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Ćwierć wieku z „Południem”
ANNA TOMASIK
Jak Polska długa i szeroka trud-
no chyba znaleźć gazetę, która 
może poszczycić się aż tak dłu-
gim stażem swojej bytności na 
rynku prasowym. I nie ważne, że 
lokalnym, obejmującym swoim 
zasięgiem tylko połowę obszaru 
stolicy. Tygodnik „Południe” nie-
przerwanie od 25. lat jest głosem 
warszawiaków i wciąż pełni rolę 
lokalnego obywatelskiego prze-
kaźnika informacyjnego. Ob-
serwuje, wspiera, ocenia, inter-
weniuje, a także… krytykuje. Bo 
zarówno Andrzej Rogiński, wy-
dawca i redaktor naczelny gazety, 
jak i związani z nią dziennikarze 
nie boją się tematów trudnych i są 
zawsze tam, gdzie dzieje się coś 
ważnego. 

1 kwietnia 1994 roku to dla 
Czytelników data historyczna. 
Tego dnia bowiem do ich rąk 
trafił pierwszy numer gazety 
„Południe”. Wydawana niegdyś 
w trzech mutacjach „Głos Mo-
kotowa, Ursynowa, Wilanowa”, 
„Głos Śródmieścia, Żoliborza 
i Bielan” oraz „Południe – Be-
mowo, Ochota, Ursus, Włochy, 
Wola” na początku 2016 roku 
przeszła metamorfozę i od tego 
czasu ukazuje się jako „Południe. 
Głos warszawiaków”. 

Swój zacny jubileusz „Po-
łudnie” obchodziło w miniony 
czwartek w gościnnych progach 
Multimedialnej Biblioteki dla 

Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy 
ulicy Tynieckiej 40 na Mokotowie. 
Było uroczyście i dostojnie. 

– Witam wszystkich przyjaciół 
Południa! Listy obecności nie od-
czytuję, bo wszyscy jesteśmy so-
bie równi. Każde spotkanie, które 
robimy dorocznie ma jakąś myśl 
przewodnią. Dzisiejszą myślą jest 
„wspólnota”. Bez względu na poglą-
dy, przekonania, wiarę tutaj przyszli 
wszyscy, różni ludzie. I popatrzcie, 
jak my się wzajemnie lubimy. Bar-
dzo bym chciał, żeby ludzie darzyli 
się wzajemnie szacunkiem. Tak, 
jak „Południe” zawsze z szacun-
kiem odnosiło się do swoich czy-
telników. Jesteście czytelnikami 
i współtwórcami „Południa”. To, 
jakie „Południe” było przez te 25 lat 
to także zasługa was. I za to bardzo 
dziękuję! – powiedział na wstępie 
Andrzej Rogiński, redaktor naczel-
ny i wydawca gazety. Podziękował 
dzielnicom Mokotów i Ursynów za 
wsparcie materialne uroczystości. 

20. edycja Nagrody Południa 
Zgodnie z tradycją wręczone też 
zostały coroczne Nagrody Połu-
dnia, które są publiczną formą 
podziękowania laureatom za ich 
aktywność lokalną oraz formą 
upowszechniania wartości nie-
sionych przez tychże laureatów. 

– Dzisiaj świętujemy nie tylko 
25-lecie „Południa”, ale i 20-lecie 
przyznawania Nagrody Południa. 

Jest to znana i obecnie jedna z waż-
niejszych nagród w Warszawie. 
I jest to jedna z nielicznych, którą 
przyznaje kapituła. To jest Nagro-
da, którą mieszkańcy Warszawy 
poprzez członków Kapituły wrę-
czają innym mieszkańcom za to, że 
coś zrobili dla innych – podkreślił 
redaktor Rogiński. 

Tradycyjnie też wszyscy laure-
aci Nagrody Południa otrzymali 
Lustra Południa. 

– Otrzymujecie je po to, byście 
mogli spojrzeć w to lustro w każ-
dym dniu swego życia bez obrzy-
dzenia moralnego – podkreślił 
z uśmiechem na twarzy niestru-
dzony w swoich pomysłach An-
drzej Rogiński. 

Kapitułę Nagrody Południe 
tworzą dotychczasowi laureaci. 
I oni też wręczali je w tym roku.

– Kompozytor, muzykolog. 
Wykładowca, pedagog. Pół wie-
ku wykładów w Wyższej Szko-
le filmowej i Telewizyjnej na 
wydziale reżyserii. Wykładał 
również gościnnie w Londynie 
oraz we Francji: w Europejskiej 
Akademii Filmowej w Strasbur-
gu i na Uniwersytecie Leonarda 
Da Vinci w Paryżu. Wymieniany 
jednym tchem wśród największej 
trójki twórców muzyki filmowej 
w Polsce obok Krzysztofa Komedy 
i Wojciecha Kilara – podkreślił 
Marek Szymański wręczając 
z nieskrywanym wzruszeniem 

Nagrodę Południa za „muzykę, 
która łagodzi obyczaje” profe-
sorowi sztuki filmowej, maestro 
Henrykowi Kuźniakowi, który 
zasiadając za fortepianem przy-
pomniał wszystkim autorską 
muzykę z polskiego szlagieru ki-
nowego wszechczasów „Vabank” 
w reż. Juliusza Machulskiego. 

– W przeciwieństwie do pol-
skiego filmu przedwojennego, 
który obfitował w przeboje głów-
nie Henryka Warsa, polski film 
powojenny mimo wielu przeja-
wów, że jest wspaniały, uwielbia-
ny i kochany przez nas do dzisiaj 
to przynajmniej do tych nowych 
wolnorynkowych czasów nie ob-
fitował w utwory, który były zapa-
miętywane przez całe pokolenia 
widzów (…). Istotną rzeczą jest 
to, że Henryk Kuźniak stworzył 
utwór dla polskiego kina, który na 
zawsze przeszedł do historii: „Va-
bank”! – zwrócił uwagę Andrzej 
Bukowiecki.

– Moja młodość, dzieciństwo to 
była wojna, naloty, okupacja. Uro-
dziłem się w 1936 roku, a wojna 
rozpoczęła się trzy lata później. 
Pochodziłem z rodziny robotniczej 
i nikt nie myślał, że mogę jakąś 
karierę muzyczną zrobić. O for-
tepianie mogłem tylko pomarzyć. 
Fortepian to był luksus. Lubiłem 
muzykę, dużo śpiewałem. Orga-
nista nawet stwierdził, że jestem 
dzieckiem muzykalnym i tak ład-

nie śpiewam. No, ale śpiewakiem 
nie zostałem. Rodziców było stać 
na akordeon, który miał dwanaście 
basów. Ja co najwyżej miałem być 

muzykantem – wyznał Henryk 
Kuźniak. – Chciałem serdecznie 
podziękować Kapitule, 
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Czy na spółdzielczym Służewcu możliwy 
jest wyższy standard zamieszkania?
Poniżej publikuję list do „Połu-
dnia” nadesłany przez Ewę Gór-
ską. Z uwagi na wątpliwości co do 
słuszności jej opinii a także z uwa-
gi na zasadę rzetelności dzienni-
karskiej zwróciliśmy się do Marii 
Gołębiowskiej, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Służewiec” o zaję-
cie stanowiska. Taki ogląd sprawy 
okazuje się pomocny w wyrobieniu 
stanowiska. Czytelnikowi przed-
stawiamy obie wypowiedzi oraz 
komentarz dziennikarza.

Ewa Górska: Mam przed sobą 
Pana felieton dotyczący marszu-
-protestu przeciwko likwidacji ba-
zarku przy ul. Gotarda. Ta walka 
trwa – piszemy, protestujemy, ale 
dopiero 28 bm. zwołamy nasze 
Walne Zebranie, na którym po-
staramy się zaradzić złu. Musimy 
oddalić obecny Zarząd SM, który 
na miejscu bazaru chce postawić 
czternasto- piętrowy gmach – in-
nego wyjścia nie ma. Oni chcą tego 
dla korzyści deweloperskich jak 
mówi pani prezes SM. My wszyscy 
oczywiście jesteśmy przeciw – kto 
przy zdrowych zmysłach pozbawia 
się zaopatrzenia blisko domu! Tym 
bardziej, że nowej lokalizacji nie 
ma: jedźcie sobie po ziemniaki 
na Puławską i Odyńca! – mówią 
projektodawcy. A rozwiązanie 
z wysokościowcem ma jeszcze inne 
wady: gmaszysko zabrałoby nam 
podmuchy wiatru znad Kabatów, 
co przy zanieczyszczeniu osiedla 
spalinami ma znaczenie. Marzenia 
pani prezes nie biorą się znikąd. Są 
kompatybilne z działaniami Mor-
doru odnośnie parkingów i podpo-
rządkowaniu osiedla tym celom. 
Ten budynek byłby ich przyczół-
kiem: przecież za jakieś pieniądze 
trzeba by go postawić. To byłaby 
forpoczta, skolonizować resztę nie 
byłoby już trudno. Taki akt inwazji 
nie udał się na razie z „bunkrem” 
przy ul. Orzyckiej. 

A bazarek? Od czasu marszu 
protestacyjnego jego po prostu nie 
ma. To własność Spółdzielni, ale 
jego „bezpańskość” bije po oczach. 
To ruina! Wykrzywione chodni-
ki, stragany wymagające remontu. 
Ten remont kupcy chcą wykonać 
sami, ale musieliby z kimś podpi-
sać umowę. - Z kim, skoro Zarząd 
już liczy zyski developerskie z hi-
potetycznego budynku! Zarząd, 
który zresztą także święty nie 
jest. Od lat domagamy się remon-
tu przejścia przez ulicę Orzycką 
i tzw. „przedeptu” do przystanków 
autobusowych, remontu jezdni za-
lewanej wodą po kolana. Studzien-
ki zawsze są niedrożne i ta woda 
spływa do piwnic budynku Orzy-
cka 10 i stoi tam od lat! Oczywi-
ście, taki remont nie leży w gestii 
Spółdzielni, ale ma ona obowiązek 
spowodować potrzebne działania, 
przede wszystkim w zakresie bez-
pieczeństwa zdrowotnego i sani-
tarnego mieszkańców. 

Ale pani prezes stawia nowe 
domy przy Bełdan nie zwracając 
uwagi na te i inne „drobiazgi”. 
M.in. wady technologiczne budyn-
ków pozyskanych kiedyś od miasta 
jako prototypy. Wady horrendal-
ne, jak „cofająca się” kanalizacja 

i brak urządzeń przeciwpożaro-
wych. Są jeszcze nowsze zaniedba-
nia, tzw. „przekręty”, dotyczące 
partycypacji, czy tylko braku 
nadzoru, jak remont balkonów 
z uszczupleniem ich powierzch-
ni o 45 cm (razy ilość balkonów). 
Jak niedawna wymiana liczników 
ciepłej i zimnej wody: wystarczy-
ło wykręcić stary licznik i wkręcić 
nowy, zawory są standardowe, ale 
instalatorzy burzyli całe ściany 
i wyciągali przewody. Jeszcze 
jednym wcale nie najmniejszym 
grzechem jest zaniedbanie osłon 
przeciwakustycznych przy Rzy-
mowskiego: rośnie nam następne 
pokolenie głuchych. Pani prezes 
się nie podobają, dają nieciekawy 
widok z okna jak mówi. Takie są 
niedociągnięcia Zarządu. Pora mu 
podziękować za lata współpracy. 
I – nowymi siłami – powstrzymać 
budowę molocha. 

Ewa Górska 

Maria Gołębiowska: W na-
wiązaniu do artykułu, w którym 
Pani Ewa Górska wypowiada 
się na temat działań Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Służewiec”, in-
formuję, że Zarząd w ubiegłym 
roku na Walnym Zgromadzeniu 
członków proponował podjęcie 
prac inwestycyjnych, aby spół-
dzielcy mogli otrzymać wypraco-
wane przez Spółdzielnię, znaczące 
środki finansowe z zysku z inwe-
stycji. Propozycje te były podane 
również w trosce o panią Ewę 
Górską, aby mogła – jako członek 
Spółdzielni - skorzystać z wypra-
cowanego zysku. Nie było nigdy 
zamiaru pozbawiać pani Ewy, ani 
nikogo innego zaopatrzenia znaj-
dującego się blisko domu. Wręcz 
przeciwnie, gdyby zrealizowana 
została nasza propozycja, gdyby 
Miasto wybudowało parking z tar-
gowiskiem na parterze, z dostępem 
do dużej ilości miejsc postojowych 
(darmowych dla klientów) zaopa-
trzenie miałaby Pani o wiele bo-
gatsze i jeszcze bliżej domu. Ale 
pani się nie zgodziła. Dlaczego? 
Dlaczego nie chciała Pani też po-
prawić warunków pracy kupcom? 
Przecież obecni kupcy, stawiając 

nowe pawilony, musieliby wyło-
żyć własne, spore pieniądze, a tak 
mieliby szansę na nowe, przyzwo-
ite warunki pracy na targowisku 
wybudowanym przez ZTM. Kupcy 
chcieli takiej zmiany, co potwier-
dzili złożeniem prośby do Rady 
Dzielnicy Mokotów. Projektodaw-
cy (ZTM) nigdy nie mówili, aby 
mieszkańcy tego rejonu Służewca 
jeździli po ziemniaki na Puławską 
albo na Odyńca. 

Co do zabrania powietrza przez 
gmaszysko – przewietrzanie tego 
rejonu miasta odbywa się wzdłuż 
ciągu komunikacyjnego ulicy 
Rzymowskiego, ponieważ wiatry 
są na linii wschód – zachód. Nie 
ma wiatrów od Kabat.

Pani Ewo, ja czegoś nie rozu-
miem w kwestii dotyczącej, jak 
Pani to nazywa, Mordoru. Prze-
cież biurowców nie buduje się na 
kółkach i one tu nie przyjadą! 
Natomiast bardzo celne jest pani 
spojrzenie na całe targowisko. 
Część bazarku, od strony ulicy 
Gotarda położona jest na gruntach 
miejskich i do ich stanu nie będę 
się odnosić. W dalszej części bud-
ki położone są na gruncie Spół-
dzielni. Ma pani rację, że jest to już 
prawie ruina. Dlatego proponowa-
liśmy inwestycję. A co do remon-
tu… Stragany (jak pani to nazywa) 
są własnością kupców, postawili je 
na gruncie wydzierżawionym od 
Spółdzielni. Jeżeli chcą je remon-
tować, mogą podpisać umowę we-
dług własnej woli, z kim chcą. Inna 
sprawa jest z pawilonem, ale pani 
o tym nie pisze. Myli się pani co 
kosztu utrzymania bazarku. Gdy-
by, nie daj Boże, ale to i tak nastąpi 
za jakiś czas, nadzór budowlany 
zamknął nam „te ruiny” i zażądał 
ich rozebrania, to trzeba będzie ro-
zebrać. A za teren płacić wieczyste 
użytkowanie. Z czyich pieniędzy? 
Czy będzie pani chciała obciążyć 
pozostałych członków Spółdzielni, 
a sama nie będzie płacić?

Pani Ewo! Spółdzielnia nie ma 
swoich ulic. Nie mamy też fun-
duszy na ich remont. Piszemy 
do Miasta i prosimy o remonty, 
a Miasto wykonuje remonty we-
dług swoich założeń i planów. 

Chodniki są częścią drogi. Tu 
chyba Rada Osiedla, jako organ 
pomocniczy Rady Dzielnicy po-
winna nad tym czuwać, a wyka-
zała się według pani informacji 
nieskutecznością. 

Nieprawdą jest Pani informa-
cja o zalewaniu piwnic w budyn-
ku Orzycka 10. Czy pani była 
kiedyś w tej piwnicy? Składała 
pani już podobne doniesienia do 
Inspekcji Nadzoru Budowlane-
go, który w całości Decyzją nr 
IIOT/444/2016 umorzył postę-
powanie w tej sprawie. Inspektor 
PINB napisał wprost w swojej 
decyzji, że nie stwierdził niepra-
widłowości czy też istnienia jakie-
gokolwiek zagrożenia bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia, a Spółdzielnia 
wywiązuje się z obowiązków 
zarządcy budynku. Radzę pani 
zajrzeć do tej piwnicy i przestać 
angażować czas i pieniądze ludzi 
na wyjaśnianie bezpodstawnych 
oskarżeń. Odnośnie ochrony prze-
ciwpożarowej budynku – z pani 
inicjatywy Straż Pożarna przepro-
wadziła kontrolę budynku w 2018 
roku. Straż wydała decyzje, co na-
leży robić. Decyzje te zostaną wy-
konane w terminie do końca 2020 
roku. Szacujemy, że ich realizacja 
może kosztować około 250 000 zł. 
Z tego też powodu została podnie-
siona opłata na Fundusz remonto-

wy dla wszystkich mieszkańców 
budynku Orzycka 10. W momen-
cie oddania budynku do użytko-
wania budynek spełniał wszystkie 
wymagane normy i nie można te-
raz opowiadać ludziom, że miał 
„horrendalne wady”. Gdyby tak 
było, nie otrzymałby pozwolenia 
na użytkowanie. 

Narzekanie na „uszczuplenie 
o 45 cm balkonów (razy ilość bal-
konów)” i nazywanie tego „prze-
krętami” jest kuriozalne. Dział 
techniczny wyjaśnia, że w czasie 
ocieplania budynku ok. dwadzieś-
cia lat temu dołożone zostały do 
elewacji warstwy styropianu, 
które może wizualnie z zewnątrz 
zmniejszyły powierzchnię balko-
nu. Styropian kładziony był na 
ścianie, z jednej i drugiej strony 
balkonu i nie uszczuplił jego po-
wierzchni. Balkony są takie same, 
jakie były od początku. Pani Ewo, 
jeśli idzie o ochrony akustyczne 
przy ulicy Rzymowskiego – ja się 
w tej sprawie nie wypowiadałam, 
a więc proszę mi nie przypisywać 
słów, których nie wypowiedzia-
łam. Spółdzielnia nie odpowiada 
za decyzje i prace podmiotów ze-
wnętrznych.

Proszę Panią o zaprzestanie 
działań, w których podrywa Pani 
mój autorytet i podważa zaufanie, 
konieczne również do działania m. 
in. w Pani interesie. 

Maria Gołębiowska

Komentarz
Po lekturze obu wypowiedzi 

odniosłem wrażenie, że każda 
z pań mówi o innej spółdzielni, 
o innym osiedlu. Namawiam 
do wzajemnego zrozumienia się 
w interesie ogółu mieszkańców. 
Funkcjonowanie SM „Służewiec” 
obserwuję od chwili jej wyodręb-
nienia się z SM „Mokotów”. Wiele 
dobrego dla spółdzielców zrobili 
byli prezesi Andrzej Szuliński i Jan 
Bondyra. Nie znalazłem niczego 
co zasługiwałoby na postawienie 
zarzutu obecnemu Zarządowi 
Spółdzielni. 

Wiem, że coraz bliżej jest do 
zakończenia prac budowlanych 
przy wznoszeniu domów pomię-
dzy ul. Modzelewskiego a ul. Beł-
dan. Zostały zawarte umowy na 
zakup ponad 90 procent mieszkań. 

Podczas najbliższego Walnego 
Zgromadzenia spółdzielcy zde-
cydują na co Spółdzielnia prze-
znaczy zysk szacowany na 19 – 20 
mln zł. Gdyby w 2018 r. Walne 
zaakceptowało propozycje inwe-
stycji w miejscu po niszczejącym 
blaszaku, z którego wyprowadził 
się Dom Kultury „Kadr” to w przy-
szłości spółdzielcy mieliby możli-
wość dzielenia kolejnych zysków 
a ponadto bazar otrzymałby przy-
zwoity standard. Przybyłoby też 
miejsc parkingowych. Nie wyklu-
czone, że gdy nadzór budowlany 
nakaże rozbiórkę blaszaka z uwagi 
na jego stan techniczny to zapłacą 
za to spółdzielcy. Wówczas bazar 
zniknie. To tak jakby na złość 
mamie dziecko chciało odmrozić 
sobie uszy. Dlaczego tak się stało? 
Na ubiegłoroczne Walne przy-
szły osoby nie będące członkami 
Spółdzielni i - posługując się peł-
nomocnictwami spółdzielców nie 
dostrzegających swojej krzywdy 
– wprowadziły zebranych w błąd. 

Moim zdaniem Ewa Górska 
zawierzyła osobom, które nie 
mają interesu w tym by dzięki ro-
zumnemu wykorzystaniu zysków 
wzrastał standard zamieszkania 
bez wydawania dodatkowych pie-
niędzy z portfeli mieszkańców. 

Mordor nie będzie się już roz-
rastał co wynika z myślenia eko-
nomicznego inwestorów. Na jego 
terenie powstawać będą innego 
rodzaju obiekty: hotele i budynki 
mieszkalne. Obawy o parkowanie 
pracowników Mordoru w ewentu-
alnym komunalnym garażowcu 
na terenie Służewca są nieuzasad-
nione. 

Przypomnę, że przed laty do-
prowadziłem do tego, że powstały 
dwa urzędy pocztowe: jeden przy 
ul. Bełdan i drugi wewnątrz ów-
czesnego Mordoru. Skoczyły się 
dramatycznie długie kolejki do 
okienka. Czy wobec tego dzien-
nikarz, który nie mieszka na Słu-
żewcu, zasługuje na miarę wiary-
godnego?

Andrzej Rogiński
Na jednym zdjęciu widzimy 

zapuszczone miejsce do parkowa-
nia a na drugim aktualne zdjęcie 
budynków, które są nadzieja dla 
spółdzielców. 

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI
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Stacje metra: 
Siekierki Sanktuarium, EC Siekierki, 

Powsińska, Pod Skocznią 

Wsiądziemy na Muranowie i na Placu Konstytucji 
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Przy okazji zapowiedzi trzeciej li-
nii metra dziennikarze zobaczyli 
jej hipotetyczny przebieg. Rozpo-
cznie się ona na największej dzi-
siaj z tego względu stacje Stadion 
Narodowy i pomknie na Gocław. 
Następnie przejdzie przez Wisłę. 
Na Mokotowie zaznaczono stacje 
Siekierki Sanktuarium na północ 
od kościoła pijarów, druga na pół-
noc od EC Siekierki w rejonie ul. 
Antoniewskiej, trzecia Powsińska 
u zbiegu z ulicami Idzikowskiego 
i Gołkowską, czwarta Stegny przy 

Sobieskiego po zachodniej stronie 
Sikorskiego. Kolejny przystanek 
Pod Skocznią skąd dojedzie się do 
Wilanowskiej.

Właśnie ruszył przetarg na 
opracowanie studium techniczne-
go dla III linii metra. Jego przed-
miotem jest analiza wariantów 
przebiegu linii M3 na odcinku od 
stacji Stadion Narodowy do sta-
cji Gocław. Opracowanie udzieli 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
przebiegu i lokalizacji stacji III li-
nii metra na odcinku od stacji C14 

„Stadion Narodowy” do projek-
towanej stacji E6 „Gocław”, wraz 
ze Stacją Techniczno-Postojową 
Kozia Górka. Dostarczy również 
informacji o założeniach lokali-
zacyjnych, technicznych, własnoś-
ciowych i szacunkowych kosztach 
inwestycji. 

Zdaniem Rafała Trzaskowskie-
go, prezydent Warszawy wyniki 
tych prac mają być znane za  12 
miesięcy, a wstępny raport już po 
3 miesiącach.

aro

W końcu maja 2019 r. Metro 
Warszawskie rozpisało przetarg – 
w systemie projektuj i buduj - na 
wykonanie dokumentacji przed-
projektowej oraz projektów budow-
lanych dla stacji A12 (Zadanie 1) 
oraz A16 (Zadanie 2) I linii metra 
w Warszawie wraz z rozbudową 
i przebudową infrastruktury towa-
rzyszącej. Na sporządzenie projek-
tu i wszelkie formalności przezna-
czono do 24 miesięcy, natomiast 
nadzór autorski nad realizacją prac 
ma być pełniony do końca 2026 r. 

27 grudnia 1999 r. podczas po-
siedzenia kierownictwa Urzędu 
m.st. Warszawy przyjęto informa-
cję dotyczącą programu oszczęd-
nościowego  budowy I linii metra. 
Ustalono, że zostanie zaniechana 
budowa stacji Plac Konstytucji 
i Muranów (w dokumencie zapi-
sano: ul. Nowotki).  

Kłopoty finansowe spowodowa-
ły zatem o tymczasowym zaniecha-
niu budowy stacji A12 Plac Kon-
stytucji i A16  Muranów. W rejonie 
stacji Muranów mieszkał prof. Ma-
rian Rataj, pierwszy przewodniczą-
cy Społecznego Komitetu Budowy 
Metra. Bardzo pragnął, by ta stacja 
powstała. Plac Konstytucji plano-
wany był jako stacja przesiadkowa, 
bowiem na niej pasażerowie mieli 

przesiadać się na linię metra łączącą 
Dworzec Zachodni przez Ochotę 
z prawobrzeżną stroną Warszawy. 
Społeczny Komitet Budowy Metra 
co pewien czas upominał się o za-
niechane stacje. 

Metro Warszawskie od dawna 
twierdziło, że „Wybudowanie stacji 
metra Plac Konstytucji i Muranów 
radykalnie poprawi dostępność 
komunikacji zbiorowej w centrum 
miasta. Co ważne uruchomienie 
tych stacji nie pociągnie za sobą 
zmiany częstotliwości kursowania 
pociągów na pierwszej linii metra. 
[…] Po ich wybudowaniu pasażer, 
znajdujący się pomiędzy stacja-
mi metra w Śródmieściu, będzie 
miał nie więcej niż 400 metrów do 
najbliższego wejścia jednej ze stacji. 
Według ekspertów w dziedzinie ko-
munikacji zbiorowej, taka odległość 
(poniżej 500 metrów) zapewnia, że 
pasażer będzie skłonny skorzystać 
z metra kosztem alternatywnych 
środków transportu”. 

Teren planowanej stacji Mu-
ranów ma objąć swym zasięgiem 
obszar znajdujący się wzdłuż po-
łudniowej części odcinka ul. gen. 
Władysława Andersa, od północy 
ograniczonego ul. Stawki, a od 
południa ul. Świętojerską i  M. 
Anielewicza. Projektowana stacja 

znajdzie się pod ul. Andersa, torami 
tramwajowymi oraz drugim pasem 
jezdni. Stacja Plac Konstytucji zlo-
kalizowana będzie w ciągu ul. Mar-
szałkowskiej na odcinku od placu 
Konstytucji do ulicy Hożej. 

6 lipca 2006 r. Metro Warszaw-
skie podpisało umowę z Instytutem 
Rozwoju Miast na wykonanie Ra-
portu o oddziaływaniu na środo-
wisko dla przedsięwzięcia budowa 
stacji A12 Plac Konstytucji i stacji 
A16 Muranów. Raport zawiera opis 
przewidywanego wpływu budowy 
i eksploatacji stacji na otaczające 
środowisko. 

13 lutego 2019 r. podczas sesji 
Rady Dzielnicy Śródmieście rad-
ny Grzegorz Rogólski zwrócił się 
z pytaniem o budowę stacji metra 
Plac Konstytucji  i Muranów. Do-
biesław Kadlof  z Zarządu Trans-
portu Miejskiego poinformował, 
że jeśli chodzi o dodatkowe stacje 
metra to Plac Konstytucji znajduje 
uzasadnienie ale dopiero w przy-
szłości gdy pojawi się trzecia linia 
metra, natomiast w przypadku 
„Muranowa” tak nie jest z uwagi 
na wprowadzone przesunięcie sta-
cji „Ratusz Arsenał” na północ od 
pierwotnie planowanego położenia 
oraz zbieżność na całym odcinku 
z linią tramwajową. 

21 maja 2019 r. Metro Warszaw-
skie opublikowało informacje prze-
targowe.  Zamawiającym jest Miasto 
Stołeczne Warszawa, reprezentowane 
przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie, w imieniu i na rzecz 
którego działa Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie dokumentacji przed-
projektowej oraz projektów budowla-
nych dla stacji A12 (Zadanie 1) oraz 
A16 (Zadanie 2) I linii metra w War-
szawie wraz z rozbudową i przebu-
dową infrastruktury towarzyszącej 
w zakresie niezbędnym do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
stacji A16. 

Planowane przedsięwzięcie obe-
jmuje: budowę stacji A12 (plano-

wana lokalizacja w ciągu ul. Mar-
szałkowskiej, od pl. Konstytucji do 
rejonu skrzyżowania z ul. Wilczą); 
2. rozbudowę i przebudowę infra-
struktury towarzyszącej, w tym: 
— przebudowę tunelu szlakowego 
B12/B13 (łączącego obecnie stację 
A11 „Politechnika” i stację A13 
„Centrum”), — rozbudowę systemu 
wentylacji dla tuneli szlakowych: 
B12 i B13 wraz z budową wenty-
latorni szlakowych i czerpnio-
-wyrzutni, przebudowę instalacji, 
urządzeń i systemów całoliniowych 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania I linii metra; roz-
budowę i przebudowę pozostałej 
infrastruktury i urządzeń powią-
zanych. Planowane przedsięwzię-

cie obejmuje: 1. budowę stacji A16 
(planowana lokalizacja w ciągu ul. 
gen. W. Andersa, od rejonu skrzy-
żowania z ul. M. Anielewicza do 
rejonu skrzyżowania z ul. Stawki) 
wraz z rozbudową i przebudową 
infrastruktury towarzyszącej.

Odległości  pomiędzy stacja-
mi: A15 Ratusz Arsenał a A17 
Dworzec Gdański  1534 m oraz 
A11 Politechnika a A13 Centrum 
1450 m. W przyszłości odległości 
pomiędzy stacjami będą krótsze 
i wyniosą: A11 Politechnika a A12 
Plac Konstytucji 592 m, A12 Plac 
Konstytucji a A13 Centrum 858 
m, A15 Ratusz a A16 Muranów 635 
m, A16 Muranów a A17 Dworzec 
Gdański  899. 

Frekwencja na walnym spółdzielni
Wiosną odbywają się walne zgro-
madzenia członków spółdzielni 
mieszkaniowych. Przychodzi na 
nie zbyt mało osób. W efekcie 
mniejszość decyduje o najważniej-
szych sprawach. A przecież spra-
wy dotyczące osiedla, standardu 
technicznego budynków są bardzo 
ważne dla każdego mieszkańca.

Aktualne najważniejszą sprawą 
jest doprowadzenie do tego by nie-
ruchomości, na których znajdują 
się budynki i garaże spółdzielcze 
stały się własnością tych, którzy 
tam mieszkają. To zadanie spo-
czywa na zarządach spółdzielni. 

Kadrę zarządów zatrudniają rady 
nadzorcze a te wybierane są przez 
obecnych na walnych zgromadze-
niach. 

Do kompetencji rady nadzor-
czej należy nie tylko odpowie-
dzialność za dobór członków 
zarządu, nadzór nad działaniem 
zarządu, uchwalanie planów 
rzeczowo-finansowych. Spół-
dzielnia to nie tylko organizacja 
gospodarcza odpowiedzialna za 
stan budynków i ich eksploatację. 
Jej członkowie tworzą wspólno-
tę miejsca zamieszkania a każda 
wspólnota  wyłania swój samo-

rząd. Wynika z tego, że rada nad-
zorcza powinna zachowywać się 
w stosunku do spółdzielców tak 
jak samorząd wspólnoty. Warto 
zastanowić się w jakim stopniu 
rada nadzorcza wywiązuje się z 
tego zadania, w jakich sprawach 
radni konsultowali się z członkami 
spółdzielni. Walne może więc oce-
nić radę a następnie wybrać osoby, 
na które nałoży obowiązek służby 
dla spółdzielni, wskazać sposoby 
utrzymywania więzi pomiędzy 
członkami wspólnoty zamiesz-
kania.

Andrzej Rogiński
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Ćwierć wieku z „Południem”
ANNA TOMASIK

ciąg dalszy ze strony 1
że zechciała mnie do tego gro-

na zaliczyć. Jestem wzruszony, że 
mnie przypadła ta Nagroda. 

„Zuzia, lalka nieduża”, „Najła-
twiejsze ciasto w świecie”, „O czym 
marzą dzieci” czy „Pięknie żyć” to 
tylko niektóre piosenki dla dzieci, 
do których muzykę napisała Kry-
styna Kwiatkowska, absolwentka 
Wydziału Kompozycji Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina. W latach 1993–2001 pra-
cowała w Telewizji Polskiej, two-
rząc własne, cykliczne programy 
muzyczne dla dzieci i młodzieży, 
jak: „Dźwiękogra”, „Muzyczna 
skakanka” i „Studio pod pięcio-
linią”. W latach 1998–2006 była 
kierownikiem muzycznym po-
pularnego programu „Od przed-
szkola do Opola”. Od 2012 roku 
jest prezesem Fundacji im. Ireny 
Kwiatkowskiej. Bo i niewielu też 
wie, że Krystyna Kwiatkowska jest 
bratanicą nieżyjącej już aktorki 
Ireny Kwiatkowskiej. 

– Krystynę poznałam przed 
laty w telewizji, w radio. Ty na-
uczyłaś mnie rzemiosła muzycz-
nego, dziennikarstwa muzyczne-
go. Uczyła nas, że jak dla dzieci 
program to ma być najlepszy na 
świecie. A najlepszy to na przykład 
ściągnąć Ulę Dudziak ze Stanów 
dla dzieci! Wychowałaś nas kil-
koro młodych, ambitnych i dzięki 
tobie wiemy, jak to się robi i za to 
ci dziękujemy (…). Dzięki Krysi 
istnieje Fundacja im. Ireny Kwiat-
kowskiej o urokliwej nazwie i nie-
przypadkowej „Fik”, która oczywi-
ście zajmuje się proponowaniem 
twórczości dla dzieci i za to też 
jesteśmy ci wdzięczni – powie-
działa Anna Michalak wręczając 
wspólnie z Marią Szreder Nagro-
dę Południa za „wprowadzanie 
młodych w kulturę” Krystynie 
Kwiatkowskiej, kompozytorce 
i autorce piosenek dziecięcych. 

– Napisałam około 600 pio-
senek. Wysłałam „Zuzię” oraz 
„Na cztery i na sześć” na konkurs 
piosenki. I ta „Zuzia” przepadła 
w konkursie. Jury tłumaczyło, że 
to zbyt rozrywkowa piosenka dla 
dzieci. A ja miałam marzenie, by 
tworzyć dla dzieci piosenki, przy 
których będą one tańczyć, bawić 
się i śmiać. I żeby w tej sferze aran-
żacyjnej też nie były takie bardzo 
dziecinne. I sięgałam po najlep-
szych wykonawców w sferze mu-
zycznej, znakomitych muzyków, 
jak Henryk Miśkiewicz grający na 
saksofonie. Miałam fantastyczny 
wzór mojej cioci. Ona szczególnie 
dla dzieci starała się bardzo dobrze 
grać i wtedy nawet nie droczyła się 
o honoraria, tylko grała nawet non 
profit, bo dzieciaków uważała za 
najważniejszą publiczność. Jako 
pięciolatka słuchałam radia. Dla 
mnie ta ciocia to był jakiś magicz-
ny zupełnie świat, ale dzięki temu, 
że miałam też z nią bezpośredni 
kontakt i wychowałam się wśród 
Kwiatkowskich, którzy byli bar-
dzo solidni i pracowici, więc siłą 
rzeczy starałam się też sprostać 
tym wymaganiom (…). To ciocia 
Irena zaprowadziła mnie za rękę 
do szkoły muzycznej na Grocho-

wie. A mama sprzedała ostatni 
pierścionek jaki po wojnie jej zo-
stał i kupiła mi stare niemieckie 
pianino. I tak to się zaczęło. Cioci 
bardzo dużo zawdzięczam. Stu-
diowałam kompozycje, pisałam 
symfonie, a potem to wszystko 
zostawiłam dla melodii. Bo uro-
dziłam się melodystką, a wtedy 
na studiach kompozytorskich 
był zakaz używania melodii. Nie 
mogłam zdradzić tego, co miałam 
w duszy – opowiadała Krystyna 
Kwiatkowska. Nie kryła też wzru-
szenia i zaskoczenia z przyznanej 
Nagrody. 

Alfred „Alf” Andrys, który – 
jak sam podkreślił – z racji tej, że 
jest jednym z najstarszych człon-
ków kapituły, Nagrodę Południa 
za „drugie życie pomników Sta-
rych Powązek” wręczył Społecz-
nemu Komitetowi Opieki nad 
Starymi Powązkami im. Jerzego 
Waldorffa.

– Dziękuje za to wyróżnienie. 
I gratuluję redakcji 25-lecia, zaś 
redaktorowi Andrzejowi Rogiń-
skiemu 25 lat służby. Dziękuję za 
„Południe”. Jerzy Waldorff miał 
niezwykłą siłę przebicia i wielką 
energię. Zajmował się nie tylko Po-
wązkami. Przywracał polskiej kul-
turze dworki, organizował festiwa-
le. Ale właśnie Powązki uważał za 
swoje największe dzieło i zadanie. 
No i jeszcze w PRL-u udało mu się 
to zrobić, bo musiał mieć nie tylko 
zgodę władz, ale i zaufanie kościo-
ła, no i wreszcie musiał zachęcić 
jakoś warszawiaków, by zaufali 
temu Komitetowi, że będzie robił 
coś pożytecznego, że to nie żad-
na lipa. Do współpracy zaprosił 
artystów, między innymi Panią 
Irenę Kwiatkowską. O Komitecie 
jest wiele anegdot. Ja przypomnę 
te związane z Ireną Kwiatkowską. 
Kiedyś podczas kwesty podchodzi 
jakaś osoba i mówi, że by dała na 
Komitet, ale nie ma drobnych, na 
co Pani Irena odpowiedziała: „To 
nie szkodzi, bo grube też przyj-
mujemy!” I tym sposobem, swoim 
urokiem Irena Kwiatkowska zbie-
rała rekordowe kwoty dla Powązek 
– zdradził Marcin Święcicki, prze-
wodniczący Społecznego Komitetu 
Opieki nad Starymi Powązkami 
im. Jerzego Waldorffa, w latach 
1994-1999 prezydent m.st. War-
szawy.

Z kolei Mariola Pryzwan, polo-
nistka, bibliotekarz i autorka ksią-
żek wspomnieniowych o ludziach 
sztuki odebrała z rąk Andrzeja 
Frajndta nagrodę za „utrwalanie 
pamięci o twórcach”.

– Bardzo dziękuję Kapitu-
le i Andrzejowi Rogińskiemu, 
z którym przez kilka lat miałam 
zaszczyt współpracować. Jest mi 
tym bardziej miło przyjąć tę Na-
grodę, bo nigdy nie przypuszcza-
łam, że kiedyś dojdę do tych zac-
nych, wspaniałych laureatów. Moi 
bohaterowie, dziewięcioro jak na 
razie, żaden z nich nie urodził się 
w Warszawie, ale prawie wszyscy 
byli z nią w jakiś sposób związani. 
Wielu z nich, jak Anna German, 
Irena Jarocka czy Zbigniew Cybul-
ski przez całe lata i oni tworzyli 
tutaj w Warszawie i o Warszawie. 

Irena Jarocka „Śpiewam pod go-
łym niebem” i „Gondolierzy znad 
Wisły”, Anna German „Być może” 
i „Warszawa w różach”. W tym 
mieście spoczęli też: Anna Ger-
man, Irena Jarocka, Anna Jantar, 
Władysław Broniewski, Maria 
Dąbrowska, Maria Kownacka. 
Bo to miasto oni ukochali nad 
życie. Ja też nie jestem z Warsza-
wy, ale zawsze czułam się i czuję 
warszawianką. Piszę o tych, któ-
rych kocham. Piszę o tych, którzy 
są szalenie ważni w moim życiu 
i tak naprawdę oni to życie wy-
pełniają. Jeżeli moje biografie są 
czytane i inni zachęcają do ich 
przeczytania kolejne pokolenia 
to ja jestem szczęśliwa, że ocalam 
ich od zapomnienia – powiedziała 
Mariola Pryzwan, podkreślając 
jednocześnie, że Andrzej Frajndt 
wspomina dwie bohaterki jej ksią-
żek: Irenę Jarocką i Annę Jantar, 
z którą się przyjaźnił. 

Przyznam szczerze, że mnie 
osobiście bardzo ucieszyła Na-
groda przyznana właśnie Mario-
li Pryzwan. Bo tak się składa, że 
uwielbiam biograficzne książ-
ki o artystach i ludziach sztuki 
w ogóle, a w moim domowym 
księgozbiorze znajdują się również 
pozycje jej autorstwa. 

Do grona tegorocznych laurea-
tów dołączyły też dwie placówki. 

Nagrodę Południa za „aktywi-
zację kulturalną mieszkańców” 
Służewskiemu Dom Kultury 
z Mokotowa wręczył Wiktor 
Czechowski, zaś Dom Sztuki 
z Ursynowa otrzymał ją z rąk 
Wojciecha Matyjasiaka. 

– Młoda społeczność aktywnie 
działająca od samego początku 
postanowiła stworzyć warunki do 
tego, by ta działalność kulturalna, 
ekologiczna, sportowa, edukacyj-
na mogła zaistnieć na tym osiedlu 
i mogła pracować dla wszystkich. 
W 1991 roku powołano Służew-
skie Stowarzyszenie Mieszkańców, 
które po dwóch latach powołało 
Centrum Edukacji Kulturalnej 
i Ekologicznej, a w międzyczasie, 
dzięki inicjatywie Teresy Rosłoń, 
która wpadła na genialny pomysł, 
żeby przejąć od budowniczych me-
tra barak w Dolinie Służewieckiej. 
I wydzierżawiliśmy go jako Zarząd 
Dzielnicy stowarzyszeniu, potem 
filii domu kultury. W 2004 roku 
powołano Służewski Dom Kultu-
ry, który dzisiaj obchodzi 15-lecie. 
Architektura obiektu na ulicy Ba-
cha 15 zdobyła uznanie w środowi-
sku i ekspertów, którzy przyznali 
mu nawet Nagrodę Architekto-
niczną „Polityki” 2013. Dzielnica 
oczywiście tworzyła bazę i wspo-
magała finansowo. Ale to wszystko 
mogło powstać dzięki aktywno-
ści tych ludzi i mieszkańców, no 
i spółdzielni mieszkaniowej, która 
również finansowo i praktycznie 
nas wspierała – w telegraficznym 
skrócie przypomnieli historię Słu-
żewskiego Domu Kultury odbiera-
jący Nagrodę Astrid Jarosławska 
i Łukasz Wielgo. 

– Ursynów to potężna dzielnica 
Warszawy. Pierwsze bloki pojawiły 
się ponad 40 lat temu. Do tej pory 
nikt nie policzył, ile ich naprawdę 

wybudowano. No, ale wśród tych 
domów jest jeden szczególny, który 
jest instytucją i zarazem najważ-
niejszą placówką z najdłuższą hi-
storią kulturalną na Ursynowie. To 
Dom Sztuki wcześniej Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „Ur-
synów”, teraz SBM „Jary”, który 
wychował kilka pokoleń miesz-
kańców Ursynowa. Miał wielu 
dyrektorów i wielu pracowników. 
Aktywizacja mieszkańców tego 
nowego naszego San Francisco po-
lega na zaproszeniu mieszkańców 
do udziału w warsztatach muzycz-
nych, wokalnych, plastycznych 
i wielu innych. Można nauczyć 
się tańca irlandzkiego i flamenco. 
Jest też modelarnia, a także dzie-
cięcy teatr muzyczny, teatr mło-
dzieżowy i teatr seniorów. W ga-
lerii jest mnóstwo wystaw. Jest też 
kino i Dyskusyjny Klub Filmowy. 
Oferta Domu Sztuki jest różno-
rodna i bogata – mówił Wojciech 
Matyjasiak wręczając Nagrodę 
Południa dla Domu Sztuki w jego 
35-lecie. 

– Dziękuję za nagrodę, za to 
zaszczytne wyróżnienie. I ko-
rzystając z okazji pragnę również 
podziękować Robertowi Kempie, 
burmistrzowi Dzielnicy Ursy-
nów za finansowe i merytoryczne 
wspieranie naszej działalności. 
Niedawno Dom Sztuki dostał 
certyfikat miejsca przyjaznego 
seniorom. W tym roku obchodzi-
my też 40-lecie modelarni lotniczej 
w Domu Sztuki. To, co wspania-
łego dzieje się w Domu Sztuki to 
przede wszystkim zasługa mojego 
wspaniałego zespołu, fantastycz-
nych koleżanek i kolegów. To jest 
nasz film! – podkreślił Andrzej 
Bukowiecki, dyrektor ursynow-
skiego Domu Sztuki.

Ze wspomnień powstańca
Z rąk Piotra Miksa Nagrodę za 
„bohaterstwo podczas Powsta-
nia Warszawskiego i za dawanie 
świadectwa ” odebrał 93-letni 
Eugeniusz Tyrajski, żołnierz pułku 
AK „Baszta”, batalion „Karpaty”, 
który podczas Powstania Warszaw-
skiego bohatersko walczył na Mo-
kotowie, Sadybie i Czerniakowie. 

– Po przeczołganiu się w kie-
runku północno-zachodnim przez 
część toru treningowego znala-
złem się za załomem muru, który 
stanowił naturalną osłonę. Dotar-
ło nas tam około 15-20. Większość 
była ranna. Przy pomocy wiązki 
sidolówek chcieliśmy zrobić wy-
łom w murze, ale nic z tego nie 
wyszło. Przy samym murze rosły 
drzewa. Wdrapaliśmy się na jed-
no z nich z kolegą, z drzewa na 
mur. Siedząc okrakiem na murze 
odbieraliśmy kolejnych rannych 
podawanych przez innych dwóch 
kolegów. Tylko nasza czwórka nie 
odniosła żadnych obrażeń. Opusz-
czaliśmy, jak najdelikatniej, ko-

Dziękuję zespołowi mokotow-
skiej Multimedialnej Biblioteki 
dla Dzieci i Młodzieży przy 
ul. Tynieckiej z kierownik Olą 
Mostowską za życzliwą pomoc 
w organizacji wydarzenia. 

Andrzej Rogiński

Henryk Kuźniak (z lewej) odbiera 
nagrodę od Marka Szymańskiego

Mariola Pryzwan

Marcin Święcicki (z lewej) odbiera Nagrodę od Alfa Andrysa

Krystyna Kwiatkowska

One zaśpiewały „Najłatwiejsze ciasto w świecie”

Wiceprezydent 
Robert Soszyński
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lejnych rannych kolegów za mur. 
Niestety tam już nie miał kto ich 
odebrać. Uważam to za największe 
swoje dokonanie w czasie Powsta-
nia. Nie strzelanie, w czasie któ-
rego trafiło się wroga lub nie, ale 
ocalenie życia kilkunastu rannym 
kolegom – fragment powstańczych 
wspomnień Eugeniusza Tyrajskie-
go przytoczył Piotr Miks. 

– Ja przede wszystkim nie lubię 
tego słowa „bohater”. Dlaczego? 
Myśmy byli młodzi, myśmy byli 
przygotowani do życia. Miałem 
ojca, który dał mi patriotycz-
ne wychowanie, bo sam walczył 
w 1919 i 1920 roku z Bolszewika-
mi. I my traktowaliśmy to za swój 
obowiązek. My robiliśmy to, co 
do nas należało. A przy tym byli-
śmy świetnie wyszkoleni i dlatego 
właśnie… szczęście. – opowiadał 
Eugeniusz Tyrajski, przewodni-
czący stowarzyszenia Środowisko 
Pułku Armii Krajowej „Baszta” 
i innych Mokotowskich Oddzia-
łów Powstańczych, wiceprezes 
Zarządu Głównego Związku Po-
wstańców Warszawskich.

- Ale co to jest to „szczęście”? 
Każdy z nas szczęścia pragnie, 
wręcz pożąda. O szczęściu marzy 
w rozmyślań godzinie. Nikt jed-
nak nie wie, jak szczęście wygląda 
i gdy je spotka to często ominie. 
Szczęście trzeba umieć wykorzy-
stać. Mnie się to jakoś udawało, 
a ponadto byłem bardzo dobrze 
wyszkolony. – kontynuował Euge-
niusz Tyrajski - I dlatego właśnie 
to, co pan zacytował, ten frag-
ment moich wspomnień z terenu 
wyścigów konnych na Służewcu, 
gdzie ja mając osiemnaście lat 
przystępowałem do powstania, 
bo to był 1 kwietnia, ale po takim 
szkoleniu, że ja już wstępowałem 
jako zastępca dowódcy drużyny. 
Niestety, mimo wszystko, te walki 
były bardzo ciężkie. W pierwszym 
momencie zdobyliśmy dużo tere-
nów, a potem Niemcy się zorien-
towali, zorganizowali i zepchnęli 
nas. Najgorsze to, że z 15-osobowej 
drużyny, której ja byłem zastępcą 
dowódcy, zginęło sześciu kolegów. 
Gdy mówię o czasach z okresu 
walk na Wyścigach to zawsze też 
wspominam swojego serdeczne-
go przyjaciela Kazia Tesławskiego, 
pseudonim „Racuch”, który wrócił 
z partyzantki trzy dni przed po-
wstaniem i przywiózł mi piękną 
piosenkę „Dziś do ciebie przyjść 
nie mogę”. To jest jedna z niewielu 
piosenek, które rzeczywiście po-
wstały na partyzantce. Pamiętam, 

przed samym wyjściem do akcji 
do powstania dowódca kompanii 
wydał nam broń. Za chwilę ja, Ka-
zio i drugi mój przyjaciel Adam 
Szpaderski, ruszamy do akcji na 
teren wyścigów. Ja widzę, że Ka-
zio, który zawsze był pełen hu-
moru stoi teraz z jakąś zasępioną 
miną. Pytam, co się dzieje, a on 
mi mówi: „Lepiej od razu dostać 
w łeb, aniżeli być rannym, bo jak 
się zostanie rannym to jaka tu 
będzie pomoc?”. Proszę państwa, 
Kazio był pierwszym poległym na-
szej kompanii. Dlatego przy każ-
dych wspomnieniach, przy każdej 
okazji, muszę o nim te dwa słowa 
powiedzieć. Mój serdeczny przy-
jaciel przewidział własną śmierć.

Nagrody Redaktora Naczelnego
W tym roku zostały wyróżnione 
cztery osoby Nagrodą Redaktora 
Naczelnego.

– Wiadomo, że każdy burmistrz 
jest winien wszystkiemu, co jest 
nie tak, co nie podoba się choćby 
niektórym tylko mieszkańcom. 
Ale ten człowiek pełni nie tylko 
funkcję burmistrza, ale działa też 
pro publico-bono. Honorowo od-
dał 45 litrów krwi. Założył dwa 
dzielnicowe kluby honorowych 
dawców krwi. Działa też spo-
łecznie w spółdzielczości miesz-
kaniowej – powiedział redaktor 
Rogiński. Po chwili Nagrodą Re-
daktora Naczelnego za „oddaną 
krew i wspieranie klubów Honoro-
wych Dawców Krwi” uhonorował 
Rafała Miastowskiego, burmi-
strza dzielnicy Mokotów. 

– Mnie „Południe” kojarzy się 
z wielkim Mokotowem, z które-
go wyłoniły się dwie dzielnice: 
Wilanów i Ursynów. Mam to 
szczęście, że na obu dzielnicach 
pracowałem zanim doszedłem do 
tej perły w koronie naszego mia-
sta stołecznego Warszawy, którego 
burmistrzem był też pan prezydent 
Soszyński, więc perspektywa jest 
dla burmistrza Mokotowa. Gratu-
luję wszystkim laureatom i oczy-
wiście „Południu”, z którym łączy 
mnie to, że od blisko 25 lat oddaję 
krew i wbrew temu, co o mnie mó-
wią, jest to najlepszy dowód, że nie 
prowadzę się tak źle, jak to może 
niektórzy słyszeli – wyznał w żar-
tobliwym tonie Rafał Miastowski. 

Nagrodą Redaktora Naczelnego 
za „upominanie się o godny stan-
dard zamieszkania na Augustów-
ce” uhonorowana została Maria 
Przybysz, która – jak podkreślił 
Andrzej Rogiński – jest przykła-
dem osoby, która wcale nie musi 
należeć do jakiejkolwiek partii, by 
upominać się o ważne sprawy dla 
mieszkańców.

– Bardzo dziękuję za Nagro-
dę. Jestem zaskoczona i zupełnie 
nie przygotowana do wystąpienia 

przed państwem, do przemowy. 
Chciałam jednak powiedzieć, 
że sama bym nie zrobiła nic bez 
wsparcia Jerzego Pardusa, mojego 
sąsiada – wyznała Maria Przybysz. 

– Mam też nagrodę dla… 
urzędnika. To jest też kobieta, 
która miała wiele szczęśliwych 
pomysłów i z którą współpracuję 
25 lat, a więc od samego począt-
ku „Południa”. I jest ona jednym 
z najdłużej pracujących urzędni-
ków na Mokotowie. A od wielu 
innych urzędników różni ja to, 
że ona kocha ludzi, mieszkańców. 
I wspólnie potrafiliśmy niejeden 
trudny problem rozwiązać – re-
daktor Rogiński dość enigmatycz-
nie prezentował sylwetkę kolejnej 
laureatki. A po chwili Nagrodę 
Redaktora Naczelnego „za umie-
jętność współpracy z mieszkań-
cami Mokotowa” wręczył Teresie 
Rosłoń.

– Bardzo serdecznie dziękuję. 
Proszę państwa, ja nic nie po-
wiem. Pracuję, bo lubię pracować 
z ludźmi. Mokotów kocham od po-
czątku. Pracuję już 27 lat i mam 
nadzieję, że jeszcze troszeczkę 
popracuję. Bardzo dziękuję – po-
wiedziała nie kryjąc zaskoczenia 
i wzruszenia laureatka. 

Wyjątkowo Nagroda Redakto-
ra Południa przypadła też w tym 
roku aktywistce działającej pod 
drugiej stronie Wisły, a więc tam, 
gdzie tygodnik „Południe” na co 
dzień nie docierał. 

– Praca społeczna na rzecz osób 
wykluczonych przez bezdomność 
to jest wielka sprawa. Jest to osobi-
ste zaangażowanie tej osoby i zara-
zem świeży pomysł na utworzenie 
Domu Pomocy Pierwszego Miesią-
ca. Wspaniała inicjatywa. Apeluję 
do burmistrzów wszystkich dziel-
nic, żebyście przyjrzeli się tej ini-
cjatywie, której autorką jest nasza 
koleżanka z Pragi Północ – snuł 
opowieść redaktor Rogiński. Na-
grodę Redaktora Naczelnego „za 
działalność na rzecz bezdomnych” 
przyjęła Katarzyna Czajka.

 - Jestem urodzona po stro-
nie praskiej. Cieszę się, że widzę 
burmistrza Kempę, który swego 
czasu był burmistrzem u nas. re-
prezentuję Fundację Godnie Żyć, 
która tak naprawdę nie dostaje 
prawie żadnej dotacji, bo my cią-
gle narażamy się każdej władzy. 
Poza tym robimy rzeczy, które są 
niekonwencjonalne. Złożyłyśmy 
wniosek o dotację na utworzenie 
Domu Pomocy Pierwszego Mie-
siąca Bezdomności i mamy na-
dzieję, że ją otrzymamy. Chcemy 
pomagać osobom wykluczonym 
zawodowo i społecznie z róż-
nych przyczyn i nie dopuszczać 
do ich bezdomności. Zajmujemy 
się bezdomnymi w śmietnikach 
i całą zimę zanosimy im herbatę 

oraz zupę, którą sami gotujemy 
z własnych środków. Na facebooku 
prowadzę zbiórki odzieży i proszę 
wszystkich, by odwiedzali śmiet-
niki jak jest minusowa temperatu-
ra. Trzech bezdomnych na Pradze 
Południe, którymi się opiekowa-
łyśmy, nam zamarzło. Na Pradze 
Północ wspaniała współpraca 
z burmistrzami doprowadziła do 
tego, że już jedna z naszych pod-
opiecznych, którą wyciągnęłyśmy 
ze śmietnika, jest na liście otrzy-
mania mieszkania. Chcielibyśmy 
te Domy Pomocy Pierwszego 
Miesiąca Bezdomności utworzyć 
w każdej dzielnicy – przybliżyła 
swoją działalność i swój nowa-
torski projekt Katarzyna Czajka 
z Fundacji Godnie Żyć. 

Laur Południa 
Świętując 20. edycję Nagrody Po-
łudnia jej Kapituła przyznała Laur 
Południa… Andrzejowi Rogiń-
skiemu, redaktorowi naczelnemu 
i wydawcy tygodnika „Południe”. 
To wyjątkowe wyróżnienie wrę-
czyli Franciszek Maśluszczak 
i ksiądz prałat Tadeusz Wojdat, 
członkowie Kapituły. 

– Jesteśmy zaszczyceni z pa-
nem Franciszkiem reprezentować 
prześwietną Kapitułę. Bardzo 
serdecznie się kłaniamy państwu. 
Z okazji jubileuszu 25-lecia tygo-
dnika „Południe” ukazało się wy-
dawnictwo, którego wydawcą jest 
oczywiście Kapituła. Dla laureata, 
pana Andrzeja Rogińskiego, wielkie 
gratulacje, wielkie podziękowania 
i wielkie brawa – powiedział ksiądz 
prałat Tadeusz Wojdat, który także 
odczytał fragment wydawnictwa.

– 25 lat to piękny czas. Ile to się 
na tej scenie wydarzyło i pojawiło 
laureatów Nagrody Południa. Ja 
również znalazłem się wśród nich, 
za co bardzo dziękuję – dodał 
Franciszek Maśluszczak.

Pożegnanie z papierowym 
„Południem”

– 30 maja ukaże się ostatnie pa-
pierowe wydanie „Południa”. Jak 
wiecie, kończę z papierowym wy-
dawaniem gazety. Być może będą 
zdarzały się jeszcze przypadki wy-
dania gazety w takiej formie, ale 
nie będę jej wydawał cyklicznie. 
Przedsiębiorstwa już prowadzić 
nie będę. Natomiast dziennika-
rzem nadal jestem i w przestrzeni 
publicznej będę również obecny. 
Mam pełną świadomość, że gdyby 
„Południe” nie miało określonego 
standardu prasy lokalnej to pań-
stwo byście tu dzisiaj nie przyszli. 
Czuję, że dla miasta Warszawy coś 
zrobiłem. Służby nie zaniecham, bo 
służbę pełni się zawsze! Tylko będę 
ją pełnił trochę inaczej – zdradził 
Andrzej Rogiński. 

dokończenie na stronie 7

„Południe” składa serdeczne 
podziękowanie Dzielnicy  
Mokotów oraz Dzielnicy 
Ursynów za finansowe  
wsparcie uroczystości  
Nagrody Południa 2019.

Rafał Miastowski Maria 
Przybysz

Katarzyna Czajka Andrzej Bukowiecki Eugeniusz Tyrajski

Laudacja Franciszka Maśluszczaka i ks. Tadeusza Wojdata

„Decybele”

Wystawa fotograficzna

Astrid i Łukasz ze Służewskiego Domu Kultury

Nagroda dla Teresy Rosłoń
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Laureaci Nagrody Południa 2000 - 2019
Rok 2000
Ksiądz Jan Twardowski w kategorii wartości za miłość 
człowieka wierszem głoszoną
Aktywność: 
Rada i Zarząd Gminy Warszawa Ursynów dwóch ka-
dencji latach: 1994 – 2002 za wybudowanie al. KEN 
i ścieżek rowerowych (burmistrz Stanisław Faliński  
przewodniczący Waldemar Siemiński i przewodniczący 
Wojciech Matyjasiak. 
Stowarzyszenie Środowisko Żołnierzy Pułku Armii 
Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów 
Powstańczych  za patriotyczne wychowanie młodzieży
Paweł Piskorski za „Kontrakt dla Warszawy” 
Danuta i Jarosław Wojciechowscy  za stworzenie i pro-
wadzenie zespołu „Jaromiry”
Wiktor Czechowski  (zastępca burmistrza kilku kadn-
cji) za dbałość o interes mieszkańców Mokotowa
Piotr Szubert  za promocję  sztuki
prof. Adam Minkiewicz  za badania warunków życia 
mieszkańców  Ursynowa

Rok 2001 
Lesław Marian Bartelski w kategorii wartości za czyny 
i słowa dane Polsce i Polakom 
Aktywność: 
ksiądz kanonik Tomasz Król, proboszcz Parafii Rzym-
sko-Katolickiej św. Tomasza Ap. za wyzwolenie aktyw-
ności parafian na rzecz bliźnich i za twórczość własną
Michał Strulak za politykę rozwoju  Gminy Warszawa-
-Wilanów
Fundacja Hospicjum Onkologiczne  (prezes Ryszard  
K. Szaniawski) za  niezłomną walkę o godność ludzi 
nas potrzebujących 
Jerzy Radzimski za stworzenie i prowadzenie amator-
skiej ligi koszykówki UNBA
Maria Kurpik  za popularyzację  sztuki plakatu (kurator 
Muzeum Plakatu w Wilanowie)  

Rok 2002
Andrzej „Ibis” Wróblewski  - w dziedzinie wartości za 
walkę o język ojczysty
Aktywność: 
SMB „Imielin” za działalność kulturalną 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 za program 
wychowawczy szkoły i jego realizację
Stanisław Wielanek za dbałość o język polski, folklor 
warszawski i działalność społeczną 
Ksiądz prałat Tadeusz Wojdat (parafia pw Wniebo-
wstąpienia Pańskiego) za doprowadzenie do wzniesienia 
największej świątyni na Ursynowie oraz za działalność 
społeczną i kulturalną
Ośrodek Pomocy Społecznej Mokotów (dyr. Ewa Wą-
sik) za życzliwe traktowanie potrzebujących 
Kolegium o.o. pijarów (ks. rektor Mieczysław Rolka) za 
stworzenie „Parafiady” i działalność Klubu „Falconia”.
Ksiądz prałat proboszcz Bogusław Bijak (Parafia 
rzymskokatolicka św. Anny w Wilanowie) za wspieranie 
dążeń mieszkańców i za stan wilanowskiej świątyni)
dr Wojciech Fijałkowski za niezłomność w ochronie 
dziedzictwa kulturowego 

Rok 2003
Wojciech Siemion - w kategorii wartości za zasługi dla 
słowa polskiego i za wprowadzanie młodzieży do świata 
kultury ojczystej
Aktywność: 
Eugeniusz Ajewski za autorstwo pomnika Polski Wal-
czącej na Kopcu Czerniakowskim w formie kotwicy, 
żołnierza Września, powstańca warszawskiego
Mokotowski Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnie-
niom (dyr. Leszek Rocki)  za nowatorstwo i skuteczność
Przedszkole nr 55 (dyr. Jolanta Zachert) za stworzenie 
ursynowskiego Przeglądu Twórczości Przedszkolnej
Małgorzata Wiercińska (Dom Kultury Imielin) za da-
nie szansy kapelom rockowym
Maria Zielińska i Anna Ruszkowska (Muzeum Pałac 
w Wilanowie) za konkurs „Wilanów znany nieznajomy”
STOEN S.A. za życzliwość dla ludzi, którymi opiekuje 
się Fundacja Hospicjum Onkologiczne.

Rok 2004
Jan Nowak - Jeziorański nagroda specjalna w kategorii 
wartości za walkę o sprawy Polski, za dbałość o pokój, 
wolność i demokrację 
Wojciech Militz w kategorii wartości za kierowanie 
stowarzyszeniem Środowisko Żołnierzy Pułku Armii 
Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów 
Powstańczych oraz organizowanie imprez patriotycz-
nych, prezes Rady Fundacji Warszawa Walczy

Aktywność: 
Juliusz Powałkiewicz, ps. „Paweł”, żołnierz „Baszty” za 
przewodnik po miejscach pamięci i za współautorstwo 
książki „Kanały” 
Andrzej Bukowiecki za edukację filmową
Izabela Janecka-Żabowska za wychowanie do kultu-
ry i pracę wychowawczą i organizację dzielnicowego 
konkursu poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Danuta Wojciechowska  za animację kulturalną
ks. prałat Józef Has (parafia rzymsko-katolicka pw. 
Michała Archanioła) – honorowy kapelan środowiska 
powstańców Mokotowa
Irena Moraczewska za wychowanie przez sztukę
Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP za 
wychowanie przez sport
Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa za inicjatywny 
na rzecz kształtowania więzi lokalnych

Rok 2005 
Kazimierz Górski w kategorii wartości za wybitne 
osiągnięcia w pracy trenera i wychowawcy oraz za mą-
dre krzewienie patriotyzmu
Aktywność: 
Anna Michalak (dyr.Domu Kultury „Dorożkarnia”) za 
wyjątkowość programów wyzwalających pasje kultu-
ralne dzieci i młodzieży
o. Kazimierz Lorek, prowincjał barnabitów za zorga-
nizowani pomocy potrzebującym i za wybudowanie 
ośrodka duszpasterskiego
Przedszkole Integracyjne nr 45 za wychowanie do 
sztuki
Barbara Wołowiec-Osica i Irena Petrzak za pracę 
pedagogiczną kierowanie Szkołą Podstawową nr 323,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” 
(prezes Stanisław Baranowski) za przedsięwzięcia spo-
łeczne, kulturalne i sportowe

Rok 2006
Franciszek Maśluszczak w kategorii wartości w ma-
larstwie, w tym za cykl fresków „Droga Krzyżowa” 
w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
Aktywność: 
Natoliński Ośrodek Kultury (dyr. Piotr Janiec) za re-
alizację programu odpowiadającego  oczekiwaniom 
społeczności Ursynowa
Hufiec ZHP Warszawa – Mokotów im. Szarych Sze-
regów (komendant hm. Andrzej Starski) za rajdy „Ar-
senał”
Ks. prałat Józef Maj (Parafia rzymsko-katolicka. p.w. 
Świętej Katarzyny) za kształtowanie postaw patriotycz-
nych i za dbałość o zabytki kultury polskiej
Szkoła Podstawowa nr 81 (dyr. Marzena Dąbrowska)  za 
wyróżniająca się realizację programu wychowawczego

Rok 2007
Prof. dr hab. Tomasz Borecki w kategorii wartości 
za przekształcenie SGGW w Uniwersytet Przestrzeni 
Przyrodniczej
Stanisław Olszewski, działacz stowarzyszeń sybiraków 
i Rodzina Policyjna, były prezes pierwszej na Ursynowie 
spółdzielni mieszkaniowej SM „Ursynów” w dziedzinie 
wartości
za niezłomność i za tworzenie miasta na Ursynowie
Aktywność: 
Grażyna Zgoła za wytyczanie dróg współpracy z czy-
telnikami
Anna Wolska za wytyczanie dróg współpracy z czy-
telnikami
Włodzimierz Warwas za promocję krwiodawstwa 
i osobisty przykład

Rok 2008
Prof. Jerzy Regulski w kategorii wartości za walkę 
o demokratyczny samorząd
(Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)
Aktywność:
Grzegorz Sakowicz za zorganizowanie Festiwalu Sztuk 
Walki promującego sport 
Przemek Pasek za przybliżanie Wisły mieszkańcom 
Warszawy (Fundacja „Ja Wisła”)
Centrum „Łowicka” za wspomaganie zespołów mu-
zycznych, projekt „Plany na przyszłość”.
Wiesław Zieliński za społeczną działalność na rzecz 
sportu na terenie osiedla Służew nad Dolinką
Zespół młodych fizykoterapeutów z NZOZ przy ul. 
Wasilkowskiego 4 za niezwykły stosunek do pacjentów

Rok 2009 
W kategorii wartości:
Grażyna Barszczewska za pielęgnowanie kultury po-
przez kreacje artystyczne i za działalność charytatywną.
Alfred Andrys za zorganizowanie środowiska przy-
jaciół dbających o artystów weteranów scen polskich. 
W kategorii aktywność:
Zofia Różycka za niezłomność w opiekowaniu się 
dziećmi.
Stowarzyszenie Mieszkańców Smolnej za zorganizo-
wanie współdziałania mieszkańców.  
Elżbieta Wolffgram za aktywizowanie mieszkańców 
Powiśla. 
Wanda Hansen za prowadzenie warsztatów fotogra-
ficznych.
Halina Gunia za integrację kulturalną mieszkańców 
Służewca. 

Rok 2010
W kategorii wartości
Andrzej Wajda za wybitny wkład w polską kulturę, 
w tym za film „Katyń”
w kategorii aktywność:
Małgorzata Reszka-Oleksiak za pomoc dzieciom 
Janusz Tylman za muzykę, która niesie radość
Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny” za 
wybitne osiągnięcia w szkoleniu 
Jerzy Goździk za obywatelską walkę o środowisko 
przyrodnicze
Ewa Willmann za animowanie środowiska osiedlowego.

Rok 2011
Polscy Marynarze - Czytelnicy internetowej gazetki 
morskiej „Dzień dobry - tu Polska” tworzącym Smerfny 
Fundusz Gargamela w kategorii wartości za ratowanie 
życia i zdrowia chorym dzieciom
W kategorii aktywność:
Chris Niedenthal za wrażliwy stosunek do historii 
i ciepłe spojrzenie na ludzi
Piotr Miks za promocję polskiej muzyki rozrywkowej
Mira Kantor-Pikus za inicjatywę budowy i współfi-
nansowania placu zabaw przy ul. Dzierżoniowskiej 7
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród 
Sadyba za rozwijanie dobrych więzi sąsiedzkich       
Krzysztof Radzimski za wspieranie młodych muzyków

Rok 2012 
Bohdan Tomaszewski w kategorii wartości za promocję 
tenisa młodych i fair play oraz dbałość o polszczyznę
Kategoria aktywność
Szczepan Nowak za integrację kulturalną mieszkańców 
osiedla Stokłosy
Maria Szreder za wprowadzanie młodych w świat 
kultury
Lech Królikowski za przyjaźń z Warszawą i jej miesz-
kańcami 
Izabela Borkowska i Dariusz Sikorski za wprowadza-
nie młodych w świat kultury
Eugeniusz Guzek ps. Grabowski za promowanie wol-
ności i niepodległości 

Rok 2013
Irena Santor w kategorii wartości za pielęgnowanie pol-
skiej piosenki i propagowanie profilaktyki zdrowotnej 
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych za wie-
loletnie propagowanie gier umysłowych
Fundacja „Świat na TAK” za wieloletnie promowanie 
wartości wśród młodego pokolenia
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” za wieloletnie 
zdążanie z pomocą chorym dzieciom
Stowarzyszenie Odpowiedzialni za budowanie świata 
wartości wśród młodych 
Stowarzyszenie „Aktywni dla Stegien” za aktywność 
w środowisku zamieszkania
Leszek Lenarczyk za aktywność na rzecz mieszkańców 

Rok 2014
gen. Zbigniew Dionizy Ścibor-Rylski, powstaniec 
warszawski w kategorii wartości za służbę Polsce.
Andrzej Frajndt  – za promocję polskiej piosenki i po-
maganie niepełnosprawnym,
prof. dr hab. n. med. Marek Durlik – za rozbudowę 
Centralnego Szpitala Klinicznego MSW oraz stworzenie 
zespołu lekarzy chirurgów,  
Marek Masłowski – za program wychowawczy MDK 
Mokotów, 
prof. Łukasz Andrzej Turski – w kategorii wartości 
za popularyzację nauki, 
Magdalena Hoser-Chachulska za dzielność w prowa-
dzeniu Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża, 

prof. arch. Ewa Kuryłowicz  – za wybitną architekturę 
oraz promowanie odważnej i odpowiedzialnej twórczo-
ści architektonicznej, 
Grażyna Napierska – za doprowadzenie do powstania 
modułowego szpitala jednodniowego, 
Jacek Dymowski – za opiekę nad  młodzieżą trudną, 
Maria Mossakowska – za aktywność w samorządzie 
terytorialnym i spółdzielczym, 
Tadeusz Rolke w kategorii wartości za wybitny doro-
bek w dziedzinie fotografii, 
Barbara Kazimierczak-Czekańska za prace arty-
styczne, 

Rok 2015
Sędzia Jerzy Adam Stępień – w kategorii wartości – za 
prace na rzez samorządu terytorialnego
Grzegorz Molewski za Kino RP i Kino za Rogiem
Grażyna Łaska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Je-
ziorki za aktywność na rzecz obywateli osiedla Jeziorki
Renata Wardecka, prezes Fundacji Bo Warto za ak-
tywność w miejscu zamieszkania
Jerzy Derkacz za kreatywność i promowanie sztuki
Stefania Shaded za działalność kulturalną i społeczną

Rok 2016
Kategoria wartości
OO. Dominikanie ze Służewa za tworzenie więzi ze 
środowiskiem lokalnym i krzewienie uniwersalnych 
wartości kultury
Prof. nzw. dr arch. Marek Budzyński za wybitną ar-
chitekturę i kształtowanie gustu
Kategoria aktywność
Robert Kijek za kreatywność i nadzwyczajny zapał 
w pozyskiwaniu młodego czytelnika
Jerzy Bojarski za popularyzację sztuki współczesnej 
i utrwalanie Ursynowa w fotografii
Anita Nasierowska za życzliwe wspieranie organizacji 
sportowych
Bogdan Żmijewski za działalność i edukację samo-
rządową
Fundacja „Wszystko dla dzieci” za pomoc dzieciom 
z porażeniem mózgowym (siedziba na Ursynowie)

Rok  2017
Ernest Bryll za brak możliwości zaszufladkowania, za 
wiersze tak polskie, że aż ogólnoludzkie
Wiesław Myśliwski za ukazywanie wartości poprzez 
opisywanie losów Polaków
Tadeusz Świątek za upowszechnianie wiedzy o historii 
i społeczności warszawy
Grzegorz Jakubiec za udowodnienie świeżości idei 
spółdzielczości
Tomasz Zadróżny za  zbudowanie Teatru Baza
Anna Rumińska za program wychowawczy Przedszkola 
nr 317 „Smykolandia” 
Wioletta Krzyżanowska za wyzwolenie ducha sportu 
wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 323
Andrzej Kieruzalski (pośmiertnie) za „Gawędę”

Rok 2018 
Marek Gaszyński za promocję polskiej muzyki
Stanisław Rubkiewicz za dzielność i niezłomność 
w walce o dobro pacjentów
Rafał  Szczepański za inicjatywy na rzecz powstańców 
warszawskich
Jerzy Majewski  za metro 
Maciej Gąsiorek za dbałość o humor warszawski, za 
Wiechowisko
Fredo Ojda za promocję sztuki współczesnej
Honorata Waszkiewicz za edukację kulturalną i eko-
logiczną 
Ewa Kielak-Ciemniewska za przywrócenie do życia 
magazynu „Stolica”
Beata Michalec za rozwój Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy

Rok  2019 
Henryk Kuźniak za muzykę, która łagodzi obyczaje
Eugeniusz Tyrajski  za bohaterstwo podczas Powstania 
Warszawskiego i za dawanie świadectwa  
Krystyna Kwiatkowska  za wprowadzanie młodych 
w kulturę
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami 
im. Jerzego Waldorffa za drugie życie pomników Sta-
rych Powązek
Mariola Pryzwan za utrwalanie pamięci o twórcach
Służewski Dom Kultury za aktywizację kulturalną 
mieszkańców 
Dom Sztuki za aktywizację kulturalną mieszkańców.
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Kant w ubezpieczeniach
ANDRZEJ ROGIŃSKI
Jestem zmartwiony. Poważnie 
zmartwiony odpowiedziami na 
pytania związane z artykułem 
„Jak towarzystwa ubezpieczenio-
we dbają o życie na drogach i bez-
pieczeństwo ekonomiczne Polski” 
(„Południe” 20 grudnia 2018). Do-
brze, że chociaż kilku posłów oraz 
Najwyższa Izba Kontroli zachowa-
ło się przyzwoicie.

Zwróciłem się o ustosunkowa-
nie się do załączonego materiału 
dziennikarskiego oraz zadałem 
szereg pytań: Komisji Nadzoru 
Finansowego, Ministrowi Finan-
sów, Ministrowi Infrastruktury, 
Ministrowi Zdrowia, Polskiej Izbie 
Ubezpieczeń. Zapytałem Najwyż-
szą Izbę Kontroli czy planuje ona 
podjąć czynności kontrolne w po-
wyższej sprawie?

Odpowiedzi
Polska Izba Ubezpieczeń 

stwierdziła m. in., że „bran-
ża ubezpieczeniowa od zawsze 
sprzeciwia się montowaniu części 
nieznanego pochodzenia w napra-
wach pojazdów. Rzetelna naprawa 
oznacza wyłącznie montaż części 
spełniających standardy bezpie-
czeństwa […] Ubezpieczenie OC 
ma za zadanie pokryć koszty do-
prowadzenia pojazdu do stanu 
sprzed szkody.” Kłamstwa szkoda 
komentować.

Komisja Nadzoru Finanso-
wego poinformowała, że „prze-
prowadziła kontrole wszystkich 
zakładów ubezpieczeń oferują-
cych […] produkty w zakresie 
obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicz-
nych. Kontrole te skutkowały, 
w zidentyfikowanych przypadkach 
niestosowania Wytycznych, wyda-
niem zaleceń w celu zapewnienia 
zgodności działalności ubezpie-
czycieli z przepisami prawa bądź 
zapobieżenia interesów uprawnio-
nych…”. Zarzucam KNF nierze-
telność postępowania albowiem 
skoro jest tak dobrze to dlaczego 
zakłady ubezpieczeń na masową 
skalę nie realizują Wytycznych 
KNF? Dobrze, że KNF wydał 
Wytyczne. Dobrze, że dostrzegł, 
iż „znaczna część problemów 
w likwidacji szkód komunikacyj-
nych, które sygnalizuje Rzecznik 
Finansowy wynika z braku pre-
cyzyjnych przepisów prawa”. To 
dlaczego brak jest inicjatywy usta-
wodawczej? 

KNF w odpowiedzi przypo-
mina, że według art. 33 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej „składkę ubez-
pieczeniową ustala się w wysoko-
ści, która zapewnia co najmniej 
wykonanie wszystkich zobo-
wiązań z umowy ubezpieczenia 
i pokrycie kosztów wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej 
przez zakład ubezpieczeń”. Rzecz 
w tym, że te zobowiązania nie 
są respektowane. „twierdzenie, 
jakoby KNF dawała wiarę towa-
rzystwom ubezpieczeniowym, że 
przestrzeganie Wytycznych KNF 
miałoby zagrozić stabilności fi-
nansowej towarzystw ubezpiecze-
niowych jest nieprawdziwe.” Ale 
to towarzystwa ubezpieczeniowe 
uważają, że przestrzeganie Wy-

tycznych KNF mogłoby zagrozić 
ich  stabilności finansowej.

Ministerstwo Finansów zauwa-
żyło, że przez jeden z podzespołów 
Rady Rozwoju Rynku Finansowe-
go  „rozpatrywana była propozycja 
wypłaty odszkodowania za szkodę 
w pojeździe nie na podstawie kosz-
torysu, ale wyłącznie na podstawie 
przedłożonych faktur.” Postulat 
ten wzbudził wątpliwości Rzeczni-
ka Finansowego i KNF „…z uwagi 
na ryzyko naruszenia prawa po-
szkodowanego do rekompensaty 
doznanej szkody oraz możliwy 
zarzut naruszenia konstytucyj-
nej zasady ochrony własności 
prywatnej czy równości.” „To do 
poszkodowanego należy decyzja, 
czy dokonywać naprawy oraz jaką 
formę naprawy – a co za tym idzie 
i formę rozliczenia odszkodowa-
nia – wybrać.” O zgrozo! Zakład 
ubezpieczeń wypłaci pieniądze wg 
metody kosztorysowej a poszkodo-
wany odda auto do naprawy u nie-
rejestrowanego mechanika, który 
zamontuje części nieodpowiedniej 
jakości pozyskane z szarej strefy 
i do tego zostanie uszczuplona za-
płata o podatek VAT. Poszkodowa-
ny może też w ogóle nie naprawić 
pojazdu. Takie auto wyjedzie na 
drogę i stanowić może zagrożenie. 
Gdzie tu uszczelnienie podatku 
VAT i CIT? Zakład ubezpieczeń 
powinien mieć pewność, że szkoda 
została właściwie zlikwidowana. 
Używanie niespełniających norm 
technicznych zamienników pod-
czas napraw powypadkowych po-
winno być jasnym sygnałem dla 
przedstawiciela Ministra Finan-
sów w KNF do podjęcia działań 
dyscyplinujących zakłady ubezpie-
czeń oraz inicjatywy ustawodaw-
czej. A to niestety nie ma miejsca.

Rzecznik prasowy  Ministra 
Infrastruktury stwierdził, że 
„kwestie, które Pan porusza nie 
znajdują się w kompetencjach Mi-
nisterstwa Infrastruktury…” Na-
wet w pytaniu napisałem, że Mini-
ster Infrastruktury przewodniczy 
Krajowej Radzie Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Informuję więc 
rzecznika prasowego, że zgodnie 
ze statutem Ministerstwa Infra-
struktury (Zarządzenie nr 59 Pre-
zesa Rady Ministrów z 20 kwietnia 
2018, par. 4)  obsługę zadań Mini-
stra zapewniają w szczególności  
w zakresie działu transport Sekre-
tariat Krajowej Rady Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. 

Minister Zdrowia nie udzielił 
odpowiedzi, a miał obowiązek 
co wynika z art. 6 ust. 2 Ustawy 
Prawo prasowe z dnia 26 stycz-
nia 1984 r. z późn. zmianami. 
W art. 44. 1. Mówi, że kto utrudnia 
lub tłumi krytykę prasową - pod-
lega grzywnie albo karze ograni-
czenia wolności.

Najwyższa Izba Kontroli po-
informowała, że trwają prace nad 
opracowaniem wyników kontro-
li „Ochrona praw konsumentów 
na rynku ubezpieczeniowym”. 
„Celem głównym ww. kontroli 
była ocena, czy odpowiedzialne 
instytucje zapewniły ochronę 
interesów klientów przed nie-
uczciwymi praktykami zakładów 
ubezpieczeń”.

Sprawami poruszonymi w gru-
dniowej publikacji zainteresowa-
łem kilkudziesięciu posłów, głów-
nie członków prezydiów komisji 
finansów, infrastruktury i zdro-
wia. 

15 stycznia 2019 poseł Jerzy 
Gosiewski, za pośrednictwem 
Marszałka Sejmu, złożył interpe-
lację do prezesa Rady Ministrów 
w sprawie powołania grupy robo-
czej do uporządkowania rynku 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Interpelacji nadano nr 28931. 

Panie Premierze! – napisał 
poseł - Składam wniosek o powo-
łanie grupy roboczej, która pod-
jęłaby się próby uporządkowania 
zagadnień związanych z rynkiem 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Mając na uwadze liczbę osób - 
uczestników rynku ubezpieczeń 
komunikacyjnych, liczbę poszko-
dowanych w zdarzeniach drogo-
wych (w tym liczbę osób zabitych 
i rannych), całość zagadnień zwią-
zanych z rynkiem finansowym ube-
zpieczeń komunikacyjnych, branży 
motoryzacyjnej - naprawczej i ser-
wisowej oraz handlu częściami za-
miennymi, postuluję, aby w celu 
uporządkowania wszystkich spraw 
w tym obszarze powołać grupę ro-

boczą, w skład której wchodziliby 
wszyscy uczestnicy tego segmentu 
rynku, gdyż podejmowane przeze 
mnie, często z kolegami posłami, 
próby zaangażowania w ten proces 
Ministerstwa Finansów okazały się 
nieskuteczne. […] Odpowiedzi na 
interpelacje, które składaliśmy do 
Ministerstwa Finansów, nie tylko 
nie informowały o podejmowaniu 
działań, o kierunku analizy przy-
czyn i poprawy obecnej sytuacji, 
ale często zawierały zapewnienia 
o tym, że nieprawidłowości nie 
występują.

Odpowiedź poseł otrzymał od 
… podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów z upoważnie-
nia Ministra Finansów.  Czy to 
możliwe by Marszałek Sejmu nie 
dopełnił swych obowiązków i nie 
przesłał pisma do premiera? 

Odpowiadający na interpelację 
stwierdził m.in., że „w ostatnim 
czasie Ministerstwo Infrastruk-
tury zaproponowało powołanie 
międzyresortowego zespołu, 
którego zadaniem byłoby wypra-
cowanie rozwiązań uszczelniają-
cych system obrotu używanymi 
częściami samochodowymi oraz 
demontażu pojazdów. Związane 
to jest zarówno z kwestiami śro-

dowiskowymi, bezpieczeństwem 
ruchu drogowego, jak i ograni-
czaniem (likwidowaniem) szarej 
sfery w gospodarce”. A więc kolega 
coś zaproponował a minister udaje 
aktywnego.

Przypomnę, że posłowie Jerzy 
Gosiewski, Adam Ołdakowski, 
Krzysztof Maciejewski 5 lutego 
2018 złożyli interpelację 19205 
w sprawie umożliwienia klientowi 
ubiegającemu się o odszkodowanie 
z OC zwrócenia się do niezależ-
nego rzeczoznawcy do Ministra 
Finansów: „… mimo bogatego 
orzecznictwa i wytycznych Ko-
misji Nadzoru Finansowego po-
szkodowani wciąż skarżą się na 
niesłusznie zaniżone odszkodo-
wania z OC komunikacyjnego. 
W związku z tym rzecznik pro-
ponuje, żeby niezadowolony z roz-
patrzenia reklamacji klient mógł 
zwrócić się do niezależnego rze-
czoznawcy. Jeśli klient będzie miał 
zastrzeżenia co do wyceny, która 
zostanie podtrzymana w postę-
powaniu reklamacyjnym, będzie 
mógł zlecić jej weryfikację przez 
niezależnego rzeczoznawcę. Dziś 
kosztuje to 200-500 zł. Zakład 
ubezpieczeń będzie mógł podwa-
żyć taką opinię, ale tylko przez 

powołanie drugiego niezależnego 
rzeczoznawcy, który wskaże istot-
ny błąd w wycenie przygotowanej 
dla klienta. Jeśli ten nie potwier-
dzi zaistnienia istotnego błędu, to 
zakład ubezpieczeń będzie musiał 
zapłacić kwotę wyliczoną przez 
rzeczoznawcę zaangażowanego 
przez klienta i zwrócić wydatki 
za tę opinię”.

Zdaniem prezesa Polskiej Izby 
Ubezpieczeń – jak napisał do Mi-
nistra Finansów - „średnia szkoda 
wypłacona w OC komunikacyj-
nym może wzrosnąć o około 10-
20 %, natomiast przy całkowitej 
rezygnacji z wypłat kosztoryso-
wych ponad 46 %. […] Porównując 
wprost średnią wartość odszkodo-
wań wypłacanych w trybie kosz-
torysowym do średniej wartości 
wypłat na podstawie rachunków 
zauważyć można ponad 2,5 krotną 
różnicę.”

W artykule z grudnia 2018 
wykazałem, że mitem jest niska 
zyskowność ubezpieczeń komu-
nikacyjnych. Nie dziwię się, że 
dla PIU najważniejszy jest interes 
zakładów ubezpieczeń. 

13 lutego, podczas posiedzenia 
Sejmowej Komisji Sprawiedliwo-
ści i Praw Człowieka, odbyło się 
pierwsze czytanie senackiego pro-
jektu ustawy o świadczeniu usług 
w zakresie dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych wynikających 
z czynu niedozwolonego. Poseł 
Ireneusz Zyska  podkreślał, że 
proponowane przepisy daleko 
odbiegają od linii politycznej PiS, 
która jest nastawiona na pomoc lu-
dziom najsłabszym. Sam jest radcą 
prawnym i miał okazję reprezento-
wać poszkodowanych w sprawach 
wypadków komunikacyjnych. Jego 
zdaniem powszechną praktyką jest 
to, że ubezpieczyciele proponują 
odszkodowania, permanentnie je 
zaniżając. „Jest to wręcz żenujące” 
- stwierdził poseł. Odszkodowa-
nia bywają nawet dziesięciokrotnie 
zaniżane.

Martwi mnie zaniechanie dzia-
łań przez centralne urzędy pań-
stwowe.

Andrzej Rogiński

dokończenie ze strony 5
Obiecał też, że tygodnik „Połu-
dnie” nadal będzie obecny na 
lokalnym rynku prasowym, ale 
w formie elektronicznej. Podzię-
kował też dziennikarzom, którzy 
w ciągu tych 25 lat współpracowali 
z „Południem”.

Tort i wystawa
– Szanowni państwo, dzisiaj jest 
szczególne święto, bo i cudowna 
jubileuszowa data dla „Południa” 
, no i okoliczność, kiedy wrę-
czane są Nagrody dla człowieka 
Południa. W imieniu własnym 
i urzędu warszawskiego oraz 
w imieniu pana prezydenta Ra-
fała Trzaskowskiego chcę złożyć 

najszczersze gratulacje i naj-
lepsze życzenia 100 lat, choć to 
oczywiście mało. I mamy na-
dzieję, że będziemy spotykali się 
na kolejne 25-lecia. Życzę wiele 
radości i tego zapału, który towa-
rzyszy „Południu” od początku 
jego powstania – życzył Robert 
Soszyński, wiceprezydent m.st. 
Warszawy, z okazji urodzin ty-
godnika „Południe”. 

Aby tradycji stało się zadość nie 
zabrakło też lampki wina, słodko-
ści, lodów i owoców dla podniebie-
nia. Był też okazały urodzinowy 
tort ze świeczkami! 

Niespodzianką dla wszystkich 
okazała się retrospektywna wy-
stawa prezentująca stokiladzie-

siąt zdjęć z historii tygodnika 
„Południe”. Można na nich było 
odnaleźć siebie z tamtych lat, 
powspominać, pożartować… 
I nabrać dystansu do przeszło-
ści. Bo przecież – cytując księdza 
Tadeusza Wojdata – przyszłość 
jest tutaj, tylko nie wszędzie rów-
nomiernie dystrybuowana.

Na życie nie ma aplikacji
W części artystycznej wystąpił 
dwunastoosobowy zespół wokal-
ny „Decybele” ze Służewskiego 
Domu Kultury pod kierowni-
ctwem Agnieszki Piotrowskiej-
-Hajduk. W jego wykonaniu 
usłyszeliśmy piosenki zarówno 
w języku polskim, jak i angielskim. 

Publiczność szczodrze nagrodziła 
młodych artystów gromkimi bra-
wami, a bezapelacyjnie przebojem 
tego wieczoru została piosenka re-
alistycznie wpisująca się w pejzaż 
naszej współczesności „Na życie 
nie ma aplikacji / tu zalogować 
się nie da / Przepraszam cię mój 
komputerze / postanowiłam żyć 
w realu (…)”

Były też muzyczne zagadki 
„Jaka to piosenka?”, kojarzące się 
z dzieciństwem każdego pokole-
nia, których autorką jest Krystyna 
Kwiatkowska, a zaprezentowane 
przez dzieci pod kierunkiem Ma-
rii Szreder. 

FOT. JAN KURZAWA

Ćwierć wieku z „Południem”
ANNA TOMASIK
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Kino Wisła, Plac Wilsona 2, tel. 22 839 23 65

Kino Wisła zaprasza Państwa na cykle filmowe. Już 4.06 w cyklu W samo południe o godz. 12.00 na ekranie 
przedpremierowy pokaz filmu „Tajemnice Joan” (losowanie nagród, kawa, herbata gratis). 5.06 o godz. 18.30 
w cyklu Kobiecy Świat zagramy film „Gloria Bell’’ z laureatką Oscara Julianne Moore (losowanie nagród, konkurs 
happy seats). Natomiast 11.06 o godz. 18.30 w ramach cyklu Rekolekcje filmowe na ekranie „Wymarzony”. 
Wzruszająca i pełna humoru opowieść o wielkiej miłości do maleńkiego człowieka. Przed seansem prelekcję 
wygłosi o. dr Marek Kotyński. W dniu 14.06 w cyklu dla obcokrajowców PFFF będzie można zobaczyć film z ang. 
napisami „Underdog’’. Bilety 18zł. Do zobaczenia w kinie…

Czytelnia Naukowa  przy ul. Wiktorskiej 10 (od ul. Puławskiej)
Spotkanie autorskie z Markiem Przybyłowiczem odbędzie się 13 czerwca o godz. 18.00. Marek Przybyłowicz - fi-
lolog, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były nauczyciel języka angielskiego. Zajmuje się 
pisaniem na tematy historyczne i turystyczne. Odkrywca i tłumacz nieznanych w Polsce dzienników z oblężenia 
Warszawy w 1939 roku „I Saw the Siege of Warsaw” (Widziałem oblężenie Warszawy) oraz autor powieści sensa-
cyjnej „Czas Zemsty”. Opowie on o odkryciu i udostępnieniu polskiemu czytelnikowi po niemalże osiemdziesięciu 
latach nieznanej relacji z oblężenia Warszawy z 1939 roku, książki zupełnie w Polsce nieznanej, która zrobiła 
światową  karierę i jako pierwsza i jedyna relacja dotarła do Stanów i Australii już w 1941 r. Dla nas dodatkowo ta 
historia jest interesująca, ponieważ autor był mieszkańcem Mokotowa. To nie koniec ujawniania tajemnic, poznamy 
także historię dziennikarskiego śledztwa, które doprowadziło do wyjawienia prawdziwej tożsamości Alexandra 
Poloniusa. Marek Przybyłowicz wtajemniczy nas też w zawiłości tłumaczenia tychże pamiętników. Wstęp wolny.

Pałac Szustra - Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, ul. Morskie Oko 2
02 czerwca, niedziela, godz.12.00  - Moniuszko for the World - pieśni Stanisława Moniuszki w obcych językach: 
Anna Mikołajczyk – Niewiedział - sopran, Michał Janicki – baryton, Emilian Madey – fortepian. Bilety do nabycia 
w sekretariacie WTM  w godz. 10.00-15.00 oraz na godzinę przed koncertem.

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Tyniecka 40a
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina zapraszają na koncert „Operowa Wiosna na Tynieckiej”, który odbędzie się 30 maja o godzinie 19.00.

Teatr Baza, ul. Podchorążych 39
2 czerwca, godz. 16.00 - Spektakl dla dzieci „Słowik” H. C. Andersena. Czas trwania: 45 minut. Wiek: 3-8 lat.

Legendy warszawskie 
Skarby Warszawy zapraszają na spacer śladami legend warszawskich z okazji Dnia Dziecka! Spotkanie w sobotę, 
1 czerwca, o godz. 13.00 na placu Zamkowym przy kolumnie Zygmunta. Cena spaceru: 10 zł/os. Dzieci do lat 
10 – bezpłatnie! Kontakt: info@skarbywarszawy.pl

Niestrudzony tropiciel 
absurdów codzienności
RAFAŁ DAJBOR

INFORMATOR KULTUR ALNY

Gdyby żył, to w 2019 roku ob-
chodziłby 90 urodziny. Stanisław 
Bareja, bo o nim mowa, choć nie 
żyje od ponad trzydziestu lat, 
wciąż cieszy się popularnością. 
Wciąż gdzieś słyszymy, że coś jest 
jak „z Barei”, lub jak „u Barei”. 
I nie jest to nigdy komplement, 
bo Bareja bezlitośnie piętnował 
w swoich filmach głupotę, non-
sensy i wszelkie niedociągnięcia 
naszej codzienności.

Reżyser urodził się w Warsza-
wie 5 grudnia 1929 roku. W po-
czątkowym okresie swojej twór-
czości kręcił komedie czysto 
rozrywkowe. Począwszy od lat 70. 
wszystko się zmieniło, a Bareję-
-rozśmieszacza zastąpił Bareja-
-satyryk. I to na tyle drapieżny, że 
trzy spośród jego filmów – „Brunet 
wieczorową porą”, „Co mi zrobisz 
jak mnie złapiesz” i „Miś” uznawa-
ne są dziś za jeden z odłamów Kina 
Moralnego Niepokoju. Czyli nur-
tu, do którego zaliczają się m.in. 
„Barwy ochronne” Zanussiego, 
„Człowiek z marmuru” i „Czło-
wiek z żelaza” Andrzeja Wajdy, 
a także filmy Holland, Kijowskie-
go, Kieślowskiego czy Falka.

W rozważaniach na temat twór-
czości Barei umyka nierzadko wą-
tek varsavianistyczny. A przecież 
akcja wszystkich najważniejszych 
filmów tego reżysera toczy się 
w Warszawie. W komediach Ba-
rei możemy zobaczyć to, czego już 
dziś w Warszawie nie ujrzymy. Na 
przykład tramwaje w alei 3 Maja 
na Powiślu („Mąż swojej żony”, 
1961) i na placu Grzybowskim 
(„Miś”, 1980 i serial „Zmiennicy”, 
1986). Budynek sklepu spożywcze-
go przy Solcu („Co mi zrobisz jak 
mnie złapiesz”, 1978). Tzw. „Buł-
garski Cyrk” przy Kruczkowskie-
go („Miś”). Komedie Barei można 
dziś oglądać także jako dokument 
Warszawy, której już nie ma.

Wielką siłą filmów Barei byli 
„jego” aktorzy. Należeli do nich 
przede wszystkim Wojciech Po-
kora, Krzysztof Kowalewski, 
Bronisław Pawlik, Stanisław 
Tym, Mieczysław Czechowicz 
i Wiesław Gołas. To jednak tylko 
połowa aktorskiego sukcesu kul-
towych filmów. Ta druga połowa 
to Mistrzowie Epizodu. Spośród 
kilkuset aktorów, którzy przewi-
nęli się przez plany filmowe dzieł 
Barei, wyodrębnić można pewną 
podgrupę. To ci, którym dane 
było wypowiedzieć kwestie, które 
weszły do potocznej polszczyzny, 
zaczęły żyć własnym życiem. Po-
sługujemy się nimi na co dzień 
w towarzyskich rozmowach. 
Wiemy, że to „z Barei”. Ale… kto 
to powiedział? Znamienne jest 
to, że wypowiedziane przez tych 
aktorów słowa prześcignęły dziś 
popularnością ich samych. Wciąż 
są powtarzane, znane, cytowane. 
Zaś ich wykonawcy przykryci zo-
stali kurzem zapomnienia…

Tu pozwolę sobie na autore-
klamę. Nakładem Wydawnictwa 
Krytyki Politycznej ukazała się 
właśnie moja książka, zatytułowa-

na „Jak u Barei, czyli kto to powie-
dział”, poświęcona barejowskim 
Mistrzom Epizodu. Jej bohaterami 
są m.in. Krzysztof Świętochow-
ski, Jerzy Karaszkiewicz, Józef 
Nalberczak, Mariusz Gorczyński, 
Ludwik Pak, Wojciech Zagórski, 
Andrzej Stockinger i Eugeniusz 
Robaczewski. Wszyscy ci akto-
rzy już nie żyją. Wszyscy mieli 
okazję wypowiedzieć w filmach 
Barei „skrzydlate słowa”, które na 
co dzień funkcjonują w polityce, 
publicystyce, w internetowych me-
mach, w codziennych rozmowach. 
Warto dowiedzieć się kim byli. 
Życiorysy bohaterów tej książki 
składają się zarówno z sukcesów, 
jak i dramatycznych wydarzeń, bo 
życie żadnego z nich nie było nud-
ne! Jestem przekonany, że aktorzy 
ci, choć nie są dziś powszechnie 
znani, zasługują na to, by o nich 
pamiętać. Ich biografie pełne są 
niesamowitych przygód wojen-
nych, aktorskich, czasem także 
obyczajowych… Warto je poznać. 
Zapraszam serdecznie do lektury!

Od redaktora: Rafał Dajbor 
w ciągu ośmiu lat współpracy 
z „Południem” ukończył mi-
strzowską szkołę dziennikarstwa. 
Nie przynudza, pisze na temat, wy-
ciąga na jaw smaczki. Książka jest 
jakby zwieńczeniem jego solidnej 
pracy nad każdym tekstem.

O poziomie autorów „Południa” 
świadczą także książki. Ukazało 

się ich około 150; jest to liczba 
orientacyjna. Czy możecie wska-
zać Państwo inną gazetę lokalną 
z takim wynikiem. Przywołam 
więc następujące nazwiska: Lesław 
M. Bartelski, Monika Warneńska, 
Mariola Pryzwan, Czesław Miro-
sław Szczepaniak, Antoni Kopff, 
Marcin Popowski, Ewa Ziegler-
-Brodnicka, Jan Winiecki, Tadeusz 
Władysław Świątek, Rafał Podra-
za, Wojciech Dąbrowski. Książki 
napisali też fotoreporterzy: Leo-
nard Karpiłowski i Andrzej Sitko. 
I ja popełniłem kilka.

Nie jestem w stanie wyliczyć 
wszystkich autorów, którzy pisali 
dla „Południa”. Ale oprócz wyżej 
wymienionych przywołuję ponad-
to: Marka Szymańskiego, Bogdana 
Żmijewskiego, Mariusza Zb. Zie-
lińskiego, Jarosława Aleksandro-
wicza, Andrzeja Wiślińskiego, 
Andrzeja Kaczorowskiego, Mie-
czysława Wodzickiego, Jerzego 
Kraśniewskiego, Zofię Miętkie-
wicz, Michała Borzymińskiego, 
Mirosława Mirońskiego, Marię 
Jolantę Przybylską, Dariusza Ma-
ciejewskiego, Władysława Adam-
skiego, Tomasza Grochulskiego, 
Marcina Kalickiego, Jana Kurza-
wę, Daniela Łagę, Wojciecha Ma-
tyjasiaka, Przemysława Millera, 
Piotra Pieńkosza, Annę Tomasik. 
Oni także zapewniali wysoki po-
ziom dziennikarstwa.

Dziękuję Im za współpracę.
Andrzej Rogiński

USŁUGI SZKLARSKIE
w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a
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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

Jak co roku w Przedszkolu Nr 317 „Smykolandia”, 
ul. P. Gruszczyńskiego 11 w Warszawie, zorganizo-
wano Festyn Rodzinny dla dzieci, rodziców, rodzin 
przedszkolaków a także mieszkańców osiedla.  
Dzień 24 maja 2019 r. pozostanie na długo w pa-
mięci wszystkich uczestników tego wydarzenia, 
gdyż atrakcji było co niemiara. Najpierw wystąpiły 
wszystkie przedszkolaki, potem można było wybrać, 
co komu się podobało: dzieci mogły pomalować 
sobie twarze, zrobić tatuaż, wpleść kolorowe war-
kocze, złowić rybki magnesową wędką, malować 
pejzaż na foli lub własnoręcznie ozdobić skarpetki. 
Najmłodsi mogli pobawić się wśród wielkich myd-
lanych baniek i uczestniczyć w grach i zabawach z 

Animatorem. Wszyscy uczestnicy pikniku mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w foto budce. Każdy kto zechciał 
mógł porozmawiać ze Strażnikami Miejskimi o sprawie dotyczącej bezpieczeństwa, uczestniczyć w grach i zabawach 
prowadzonych przez Straż Miejską. Na wszystkich czekał smakowity poczęstunek, soki, napoje, ciasta, ciasteczka, 
owoce, wspaniałe lody i kolorowa wata cukrowa.
Taka impreza to doskonała okazja do wspólnej integracji mieszkańców osiedla, absolwentów z przedszkolem. Każdy 
uczestnik pikniku znalazł coś ciekawego dla siebie i miło spędził czas z rodziną na świeżym powietrzu.


