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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ 
POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ

– Poseł Małgorzata Gosiewska 
zalicza się do grupy najbliż-
szych współpracowników Pana 
Prezesa. Czy pamięta Pan po-
czątki jej działalności politycz-
nej, może też moment pozna-
nia, pierwsze spotkanie? 
– Małgorzatę Gosiewską znałem 
najpierw z opowieści mojego bra-
ta, śp. Lecha Kaczyńskiego. Była 
wtedy bliskim współpracownikiem 
Leszka, pracowała w Komisji Kra-
jowej Solidarności w Gdańsku. 
Czasami opowiadał mi o młodej, 
energicznej i pracowitej student-
ce, działaczce tamtejszego Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów. 
Wiem, że posyłał  ją na najtrud-
niejsze odcinki, powierzał odpo-
wiedzialne zadania, z których bar-
dzo dobrze się wywiązywała. Nigdy 
jednak, w tych czasach, nie miałem 
sposobności bliżej ją poznać. 

Zawsze wydawało mi się, że po-
znałem ją osobiście już Warszawie 
w 1991 r. podczas kampanii wy-
borczej Porozumienia Centrum. 
Małgosia twierdzi jednak, że było 
zupełnie  inaczej, że nasze pierwsze 
spotkanie miało miejsce na koryta-
rzu w siedzibie Komisji Krajowej 
i to w dość szczególnych okoliczno-
ściach… Zawsze powtarza, że gdy 
szedłem korytarzem wzięła mnie 
za Leszka, który leżał wtedy w szpi-
talu ze złamanym obojczykiem. 
Często go odwiedzała i przynosiła 
książki. Ze śmiechem opowiadała 
mi później, że gdy zobaczyła mnie 
na korytarzu stanęła jak wryta i nie 
mogła wydusić z siebie słowa.

Skoro pamięta to zdarzenie, to 
znaczy, że tak było. Tak czy inaczej 
nasze warszawskie spotkanie, pod-
czas kampanii wyborczej Porozu-
mienia Centrum, zaowocowało 
tym, że po wyborach podjęła pracę 
w moim biurze poselskim. Mieli-
śmy wtedy możliwość nawiązania 
lepszej współpracy. 

– Jak Pan Prezes ocenia dzia-
łalność pani poseł, jej zaanga-
żowanie, aktywność, podejmo-
wane inicjatywy?
– O działalności pani poseł Go-
siewskiej mogę mówić jedynie 
w samym superlatywach. Zaska-
kuje swoją aktywnością. Od lat, 
z dużym sukcesem działa na wie-
lu płaszczyznach. Z jednej strony 

skutecznie rozwiązuje problemy 
zwykłych ludzi, z drugiej zaś an-
gażuje się w obronę wolności i de-
mokracji oraz w inicjatywy huma-
nitarne na Białorusi, w Gruzji czy 
na Ukrainie. Warte podkreślenia 
są jej wysiłki w dziedzinie polity-
ki pamięci: kultywowania wiedzy 

o Powstaniu Warszawskim oraz 
o niezłomnych Żołnierzach Wy-
klętych. Była współorganizatorem 
pogrzebu śp. Barbary Szendzie-
larz, córki jednego z przywódców 
Żołnierzy Wyklętych, majora Zyg-
munta Szendzielarza oraz pierw-
szych godnych obchodów rocznicy 

zdobycia posterunku niemieckiej 
policji „Nordwache”, nazywanej 
„Małą, Wolską PASTą.” 

– Śp. Prezydent Lech Kaczyński 
mocno angażował się w obronę 
niezależności Gruzji, w jej zbli-
żenie do struktur europejskich 

i euroatlantyckich. Wiele uwagi 
poświęcał sytuacji na Kaukazie. 
Czy leżało to w interesie Polski? 
Czy sprawy te dalej powinny 
być elementem polskiej polity-
ki zagranicznej? Pytam, gdyż 
pani poseł bywa krytykowana za 
swoje zaangażowanie w politykę 
wschodnią, za wspieranie euro-
pejskiej drogi tych krajów.
– Jest za to krytykowana? Jeżeli 
tak, to zdecydowanie niesłusznie. 

To, co się teraz dzieje na Ukra-
inie, rosyjska agresja zakończona 
– miejmy nadzieję, że tylko na ra-
zie – aneksją Krymu, wskazuje na 
słuszność prowadzenia aktywnej 
polityki zagranicznej. Zwłaszcza 
polityki południowo-wschodniej, 
której podwaliny zbudował mój  
śp. Brat. Dziś Poseł Małgorza-
ta Gosiewska kontynuuje Jego 
dzieło. O tym jak ważna jest dla 
Polski polityka wschodnia można 
długo mówić, ale poprzestańmy 
na słowach przestrogi, które wy-
powiedział Leszek podczas wiecu 
w Tbilisi 12 sierpnia 2008 r. Powie-
dział wówczas: „Dziś Gruzja, jutro 
Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyc-
kie, a później może i czas na mój 
kraj, na Polskę! Byliśmy głęboko 
przekonani, że przynależność do 
NATO i Unii zakończy okres ro-
syjskich apetytów. Okazało się, że 
nie, że to błąd. Ale potrafimy się 
temu przeciwstawić, jeżeli te war-
tości, o które miałaby się Europa 
opierać mają jakiekolwiek znacz-
nie w praktyce. Jeżeli mają mieć 
znaczenie, to my musimy być tu, 
cała Europa powinna być tutaj.”

Niestety, jak wiemy, Europy nie 
było wtedy w Tbilisi. Później zaś  
nie chciała wyciągnąć żadnych kon-
sekwencji wobec państwa odpowie-
dzialnego za tą oczywistą agresję. 
Zaś wcześniej nie przejęła się tym, 
że wojska rosyjskie nie wycofały 
się, choć były do tego zobowiązane, 
z Naddniestrza. Niemniej musimy 
mieć nadzieję, że tym razem Euro-
pa postanowi położyć tamę rosyj-
skiemu neoimperializmowi.

Dlatego potrzebni są nam ludzie 
tacy jak Małgorzata Gosiewska. 
Chciałbym, by każdy poseł czy 
radny Prawa i Sprawiedliwości 
wkładał w swoją pracę tyle serca 
co ona.

„Potrzebni są nam ludzie tacy jak 
Małgorzata Gosiewska. Chciałbym, 
by każdy poseł czy radny wkładał 
w swoją pracę tyle serca, co ona.”
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Poseł Małgorzatę Gosiewską pozna-
łam w 2008 r., podczas organizowa-
nej przez Kancelarię Prezydenta RP 

śp. Lecha Kaczyńskiego akcji pomocy dzie-
ciom gruzińskim z terenów objętych działa-
niami wojennymi. Projektu, który pozwolił 

20 sierpnia 2008 r. wyrwać z piekła wojny 
300 gruzińskich dzieci. 
Gdy dziś przypominam sobie ten czas 
trudno jest mi uwierzyć, że w tak krótkim 
czasie udało się zorganizować tak dużą 
akcję: stworzyć listę dzieci, uzyskać zgodę 
rodziców oraz informację o stanie zdrowia 
dzieci, często też odtworzyć ich dokumenty 
(paszporty i wizy) niezbędne do opuszcze-
nia Gruzji. Przedstawiciele Ministerstwa 
ds. Uchodźców i ambasady RP w Tbilisi 
pracowali tak jak my dniami i nocami...

Równolegle w Polsce poszukiwaliśmy 
miejsc, gdzie dzieci będą mogły wypoczy-
wać oraz uruchomiona została w całej Pol-
sce akcja zbierania pieniędzy, ubrań, środ-
ków higieny osobistej i zabawek. 

W projekt włączyło się wiele wspaniałych 
ludzi: organizatorów pomocy finansowej 
i materialnej, wolontariuszy pomagających 
na miejscu dzieciom, otaczając ich opieką, 
także  psychologiczną i lekarską. 

O tym jak ważny dla tych dzieci był ten 
projekt, jak głęboko zapadł w naszej pa-
mięci, chyba najlepiej świadczą wspomnie-
nia Pani Poseł: 

„Wrócę jeszcze na chwilę do wspomnia-
nego już 20 sierpnia – pierwszej podróży po 
dzieci gruzińskie. Czekały wraz z bliskimi na 
lotnisku w Tbilisi… Małe przerażone istot-

ki o wielkich ciemnych oczach. Większość 
z nich całe swoje życie spędziło w malutkich 
wioskach na pograniczu gruzińsko-osetyj-
skim. Mała szkółka, cerkiew, czasami może 
wypad z rodzicami do Gori. I wybuch wojny, 
czołgi, samoloty, bombardowania… ginący 

bliscy, sąsiedzi… I ucieczka przez góry… 
Zostawiły wszystko, co było dla nich cenne 
– zabawki, książki, ubrania, czasami pieska. 
Całe swoje dotychczasowe życie. Miały za 
chwilę zostawić swoich bliskich, wsiąść do 
samolotu i odlecieć gdzieś bardzo daleko… 

Stojąc przed nimi uzmysłowiłam sobie 
w pełni trud tego zadania. Byłam podobnie 
przerażona jak one. I zrozumiałam wtedy 
jak wielkie znaczenie w takich sytuacjach 
ma pluszak. Przed wylotem udało się jesz-
cze zakupić dla wszystkich dzieci pluszowe 
misiaki. 

Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam na ich 
twarzach uśmiech. Nie zapomnę tej chwili… 
I potem, gdy odwoziłam do Gruzji pierwszą 
grupę dzieciaków… Dwie najmłodsze dziew-
czynki rzuciły mi się na szyję i powiedziały 

po polsku – kocham cię! W takich chwilach 
nie czuje się zmęczenia… dla takich chwil 
warto żyć…

I jeszcze jedno wspomnienie. Pani Maria 
Kaczyńska w Ustrzykach Dolnych. Przyje-
chała do dzieci nie jako pierwsza Dama, 

a na miejscu była dla nich niczym Matką. 
Tuliła je do serca, całowała… a one odpo-
wiadały tym samym. A po 10 kwietnia przy-
chodziły zapłakane do naszej Ambasady 
w Tbilisi mówiąc, że straciły Matkę.”

W swoim życiu Małgorzata Gosiewska 
zawsze stara się być blisko ludzi. Nie bała 
się osobiście wieźć pomocy humanitarnej 
do pogranicznych, gruzińskich wiosek ani 
zaproponować Prezydentowi RP śp. Le-
chowi Kaczyńskiemu realizacji kolejnych 
projektów niesienia pomocy w regionach 
objętych działaniami wojennymi: w Pale-
stynie, zniszczonym przez trzęsienie ziemi 
Haiti czy też w Afganistanie. 

W ostatnich wyborach parlamentarnych, 
dzięki Państwa głosom, została Warszaw-
skim Posłem na Sejm RP. Tworząc zespół 

najbliższych współpracowników zawsze 
potarzała, że najważniejszy w naszej pracy 
jest bezpośredni kontakt z człowiekiem. 
Pozwala on w lepszy sposób realizować 
jego wolę, a wzajemna rozmowa służy wy-
pracowaniu skuteczniejszych rozwiązań 
i chroni przed zgubną izolacją polityka 
od społeczeństwa, ucząc jednocześnie być 
otwartym na potrzeby wszystkich ludzi, 
zwłaszcza tych pokrzywdzonych, bezrad-
nych i szukających pomocy.

Dlatego też, by być bliżej ludzi, otwo-
rzyła swoje biuro poselskie na warszaw-
skiej Woli, w którym można porozmawiać 
o sprawach ważnych dla nas, mieszkań-
ców Warszawy. Prowadzi również stronę 
internetową oraz profil na Facebooku, na 
których znajdą Państwo wiele ciekawych 
informacji, mając jednocześnie możliwość 
uczestniczenia w wymianie poglądów na te-
mat funkcjonowania i problemów nękają-
cych nasze Miasto. Na stronie internetowej 
uruchomiony został również formularz słu-
żący wysyłaniu pomysłów na interpelację 
lub podjęcie interwencji poselskiej.

To właśnie te spotkania legły u podstaw 
interpelacji poselskich oraz dziesiątek inter-
wencji, o którym można przeczytać na stro-
nie pani poseł w zakładce Prasa Poselska.

Główne cele i kierunki 
pracy poselskiej

Przyjdz do nas: 
Biuro Poselskie Małgorzaty Gosiewskiej  
ul. Żelazna 75
00-871 Warszawa  
tel. (22) 620 28 58

Filia Biura Poselskiego - Warszawa Ursus
ul. Bohaterów Warszawy 7

Internetowe dyżury poselskie dla osób, 
które nie mają możliwości bezpośredniego 

spotkania oraz dla Polonii odbywają się 
za pośrednictwem komunikatora Skype 
w każdy poniedziałek od godz. 17:00 czasu 
warszawskiego.

Osoby zainteresowane rozmową z Panią 
Poseł proszone są o kontakt mailowy  
biuro@malgorzatagosiewska.pl

Zapraszamy również na stronę internetową 
www.malgorzatagosiewska.pl

Katarzyna Kucharska
Dyrektor Biura Poselskiego
Poseł Małgorzaty Gosiewskiej
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(wyciąg z najważniejszych)
1)  w sprawie wdrożenia przepisów ustawy o re-

fundacji leków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. 

Inteprelacja złożona na prośbę przedstawicieli Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi 
Chorobami Tkanki Łącznej. Byli oni zaniepokojeni 
brakiem odpowiednich obwieszczeń i komunikatów 
Ministerstwa Zdrowia związanych z wprowadze-
niem kolejnego etapu ustawy refundacyjnej, czyli 
zmiany programów terapeutycznych na programy 
lekowe oraz wątpliwości interpretacyjnych dotyczą-
cych rozszerzenia wskazań refundacyjnych na część 
leków umieszczonych w wykazie leków refundacyj-
nych, które mogą mieć wpływ na skuteczny sposób 
leczenia osób z chorobami reumatologicznymi.

Dlatego też w swojej interpelacji spytałam Pana Mi-
nistra Zdrowia o:
–  termin wydania aktów wykonawczych zawierają-

cych zasady przeprowadzania konkursów na za-
warcie umów na terapie lekowe

–  ewentualne plany ministerstwa dotyczące podję-
cia działań rozszerzających wskazania rejestracyj-
ne leków biologicznych u dzieci

–  termin wydania obwieszczenia zawierającego za-
sady finansowania programów lekowych.

2)  w sprawie zwolnienia z nieodpłatnej pomocy 
prawnej z podatku VAT

Interpelacja złożona została w związku z potrzebą 
stworzenia nieodpłatnego systemu pomocy prawnej 
dla osób o niskim statusie materialnym, o którym 
mówi się od wielu lat.

Choć podejmowane wielokrotnie próby wprowa-
dzenia takiego systemu zakończyły się fiaskiem, 
dość sprawnie budowane są bariery dla inicjatyw, 
które starają się w pewnym wymiarze wypełnić tę 
lukę. Pomimo braku systemowych rozwiązań tysiące 
prawników – adwokatów i radców prawnych udziela 
bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym.

W tym kontekście niepokój budzi interpretacja Mini-
sterstwa Finansów z czerwca 2011 r., w której wskaza-
no, że nie podlegają VAT nieodpłatne usługi służące 
do celów działalności podatnika, czyli takie, które są 
wykonywane bez wynagrodzenia, ale w związku z po-
trzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Dlatego też, składając interpelację do Ministra Finan-
sów zwróciłam się z prośbą o odpowiedź na pytania o:
–  zasadność pomysłu wiceministra sprawiedliwości 

dot. zwolnienia z podatku świadczenia bezpłatnej 
pomocy prawnej

–  słuszność i zasadność traktowania nieodpłatnej 
pomocy prawnej jako usługi podlegającej opodat-
kowaniu VAT

–  to czy Ministerstwo Finansów przewiduje przygo-
towanie nowelizacji ustawy o podatku od towarów 
i usług w celu wprowadzenia zwolnienia od podat-
ku usługi polegającej na świadczeniu nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

3)  w sprawie likwidacji stołówek szkolnych i za-
stąpienia ich usługami firm cateringowych

Interpelacja złożona została na wniosek licznych 
mieszkańców Warszawy (zarówno rodziców dzieci 
jak i pracowników szkolnych stołówek), zaniepo-
kojonych problemem wymuszania przez jednostki 
samorządu terytorialnego na dyrektorach szkół 
likwidacji stołówek szkolnych i zastępowania ich 
usługami firm cateringowych.

4)  w sprawie przerywania profilaktycznego 
leczenia hemofilii u pacjentów powyżej 18. 
roku życia, w związku z ogłoszonym przez 
Ministra Zdrowia „Narodowym programem 
leczenia hemofilii na lata 2012-2014”

Interpelacja wskazywała, że dzięki wprowadzo-
nemu w 2008 r. przez Ministerstwo Zdrowia pro-
gramowi profilaktycznego leczenia hemofilii wiele 
osób zapomniało, co to ból uniemożliwiający nor-
malne funkcjonowanie. Hemofilia stała się choro-
bą, z którą, dzięki odpowiedniemu leczeniu, można 
godnie żyć. Leczenie profilaktyczne polega bowiem 
na podawaniu koncentratu krzepnięcia krwi, zanim 
dojdzie do krwawień. Jest to inny rodzaj terapii niż 
stosowane na ogół leczenie na żądanie, polega-
jące na podawaniu koncentratów dopiero wtedy, 
gdy dojdzie do wyniszczającego stawy krwawienia. 
U pacjentów, którzy zostali objęci leczeniem pro-
filaktycznym, przebieg krwawienia ma zazwyczaj 
charakter umiarkowany i rzadziej dochodzi do 
krwawień samoistnych w następstwie urazów.

U dzieci zaś, u których nie doszło nigdy do wylewu 
dostawowego lub zdarzyło się to jedynie kilka razy, 
raczej nie występują uszkodzenia stawów. Tym-
czasem na mocy „Narodowego programu leczenia 
hemofilii na lata 2012-2018” profilaktyczne leczenie 
hemofilii zostaje przerwane, gdy pacjenci kończą 18. 
rok życia, narażając młodych ludzi na bolesne wyle-
wy krwi do stawów i w efekcie – na niepełnospraw-
ność. Ponadto na mocy narodowego programu 
leczenia hemofilii czynniki krzepnięcia krwi pacjent 
po 18. roku życia dostanie się dopiero wówczas, gdy 
dojdzie do wylewu. W przypadku osób chorych na 
hemofilię są to zazwyczaj wylewy do stanu kolano-
wego, które zdarzają się średnio co 2-3 dni, powodu-
jąc nie tylko ból, ale też i całkowite unieruchomienie.

Dlatego też, składając interpelację do Ministra 
Zdrowia zwróciłam się z prośbą o odpowiedź na 
następujące pytania:
–  czym spowodowany jest dwuletni okres przejścio-

wy dotyczący możliwości objęcia leczeniem profi-

laktycznym pacjentów powyżej 18. roku życia? 
–  czy istnieje możliwość jego zlikwidowania lub 

objęcia dotychczasowych pacjentów, którzy 
w latach 2012-2014 osiągną 18. rok życia, progra-
mem profilaktycznego leczenia hemofilii?

–  czy ministerstwo posiada kosztorys strat oraz 
przewidywanych skutków społecznych przerwania 
kilkuletniego leczenia profilaktycznego pacjentów 
z hemofilią? Jakie koszty leczenia, rehabilitacji 
i wypłacania renty dla osób niepełnosprawnych 
poniesie z tego tytułu państwo polskie?

5)  w sprawie wysokiej ceny leku Exelon po-
dawanego w systemie transdermalnym, 
w związku z obwieszczeniem ministra zdro-
wia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
wykazu refundowanych leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych.

Interpelację tą złożyłam w związku z drastyczną pod-
wyżką cen, jednego z najczęściej stosowanych w te-
rapii Alzheimera, leków – rywastygminy, podawanej 
w postaci transdermalnej. Jest ona rozpowszechniona 
na polskim rynku w postaci tzw. plasterka, pod nazwą 
Exelon. Jest on znacznie lepiej tolerowany przez orga-
nizm chorych niż kapsułki, w niektórych zaś przypad-
kach jest on jedyną możliwą formą przyjmowania leku.

Lista refundacyjna leków refundowanych z 23 
grudnia 2011 r. postawiła chorych oraz ich rodziny 
przed dramatycznym faktem. Dokonano podwyżki 
ceny Exelonu w systemie transdermalnym o prawie 
300% z około 97 zł do ponad 250 zł! Bez jakiejkol-
wiek zapowiedzi ugodzono w grupę ludzi już do-
tkniętych nieszczęściem – chorych i ich rodziny. I to 
chorych przewlekle, którzy miesiąc po miesiącu są 
zmuszeni wydawać horrendalne pieniądze na leki.

Wskutek protestów chorych, ich rodzin oraz środo-
wisk lekarskich w początkowym okresie uznano to 
za błąd, drobną pomyłkę, która zostanie wkrótce 
naprawiona. Pomimo zapewnień cena leku w mar-
cu się nie zmieniła. Maj przyniósł zaś jego podwyżkę 
do prawie 270 zł! Koszt terapii dla jednego pacjenta 
w momencie składania interpelacji wynosił 270 zł, 
co według opublikowanych w liście związku leka-
rzy badań pochłaniało 35% miesięcznego dochodu 
statystycznego członka rodziny chorego. Czyni to 
zatem leczenie rywastygminą w systemie transder-
malnym praktycznie niedostępnym dla pacjentów. 
Pomimo zapowiedzi złożonych w odpowiedzi na 
interpelacje, Ministerstwo nie obniżyło ceny leku.

6)  w sprawie udostępniania pomieszczeń 
w państwowych uzdrowiskach i sanatoriach 
firmom oferującym kuracjuszom artykuły 
parazdrowotne po zawyżonych cenach.

W sierpniu do mojego biura poselskiego zgłosiła się 
grupa kilkunastu osób, które niedawno wróciły z ku-

racji w jednym z polskich uzdrowisk. Prosząc o inter-
wencję, skarżyły się, że podczas pobytu w sanatorium 
były nieetycznie przekonywane do zakupu drogich 
i nieprzynoszących oczekiwanych efektów produktów 
parazdrowotnych, takich jak, np. obniżające ryzyko 
zachorowania na Alzheimera garnki, lecznicze lampy 
i inne. 6 sierpnia 2012 r. „Gazeta Wyborcza” w artyku-
le A. G.Z. „Biznes w sanatorium. Garnki za 5 tys. zł” 
ukazała mechanizm oraz skalę opisywanego przez nie 
zjawiska. Kuracjuszami uzdrowisk są zazwyczaj ludzie 
starsi i schorowani. Ludzie nieznający nowoczesnych 
technik manipulacji. Wyjeżdżając na leczenie do sana-
torium, wierzą, że są pod dobrą, lekarską opieką. Wie-
rzą, że w sanatorium są bezpieczni. Tymczasem, w wy-
niku manipulacji, ludzie, którzy w uzdrowisku mieli 
mieć zapewnioną opiekę lekarską i czuć się bezpiecz-
nie, wracają do domu z sięgającym kilku tysięcy, wy-
soko oprocentowanym kredytem, wstydząc się przed 
rodziną, że dali się w tak głupi sposób nabrać. Czują 
się winni, że tamtego wieczoru wierzyli, że udało im 
się wygrać los na loterii albo że naprawdę udało się im 
kupić zdrowie. Ich rodziny nie mogą zaś pojąć, jakim 
sposobem w sali konferencyjnej uzdrowiska, często 
w obecności lekarzy i przy zgodzie kierownika ośrod-
ka, mogło mieć miejsce tak nieetyczne spotkanie. 

Pisząc interpelacje do Ministra Zdrowia spytałam:
–  Czy uważa Pan Minister za stosowne wynajmo-

wanie sal państwowych uzdrowisk i sanatoriów 
firmom oferującym schorowanym kuracjuszom 
nielicencjonowane, pseudo-prozdrowotne pro-
dukty po mocno zawyżonych cenach?

–  Czy uważa Pan Minister za stosowne wyrażanie 
przez kierowników uzdrowisk i sanatoriów zgody 
na sprzedaż przez firmy zewnętrzne drogich pro-
duktów w systemie wysoko oprocentowanego kre-
dytu gotówkowego?

–  Czy ministerstwo posiada dane dotyczące przy-
chodów państwowych uzdrowisk i sanatoriów, 
wynikających z wynajmu sal firmom oferującym 
produkty prozdrowotne?

7)  w sprawie polskiego stanowiska w głoso-
waniu na Forum Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ nad przyznaniem Palestynie statusu 
nieczłonkowskiego państwa obserwatora

Pytanie o polskie stanowisko w głosowaniu na forum 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nad przyznaniem Pa-
lestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwa-
tora (non-member observer state) w miejsce obecnego 
statusu obserwatora (observer entity) nabrało szczegól-
nego znaczenia w kontekście bieżącej sytuacji w Strefie 
Gazy, która jest konsekwencją nierozwiązanej do dnia 
dzisiejszego sytuacji prawnej państwa palestyńskiego. 
W interpelacji, wspólnie z Posłem Piotrem Pyzikiem, 
wskazywaliśmy, że przyznanie Palestynie statusu nie-
członkowskiego państwa obserwatora może pozytyw-
nie wpłynąć na proces pokojowy w tym regionie.

8)  w sprawie zawyżonych stawek na połączenia 
międzynarodowe na Ukrainę i Białoruś

9)  w sprawie jakości opieki ginekologicznej 
w Warszawie

Jednym z największych problemów, 
z którymi mieszkańcy Warszawy zgła-
szają się do biura poselskiego są zale-

głości finansowe wynikające z niepłacenia 
czynszów za najem mieszkania należącego 
do zasobów m.st. Warszawy. 

Niestety, niektóre z nich przyjęły zgub-
ną w skutkach taktykę „chowania głowy 
w piasek” i nieodpowiadania na przycho-
dzącą z urzędu korespondencję. Taktyka 
ta jest jednak niezwykle krótkowzroczna. 
Przyjmując bowiem takie rozwiązanie tra-
cimy możliwość ewentualnej obrony przed 
rozwiązaniem ostatecznym, czyli wypowie-
dzeniem umowy najmu. W konsekwencji 
zaś – eksmisją z lokalu. 

Dlatego też, w chwili gdy nasza sytuacja 

finansowa nie pozwala nam na pełne wy-
wiązywanie się z zawartej umowy najmu, 
warto jest napisać w tej sprawie pismo do 
urzędu, w którym uprzedzimy o proble-
mach z bieżącym regulowaniem czynszu.

Z punktu widzenia formalno-prawne-
go Wynajmujący (czyli urząd) ma zgodnie 
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie ko-
deksu cywilnego prawo wypowiedzenia 
umowy w momencie zwłoki w opłatach za 
czynsz lub innych opłat za używanie lokalu 
za pełne trzy miesiące okresu płatności. 

Ale uwaga! Urząd musi nas skutecznie 
powiadomić zarówno o zamiarze wypowie-
dzenia umowy najmu, jak i o wyznaczeniu 

dodatkowego, miesięcznego terminu do 
zapłaty zaległych i bieżących należności. 

Innymi słowy, by skutecznie wypowie-
dzieć umowę najmu spełnione muszą być 
następujące warunki:
1)  najemca musi nie płacić za czynsz i inne 

opłaty przez co najmniej trzy miesiące 
oraz

2)  nie reagować na wezwanie urzędu
Natomiast Uchwała Rady m.st. War-

szawy nr LVIII/1751/2009 z 09 lipca 2009 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu m.st. Warszawy daje możliwość 
ponownego zawarcia umowy o najem po 
spłacie zadłużenia i na wniosek osoby za-
dłużonej. Nie jest to jednak obowiązek 

Gminy. Uchwała mówi jedynie o takiej 
możliwości.

Starajmy się zatem nie dopuszczać do 
powstania zadłużenia z tytułu umowy o na-
jem lokalu mieszkalnego. 

Pamiętajmy także, że w momencie kiedy 
nasze miesięczne dochody są niewysokie, 
przysługuje nam prawo ubiegania się o tzw. 
DODATEK MIESZKANIOWY. 

Osobami uprawnionymi do ubiegania 
się o dodatek, na podstawie ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych są najemcy lub podnajemcy lokali 
mieszkalnych, których dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w okre-
sie trzech miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury w gospodar-
stwie jednoosobowym, tj. 1 454,51 gr.  oraz 
125% tej kwoty w gospodarstwie wielooso-
bowym, czyli 1 038,94 gr. 

Paweł Terlecki

P.S. Pełny tekst wspomnianej uchwały Rady 
m.st. Warszawy dostępny jest w biurze po-
selskim Poseł Małgorzaty Gosiewskiej.

O naszych sprawach 
...o mieszkaniach

ZŁOŻONE INTERPELACJE:
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Poselskie wieści:
- Otwarcie Punktu Paszportowego na 
Warszawskich Bielanach
Dzięki wspólnym staraniom Poseł Małgorzaty 
Gosiewskiej, Wojewody Mazowieckiego 
Pana Jacka Kozłowskiego oraz Radnego 
Dzielnicy Warszawa-Bielany Pana Ryszarda 
Zakrzewskiego udało się otworzyć, tak ważny 
dla mieszkańców, Punkt Paszportowy na 
Warszawskich Bielanach.

Udział w protestach zorganizowanych przez 
mieszkańców Warszawy:
- Sprzeciw wobec likwidacji warszawskich 
szkół: (m.in. Szkoły Podstawowej nr 79 przy 
ul. Arkuszowej 202 oraz Centrum Szkolenia 
Ustawicznego przy Kajetana Sołtyka na 
warszawskiej Woli )
- Manifestacji „Solidarności” pod Sejmem 
przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego
Protesty te legły u podstaw pytania Pani 
Poseł Małgorzaty Gosiewskiej w sprawie 
finansowania systemu emerytalnego, 
skierowanego do Ministra Finansów.
- Przeciwko prywatyzacji Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Razem z warszawskimi posłami Prawa 
i Sprawiedliwości Pani Poseł Małgorzata 
Gosiewska złożyła do Prezydent m.st. 
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz 
interwencję w tej sprawie.
- W obronie praw przedsiębiorców z Dworca 
Centralnego
- W sprawie sytuacji byłych pracowników 
Ursus sp. z o.o. w Warszawie, którym nie 
wypłacono części wynagrodzeń
- Sprzeciw wobec uboju rytualnego
- Pani Poseł Małgorzata Gosiewska zawierała 
wielokrotnie głos w sprawie uboju rytualnego. 
Była jednym z pierwszych posłów, który w tej 
sprawie wydał oświadczenie, komentując 
decyzję Rady Ministrów dot. dopuszczenia uboju 
rytualnego w Polsce. Będąc przeciwko brutalnemu 
i niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt 
podkreślała, że ubój musi odbywać się w godnych 
i pozbawionych dodatkowego cierpienia warunkach. 

- Spotkanie z przedstawicielami Związku 
Polaków na Litwie
W dniach 3-4 czerwca br na zaproszenie 
Związku Polaków na Litwie Ziemia Solecznicka 
gościła posłów  z Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą Sejmu RP.
Celem wizyty było omówienie najbardziej 
aktualnych problemów nurtujących polską 
społeczność na Litwie.

- Dokumenty z gruzińskich archiwów 
przekazane IPN

21 maja 2013 r. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński 
i Prorektor Akademii Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Gruzji Pridon Diasmidze 
podpisali umowę o współpracy archiwalnej. 
Umowa zawarta została na rok i przewiduje 
zakup 20 tysięcy kopii dokumentów 
pochodzących z Archiwum MSW Gruzji. 
Umowa pozwoli stronie polskiej na dostęp do 
ważnych dla Polski i Polaków dokumentów  
Archiwa  zawierają dokumenty dotyczące 
komunistycznych represji z lat 20. i 30. XX 
wieku, niemieckich zbrodni podczas II wojny 
światowej i powojennego terroru, związany 
między innymi z funkcjonowaniem obozów 
na terenie Gruzji, m.in. obozu filtracyjnego dla 
żołnierzy AK w Kutaisi.
Podpisaniu umowy towarzyszyło przekazanie 
pierwszej partii 1,6 tysiąca cyfrowych  kopii 
dokumentów, związanych z losami Polaków 
podczas Wielkiego Terroru.

- Interwencja ws. pomnika  
Czterech Śpiących
Sytuacja związana z Pomnikiem Braterstwa 
Broni, tzw. Pomnikiem Czterech Śpiących 
już ponad rok temu budziła powszechne 
zainteresowanie mieszkańców Warszawy.
Dziś, po ponad roku czasu od demontażu pomnika 
niepokoi brak jasnych informacji dotyczących 
jego losów. Dlatego też Pani Poseł Małgorzata 
Gosiewska w kwietniu br. w swojej interwencji 
poselskiej do Prezydent m.st. Warszawy Pani 
Hanny Gronkiewicz-Waltz poprosiła o udzielenie 
informacji m.in. na temat kosztów demontażu, 
transportu, odnowy i magazynowania pomnika. 
Odpowiedź a tą interwencję otrzymaliśmy dopiero 
we wrześniu br. Dziś dostaliśmy informację, że 
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz planuje przywrócić pomnik na stare 
miejsce. Nie liczy się z głosem mieszkańców, 
radnych ani warszawskiego posła.

- Interwencja w sprawie szkoły na Sołtyka
Niewiele wolskich szkół mogło się pochwalić 
takim standardem jak Centrum Szkolenia 
Ustawicznego przy ul. Kajetana Sołtyka. W Zespole 
Szkół działało Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i szkoła dla dorosłych z kilkudziesięcioletnią 
tradycją. Należały do niego dwa gimnazja, dwa 
licea, dwa technika i jedna szkoła zawodowa. 
Mieści się tu także jedyna w Warszawie 
Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej.
Remont CKU trwał trzy lata i kosztował 
8 milionów złotych. Dziś można 
śmiało stwierdzić, że była to jedna 

z najnowocześniejszych szkół w Warszawie. 
Mieściły się w niej sale wykładowe do 
nauczania języków, pracownie informatyczne, 
w których uczyli się zarówno słuchacze szkoły, 
jak i wolscy seniorzy. Była w niej biblioteka, 
nowoczesna stołówka i sala konferencyjna. 
Oprócz tego w grudniu za blisko 100 tysięcy 
oddana została pracownia fryzjerska, 
w której odbywały się lekcje i egzaminy 
przygotowujące do zawodu. Szkoła ta powinna 
stanowić chlubę dla naszego miasta...
Z nieznanych przyczyn w lutym tego roku 
Ratusz zadecydował jednak o zmianie siedziby 
szkoły. Przyczyna? Zapotrzebowanie straży 
miejskiej na nowe powierzchnie biurowe…
Uczniowie i personel szkoły nie mogli uwierzyć, że 
taka jest właśnie decyzja władz miasta. Musieli 
przenieść się do i tak już dziś przepełnionej 
i znacznie odbiegającej od obecnych standardów 
szkoły przy ul. Księcia Janusza. Szkoły, która tak 
naprawdę lata świetności ma już dawno za sobą 
i od lat czeka na generalny remont.
Tymczasem urzędnicy swoją decyzję 
tłumaczyli chęcią lepszego wykorzystania 
budynku przy ul. Sołtyka…
Decyzji nie rozumieją radni Prawa 
i Sprawiedliwości Dzielnicy Wola, którzy 
współpracując z Poseł Małgorzatą Gosiewską 
dążyli do pozostawienia placówki CKU przy 
ul. Sołtyka. Pani Poseł Małgorzata Gosiewska, 
po rozmowie z dyrekcją i nauczycielami, złożyła 
w tej sprawie interwencje poselską do Hanny 
Gronkiewicz-Waltz. Niestety, także i Pani 
Prezydent stała na stanowisku, że przeniesienie 
szkoły jest konieczne... Nie wzięto pod uwagę 
ani głosu uczniów, mieszkańców, ani piszących 
w ich imieniu radnych i warszawskiego posła...

- Spotkania z Seniorami
11 grudnia br. Pani Poseł Małgorzata 
Gosiewska gościła na Spotkaniu Świątecznym 
Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji 
Seniorów. W spotkaniu brali udział członkowie 
Klubu Seniora „Zacisze” oraz Klubu Seniora 
„Niezapominajka”.

- Niezwykła lekcja historii w Sejmie

20 czerwca br. członkowie Komitetu PiS Wola 
oraz Warszawskiego Forum Młodych PiS wzięli 
udział w wyjątkowej lekcji historii w Sejmie. 
W trakcie spotkania w sali narad kierownictwa 
frakcji parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości 
w Sejmie uczestnicy dowiedzieli się 
o codziennej pracy parlamentarzystów, ciężkiej 
pracy w komisjach oraz ostatnich inicjatywach 

ustawodawczych Prawa i Sprawiedliwości.
Uczestnicy mieli także okazję zajrzeć do 
najciekawszych pomieszczeń sejmowych: 
Sali Posiedzeń,  Sali Kolumnowej, czy też 
przejść się słynnymi z relacji telewizyjnych 
marmurowymi schodami z ozdobną balustradą. 
Pobyt zakończył się chwilą skupienia 
i modlitwy w Kaplicy Sejmowej.

- Aukcja poselskich bombek

Dochód z aukcji (ponad 7 tys. zł) 
przyozdobionych podpisami 
parlamentarzystów PiS bombek, przeznaczony 
został na pomoc polskiej szkole w Winnicy na 
Ukrainie.

Uroczystości historyczne:
- 68 i 69 rocznica zdobycia budynku, 
w którym mieściła się siedziba żandarmerii 
niemieckiej „Nordwache”, nazywana „małą 
PAST-ą”.

- Pogrzeb śp. Barbary Szendzielarz
W piątek, 13 kwietnia 2012 r. odbyły się 
uroczystości pogrzebowe śp. Barbary 
Szendzielarz, córki legendarnego Żołnierza 
Wyklętego – mjr „Łupaszki” – Zygmunta 
Szendzielarza. Msza Święta pogrzebowa 
odbyła się w Katedrze Polowej Wojska 

Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie.
W nabożeństwie uczestniczyli rodzina 
i przyjaciele Zmarłej, kombatanci oraz 
posłowie Prawa i Sprawiedliwości na czele 
z Jarosławem Kaczyńskim. Urna z prochami 
Zmarłej została złożona do symbolicznego 
grobu jej ojca – jednego z ostatnich Żołnierzy 
Wyklętych.
Jarosław Kaczyński po mszy świętej 
pożegnał panią Barbarę Szendzielarz 
wspominając jej życie. Natomiast na 
cmentarzu mowy pożegnalne wygłosili: pani 
poseł Anna Fotyga, w imieniu wicemarszałka 
Sejmu – Marka Kuchcińskiego, pracownik 
kancelarii Sejmu, przedstawicielka Rodzin 
Kawaleryjskich, znajomi i członkowie 
rodziny.
Pani poseł Małgorzata Gosiewska z kolei 
podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do organizacji pochówku. Ludziom dobrej 
woli, dla których ważnym było, by godnie 
spełnić ostatnią wolę córki bohatera.
Niestety władze państwowe nie były 
zainteresowane w zorganizowaniu ostatniej 
drogi pani Barbary Szendzielarz. Tylko 
dzięki osobistemu zaangażowaniu pani 
poseł Małgorzaty Gosiewskiej i wytężonej 
pracy pracowników jej biura poselskiego 
uroczystości te mogły odbyć się w należytej 
oprawie, z uszanowaniem ostatniej woli 
Zmarłej.

- Uroczystości w rocznicę Czerwca 1976 r. 
w Ursusie
Wydarzenia, nazwane potem Czerwcem 
’76, rozpoczął wybuch robotniczego buntu 
w Ursusie, zaraz potem w Radomiu i innych 
miastach. Protest spowodowany był 
drastyczną podwyżką cen żywności, na 
który komunistyczna władza odpowiedziała 
brutalnymi represjami. 
Robotniczy bunt stał się także początkiem 
procesu narastania społecznej niezgody 
wobec niesprawiedliwości, wykraczającego 
daleko poza jego bezpośrednie przyczyny. 
Ruchu przeciwko opresyjnemu systemowi, 
wyrazem tęsknoty za wolnością. W końcu 
zaś – ruchu, który zrodził powstanie 
opozycji, Komitetu Obrony Robotników, 
a potem Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela i wielu innych wolnościowych 
ruchów. Był to ważny krok na drodze do 
powstania Solidarności i polskiej drogi do 
niepodległości.

W każdym społeczeństwie żyją 
ludzie, którzy cierpią na jakąś 
chorobę przewlekłą. Niektórzy 

udają się do lekarza, otrzymują lekar-
stwo i zażywają je nieraz przez całe ży-
cie. Co jakiś czas lekarz zmienia wielkość 
dawki lub ordynuje inny lek i tak mijają 
lata. W krajach zamożnych zauważono, 
że lekarz nie musi spotykać się z takimi 
pacjentami kilka razy w roku. Aby lepiej 
spożytkować swoje umiejętności, zaosz-
czędzić czas, zmniejszyć koszty finansowe 
leczenia, lekarz, po zbadaniu pacjenta, w  
uzasadnionych przypadkach, wypisuje mu 
jedną tylko receptę i zaznacza na niej, ile 
razy jej realizacja w aptece ma być powtó-
rzona w okresie 12 miesięcy: maksymalnie 
czterokrotnie, co 90 dni. Dzięki takiemu 
prostemu rozwiązaniu wielu pacjentów 
udaje się do gabinetu lekarskiego tylko raz 
w roku. Przykładem są Stany Zjednoczone 
i Szwecja. W Polsce od dwóch lat jest cał-

kiem inaczej. Czy trzeba czy nie trzeba pa-
cjent przewlekle chory musi być u lekarza 
osobiście nie jeden, lecz co najmniej 4 razy 
w roku! Modelowo: raz na 12 miesięcy 
u specjalisty, trzy – u lekarza pierwszego 
kontaktu w celu powtórzenia recepty za-
ordynowanej przez specjalistę. Od modelu 
rzecz jasna są odstępstwa. Przed rokiem 
2012 lekarze wypisywali recepty zaocznie, 
na prośbę pacjenta skierowaną do nich za 
pośrednictwem rejestratorki w przychod-
ni. Obecnie ta może nienajlepsza praktyka 
jest skutecznie wyrugowana przez kierow-
nictwo resortu zdrowia. 

Z jakich powodów kierownictwo resortu 
zdrowia, zabroniwszy dwa lata temu wyda-
wania recept zaocznie, odwróciło sie tyłem 
do opisanego rozwiązania zagranicznego? 
Nie wiadomo. Odpowiednie pytanie za-
warte w zgłoszonej przez poseł Małgorzatę 
Gosiewską interpelacji (nr 20590 z sierp-
nia 2013 roku), skierowanej do ministra 

zdrowia, które brzmiało: „Czy możliwe 
jest wprowadzenie do polskiego systemu 
lecznictwa rozwiązań podobnych do tych 
stosowanych od lat w Szwecji i w Stanach 
Zjednoczonych...”, w tekście odpowiedzi 
ministra zdrowia (przekazanej do Sejmu 
w dwa miesiące później) zostało po pro-
stu... pominięte. Czy rzeczywiście sprawa 
recept dla osób przewlekle chorych jest 
tak błaha, że należy ją ignorować? Weźmy 
pod uwagę tylko trzy choroby przewlekłe 
(tarczycy, nadciśnienie i niedokrwienie 
serca), innych, np. cukrzycy, nie uwzględ-
niając dla jasności wywodu. W roku 2012 
z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
skorzystało jak podał minister zdrowia 2,3 
miliona osób cierpiących na jedną z tych 
trzech chorób. Ci sami pacjenci, choć nie 
wszyscy, kilka razy w roku zgłosili się rów-
nież do poradni ogólnej po to, aby lekarz 
pierwszego kontaktu powtórzył receptę 
wystawioną wcześniej przez specjalistę. 

Wizyty te, jeżeli przyjąć medyczne i orga-
nizacyjne standardy szwedzkie lub ame-
rykańskie, były niejednokrotnie zbędne. 
Gdyby zmniejszyć średnią liczbę porad le-
karskich w przeliczeniu na jednego takie-
go pacjenta choćby o jedną w roku, to 2,3 
miliona wizyt lekarskich nie doszłoby do 
skutku. Co za ogromne oszczędności czasu 
lekarzy i pacjentów, pieniędzy publicznych 
i prywatnych. 

W następstwie profilaktyki zdrowotnej 
populacja pacjentów przewlekle chorych 
będzie w Polsce rosła, a sprawa powtarzal-
nych recept nabrzmiewała. Sugerowany 
w interpelacji poselskiej nr 20590 postulat 
sporządzenia przez ministra zdrowia bilan-
su korzyści i strat wdrożenia w Polsce wzor-
ca szwedzkiego czy amerykańskiego staje 
się coraz bardziej naglący. Czemu z doko-
naniem takiej analizy zwlekać?

Ryszard Walicki

Interpelacja poselska nr 20590  

O receptach dla chorych przewlekle
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A więc my, mieszkańcy nie liczymy się dla 
tzw. Miasta? Zamiast próby odpowiedzi, 
z konieczności tylko kilka przykładów:

• Brak nadzoru konserwatorskiego
zabudowa działki Podwale 1 przy Placu Zam-
kowym – w momencie wydawania decyzji 
o pozwoleniu na budowę mieszkańcy nie za-
brali głosu, bo nikt nie wierzył, że władze miasta 
mogą chcieć zniszczyć, zrealizowany w ramach 
odbudowy stolicy, będący pod nadzorem kon-
serwatora zabytków, układ urbanistyczny. Jak 
podały media, pozwolenie na tę budowę wyda-
ła rodzona matka współautora projektu. Sto-
warzyszenie Mokotowskie Forum Społeczne 
na podstawie artykułu 145 kpa złożyło wniosek 
o wznowienie postępowania w sprawie pozwo-
lenia na budowę tej kontrowersyjnej inwestycji.

Łazienki – samowola budowlana przy ulicy 
29 Listopada 5; warunki zabudowy, wydane 
z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Bur-
mistrza Dzielnicy Śródmieście, których realiza-
cja zagrażała istnieniu Pałacu na Wodzie, (co 
zresztą ujęto w uzasadnieniu decyzji), zostały 
uchylone dopiero, gdy do postępowania włą-
czyła się organizacja pozarządowa. 

Mimo toczącego się z wniosku Ratusza 
postępowania o uchylenie umowy użytko-
wania wieczystego, Stołeczny Konserwator 

Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie 
dla nowej inwestycji na tym terenie.

Na jednej z sesji Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy, po przedstawieniu przez radnych, 
wspartych głosami mieszkańców Warszawy, 
w tym niżej podpisanej, dramatycznej sytuacji 
braku ochrony zabytków, Prezydent Miasta 
podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli 
prawidłowości nadzoru nad zabytkami w Biu-
rze Stołecznego Konserwatora Zabytków.

• Brak dbałości o zieleń
Ogród Krasińskich: aby lepiej służył miesz-
kańcom władze miasta obiecały moderni-
zację ogrodu, drzewa miały być wycinane 
stopniowo, metodą alpinistyczną, tylko za-
grażające. Wycięto drzewa w ciągu kilku 
tygodni, z uzasadnieniem: kolizja z zago-

spodarowaniem, nieestetyczne, zniszczono 
siedliska ptaków. Wycięto ponad 500 drzew 
(ponad trzysta wielopiennych-według urzęd-
ników ratusza). Nie zadbano o rozliczenie 
i wykorzystanie wyciętych drzew. W po-
dobnej sprawie w Legionowie (jednak na 
znacznie mniejszą skalę) wyciągnięto kon-
sekwencje. Mimo miażdżącego raportu Ge-
neralnego Konserwatora Zabytków, decyzji 
personalnych w tej sprawie nie podjęto. 

Na wysyłane pisma i e-maile w sprawie 
Ogrodu Krasińskich ani Generalny Kon-
serwator Zabytków ani Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego od ponad pół 
roku nie mają czasu odpowiedzieć.

W warszawskich parkach i ogrodach, pod-
dawanych tzw. rewitalizacji, nie pielęgnuje 
się zieleni w sposób właściwy, a następnie 
przygotowuje się projekty nowych aranżacji 
(Ogród Krasińskich, Park Praski, Łazienki, 
Wilanów). W większości przetargi na kon-
cepcje i wykonawstwo wygrywają te same 
firmy. We wnioskach do wycinki wpisuje się 
zieleń jako uschniętą, chociaż w rzeczywisto-
ści tak nie jest (Park Jazdów). 

Kuriozalnym przykładem dewastacji 
zieleni pod pretekstem jej pielęgnacji jest 
zieleniec wzdłuż wałów przy Placu Zam-
kowym. Istniejący teren zielony zniszczono 

i nasadzono nowe rośliny, będące negatyw-
nym przykładem projektowania zieleni.

• Brak nadzoru nad inwestycjami,
 niszczącymi środowisko: 

Warszawska Strefa Chronionego Krajobra-
zu – Jeziorko Lisowskie: podległy Ratuszowi 
Urząd Dzielnicy Wilanów w grudniu 2012 
roku wydał opinię dotyczącą warunków 
ochrony, jakim podlega Jeziorko Lisowskie. 
Mimo niespełnienia żadnego z ww. warun-
ków, ten sam urząd w maju wydał zaświad-
czenie o braku sprzeciwu do projektowanej 
na tym terenie inwestycji. Dopiero po licz-
nych wystąpieniach mieszkańców, organiza-
cji i radnej urząd wniósł sprzeciw do zamiaru 
wykonania robót budowlanych. Samowola 
budowlana jednak powstała. W połowie 
października urząd, który nie ma sobie nic 
do zarzucenia, mimo że w sprawie łamania 
prawa nad Jeziorkiem toczyły się dwa po-
stępowania, poinformował, że inwestycja ta 
została rozebrana. A jak jest naprawdę, po-
kazuje zdjęcie poniżej.

Maria Rosołowska
Fot. Pozostałości po nielegalnej, rzekomo 

rozebranej inwestycji na Jeziorku Lisowskim 
(z archiwum Marii Rosołowskiej)

O naszych sprawach  
...o niszczeniu Warszawy
Maria Rosołowska przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego 
ds. Środowiska Przyrodniczego przy Biurze Ochrony Środowiska, 
przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Mokotowskie Forum Społeczne 
(MFS), członek założyciel Stowarzyszenia Ogród Warszawa Mottem do 
poniższej informacji może być fragment opinii prof. Marka Siewniaka, 
dotyczącej Ogrodu Krasińskich, którą posługuje się Urząd m.st. Warszawy: 
„Osąd sposobu prowadzenia rozpoczęcia prac restauracyjnych wyrażany 
przez gremia codziennych użytkowników, okolicznych mieszkańców może być 
zrozumiały z ich partykularnego interesu. Interes publiczny i interes dziedzictwa 
kulturowego jest inny, szerszy.” (podkreśl. MR)

Kształcenie i wychowanie młodzieży 
to niewątpliwie bardzo ważny i zło-
żony proces. Od władz oświatowych 

i grona pedagogicznego wymaga się wiel-
kiego zaangażowania, poświęcenia oraz 
zainteresowania uczniami, jak również 
wprowadzania nowatorskich, a zarazem 
racjonalnych metod nauczania.
By proces ten przebiegał prawidłowo, ko-
nieczne jest odpowiednie finansowanie 
placówek oświatowych. Moje doświadcze-
nia jako radnego i wiceprzewodniczącego 
Komisji Oświaty w Radzie Dzielnicy Biela-
ny wskazują, że władza zarówno na szcze-
blu centralnym, jak i samorządowym nie 
troszczy się o edukację młodych Polaków. 
Środków finansowych przeznaczanych na 
ten cel jest coraz mniej, a niemal zwyczajną 
praktyką stało się już sięganie po pieniądze 
do kieszeni rodziców.
Premier ogłasza zakończenie kryzysu, ale 
pieniędzy w portfelach obywateli wcale 
nie przybywa. Rząd zapowiada kolejne 

cięcia. Jednak szukanie oszczędności fi-
nansowych w oświacie to wielkie nieporo-
zumienie. Likwidacja oraz łączenie na siłę 
placówek szkolnych już w niedługim czasie 
może skutkować brakiem odpowiedniego 
zaplecza do nauki. Co więcej, likwidacja 
w ostatnich miesiącach stołówek szkolnych 
i przejęcie ich przez prywatnych ajentów, 
spowodowało tylko wzrost cen posiłków, 
w niektórych placówkach nawet o 70%! 
Kolejna kwestia to konieczność adaptacji 
już istniejących pomieszczeń na potrzeby 
oddziałów przedszkolnych dla sześciolat-
ków. Te działania także wymagają odpo-
wiedniego zaplecza finansowego. 
Nauka to nie tylko pomoce dydaktyczne, 
to również właściwie dostosowany i w do-
brym stanie technicznym budynek oraz te-
ren wokół niego wraz z boiskiem szkolnym. 
Coraz częściej prace modernizacyjne oraz 
remontowe w placówkach są beztermino-
wo odkładane ze względu na brak środków 
na ich realizację.

Zasłanianie się kryzysem i wprowadza-
nie polityki oszczędnościowej w oświa-
cie, to podcinanie gałęzi, na której sie-
dzimy. Nie zapominajmy, że odpowiedni 
i dobrze finansowany system kształcenia 
to bezcenna inwestycja w przyszłość nas 
wszystkich. Jako radny Prawa i Sprawie-
dliwości podejmuję liczne interwencje 
w kwestiach oświatowych na Bielanach, 
walczę o pieniądze na godne kształcenie 
bielańskiej młodzieży. Cieszę się, że nie 
jestem sam. Od początku kadencji moje 
działania wspiera p. poseł Małgorzata 
Gosiewska, która aktywnie włącza się 
w najważniejsze sprawy dotyczące edu-
kacji na Bielanach, a nierzadko uczestni-
czy w sesjach Rady Dzielnicy. 
Zachęcam Wszystkich zainteresowanych 
do współpracy, razem na pewno możemy 
więcej … 

Ryszard Zakrzewski
Radny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty 

Nie oszczędzać na oświacie 
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Decyzję o wyjeździe na Euromajdan 
w Kijowie podjęłam bardzo szyb-
ko. Czułam, że dzieje się tam coś 

ważnego. Ważnego nie tylko dla Ukrainy, 
ale może i dla całego Wschodu.

Ostatni raz byłam na Ukrainie w paździer-
niku 2012 roku jako obserwator wyborów 
parlamentarnych. To była zupełnie inna 
Ukraina od tej, jaką po roku zobaczyłam 
na Majdanie. To była Ukraina zniechęcona 
do wszystkiego. Ludzie byli smutni i pozba-
wieni nadziei na jakiekolwiek zmiany. Dla 
nich demokracja kojarzyła się z Pomarań-
czową Rewolucją, czyli z ogromnym roz-
czarowaniem, pogrzebanymi nadziejami. 
Podczas Misji Obserwacyjnej widziałam lu-
dzi pogodzonych z biedą, wszechpanującą 
korupcją i strachem przed władzą. 

Wspominam swoje pierwsze chwile na 
Majdanie... Radość w oczach młodych 
ludzi, optymizm, wiara w zwycięstwo, 
przekonanie o przynależności do naro-
dów Europy. Zaskoczyła mnie ilość flag 
Unii Europejskiej. Poczułam panującą 
tam wolność i przypomniał mi się sierpień 
1980 roku w Gdańsku. Ale widziałam też 
determinację. Ogromną determinacje. 
Od początku mówili: „Razem i do koń-
ca”. Wiedziałam, że nie ustąpią. Każdy 
dzień spędzony na Majdanie wzmacniał 
ich i utwierdzał w tym przekonaniu. Wal-
czyli przecież o Ukrainę, o swoją Ojczy-
znę. A rewolucja dokonywała się przede 
wszystkim w ich głowach. 

Na Euromajdan schodziłam od Placu Mi-
chajłowskiego. Szłam ulicą szarą i brudną. 
Na chodniku leżały śmieci, z bram dobiegał 
„zapach” moczu. Typowy wschód, do któ-
rego w zasadzie byłam przyzwyczajona. 

Pamiętam to zaskoczenie, gdy doszłam do 
granic Majdanu. Tu zaczynało się zupełnie 
inne państwo! Państwo, w którym panowa-
ła czystość, rewelacyjna wręcz organizacja, 
powszechnie panująca wzajemna życzli-
wość i solidarność. Państwo, jakie przez lata 

wymarzyli sobie młodzi Ukraińcy. Piękne, 
uśmiechnięte dziewczyny roznoszące go-
rącą herbatę, kuchnie polowe pachnące 
serwowanym posiłkiem... i serdeczność na 
widok biało- czerwonej flagi.
- z Polski? Jak dobrze że jesteście z nami... 
Jeszcze Polska nie zginęła! – takimi słowa-
mi witano na Majdanie Polaków.

Pierwszego dnia wieczorem dziennikarz, 
przyjaciel z Lublina, zabrał mnie na bary-
kadę na Placu Michajłowskim. Idąc tam 
nie wiedziałam, że to wyjątkowe miejsce. 
U podnóża Soboru Michajłowskiego zo-
baczyłam ufortyfikowany czworobok, 
w środku kilkanaście osób w polowych 
mundurach grzejących się wokół dymią-
cego kołchoźnika. To Rewolucyjny Obóz 
„Mihajlivska Sicz”. 

„To tu, pomiędzy symbolicznymi dla Ukrainy 
świątyniami: Michajlivskim i Sofijvskim So-
borem dokonało się przeistoczenie protestu 
w Rewolucję. To tu pierwszy raz zabrzmiały 
słowa liderów opozycji: „Nie za integrację eu-
ropejską, lecz za godność każdego z nas, za 
nas rodziców, których dzieci brutalnie zostały 
pobite, za wszystkich ukraińskich rodziców”. 
To na tym placu pojawiły się partyjne symbo-
le i żądanie ustąpienia rządu i prezydenta. To 
stąd 1 grudnia ruszyła kilkuset tysięczna ma-
nifestacja, która odbiła Majdan, zajęła miej-
ski ratusz i Pałac Październikowy.”- napisał w 
jednej ze swoich licznych relacji wspomniany 
już dziennikarz, Paweł Bobołowicz, jeden z 
bohaterów tej rewolucji.

Zaprosili nas do ogrzania się przy kołchoź-
niku, poczęstowali herbatą. Gdy opowia-
dam to znajomym widzę na ich twarzach 
lekkie niedowierzanie. Herbatą? Tak, wła-
śnie herbatą. Od samego początku prote-
stowi towarzyszyła bezwzględna prohibi-
cja. Jak to? Na wschodzie? W takie mrozy? 
Zero alkoholu? Nie możliwe. A jednak 
możliwe. Tak właśnie było. 

Jeden z mężczyzn, Jura opowiedział nam o 
ostatnim szturmie na Majdan: „Związali-

śmy tutaj spore siły Berkutu. Wstrzymywa-
liśmy dwa autobusy w sześć osób”.

„Pani z Polski? Poseł? I tak bez ochrony tu 
do nas pani przyszła? Nasi parlamentarzy-
ści to tylko z obstawą się poruszają... nie 
chodzą jak my po ulicach. Ale ci, których 
wybierzemy po zwycięstwie rewolucji będą 
normalni. Tacy jak pani”. 
A potem poprosił, abym przyniosła im 
następnym razem Flagę Polski. „Mamy 
już białoruską, mamy unijne... no i na-
sze. Niech wszyscy wiedzą, że Polacy są z 
nami. Że jest między naszymi Narodami 
przyjaźń”. Biało-czerwona flaga zawisła 
następnego dnia rano. Moja flaga. A bary-
kada stała się moim ulubionym miejscem 
na Majdanie.

Na Majdan jeździłam kilka razy. Obser-
wowałam, jak się zmienia. Mieszkańcy 
Ukrainy przyszli na Majdan, bo chcieli iść 
do Europy. Ale na tym Majdanie co godzi-
nę, 24 godziny na dobę śpiewali z żarem w 
glosie swój hymn narodowy. A kilka razy 
dziennie modlili się do Boga o wolność, o 
zwycięstwo, o pokój. W jednym z namio-
tów zrobili kaplicę, ekumeniczną, tak by 
każdy mógł w niej się wyciszyć i pomodlić. 
Ekumeniczną, by była dla wszystkich, żeby 
nikogo nie urazić i nie pominąć. 

A potem, na Święta Bożego Narodzenia 
stanęła Szopka... po raz pierwszy w Kijo-
wie. Obok Święty Mikołaj, a nie jak każ-
dego roku Dziadek Mróz. Na Majdanie 
powstał też Uniwersytet. Każdego dnia od-
bywały się tu wykłady, a wśród seminariów 
dominowała tematyka europejska. I tak, 
dzień po dniu, dojrzewała w nich świado-
mość narodowa, budziła się wiara w Boga. 
I czuli się coraz silniejsi. 

Początkowo cieszyło ich każde słowo po-
parcia. Każdy Gest Solidarności. Polski na-
miot z bigosem stał się przebojem Majda-
nu. Potem przeszedł do legendy. Pamiętam 
jak zaczepił mnie młody chłopak.
- Pani z Polski? A wie pani że tu na naszym 
Majdanie jest wasz poseł? Kobieta. Ugoto-
wała dla nas bigos i mieszka tu, wśród nas. 
U was wszyscy są tacy?
- Jacy?
- No, tacy normalni…

Słowo „normalni” na Majdanie powtarza-
ne było często. Oni walczyli właśnie o nor-
malność. Często mówili: chcemy żyć w kra-
ju bez korupcji... Wiemy, że wy też macie 
z tym problem, ale wasza korupcja dotyczy 
władzy, nasza jest na każdym kroku. Nie 
chcemy bać się o nasze dzieci, że pobiją ich 
ci z milicji... Nie chcemy, by wyjeżdżały na 
zachód szukać lepszego życia. 

Z czasem w swoich marzeniach, ale i dzia-
łaniach radykalizowali się. Wiedzieli, co 
czeka ich gdy zrezygnują, gdy dadzą się 
wyrzucić z Majdanu. Zaczęły się areszto-
wania, porwania, pobicia... czuli, że władza 
nie zamierza ustąpić. 

Ma Majdanie na stałe zagościły nowe 
hasła: „Uwolnić więźniów politycznych, 
ukarać winnych pobicia naszych dzieci. 
Domagamy się dymisji rządu, rozwiązania 
parlamentu, dymisji Prezydenta”. A na uli-
cach rosły kolejne barykady.

Słowa poparcia, tak radośnie przyjmowane 
w początkowej fazie protestu traciły z cza-
sem znaczenie. Protestujący na Euromaj-
danie prosili Europę o podjęcie konkret-
nych działań, apelowali o sankcje. Napięcie 
rosło każdego dnia.

Zaczęły się walki na ulicach. Po jednej 
stronie pałki, gumowe kule, armatki wod-
ne (szczególnie uciążliwe przy dwudziesto-
stopniowym mrozie), a po drugiej kije, kok-
tajle mołotowa, płonące opony po drugiej. 
I ta przejmująca bezczynność Europy…

Tak zwani „specjaliści od wschodu” wyda-
rzenia na Majdanie komentowali:  przy-
wódcy ukraińskich protestów tracą kontro-
lę nad Majdanem. Mieli na myśli liderów 
parlamentarnych partii opozycyjnych. Nie 
znali sytuacji, nie rozumieli, że liderzy par-
tii opozycyjnych nigdy tej kontroli nie mie-
li. Majdan od samego początku stanowił 
odrębną siłę. I to właśnie Majdan wygrał tę 
rewolucję. 

Niestety ulicami Kijowa spłynęła krew, zgi-
nęli ludzie. Europa kolejny raz zawiodła. I 
zawodzi dalej. Zabrakło silnych, zdecydo-
wanych przywódców, zabrakło Lecha Ka-
czyńskiego...

I przyniosłam im Flagę Polski...

Poseł Małgorzata Gosiewska na barykadzie na Placu Michajłowskim.

Polskie Danie na Majdanie. Poseł Małgorzata Gosiewska rozdaje legendarny już, polski bigos.
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Pod koniec lutego aresztowano Giorgiego 
Oniani, adwokata byłego Ministra Obrony 
Bacho Akhalaia. Kilka dni wcześniej od-
wiedzał w więzieniu Vano Merabishvili, by-
łego Premiera Gruzji. Zarzuca się mu han-
del narkotykami. W gruzińskiej telewizji 
opublikowano wypowiedź „świadka” który 
twierdzi, że Giorgi kazał mu kupić od sie-
bie narkotyki, grożąc że jeśli tego nie zrobi 
– wsadzi go do więzienia. Całość brzmiała 
mało poważnie. 
W dzisiejszej Gruzji tego typu „zarzuty” są 
jednak zupełnie wystarczające, by wsadzić 
niewygodnego przeciwnika do więzieniu. 
Oczywiście pod warunkiem, że jest on związa-
ny ze Zjednoczonym Ruchem Narodowych, 
czyli partią Michaiła Saakashvilego. Faktycz-
ni bandyci wyszli z więzień na mocy amnestii.

Pod koniec lutego uczestniczyłam w jednej 
ze spraw sądowych przeciw Vano Merabi-
shvili. Równolegle w tym samym sądzie to-
czyła się sprawa przeciwko Gigi Uguławie, 
do niedawna Merowi Tbilisi. W związku 
z postawionymi wobec niego zarzutami, 
na wniosek prokuratury został zawieszo-
ny w pełnieniu funkcji. Konstytucjonaliści 
i przedstawiciele organizacji pozarządowych 
mają wiele wątpliwości dotyczących zasad-
ności wydania przez sąd tego typu decyzji. 
Podkreślają, że Mer Tbilisi został wybrany 
w wyborach bezpośrednich i tylko poprzez 
procedury demokratyczne może zostać od-
wołany. Ponadto, wnioski prokuratury roz-
patrywane były nocą, bez udziału Uguławy.
Innej nocy dwóch pracowników więzienia 
wtargnęło do celi Vano Merabishvili. Za-
rzucili mu na głowę worek i wywieźli na 
spotkanie z Prokuratorem Generalnym, 
który oświadczył byłemu Premierowi, że 
jeśli nie zacznie współpracować, dostanie 
dożywocie. Pogorszone zostaną warunki 
w więzieniu, a jego bliscy i znajomi zostaną 
aresztowani. Jeśli jednak pomoże rozwią-
zać sprawę śmierci Zuraba Żvani może li-
czyć na możliwość opuszczenia kraju.
Odpowiedzialny za te działania, były już 
Prokurator Generalny Otar Partskhala-
dze jest postacią niezwykle ciekawą. Mówi 

się, iż Partskhaladze w 2001 roku został 
w Niemczech skazany na rok i trzy mie-
siące więzienia za kradzież i włamanie. 
Kwestionuje się również jego wykształce-
nie prawnicze. Mówi się, że jego dyplom 
został sfałszowany. Początkowo w jego 
obronie stanęli Premier Irakli Gariba-
shvili, Przewodniczący Parlamentu Dawid 
Usupashvili oraz Minister Sprawiedliwości 
Tea Tsulukiani. Jednak po kilku dniach od 
pojawienia się tych informacji sam zainte-
resowany podał się do dymisji.
Drobna dygresja. W Dawidzie Usupashvi-
lim, liderze Partii Republikańskiej, wielu 
analityków upatrywało demokratę, który 
nie pozwoli Ivanishvilemu zejść z drogi 
proeuropejskiej. No cóż, jednak pozwolił...
Skoro poprzez dygresję doszłam już do 

europejskiej drogi, oficjalnie Premier Gru-
zji zapewnia polityków europejskich, że 
zamierza do sierpnia tego roku podpisać 
umowę stowarzyszeniową z Unią Euro-
pejską. „Gruzja jest zdeterminowana i nie 
zostanie zepchnięta ze swojego kursu przez 
Moskwę” – odważnie oświadczył premier 
Garibaszwili. Tylko jak to pogodzić z „wy-
biórczą sprawiedliwością”, z tym co fak-
tycznie dzieje się w Gruzji?
Pod koniec lutego uczestniczyłam w roz-
prawie przeciwko Vano Merabishvili. Mło-
da, cyniczna i bezczelna pani prokurator, 
ubrana jak by wybierała się na imprezkę, 
próbowała się wykazać i zasłużyć na na-
grodę. Udowadniała, że to właśnie Vano 
zaplanował rozpędzenie manifestacji 26 
maja 2011 roku. Jego plan zakładał całko-
witą pacyfikację, bez możliwości ucieczki. 
Obśmiewała przy tym analizy europejskich 
ekspertów i raport Densus Group-a, którzy 
nie podzielili jej zdania.
Miałam też okazję zapoznać się z mate-
riałem zgromadzonym w sprawie przez 
prokuraturę oraz materiałem dowodowym 
zebranym przez obronę. Materiały te róż-
nią się od siebie tak drastycznie, że można 
mówić o „dwóch światach”. Prokuratura 
zaprzeczyła podstawowym faktom. 
W sprawie Vano Merabishvili działa nie-

zwykle wybiórcze przestrzeganie prawa. 
Moim zdaniem sprawa ma od początku 
charakter politycznej zemsty, a Vano Mera-
bishvili jest ofiarą tej zemsty i więźniem po-
litycznym. Dlatego też jako Poseł na Sejm 
RP oraz Przewodnicząca Polsko-Gruziń-
skiej Grupy Parlamentarnej wielokrotnie 
zwracałam się do władz gruzińskich z proś-
bą o złagodzenie środka zapobiegawczego 
oraz uczciwy proces. 
Premier Merabishvili jeszcze jako Minister 
Spraw Wewnętrznych zreformował policję, 
znacząco ograniczył przestępczość i korup-
cję, tępił też agenturę sowiecką. Po dojściu 
do władzy Ivanishvilego otrzymał od niego 
propozycję przejścia do Gruzińskiego Ma-
rzenia. Odmówił, za co jeszcze w grudniu 
2012 roku wszczęto przeciwko niemu do-
chodzenie. Mimo iż stawiał się karnie na 
przesłuchania, nie utrudniał śledztwa, wy-
jeżdżał wielokrotnie z kraju (i wracał, czy-
li nie zamierzał uciekać przed wymiarem 
sprawiedliwości) w maju 2013 został osa-
dzony w więzieniu. 
Mała pojedyncza cela, twarde krzesło 
bez oparcia, twarda prycza… raz w tygo-
dniu prysznic. I zero kontaktów ze świa-
tem zewnętrznym. Nawet z rodziną. 
Zakaz widzeń, rozmów telefonicznych, 
korespondencji. Po kilku miesiącach udało 

się wywalczyć telewizor. To jedyne ustęp-
stwo tej europejskiej, demokratycznej bi-
dzinowskiej ekipy. I cztery wytoczone spra-
wy. Zeznających w nich świadków wzywano 
wcześniej na rozmowy, zastraszano...
Dwie z prowadzonych przeciwko Vano 
spraw już zakończono. Gruziński sąd skazał 
byłego premiera na karę pięciu lat pozba-
wienia wolności „za nadużycia finansowe 
i nadużycie uprawnień służbowych” oraz 
na cztery i pół roku za „doprowadzenie do 
śmierci osób protestujących podczas ma-
nifestacji w dniu 26 maja 2009”. Ponieważ 
w gruzińskim prawie karnym wyroki się su-
mują, przez co za każdy wyrok otrzymuje 
się oddzielną karę, były premier otrzymał 
został łącznie karę 9,5 lat pozbawienia wol-
ności. Sąd dodatkowo skazał Vano Mera-
bishvili na karę 1,5 roku zakazu pełnienia 
funkcji publicznych.
Ot, demokratyczna droga Gruzji do UE.
Podczas jednej ze spraw sądowych, w któ-
rych brałam udział, Vano miał wystąpienie. 
Podziękował mi za wszystko, co robię, za 
to że przyjechałam, nazwał swoim przyja-
cielem. Pozdrowił też Braci Ukraińców, 
pogratulował im wygranej. Pewnie liczy na 
podobne zmiany w swoim kraju… Ale czy 
społeczeństwo gruzińskie dojrzało już do 
zmian? Boję się że nie.

Gruzja… czy to właśnie tu 
czeka nas kolejna rewolucja, 
kolejny Majdan, kolejne Ofiary???

Dziś ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. 
Jest źle. Od wyborów parlamentarnych, 
które odbyły się jesienią 2012 roku stanęły 
inwestycje. Rośnie bieda, bezrobocie 
i przestępczość. Rosja systematycznie dokonuje 
przesunięć granicy gruzińsko-osetyjskiej. 
Władze Gruzji milczą, nie słychać protestów.

Na zdjęciu Vano Merabishvili oraz Poseł Małgorzata Gosiewska.  
Zdjęcie zrobione podczas wizyty Pani Poseł w Gruzji, przed zatrzymaniem byłego Premiera.
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– Pani Poseł, należy Pani do 
grupy najstarszych współpra-
cowników Prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego. Należała Pani 
przecież jeszcze do Porozu-
mienia Centrum. Czy pamięta 
Pani początki swojej działal-
ności politycznej? 
– Polityką zainteresował mnie 
Ojciec. To on nauczył mnie, że 
polityka, działalność społeczna 
to służba. To też spłacanie długu 
wobec tych, którym zawdzięcza-
my wolność. Naturalną dla mnie 
drogą był więc NZS, a potem 
praca w Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku.
Tam też rozpoczęła się moja 
współpraca z śp. Prof. Lechem Ka-
czyńskim. To zdecydowało o mojej 
dalszej drodze życiowej. Drodze 
niełatwej ale uczciwej. Przynależ-
ność do Porozumienia Centrum 
nie dawała przecież profitów. Ale 
czy pieniądze są w życiu najważ-
niejsze? 
– Jest Pani osobą niezwykle 
ciepłą, skuteczną i pracowitą. 
Widać, że kocha Pani ludzi 
i chce Pani dla nich pracować. 
– Przekonanie służenia sprawom 
ważnym, służenia Polsce daje mi 
dużo radości i satysfakcji. A jeśli 
tą służbę połączy się z działaniem 
na rzecz spraw bliskich ludziom 
zwyczajnym, czasem zagubio-
nych, szukaniem rozwiązań mo-
gących im pomóc… wtedy nasze 
życie ma sens. 
Stąd moje zaangażowanie 
w tworzenie spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, 
a następnie praca na rzecz miesz-
kańców Warszawy w rozmaitych 
strukturach samorządu. W 1998 
roku zostałam radną Gminy War-
szawa Bielany, zaś w 2002 roku 
Radną Warszawy. Moją pracę 
skoncentrowałam na sprawach 
bliskich mieszkańcom Warszawy, 
na szeroko rozumianej problema-
tyce społecznej. Zostałam wice-
przewodniczącą Komisji Pomocy 
Społecznej i Przeciwdziałania 
Patologiom w Radzie Warszawy, 
członkiem Społecznej Rady Osób 
Niepełnosprawnych przy Prezy-
dencie Warszawy, Przewodniczą-
cą Społecznej Rady w Ośrodku 
Terapii i Uzależnień Alkoholo-
wych. Kierowałam również Wy-
działem Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego. 
W 2004 roku zostałam Zastęp-
cą Burmistrza Dzielnicy Ursus, 
gdzie odpowiadałam za oświa-
tę, zasoby lokalowe oraz sprawy 
społeczne. Tu, spłacając dług 
wobec tych dzielnych i odważ-
nych ludzi, którzy odważyli się 
wyjść na tory w czerwcu 1976 
roku zorganizowałam pierwsze 
godne obchody tych wydarzeń. 
– W 2005 roku dzięki poparciu 
mieszkańców Warszawy zosta-
ła Pani wybrana Posłem na 
Sejm RP.
– Tak, to było dla mnie duże wy-
różnienie i odpowiedzialność. 
Głosy na mnie oddane wpłynę-
ły na kierunek dokonywanych 
w polityce społecznej zmian: 
ulgi prorodzinne, dłuższe urlo-

py macierzyńskie, becikowe, 
wzrost płacy minimalnej czy tak 
długo oczekiwana, coroczna wa-
loryzacja rent i emerytur. Jako 
wiceprzewodnicząca Komisji 
Polityki Społecznej oraz członek 
Komisji Rodziny i Spraw Kobiet 
doprowadziłam do przywróce-
nia Funduszu Alimentacyjnego, 
zlikwidowanego w poprzedniej 
kadencji przez SLD. Uchwalone 
ustawy były jednak dopiero po-
czątkiem niezbędnych i bardzo 
ważnych zmian.
 – Od wielu lat zajmuje się 
Pani również polityką wschod-
nią. W tym zakresie doradzała 

Pani także Prezydentowi, śp. 
Lechowi Kaczyńskiemu. Była 
Pani także organizatorem ak-
cji pomocy dzieciom z regionów 
objętych działaniami wojen-
nymi: Gruzji i Palestyny oraz 
akcji pomocy dla dzieci, które 
ucierpiały w trakcie pożaru 
domu w Kamieniu Pomor-
skim. O tym, jak trudne były to 
przedsięwzięcia świadczy m.in. 
fakt, że Polska była w tym cza-
sie jedynym krajem, któremu 
udało się wyrwać z piekła woj-
ny dzieci ze Strefy Gazy. Jak 
zaczęła się Pani działalność 
w Kancelarii Prezydenta? 

– Rozpoczynając pracę w Kan-
celarii Prezydenta RP, realizo-
wałam powierzone mi zadania, 
pisałam ekspertyzy i organizowa-
łam spotkania. Czułam jednak, 
że warto by było coś zmienić. 
Brakowało mi kontaktu z ludź-
mi, ich problemami, codzien-
nym życiem. To, co robiłam było 
oczywiście ważne i potrzebne, ale 
czułam, że mogłabym dać z sie-
bie więcej. 
Zaproponowałam Panu Prezy-
dentowi, osobie ciepłej i otwar-
tej na cierpienie innych zupełnie 
nową aktywność – zaangażowanie 
Kancelarii Prezydenta RP w dzia-

łania humanitarne na szczeblu 
międzynarodowym. Znalazłam 
zrozumienie i poparcie dla ta-
kich, prowadzonych przez Kan-
celarię Prezydenta, działań. 
Działań trudnych, wymagających 
olbrzymiej pracy i międzynarodo-
wej współpracy. 
– W 2010 r. powróciła Pani 
do samorządu, a następnie 
w 2011 r. do Sejmu VII kaden-
cji.
– Tak, moja praca chyba została 
doceniona przez wyborców, bo w 
wyborach samorządowych otrzy-
małam 37 182 głosy, co stanowi-
ło 16,96% wszystkich oddanych, 
ważnych głosów w moim okręgu. 
Był to drugi wynik w Warszawie i 
4 na Mazowszu. A w 2011 r. dzięki 
Państwa głosom wróciłam do Sej-
mu RP. 
Pracy poselskiej nie chcę jeszcze 
podsumowywać. Wiem, jak wiele 
jest do zrobienia. Ale zachęcam 
do zapoznania się z tym, co już 
udało się zdziałać. Zapraszam 
też do odwiedzenia mojego biu-
ra poselskiego, zlokalizowanego 
na warszawskiej Woli, przy ul. 
Żelaznej 75 oraz filii mojego 
biura, mieszczącej się przy ul. 
Bohaterów Warszawy 9 na war-
szawskim Ursusie. Zachęcam 
do odwiedzenia mojej strony in-
ternetowej, która mam nadzieję 
umożliwi Państwu częstszy kon-
takt i stanie się forum, na któ-
rym porozmawiamy o sprawach 
ważnych dla Państwa. Znajdą 
Państwo na niej wiele ciekawych 
informacji, mając jednocześnie 
możliwość uczestniczenia w wy-
mianie poglądów na temat funk-
cjonowania i problemów nękają-
cych kraj.

Poseł Małgorzata Gosiewska – 
doświadczony samorządowiec, 
poseł Prawa i Sprawiedliwości 
V i VII kadencji. Mocno zaan-
gażowana w codzienne sprawy 
mieszkańców Warszawy. Nie boi 
się nieść pomoc osobom bezrad-
nym i zagubionym. Wspierała 
przedsiębiorców z przejścia koło 
Dworca Centralnego, walczyła 
przeciwko likwidacji warszaw-
skich szkół… Była zawsze tam, 
gdzie potrzebna jest jej pomoc 
i wsparcie.

 Doradca Prezydenta RP śp. Lecha 
Kaczyńskiego w zakresie polityki 
wschodniej. Od wielu lat odważ-
nie wspiera walczących o demo-
krację Białorusinów, Czeczenów, 
Inguszów, Kazachów, Gruzinów. 
Z pomocą humanitarną dotarła 
do ogarniętej wojną Gruzji, na 
Haiti po trzęsieniu ziemi, poma-
gała dzieciom ze Strefy Gazy.

Od początku jest całym sercem z wal-
czącą o wolność i sprawiedliwość 
Ukrainą. Wspiera protestujących 
nie tylko od strony politycznej 
i humanitarnej, nie tylko gestem 
i głośnym słowem otuchy ale 
nawet staropolskim bigosem, 
legendarnym na całym Euromaj-
danie. Przewodnicząca Społecz-
nego Komitetu Polska Solidarna 
z Ukrainą.

„Przekonanie służenia sprawom ważnym, służenia 
Polsce daje mi dużo radości

 i satysfakcji. A jeśli tą służbę połączy się z działaniem 
na rzecz spraw bliskich ludziom zwyczajnym, czasem 

zagubionych, szukaniem rozwiązań mogących im 
pomóc… wtedy nasze życie ma sens.”


