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   W ostatni piątek 13 lutego  o godzinie 16.00 wyjechały na ulice Warszawy oflagowane taksówki. Zebrane w 

kilku punktach miasta, ruszyły by spotkać się w centrum. Koledzy zjeżdżali się z różnych kierunków jako cel 

mając okolice Dworca Centralnego i w szybkim czasie zablokowali przejazd przez centrum Warszawy.

   Organizatorzy (niech pozostaną anonimowi) dobrze zorganizowali wydarzenie. Pośród protestujących były 

kolportowane ulotki z planowanymi trasami przejazdu, a odpowiednie aplikacje zapewniały łączność i 

umożliwiały komunikację.  Jako, że protest i jego forma miały być niespodzianką dla służb porządkowych, na 

ulicach zapanował najpierw bałagan i nerwowe krążenie radiowozów, także po torowiskach tramwajowych, a 

później paraliż ruchu w całym centrum. 

   Taksówki były wszędzie i nigdzie. Emilii Plater, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, Wspólna, Żurawia... 

Wreszcie zebrane w zwartą kolumnę ok. 100 taksówek (tylko!) sparaliżowało totalnie Aleje Jerozolimskie w 

centrum. Należy dodać, że kierowcy starali się wykonywać wszystkie manewry prawidłowo nie narażając się 

na mandaty. Robili to chyba dość skutecznie - nikt nie został ukarany ! Trzeba pamiętać, że protest miał jednak 

charakter ostrzegawczy, trwał tyko godzinę. Ok. 17.00 kierowcy rozjechali się, jednak jazda samochodem po 

centrum wracała do normy jeszcze długi czas. 
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   Nasz Miś - czyli Uberowóz też był na miejscu ! Co prawda stał przy rondzie Czterdziestolatka, ale aktywnie 
dymił, błyskał a nawet trąbił, dzielnie dzierżąc nad sobą transparent z napisem „DOŚĆ BEZPRAWIA !”. Co 
prawda w pewnym momencie przestał dymić - ale to na prośbę policjantów z WRD: „Panowie! Możecie tu 
demonstrować, błyskać i trąbić, ale nie dymcie, bo jest już kilkadziesiąt zgłoszeń o płonącym samochodzie ! 
PROSIMY !”  Załoga Uberowozu, ugięła się (co znaczy kultura !) szczególnie, że protest dobiegał końca. 

    Media - nie dopisały. Nic dziwnego zresztą, w trosce o tajemnice i efekt zaskoczenia, nikt ich nie powiadamiał. 
Był jednak obecny pan reporter z Gazeta.pl. Zrobił kilka zdjęć, postarał się o kontakt do naszej redakcji (byliśmy 
widoczni !)  i poprosił o kilka słów. Na naszym facebook’owym profilu możecie znaleźć odnośnik do tej relacji na 
Gazeta.pl. Jest rzetelna i zgodna z „linią polityczną”. Dziękujemy ! 

   Protest ( jak podają organizatorzy) miał być tylko demonstracją naszych taksówkarskich możliwości. Miał 
pokazać jak niewielkimi środkami taksówkarze mogą zrobić wielkie zamieszanie na mieście. Zobaczyliśmy na 
proteście wiele znanych twarzy taksówkowych aktywistów, ale byli i nowi koledzy którzy chcą aktywnie włączyć 
się w walkę o lepsze jutro.
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