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Czy to jest wizja,
jakiej oczekują mieszkańcy?

M

ieszkańcy Gocławia przedkładają nad źródła
odnawialne i ich promocję budowę linii
metra. Na Saskiej Kępie wiele dróg miejskich i chodników
wymaga remontu.
Grochów straszy odrapanymi kamienicami komunalnymi.
Brak jest odpowiedniej liczby przepraw
przez Wisłę, które
mogłyby zmniejszyć
poranne korki na
Pradze Południe. W
poprzednich latach
ograniczono
wieKrzysztof Wysocki
le
programów
proradny Dzielnicy Praga Południe
mujących, w ramach
obiektów miejskich,
zdrowie i kulturę.
Dużym problemem, który dotyka całe miasto, jest
obecnie znalezienie publicznej toalety.
W bieżącym roku do poszczególnych dzielnic,
w tym Pragi Południe, trafiła do konsultacji wizja
rozwoju miasta na najbliższe lata pod nazwą Warszawa 2030. Dokument okazał się niestety jedynie zbiorem pobożnych życzeń i spotkał
Głównym problemem
się ze zdecydowadużej części lokali komunalnych ną krytyką ze strony wszystkich klujest brak centralnego
bów radnych. Część
dzielnic wypowieogrzewania.
działa się na jego temat poprzez pryzmat swoich partykularnych potrzeb. Negatywnie opiniowała go na przykład
dzielnica Wawer, która od kilku lat boryka się z
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budową systemu kanalizacji i poprawą infrastruktury. W koncepcji Warszawa 2030 poświęconej tej dzielnicy,
aspekty te nie zostały w sposób wyraźny uwypuklone.
Praga Południe ma jeden z największych w Warszawie zasobów
lokalowych. Wielu młodych ludzi
chciałoby skorzystać z tej możliwości
pozyskania lokalu komunalnego. Na
drodze do osiągnięcia tego celu stoją oprócz kryteriów, jakie muszą spełnić zainteresowani, zbyt małe środki,
jakie dostaje dzielnica od „miasta”
na potrzebne remonty w swoim zasobie komunalnym. Głównym problemem dużej części lokali jest brak
centralnego ogrzewania. Ogrzewanie elektryczne generuje duże koszty
w okresie grzewczym, wielokrotnie
przekraczające sumę samego czynszu. W części lokali socjalnych występują jeszcze piece „kaflowe”, lub
tzw. „kozy”, czy też wspólne toalety.
To na pewno nie jest promocja ekologii na którą w tym dokumencie przykłada się wielką wagę. Na doprowadzenie całego zasobu lokalowego do
standardu potrzeba znacznych środków, a wyraźnego takiego zadania nie
ma w tej koncepcji.
Bardzo ważnym aspektem jest promowanie komunikacji elektrycznej,
jednakże w obecnej sytuacji finansowej większości mieszkańców Warszawy zakup samochodu elektrycznego jest na etapie marzenia. W całej
koncepcji są tylko pobożne życzenia
i dobre rady, ale jest widoczny brak
wyraźnego odwołania się do spraw
ważnych dla Prażan!

KURIER@KURIERPRASKI.PL

Zdrowych i rodzinnych
Świąt Wielkiej Nocy
i wszelkiego błogosławieństwa
od Zmartwychwstałego Pana
- życzy Krzysztof Wysocki,
Radny Dzielnicy Praga Południe
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Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” w Szpitalu Praskim, foto: P. Litwic
FOTO: Marcin Gruza

Z okazji Dnia Kobiet
wolontariuszki Dr Bajka
oraz Dr Jagna odwiedziły
i obdarowały prezentami
pacjentki szpitala.

C

hciałyśmy, żeby pacjentki również mogły celebrować swoje święto i poczuć się w Dzień Kobiet wyjątkowo i kobieco. Dlatego odwiedziłyśmy
je z upominkami w postacie kosmetyków
oraz z obowiązkowymi kwiatami. Nie byłybyśmy sobą, gdyby kwiaty nie były zrobione z balonów. Każdy „doktor clown” potrafi z balonów wyczarować najprzeróżniejsze
postacie i kształty. Po to, by chorzy w szpitalach mogli zapomnieć o chorobie i troskach związanych z hospitalizacją i rozłąką
z bliskimi, domem oraz odcięciem od normalnego, codziennego życia - mówi Anna
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Mossakowska, pełnomocniczka Fundacji
„Dr Clown” w Warszawie i „doktor clown”
o pseudonimie Dr Bajka.
8 marca balonowe kwiaty otrzymali również panowie. - Martwili się, co
ofiarują na
Dzień Kobiet
małżonkom,
przychodzącym
tego
dnia z wizytą, więc sami
prosili o taki
upominek i
przyjmowali
go z radością
- dodaje.
Dr Bajka i Dr Jagna są „doktorami clownami” - „leczą śmiechem” chorych w szpitalach, sięgając do repertuaru iluzji, czyli
„sztuczek magicznych”, klaunady, żonglerki, wciągając w świat interaktywnych zabaw,
a także rozmawiając z pacjentami o tym, co
leży na ich sercu i ich rodzin.
W Szpitalu Praskim kilkuosobowa kolo-

Praski

Wydawca
Grupa Project Sp. z o.o.
kurier@kurierpraski.pl
www.kurierpraski.pl
www.grupaproject.pl
https://www.facebook.com/kurierpraski
Nakład: 24000 egz.

rowa ekipa składa wizyty raz w tygodniu.
W Warszawie wolontariusze regularnie odwiedzają jeszcze pięć innych szpitali. W całej Polsce 600 „doktorów clownów” docie-

ra ze śmiechową kuracją rocznie do 60 000
osób.
Oprócz regularnych wizyt, wolontariusze
Fundacji organizują specjalne akcje i wydarzenia. W lutym, w ramach akcji „Wszystkiego dobrego dla chorego”, zanieśli pacjentom Szpitala Praskiego ponad dwieście
kartek i listów pełnych dobrych, ciepłych

myśli oraz życzeń powrotu do zdrowia,
przekazanych z okazji Światowego Dnia
Chorego.
- Pacjenci reagowali na listy radością i
wzruszeniem. Byli
poruszeni, że ktoś
o nich myśli i trzyma kciuki
za ich wyzdrowienie.
Szczególnie ciepło
witali kartki z rysunkami, wykonanymi
przez warszawskie przedszkolaki - opowiada Anna Mossakowska.
Fundacji „Dr Clown” można przekazać
1% podatku. Zebrane w ten sposób środki finansują „Terapię śmiechem” chorych
dzieci i seniorów, którą wolontariusze fundacji prowadzą w szpitalach i placówkach
specjalnych.

Obrączka
Pod koniec lutego w Decathlon
Gocław bądź Go Sport w Promenadzie zgubiłem obrączkę ślubną.
Od wewnątrz wygrawerowane
imię żony oraz data ślubu. Uczciwego znalazcę serdecznie proszę o
zwrot. Kontakt z redakcją na adres
kurier@kurierpraski.pl.
KURIER@KURIERPRASKI.PL

SZEWC
Grzegorz Paszkowski
Grochów, ul. Kinowa 23

600-855-713

PON. - PT. 10-18
szybko, tanio, solidnie
10% rabatu na hasło
”Kurier Praski”
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Rozmowa
z Andrzejem Szumowskim,
prezesem Stowarzyszenia
Polska Wódka, które jest
inicjatorem i patronem
Muzeum Polskiej Wódki
Polska Wódka jest jedyną globalną polską marką
produktową rozpoznawalną na całym świecie
i szanowaną ze względu na jakość
Polska Wódka - czy to wdzięczny temat na muzeum?
Powinniśmy być z niej dumni, tak jak inne kraje ze
swoich alkoholi?

Jest się czym chwalić - Polska Wódka jest jedyną globalną
polską marką produktową rozpoznawalną na całym świecie i szanowaną ze względu na jakość. Większość państw ma
swoje narodowe trunki, z których są dumne i je promują.
I - z tego co mi wiadomo w prawie każdym z nich są muzea tychże alkoholi. Są domy whisky, szampana, rumu czy
koniaku. Są także muzea wódki w krajach, które - oprócz
Polski - z niej słyną. Czas na nas. Mogę powiedzieć krótko: „Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie
gęsi, muzeum swej wódki mają”. Dla Polaków będzie to nostalgiczne, sentymentalne spotkanie, dla zagranicznych turystów - przypomnienie o polskiej wódce.

Na co zwiedzający mogą liczyć, odwiedzając Muzeum
Polskiej Wódki?

Niektórzy szeroko otworzą oczy, gdy dowiedzą się, że to
nie Rosja, a Polska jest kolebką tego alkoholu. Pokażemy
jego historię. Kilkusetletnią. Dłuższą niż historia koniaku.
W naszej kolekcji znajdzie się m.in. ponad 100-letni artefakt - miara z pieczęciami carskimi do mierzenia pojemności alkoholu. Przedstawimy główne ośrodki produkcji i
kierunki eksportu polskiej wódki. Pokażemy, jak wygląda
proces technologiczny i w jaki sposób produkuje się alkohol, aby można nazwać go Polską Wódką. Będziemy pokazywać wódkę w polskiej kulturze. Przecież scena w barze z
W W W. K U R I E R P R A S K I . P L
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„Popiołu i Diamentu” jest tak symboliczna,
jak mało która w polskim kinie. Co najistotniejsze, będziemy tłumaczyć, co właściwie
znaczy określenie Polska Wódka.

Polska Wódka nie równa się wódce produkowanej w Polsce?

Zgadza się. O tym, czym jest Polska Wódka,
mówi ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych,
której obowiązująca wersja weszła w życie w
13 stycznia 2013 roku. Aby wódka była polską w myśl jej zapisów, cały proces jej wyrobu musi się odbywać na terytorium Polski.
Tu musi się odbywać destylacja, rektyfikacja
i produkcja finalna. Polską Wódkę można
robić z określonych surowców. Z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, pszenżyta lub ziemniaka. Bez dodatku stosunkowo współczesnej kukurydzy ani melasy cukrowej. Jeśli te
kryteria nie są spełnione, mówimy o wódce
produkowanej w Polsce.

Muzeum będzie znajdowało się w dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”. Jak wiele z jej wyposażenia stanie się częścią muzealnych ekspozycji?

Niewiele, ponieważ po zakończeniu produkcji w Koneserze cały sprzęt został zdemontowany. Tylko budynek Rektyfikacji z
1897 roku, w którym powstają ekspozycje,
będzie łączył muzeum z dawną Wytwór-
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nią Wódek. On sam w sobie jest zabytkiem,
podlegającym ochronie konserwatora. Jeśli
nie artefakty, to przynajmniej mury będą
świadczyć o tym, że w tym miejscu odbywała się produkcja. Ciekawymi elementami, które wiążą się z dawnym Koneserem,
będą piece do wytwarzania pary technologicznej, stanowiące zdobny element aranżacji zrewitalizowanego budynku.

O muzeum zrobiło się głośno już przy
okazji poszukiwania m.in. przewodników. Z jakim odzewem spotkały się
oferty pracy?
Odbiło się to tak szerokim echem, że
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Wpłynęło kilka tysięcy CV. Świadczy to o
atrakcyjności samego miejsca i o chęci kandydatów zmierzenia się z nieznanym. Bo to
nie będzie zwykłe muzeum. To będzie jedyne na mapie Warszawy, a także całej Polski,
spotkanie z historią jednego z najbardziej
polskich produktów.

Kiedy muzeum otworzy drzwi przed
zwiedzającymi?

Muzeum otwieramy już w czerwcu bieżącego roku. Będziemy wtedy przyjmowali turystów, organizowali spotkania oraz eventy. Natomiast oficjalne przecięcie wstęgi
nastąpi we wrześniu wraz z otwarciem całego Centrum Praskiego Koneser.

Rozmawiał: Marcin Gruza

Firma BUDOKRUSZ
zatrudni pracownika na stanowisku DOZORCA
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Księżnej Anny
Wymagania: dyspozycyjność
CV na adres: k.krasienko@budokrusz.pl tel: 514-604-050
KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Wielu jest takich, którzy jeszcze naprawiają zepsute
parasole?

Ludzie jeszcze przynoszą do mnie swoje parasole. Z różnych
powodów. Zwykle przyzwyczajają się do nich. Są to czasami pamiątki rodzinne po mamie czy babci, wyciągnięte z
dna szafy. Przychodzą z podartym płótnem albo połamanymi drutami. Ich wymiana kosztuje 14 złotych, a nowy,
solidny parasol jest dużo droższy. Na szczęście jest wielu
klientów, którzy uważają, że zepsute rzeczy opłaca się i da
się naprawić.

Jak została Pani parasolniczką?

Barbara Szafrańska prowadzi
zakład parasolniczy
przy Skaryszewskiej 6.
Szyje, naprawia i sprzedaje
parasole od 38 lat.
Na Pradze Południe pracuje
w tym zawodzie jako jedyna,
choć do końca lat 90. zakładów,
jak jej, było kilka.

Moi rodzice byli parasolnikami. Firmę założyła moja matka. Od 1957 roku prowadziła zakład przy ulicy Grochowskiej 274 w jednym z tamtejszych pawilonów. Pawilony z
czasem rozebrano, a zakład przeniesiono tu, na Skaryszewską. Dziś w miejscu dawnego zakładu przy Grochowskiej
znajduje się urząd dzielnicy Praga Południe. Powiem szczerze - na początku nie chciałam naprawiać parasoli, tylko
pracować w biurze. Ale kiedy miałam 18 lat, moja mama
poszła na emeryturę i przekazała mi zakład przy Skaryszewskiej. I prowadzę go już od ponad 38 lat. Naprawą parasoli
zajmowały się również moje dwie siostry, które prowadziły
swój zakład przy Ząbkowskiej.

Potrzebne był kurs?

Żeby prowadzić taką działalność trzeba było zdać egzamin czeladniczy w Cechu Rzemiosł Różnych. Uczyłam się
z książki „Parasolnictwo” Józefa Ryczera z 1956 roku, na

Kiedyś było więcej klientów i sporo pracy.
Miało się jeden parasol i się go szanowało.

przerwach między lekcjami. Książkę mam do dziś, przechowuję ją jak relikwię. Nie musiałam odbywać kursu praktycznego, ponieważ moi rodzice trudnili się tym fachem, a
je dorastałam w świecie parasoli i od najmłodszych lat potrafiłam sama je naprawiać.

Jest Pani jedyną parasolniczką na Pradze Południe?

Kiedyś było więcej klientów i sporo pracy. Miało się jeden
parasol i się go szanowało. Zakładów parasolniczych też
było więcej. Był przy Kijowskiej, przy Lubelskiej, na placu
Szembeka również. Ruch był na tyle duży, że moi rodzice
swego czasu zatrudniali pracownika. Kiedy ja przejęłam zakład, naprawiałam parasole razem z mężem. Dziś ze wszystkimi zamówieniami radzę sobie sama, ponieważ zalała nas
tania chińszczyzna i pracy jest mniej. Ludzie cześciej wyrzucają parasole. Niestety, parasolnictwo upada. Podobnie jest
z szewcami czy krawcowymi. Żeby się utrzymać sprzedaję
również parasole, także te, które sama wykonuję. Są dobrej
jakości, solidniejsze. Ceny droższe od tych chińskich, dlatego, że dobry parasol ma mocne, stalowe druty. Parasole
są cięższe, ale bardzie wytrzymałe.

Każdy parasol da się uratować?

Każdy, bez wyjątku. Jeśli jest taka potrzeba sama dorabiam druty. Na szczęście jeszcze są miejsca, gdzie można
dokupić brakujące elementy, jak rączki i inne drobiazgi
potrzebne przy naprawach. Częstochowa był kiedyś zagłębiem parasolnictwa. Dziś zostało tam kilka miejsc, w
których można zamówić części do parasoli. Bez wątpienia kończy się pewna epoka dla parasolnictwa. Szkoda,
ponieważ ludzie wciąż potrzebować będą niewielkich napraw, aby nie wyrzucać do śmieci rzeczy, które mogą długo jeszcze posłużyć.

Marek Borkowski
Radny Dzielnicy Praga Południe
www.marekborkowski.pl

P

owoli zaczynają docierać
do nas sygnały
o zbliżającej się
kampanii wyborczej w Warszawie.
Jeden z kandydatów już odbywa spotkania z mieszkańcami we wszystkich dzielnicach, drugi, za kilka dni, jak już zostanie oficjalnie ogłoszony kandydatem,
rozpocznie tę samą procedurę.
Jednakże wielu zwykłych obserwatorów polityki, nawet tej samorządowej,
nie mówiąc już o Wyborcach, nie uświadamia sobie w pełni (lub nie uświadamia wcale), że o wynikach wyborów do
Rady Miasta i Rad Dzielnic nie decyduW W W. K U R I E R P R A S K I . P L

ją wyłącznie głosy wyborców.
Już ponad 200 lat temu, w uchodzącej za
ojczyznę demokracji Ameryce, narodziła
się jedna z najskuteczniejszych metod manipulacji wynikami wyborów.
Mowa o tak zwanym gerrymandering,
czyli takim wyznaczaniu okręgów wyborczych, aby startujący w nich kandydaci mieli jak największe szanse na wygraną. Nazwa
pochodzi o nazwiska Elbridge Gerrego, wiceprezydenta USA, który, gdy jeszcze piastował urząd Gubernatora Massachusetts,
zasłynął wyjątkowo „kreatywnym” podejściem do wyznaczania granic okręgów wyborczych. Jego działaniom przyświecał jeden cel! Było nim takie wyznaczenie granic

KURIER@KURIERPRASKI.PL

okręgów wyborczych, by kandydaci jego
ugrupowania mieli jak największe szanse
na wygraną.
W Polsce przykładem gerrymanderingu
były zmiany w ordynacji wyborczej dokonane w 2011 roku, podczas rządów koalicji
Platformy Obywatelskiej i PSL. Ale dlaczego o tym piszę?
Otóż w czwartek, 22 marca, na sesji Rady
M. St. Warszawy, mająca w niej większość
Platforma Obywatelska przyjęła zmiany dotyczące wyznaczenia okręgów wyborczych
w listopadowych wyborach do Rad Dzielnic
i Rady Miasta Stołecznego Warszawa.
Zapytacie Państwo czemu mają służyć te
zmiany? Odpowiedz właśnie przed chwi-

Rozmawiał: Marcin Gruza

lą przeczytaliście powyżej. Zmiany te w
mniejszym lub większym stopniu dotyczą
WSZYSTKICH osiemnastu dzielnic Warszawy. Trzy dzielnice, gdzie takich manipulacji dokonano najwięcej to Białołęka i dwie
Pragi: Północ i Południe.
Oczywiście w odpowiedzi na słuszne
wątpliwości usłyszycie Państwo wyjaśnienia, że ma to służyć wygodzie wyborców itp.
Ale o jakiej wygodzie mówimy, jeśli ludzie
przyzwyczaili się do istniejących okręgów
od wielu lat, a teraz nagle decyzją „przy zielonym stoliku” zostali potraktowani przedmiotowo?
Animatorzy tych zmian próbują zasłaniać się nowelizacją Kodeksu wyborczego,
ale ten nakazuje jedynie zmiany w okręgach
dziewięcio-mandatowych, których w Warszawie było raptem dwa!
Prawda jest prosta - tego rodzaju zmiany w Stolicy mają służyć ludziom aktualnie rządzącym miastem! Czyli przyczynić
się do uzyskania przez nich lepszego wyniku wyborczego.
Czy się to uda? Zobaczymy już jesienią.

Kurier Praski
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Reportaż Igi Cichoń - ethnoadventure

Swanetia (Gruzja) przez długi czas pozostawała krainą z pogranicza legend.
Najpiękniejsza, najbardziej niedostępna. Ojczyzna Swanów. Kim są Swanowie?
Teorii na ten temat jest wiele, jednak jak sami mówią – nie są Gruzinami. Są Swanami.

C

o sprawia, że Swanowie są Swana- przepaściami. Na parkingu zaczepia mnie
mi? Po pierwsze kochają Swanetię. Swan w ciemnych okularach – Kacha. ToPo drugie kochają wolność. I jesz- warzyszy mu jeden staruszek i dwójka incze swoje góry. Co jeszcze? Mają swój wła- nych mężczyzn.
sny, niepisany język, swoją kulturę, swoje
– Kuda? Mestia? My sami z Mestii, zaskarby i swoje tajemnice, których zazdro- raz pojedziemy, nie ma problemu! – Błysk
śnie strzegą. Każdy w Swanetii jest spad- ciemnych okularów w ostatnich promiekobiercą wielowiekowej tradycji. Legend niach zachodzącego nad lotniskiem w Kuo swoich przodkach, ginących w mrokach taisi słońca powinien mnie ostrzec, że
dziejów. Obyczajów, których sensu nie poj- kierowca nie powiedział całej prawdy. Ostamie już nikt z zewnątrz. Po swaneckich cer- tecznie jednak miarą wyjazdów do Gruzji
kwiach rozsiane są pamiątki przeszłości. jest przygoda.
Kluczy dalej strzegą
A większość przywyznaczone do tego
gód
w Gruzji niebezIga Cichoń - Antropolog kultury,
rody, górami władapiecznie łączy się ze
zafascynowana Zakaukaziem
ją dawni bogowie, a
słynną gruzińską czaoraz egzotyką krajów Azji Centralnej.
rytm życia wyznaczą (rodzaj winiaku,
Od lat wyjeżdża w poszukiwaniu
czają Słońce, Księżyc
domowej produkcji).
autentycznych przeżyć i emocji
i cztery żywioły. PoW ten sposób kilkazwiązanych z duchowością
nad tym wszystkim
dziesiąt kilometrów
rdzennych mieszkańców gór,
zaś są dwa najświętza lotniskiem zatrzyoraz nomadów stepów i pustyni.
sze prawa – prawo
mujemy się aby naFB: ethnoadventure
gościnności i prawo
pić się i poznakomić.
krwawej zemsty.
Mniej więcej wiem
W początku XX wieku Swanetia poznała co to oznacza. A więc najpierw pijemy pod
koło, zaczęły powstawać drogi, a po okre- sklepem, trzy obowiązkowe toasty, a potem
sie chaosu lat 90-tych cieszy się stabilizacją kolejne, których nie wypada odmówić, poi świeżym wybuchem ruchu turystycznego. tem pijemy w samochodzie, następnie na
Jak wygląda turystyka po swanecku?
parkingu, potem tańczymy na stacji benzyMoją pierwszą podróż do Swanetii roz- nowej – wszyscy zapewniają mnie, że będą
poczęłam o 21 w nocy, na lotnisku w Kuta- mnie wozić do Mestii za darmo, żebym tylisi. Czy da się o tej porze dojechać nocą do ko została w Gruzji! Następnie świta. BuMestii? Wydawało mi się to wątpliwe, dro- dzę się na bazarze w Zugdidi. Trwa poranga jest niebezpiecznie kręta, nad głębokimi na krzątanina, odziane na czarno, starsze

kobiety rozstawiają swoje stoiska. Wynoszą
arbuzy, pomidory, ogórki, butelki domowego wina oraz domowej roboty sery i kefiry.
Kierowca otwiera drzwi i z szarmanckim
gestem podaje mi jednorazowy kubeczek z
gorącym napojem – pochodzącym zapewne z zardzewiałego automatu, przy którym

KURIER@KURIERPRASKI.PL

zatrzymał się nasz samochód.
Cappucino! – cudownie! Za chwilę zjawia się także szlachtowany na gazecie przed
straganem arbuz. Ledwie trzymam się na
nogach, głowę rozsadza pulsujący ból i
zbiera się na mdłości. A jednak ktoś ma tego
poranka gorzej.

W W W. K U R I E R P R A S K I . P L
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Sękacz Królewski
niezastąpiony na każdą okazję!
Do kupienia
w najlepszych sklepach

Sekacz Krolewski tradycyjny 70g

W W W. K U R I E R P R A S K I . P L

Sękac Królewski kostka w polewie mix 70g

KURIER@KURIERPRASKI.PL

Sękacz Królewski tradycyjny 300g

Praski

