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Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz 

Zwracamy się do Prezydent miasta Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, w związku z pismem, któ-

re dostaliśmy od rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, 

w sprawie objęcia obsługą autobusową kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Dewajtis poprzez wprowadze-

nie specjalnej komunikacji miejskiej, autobusu elektrycznego, który by łączył najlepiej jedną ze stacji metra 

właśnie z ulicą Dewajtis, znajdującą się, jak wiadomo – przynajmniej wszyscy warszawiacy o tym wiedzą – 

na uboczu; jest tam ponad 1 km czy około 1 km drogi prowadzącej przez las, przez tereny nie zawsze bez-

pieczne. 

Najważniejszy fragment wspomnianego skierowanego do nas listu dotyczy tego, że wspomniany autobus 

elektryczny, który byłby wprowadzony, wyeliminowałby swoiste wykluczenie mniej sprawnych studentów 

i pracowników. Szczególnie ta właśnie grupa ludzi jest narażona na niebezpieczeństwa i trud w docieraniu do 

uczelni, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych czy po zapadnięciu zmroku. Oczywiście do-

tyczy to nie tylko niepełnosprawnych, ale de facto wszystkich, którzy muszą w godzinach wieczornych iść na 

zajęcia albo wracać z zajęć na tejże uczelni. Wydaje się, że postulat, o którym tu mowa, jest jak najbardziej 

właściwy. Byłyby oczywiście zachowane warunki ekologiczne tegoż transportu, bo przez las, rzecz jasna, 

inne samochody nie powinny tak często jeździć. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowa-

dzenie autobusu na stałej linii, kursującego co mniej więcej 15–20 minut. 

Razem z panem senatorem Janem Marią Jackowskim bardzo proszę o udzielenie jednoznacznej odpowie-

dzi na naszą prośbę, i to odpowiedzi, która byłaby skierowana do Senatu, ale w której – bardzo byśmy o to 

prosili – nie byłoby akapitu zawierającego stwierdzenie, że jest to w gestii dzielnicowych władz Warszawy, 

ponieważ nie uważamy, by tego typu – przepraszam za słowo – spychologia była dobrym sposobem na nie-

podejmowanie decyzji. To jest w gestii Pani Prezydent i decyzja Pani Prezydent byłaby tutaj wiążącą, nieza-

leżnie od lepszej czy gorszej woli władz dzielnicy Warszawa-Bielany w tej kwestii. 
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