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Na koniec roku – żoliborski „Początek”
Mamy koniec roku, ale ja paradoksalnie postanowiłam porozmawiać o Początku. Konkretnie o Początku na Żoliborzu – kawiarni
znajdującej się u zbiegu ulicy Słowackiego z Placem Wilsona.
Chciałabym, żeby ten artykuł
uświadomił nas z jakimi trudnościami
od wielu miesięcy mierzą się wszyscy
restauratorzy i osoby prowadzące kawiarnie. Opustoszałe lokale, poprzestawiane stoliki, tęsknota za klientami – miejmy nadzieję, że ten smutny
obraz dobiega końca, o czym więcej w
rozmowie z właścicielką „Początku” –
Martą Lebiedzińską.
Monika Miłosz: Jaka jest historia „Początku”? Skąd pomysł na to miejsce?

Marta Lebiedzińska: Razem z koleżanką, odchowałyśmy dzieci i stanęłyśmy przed takim dylematem, przed
jakim stoi, myślę, tysiące kobiet w naszej sytuacji – co dalej? Z wykształcenia jestem polonistką, uczyłam kiedyś
w szkole. Naturalnie chciałam pójść w

tym kierunku – myślałam o jakichś zajęciach, warsztatach dla dzieci i młodzieży. A kawa? Kawa miała być przy
okazji, takim dodatkiem dla rodziców, czekających na swoje dziecko.
Stało się jednak inaczej, poszłyśmy w
zupełnie innym kierunku.
Żoliborz to świetna dzielnica,
chyba najlepsza w Warszawie. Koleżanka jest z Żoliborza, ja z niedalekich Starych Bielan, więc szukałyśmy
czegoś w pobliżu. Jak zobaczyłyśmy,
że zwalnia się ten lokal, to wiedziałyśmy, że nasza kawiarnia musi powstać
właśnie tu.
M.M.: Do czego nawiązuje nazwa „Początek”?

M.L.: Każdy może ją dowolnie
interpretować. Dla nas był to nowy

etap w naszym życiu. Sam „początek”
raczej kojarzy się przyjemnie – z rozpoczęciem czegoś dobrego – znajomości, relacji, miłości. Kiedyś mieliśmy w kawiarni pierwszą randkę i pan
powiedział, że wybrał naszą kawiarnię
właśnie ze względu na nazwę, ale niestety nie wiem, jak się potoczyły dalsze losy tej znajomości.
M.M.: W wystroju lokalu, uwagę zwraca czarno-biała fotografia zdobiąca
jedną ze ścian lokalu, jaka jest jej historia?

M.L.: Zdjęcie jest jednym z głównych elementów wystroju naszej kawiarni. Jest to zdjęcie placu Wilsona
z 1934 r., autorstwa pana Czesława
Olszewskiego. Zdobycie pozwolenia
na użycie tego zdjęcia było jedną z

przyjemniejszych rzeczy, jakie wydarzyły się podczas urządzania lokalu.
Fotografię znaleźliśmy w IPN. Dowiedzieliśmy się, że prawa autorskie uległy przedawnieniu, ponieważ minęło
ponad 50 lat, ale byłoby jednak miło,
gdybyśmy uzyskały zgodę od rodziny
autora. Dostaliśmy telefon do pana
Andrzeja Olszewskiego i odbyłyśmy
cudowne spotkanie z panem profesorem, który był niezwykle wzruszony
tym, że ktoś chce wykorzystać zdjęcie
ojca do wystroju kawiarni. To była
bardzo przyjemna wizyta, wzruszająca
i poruszająca.
M.M.: Co odróżnia Was na tle innych
kawiarni? Czy wskazałaby Pani jakieś
wyróżniki?

M.L.: Mamy ciepłe, bardzo indywidualne podejście do naszych Gości.
Pamiętamy, kto jaką kawę pije, kto co
lubi – jaki deser, słodzi czy nie słodzi,
czy ktoś życzy sobie miód zamiast
cukru. Osobiście uwielbiam być w
swojej kawiarni, rozmawiać z Gośćmi,
znać ich imiona, częstować ich – to
jest moje drugie życie.
Mamy bardzo dobre jedzenie,
świetne śniadania, na szakszukę przyjeżdżają goście z innych dzielnic. Pieczemy pyszne ciasta. Nasza szarlotka
czy brownie stały się tak słynne, że

goście są bardzo zawiedzeni, kiedy
nie nadążamy z ich pieczeniem. A na
zimowe wieczory najlepsza jest gorąca czekolada, serwowana tylko w
okresie jesienno-zimowym.
Poza tym, nasi Goście lubią u
nas pracować. Przyciszona muzyka,
zapach świeżo pieczonego ciasta, to
sprzyja pracy przy komputerze. U nas
powstają książki, artykuły, ciekawe
projekty. Jednym z naszych ukochanych Gości jest żoliborska pisarka.
Często u nas pracuje i wspiera całym
sercem.
Niedaleko kawiarni znajduje się
zaprzyjaźniona z nami szkoła języka
włoskiego. Tworzy ją cudowne małżeństwo polsko-włoskie, a uczniowie
tej szkoły często do nas zaglądają
przed lub po zajęciach.
Jeden ze znanych pisarzy skończył u nas pisanie książki. Mówił, że
od kilku miesięcy nie mógł się z nią
uporać, a godzina u nas podsunęła mu
zakończenie. Oprócz więc jedzenia,
panuje u nas miła atmosfera, która
sprzyja tworzeniu.
M.M.: Czy podczas pandemii pojawiły
się myśli, że to może być koniec „Początku”?
Dokończenie na str. 2

2

Eholimini 1

Drodzy czytelnicy,

w pierwszej kolejności pragnę
życzyć wszystkim żoliborzanom
zdrowych i spokojnych świąt.
Wierzę, że wszelkie trudności już
za nami, a nadchodzący rok okaże się łaskawszy i przyniesie nam
dużo radości.
Grudniowy numer to tradycyjnie format pełen refleksji i magii.
Zachęcam do lektury „bajkowego” tekstu o Kraju Kartonowym,
którego abstrakcyjna rzeczywistość może pobudzić naszą wyobraźnię.
W numerze przeczytamy także o relacjach –„zaczynamy jako
nieznajomi i tak samo kończymy”. Jedna z naszych redaktorek
podpowiada jak odwrócić ten niewdzięczny schemat.
Rzucimy okiem na Warszawę lat 60-tych, w okresie przedświątecznym. Mam nadzieję, że
krajobraz błyszczących świateł
zachęci Państwa do nastrojowego
spaceru, nie tylko po Żoliborzu –
w grudniu cała stolica jest piękna!
Życzę miłej lektury

Odezwał się natenczas Eholimini:
- Rozum miejcie zawsze obok serca, a serce obok rozumu. Wielu powie, że pewnie jakie bzdury plotę i na
manowce zwodzę. Proszę bardzo, kto
nie rad mego głosu słuchać w każdej
chwili wyjść może. Ci jednak, co posłuchać chcą, niech nadstawią dusze.
Zostali i otworzyli swoje dusze.
Mówił tak więc Eholomini
- Rozum bez serca bliżej niewolnikowi podobny niźli człowiekowi
wolnemu. Będzie on wykonywał posłusznie to, co mu pan rozkaże, wiedząc, że zryw przeciw niemu życiem
przypłaci. Jak automat będzie wykonywał wszystko to, co nie doprowadzi do jego zguby, czym najpewniej
przypodoba się panu. Pytanie jednak
muszę tu zadać czy będzie on wtedy
szczęśliwy? Otóż nie, moi drodzy.
Choć może dożyje starości, umrze
niewolnikiem, będąc do końca pozbawiony woli, której sam się wyrzekł.
- A co gdyby posłuchał serca? To
najpewniej podpowiedziałoby, aby zerwać kajdany i uczynić siebie wolnym.
W tym jednak cała serca natura, że
lubi ono działać impulsywnie i szybko,
karząc rzucić się na pana, choćby ten
otoczony byłby strażą. Koniec szybki,
aczkolwiek nikt nie zarzuciłby niewolnikowi, że nie próbował uczynić siebie
wolnym. I w tym cały problem kochani.
Rozum bez serca oraz serce bez rozumu istnieć bez siebie nie umieją. Czym
jest bowiem nawet najlepiej zaprojektowany rydwan bez koni? Rozum to
mapa, zaś serce statkiem na niej. Niewolnik nie będzie chciał zerwać kajdan,
póki serce nie zagotuje w nim krwi. Nie
odniesie on jednak zwycięstwa, jeśli nie
przemyśli swego planu i nie przygotuje się do niego w odpowiedni sposób.
Trzeba tedy posiadać w sobie siłę do
czynów oraz mądrość do pokierowania
wszystkim w celu ich realizacji. Trzeba
tedy rozumować sercem i odczuwać rozumem. Tako rzecze Eholimini.

Redaktor Naczelna
Monika Miłosz

Filip Dalewski

Na koniec roku – żoliborski „Początek”
M.L.: Oczywiście, że tak. Jestem
optymistką, ale ten rok bardzo nas
dotknął. Wiem, że w takiej sytuacji
jest mnóstwo restauracji czy kawiarni w Polsce. Otworzyliśmy kawiarnię
w najgorszym momencie, ale tego
nikt nie mógł przewidzieć. Bardzo
chciałabym podkreślić, że mamy olbrzymie wsparcie naszych klientów.
Żoliborzanie są po prostu wspaniali,
naprawdę czujemy, że nasi Goście
chcą, żebyśmy przetrwali. Muszę
tutaj wspomnieć o poście, który
ukazał się niedawno na jednej z żoliborskich grup na Facebooku. Nasza
kochana Klientka napisała o nas miłe
słowa i prosiła o wsparcie Początku,
a to spowodowało, że wielu mieszkańców Żoliborza nas odkryło, nie
wiedziało, że na Placu Wilsona jest
kawiarnia. Nasi Goście podnoszą
nas na duchu, dodają siły uśmiechem
i miłym słowem. I czują, że każda
kawa nam pomaga. Damy radę, przetrwamy. Nie mogę zawieść Klientów
i swojej Załogi.

M.M.: Czy kawa to dobry pomysł na
prezent?

M.L.: Kawa to jest najlepszy
pomysł na prezent na święta! Kawa
to przyjemność, więc ofiarowanie
komuś odrobiny przyjemności jest
wspaniałym gestem. Wiadomo oczywiście, że wypicie jej w lokalu jest
znacznie przyjemniejsze niż w domu,
aczkolwiek taką namiastkę kawiarni
możemy też sobie stworzyć we własnej kuchni. Kupując kawę warto
patrzeć, skąd ją bierzemy. W naszej
kawiarni mamy kawę z jednej z warszawskich palarni. Oprócz tego, że
mają świetną kawę, to miejsce to prowadzą bardzo mili ludzie, a to też jest
ważne. Zawsze powtarzam pracownikom, żeby się uśmiechali. Kawa podana przez sympatyczną osobę smakuje
znacznie lepiej.
M.M.: Na co zwracać uwagę przy wyborze kawy?

M.L.: Na opakowaniu kawy
z palarni zawsze jest przejrzysty

opis, informujący o kwasowatości,
wyczuwalnych nutach smakowych.
Oczywiście trzeba też spojrzeć
na rodzaj ziarna. Powinna to być
100% arabica, a nie robusta, któ-

Kawa to jest
najlepszy pomysł
na prezent na święta!
Kawa to przyjemność,
więc ofiarowanie
komuś odrobiny
przyjemności jest
wspaniałym gestem.

ra jest kawą dużo gorszej jakości
(ale dobre palarnie też jej czasem
używają, żeby wydobyć smak lub
jakiś pożądany aromat). Kawę możemy parzyć na różne sposoby.
Najprostszy jest taki, że wsypujemy kawę do filiżanki i zalewamy ją
gorącą wodą, ale nie wrzątkiem.
To jest cały czas bardzo popularny
sposób picia kawy. Używamy też
często w domach kawiarek. Są to
urządzenia, gdzie wsypujemy kawę
już zmieloną i stawiamy ją na gazie. Kawiarki są bardzo estetyczne
i ładnie prezentują się w kuchni, a
kawa w nich parzona jest smaczna.
Kawa przelewowa też cieszy się
dużą popularnością. Osobiście nie
mogę zrozumieć tego fenomenu,
ale klienci bardzo ją lubią i zwracają uwagę na pochodzenie kawy i
rodzaj ziarna. Ale królową i najbardziej pożądaną kawą jest espresso.
Możemy je pić z mlekiem, z wodą,
z czekoladą. Zawsze jest świetne. A
w Początku najlepsze!
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Kraj Kartonowy
Kartonianie mogą pochwalić
się piękną i burzliwą historią.
Jednak najważniejszym dla
nich rokiem, był 2020, w którym dzięki odwadze prawdziwych Kartonian z dziada pradziada, raz na zawsze udało się
oczyścić ich piękny kraj z Plastikan i Szklanian.
Ciężko było mi dotrzeć do informacji o
historii tego państwa, ponieważ po – jak ją nazywają – Pozytywnej Segregacji, Kartonianie
chcąc zadbać o brak możliwości powrotu stanu
rzeczy sprzed rewolucji, stworzyli specjalną
Komisję Prawdy, której celem było pozbycie
się wszystkich rzeczy nawiązujących do tamtych
wydarzeń. Niestety, w tej misji zgubiła ich… ich
własna pycha. Kartonianie nie mogli nie uwiecznić swoich bohaterskich czynów, więc część z
nich, dokładnie zapisywała i kolekcjonowała
wszystko co dotyczyłoby samej rewolucji jak i
czasu po niej. To właśnie dzięki temu, dziś mam
zaszczyt przybliżyć Wam ich niesamowitą historię.
Kartonianie, Plastikanie i Szklanianie żyli
wspólnie, w pewnej zgodzie. Pomimo różnic,
zamieszkiwali to samo terytorium i wzajemnie
się uzupełniali. Kartonianie jednak nie mogli
dogadać się ze Szklanianami. Szczególnie irytowali ich ci, którzy byli wielokolorowi. Tęcza nie
dawała spokoju Kartonianom, którzy nie rozumieli, czemu Szklanianie nie mogą ukrywać lub
zupełnie pozbyć się swoich kolorów. Również z
Plastikanami było im nie po drodze. Było to spowodowane głównie różnicami w podejściu do
ekonomii i prawa. Kartonianie uważali, że Plastikanie powinni dzielić się efektami swojej pracy z nimi i całym krajem - ci jednak, nie chcieli
oddawać owoców swojej ciężkiej pracy.
Kartonianie z czasem zostali największą
częścią tamtej wspólnoty i zaczęli wykorzystywać wszystkie możliwe środki do umacnianie
własnej pozycji i propagowania swoich poglądów. Inne materiały były więc zmuszane do
podporządkowania się władzy Kartonian. Akcję
naprawy społeczeństwa i kraju rozpoczęto od
odpowiedniej polityki i zmian w prawie i edukacji, dzięki którym Kartonianom (i tylko im)

żyło się coraz lepiej! Bardzo smuciło i złościło
to tęczowych Szklanian i Plastikan, którzy uważali, że niesprawiedliwe jest dbanie o potrzeby
jedynie makulaturowej części obywateli. Postanowili więc wspólnie, nielegalnie zaprotestować
przeciwko władzy. Stało się to idealną okazją
dla Kartonian do oczyszczenia społeczeństwa z
odpadków i materiałów zagrażających dalszemu
rozwojowi ich kochanego narodu.
Wtedy właśnie doszło do wspomnianego
przeze mnie na początku historycznego wydarzenia – Pozytywnej Segregacji. Dzięki zaciętości części Kartonian protestujących Szklanian i
Plastikan udało się pozbyć z kraju. Za narusze-

nie porządku, próbę obalenia rządu i wartości,
na których przecież zbudowany był kraj Kartonowy, wywieziono ich poza granicę. Kraj był
bezpieczny.
Świętowaniom nie było końca! Po płomiennych przemówieniach i wielu podziękowaniach dla ich bóstwa, Kartonianie wrócili
do swojej rutynowej codzienności. Przywódcy
chcąc nagrodzić swoich dobrych obywateli,
wprowadzili liczne pieniężne świadczenia.
Kartonianie mogli więc pracować mniej a niektórzy nawet wcale! Z radia płynęły na zmianę
ogłoszenia o bieżących wydarzeniach z Ministerstwa Telewizji I Prasy, jak i ulubione prze-

boje disco-polo (które to stało się już jednym z
filarów kultury kartońskiej).
Dzięki hojnym dofinansowaniom branża
ta mogła rozwijać się w najlepsze kojąc uszy i
umysły obywateli, na zmianę z dzienną dawką
propagandy.
Jednak rząd wiedział, że Kartonianie nie
skończyli walki. Po oczyszczeniu kraju, teraz
mogą w końcu zerwać się z łańcucha zależności z
innymi państwami, instytucjami i organizacjami
międzynarodowymi.
Metalowcy i Biodegradowalni nie będą mówić nam, jak mamy żyć! Nie będą narzucać nam
swoich nowoczesnych metod recyklingu! My
nie pozwolimy by ta zgnilizna zalała nasz piękny
kraj mówił prezydent w komentarzu do próby
wpływu innych materiałów na wewnętrzną politykę państwa Kartonu.
Po pewnym czasie ich marzenia w końcu
się ziściły – inne materiały poddały się i przestały zabiegać o los i dobre relacje z krajem
Kartonowym. Pierwsze miesiące niezależności były pasmem sukcesów. Nowe dodatki
dla obywateli, hucznie obchodzone święta
narodowe, nowe pomniki. Jednak nadszedł w
końcu dzień, w którym Minister Państwowej
Skarbonki zapukał do drzwi prezesa partii z
informacją, że przez brak pracujących, skończyły się fundusze na finansowanie dotychczasowo wprowadzonych świadczeń. Partia nie
wiedziała, jakim cudem mogło zabraknąć pieniędzy. Minister szybko jednak zauważył, że
bez pomocy materiałów zagranicznych i pracy Plastikan, Kartonianie muszą sami zarobić
na wszystkie swoje potrzeby. Pojawił się więc
duży problem – nikt z obywateli nie palił się
do pracy, a przekonani o wyższości nad innymi
krajami i materiałami, nie dopuszczali do siebie możliwości braku funduszy w Państwowej
Skarbonce. Partia szybko zleciła wszystkim
drukarniom w kraju drukowanie pieniędzy.
Ogromnych ilości pieniędzy. Chcąc zatuszować swoje błędy, mydlili oczy Kartonianom
nagłymi zastrzykami gotówki i dzięki użyciu
kontrolowanych przez siebie mediów:
Kraj Kartonowy silny jak nigdy! Metalowcy
zazdroszczą Kartonianom nowych technologii!
Takie i inne komunikaty leciały nieprzerwanie
ze wszystkich odbiorników.
W międzyczasie kartonowy rząd budował
dla siebie ogromną twierdzę, w której chciał
schować się po tym, jak w kraju nastąpi nieunikniony kryzys a obywatele będą domagać się sprawiedliwości.
Kiedy gospodarka kraju już ledwo zipiała a
Kartonianie dobijali się do bram twierdzy, spadł
ulewny deszcz, który obalił mury twierdzy i nie
tylko ją. Kartonianie i cały rząd rozpuścili się w
błocie a jedyne co po nich zostało to przestroga,
że jesteśmy silni razem, dzięki naszej różnorodności a dzielenie społeczeństwa może być sukcesem ale krótkotrwałym i bez przyszłości.
Karolina Molska

4

OKIEM STUDENTA PRAWA,
CZYLI O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM
Gdy wyborczy kurz
opadł, a ludzie pogodzili się z wyborem suwerena, należy zastanowić się
co tak naprawdę kieruje
systemem wyborczym.
Czy jest to może szeroko pojęty interes społeczny? Może chęć zapewnienia obywatelowi
poczucia sprawczości?
Chciałbym, aby każdy
odpowiedział sobie na to
pytanie sam …
Po raz pierwszy w polskim systemie wyborczym umożliwiono
wszystkim obywatelom głosowanie
korespondencyjne w 2014 roku
na mocy nowelizacji Kodeksu Wyborczego, wpisując artykuł 12a:
„Obwodowe komisje wyborcze,
które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, są komisjami
właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju". Przepis ten miał charakter bezwzględny
i każdy, po złożeniu odpowiednich
dokumentów we właściwym urzędzie, miał taką możliwość. Co ciekawe, nie przewidywano tej opcji
w pierwotnym projekcie Kodeksu
Wyborczego z 2008 roku. W tym
miejscu warto zapytać o powody tak
przewrotnej zmiany.
Pierwszy projekt ustawy Kodeks
Wyborczy wniosła do laski marszałkowskiej grupa posłów klubu
poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Miało to miejsce już w
2008 roku. Projekt ten nie zakładał

głosowania korespondencyjnego,
zawierał natomiast regulacje głosowania przez pełnomocnika. Dotyczyło to sytuacji, gdy wyborca miał
orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończyli 75 lat.
Projekt ten zakładał również wiele
odbiegających od ostatecznej wersji regulacji, przykładowo znacząco
rozszerzał godziny otwarcia lokali
wyborczych, bo od 6:00 do 22:00
oraz zawierał derogowany [anulowany] później przez Trybunał Konstytucyjny przepis o dwudniowym
głosowaniu.
Poseł sprawozdawca – Witold
Gintowt-Dziewałtowski uzasadniał
wprowadzenie tej regulacji koniecznością „uregulowania w jednym akcie prawnym przepisów regulujących
procedury wyborcze w Polsce, m. in.
uchwalenia Kodeksu Wyborczego,
który zawierał będzie zasady przeprowadzania wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego, wybory
Prezydenta RP oraz wybory do organów stanowiących i wykonawczych
samorządu terytorialnego i przepisy
określające organizację oraz zasady
funkcjonowania organów wyborczych, administracji wyborczej i zasady finansowania wyborów z budżetu
państwa”.
Projekt ustawy przegłosowany
przez sejm (po uwzględnieniu poprawek senatu) zawierał, już szczegółowo rozwiniętą, problematykę
głosowania korespondencyjnego w
rozdziale 8 tejże ustawy. Możliwość
taka zgodnie z art. 62 ustawy przysługiwała osobom mieszkającym poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
które wystarczająco wcześnie zasygnalizowały taką chęć właściwemu
terytorialnie konsulowi. Jak widzimy
przygotowanie ustawy regulującej
wszelkie możliwe ordynacje wyborcze
zajęło prawie 3 lata. Ostateczna wersja ulegała wielokrotnym zmianom.
Tylko w 2011 roku nowelizowano tą

ustawę aż 7 razy, nie licząc wcześniej
wspomnianego wyroku TK.
Przełomowe, jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne, było
dopuszczenie do takiej formy głosowania wszystkich obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. Stało
się to na mocy nowelizacji kodeksu
wyborczego z dnia 11 sierpnia 2014
roku. W art. 53a. § 1. Wpisano:
„Wyborca może głosować korespondencyjnie”. Oczywiście w dalszych
częściach tej regulacji uregulowano
szczegółowe terminy i zakaz takiej
formy głosowania w wyborach samorządowych dla osób nieposiadających
orzeczenia o niepełnosprawności w
stopniu znaczącym lub umiarkowanym.
Zrezygnowano później z tak szerokiej dostępności głosowania korespondencyjnego na mocy nowelizacji ustawy kodeks wyborczy z dnia
16 stycznia 2018 roku. We wcześniej wspomnianym art. 53 paragraf
pierwszy otrzymał brzmienie: „Wyborca niepełnosprawny o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie". Znacząco ograniczono zakres podmiotowy osób ubiegających
się o taką możliwość. Jak czytamy w
uzasadnieniu do projektu tej nowelizacji, miała ona służyć ograniczeniu
nadużyć, które rzekomo miały miejsce w wyborach samorządowych w
2014 roku. W wielu punktach poseł
sprawozdawca wymienia możliwe
nadużycia płynące z głosowania korespondencyjnego. Czytamy, m.in.
„Wnioskodawcy uznają, że podobnie jak w przypadku wyborów dwudniowych, głosowanie korespondencyjne w istotny sposób zwiększa
ryzyko nieprawidłowości. Wyborcy
powinni oddawać swój głos poprzez
akt osobistego uczestnictwa w procesie wyborczym. Prawo do głoso-

wania przysługujące osobom, które
z powodów od siebie niezależnych
nie będą mogły udać się do lokalu
wyborczego zostanie zagwarantowane poprzez instytucję głosowania
przez pełnomocnika”. Skąd w takim
razie tak znacząca zmiana opinii w
sprawie tej konkretnej formy przeprowadzania wyborów?
Tak jak pisałem w poprzednim
artykule odnoszącym się do stanu
epidemii, przeprowadzenie wyborów
w momencie, gdy bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa jest zagrożone,
w tym ciągłość władzy prezydenckiej,
jest przesłanką ku wprowadzeniu
stanu klęski żywiołowej w trybie art.
232 Konstytucji i odpowiednie przekazanie tymczasowego pełnienia obowiązków Prezydenta RP Marszałkowi
Sejmu. Nie jest to jednak przedmiot
niniejszego artykułu. Skupmy się
teraz na ostatniej nowelizacji kodeksu wyborczego, kilka miesięcy temu
podpisanej przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę i uzasadnieniu do tej
ustawy.
Jedna z wielu ustaw, zwanych
potocznie „covidowymi”, z dnia
31 marca 2020r., z artykułu 53a
Kodeksu wyborczego wykreśliła, wcześniej w 2018 r. wpisaną,
przesłankę niepełnosprawności w
stopniu znaczącym lub umiarkowanym i umożliwiła przeprowadzenie
wyborów wyłącznie w sposób korespondencyjny. Spójrzmy teraz na
uzasadnienie posła sprawozdawcy,
pochodzącego z tej samej formacji politycznej, która w 2018r.
zamierzała zupełnie głosowanie
korespondencyjne usunąć. W
uzasadnieniu do niniejszej ustawy
czytamy, że głosowanie korespondencyjne jest w stanie zagrożenia
epidemicznego jedyną możliwą formą skutecznego przeprowadzenia
wyborów i nie rodzi ona zagrożenia
co do uczciwości przeprowadzenia
wyborów.
Nasuwa się pytanie skąd taka
rozbieżność w dwóch wyżej wymie-

nionych uzasadnieniach i ocenach
głosowania korespondencyjnego?
Widzimy, że zależnie od aktualnego interesu politycznego danej
partii lub grupy interesu można
zmienić pojmowanie „głosowania
korespondencyjnego”.
Pytanie
czy taki decyzjonizm jest na rękę
interesowi obywateli i opinii RP
na arenie międzynarodowej? Idąc
dalej można uznać, że głosowanie
w sposób zdalny przez internetową
platformę e-PUAP też nie będzie
rodziło zagrożeń, a będzie dużo
tańsze i łatwiejsze w eksploatacji.
Moim skromnym zdaniem głosowanie korespondencyjne, w takiej
formie, jaką zakłada najnowsza
regulacja, rodzi jeszcze więcej
wątpliwości co do rzetelności i
uczciwości.
Trudno nie wchodzić tu w rozgrzewający do czerwoności spór
polityczny, ale należy wskazać, że
„nie jest w porządku”, gdy dwóch
polityków w oficjalnym oświadczeniu wskazuje na treść wyroku,
który jeszcze nie zapadł. Stawia to
pod znakiem zapytania kilka innych
kwestii natury konstytucyjnej, takich
jak niezawisłość sędziowska z artykułu 178 Konstytucji RP. Myślę, że
nie należy doszukiwać się większej
filozofii w powodach zachodzących
zmian w warunkach głosowania korespondencyjnego. Jak wskazałem
uprzednio, Kodeks Wyborczy ulegał wielokrotnym zmianom i mimo
doniosłego charakteru jest zwykłą
ustawą. Można postawić pytanie –
dlaczego prawodawca nie wpisał w
1997 roku szczegółów ordynacji
wyborczych do Konstytucji, bądź nie
zastosował pośredniej formy ustawy
analogicznie do tej funkcjonującej
w ustroju francuskim – ustawy organicznej, której zmiana wymagałaby
szerokiego konsensusu politycznego? To pytanie pozostawię Wam,
kochani czytelnicy.
Hubert Zarzycki
Ilustracja Marysia Lisicka
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METROPOLIS
Wyobrażam sobie, jak z trzydziestoma kilogramami fotograficznego ekwipunku pokonywał
kolejne piętra budynku przy skrzyżowaniu Alei
Jerozolimskich i Kruczej. Wreszcie stanął na
szczycie, odetchnął i spojrzał na miasto. Na Warszawę lat 60-tych rozbłyskującą setkami świateł.
O Zbyszku Siemaszce, najbardziej znanym
przedstawicielu fotograficznego klanu, powiedziano już bardzo wiele i wiele napisano. Choć
prace składające się na jego archiwum liczy się
w tysiącach, wśród podejmowanych tematów na
pierwszy plan wysuwa się jeden: architektura,
ulubiony obszar wizualnej eksploracji fotografa.
Pasja pchała Siemaszkę do dziennych i
wieczornych wędrówek po stolicy, czasem do
wspinaczek na wysokości, które - jak twierdzi
jego wnuk Filip, prowadzący obecnie rodzinny zakład fotograficzny - uwielbiał. Tamtego
zimowego dnia (zgaduję, patrząc na szczelnie
okutanych przechodniów i bożonarodzeniowe
dekoracje, bo zdjęcie nie zostało opisane dokładną datą) wybrał punkt w ścisłym centrum
miasta. Zanim osiągnął oczekiwany efekt, na
dachu musiał spędzić dłuższą chwilę. Przegląd
zdjęć wykonanych podczas sesji pozwala stwierdzić, że szukał optymalnej perspektywy, krążył
ze statywem, próbował różnych wariantów ustawienia kadru i ekspozycji. Którą fotografię sam
wskazałby jako najbardziej udaną? Mogę się tylko domyślać.

Wyobraźmy sobie, że stajemy na szczycie
budynku ramię w ramię z Siemaszką. Pod nami
krwioobiegiem Warszawy przepływają samochody, autobusy, tramwaje. Na przystanku - ciekawostka - akurat zatrzymała się „trzydziestka”,
która, wyruszywszy z Alei Zielenieckiej kilkanaście minut wcześniej, wróci na nią, zataczając szeroki łuk i przecinając Wisłę mostem
Śląsko-Dąbrowskim. W 1968 r. linia zostanie
wykreślona z rejestru; fakt, że na Siemaszkowej fotografii wciąż funkcjonuje i przemierza
stolicę, stanowi dla mnie pomocną wskazówkę
chronologiczną.
Ponad ruchem pojazdów i ludzkich sylwetek w świetle neonów rysuje się wspaniała
modernistyczna bryła Cedetu. Opracowany w
pierwszych latach po wojnie (1947–1948) projekt autorstwa Zbigniewa Ihnatowicza i Jerzego Romańskiego, nawiązujący do zachodnich
wzorców nowoczesnej architektury spod znaku
Le Corbusiera, w tamtym okresie musiał robić
wrażenie śmiałością formy. Koncepcja, w dobie
lansowanego od 1949 r. architektonicznego
socrealizmu krytykowana m.in. za swój „kosmopolityzm”, szczęśliwie zyskała jednak materialną
postać i na stałe wpisała się w krajobraz stolicy.
Centralny Dom Towarowy lat 60-tych zapisany
na kliszy Zbyszka Siemaszki przyciągał nie tylko klientów, ale również innych fotografów i
filmowców. Poważne ciosy, jak pożar z 1975 r.,

a później stopniowa (na szczęście odwrócona)
degradacja na przełomie stuleci, miały spaść na
CDT dopiero w przyszłości.
Zdjęcie, na które patrzymy, stanowi doskonały przykład fotograficznego kunsztu Siemaszki, który ze światła, odcieni czarnobieli, linii i
łuków składających się na geometrię urbanistycznej przestrzeni buduje pejzaż wyobrażony
miasta.
Jego Warszawa ma w sobie potęgę, nowoczesność, dynamikę wielkiej metropolis. Dwa

światy: miasto rzeczywiste i miasto-fantazmat
z umysłu artysty stapiają się w jedno w obrazie
fotograficznym.
Lubię ciszę zdjęcia Siemaszki. Spokój spojrzenia z dystansu na biegnący świat. I to wrażenie, że w wieczornej, żyjącej jakby innym życiem
Warszawie na moment można zagubić się, rozpłynąć. Zniknąć.
Kamila Snopek
Fotografia: NAC
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Zaczynamy jako nieznajomi

i tak samo kończymy
W pokoju mojej siostry na regale stoi niewielka kula śnieżna. Zamknięto w niej parę trzymającą się
w objęciach. Gdy się nią potrząśnie,
malutkie płatki śniegu unoszą się
do góry i rozpoczynają swój taniec
w powietrzu. Najpierw w szybkim
tempie obracają się dookoła, żeby
potem powoli i łagodnie opaść na
ziemię. U spodu kuli umieszczono
niewielkich rozmiarów kluczyk, który wystarczy przekręcić kilka razy,
żeby po chwili zaczęła grać cichą
piosenkę. Zawsze, gdy biorę ją do
ręki, z zaciekawieniem przyglądam
się tej dwójce zamkniętej w środku
i zastanawiam się nad ich historią.
Wyglądają na zakochanych, ale
ich twarze są niewyraźne, więc nie
wiem, czy się uśmiechają. Ciekawe,
kiedy się poznali i czy długo już tak
tutaj stoją. Albo, czy słyszą tę melodię, którą im puściłam. Może mają
sobie coś ważnego do powiedzenia?
A jeśli to jest ich ostatnie spotkanie?
Czy będą jeszcze kiedyś razem tańczyć?
Gdy byłam małą dziewczynką, rodzice często zabierali mnie i
moje starsze siostry na wakacje za
granicę. Tata nigdy nie lubił latać,
więc poruszaliśmy się tylko samochodem. Potrafiliśmy przejechać
czternaście godzin w aucie przy
muzyce Mike’a Oldfielda. Podróżowaliśmy bez przerwy, co jakiś czas
zatrzymując się jedynie na szybkie
skorzystanie z łazienki. Czasami
rozmawialiśmy, graliśmy w gry
albo jechaliśmy w milczeniu, żeby
każdy mógł pogrążyć się w swoich

myślach. Zdarzało się, że podróż
trwała na tyle długo, że za oknami
robiło się ciemno. Zatrzymywaliśmy
się wtedy na pobliskim parkingu
przy najbliższej stacji benzynowej i
całą piątką zasypialiśmy na siedząco, opierając tylko głowy o szyby.
Od tego zaczęło się moje ogromne
zamiłowanie do samochodowych
podróży nocą. Praktykuję je zresztą
do tej pory, tylko kompani już nie są
ci sami, co kiedyś. Parzę zazwyczaj
czarną herbatę w termicznym kubku, chowam do kieszeni drobne na
kanapkę z McDonalda i wsiadam
do zielonego SUV-a mojego przyjaciela. Z reguły nie wiemy, gdzie
jedziemy. Trasa zawsze wyznacza
się sama i trwa tyle, ile mamy sobie
do opowiedzenia, czyli przeważnie

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci żoliborzanina

prof. Wojciecha
Zabłockiego
szermierza, olimpijczyka, architekta

Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy współczucia
Redakcja

parę godzin. Czasami śmieję się,
że to nasz gabinet terapeutyczny na
kółkach.
Są w naszym życiu takie osoby,
które znamy tak dobrze, jak dziurawą
kieszeń swojego zimowego płaszcza.
Wiemy, co zrobią sobie na sobotnie
śniadanie, że wolą posłodzić herbatę
dwoma łyżkami miodu zamiast cukru
i po której stronie łóżka położą się
spać. Takie osoby, dla których w szafce trzymamy ich ulubiony kubek na
kawę, a w lodówce zawsze mamy przygotowane mleko bez laktozy i czekoladę z orzechami. Albo takie, które
nie ukryją przed nami tego, jak się
czują. Których nie musimy widzieć,
żeby rozpoznać, w jakim są humorze.
Wystarczy, że usłyszymy ich głos i
już wiemy czy są szczęśliwe, czy po-

trzebują dużej butelki białego wina i
paczki higienicznych chusteczek.
Co jakiś czas przeglądam stare zdjęcia, schowane głęboko na
dysku mojego komputera. Patrzę
na wszystkie uśmiechnięte twarze osób, które kiedyś były moimi
przyjaciółmi. Sprawdzam datę.
2014… 2016… 2019… Cholera. Niby niedawno, a jednak mam
wrażenie, jakby to było wieki temu,
bo z mojego życia już dawno zniknęła część z nich. Czasami po małej sprzeczce albo dużej kłótni, a
czasami bez powodu. Z dnia na
dzień ich twarze stawały się mniej
wyraźne, aż w końcu zaczęły być
zupełnie obce. Wszystkich jednak
staram się przywoływać z uśmiechem, bo każda z nich coś we mnie

Żegnamy

Marię Piechotkę
architektkę Bielan,

łączniczkę w Powstaniu Warszawskim,
sąsiadkę

składamy kondolencje
Rodzinie i Bliskim
Samorząd mieszkańców „Stare Bielany”

pozostawiła. Chociaż jedno miłe
wspomnienie.
Pewna osoba kiedyś napisała:
"Zaczynamy jako nieznajomi i tak
samo kończymy.” Zastanawiam się
czy z moim przyjacielem od nocnych
podróży też tak będzie? Życie codzienne pochłania nas całkowicie.
Wśród tych wszystkich myśli, które
przypominają nam: zapłać rachunki,
odrób lekcje z dziećmi, zrób pranie i
posprzątaj łazienkę, gubi się ta najważniejsza - zadzwoń do swojego
przyjaciela. Proste? Niekoniecznie,
bo przecież zawsze mogę zrobić to
jutro. Bo na pewno nic się nie stanie, jak jeszcze trochę poczeka. Bo
z pewnością zrozumie, że mam dużo
na głowie… A potem okazuje się, że
jutro już jest jakoś inaczej, że trochę mamy mniej do opowiedzenia
i czujemy się dziwnie obco. I może
będzie nam trochę szkoda i będziemy trochę tęsknić, i zastanawiać się,
dlaczego nie jest już tak, jak kiedyś,
ale zaraz potem przyjdzie kolejny
mail z pracy, na którego będzie trzeba odpisać.
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia zawsze są dla mnie czasem
refleksji. Może dlatego, że nagle zaczynamy być dla siebie mili, pomocni
i bardziej ludzcy. Łatwiej powiedzieć,
że nic się nie stało, gdy ktoś wpadnie
na nas na ulicy, przytrzymać sąsiadowi drzwi od windy i życzyć miłego dnia pracownikowi osiedlowego
sklepu spożywczego. To z pewnością
magiczny czas, ale fajnie by było, gdybyśmy potrafili być tacy na co dzień.
Jeśli za kimś tęsknisz, zadzwoń. Jeśli
kogoś zraniłeś, przeproś. Jeśli boisz
się pierwszy wyciągnąć rękę, zrób
to. Nic nie stracisz. I pamiętaj - nie
pozwól, żeby „jutro” zamieniło się w
tygodnie albo miesiące, bo możesz
skończyć tak, jak zaczynałeś - jako
nieznajomy.
Martyna Pacholak
Ilustracja: Marysia Lisicka
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Czas podsumowań – 15 lat Szybkiej Kolei Miejskiej
Grudniową porą Szybka Kolej Miejska nie
zabierze nas co prawda na Biegun północny, ale
„warszawski ekspres polarny” od lat umożliwia
wiele innych, wygodnych połączeń. W 2020
r. obchodziliśmy 15 rocznicę uruchomienia
przewozów Szybkiej Kolei Miejskiej. Pierwsze
SKM-ki wyjechały na tory w październiku 2005
r. Łącznie, przez ostatnie 15 lat stołeczna Szybka Kolej Miejska przewiozła już blisko 240 mln
pasażerów.

Początki nie były łatwe…

Inauguracyjny kurs z pasażerami do Falenicy został zrealizowany używanym składem,
wypożyczonym z trójmiejskiej SKM. Pociąg
wyprodukowany dla nowego warszawskiego
przewoźnika kolejowego uległ rano awarii i
rozpoczął kursowanie dopiero w godzinach
popołudniowych. Po niespełna roku od uruchomienia pierwszej SKM-ki, w lipcu 2006
roku zdecydowano o wycofaniu pociągów z linii
otwockiej i skierowaniu ich na nową linię S2
obsługującą początkowo odcinek z Warszawy
Rembertowa do Pruszkowa.
Pociągi wróciły na linię otwocką w połowie
2010 roku, gdy – w związku z zagrożeniem po-

wodziowym – zamknięto Wał Miedzeszyński.
Uruchomiono wówczas linię S10 na trasie Warszawa Wschodnia – Warszawa Falenica. Pociągi
linii S2 zaczęły kursować na trasie Sulejówek
Miłosna – Warszawa Zachodnia. W 2010 roku
uruchomiono także nowe połączenie kolei aglomeracyjnej, linię S9 łączącą Warszawę Gdańską
z Legionowem.
Kolejnym impulsem do rozwoju Szybkiej
Kolei Miejskiej był rok 2012 i oddanie do użytku nowej linii kolejowej łączącej stacje Warszawa Służewiec i Warszawa Lotnisko Chopina.
Wydłużono tam trasę linii S2. Do lotniska zaczęły dojeżdżać z Legionowa także pociągi SKM
nowej linii S3. Ostatnie zmiany w układzie linii
SKM miały miejsce na początku 2020 roku –
wybrane pociągi linii S3 rozpoczęły kursowanie
na trasie wydłużonej do Radzymina, przez Nieporęt i Dąbkowiznę.

Nie tylko Święty Mikołaj ma swoje „Elfy”

Na początku działalności Szybka Kolej
Miejska miała do dyspozycji kilka pociągów, wyprodukowanych specjalnie dla niej na bazie popularnych elektrycznych zespołów trakcyjnych
EN57, a oprócz tego posiłkowała się taborem

wypożyczanym od innych spółek kolejowych.
Ważnym zadaniem, jakie stanęło przed przewoźnikiem był rozwój parku taborowego.
Nowe pociągi 19WE – wyprodukowane
przez nowosądecki NEWAG – trafiły do spółki w 2010 roku. Wyróżniał je, wykorzystany
po raz pierwszy w polskich pociągach, boczny
układ siedzeń. Rok później park taborowy SKM
zaczęły zasilać pociągi 27WE „Elf”, wyprodukowane przez bydgoską PESĘ. Były to wówczas
najdłuższe pociągi znajdujące się w posiadaniu
spółki – mierzyły 107 metrów i mogły pomieścić ponad 900 osób. W latach 2012 i 2013 na
stołeczne tory dotarły kolejne składy z NEWAGU – 35WE „Impuls”, które z długością prawie
114 metrów wyprzedziły Elfy. To jedne z najdłuższych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
jakie kursują po polskich torach.
Dziś w barwach SKM nadal jeżdżą pociągi
19WE, „Elfy” i „Impulsy”. Jest to nowoczesny,
przyjazny pasażerom tabor, wyposażony m.in. w
klimatyzację, elektroniczny system informacji pasażerskiej oraz monitoring. Ponadto, już w 2022
roku Szybka Kolej Miejska otrzyma 21 nowych
„Impulsów II”, które zwiększą komfort przejazdu
i umożliwią uruchamianie nowych połączeń.

Prezent od Szybkiej Kolei Miejskiej

Warszawska Szybka Kolej Miejska wspiera 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, której celem jest pozyskiwanie środków na cele związane z ochroną zdrowia i życia. Na aukcji można wylicytować przejazd w
kabinie maszynisty wybranego pociągu SKM
oraz zwiedzanie stacji techniczno-postojowej
na Odolanach.
Zwycięzca licytacji będzie mógł zasiąść
obok maszynisty w kabinie jednego z nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych
– Elfa lub Impulsa – i razem z nim przejechać
na wybranym przez siebie odcinku dowolnej
trasy. Szybka Kolej Miejska uruchamia ponad 200 połączeń w ciągu doby, realizując
przewozy na ponad 160 km tras w stołecznej
aglomeracji, będzie zatem w czym wybierać.
Wygrany będzie miał również niepowtarzalną okazję zwiedzić także zaplecze techniczne
Szybkiej Kolei Miejskiej, stację Warszawa
Szczęśliwice zlokalizowaną na Odolanach.
Licytacje dostępne są pod adresem: https://
aukcje.wosp.org.pl/. Zachęcamy do zrobienia sobie takiego prezentu!
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Cele klimatyczne na
Szczycie Rady Europejskiej
Na szczycie Rady Europejskiej podjęto decyzję o redukcji emisji gazów cieplarnianych tylko o 55% do 2030 roku. Młodzież z całej
Europy sprzeciwia się kompromisowi wobec jej przyszłości.
12 grudnia minęło 5 lat od historycznej
chwili, gdy delegacje prawie 190 państw z
całego świata podpisały Porozumienie Paryskie. Głównym celem tego traktatu jest
ograniczenie średniego globalnego wzrostu
temperatury do 1,5°C. Aktualne stanowisko
nauki pokazuje jednak, że przy kontynuacji
obecnie prowadzonej przez świat polityki klimatycznej scenariusz ten nie jest możliwy do
zrealizowania.
Według danych IPCC osiągnięcie celu
1.5°C wymaga rok rocznej redukcji emisji
gazów cieplarnianych przez wszystkie państwa o 7,6%. Dla Unii Europejskiej oznacza to redukcję emisji o przynajmniej 65%
do 2030. Niestety, europejscy przywódcy
i przywódczynie postanowili i postanowiły
,,uczcić” tę rocznicę poprzez podjęcie decyzji, która nadal nie jest zgodna z celami i
wymaganiami wynikającymi ze zdania nauki,
do których przestrzegania zobowiązały i zobowiązali się 5 lat temu.
O czym dokładnie mowa? Wczoraj, na
Szczycie Rady Europejskiej, zostało przegłosowane zwiększenie celów redukcji emisji
gazów cieplarnianych z wcześniejszych 40%
do 55% do 2030 roku. Kilka miesięcy temu
Parlament Europejski wskazywał na konieczność jeszcze bardziej znaczącego zwiększenia celów redukcji emisji do przynajmniej
60%, bliższego potrzebom, na które wskazywali eksperci i ekspertki. Przed szczytem
z dużym zaniepokojeniem patrzono na plany i posunięcia polskiej delegacji, która już
w zeszłym roku dała poznać się jako główny
sabotażysta ambitnej i zgodnej z zaleceniami nauki polityki klimatycznej. W związku
z tym w naszym i wielu innych krajach Unii
miały miejsce strajki i różnego rodzaju akcje
obywatelskie, wzywające rządy do działań
zgodnych z faktycznym stanowiskiem nauki i
odrzucenia weta. To także dzięki presji społecznej osoby reprezentujące polski rząd, na
czele z Mateuszem Morawieckim, tym razem
nie zablokowały propozycji UE. Oznacza to
więcej funduszy dla Polski, które mają zostać
spożytkowane na przeprowadzenie koniecznych zmian, zwłaszcza w sektorze energetyki.
Co w takim razie jest nie tak? Przede
wszystkim, tak jak wspominamy wyżej, takie
ustalenia nadal uniemożliwiają osiągnięcie
celów redukcji emisji zawartych w Porozumieniu Paryskim, które są rekomendowane przez
interdyscyplinarne grono ekspertów z Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmiany Klimatu
przy ONZ (IPCC). Prawie tydzień temu minęło
5 lat od podpisania tego dokumentu, a nadal
nie podjęto odpowiednich działań, aby zbliżyć
nas do spełnienia podpisanych obietnic. To
na nas, młode pokolenie, wciąż przerzuca się
odpowiedzialność za radzenie sobie w przyszłości ze skutkami katastrofy klimatycznej i
za konieczność dokonania w kolejnych latach
jeszcze bardziej gwałtownych zmian systemowych, jeśli chcemy uniknąć najgorszego z możliwych scenariuszy. Rząd tym razem wykazał

się odrobinę większą odpowiedzialnością niż
uprzednio, nie blokując osiągnięcia przez UE
neutralności klimatycznej. Nadal jednak oczekujemy dalszego podwyższania celów w Unii
Europejskiej oraz odpowiedzialnego działania
na szczeblu krajowym. Domagamy od naszego rządu dokonania zielonej, opartej o zasadę sprawiedliwości społecznej transformacji
gospodarczej, przeprowadzonej na podstawie
wiążących zaleceń ekspertów i naukowców należących do apartyjnej Rady Klimatycznej.
Pandemia Covid-19 pokazała, że jesteśmy w
stanie odpowiadać na kryzysy zdrowotne szybko
i adekwatnie do skali zagrożenia. Chcemy, by
tak samo potraktowano kryzys klimatyczny. Nie
ma naszej zgody na to, by decyzje podjęte przez
europejskie przywódczynie i europejskich przywódców zakończył się kompromisem w kwestii
naszej przyszłości. 10, 11 i 12 grudnia jednoczyliśmy i jednoczyłyśmy się jako globalna społeczność walcząca w ramach akcji #FightFor1Point5 organizowanej przez międzynarodowy
ruch młodzieżowy Fridays For Future. Obejmowała ona inicjatywy w formie online oraz “na
żywo”, a jej uczestniczkami i uczestnikami są
aktywistki i aktywiści z całego świata.
Mikołaj Gumulski
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

