywa ją okazyjnie używane 
już części, niejednokrotnie od 
złodzieja, a już na pewno nie są 
to części legity mujące się świade-
ctwem jakości, potwierdzającym 
zgodność z wymaganiami produ-
centa pojazdu.

Gdyby poszkodowany otrzy-
mał 10 000 zł, to Skarb Państwa 
otrzy małby VAT w wysokości 
1870 zł oraz CIT w wysokości 968 
zł. Ra zem podatki wyniosłyby 
2838 zł. Tyle wynosi strata Skarbu 
Pań stwa. Jego kosztem towarzy-
stwo ubezpieczeniowe zaoszczę-
dziło 5000 zł. Później chwali się 
na gieł dzie swoimi wynikami. 
Za tego rodzaju praktyki ubez-
pieczyciele powinni być usuwani 
z giełdy. Ministerstwo Finansów 
udaje, że nie widzi problemu, 
a prokuratorzy śpią. 

Wartość odszkodowań z tytu-
łu OC w 2015, wg UKNF i Pol-
skiej Izby Ubezpieczeń wynosi 
6,42 mld zł rocznie. Wypłaty 
wg kosztorysów wyniosły 1,25 
mld zł. Zaniżenie wypłat (VAT) 
szacowa ne jest na 234 mln zł, 
naprawy w czarnej/szarej strefie 
(VAT/CIT/ PIT) 97 mln zł, war-
tość części z nie legalnych źródeł 
(VAT/ CIT/PIT) wynosi 146 mln 
zł. Łączna strata dla budżetu wy-
nosi 477 mln zł. 

Negatywne skutki nierzetel-
nych wycen likwidacji szkód 
komunika cyjnych to nie tylko 
strata dla bu dżetu państwa. Niż-
sza jakość czę ści zamiennych 
pogorszyła stan techniczny po-
jazdu. A zatem ob niżył się poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Taka praktyka usu wania szkód 
sprzyja kradzieżom i paserstwu. 
Brak akumulacji kapi tału war-
sztatów samochodowych oraz 
producentów i handlujących 
częściami w jawnym obiegu po-
woduje brak akumulacji kapitału 
na inwestycje, a więc słabszy roz-
wój gospodarczy.

Czy możliwe jest zagrożenie 

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe dbają o życie  
na drogach i o bezpieczeństwo ekonomiczne Polski
ANDRZEJ ROGIŃSKI

dla rynku finansowego? Nieco 
światła rzucają na to poniższe sło-
wa: „stopień zaimplementowania 
Wytycznych przez zakłady ubez-
pieczeń podlega corocznej wery-
fikacji organu nadzoru w ramach 
tzw. oceny BION (oceny nadzor-
czej ryzyka działalności zakładu 
ubezpieczeń), która brana jest pod 
uwagę przy ustalaniu rekomenda-
cji organu nadzoru, co do moż-
liwości wypłaty przez ubezpie-
czycieli dywidendy”. Tak napisał 
31 stycznia 2018 r. Piotr Nowak, 
podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Finansów w odpowiedzi 
na interpelację nr 18371 posłów 
Jerzego Gosiewskiego i Adama 
Ołdakowskiego w sprawie „nie-
prawidłowości w likwidacji szkód 
komunikacyjnych OC przez za-
kłady ubezpieczeń”. Piotr Nowak 
do 2 lipca 2018 r. był przedstawi-
cielem ministra właściwego do 
spraw instytucji finansowych 
Komisji Nadzoru Finansowego. 

Minister Finansów ma wpływ 
na działania KNF, skoro jego 
przedstawiciel zasiada w Komisji. 
KNF czuwa nad tym, by ubezpie-
czyciele byli w stanie wywiązać 
się z zobowiązań wobec ubezpie-
czonych, a więc posiadać płyn-
ność finansową. Skarb Państwa 
jest zainteresowany dywidendą 
z grupy PZU. Wytyczne KNF nie 
są należycie wypełniane przez 
ubezpieczycieli, bo to im psuje 
wynik finansowy. I to są przyczy-
ny bezkarności ubezpieczycieli. 

Zaniżanie wypłat z tytułu od-
szkodowań to 477 mln zł rocznie 
dla budżetu. A kogo interesuje 
utrata życia lub zdrowia w wy-
niku zamontowania części złej 
jakości, ale ze względu na cenę 
wskazanych przez ubezpieczy-
ciela?

Zwracam uwagę również na 
marnotrawienie środków f i-
nansowych zgromadzonych na 
koncie Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Większe uszczerbki 
zdrowia spowodowane zasto-
sowaniem w pojazdach mecha-
nicznych części gorszej jakości 
wymagają większych wydatków. 
W sytuacji niedostatków środków 
NFZ wielu pacjentów nie otrzy-
muje koniecznych świadczeń, bo 
zostały skierowane na czynności 
medyczne, których można było 
uniknąć.

Jeśli powyższymi zagadnienia-
mi nie zajmie się ustawodawca 
i rząd, to po co obywatelom tak 
zorganizowane Państwo?

ul. Dembowskiego 8
603 675 370
www.poludnie.com.pl
poludnie@poludnie.com.pl
ogloszenia@poludnie.com.pl
reklama@poludnie.com.pl
poludnie_glos@poczta.onet.pl
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INFORMATOR KULTUR ALNY

Cudownych Świąt
Bożego Narodzenia,
pięknie pachnącej choinki,

zdrowia i energii na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości

na każdy dzień

życzą

naszym Klientom
Zarząd i Pracownicy Supersamu

Nowego Roku

Supersam zaprasza na zakupy:

ul. Puławska 2 
Pon - Sob. 8.00-21.00, Nd. 10.00-20.00
21 i 22.12.2018 r. 8:00 - 22:00
23.12.2018 r. 10:00 - 21:00
24.12. 2018 r. 8:00 - 13:30
31.12.2018 r. 8:00 – 16:00

ul. Puławska 131
Pon - Pt. 7.00-21.00, Sob. 8.00-20.00,
Nd. 9.00-16.00
23.12.2018 r. 9:00 - 20:00
24.12.2018 r. 7:00 - 13:30
31.12.2018 r. 7:00 - 17:00

ul. Powstańców Śląskich 89
Pon - Pt. 7.00-21.00, Sob. 9.00-19.00,
Nd. 9.00-16.00
23.12.2018 r. 9:00 - 20:00
24.12.2018 r. 7:00 - 13:30
31.12.2018 r. 7:00 - 17:00

ul. Huculska 5
Pon - Pt. 7:00-21:00, Sob. 8:00-20:00,
Nd. 9:00-16:00
23.12.2018 r. 9:00 - 20:00
24.12.2018 r. 7:00 - 13:30
31.12.2018 r. 7:00 - 17:00

Kino Wisła zaprasza na Sylwestra 2018/2019. Dla wszyst-
kich, którzy chcieliby przywitać Nowy Rok w doborowym 
filmowym guście, przedpremierowo zostanie zagramy film 
„Green Book” i drugi seans do wyboru „Oni” lub tytuł nie-
spodzianka. Między seansami zostanie  zapewniony wyśmie-
nity catering (potrawy gorące, przekąski zimne, sałatki, ciasta, 
napoje, owoce). O północy przywitanie Nowego Roku lampką 
szampana i losowanie nagród. Start imprezy 21.00. Bilet 170 zł 
dla jednej osoby. Zakup biletu tylko w kasie kina. Rezerwacji 
nie prowadzi się. Prezentujemy zdjęcie z filmu „Oni”.

Kino Wisła, plac Wilsona 2, tel. 22 839 23 65

Nie zawiedziemy
Komitet Wyborczy Wyborców 
Bezpartyjni Samorządowcy uzy-
skał w Polsce 900 tysięcy głosów 
wyborców. Chociaż  nie wszędzie 
zdobył mandaty to przygotował 
program wyborczy. I tak istniej 
program dla Mazowsza, dla War-
szawy oraz dla poszczególnych 
dzielnic. Tych zobowiązań nie 
ukrywamy jak to zrobiła część 
komitetów. 

Na Mokotowie - po konsulta-
cjach z mieszkańcami -  opubli-
kowaliśmy programy odrębnie 

dla każdego z pięciu okręgów 
wyborczych do Rady Dzielnicy.  
Tylko my posiadamy programy 
dla okręgów.  Nie możemy zawieść 
naszych wyborców. Uważamy, że 
ich głosy są wystarczająco silnym 
mandatem do upominania się o 
realizację oczekiwań mieszkań-
ców, którzy nie wybrali żadnej 
partii. Podejmujemy starania by 
wyborcy wiedzieli, że ich głosy nie 
były stracone. Zobaczymy, którzy 
radni będą poważnie traktować 
ogół wyborców dzielnicy.

Nie szliśmy do wyborów dla 
władzy lecz dla służby. W samo-
rządowej wspólnocie lokalnej od 
mandatów radnych ważniejsza 
jest realizacja oczekiwań miesz-
kańców. 

Bezpartyjni Samorządowcy 
stanowią dzisiaj na Mokotowie 
kilkudziesięcioosobową grupę lu-
dzi, którym zależy na polepszaniu 
standardów zamieszkania i życia 
obywateli.

Andrzej Rogiński

Czytaj Południe na www.poludnie.com.pl
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dokończenie ze strony 1
ewentualnie infrastrukturą 

towarzyszącą, jak garaże, hydro-
fornie czy stacje trafo. Wskutek 
prawdopodobnie przeoczenia nie 
obejmuje na przykład takich dzia-
łek, gdzie na  działce z budynkiem 
znajduje się kiosk z gazetami. Na-
tomiast  bardzo złe jest wpisanie 
do ustawy wprost odniesienia 
do pomocy publicznej. Zgodnie 
z ustawą w przypadku przekształ-
cenia użytkowania wieczystego 
we własność z mocy ustawy dla 
udziałów komercyjnych, cho-
ciażby sklepów  znajdujących się 
w parterach budynków w zabu-
dowaniach mieszkalnych, stosuje 
się  pomoc publiczną. Czyli fakt, 
że użytkownik wieczysty nabędzie 
własność wnosząc opłatę prze-
kształceniową przez 20 lat razy 1 
proc. - bo taka stawka obowiązuje  
dla większości lokali użytkowych 
posiadanych przez spółdzielnie 
w starych zasobach -  jest pomocą 
publiczną, bo osiemdziesięcio-
krotność  opłaty wieczystej jest 
mu darowana. Ten zapis  jest nie-
zgodny z logiką, bo przecież przez 
minione lata spółdzielnie całymi 
dziesięcioleciami płaciły za użyt-
kowanie wieczyste i te pieniądze, 
ten czas nie jest brany pod uwa-
gę. Wszystkich potraktowano tak 
samo: 80 proc. wartości działki 
jest darowaną pomocą  publicz-
ną. W przypadku wielu spółdzielni 
są to kwoty  znajdujące się poza 
wyobrażeniami w ogóle mieszkań-
ców. W przypadku jednego z bu-
dynków w zasobach Spółdzielni 
„JARY” owa pomoc publiczna dla 
jednego budynku, w którym znaj-
duje się sto mieszkań wynosi pra-
wie milion złotych. Ale budynki są 
różne, różne są wielkości działek. 
W  starych zasobach działki są 
duże, o małej intensywności zabu-

dowy. Mamy tam budynek, gdzie 
za klub osiedlowy znajdujący się  
w przyziemiu pod trzydziestoma 
lokalami mieszkalnymi przyjdzie 
nam zapłacić z tytułu pomocy 
publicznej 700 tys. złotych czy-
li 3000 zł za m. kw. lokalu. Ten 
przepis najwyraźniej nie został 
przemyślany, natomiast na pod-
stawie błyskawicznej nowelizacji 
ustawy z 6 grudnia, akurat za ten 
klub osiedlowy moglibyśmy płacić 
przez 99 lat, czyli pomoc publiczna 
przestała by istnieć. 

- Dojrzał pan to, czego Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP nie dojrzał 
na etapie konsultowania ustawy. 
Spółdzielcy musieliby zapłacić 
ogromne pieniądze za to, że mają  
lokale użytkowe. Te pieniądze 
jako pożytki z wynajmowania lo-
kali użytkowych nie wpływałyby  
do spółdzielni.  A te środki służą 
zmniejszaniu płatności na fun-
dusz remontowy, czyli obniżają 
wysokość comiesięcznych opłat.

- Dokładnie tak. Spółdzielnia 
mieszkaniowa, o czym bardzo 
często się zapomina, jest specy-
ficznym rodzajem przedsiębior-
stwa. Z jednej strony zarządza 
ono nieruchomościami, w których 
mieszkają spółdzielcy, a to zarzą-
dzanie zasobami spółdzielczymi 
odbywa się na zasadzie non pro-
fit, a więc  nie może być zyskiem 
dla spółdzielni. Z drugiej strony 
spółdzielnia  mieszkaniowa jest 
przedsiębiorstwem, które posia-
da zasoby, w szczególności lokale 
usługowe.

- Które są współwłasnością 
ogółu spółdzielców.

- I te zasoby służą prowadzeniu 
działalności gospodarczej, czy-
li wynajmowi. Zysk roczny jest 
dzielony pomiędzy jej właścicieli 
- członków spółdzielni.

Użytkowanie wieczyste stanie się własnością. Ale są haczyki
Z Piotrem Janowskim, prezesem Spółdzielni  Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” rozmawia Andrzej Rogiński

Jeżel i nagle Spółdzielnia 
„JARY” miałaby zapłacić za  
rzekomą pomoc publiczną kwo-
tę równą czterokrotności zysku 
z działalności gospodarczej przez 
rok, oznaczałoby to, że przez 
cztery lata nie miałaby zysku. 
W rezultacie nie miałaby z cze-
go  dopłacać mieszkańcom do 
eksploatacji albo nie miałaby za 
co wykonywać  remontów, któ-
re dotychczas były finansowane 
poprzez fundusz  remontowy, 
z tych  zysków. W przypadku 
”JARÓW” w ostatnich latach 
z zysku  z nadwyżki bilansowej 
zostały wyremontowane  w zasa-
dzie wszystkie drogi wewnętrz-
ne, chodniki, alejki, wymieniono 
oświetlenie. W  przyszłości pla-
nujemy, żeby te pieniądze prze-
znaczać na dofinansowanie do 
opłat eksploatacyjnych tak, żeby 
opłaty mieszkaniowe nie rosły. 
Tych  pieniędzy przez cztery lata 
nie mielibyśmy.

- Zwrócił się pan do preze-
sów kilku spółdzielni mieszka-
niowych z propozycją wysłania 
wspólnego  list do Marszałka 
Sejmu, do Ministra Infrastruk-
tury, do wszystkich posłów Sej-
mowej Komisji Infrastruktury. 
Co w tym liście  pan napisał?

- Przede wszystkim to nie ja na-
pisałem, tylko napisało nas kilku 
prezesów spółdzielni mieszkanio-
wych, którzy byli zainteresowani 
tym, żeby zasoby mieszkańców 
chronić. Zwróciliśmy uwagę na 
błędne pojęcie pomocy publicz-
nej, zagrożenie finansowe dla 
spółdzielni, które z tak  skonstru-
owanej ustawy wynika. Zapro-
ponowaliśmy też zmianę zasady 
liczenia  tej pomocy publicznej 
chociażby poprzez zmianę czasu, 
czy kwot, czy sposobu obliczania  
opłaty przekształceniowej przez 

zmianę użytkowania wieczystego 
we własność dla gruntów komer-
cyjnych. 

- Ledwo to pismo zostało wy-
słane, a już w błyskawicznym 
tempie Sejm znowelizował  usta-
wę. Z czego  pan jest zadowolo-
ny, a z czego niezadowolony po 
nowelizacji.

- Nowelizacja została przepro-
wadzona  w ciągu kilkudziesię-
ciu godzin, bo rząd przyjął pro-
jekt 4 grudnia po południu, a 6 
grudnia o 19.30 już nowelizację 
Sejm uchwalił. Wyeliminowane 
zostało zagrożenie, iż nagle bez 
naszej woli 1 stycznia obudzimy 
się z udzieloną pomocą publicz-
ną – chciał nie chciał – 10, 20, 50 
milionów złotych do zapłacenia 
przez poszczególne spółdzielnie.

Według pierwszej wersji usta-
wy, porównując ową „darowi-
znę” do spadku był obowiązek 
jej przyjęcia. Wpisując do usta-
wy, że  opłata przekształceniowa 
na wniosek przedsiębiorcy może 
być wnoszona przez 99 lat dla 1 
procenta opłaty za użytkowanie  
wieczyste albo przez 33 lata dla 
opłaty 3-procentowej wprowa-
dzono zasadę przyjęcia spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza. 
Czyli świadomy jestem tego co 
robię, jeżeli chcę mieć pomoc 
publiczną to wiem, ile ona wy-
niesie,  i będę płacić tylko 20 lat, 
a jeżeli nie chcę, to muszę płacić 
przez 99 lat. Ale sąsiednie osiedle  
jest w użytkowaniu wieczystym 
od  dwóch lat, również będzie pła-
cić przez 99 lat. Jest to nierówne 
wobec prawa. 

Zniknie dzięki tej ustawie prob-
lem, co się stanie, jeżeli dojdzie do 
końca umowa użytkowania wie-
czystego, to kto będzie właścicie-
lem tego mieszkania, które ja mam  
i czy przypadkiem nowo wybra-

ne władze miasta nie postanowią 
mnie z tego mieszkania wypędzić. 
To przekształcenie powoduje, że 
ten problem znika. 

Nie podoba się to, że nakłada 
ona nadal obowiązek wnoszenia 
dosyć dużych opłat przez wiele, 
wiele lat. 

- Czy spółdzielczość oczekuje 
dalszych zmian ustawowych?

- Przede wszystkim ustawa do-
tyczy jedynie i wyłącznie budyn-
ków mieszkalnych. Spółdzielnie  
mieszkaniowe oprócz budynków 
mieszkalnych posiadają wolno 
stojące garaże, których  zgodnie 
z nową ustawą przekształcić się nie 
da. A zgodnie ze starą ustawą tym 
bardziej.

Wolno stojące pawilony cały 
czas podlegają pod starą ustawę, 
natomiast w Warszawie dużym 
problemem spółdzielni są tereny 
niezabudowane znajdujące się we-
wnątrz spółdzielni, bardzo często 
na osobnych działkach. Parki, 
place zabaw, ogólnodostępne te-
reny zielone, które kiedyś przed 
laty zostały oddane we władanie 
spółdzielni, a które spółdzielnie 
utrzymują. 

Stało się to 30, 40, 50 lat temu. 
To nie są bezimienni podatnicy 
miasta Warszawy, lecz 6 tysięcy  
znanych z imienia i nazwiska 
członków Spółdzielni „JARY”. 
Oni płacą chociażby za utrzy-
manie górki przy ulicy Wioli-
nowej. W nowych inwestycjach 
deweloperskich wszystkie tereny 
zielone znajdują się poza terenem 
zamieszkałym i są utrzymywane 
przez miasto. Spółdzielnie mają 
dużo więcej terenów  w zarządzie 
i ponoszą znacznie większe kosz-
ty. To samo dotyczy znakomitej  
większości dróg wewnątrzosied-
lowych. Porównując chociażby 
ulicę Ekologiczną z ulicą Pięcio-

linii, gdzie na ulicy  Ekologicznej 
ruch samochodów jest mniejszy 
niż na ulicy Pięciolinii. Za utrzy-
manie ulicy Ekologicznej na Ka-
batach koszty ponosi miasto, za 
utrzymanie ulicy Pięciolinii płacą 
członkowie Spółdzielni. 

- Wczoraj, 13 grudnia Rada 
Warszawy powzięła uchwałę, 
w której zmieniła wysokość boni-
fikat tych najwyższych z 98 proc. 
a nawet 99 proc. na 60 proc. Jak 
pan  z punktu widzenia interesu 
członków Spółdzielni zapatruje 
się na tę sprawę?

- Zmiana bonifikaty, która przy-
sługuje za jednorazowe  wniesienie 
opłaty przekształceniowej czyli 
całość  opłaty przekształcenio-
wej wniesiona na nas z 98 na 60 
proc. oznacza, że za jednorazową 
opłatę trzeba będzie zrobić nie 2 
tylko 40 proc. czyli 20 razy tyle. 
Zmiana tych zasad w osiem tygo-
dni po ich uchwaleniu czy nawet 
w siedem, mało tego, zmiana tych 
zasad trzy tygodnie tuż  przed 
wejściem w życie ustawy jest cał-
kowicie niezrozumiała. Z punktu 
widzenia członków spółdzielni, 
właścicieli lokali mieszkalnych, 
ma dla mnie istotne znaczenie,  
czy za przekształcenie użytkowa-
nia wieczystego, za które obecnie 
płacę 1000 zł rocznie, we własność 
swojego mieszkania będę  musiał 
zapłacić 400 zł czy 8000 złotych. 
Jeszcze 18 października Rada War-
szawy uważała, że mogę zapłacić 
400 złotych. Co się zmieniło, że 
nagle mam płacić 20-krotnie wię-
cej. Członkowie spółdzielni będą 
musieli za jednorazową opłatę za-
płacić 20 razy na co liczyli przed 
13 grudnia. Mało kogo będzie stać 
na to, żeby zapłacić jednorazowo 
te 8 tysięcy, więc będą nadal płacić 
już po tym tysiącu złotych co rok 
przez 20 lat. 

dokończenie ze strony 1
 zaś nazwę „kolędy” przybrały 

w XIX wieku, a do Polski przywę-
drowały z Włoch. Wcześniej na-
zywano tak świeckie noworoczne 

Kolędy i pastorałki
ANNA TOMASIK

pieśni życzące. Młodzi, biedni 
ludzie, odwiedzali w tym czasie 
bogatych gospodarzy i śpiewając 
o radosnych narodzinach Jezusa, 
liczyli na datki…

Zbiory najdawniejszych kolęd 
polskich, zwanych kantyczkami, 
pochodzą z XVI wieku. W tym 
czasie ukształtował się także nowy 
typ kolędy realistycznej, czyli lu-

dowe utwory związane z Bożym 
Narodzeniem zwane pastorałka-
mi. Najstarszą polską kolędą  jest 
pieśń „Zdrów bądź, królu anjelski” 
z 1424 roku. 

Najwspanialszy okres rozwoju 
kolęd polskich przypada na czasy 
baroku, XVII i XVIII wiek. Po-
wstało wtedy blisko 800 utworów 
, z których większość śpiewana jest 
do dziś, jak: „Jezus malusieńki”, 
Przybieżeli do Betlejem” i „Lulajże 
Jezuniu”. Jedna z najpiękniejszych 
kolęd, „Bóg się rodzi”, powstała 
u schyłku XVIII wieku „spod pió-
ra” poety, Franciszka Karpińskie-
go, do melodii w rytmie poloneza. 
Piotrowi Skardze przypisuje się 
tekst „W żłobie leży”, do którego 
melodię prawdopodobnie zaczerp-
nięto z koronacyjnego poloneza 
królów polskich. Najcenniejszy 
wybór polskich kolęd to „Pastorał-
ki i kolędy z melodiami, czyli pio-
senki wesołe ludu w czasie świąt 
Bożego Narodzenia po domach 
śpiewane”, opublikowany w 1842 
roku w Krakowie pod redakcją ks. 
Michała Mioduszewskiego. Z kolei 
„Symfonie anielskie” Jana Żabczy-

ca  z 1630 r. zawierają 36 tekstów 
kolęd „pasterskich”. Z instrukcji 
zamieszczonej w zbiorze dowiadu-
jemy się, że pastorałka to typowa 
kolęda „domowa”, przeznaczona 
do śpiewania poza kościołem.

Kolędy i pastorałki w historii 
naszego narodu odegrały znaczą-
cą rolę. W czasie rozbiorów jed-
noczyły Polaków i towarzyszyły 
wywożonym na Sybir oraz roz-
brzmiewały w łagrach i obozach 
koncentracyjnych ku pokrzepie-

niu serc, dając skazanym na śmierć 
otuchę, zapomnienie i nadzieję. 
Podczas okupacji hitlerowskiej za-
kazane było ich śpiewanie z uwagi 
na ich treści religijno-patriotyczne, 
które nawiązywały do polskich 
tradycji, ruchów wolnościowych 
i sytuacji na frontach. Kolportowa-
ła je więc podziemna prasa. 

Na zdjęciu:
Koncert z kolędami Golec uOr-

kiestra. 
FOT. ANNA TOMASIK 

dokończenie ze strony 4
Za każdy smutek, kiedy mówiła 

dzieciom: „Tego nie. Nie stać nas.”?  
Za niechętne miny bliskich i są-
siadów pożyczających pieniądze? 
NIKT.

Niektórzy powiedzą – pomyłka. 
Przecież każdy ma do tego prawo. 
Ja zastanawiam się, czemu aparat 
myli się na ogół w jedną stronę. 
Zastanawiam się, czemu odebranie 
renty nie może nastąpić dopiero 

po wyczerpaniu całości drogi od-
woławczej. Zastanawiam się, cze-
mu renta oznacza wzbogacenie, 
choć to przecież substytut pensji 
w sytuacji, w której zdrowie nie 
pozwala nam normalnie zarabiać. 

Na koniec prośba. Zostawcie 
Bogu, co boskie. Potrafimy sobie 
poradzić bez cudów i sztuczek. Po 
prostu nie przeszkadzajcie. 

ZUS jak Bruce
ANDRZEJ ZORSKI
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KUPIĘ
l Antyczne meble, obrazy, 
srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

NIERUCHOMOŚCI
l Działki budowlane 800-1200 
m2 Prażmów, 602 770 361

l Działki rekreacyjno - budow-
lane, leśne, Prażmów,  
602 770 361

l Do wynajęcia bliźniak 70 lub 
120 m2 Zalesie D. centrum,  
601 330 079

PRACA - dam
l Zatrudnię kierowców kat.B, 
kat.C, kat.C+E, Janki,  
530 477 796

l Zatrudnię fryzjerkę lub pod-
najmę stanowisko,  
501 143 827

RÓŻNE
l Sprzedam firmę - Dom Opieki 
dobrze prosperujący, budynek 
780 m kw. powierzchni użytko-
wej, działka 2500 m kw. Serock,  
501 092 950

USŁUGI
l Anteny montaż naprawy so-
lidnie gwarancja 601 867 980 , 
665-04-89

l CYKLINOWANIE  
692 920 192

l Docieplanie budynków, szyb-
ko, tanio, solidnie, 502 053 214

l Docieplanie budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
501 62 45 62 

l Malowanie, hydraulika, 
remonty, 501 050 907

l Okna naprawy doszczelnienia 
787 793 700

l OKIEN – NAPRAWA, serwis, 
regulacja, doszczelnianie, 
wymiana uszkodzonych części 
każdego typu okien.  
502 431 461.

l Remonty, budowlane, ogro-
dzenia, 513 137 581

ZDROWIE
l Dom Opieki Piaseczno,  
601 870 594, 781 287 396

OGŁOSZENIA DROBNE

Ul. Puławska 26a - tel. 22 849 23 89

INFORMATOR POŁUDNIA
POLICJA - 997  i 112

STRAŻ MIEJSKA - 986

STRAŻ POŻARNA - 998  i 112

POGOTOWIE - 999  i 112
l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

HANDEL
u Społem WSS Śródmieście, Warszawa, ul. Nowy Świat 53
www.wss.spolem.org.pl
SDH Hala Mirowska pn-pt 7-20 sob 7-18 pl. Mirowski 1*
Sklepy spożywcze: Foksal 12/14, Koszykowa 24, Koszykowa 31,  Kra-
kowskie Przedmieście 16/18, Miodowa 23, Mokotowska 67,  Nowy Świat 
53, Rzeczypospolitej 14, Solec 46, Solec 66,  Solidarności 83, Widok 16, 
Wiejska 20, Wspólna 41, Wyki 11

Sklepy przemysłowe: Andersa 25, Długa 8/14, Mokotowska 67

BIURA OGŁOSZEŃ: 
l Ogłoszenia Południe
  ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl, tel. 608 041 653
l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 
l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-25-30,  22 620-17-83, 
22 654-90-77 
l  Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, „Barcik"  tel. 22 

213-85-85, 601-213-555

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH,   
PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH

Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32
Klientów i telefony przyjmujemy wyłącznie w godzinach: 

Pon., śr., czw. 16.00 – 19.00 wt. 8.00- 14.00

 Spadkowe i małżeńskie spory majątkowe, rozwody
 Zniesławienia (cywilne) i pomówienia (karne)
 Obrona przed fiskusem i komornikiem
 Zasiedzenia, dział gruntów, odszkodowania
 Reprezentacja w procesach gospodarczych,   
cywilnych i rodzinnych

Specjalistyczna Przychodnia Fundacji 
Armii Krajowej  na co dzień leczy pacjentów 

w zakresie chorób:
- układu krążenia, zawały serca, udary mózgu, - 
zakrzepica układu żylnego, miażdżyca tętnic

Wykonujemy badania EKG, Echo Serca, EKG metodą  Holtera-
24h, badania analityczne krwi i moczu, USG Kości, USG Dopplera 

(badanie służące do jak najwcześniejszego wykrywania nawet 
drobnych schorzeń tętnic i żył, które w konsekwencji mogą 
prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości 

płucnej, badanie spirometryczne (ocena czynności płuc), badanie 
dermatoskopem (urządzenie do diagnostyki zmian skórnych w tym 

onkologicznych)

Lekarze specjaliści:
l kardiolog (choroby serca), l chirurg naczyniowy, l chirurg 

ortopeda (układ kostny), l diabetolog (cukrzyca), l dermatolog 
(choroby skórne), l onkolog (choroby nowotworowe), l 
pulmonolog (choroby układu oddechowego), l neurolog 
(choroby Alzheimera, Parkinsona, powikłania błędnikowe, 
stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena, zaburzenia snu), 

l reumatolog (układ kostno-stawowy), l gastrolog (schorzenia 
układu pokarmowego), l dietetyk (nadwaga).

Polecamy również masaże urządzeniem Aquavibron  – 
sprawdzony w szpitalach i sanatoriach – pozwala pozbyć się 

wielu drobnych, ale uciążliwych dolegliwości typu: nerwobóle, 
reumatoidalne zapalenie stawów, stany pourazowe.

W środy przyjmuje chirurg naczyniowy specjalista 
od skutecznego leczenia ran pochodzenia cukrzycowego  
(leczący przewlekłe rany, w tym stopę cukrzycową) Godziny 

przyjęcia od 14.00 do ostatniego pacjenta.

We wtorki przyjmuje specjalista  od USG kostno-stawowego, 
oraz mięśni (uda, ramiona, barki)

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 1 Fundacji 
Armii Krajowej

 ul. Mariańska 1 (parter-róg Pańskiej)
22-654-55-05   22-654-65-29

Pon. – pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
Przychodnia nie współpracuje z NFZ

USŁUGI SZKLARSKIE
w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a
pon. - pt. 10.00 - 18.00
soboty 10.00 - 14.00
tel. 22 843-04-88 

al. Zjednoczenia 13
pon. - pt. 9.00 - 17.00

tel. 22 834-09-82 

690 618 634
www.vitroflex-warszawa.com          vitroflex@gmail.com

Ceny netto w zł. za jedno słowo na stronie Ogłoszenia drobne
2,00 czcionka standardowa
2,50 czcionka standardowa wytłuszczona
2,50 CZCIONKA STANDARDOWA WERSALIKI
3,00 CZCIONKA WERSALIKI WYTŁUSZCZONE
4,00 czcionka kolorowa 

słowo w ramce + 100% do wyżej wymienionych
Dział reklamy POŁUDNIE

608 041 653   ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl

POŁUDNIE  

na Facebook  

http://www.facebook.com/

Poludnie.Gazeta

Fundacja Pomocy na Rzecz 
Żołnierzy Armii Krajowej skła-
da serdeczne podziękowania 
PZU za sfinansowanie zakupu 
ultrasonografu wielofunkcyj-
nego

Dziękujemy Zarząd  
Fundacji

Fundacja Pomocy  na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej, w imieniu 
Podopiecznych, składa dla Fundacji  PZU serdeczne podziękowa-
nia za sfinansowanie w 2018 r. projektu pt. „Opieka domowa nad 
Kombatantami leżącymi w łóżkach- dalsza kontynuacja”.

Dziękujemy Zarząd Fundacji

Fundacja Pomocy  na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej składa dla 
Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza serdeczne podzię-
kowania za sfinansowanie projektu -  pakietów na badanie Kom-
batantów i Osób  Represjonowanych.

Dziękujemy Zarząd Fundacji

OGŁOSZENIE O PRZETARU
Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej  STOKŁOSY ogłasza 

otwarcie postępowania przetargowego na świadczenie usług 
konserwacji ogólnobudowlanej budynków wielorodzinnych, 
pawilonów wolnostojących oraz domów jednorodzinnych znajdujących 
się w zasobach SBM STOKŁOSY, 

termin składania ofert do 14.01.2019 r., do godz. 11.00. 
Oferty można składać w Kancelarii Spółdzielni STOKŁOSY  

przy ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa. 
Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty można odebrać 

u Koordynatora ds. przetargów, pok. 108 w siedzibie  SBM STOKŁOSY 
w godz. 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do czwartku) lub pobrać ze strony 
internetowej www.stoklosy.com.pl zakładka PRZETARGI.”

POŁUDNIE zaprasza na 
www.poludnie.com.pl
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REPERTUAR 
Sezon artystyczny 2018/2019

Dyrektor Artystyczny Jacek Kaspszyk

w Filharmonii Narodowej

Filharmonia Narodowa 
ul. Jasna 5, 

00-950 Warszawa
t. 22 55 17 111 

filharmonia@filharmonia.pl 
www.filharmonia.pl

Informacja o biletach 
t. 22 55 17 127  

(pn–pt; 09:00–15:00) 
bilety@filhramonia.pl

Sprzedaż internetowa  
www.filharmonia.pl  

www.bilety24.pl
Mecenas Sponsorzy Patroni Medialni PartnerStrategiczny Mecenas

Styczeń
11.01 Piątek / 19:30 / Sala Koncertowa
18:30 – Wykład wprowadzający: Agata Kwiecińska

12.01 Sobota / 18:00 / Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY
  12.01 Transmisja on-line na  

www.filharmonia.pl

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
Jacek Kaspszyk dyrygent  

Alexei Ogrintchouk obój

Magdalena Anna Hofmann sopran

Anna Bernacka mezzosopran  

John Irvin tenor

Bartosz Michałowski dyrektor chóru

Mozart, Mendelssohn 

13.01 Niedziela / 11:00 / Sala Koncertowa 

PORANNY KONCERT DLA DZIECI
Kopciuszek na balu
Muzyka opowiada... baśnie

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Jacek Kaspszyk dyrygent

Adrianna Furmanik-Celejewska  
prowadzenie koncertu

Na koncert zaprasza

15.01 Wtorek / 19:00 /Sala Kameralna

KONCERT KAMERALNY 
Van Baerle Trio:
Hannes Minnaar fortepian 

Maria Milstein skrzypce

Gideon den Herder wiolonczela

Beethoven, Keuris, Schubert 

18.01 Piątek / 19:30 / Sala Koncertowa
18:30 – Wykład wprowadzający: Bartosz Kamiński

19.01 Sobota / 18:00 / Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Niklas Willén dyrygent 

Bram van Sambeek fagot

Leszek Wachnik fagot

Sibelius, Aho, Nielsen 

20.01 Niedziela / 11:00, 14:00 / Sala Kameralna 

PORANEK I POPOŁUDNIE  
DLA MAŁYCH MELOMANÓW
Każdy taniec ma swoją historię
Tancerze Baletu Dworskiego  
Cracovia Danza: 
Małgorzata Nabrzeska, Michał Kępka
Jerzy Matysiak / Piotr Ptak klarnet

Jacek Małachowski  
/ Tomasz Ostaszewski akordeon

Michał Daszkiewicz puzon 

Jurij Pastuszenko gitara

Barbara Szczęsna-Remisz  
prowadzenie koncertów

Na koncert zaprasza 

22.01 Wtorek / 19:00 / Sala Koncertowa (parter)

KONCERT KAMERALNY 
Heinavanker
m.in. Mikołaj z Radomia, Ockeghem, Bach, Kõlar,  
estońskie tradycyjne hymny i pieśni 

25.01 Piątek / 19:30 / Sala Koncertowa
18:30 – Wykład wprowadzający: Szymon Paczkowski

26.01 Sobota / 18:00 / Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Paul Goodwin dyrygent

Yu Kosuge fortepian

C.Ph.E. Bach, Mozart, Beethoven 

29.01 Wtorek / 19:00 / Sala Kameralna

KONCERT KAMERALNY 
Współorganizacja: Austriackie Forum Kultury

Johannes Fleischmann skrzypce

Magda Amara fortepian

Korngold, Zeisl 
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Polityczny interes na majątku miasta
BOGDAN ŻMIJEWSKI

18 października 2018 r. Rada War-
szawy podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielanie 
bonifikaty osobom fizycznym 
będącym właścicielami budyn-
ków mieszkalnych jednorodzin-
nych lub lokali mieszkalnych lub 
spółdzielniom mieszkaniowym 
od jednorazowej opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. Najwyższa boni-
fikata wyniosła 98 %. Wówczas 
jeden z radnych stwierdził, że ta 
uchwała jest zgodna z duchem 
sprawiedliwości społecznej. 

Słyszałem też wypowiedzi, że 
użytkownicy wieczyści już kilku-
krotnie zapłacili za wartość nie-
ruchomości, uiszczając opłatę za 
użytkowanie wieczyste. Ten duch 
sprawiedliwości społecznej to zwy-
kły komunizm według zasady każ-
demu według jego potrzeb kosz-
tem innych. Wszystko dlatego, że 
radnymi w większości są młodzi, 
niedoświadczeni ludzie. Niezna-
jący historii i wychowani w epoce 
PRL-u, gdy robiono ludziom wodę 
z mózgu.

Przypominam, że miasto War-
szawa pozyskało grunty, a cza-
sem budynki, w trybie dekretu 

Bieruta i nigdy nie zapłaciło za 
nie, wbrew temu, jakie głupoty 
powiadał Patryk Jaki. Ponadto 
pozyskało grunty w trybie wy-
właszczenia pod budowę osiedli 
mieszkaniowych. Płacono wtedy 
właścicielom tych gruntów „gro-
sze”. Ledwo starczało na pierwszą 
opłatę (wkład) za mieszkanie do 
spółdzielni mieszkaniowej. Nie-
wiele się pomylę, jak powiem, że 
było to 5-10 razy mniej od warto-
ści rynkowej tych gruntów.

Potem grunty te oddawano 
spółdzielniom mieszkaniowym we 
władanie (nie było to użytkowanie 
wieczyste) pod zabudowę. Opła-
ty za to władanie były śmiesznie 
niskie, bo wynosiły ok. 1 promil 
wartości gruntu rocznie bez wa-
loryzacji.

Po zmianach ustrojowych w la-
tach 90. uwłaszczono spółdziel-
nie mieszkaniowe na tych grun-
tach za darmo lub po uiszczeniu 
ustawowej „pierwszej opłaty” za 
użytkowanie wieczyste w skali 
od 15-25 % wartości gruntu. Od 
tego czasu użytkownicy wieczyści, 
w tym spółdzielcy, płacili opłaty 
roczne w wysokości 1 % wartości 
gruntu, czyli znacznie poniżej in-
flacji i bankowego oprocentowania 

kapitału. Nie było zatem możliwe, 
by ktoś do dziś zapłacił za opłaty 
więcej niż wartość nieruchomości. 
Maksymalnie upłynęło bowiem 
od pierwszych uwłaszczeń 38 lat, 
czyli zapłacili 38 %, ewentualnie 
od 15 do 25 %. Realnie uwłasz-
czenia były później, tj. na przeło-
mie lat 90. i 2000. Czyli zapłacili 
mniej. Wiele spółdzielni do dziś 
nie uwłaszczono, głównie z winy 
tychże spółdzielni, bo te nie będąc 
uwłaszczonymi w ogóle nie wnosi-
ły opłat rocznych albo dużo mniej-
sze za zwykłą dzierżawę. O jakiej 
więc sprawiedliwości społecznej 
mówił pan radny - tego nie wiem. 

Sprawiedliwe będzie, jeśli mia-
sto zapłaci byłym właścicielom za 
nieruchomości odebrane w trybie 
dekretu i dopłaci wywłaszczonym, 
bo ich okradło. Ale dziś politycy 
kombinują, jak wyrolować byłych 
właścicieli. Chcą im wypłacić 
maksymalnie 20 % wartości tego, 
co im odebrano, i tylko pierwot-
nym właścicielom i ich dzieciom, 
ale już nie ich wnukom. A tych 
osób jest coraz mniej, bo ludzie 
wymierają. Jeszcze kilka lat i nie 
będzie w ogóle problemu. Wtedy 
i zapłata za 100 % nic nie będzie 
kosztowała. 

Po udzieleniu bonifikaty 98 % 
przez Radę Warszawy opłata za 
przekształcenie wyniosłaby 0,04 
% wartości gruntu, czyli mniej 
niż dotychczasowa 1-procentowa 
opłata roczna.

W budżecie miasta dochód 
z opłat za użytkowanie wieczyste 
gruntów mieszkaniowych wynosi 
ok. 350 mln zł. Teraz te dochody 
spadną do zera. Gdyby uchwały 
o bonifikatach nie było, to w cią-
gu 20 lat spłaty ustawowych rat 
za przekształcenie użytkowania 
wieczystego we własność po 1 % 
rocznie dałyby miastu ok. 7 mld zł. 
Starczyłoby na 5 mostów lub pół li-
nii metra albo 450 przedszkoli lub 
żłobków, każdy dla 150 dzieci. To 
duży prezent, ale tylko dla niektó-
rych obywateli, którzy mają grunty 
w użytkowaniu wieczystym. Dla 
innych nic.

Moim zdaniem uchwała ta była 
niezgodna z prawem, a szczególnie 
z Konstytucją. Bonifikata 98-pro-
centowa od ustawowej opłaty za 
przekształcenie użytkowania wie-
czystego we własność jest w istocie 
darowizną, do czego samorząd nie 
jest uprawniony.   

Ponadto mamy do czynie-
nia z nierównym traktowaniem 

obywateli wobec prawa, bo użyt-
kownicy wieczyści na gruntach 
Skarbu Państwa nie mają takich 
bonifikat, tylko niższe, bo 60-pro-
centowe, jak wynika to z ustawy. 

Uchwałą udzielono bonifi-
katy wszystkim użytkownikom 
wieczystym gruntów gminnych, 
a moim zdaniem uchwała po-
winna być zindywidualizowana, 
tj. dotyczyć odrębnie każdego 
użytkownika wieczystego na jego 
wniosek i ze stosownym uzasad-
nieniem przyczyn udzielenia bo-
nifikaty. Bonifikata jest (powinna 
być) bowiem działaniem wyjątko-
wym i o charakterze socjalnym, 
tj. dla osób w trudnej sytuacji ży-
ciowej, a nie powszechną daro-
wizną 20 rat rocznych, która jest 
nawet niższa od dotychczasowej 
opłaty rocznej. Zwracam uwagę, 
że mieliśmy już taką sytuację, gdy 
sąd uchylił uchwałę Rady War-
szawy o powszechnej bonifikacie 
od ceny sprzedaży mieszkań ko-
munalnych. 

13 grudnia 2018 r. Rada War-
szawy zmieniła uchwałę o boni-
fikatach, ustalając bonifikatę wy-
sokości 60 %, a więc identycznej 
jak bonifikata ustawowa gruntów 
w użytkowaniu wieczystym Skar-

bu Państwa. Teraz obywatele są 
równi wobec prawa. 

Skutkiem ustawy spadną do-
chody gmin i Skarbu Państwa., 
w szczególności miasta Warsza-
wy, głównie z powodu dekretu 
Bieruta. 

Zachodzi pytanie, z czego 
będą wypłacane odszkodowania 
za grunty  odebrane dekretem 
Bieruta. Moim zdaniem zapłacić 
za to powinno głównie miasto 
Warszawa, ponieważ miało do-
chody z tego majątku począwszy 
od 1990 r. Wyniosły one znacznie 
ponad 10 mld z opłat za grunty, 
czynsze z mieszkań i lokali użyt-
kowych. 

Komentarz
W świetle przedstawionych 

faktów nie jest uprawnione zda-
nie polityków PiS o jakiejkolwiek 
krzywdzie wyrządzonej benefi-
cjentom bonifikat. Oni dostaną 
jedynie mniejszy prezent. Niektó-
re gminy, szczególnie w dużych 
miastach, podjęły uchwały takie 
jak w Warszawie. Wiele gmin 
jednak nie podjęło podobnych 
uchwał, bo nie chcą robić pre-
zentów, gdyż to oznaczałoby życie 
jednych kosztem drugich.

Bogdan Żmijewski

Święty Mikołaj musi mieć czas
Z Karolem Stępkowskim rozmawia Rafał Dajbor

- Skąd w Panu, aktorze i reżyse-
rze, wzięła się pasja fotograficz-
na?

Wzięła się z mojej nieumie-
jętności malowania i rysowania. 
Sztuki plastyczne zawsze mnie 
fascynowały. Gdy wyjeżdżałem, 
zwłaszcza za granicę, z teatrami, 
w których akurat pracowałem, 
zawsze zachowywałem się nieco 
inaczej niż reszta kolegów. Ich na 
wyjeździe interesowały przede 

wszystkim handel, dziewczyny 
i wódeczka, a mnie wizyty w mu-
zeach. Po dziś dzień jestem stałym 
bywalcem wernisaży i wystaw. 
Dwadzieścia lat temu odkryłem 
dla siebie fotografowanie, które 
stało się dla mnie substytutem 
malowania. Mam już na koncie 
kilkadziesiąt wystaw moich prac.

- W jednym z wywiadów 
powiedział Pan, że w fotogra-
fowaniu ludzi interesuje Pana 

fotografowanie emocji. Jak Pan 
to robi?

- Aby sfotografować emocje 
człowieka, któremu robię zdjęcia, 
podczas sesji cały czas z nim roz-
mawiam. Aparat jest pretekstem 
do tego, by spotykać ludzi i roz-
mawiać. Gdy te rozmowy budzą 
emocje – zaczynam robić zdjęcia, 
ale zdarza się i tak, że rozmowa 
potoczy się w taki sposób, iż nie 
biorę aparatu do ręki i umawiam 
się na inny termin. Dla mnie w fo-
tografowaniu liczy się tylko to, by 
zdjęcie było wynikiem spotkania 
i rozmowy z ciekawym człowie-
kiem. A każdy człowiek jest cie-
kawy. Trzeba tylko spróbować 
wydobyć z niego pewną tajemnicę. 
Oznacza to przekroczenie grani-
cy psychicznej, osobowościowej 
intymności. Dlatego też jestem 
dyskretny. Nigdy nie opowiadam 
nikomu tego, o czym rozmawiam 
z ludźmi, których fotografuję. To 
zresztą taka sama praca, jak praca 
aktora w teatrze czy filmie. Każdy 
reżyser i aktor szuka prawdy. Bo 
jak już ktoś kiedyś powiedział – 
tylko prawda nas wyzwoli!

- Wiele lat temu był Pan znany 
z reklamy pewnego piwa, w któ-
rym znacząco mrugał Pan okiem 
przy słowie „bezalkoholowe”. Re-
klama ta była w pewnym momen-
cie bardzo popularna i szeroko 
komentowana…

- Pamiętam, że grając swoją 
scenkę do tej reklamy najpierw 
na castingu, a potem na recallu 
(jak nazywamy powtórny casting, 
robiony dla wstępnie wybranych 
aktorów), byłem zdziwiony, że ja 

to gram na poważnie, a po komen-
dzie „stop kamera” wszyscy tarzają 
się ze śmiechu. Gdy zostałem wy-
brany i już na planie zobaczyłem 
mój kostium, zrobiony w grote-
skowym stylu, zacząłem powoli 
rozumieć, że chodzi tu właśnie 
o kontrast mojej powagi z gro-
teskowością. Sukces tej reklamy 
polegał na tym, że idealnie trafiła 

w nasze polskie poczucie humoru. 
To przecież były lata 90., krótko po 
obaleniu komunizmu, w którym 
wszyscy nieustannie kombinowa-
li. W każdym z nas tkwił mocno 
tischnerowski „homo sovieticus”. 
W takiej rzeczywistości facet, 
który mówił o piwie bezalkoholo-
wym, ale przy tym słowie mrugał, 
by zasugerować, że to piwo wcale 

nie jest bezalkoholowe, był posta-
cią idealnie trafioną.

- Rozmawiamy dla wydania 
bożonarodzeniowego „Połu-
dnia”. Chciałbym Panu zadać 
dwa pytania. Jedno jako akto-
rowi, drugie jako fotografikowi. 
Najpierw to aktorskie: co by Pan 
doradził, by ktoś, kto nie jest ak-
torem, ale zwykłym tatusiem czy 
wujkiem, wypadł wiarygodnie 
jako Święty Mikołaj?

- To jest proste. Święty Mikołaj 
musi mieć czas. Rozdając dzieciom 
prezenty nie można tego robić na 
szybko. Dla dziecka nie ma zna-
czenia, że oprócz niego są jeszcze 
inne dzieci, bo jego spotkanie 
z Mikołajem to jego przeżycie. 
A jeśli chodzi o Świętego Mikołaja 
w wykonaniu którego z członków 
rodziny, to podpowiem, że najła-
twiej zostać zdemaskowanym po 
spodniach i butach. O ten element 
stroju trzeba zadbać.

- Świetna porada! To teraz 
zapytam Pana jako fotografika 
– jak zrobić sobie w święta ładne, 
rodzinne zdjęcie, żeby wszyscy 
byli z niego zadowoleni?

- Nie ma takiego sposobu, żeby 
była pewność, że wszyscy się będą 
sobie na zdjęciu podobać. Jak ma-
wiała nieodżałowana Iza Woj-
ciechowska, właścicielka Green 
Gallery, w której miałem swoją 
pierwszą wystawę – fotografia 
portretowa jest szalenie trud-
na, bo to łączenie ognia z wodą. 
A dokładniej – łączenie czyichś 
wyobrażeń o samym sobie z tym, 
jaką wizję ma fotografujący i jak 
widzi obiektyw.

Wciąż aktualne jest stanowisko Stowarzyszenia Mieszkańców i Użyt-
kowników Ściany Wschodniej w sprawie kina „Relax”, które skierowali 
do Prezydenta Warszawy i do Wojewody Mazowieckiego. Wnoszą 
o zachowanie i wyremontowanie tego zabytkowego obiektu, oraz 
przywrócenie mu funkcji użyteczności publicznej. Uważają, że zanim 
syndyk upadłości uzyska pozwolenie na rozbiórkę obiektu należy go 
odkupić i uratować. Popierają stanowisko takich osób jak Kazimierz 
Kuc, Agnieszka Holland i Krzysztof Krauze, arch. Jakub Wacławek. 
Więcej na www.poludnie.com.pl 
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Chwalimy się tolerancją, usiłu-
jemy podkreślać, jak stare tradycje 
tolerancji miała Polska, Tymczasem 
była ona nigdy do końca niespełnio-
nym marzeniem. Pierwszą dyrekty-
wą tolerancji w Rzeczypospolitej stał 
się akt Konfederacji Warszawskiej, 
uchwalony 28.01.1573 r., trzy lata 
później wzmocniony Ugodą San-
domierską (1576), podpisaną przez 
ewangelików liczących na respek-
towanie ich praw jako wyznawców 
religii poreformacyjnej i zrównanie 
ich z katolikami. Z uwagi na protest 
biskupów katolickich akt ten został 
włączony do tzw. artykułów hen-
rykowskich stanowiących podsta-
wę ustroju państwa szlacheckiego. 
Kolejni władcy musieli potwierdzać 
jego treść, która przyniosła jedynie 
zrównanie stanu szlacheckiego (bez 
względu na wyznanie) nie zaś koś-
ciołów. Wprawdzie konfederacja 
warszawska, mimo iż głosiła zasa-
dy wolności sumienia i tolerancji, 
jednak ograniczonej, nie zdołała 
zatrzymać fali fanatyzmu i nietole-
rancji wyznaniowej. Z tego powodu 
uchwalone na sejmie konwokacyj-
nym akty tolerancji religijnej stały 
się pustymi frazesami, wobec nie-
odwołania m. in. werdyktu księcia 
Janusza Mazowieckiego, zw. Aktem 
o heretykach, opartego na edykcie 
papieża Innocentego III, zakazują-

Zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślnego

Nowego Roku 2019
życzy

ul. Rzymowskiego 37
ul. Białobrzeska 13 przy Opaczewskiej

al. Komisji Edukacji Narodowej 99

Protestanci też obchodzą Boże Narodzenie 
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Zbliża się kolejne Boże Narodzenie 
w kraju i jego stolicy. Tymczasem 
przeciętny mieszkaniec Warszawy 
nie ma pojęcia o tym, którzy wy-
znawcy i jakich kościołów je czczą. 
Nie wiedzą tego też redaktorzy 
powszechnych mediów, w tym po-
pularnej telewizji, skoro corocznie 
słyszymy niezmiennie powtarzany 
komunikat, że przygotowują się 
do świąt wyłącznie katolicy, a więc 
wyznawcy jednego zaledwie z wielu 
kościołów reprezentowanych (dodaj-
my nawet zarejestrowanych) w III 
Rzeczypospolitej. Tak, jakby innych 
wyznawców nie było. Stąd przecięt-
ny katolik jest przekonany, że poza 
jego współwyznawcami tych świąt 
nie obchodzi nikt. Podobnie jest ze 
zwyczajem łamania się opłatkiem. 
Słyszymy i czytamy, że to tylko kato-
licy dzielą się opłatkiem. Nic bardziej 
błędnego, bo i w Europie też nie je-
steśmy odosobnieni. 

W Polsce opłatek symbolizuje 
Wigilię Bożego Narodzenia, bo jest 
on w rozumieniu religii chrześcijań-
skich symbolem narodzenia Chry-
stusa w Betlejem – „Mieście Chleba”. 
Zgodnie z tradycją polską na stole 
powinno się znaleźć 12 potraw, co 

pozostało nam w spuściźnie po Pol-
sce szlacheckiej, kiedy obżarstwo 
nie było wadą, a wielorakość potraw 
i smaków bywała zaletą. Po podzie-
leniu się opłatkiem wszyscy goście 
przystępują do spożywania wieczerzy 
wigilijnej, która czego by nie powie-
dzieć o niej jest zwykłą kolacją, tyle 
że bardziej sutą i bogatą w trunki. Po 
przyjęciu prezentów zgromadzonych 
pod choinką uczestnicy spotkania 
ok. godz. 24 udają się do najbliższego 
kościoła na tradycyjną pasterkę. 

Zgoła innym zwyczajom podle-
gają protestanci, też chrześcijanie, 
tyle że wyznań poreformacyjnych: 
ewangelicko-augsburskiego (luterań-
skiego), ewangelicko-reformowanego 
(kalwińskiego) i ewangelicko-meto-
dystycznego, dla których święta za-
czynają się z nastaniem Adwentu. Na 
odbywających się w tym czasie nie-
dzielnych nabożeństwach, w umiesz-
czonym w widocznym miejscu świą-
tyni wieńcu adwentowym z czterema 
świecami, zapalają kolejną ze świec. 
Wypada wiedzieć, że z ich tradycji 
wywodzi się choinka, którą stroją 
na święta już wszyscy chrześcijanie, 
bez względu na wyznawaną religię. 
Jest ona obecna również i u pra-

wosławnych, którzy zgodnie 
ze swoim kalendarzem ob-
chodzą święta Bożego Naro-
dzenia dwa tygodnie później 
niż pozostali chrześcijanie. 
Wszyscy uczestniczą w nabo-
żeństwach wigilijnych i świą-
tecznych w swoich kościołach. 
Jedynie prawosławni i katolicy 
uznają jeszcze post, chociaż ten 
u katolików został nieco polu-
zowany. Łamanie opłatkiem 
poprzedza odczytanie stosow-
nego wersetu z Biblii, a po ko-
lacji wszyscy oglądają prezenty, 
dzieci rozchodzą się z nowymi 
zabawkami, aby się nimi nacie-
szyć, a tak naprawdę wypróbo-
wać je, a dorośli przechodzą do 
interesujących ich rozmów i kolacja 
wigilijna przeistacza się w klasyczne 
spotkanie towarzyskie, do którego 
z oddali dolatują pokrzykiwania 
dziatwy rozbawionej swoimi świe-
żo otrzymanymi prezentami spod 
choinki. Wypada do tego dodać, iż 
wyznawcy protestantyzmu, zarów-
no w świecie, Europie jak i Polsce, 
są otwarci na wyznawców innych 
religii, nie wahają się ich zapraszać 
do swoich domów, bo kościoły po-

reformacyjne wprowadziły pełną 
demokratyzację życia zborowego, 
czyli kręgu wyznawców, wybierają 
duchownych w wolnych wyborach, 
w przypadkach gdy któraś z parafii 
nie posiada duchownego. A propos 
częstego do chwili obecnej nazywa-
nia świątyń innowierczych zborami 
(przykład znaczek Poczty Polskiej 
z 1968), fakt ten oprotestował już 
ostatni król polski, Stanisław Au-
gust, który jako pierwszy z polskich 
monarchów dał zgodę na budowę 
świątyń wyznań protestanckich. 
To jemu zawdzięczają stołeczni lu-
teranie wzniesienie kościoła Świętej 
Trójcy w Warszawie (ob. pl. Mała-
chowskiego), ulegli życzeniu króla, 
który życzył sobie, aby ich pierwsza 
świątynia przypominała architek-
tonicznie teatr. Stąd wzięły się owe 
balkony z wygodnymi ławkami 
zwrócone ku ołtarzowi, nad którym 
umieszczona była początkowo am-
bona, dopiero po powojennej odbu-
dowie świątyni ustawiona na lewo 
od ołtarza (jako mebel), w części 
parterowej. Nie sposób nie odnieść 
się jeszcze do jednej kwestii, a mia-
nowicie do mszy świętej, ona nie 
istnieje w liturgii protestanckiej. To 
na niedzielnych nabożeństwach gro-
madzą się wierni, nie zaś na mszach, 
jak to niestety często mylnie podają 
polskie media. 

cym innowiercom budowania 
kościołów, zakładania cmen-
tarzy, a nawet osiedlania się 
w niektórych rejonach Rze-
czypospolitej Polskiej. Gdzie 
więc ta deklarowana tolerancja? 
Jak miała być realizowana i re-
spektowana, skoro jeden prze-
pis obalał drugi i sprawiał, że 
o prawdziwej wolności w kraju 
między Wisłą a Wartą nie mo-
gło być nawet mowy! Karmi-
my się więc legendą, która ma 
nas utwierdzać w przekonaniu 
o istnieniu prastarej tradycji to-
lerancji patetycznie nazywanej 
nawet polską. 

Nie należy jednak zapomi-
nać, że szczęście i zamożność 

narodów ma swój początek w różno-
rodności. To ona wzbogaca kulturę 
i poszerza horyzonty. Brak wiedzy, 
iż nasi bohaterowie narodowi nie za-
wsze bywali Polakami, cieniem się 
kładzie na rzetelności naszych histo-
ryków, którzy niektóre fakty skrywali 
i czynią to do dziś. Powiedzenie, iż 
Polak to katolik, dawno już straciło 
na aktualności i przestało być praw-
dziwe. Mamy bowiem wielu Pola-
ków, będących wyznawcami innych 
religii poza katolicką, pochodzących 
często z odległych krajów, którzy 
egzamin z polskości zdali walcząc 
o wolną i niepodległą Polskę. Nie 
można dzisiaj tego faktu odrzucać, 
lekceważyć, ani też przemilczać, 
bo obrażamy wszystkich tych, dla 
których Polska stała się ojczyzną. 
Wybór naszego kraju świadczy 
o wielkiej dojrzałości postawy, a nade 
wszystko przyjaznemu stosunkowi. 
Unikanie zgłębiania prawdy, nie-
dotykanie kwestii narodowościo-
wych czy wyznaniowych, świadczy 
o prowincjonalizmie myślenia. Na 
co wskazywał już nasz wielki pisarz 
i moralista, Bolesław Prus, który taką 
postawę nazywał parafianizmem. 
Przyjazny stosunek do cudzoziem-
ców charakteryzuje narody kultu-
ralne, tolerancyjne, a tolerancja nie 
jest przymusem, ale szlachetną cnotą 
godną pielęgnowania.

Szopka bożonarodzeniowa z 1898 r. - ze zbiorów Autora. Święci nie mają aureoli.


