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We wtorek, 19 czerwca, o godz. 12.00
z placu Zamkowego ruszy∏a zapowiada-
na wczeÊniej manifestacja pracowników
ochrony zdrowia z ca∏ej Polski. Ten bia∏y
pokojowy marsz zosta∏ zorganizowany
przez Ogólnopolski Zwiàzek Zawodowy
Piel´gniarek i Po∏o˝nych. W strugach
ulewnego deszczu kilkanaÊcie tysi´cy pie-
l´gniarek, lekarzy i przedstawicieli innych
zawodów medycznych przesz∏o Traktem
Królewskim pod Sejm RP, a nast´pnie pod
Kancelari´ Prezesa Rady Ministrów. Oko-
∏o godz. 15.00 wesz∏a tam delegacja,
która mia∏a przekazaç premierowi petycj´
z postulatami Êrodowisk medycznych.
Szef rzàdu, podobnie jak wczeÊniej mar-
sza∏ek sejmu, nie znalaz∏ dla niej czasu.
Delegacja postanowi∏a nie opuszczaç
gmachu kancelarii. 

Kiedy po trzech godzinach dosz∏o wresz-
cie do spotkania, ale tylko z wicepremie-
rem, cztery piel´gniarki: Dorota Gardias,
przewodniczàca Zarzàdu Krajowego
OZZPiP, Longina Karczmarska, wice-
przewodniczàca ZK OZZPiP oraz Iwona
Borchulska i Janina ZaraÊ, cz∏onkinie 
ZK OZZPiP zdecydowa∏y si´ poczekaç na premiera. I wtedy ich Êwia-
tem sta∏ si´ pokój nr 7, w którym sp´dzi∏y 7 nocy i 6 dni.
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Namioty rozstawione sà na trawni-
ku wzd∏u˝ ogrodzenia Parku ¸a-
zienkowskiego, pomi´dzy wej-
Êciem do Ogrodu Botanicznego
a wejÊciem do ¸azienek. WÊród
nich, niemal od poczàtku jest na-
miot naszego szpitala, rozbity
w pobli˝u biura. Zamieszkujà go
trzy kole˝anki: Barbara Syta, 
Julia Ros∏oƒska i Emilia Kaczyƒska. 

Na listach poparcia protestu Êro-
dowisk medycznych, które sà do-
st´pne w biurze Komitetu Protesta-
cyjnego, podpisujà si´ ciàgle no-
we osoby. Pracownicy szpitali war-
szawskich i ró˝nych firm, a tak˝e
osoby prywatne odwiedzajà mia-
steczko. Pytajà czy potrzebna jest
jakaÊ pomoc rzeczowa, oferujà
mo˝liwoÊç skorzystania w ich do-
mach z kàpieli, wspierajà je tak˝e
finansowo. 

Ludzie przynoszà zarówno ˝ywnoÊç,
jak i Êrodki czystoÊci, Êpiwory, koce,
karimaty, namioty i ciep∏à odzie˝,
ogromnie przydatnà ze wzgl´du na
zmiennà pogod´ i zimne noce. Po
tygodniu w miasteczku pojawi∏ si´
telewizor. Jego mieszkaƒcy, bardzo
wdzi´czni anonimowemu darczyƒ-
cy, mówià, ˝e „wreszcie miasteczko
przesta∏o byç Êlepe”.

Wiele osób na znak solidarnoÊci
z medykami nosi bia∏e wstà˝eczki.
Wyrazy poparcia p∏ynà od ludzi
przeje˝d˝ajàcych Alejami Ujazdow-
skimi prywatnymi samochodami,
taksówkarzy, kierowców autobusów
i karetek pogotowia ratunkowego.
Kierowcy uruchamiajà klaksony,
machajà, pokazujà znak zwyci´-
stwa. 25 czerwca w centrum War-
szawy na restaurowanej w∏aÊnie
palmie na placu gen. Charlesa de
Gaulle’a zwis∏ czepek piel´gniarki.
To tak˝e znak solidarnoÊci z prote-
stujàcà s∏u˝bà zdrowia.

W piàtym dniu funkcjonowania
miasteczka ukaza∏ si´ pierwszy nu-
mer „Bia∏ego Protestu”. W tym spe-
cjalnym biuletynie OZZPiP publiko-
wane sà informacje o codziennym
dniu w miasteczku oraz dokumenty
i informacje o dzia∏aniach, jakie
w zaistnia∏ej sytuacji podejmujà ró˝-

ne organizacje zwiàzkowe. Wszystkie numery „Bia∏ego Protestu” mo˝na
znaleêç na www.woipip.pl.

Podczas weekendu, który rozpoczà∏ si´ 29 czerwca, piel´gniarki wspólnie
z lekarzami zorganizowa∏y bezp∏atne badania profilaktyczne i porady dla
mieszkaƒców Warszawy. W ten sposób chcà im wyraziç swojà wdzi´cznoÊç
za codziennà pomoc i okazywanà wcià˝ sympati´. 
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Zbiórka na placu Zamkowym

Pod siedzibà Prezydenta RP

Nasze kole˝anki – od lewej: Barbara Syta, Renata Nowak i Danuta Jaszczak

Kol. Emilia Kaczyƒska z emerytowanym pracownikiem naszego szpitala,
który podarowa∏ protestujàcym materac

Nasze Kole˝anki – od lewej: Julia Ros∏oƒska i Bo˝ena Kisiel

Na Wiejskiej

Pod Kancelarià Premiera
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Redakcja: Jak si´ Pani
dziÊ czuje, jak ocenia 
Pani to, co si´ wydarzy-
∏o i nadal trwa, czyli ko-
lejny bia∏y protest? 

Longina Karczmarska:
Przede wszystkim je-
stem zbudowana soli-
darnoÊcià Êrodowiska,
determinacjà kole˝a-
nek i kolegów oraz
sympatià spo∏eczeƒ-
stwa, która jest po naszej stronie. Bo w proteÊcie nie jesteÊmy osamotnione. Wspierajà
nas lekarze, ratownicy i przedstawiciele innych zawodów medycznych, a tak˝e zupe∏nie
innych bran˝. No i mieszkaƒcy Warszawy. Dlatego du˝o czasu sp´dzam w miasteczku,
które powsta∏o spontanicznie na znak solidarnoÊci ze mnà i trzema kole˝ankami z za-
rzàdu zwiàzku, kiedy po manifestacji zdecydowa∏yÊmy si´ zaczekaç w kancelarii na spo-
tkanie z panem premierem. 

R.: Czy naprawd´ nie zdawa∏y sobie Panie sprawy z tego, co si´ dzieje na zewnàtrz, ˝e
jest miasteczko, ˝e ludzie przynoszà rzeczy niezb´dne jego mieszkaƒcom, ˝e spo∏eczeƒ-
stwo Was popiera?

L. K.: Nie mia∏yÊmy o tym poj´cia. Pokój nr 7 znajduje si´ w ∏àczniku pomi´dzy
Alejami Ujazdowskim i Alejà Szucha. To bardzo ruchliwe ulice. Nie dociera∏y do
nas odg∏osy ˝ycia w miasteczku. By∏yÊmy izolowane. Nie mia∏yÊmy radia, telewizora,
do ∏azienki musia∏yÊmy chodziç szlakiem wytyczonym barierkami. Przez „opiekunów”
nie by∏yÊmy o niczym informowane, a strona rzàdowa i pos∏anki po prostu nas oszuki-
wa∏y. KtóregoÊ dnia pan minister Piecha powiedzia∏ nam, ˝e protestuje 6 piel´gnia-
rek, którym towarzyszy t∏um dziennikarzy i polityków. Teraz wiem, ˝e to by∏a nieprawda.

R.: Niedawno pewien publicysta stwierdzi∏, ˝e piel´gniarka to wymierajàcy zawód, po-
dobnie jak bednarz...

L. K.: To zdumiewajàce. Cz∏owiek wykszta∏cony a nie wie, ˝e polskie spo∏eczeƒstwo
starzeje si´, tak jak i spo∏eczeƒstwa wielu innych krajów europejskich, a ludzie starsi
cz´Êciej potrzebujà opieki medycznej i potrzebujà tak˝e nas. Przecie˝ w Polsce na
1000 mieszkaƒców przypada tylko 5 pracujàcych w zawodzie piel´gniarek i po∏o˝-
nych, podczas gdy np. we Francji 7,5, w Czechach 8,1, a w Niemczech 9,6.
W Europie wskaênik ten wynosi 8,6. U nas jest najni˝szy i od kilku lat w szpitalach pie-
l´gniarek brakuje. Dziwi´ si´, ˝e dziennikarze wypowiadajà si´ o sprawach czy zjawi-
skach, o których niewiele wiedzà. W ten sposób wprowadzajà ludzi w b∏àd i dezinfor-
mujà opini´ publicznà. 

R.: Co b´dzie dalej?

L. K.: Czekamy na jutrzejsze rozmowy z rzàdem. Wiemy ju˝, ˝e z upowa˝nienia pre-
miera b´dzie je prowadzi∏ pan minister Religa. Wczoraj odwiedzi∏ nas w miasteczku.
Chcemy wierzyç, ˝e lekarz znajàcy doskonale problemy s∏u˝by zdrowia nie zlekcewa˝y
naszych postulatów. Podoba mi si´ najnowszy pomys∏ pana ministra, dotyczàcy podnie-
sienia sk∏adki zdrowotnej. Tylko czy uda mu si´ przekonaç do tego premiera? W ka˝-
dym bàdê razie my nie rezygnujemy z walki i mamy nadziej´, ˝e po ostatnich trudnych
doÊwiadczeniach Êrodowisko medyczne nie da si´ ju˝ sk∏óciç ani podzieliç. 

R.: Dzi´kujemy za rozmow´. 
BBiiuulleettyynn  SSzzppiittaallaa  WWoollsskkiieeggoo
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g o Ê ç  n u m e r u
Tymczasem w Alejach Ujazdowskich
przed Kancelarià Premiera, oddzie-
lonà od ulicy metalowymi barierka-
mi, za którymi sta∏o kilkudziesi´ciu
policjantów, zosta∏y piel´gniarki. 
Postanowi∏y, ˝e nie odejdà stàd, 
dopóki ich kole˝anki nie wyjdà
z kancelarii. Mija∏y d∏ugie godziny.
Rano, o godz. 7.19 policja zepchn´-
∏a je z jezdni pod ogrodzenie ¸azie-
nek, otoczy∏a Êcis∏ym kordonem
i przez kilka godzin nie wypuszcza∏a
nawet do ∏azienki. Wskutek akcji poli-
cyjnej dwie piel´gniarki zosta∏y prze-
wiezione do szpitala. 

Tak powsta∏o Bia∏e Miasteczko, roz-
rastajàce si´ z dnia na dzieƒ, które
dzi´ki ˝yczliwoÊci i ogromnej pomocy
warszawiaków zorganizowa∏o swoje
w∏asne ˝ycie. Pomimo polowych
warunków miasteczko t´tni ˝yciem,
a wszyscy jego mieszkaƒcy majà za-
bezpieczone podstawowe potrzeby.
I wprawdzie policjanci nadal stojà
wzd∏u˝ Êcie˝ki rowerowej na ca∏ej je-
go d∏ugoÊci, ale ju˝ nie jeden obok
drugiego, jak na poczàtku, tylko co
kilka metrów i jest ich zdecydowanie
mniej.

Gdy piel´gniarki przebywajàce w kancelarii
rozpocz´∏y g∏odówk´, do g∏odówki przystà-
pi∏o równie˝ kilka ich kole˝anek w miastecz-
ku. Wówczas, w ósmym dniu protestu, zu-
pe∏nie niespodziewanie dosz∏o do d∏ugo
oczekiwanego spotkania z premierem. Po
niemal dwugodzinnej rozmowie cztery pie-
l´gniarki opuÊci∏y jego siedzib´. Uda∏y si´
prosto do Bia∏ego Miasteczka. Dorota Gar-
dias powiedzia∏a wszystkim tam obecnym:
„JesteÊmy w tym samym punkcie, co tydzieƒ
temu. Na razie nic si´ nie zmieni∏o.” i za-
apelowa∏a: „Zostaƒcie z nami, to nie jest
koniec”. Zapad∏a decyzja, ˝e protest b´dzie
trwa∏ nadal. Wszyscy czekamy, co przyniosà
kolejne rozmowy strony spo∏ecznej z rzà-
dem.

W miasteczku panuje porzàdek. Ma ono
swój regulamin. Bezpieczeƒstwa miesz-
kaƒców strzegà zwiàzkowcy z „Sierpnia
80”. Jest tu ca∏odobowy bar, zorganizo-
wany przez wolontariuszy w pierwszym
dniu istnienia miasteczka. Protestujàcy
w ka˝dej chwili mogà dostaç coÊ do je-
dzenia, a tak˝e wod´, soki, herbat´ lub
kaw´. Codziennie wydawane sà ciep∏e
posi∏ki. 

Uczestnicy protestu starajà si´ nie zak∏ócaç
normalnego ˝ycia stolicy. Na przyk∏ad
w niedziele przerywajà na kilka godzin ak-
cj´ przypominania o swojej obecnoÊci
przed Kancelarià Premiera, z uwagi na
koncert chopinowski w ¸azienkach. Akcja
prowadzona jest od 20 czerwca, kiedy
rankiem policja zepchn´∏a protestujàce
przez noc piel´gniarki z jezdni. Polega na
tym, ˝e 19 minut po ka˝dej godzinie
mieszkaƒcy miasteczka przez 30 minut ha-
∏asujà u˝ywajàc gwizdków, tràbek, b´b-
nów, tamburyn, syreny stra˝ackiej i tzw.
grzechotek, czyli plastikowych butelek
z drobnymi monetami w Êrodku. Oczywi-
Êcie z wyjàtkiem ciszy nocnej, która obo-
wiàzuje tu od 22.00 do 6.00.

Protest ma charakter rotacyjny. Piel´gniarki,
lekarze, ratownicy medyczni i reprezentanci
innych grup zawodowych przyje˝d˝ajà do
Warszawy z wielu zakàtków kraju. Jedni wy-
je˝d˝ajà, a na ich miejsce przyje˝d˝ajà na-
st´pni. Na samym poczàtku w miasteczku
by∏y 3 namioty, a 1 lipca 142. Z soboty na
niedziel´ – 30.06/1.07 – nocowa∏o tu oko-
∏o 300 osób. Biuro Komitetu Protestacyjnego OZZPiP odnotowuje co-
dziennie przyjazdy delegacji medyków z ró˝nych regionów. Niektóre przy-
bywajà do miasteczka tylko na jeden dzieƒ, inne zostajà d∏u˝ej. Wszyst-
kie osoby, które decydujà si´ spaç w namiotach sà zarejestrowane. 
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Od prawej: Longina Karczmarska i Dorota Gardias po wyjÊciu
z Kancelarii Premiera

Pierwsza noc w Alejach Ujazdowskich

Ju˝ Êwita

Pierwszy dzieƒ w Bia∏ym Miasteczku

Przypominamy o swojej obecnoÊci

Jest nas coraz wi´cej

Para m∏odych lekarzy

Dzi´kujemy


