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P rzeprowadzone 21 paździer-
nika wybory samorządowe
stały się swoistym poletkiem

doświadczalnym, na którym po-
szczególne stronnictwa polityczne
sprawdziły siłę swego wpływu na
elektorat. No i okazało się, że nic
nowego pod słońcem. Biedniejsze
województwa i mniejsze miejsco-
wości, zwłaszcza wsie, dały pierw-
szeństwo rządzącej partii Prawo i
Sprawiedliwość, a większe miasta
opowiedziały się przede wszystkim
za nowo powstałą Koalicją Oby-
watelską. Mamy więc nadal roz-
dwojenie jaźni narodu polskiego i
niejako zadekretowany przez fak-
tycznego Naczelnika Państwa Ja-
rosława Kaczyńskiego – podział na
lepszy i gorszy sort. Czyli na praw-
dziwych Polaków oraz na tych, któ-
rych kształtuje „ulica i zagranica”.
A zwłaszcza wykreowana przez in-
stancje rządowe na wrogie nam
imperium – Unia Europejska.

O ficjalni przedstawiciele
Rzeczypospolitej zdążyli
już rozwścieczyć Francu-

zów, Ukraińców i Żydów (nie tylko
w państwie Izrael), wzbudzić po-
ważne zastrzeżenia Amerykanów,
a dodatkowo wymachują szabelką
przed nosem Rosjan i Niemców.
No i sądzą, że przy takiej polityce
uda się zrealizować hasło wzięte
poniekąd z „Wesela” Wyspiańskie-
go: „Niech na całym świecie wojna,
byle polska wieś zaciszna, byle pol-

ska wieś spokojna”. Jak dotych-
czas, na wsi u nas rzeczywiście jest
spokój, natomiast miasta zaczęły
już jawnie buntować się przeciwko
obecnej władzy państwowej, cze-
go dowód przyniosły wyniki nie-
dzielnych wyborów. 

W ykopanie głębokiego po-
działu społecznego może
być w tym wypadku po-

równywalne z peerelowskim ide-
alizowaniem i uprzywilejowaniem
„ludu pracującego miast i wsi”, a
klasy robotniczej w szczególności.
Na celowniku obecnych kontrole-
rów wszelkiej maści znaleźli się
przede wszystkim przedstawiciele
sektora gospodarczego, w czasach
PRL zwani pogardliwie „prywa-
ciarzami”. Oczywiście, nie da się
zaprzeczyć, że w wielkim wymiarze
dopuszczono w minionych latach
do niepłacenia VAT-u, ale nie zna-
czy to, że obecnie urzędy skarbowe
powinny – wzorem „Polski Ludo-
wej” – gnębić „domiarami” każde-
go przedsiębiorcę, żeby za wszel-
ką cenę znaleźć środki na działal-
ność dobroczynną dzisiejszego pań-
stwa opiekuńczego.  
„Zmiany, które są potrzebne pań-
stwu, zazwyczaj zachodzą nieza-
leżnie od czyjejkolwiek woli” – traf-
nie zauważył kiedyś osiemnasto-
wieczny francuski filozof Luc de
Clapiers de Vauvenargues. Słusz-
ność tego spostrzeżenia potwier-
dziła u nas bezkrwawa rewolucja
1989 roku, zaskakująco szybki
upadek PRL-u i gwałtowne przej-
ście państwa polskiego z systemu
socjalistycznego na system kapita-
listyczny, o który wszak – bynajm-
niej nie bili się w 1980 założyciele
niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidar-
ność”. Będący jego zalążkiem Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy
w Gdańsku wysunął pod adresem

ówczesnej władzy 21 postulatów,
stanowiących swoisty Manifest
Sierpniowy. Po wielu dyskusjach
zredagował je ostatecznie dzisiejszy
wicemarszałek Senatu Bogdan Bo-
rusewicz. W rewolucyjnych, jak się
wtedy wydawało, żądaniach, nie
było jakiegokolwiek ukierunkowa-
nia na kapitalizm, a raczej – zna-
ne już wcześniej – żądanie „socja-
lizmu z ludzką twarzą”.

N ajbardziej radykalny po-
stulat dotyczył możliwo-
ści tworzenia całkowicie

wolnych, niezależnych od pań-
stwa oraz rządzącej w tamtym

okresie partii (PZPR) – związków
zawodowych, a także wolności
słowa i dobierania kadry kierow-
niczej na zasadzie kwalifikacji, a
nie przynależności partyjnej. Po-
za tym domagano się podniesie-
nia każdemu pracownikowi płacy
o 2000 złotych, trzyletnich urlo-
pów macierzyńskich, obniżenia
wieku emerytalnego kobiet do 50,
a mężczyzn do 55 lat, jak również
wprowadzenia kartek na mięso i
sobót wolnych od pracy. Apel o
większą liczbę żłobków do złudze-
nia przypomina dzisiejszy krajo-
braz życia społecznego. I nawet

wybrany właśnie na prezydenta
Warszawy Rafał Trzaskowski
znaczne zwiększenie tej liczby
obiecuje. 

T ak Bogiem a prawdą bo-
wiem, ustrój się zmienił, a
stare problemy pozostały.

I na przykład dziś biją się o więk-
sze uposażenia nauczyciele, poli-
cjanci, lekarze, pielęgniarki, ra-
townicy medyczni, no i – last but
not least – stewardessy i piloci PLL
LOT, zaś co do obsadzania kierow-
niczych stanowisk nominatami
partyjnymi, to chyba każdy wi-
dzi, że się właściwie nic nie zmie-

niło i że „nie matura, lecz chęć
szczera zrobi z ciebie oficera”. 

C hociaż znamy już w zasa-
dzie wszystkie wyniki wy-
borów w Warszawie (ge-

neralny triumf Koalicji Obywa-
telskiej) oraz wyborów do Sejmi-
ku Województwa Mazowieckie-
go (najwięcej mandatów dla Pra-
wa i Sprawiedliwości), to jednak
istnieje obawa, czy w obecnym
układzie wymiaru sprawiedliwo-
ści nie dojdzie do zakwestiono-
wania niektórych rezultatów
elekcji. Pesymiści liczą się z tym,
że przypomni się stara, brutalna
zasada, że decydujące jest nie to –
kto i jak głosuje, ale kto liczy gło-
sy i na koniec zatwierdza waż-
ność całego procesu. Zakładam
jednak, że wyników nikt nie ze-
chce podważyć. 

Z wycięzca wyborów prezy-
denckich Rafał Trzaskow-
ski (KO) będzie miał pełne

wsparcie i w radzie miasta (sa-
modzielnie decydująca większość
z jego ugrupowania – 40 manda-
tów), i w dzielnicach. Czyli – nic,
tylko rządzić. Na dodatek z obec-
nego układu sił może szczególnie
skorzystać Ursynów, matecznik
Trzaskowskiego, no i jego właści-
wej partii – Platformy Obywatel-
skiej. Normalnie myślący miesz-
kańcy stolicy, a także całej Polski,
wierzą jednak, że skończą się po-
lityczne partykularyzmy, że wspo-
mniany podział społeczeństwa zo-
stanie wreszcie zlikwidowany i że
z okazji 100-lecia odzyskania
przez nasze państwo niepodległo-
ści przestaniemy sobie skakać do
oczu, a każdy będzie działać – pro
publico bono. Tylko jak doprowa-
dzić do powszechnej zgody?

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: NNoottuujjeemmyy ppoo-
wwaażżnnyy ssuukkcceess KKooaalliiccjjii OObbyywwaatteellsskkiieejj,, aa wwiięęcc
pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm PPllaattffoorrmmyy OObbyywwaatteellsskkiieejj
ww wwyybboorraacchh ssaammoorrzząąddoowwyycchh ww WWaarrsszzaawwiiee..
CCzzyy mmoożżnnaa ssiięę bbyyłłoo tteeggoo ssppooddzziieewwaaćć??

TTOOMMAASSZZ SSIIEERRAADDZZ:: Należy się przede
wszystkim cieszyć, że nastąpiło jakby prze-
budzenie obywateli, którzy – zwłaszcza w
wielkich miastach – dali o sobie znać. War-
to przy tym podkreślić, że Koalicja Obywa-
telska to nie tylko stanowiące jej trzon PO i
Nowoczesna, ale też ruchy miejskie. To tak-
że osoby aktywne lokalnie i przedstawicie-
le organizacji pozarządowych. Bodaj naj-
lepszym przykładem są kandydaci do Rady
Ursynowa z naszych list. Chociażby Robert
Wojciechowski, który obejmie trzeci mandat
na Kabatach, a członkiem żadnej partii nie
jest i nigdy nie był. Zatem wielką wartością
dodaną tych wyborów jest formuła otwarcia
na wszystkie środowiska. To wielki sukces
KO – zarówno w wyborach do Rady Warsza-
wy, jak i do rad dzielnic oraz Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. A przede wszyst-
kim to miażdżące zwycięstwo Rafała Trza-
skowskiego w rywalizacji o stanowisko pre-
zydenta stolicy.

MMiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmooggąą zz dduummąą ppoo-
wwiieeddzziieećć,, żżee pprreezzyyddeenntteemm zzoossttaałł „„nnaasszz cczzłłoo-
wwiieekk””,, ssąąssiiaadd zz zzaakkąąttkkaa KKaabbaattyy,, ww ddooddaattkkuu
wwłłaaśśnniiee ttuu wwyykksszzttaałłccoonnyy ww KKoolleeggiiuumm  EEuurroo-
ppeejjsskkiimm ww NNaattoolliinniiee......

Prezydent Trzaskowski – bo chyba wolno
mi go już tak tytułować – jest rdzennym
warszawiakiem, urodzonym na Starówce.
Mieszka od dawna na Ursynowie, gdzie je-
go dzieci chodzą do szkoły, więc tym bardziej
jesteśmy z niego dumni. Jest ekspertem od
spraw europejskich, a obecnie każda me-
tropolia takiego specjalisty potrzebuje. Dla
każdej stolicy ważne jest budowanie swojej
pozycji, ale też komunikacja i porozumienie
z innymi miastami. Żeby czuć się pełno-
prawnym partnerem w rodzinie stolic euro-
pejskich. I tu ogromnie przydatne będzie
doświadczenie Rafała Trzaskowskiego i je-
go biegła znajomość języków obcych. Rafał
Trzaskowski jest osobą, przed którą nie ma
żadnych barier. Ma za sobą olbrzymie do-
świadczenie zawodowe na ważnych stano-
wiskach. Był wszak ministrem administracji
i cyfryzacji, wiceministrem spraw zagranicz-
nych, europosłem, a obecnie posłem. 

MMaappaa oobbrraazzuujjąąccaa ssuukkcceessyy wwyybboorrcczzee ppoo-
sszzcczzeeggóóllnnyycchh ssttrroonnnniiccttww wwyyrraaźźnniiee wwsskkaazzuu-
jjee,, żżee –– ww pprrzzeecciiwwiieeńńssttwwiiee ddoo wwiieellkkiicchh mmiiaasstt
–– KKooaalliiccjjaa OObbyywwaatteellsskkaa nniiee zzyysskkaałłaa ppooppaarrcciiaa
ww oośśrrooddkkaacchh pprroowwiinnccjjoonnaallnnyycchh,, sszzcczzeeggóóll-
nniiee nnaa wwssii......

No cóż, prowincja – a używam tej nazwy
bez jakiegokolwiek negatywnego podtek-
stu – jakby nie dostrzegła stwarzanego przez
władające państwem PiS niebezpieczeństwa
odejścia od Unii Europejskiej i – co za tym
idzie – utraty funduszy unijnych. Mieszkań-
cy mniejszych miejscowości nie mają tak bo-
gatej palety serwisów informacyjnych,
zwłaszcza telewizyjnych – jak my i czerpią
wiedzę przede wszystkim z TVP. A PiS nad-
używa mediów publicznych do własnych
celów propagandowych. 

KKrróóttkkoo mmóówwiiąącc,, ddaajjee ppaann ddoo zzrroozzuummiiee-
nniiaa,, żżee nnaa ttyymm ttllee ddoobbrree wwyynniikkii wwyybboorrcczzee KKoo-
aalliiccjjii OObbyywwaatteellsskkiieejj ww ooggóóllee,, aa RRaaffaałłaa TTrrzzaa-
sskkoowwsskkiieeggoo ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii,, ttoo ww rreeaakkccjjii
nnaa ppoolliittyykkęę PPiiSS sswwooiissttyy ffeennoommeenn,, kkttóórryy ddaaww-
nnii lleewwiiccoowwccyy ookkrreeśślliilliibbyy mmiiaanneemm „„wwyykkllęęttyy
ppoowwssttaańń lluudduu zziieemmii””......

Jak już wspomniałem na wstępie, mamy
dziś przebudzenie się społeczeństwa, w tym
warszawiaków, którzy chcą, żeby nasze mia-
sto było stolicą na miarę europejską, a jego
rozwój i przyszłość bardzo leży im na sercu.
Chcą być traktowani poważnie.

CCzzyyllii cchhccąą,, żżeebbyy bbyyłłoo wwiięęcceejj uuddooggooddnniieeńń
ww iicchh mmiieejjssccuu zzaammiieesszzkkaanniiaa,, wwiięęcceejj lliinniiii kkoo-
mmuunniikkaaccjjii mmiieejjsskkiieejj,, aa mmnniieejj ppoommnniikkóóww,,
mmnniieejj żżyycciiaa pprrzzeesszzłłoośścciiąą......

Myślę, że taki właśnie sygnał został prze-
kazany przez mieszkańców.

NNiiee bbeezz ppoowwoodduu mmóówwii ssiięę,, żżee tteeggoorroocczznnee
wwyybboorryy ssaammoorrzząąddoowwee ttoo nniiee bbyyłłoo llii ttyyllkkoo
zzwwyykkłłee zzaaffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee ookkrreessoowweeggoo mmee-
cchhaanniizzmmuu ddeemmookkrraaccjjii,, lleecczz nnaaggłłaa ddeemmoonn-
ssttrraaccjjaa ppoolliittyycczznnaa sszzeerrookkiicchh wwaarrssttww ssppoołłee-
cczzeeńńssttwwaa ppoollsskkiieeggoo.. CCzzyy ppaann ppooddzziieellaa ttęę
ooppiinniięę??

Jak najbardziej. Widząc, co się dzieje z
poszczególnymi instytucjami państwa, Po-
lacy najwyraźniej zaprotestowali. Nie go-
dzą się na totalne pogwałcenia prawa, po-
czynając od Konstytucji. Rozumieją zapew-
ne, że obecnie dokonuje się zamachu na są-
dy, a za chwilę może to już być zamach na

nas, na każdego obywatela i zagrożenie je-
go wolności. Stąd ta rekordowa, niekiedy
nawet 80-procentowa frekwencja w loka-
lach wyborczych, stąd gremialne głosowanie
na KO i Trzaskowskiego. Na Ursynowie wy-
nik pojedynku Trzaskowski – Jaki to 63:23.
W niektórych lokalach wyborczych do gło-
sowania ustawiały się tak długie kolejki, że
trzeba było stać nawet godzinę. 

PPeewwnniiee ww ttyymm,, ccoo ppaann mmóówwii oo ssttooppnniioo-
wwyymm ooggrraanniicczzaanniiuu sswwoobbóódd,, jjeesstt ssppoorroo rraaccjjii,,
pprrzzeecciieeżż bbęęddąąccaa pprrooffeessoorreemm pprraawwaa ppoossłłaann-
kkaa PPiiSS KKrryyssttyynnaa PPaawwłłoowwiicczz żżąąddaa ooddeebbrraanniiaa
ggłłoossuu wwoollnnyymm mmeeddiioomm,, mmiięęddzzyy iinnnnyymmii ppoo-
pprrzzeezz wwpprroowwaaddzzeenniiee „„ooppccjjii zzeerroo nnaa rryynnkkuu rraa-
ddiioowwoo-tteelleewwiizzyyjjnnyymm””......

No właśnie, objawia to raz za razem na fo-
rach społecznościowych, na Twitterze i Fa-
cebooku.

JJaakk zzaatteemm ppooddssuummoowwaałłbbyy ppaann óóww pprroo-
tteesstt ssppoołłeecczznnyy,, zzaaiinniiccjjoowwaannyy pprrzzyy ookkaazzjjii wwyy-
bboorróóww ssaammoorrzząąddoowwyycchh??

Obywatele pokazali, że chcą żyć w nor-
malnym kraju, chcą się rozwijać, realizo-
wać swoje pasje i marzenia, wykorzystując
przy tym swoje uzdolnienia i przedsiębior-
czość bez ciągłego oglądania się na państwo
w obawie, że spotka ich kolejna niespodzian-
ka. Wyraz takiego myślenia dali między in-
nymi ursynowianie, którzy nie chcą pogo-
dzić się z tym, że mogłoby lec w gruzach
coś, do czego doszli własną pracą. 

CCzzyyllii cchhooddzzii oo ttoo,, żżeebbyy uuttrrzzyymmaaćć zzddoobbyycczzee
wwoollnnoośścciioowwee nnoowweejj PPoollsskkii ii nniiee wwrraaccaaćć ddoo
mmooddeelluu PPRRLL?? 

Oczywiście. Przede wszystkim zaś nie
możemy przywracać zaściankowości, któ-
ra zawsze nas blokowała, rodząc postawę:
sam nie zjem i innemu nie dam.  Dziś trze-
ba się otaczać mądrymi ludźmi. Im komuś
będzie lepiej,  tym więcej wszyscy na tym
skorzystają. Chociażby poprzez tworzenie
miejsc pracy. Kampania Rafała Trzaskow-
skiego była ukierunkowana na budowanie
porozumienia, na działania pozytywne,
nie na negowanie wszystkiego. I to spo-
tkało się ze społecznym zrozumieniem.
Wyborcy dali temu wyraz, idąc tak licznie
do urn wyborczych. Zwyciężyła idea sa-
morządności. 

SSaamm ppaann mmoożżee bbyyćć rróówwnniieeżż zzaaddoowwoolloonnyy
zz wwyybboorróóww ssaammoorrzząąddoowwyycchh,, ppoonnoowwnniiee uuzzyy-
sskkaawwsszzyy mmaannddaatt rraaddnneeggoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee......

Tak, oczywiście. Ze swej strony chciał-
bym, jako przedstawiciel PO w dzielnicy,
serdecznie podziękować wszystkim ursyno-
wiankom i ursynowianom za wielką deter-
minację i wprost nadzwyczajne zmobilizo-
wanie w obliczu wyborów. Za masowe przy-
bycie do lokali wyborczych i głosowanie. 

CCoo cciieekkaawwee,, zznnoowwuu ooddnnoosszząącc ssiięę ppoo ttrroo-
sszzee ddoo eeppookkii PPRRLL –– bbyyłłoo ttoo pprrzzyybbyycciiee mmaassoo-
wwee,, aa nniiee mmuussoowwee...... 

Tym większe zobowiązanie na nas ciąży.
Bo to były rzeczywiście wybory bardziej
światopoglądowe niż lokalne. I gdyby do tej
społecznej manifestacji nie doszło, mogliby-
śmy pluć sobie w brodę. A tak nawiasem
mówiąc, w osiągnięciu bardzo dobrego wy-
niku w dzielnicy bardzo pomogli nam nie-
którzy oponenci. Mocno się pogubili zwłasz-
cza członkowie stowarzyszenia Nasz Ursy-
nów, którym nie udało się wprowadzić ani
jednego przedstawiciela do Rady Warsza-
wy. A już jeden z liderów NU, niedawny
burmistrz Ursynowa, skądinąd zdolny po-
lityk Piotr Guział swoim działaniem dopro-
wadził po prostu do zakopania własnego
matecznika. 

Z Tomaszem Sieradzem, liderem ursynowskiej PO o wyborach

To była manifestacja społecznego oporu!

Zbiórka krwi przed 
Urzędem Dzielnicy Ursynów

W sobotę 27 października odbędzie się kolejna w tym roku
zbiórka krwi zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych
Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Krwiobus czeka w godz. 10.00
– 15.00 w zatoczce autobusowej  przy Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów, al. KEN 61. Zbieramy 100 litrów na 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Podczas zbiórki krwi odbędzie się
również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpra-
cy z Fundacją DKMS Polska.

Lata dwudzieste 
i trzydzieste w Urzędzie

Dzielnicy Ursynów
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Urząd

Dzielnicy Ursynów zaprasza na  wykłady do sali J. U. Niemcewi-
cza w budynku UD Ursynów przy al. KEN 61 we czwartki o godz.
18.00. Wykłady poprowadzi Hanka Warszawianka (Hanna Dzie-
lińska) – przewodnik, dziennikarka i popularyzatorka dziejów
miasta, warsztat – Szymon Gotowski – animator, edukator.

TTeerrmmiinnyy ii tteemmaattyy wwyykkłłaaddóóww::
2255 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001188 rr.. –– PPaasszzcczząą ii ppiióórreemm 
Który ze słynnych polskich pisarzy był doskonałym biznesme-

nem? Czemu w Polsce działały dwa PEN-Cluby? Który wydawca
podarował żonie… ulicę, a który dołączał do gazet książki polskich
wieszczów? Na wykładzie dowiemy się o zaskakującym rynku
wydawniczym II RP na przykładzie patronów ursynowskich ulic.

2222 lliissttooppaaddaa 22001188 rr.. –– PPaallcceemm ppoo mmaappiiee
„Wszędzie jest dobrze, tam, gdzie nas nie ma, ale my wszędzie

jesteśmy” – śpiewał nie bez kozery Wojciech Młynarski. Rzeczywi-
ście: biało-czerwona flaga powiewała na masztach w najbardziej
egzotycznych zakątkach świata, kiedy… Polski na mapach nie
było. Czy zatem „podróżnik” znaczyło wówczas „patriota”? Wykład
będzie o egzotycznych przygodach Bronisława Malinowskiego,
Henryka Arctowskiego i politycznej sławie Eugeniusza Romera.

2299 lliissttooppaaddaa 22001188 rr.. –– NNiieezzwwyycciięężżoonnee ssąą bbaarrwwyy bbiiaałłoo-cczzeerrwwoonnee
((wwaarrsszzttaatt ddllaa ddzziieeccii zzee sszzkkóółł ppooddssttaawwoowwyycchh))

Skąd wzięły się polskie symbole i barwy narodowe? Czym róż-
ni się flaga od bandery? Kiedy i w jakich okolicznościach moż-
na posługiwać się jedną i drugą? Kto dziś nie rusza się bez pol-
skiej flagi w plecaku? Dzieci wykonają przy tej okazji kotyliony
w barwach narodowych.

WWSSTTĘĘPP WWOOLLNNYY.. GGWWAARRAANNTTOOWWAANNEE MMIIEEJJSSCCAA DDLLAA OOSSÓÓBB
ZZAARREEJJEESSTTRROOWWAANNYYCCHH

Zapisy na poszczególne spotkania w dni powszednie w godz.
8.00-16.00

- telefonicznie pod nr (22) 443 71 43
- osobiście w UD Ursynów przy al. KEN 61, pok. 238
- lub elektronicznie na adres: promocja@ursynow.pl.

Przez lunetę na 
panoramę Ursynowa!

Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila to projekt Bu-
dżetu Partycypacyjnego (autorstwa Sebastiana Zakrzewskiego), na
który zagłosowało 1 946 osób. Dzięki lunecie można podziwiać Park
im. R. Kozłowskiego. 

Tylko do 31 października
można składać wnioski w
sprawie świadczenia wy-
chowawczego ,,500+” na
nowy okres zasiłkowy
2018/2019, aby zachować
ciągłość wypłaty świad-
czenia. Zgodnie z ustawą,
prawo do świadczenia wy-
chowawczego ustalane
jest na okres jednego roku
– od 1 października do 30
września kolejnego roku. 

Wnioski złożone przez
mieszkańców Ursynowa w lip-
cu i w sierpniu (łącznie blisko
7000) są już rozpatrzone, zaś
pierwsza wypłata planowana
jest na 26 października. Wnio-
ski złożone we wrześniu i w
październiku zostaną rozpa-
trzone w ustawowym terminie,
określonym odpowiednio na
koniec listopada i grudnia.
Świadczenia wypłacone na ich
podstawie będą wypłacone z

wyrównaniem za październik.
Wnioskodawcy, którzy złożą
wniosek w listopadzie lub póź-
niej, otrzymają świadczenie
500+ bez wyrównania za
wcześniejsze miesiące. Warto
więc zadbać o złożenie wnio-
sku jeszcze w październiku.

Od lipca br. Urząd Dzielnicy
Ursynów realizuje również za-
danie związane z obsługą i wy-
płatą świadczenia ,,dobry
start”, zwanego również

,,300+”. Dotychczas do Urzę-
du wpłynęło 11820 wniosków,
z których rozpatrzono 11786.
W przypadku tego świadcze-
nia wnioski przyjmowane będą
tylko do końca listopada, na-
tomiast wnioski złożone po ter-
minie zostaną pozostawione
bez rozpatrzenia.  

Wnioski w sprawie świadcze-
nia wychowawczego i świad-
czenia dobry start można skła-
dać w ursynowskim ratuszu, al.
KEN 61, na stanowiskach w Wy-
dziale Obsługi Mieszkańców,
elektronicznie – za pośrednic-
twem bankowości elektronicz-
nej i profilu zaufanego lub za
pośrednictwem poczty.

500+ i 300+ 
– Urząd zaprasza… zapominalskich
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PPrrzzeeddmmiioottoowwee zzmmiiaannyy oobbeejjmmuujjąą wwyyłłąącczzeenniiee zz rruucchhuu uull.. LLaanncciieeggoo oorraazz ppoołłuuddnniioowweejj jjeezzddnnii uull.. PPłłaasskkoowwiicckkiieejj ww rreejjoonniiee sskkrrzzyyżżoowwaanniiaa zz uull.. RRoossoołłaa pprrzzyy uuttrrzzyymmaanniiuu wwsszzyyssttkkiicchh oobbeeccnniiee ffuunnkkccjjoonnaallnnyycchh rreellaaccjjii nnaa
sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu uull.. PPłłaasskkoowwiicckkiieejj ii uull.. RRoossoołłaa..

Zmiany w organizacji ruchu dla potrzeb budowy tunelu POW

Wybitne dzieło, znakomici wykonawcy

Requiem Mozarta na Ursynowie

W sobotni wieczór 20 paździer-
nika natoliński kościół pod we-
zwaniem bł. Władysława z Giel-
niowa wypełnił się po brzegi, za-
jęte były nawet miejsca stojące.
Tak liczne tłumy przyciągnął
koncert, którego tematem był
tylko jeden utwór. Jeden, ale
bardzo długi i wyjątkowy – to
Requiem Wolfganga Amadeusza
Mozarta. 

K oncert był symbolicznym
uczczeniem kilku rocznic:
śmierci Fryderyka Chopina

(169.), rozpoczęcia pontyfikatu Jana
Pawła II (40.) i trzeciej rocznicy utwo-
rzenia Ursynowskiego Chóru Iuvenis.
Sam koncert był zapowiadany już od
dosyć dawna, nic więc dziwnego że
informacje o nim rozeszły się bardzo
szeroko. 

R equiem d-moll KV 626, bę-
dące mszą żałobną, jest
utworem bardzo specyficz-

nym i tajemniczym, wzbudza wiele
emocji, kontrowersji i zachwytów. Bę-
dąc ostatnią i niedokończoną kompo-
zycją Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta, uchodzi za jeden z jego najwięk-
szych utworów sakralnych. Dzieło zo-
stało zamówione w lipcu 1791 roku
przez tajemniczą, nieznaną wówczas
osobę. Ponieważ Mozart komponował
w tym czasie dwie opery i inne, drob-
niejsze utwory, pracą nad Requiem za-
jął się dopiero z początkiem paździer-
nika, potem przerwał i podjął na nowo
z początkiem listopada. Niestety, już
po dwóch tygodniach rozpoczęła się
gwałtownie choroba. Osłabiony i wy-

czerpany kompozytor pracował, prak-
tycznie nie wstając z łóżka. Pierwsza
śpiewana próba fragmentów utworu
odbyła się 4 grudnia, muzyk pracował
jeszcze kilka godzin i w nocy 5 grudnia
1791 roku zmarł. 

R equiem zostało rękopisem
niedokończonym. Żona Mo-
zarta, Konstancja, zleciła

ukończenie dzieła uczniom męża. Fakt
ten był przez jakiś czas źródłem kon-
trowersji, czy Requiem można trak-
tować jako dzieło Mozarta, a nie fi-
nalizujących pracę kompozytorów.
Jednak dosyć szybko oponenci zrezy-
gnowali z takiej argumentacji. Ge-
niusz, osobowość, niepowtarzalność
stylu kompozycji Mozarta były tak in-
spirujące, że podporządkowując się
tym kanonom, można było kontynu-
ować linię zapoczątkowaną przez
twórcę. Fakt ten został skwitowany
po pierwszym wykonaniu już skom-
pletowanego dzieła 14 grudnia 1793
roku w posiadłości hrabiego von Wal-
segga, jak się potem okazało nie zna-
nego wcześniej zleceniodawcy skom-
ponowania utworu, gdzie stwierdzo-
no “Nie napisał tego Mozart – niech
będzie. Ale ten, kto napisał, jest Mo-
zartem”.

– Dzisiejszy wieczór będzie wyjątko-
wy – zapowiadał w słowie wstępnym
przed koncertem Łukasz Ciołko, za-
stępca burmistrza Ursynowa. I miał
rację, gdyż mistrzowskie wykonanie
dzieła genialnego kompozytora stało
się autentycznym wydarzeniem mu-
zycznym. U stóp ołtarza stanęło po-
nad 130 artystów: 

U rsynowski Chór Iuvenis, Ze-
spół Wokalny Ars Chori, dzia-
łający pod patronatem Do-

mu Kultury „Stokłosy”, oraz gościnnie
Warszawski Chór Papieski im. św. Jana
Pawła II pod dyrekcją Zofii Borkowskiej
i Grodziski Chór Kameralny Cantata
pod kierownictwem Barbary Paszkie-
wicz. Obu ostatnich chórów mieliśmy
okazję  często słuchać na Ursynowie.
Cantata wystąpiła we wrześniu na Ur-

synowskim Festiwalu Muzyki Chóralnej
a Warszawski Chór Papieski w marcu w
koncercie Passio autorstwa Arve Paer-
ta. Wraz z chórzystami wystąpili soliści:
Aleksandra Klimczak - sopran, Małgo-
rzata Bartkowska - alt,  Maciej Gronek
- tenor oraz Tomasz Raff - bas. Symfo-
niczną Universal Orchestra z koncertmi-
strzem Miłoszem Mrozowskim kiero-
wał ursynowianin, młody kompozytor
Jakub Kaczmarek, równocześnie kie-
rownik chóru Iuvenis.  

– To była autentyczna uczta dla du-
cha i dla uszu – stwierdził pan Jan, któ-
ry wraz z żoną Joanną przyjechał na
koncert aż z Bielan. – Dowiedzieliśmy
się o koncercie z Internetu. Taki zestaw
wykonawców i tak znakomite chóry to
była niespotykana okazja do posłucha-
nia wspaniałej muzyki. Jest metro, do-
jazd od nas z ul. Lindego łatwy, więc
przyjechaliśmy. I spędziliśmy wspania-
ły wieczór – uzupełniła wyraźnie zado-
wolona pani Joanna.

Zadowolenia nie ukrywał wice-
burmistrz Ciołko. – Muzyka
chóralna przeżywa w naszej

dzielnicy prawdziwy renesans. Chórzy-
ści są fantastycznymi ambasadorami
Ursynowa. Tworzą kulturę, a jednocze-
śnie integrują naszą lokalną społecz-
ność. Ich liczne koncerty cieszą się nie-
słabnącą popularnością – stwierdził Łu-
kasz Ciołko.

Sprawujący kierownictwo mu-
zyczne nad koncertem ursyno-
wianin Jakub Kaczmarek jest

również nietuzinkową postacią. To za-
ledwie  25-letni artysta, dyrygent i kom-
pozytor. Od bieżącego roku uczestnik

studiów podyplomowych w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2015 ro-
ku współtworzy i prowadzi Ursynowski
Chór Iuvenis, z którym wykonał takie
utwory jak fragmenty “Pasji wg. św. Ja-
na” J. S. Bacha, “Mesjasza” G. F. Haen-
dla czy  “Stabat Mater” G. B. Pergolesie-
go. Ale z równą łatwością i swadą pro-
wadził koncert “symfonicznej ABBY”
podczas tegorocznych Dni Ursynowa
czy w ubiegłym roku koncert poświęco-
ny interpretacjom utworów Beatlesów.
Nie przeszkadza mu to w uprawianiu w
wolnych chwilach turystyki górskiej,
skoków spadochronowych czy żeglo-
waniu jachtem po Bałtyku. 

Po koncercie udało mi się prze-
cisnąć przez tłum fanów do Ja-
kuba Kaczmarka. – Jak się Pa-

nu dyrygowało czterema chórami? - za-
pytałem. – No, zabójczo, jest to do okieł-
znania – roześmiał się młody dyrygent.
– Zgranie się orkiestry i chórów razem
to było około tygodnia, natomiast chó-
ry przygotowywały się mniej więcej
przez trzy - cztery miesiące – wyjaśniał
Jakub Kaczmarek. 

K oncert, pierwotnie zaplano-
wany na około półtorej godzi-
ny, przedłużył się do ponad

dwóch godzin. Owacja na stojąco,
pierwszy “bis”, drugi “bis” – to wyraz
zachwytu publiczności, ale i świadec-
two, że artyści tę publiczność szanują
i chcą zaspokoić jej oczekiwania mu-
zyczne. No więc – więcej takich koncer-
tów, więcej próśb o “bis”, bo wszyst-
kim to sprawia dużo radości i satysfak-
cji duchowej.

B o g u s ł a w  L a s o c k i
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Wybory samorządowe Ursynów 2018

PO wygrała przez K.O.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Tak jak w tradycyjnym porze-
kadle “święta, święta i po
świętach”, burzliwy okres
ostatnich miesięcy kampanij-
nych i przedwyborczych do-
biegł końca. 

Po godzinach niepewności oka-
zało się, że na Ursynowie sa-
modzielną większość uzyska-

ła Koalicja Obywatelska czyli Platfor-
ma Obywatelska wraz z Nowoczesną,
otrzymując w Radzie Dzielnicy 13 spo-
śród 25 mandatów. Pozostałe 12 man-
datów obejmą radni Prawa i Sprawiedli-
wości, koalicji Projektu Ursynów z Ini-
cjatywą Mieszkańców Ursynowa oraz
koalicja Naszego Ursynowa z Otwar-
tym Ursynowem. 

A więc stało się – samorząd ursynow-
ski został wybrany.  Koalicja Obywatelska
będzie mogła rządzić Ursynowem sa-
modzielnie, przejmując zarazem wyłącz-
ną odpowiedzialność za sprawy naszej
dzielnicy. Co to w praktyce oznacza,
trudno w tej chwili powiedzieć. Przed
nami jeszcze kilka niezbędnych działań
formalnych, w tym wybór przewodni-
czącego Rady, ustanowienie burmistrza
i jego zastępców, obsadzenie komisji.
Jednak w  tym momencie jedno jest pew-
ne, że władze dzielnicy i władze War-
szawy, wywodząc się z tożsamego środo-
wiska politycznego, łatwiej będą mogły
dochodzić do porozumienia w sprawach
dotyczących Ursynowa. Na konkrety mu-
simy jeszcze chwilę poczekać.

Kampania wyborcza była trudna
i pełna różnych zawirowań. Tak
naprawdę rozpoczęła się już w

ubiegłym roku w formie narastającego
współzawodnictwa poszczególnych sto-
warzyszeń i ugrupowań. Tematów do
spektakularnych akcji było stosunkowo
niewiele, zatem dosyć często można by-
ło obserwować adaptacje realizowanych
już pomysłów lub niezależne włącza-
nie się “pod swoim szyldem” w realizo-
wane już zadania. W ogólnym rozra-
chunku takie korzystanie z inspiracji da-
wało pozytywny efekt synergii, ponie-
waż pewne tematy, wymagające szero-
kiego zaangażowania społecznego, wy-
kraczały poza możliwość realizacji przez
jedną grupę inicjatorów. Nic więc dziw-
nego, że wiele problemów powtarzało
się w programach wyborczych, w czym
właściwie nie ma nic nagannego. Takie
tematy jak instalacja filtrów na wyrzut-
niach spalin z tunelu Południowej Ob-
wodnicy Warszawy, park nad tunelem
POW czy ekrany z roślin pełniące funk-
cje dźwiękochłonne i pyłochłonne, od-
dzielające ruchliwe ulice od zwartej za-
budowy mieszkalnej, pojawiły się u wie-
lu osób z konkurujących ugrupowań. 

Dużym problemem stał się dosyć
mocno rozpleniony wzajemny “hejt”
przeciwników na forach społecznościo-
wych. Na szczęście jednak to szkalują-
ce oddziaływanie dotyczyło tylko sto-
sunkowo nielicznej grupy osób korzy-
stających z Internetu, a w szczególno-
ści z Facebooka. Ostatnie dni przed wy-
borami przyniosły wyraźną eskalację
negatywnych działań. Zaczęły poja-
wiać się informacje o wrzucaniu do
skrzynek ulotek “fałszywek”, ukazują-
cych w niekorzystnym świetle konkret-
ne osoby. Również w mediach można
było zauważyć szereg napastliwych i
dyskredytujących doniesień. Ta brudna
kampania zaczęła rozwijać się dopiero
w końcowej fazie kampanii wyborczej,
niemniej – pozostawiła bardzo dużo
niesmaku. 

Ukojenie przyniosła dopiero sobotnia
“cisza wyborcza”. Zniknęły napastliwe
teksty, złośliwe wpisy na forach, wszyst-
ko się uspokoiło. Nastał czas oczekiwania
i przewidywania, jakie będą wyniki samo-
rządowej elekcji. Pierwsze oszacowania,
dokonane jeszcze  w dniu wyborów,
wskazywały na rysującą się wyraźnie
przewagę Koalicji Obywatelskiej (PO +
Nowoczesna). Już następnego dnia po
wyborach portal haloursynow.pl donosił,
że wyniki wyborów z 89% komisji Ursy-
nowa wskazują na przewagę KO mającej
12 mandatów, jednak bez bezwzględnej
większości. Oznaczało to, że Platformie
Obywatelskiej będzie brakowało jednego
głosu do większości w Radzie Dzielnicy
i niezbędny będzie koalicjant. Spływają-
ce protokoły  z dalszych komisji już na-
stępnego dnia, we wtorek, zdecydowanie
skorygowały początkowy obraz. Pozycja
KO radykalnie się wzmocniła, wykazując
możliwość objęcia nawet 14 mandatów,
co oznaczało bezwzględną większość i
samodzielność, bez potrzeby współza-
rządzania wraz z koalicjantem. Nie był to
co prawda wynik ostateczny, gdyż obej-
mował 98% wyników, jednak wiele już
nie mogło się zmienić. 

Ostateczne wyniki Państwowa
Komisja Wyborcza opubliko-
wała w środę 24 października

tuż po godz. 12.00. Zgodnie z wcześniej-
szymi przypuszczeniami, Koalicja Oby-
watelska utrzymała bezwzględną prze-
wagę, uzyskując 13 mandatów. Daje to
możliwość samodzielnego rządzenia Ur-
synowem. Następne miejsca uzyskały:
Prawo i Sprawiedliwość (5 mandatów),
koalicja Projekt Ursynów z Inicjatywą
Mieszkańców Ursynowa (4 mandaty)
oraz koalicja Nasz Ursynów z Otwartym
Ursynowem (3 mandaty). Można zatem
powiedzieć, że w gruncie rzeczy PO wy-
grała wybory w dzielnicy przez K.O.
(Knock Out), rzucając rywali na deski. 

Obraz ten stwarza idealną sytuację
dla sprawujących władzę. Opozycja nie
ma nic radykalnego do powiedzenia,

gdyż faktycznie dysponuje tylko głosem
doradczym, więc można realizować wła-
sne plany i zamierzenia. Jest tylko jeden
szkopuł. W przypadku błędu czy niepo-
wodzenia, nie będzie można zasłonić się
koalicjantem, gdyż biorący wszystko jest
nie tylko ojcem  (i matką...) sukcesów, ale
również ponosi pełną odpowiedzialność
za ewentualne porażki. Ale kto w obec-
nej sytuacji myślałby o porażkach i po co?
KO cieszy się więc z sukcesu.

C zas wyborów się skończył,
nadszedł czas pracy. Prze-
szłość nie ma znaczenia, a wy-

zwań jest bardzo dużo. Najbliższe dni
pokażą ostateczny kształt obsady perso-
nalnej, skład osobowy komisji. Poznamy
nowego burmistrza (a może przywita-
my ponownie dotychczasowego) i wice-
burmistrzów. 

– Jesteśmy już po wyborach, bardzo
dziękujemy za niezwykle wysoką fre-
kwencję w całej Warszawie, ale przede
wszystkim na Ursynowie – powiedziała
Karolina Zdrodowska, nowo wybrana
radna z KO, występując  w spocie fejsbu-
kowym razem z Robertem Kempą – do-
tychczasowym burmistrzem i Toma-
szem Sieradzem – szefem ursynowskiej
PO. – Dziękujemy za to, że tak wielu
mieszkańców zmobilizowało się do pój-
ścia na wybory i do oddania głosu na Ko-
alicję Obywatelską. Jesteśmy za to bar-
dzo, bardzo wdzięczni – mówiła Karoli-
na Zdrodowska. 

– Drodzy sąsiedzi, bardzo serdecznie
dziękujemy za poparcie naszego kandyda-
ta na prezydenta miasta stołecznego War-
szawy Rafała Trzaskowskiego – włączył się
Tomasz Sieradz. – Ale także za poparcie,

którego Państwo udzieliliście Koalicji Oby-
watelskiej. Koalicji składającej się z Platfor-
my Obywatelskiej, Nowoczesnej, Ruchów
Miejskich, osób bezpartyjnych. Bardzo
dziękujemy tym wszystkim, którym leży
na sercu obrona demokracji, obrona Kon-
stytucji, obrona samorządności – powie-
dział radny Tomasz Sieradz.

– Dołożymy wszelkich starań, żeby ta
kadencja byłą jeszcze bliżej mieszkań-
ców. Żebyśmy dotarli do wszystkich tych,
którzy chcą zgłosić swoje potrzeby lub
których problemami trzeba będzie się
zająć – dodała Karolina Zdrodowska. 

– Jako burmistrza dzielnicy Ursynów
bardzo cieszy mnie poparcie, którego
udzieliliście naszym kandydatom – po-
wiedział Robert Kempa. – Zapewniam
Państwa, że następne pięć lat będzie jesz-
cze lepsze niż to, co udało nam się doko-
nać wspólnie dzięki Państwa pomysłom,
dzięki Państwa inspiracji, dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu. Jesteśmy prze-
konani, że to będzie bardzo dobra ka-
dencja. Serdecznie Państwu dziękuje-
my – zakończyli spot zgodnym chórem
Zdrodowska, Kempa i Sieradz.

Z abrzmiało bardzo ładnie i
optymistycznie. Pamiętamy
obietnice wyborcze wszystkich

nowo wybranych radnych. Pamiętamy
wszystkie obietnice wybranego druzgo-
cącą większością głosów kandydata na
prezydenta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego. Gdy to się spełni, wszyscy będą
zadowoleni i będą klaskać z radości.
No więc , Szanowni Państwo, do pracy,
do pracy. Wybraliśmy Was, gdyż obie-
caliście bardzo dużo. Spełnijcie teraz
swoje obietnice.

Nowa Rada Dzielnicy Ursynów 
ookkrręęgg wwyybboorrcczzyy nnrr 11

Matejka Michał Patryk (Koalicja Obywatelska) 2402 głosy    
Górna Olga (Koalicja Obywatelska) 1862 głosy    
Świątkowski Piotr Krzysztof (Prawo i Sprawiedliwość) 1790 głosów  
Lenarczyk Leszek (Nasz Ursynów Otwarty Ursynów) 906 głosów    
Szymańska Małgorzata Ewa (Koalicja Obywatelska) 883 głosy   

ookkrręęgg wwyybboorrcczzyy nnrr 22
Zdrodowska Karolina (Koalicja Obywatelska) 3564 głosy      
Szadowiak Marcin Stefan (Prawo i Sprawiedliwość) 1611 głosów    
Lenarczyk Paweł (Nasz Ursynów Otwarty Ursynów) 1523  głosy     
Rogozińska Magdalena Grażyna (Koalicja Obywatelska) 777 głosów    
Zawadzki Bartosz Kamil (Projekt Ursynów)  625 głosów    

ookkrręęgg wwyybboorrcczzyy nnrr 33
Zięciak Ryszard Wawrzyniec (Koalicja Obywatelska) 1946 głosów     
Antosiuk Maciej Krzysztof (Projekt Ursynów) 1843 głosy       
Polak Katarzyna Maria (Prawo i Sprawiedliwość) 1563 głosy       
Karczewski Piotr (Koalicja Obywatelska 1239) głosów     
Kupiecka Halina Maria (Koalicja Obywatelska) 1155 głosów     

ookkrręęgg wwyybboorrcczzyy nnrr 44
Sieradz Tomasz (Koalicja Obywatelska) 2843 głosy      
Mioduszewska Karolina Anna (Koalicja Obywatelska) 2234 głosy      
Skubiszewski Piotr Paweł (Nasz Ursynów Otwarty Ursynów) 1687 głosów    
Rojewski Mateusz Konrad (Prawoi i Sprawiedliwość) 1448 głosów    
Pomianowski Antoni (Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa)  969 głosów      

ookkrręęgg wwyybboorrcczzyy nnrr 55
Krajewska Sylwia (Koalicja Obywatelska)  4450 głosów    
Malesa Krystian Jerzy (Koalicja Obywatelska) 2352 głosy       
Orzeł Kamil (Projekt Ursynów) 2271 głosów     
Radziwiłł Karol Roman (Prawo i Sprawiedliwość) 1710 głosów     
Wojciechowski Robert Marcin (Koalicja Obywatelska) 720 głosów     

W ościennych gminach na
południowym obrzeżu
stolicy wybory samorzą-
dowe pozostawiły tylko
jedną większa zagadkę:
dopiero w drugiej turze
rozstrzygnie się, czy bur-
mistrzem Piaseczna zo-
stanie Daniel Putkiewicz,
czy Wojciech Ołdakowski. 

Reprezentujący Koalicję
Obywatelską dotychczasowy
wiceburmistrz Putkiewicz ze-
brał 48,80 proc. głosów,  jego
największy rywal Wojciech Oł-
dakowski z PiS (brat dyrekto-
ra Muzeum Powstania War-
szawskiego) – 23,14 proc., a

były burmistrz Józef Zalewski
(„Nasza gmina, nasz powiat”)
niemal dwa razy mniej. Put-
kiewiczowi zabrakło do pełni
szczęścia z grubsza biorąc 400
krzyżyków, więc wyścig o fotel
burmistrza będzie z koniecz-
ności kontynuowany w dru-
giej turze wobec braku bez-
względnej większości głosów,
oddanych na któregoś z kan-
dydatów.

Jeśli chodzi o piaseczyńską
Radę Miejską, to zdecydowaną
większość mandatów (15) zgar-

nęła KO, PiS wzięło ich pięć, a
Nasz Sport i Kultura – trzy. 

Dotychczasowy burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis (Platfor-
ma Obywatelska - KO) wystarto-
wał w wyborach do Rady Po-
wiatu,  dostając najwięcej gło-
sów (4691). I tu zaznaczyła się
przewaga jego ugrupowania –
15 mandatów. PiS i ugrupowa-
nie byłego starosty Jana Dąbka
(Nasza gmina, nasz powiat)
zgarnęły po siedem. 

W gminie Konstancin burmi-
strzem niemal o charakterze

monarchy absolutnego został
po raz trzeci wysoko tam ce-
niony Kazimierz Jańczuk, ma-
jący nadzwyczajny talent do
jednoczenia lokalnej społecz-
ności. Jańczukowi udało się
między innymi oddać do użyt-
ku imponujący nowy ratusz,
więc nic dziwnego, że w wybo-
rach opowiedziało się za nim
62,77 proc. uprawnionych do
głosowania. Co ciekawe, Radę
Miasta-Gminy zmajoryzuje te-
raz ugrupowanie Kazimierza
Jańczuka (Konstancin jutra)  –

8 mandatów, podczas gdy KO i
PiS wzięły tylko po pięć, a Klub
Wyborców Jerzego Wojdaka
„Rodziny Konstancińskie”– 3
mandaty. 

W słynącej z zamożności gmi-
nie Lesznowola piastująca od
1998 roku urząd wójta Jolanta
Batycka-Wąsik okazuje się wciąż
niezastąpionym gospodarzem
terenu i z łatwością utrzymała to
stanowisko, uzyskując aż 78,42
proc. głosów. Rozkład manda-
tów w Radzie Gminy to: 10 –
Klub Wyborców Jolanty Batyc-

kiej-Wąsik, 6 – KO, 4 – PiS i 1 –
klub Nowa Lesznowola. 

Warto dodać, że w wyborach
do Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego najwięcej manda-
tów zdobyło Prawo i Sprawie-
dliwość (24) – nie zapewniając
sobie wszakże bezwzględnej
większości. Po 18 mandatów się-
gnęła Koalicja Obywatelska, po
8 PSL, a Bezpartyjni Samorzą-
dowcy wywalczyli 1 mandat.
Najwięcej ważnych głosów uzy-
skał urzędujący marszałek
Adam Struzik (76 tysięcy), a bli-
sko 61 tysięcy padło na prze-
wodniczącego Sejmiku Ludwika
Rakowskiego (KO). m p

Triumf faworytów na południe od Warszawy



9

Nowa Toyota Camry

Powrót legendy po 14 latach
W poprzedni czwartek
swoją premierę w Piasecz-
nie miała zupełnie nowa
Toyota Camry Hybrid. Au-
to można było podziwiać
w salonie Toyota Chodzeń
przy ulicy Puławskiej 52.
Postanowiliśmy spraw-
dzić je osobiście. 

Auto zostało zaprezentowane
z wielkim hukiem. Były koncer-
ty, pokazy tańca, a nawet loteria
prowadzona przez samego
Krzysztofa Ibisza, w której moż-
na było wygrać weekend z nową
Toyotą. 

Toyota Camry Hybrid to wy-
jątkową oferta w przedziale se-
danów klasy średniej. Stylowy
wygląd i najwyższy poziom
komfortu łączy on ze znakomi-
tymi parametrami hybrydowe-
go układu napędowego najnow-
szej generacji. Nowy sedan roz-
szerza europejską ofertę hybry-
dowych pojazdów Toyoty do
ośmiu modeli.

Na wstępie trzeba od razu za-
znaczyć, że premiera nowej
wersji Camry w Europie to nie
lada wydarzenie. Japoński gi-
gant zdecydował się na wpro-
wadzenie nowego modelu kul-
towego auta po czternastu la-
tach nieobecności na Starym
Kontynencie. 

Pomimo braku dostępności,
auto cieszy się renomą również
w Polsce. Brzmi to może jak pa-
radoks, ale użytkownicy wciąż
dobrze wspominają modele, któ-
re pojawiły się przed początkiem
wolnego rynku jeszcze w 1987
roku. Toyota postanowiła ten
fakt wykorzystać i liczy na do-
brą sprzedaż nowego modelu w
naszym kraju. 

Toyota Camry zadebiutowała
w 1982 roku i w ciągu 36 lat
obecności na rynku zdobyła wie-
le nagród i wyróżnień. Była do-

stępna w ponad 100 krajach, a jej
dotychczasowa łączna sprzedaż
przekroczyła 19 mln egzempla-
rzy. Co roku salony Toyoty
opuszcza ponad 700 tys. aut, co
zapewnia Camry pozycję najpo-
pularniejszego sedana segmen-
tu D na świecie. Jego najnow-
sza – ósma generacja – podnosi
poprzeczkę jeszcze wyżej, ofe-
rując niedościgniony styl i za-
awansowaną technologię. Mu-
skularna sylwetka, wspaniale
wyposażone wnętrze i napęd hy-
brydowy, oferujący niezapo-
mniane wrażenia z jazdy, są na
wyciągnięcie ręki. Flagowa li-
muzyna Toyoty zabiera kierow-
cę w podróż do świata technolo-
gii i prestiżu.

Flagowa limuzyna Toyoty zo-
stała wyposażona w najnowszą,
IV generację napędu hybrydo-
wego. Ukryty pod długą i ele-
gancką maską 2,5-litrowy sil-
nik charakteryzuje się imponu-
jącą mocą 218 KM, jednocze-
śnie oferując płynną, cichą i
oszczędną jazdę.

Auto korzysta z Nowej Global-
nej Architektury Toyoty (TNGA).
To platforma, która zapewnia
jeszcze lepsze doświadczania
związane z jazdą. Obniżony śro-
dek ciężkości i większa sztyw-
ność nadwozia przekładają się
na płynniejszą jazdę, bardziej
precyzyjne prowadzenie i wyż-
szy poziom kontroli.

Zaawansowane systemy bez-
pieczeństwa aktywnego Toyota
Safety Sense są w modelu Cam-
ry wyposażeniem standardo-
wym. Na pokładzie znajduje się
m. in.: układ wczesnego reago-
wania w razie ryzyka zderzenia
(PCS) z funkcją wykrywania pie-
szych (PD) czy układ ostrzegania
o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDA) z funkcją powrotu
na zadany tor jazdy (SC).

Wnętrze nowej Toyoty Camry
to przestrzeń pełna najnowszej
technologii i najlepszych mate-
riałów. 7-calowy ekran TFT
umieszczony między zegarami,
wyświetlacz projekcyjny HUD
czy 8-calowy panel dotykowy
połączony z systemem Premium
Audio JBL z 9 głośnikami to tyl-
ko niektóre z udogodnień uprzy-
jemniających każdą podróż. 

Nowa Camry Hybrid, która
europejską premierę miała 2
października na targach w Pa-
ryżu, jest już dostępna w przed-
sprzedaży, trzeba jednak uzbro-
ić się w cierpliwość, produkcja
nowego modelu rozpocznie się
bowiem dopiero w lutym 2019
roku. Pierwsze egzemplarze tra-

fią do swoich nowych właścicie-
li w okolicy kwietnia 2019. Wer-
sja dostępna na rynkach euro-
pejskich będzie produkowana w
japońskiej fabryce koncernu. 

– Samochód można już zama-
wiać, obowiązują ceny promo-
cyjne, które zaczynają się od nie-
spełna 140 tys. złotych – mówi
Iwona Zielińska-Załuska, dyrek-
tor handlowy Toyoty Chodzeń
Piaseczno. Pierwsze modele
Camry będą do odebrania w
kwietniu przyszłego roku.

Nie przegap najbardziej eks-
cytującej premiery tego roku i
już dziś zapisz się na jeden z
ekskluzywnych pokazów w sa-
lonie Toyoty!

L u K
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11 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Powstanie pierwszej placów-

ki poświęconej zagadnieniom
morza. Admirał R. Porębski na
czele 25 marynarzy Polaków za-
kłada stowarzyszenie pod na-
zwą „Bandera Polski”, poświę-
cone żegludze i sprawom mor-
skim. W rozwoju dalszym pla-
cówka przekształca się  w Ligę
Morską i Rzeczną.

- Zamach rewolwerowy  na
doktora Ericha Schultzego,
szefa wywiadu i policji poli-
tycznej w Warszawie. Ginie on
z rąk Antoniego Purtala i Cze-
sława Trojanowskiego – człon-
ków Pogotowia Bojowego PPS,
utrzymującego ścisłą łączność
z Polską Organizacją Wojsko-
wą. Na czele tej organizacji sta-
li: Tomasz Arciszewski, Józef
Korczak, Tadeusz Hołówko,
Marian Malinowski Tadeusz
Szturm de Sztrem. Prowadziła
ona akcje ekspropriacyjne w
celu zdobycia broni, pieniędzy
i zniszczenia dokumentów  w
urzędach. W kilku przypad-
kach dokonano też fizycznej li-
kwidacji szpiclów i prowoka-
torów. Organizacja liczyła ok
1600 bojowców (J. Tomicki,
Polska Partia Socjalistyczna
1892-1948, Warszawa 1983, s.
179-180)

POW na terenie Królestwa
Polskiego prowadził por ucznik
Adam Koc z Wacławem Stachie-
wiczem jako szefem sztabu, w
Galicji  kpt. Bończa- Uzdowski z
Więckowskim, na terenie Ukra-
iny i Białorusi por. Bogusław
Miedziński, a następnie kpt. Li-
s-Kula. Komenda Główna orga-
nizacji spoczywała  w ręku płk
Edwarda Śmigłego-Rydza, pod
kierunkiem politycznym Ję-
drzeja Moraczewskiego ( Ka-
lendarz Niepodległości, War-
szawa 1939, s.274)  

22 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Dymisja gabinetu Rady Re-

gencyjnej Jana Kantego Stecz-
kowskiego  i powierzenie two-
rzenia nowego rządu  Janowi
Kucharzewskiemu. Przesilenie
rządowe trwało 2 tygodnie wo-
bec niemożności skompletowa-
nia gabinetu (Kalendarz Niepod-
ległości, s.276)

44 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Nominacja gen Józefa Halle-

ra  na Naczelnego Wodza Armii
Polskiej we Francji i wszystkich
wojsk polskich walczących po
stronie Ententy

- Zadeklarowanie oficjalne
w parlamencie niemieckim
przez księcia Maksymiliana  Ba-
deńskiego – premiera rządu
niemieckiego zgody na 14 wa-
runków pokojowych prezyden-
ta Woodrowa Wilsona. Rząd
niemiecki w tym samym dniu
wysyła notę do Waszyngtonu,
prosząc o spowodowanie na-
tychmiastowego zawieszenia
broni

66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Po zaprzysiężeniu na sztan-

dar 1 Pułku Strzelców Polskich
gen. J. Haller wydaje rozkaz: 

„ Polska nie skruszy kajdan,
dopóki nie będą zdruzgotane
Niemcy i Austria. Warszawę,
Kraków, Poznań, Gdańsk, Wil-
no, Lwów orężem odebrać
trzeba”.

77 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
Orędzie Rady Regencyjnej

do Narodu Polskiego: „Wielka
godzina, na którą  cały Naród
Polski czekał, już wybiła. Zbli-
ża się pokój, a wraz z nim kres
nigdy nieprzedawnionych dą-
żeń Narodu Polskiego do zu-
pełnej niepodległości. W tej
godzinie wola Narodu Polskie-
go jest jasna, stanowcza i jed-
nomyślna...W tym celu stano-
wimy:

1. Radę Stanu rozwiązać.
2. Powołać zaraz rząd złożony

z przedstawicieli najszerszych
warstw narodu i kierunków po-
litycznych.

3. Włożyć na ten rząd obo-
wiązek wypracowania wspól-

nie z przedstawicielami grup
politycznych ustawy wyborczej
do sejmu polskiego, opartej na
szerokich zasadach  demokra-
tycznych, i ustawę tę najpóź-
niej  w ciągu miesiąca do za-
twierdzenia  i ogłoszenia Ra-
dzie Regencyjnej przedstawić.

4. Sejm niezwłocznie  potem
zwołać i poddać jego postano-
wieniu  dalsze urządzenie wła-
dzy zwierzchniej państwowej, w
której ręce Rada Regencyjna,
zgodnie ze złożoną przysięgą,
władzę swoją ma złożyć.

Polacy ! Obecnie już losy na-
sze w znacznej mierze w naszych
spoczywają rękach...”

„Powstanie II Rzeczypospoli-
tej, op. cit, s. 415-416)

88 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Odpowiedź prezydenta Wil-

sona na propozycję pokojową
księcia Maksymiliana Badeńskie-
go.  Wilson żąda przedstawie-
nia gwarancji i usunięcia od wła-
dzy osób, stojących na czele po-
lityki wojennej Niemiec.

99 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Powstanie  Ukraińskiej Ra-

dy Narodowej we Lwowie

1100 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Wojska  polskie na Syberii

opuszczają punkt koncentracyj-
ny w Bugurusałniu. Nacisk bol-
szewików zmusza je i ochotni-
ków rosyjskich  do cofania się na
wschód. Polacy kierują się w re-
jon Nowonikołajewska nad
Obią.

- S. Nowicki w imieniu Naro-
dowego Związku Robotniczego,
na posiedzeniu  Warszawskiej
Rady Miejskiej składa deklara-
cję w sprawie konieczności bu-
dowy „Demokratycznej Rzeczy-
pospolitej”, żądając: „  natych-
miastowego zniesienia rządów
okupacyjnych, cenzury, rekwi-
zycji, wywozów żywności,
utrudnień kolejowych, natych-
miastowego zwolnienia jeńców
wojennych, więźniów politycz-
nych oraz powrotu kroci robotni-
ków polskich, przymierających
w poniżeniu głodem w Niem-
czech. (Powstanie II Rzeczypo-
spolitej, s. 417). Posłowie polscy
w parlamencie niemieckim skła-
dają deklarację o konieczności

zjednoczeni ziem polskich i od-
zyskania niepodległości w myśl
warunków prezydenta Wilsona,
przyjętych już przez rząd Księcia
Maksymiliana Badeńskiego.

- Uznanie Armii Polskiej we
Francji  przez Rząd Wielkiej Bry-
tanii za „armię sprzymierzoną i
współwalczącą”.

1122 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Akcja  oddziału  lotnego POW

na pociąg pod Bąkowcem, gdzie
skonfiskowane zostaje na cele or-
ganizacji  1800 000 koron.

- Wiec ludności polskiej Księ-
stwa Cieszyńskiego w Bogumi-
nie i Orłowej zwołany w sprawie
określenia przynależności pań-
stwowej, pod przewodnictwem
ks Londzina, Michejdy i dr Piąt-
kowskiego, proklamuje przyłą-
czenie  Księstwa Cieszyńskiego
do Polski. 

- W odezwie polskich organi-
zacji społecznych i organów pra-
sowych zaboru pruskiego czyta-
my: „ Tylko zjednoczenie wszyst-
kich części narodu, osiadłych na
ziemiach polskich, w jedną ca-
łość, wyposażoną w pełnię praw
państwowych, stanowić może
rękojmię trwałego przymierza
narodów” (Powstanie II Rzeczy-
pospolitej, s, 419). 

- Związek Ludowy, zbliżony
programowo z PSL „Piast”  na
posiedzeniu swego Zarządu
Głównego w Warszawie, pod
przewodnictwem  Jana Sadlaka,
domaga się zwołania jednoizbo-
wego Sejmu, reprezentującego
wszystkie dzielnice Polski i po-

wołania rządu z zadaniem prze-
prowadzenia szerokiej reformy
rolnej, który niezwłocznie roz-
pocznie parcelację majoratów i
dóbr państwowych między wło-
ścianami bezrolnymi i małorolny-
mi, ureguluje sprawę bytu służby
folwarcznej i podwyższy płace
nauczycielom ludowym. Rząd
ten powinien wprowadzić poda-
tek progresywny, wypuścić
wszystkich więźniów politycz-
nych i jeńców i doprowadzić do
powrotu z Niemiec i Rosji pol-
skich robotników. Jako pilną
sprawę traktowano  natychmia-
stowe oddanie administracji pań-
stwowej w polskie ręce we wszy
kich dzielnicach zjednoczonej
Polski ( Tamże, s. 417-419).

1144 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Wymarsz  I Dywizji Armii

Polskiej we Francji  na front w
Lotaryngii. Dywizja zajęła pozy-
cję  pod Mayen Monter na odcin-
ku Forain i weszła w skład 10
Korpusu  Armii Francuskiej, jako
jedna z 30 dywizji  wyznaczo-
nych  do zadania ostatecznego
ciosu Niemcom na polach Fran-
cji ( Kalendarz Niepodległości,
s. 287).

- Pierwsze boje 4 Dywizji Pol-
skiej na Kubaniu z bolszewikami
pod Terniówką, Dżugą i  i Kijew-
skiem. Dywizja odrzuciła od-
działy bolszewickie na Stepy
Astrachańskie.

1144-1166 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Strajk polityczny w Warsza-

wie i innych miastach Królestwa
Polskiego, zorganizowany przez
PPS przeciwko niemieckiemu
okupantowi i Radzie Regencyj-
nej – z żądaniem zwolnienia z
Magdeburga Józefa Piłsudskie-
go i Kazimierz Sosnkowskiego
(Kalendarium II Rzeczypospo-
litej, s. 35).

1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Posłowie polscy do parla-

mentu wiedeńskiego  zadekla-
rowali,  iż „uważają się od tej
chwili obywatelami państwa pol-
skiego”.

1166 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Do Warszawy przybyła de-

legacja posłów z zaboru austriac-
kiego (Ignacy Daszyński, Stani-
sław Głąbiński, Włodzimierz Tet-

majer, Wincenty Witos), która
przedstawiła  warszawskim
ugrupowaniom politycznym
propozycję utworzenia rządu
międzypartyjnego. Stronnictwa
lewicy niepodległościowej  od-
mówiły udziału w tym rządzie. (
Tamże, s.  35).

1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Tajny zjazd Sokolstwa  Wiel-

kopolskiego  w Poznaniu. Zjazd
uchwala tworzenie Straży Oby-
watelskiej i przeprowadzenie tej
akcji powierza Juliuszowi Lange-
mu. Niebawem w pogotowiu
stanęło 2000 Sokołów. Do zbroj-
nej akcji przygotowywała się tak-
że POW. Obie te organizacje ode-
grały  istotną rolę w zwycięskim
Powstaniu Wielkopolskim. 

1188 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Połączenie pododdziałów

polskich walczących  w północ-
nej Rosji  w oddział w Murmań-
sku, pod dowództwem mjr Ju-
liana  Skokowskiego.

1199 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Powołanie Rady Narodowej

dla Księstwa Cieszyńskiego, jako
tymczasowej polskiej władzy
zwierzchniej. Jej prezydium w
składzie: dr J Michejda, ks J Lon-
dzin., T. Reger, Fr. Halfara i P.
Bobka.  

- Utworzenie przez Ukraińską
Radę we Lwowie autonomicz-
nego, ukraińskiego rządu dla Ga-
licji Wschodniej. Rada poleca ob-
ranemu prezydium nawiązać
porozumienie z władzami au-
striackimi w sprawie przejęcia
władzy we Lwowie i Galicji
Wschodniej.

- Oświadczenie PSL „Piast”  w
Królestwie Polskim i Związku
Ludowego: „ 1.Chcemy  natych-
miastowego utworzenia  rządu  z
przedstawicielami wszystkich
dzielnic Polski i gotowi jesteśmy
go popierać, o ile stanie na stano-
wisku interesów ludu.; 2. Żąda-
my od przyszłego rządu natych-
miastowego wydania  ordynacji
wyborczej opracowanej przy na-
leżytym i istotnym udziale
przedstawicieli  warstw ludo-
wych; 3. Zastrzegamy się przed
tworzeniem takiego rządu, któ-
ry by był  wyzwaniem do walki
warstw ludowych; 4. Z tych po-
wodów sprzeciwiamy się  two-
rzeniu  jakiegokolwiek   ciała po-
litycznego, które by nas podzie-
liło w Sejmie.” ( Powstanie II
Rzeczypospolitej, s. 421)

2200 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Manifestacja polskiej ludno-

ści Wilna na rzecz przyłączenia
Litwy do Polski w myśl warun-
ków pokojowych prezydenta
Wilsona. Niemieckie władze
okupacyjne, przy pomocy woj-
ska, brutalnie zlikwidowały na
Placu Katedralnym wspomnia-
ną  manifestację.

2211 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Proklamowanie przez nie-

mieckich posłów parlamentu
wiedeńskiego Zgromadzenia
Narodowego – samodzielnego
państwa niemieckiego.

2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Powierzenie przez Radę Re-

gencyjną  utworzenia nowego
gabinetu  ministrowi Józefowi
Świeżyńskiemu z Międzypartyj-
nego Koła Politycznego, po zrze-
czeniu się misji utworzenia no-
wego rządu przez Jana Kucha-
rzewskiego.

- Rozbicie armii  austriackiej
na froncie włoskim pod Vittorio-
Veneto. Włosi wkroczyli do  Try-
dentu, zajęli Triest. Armia au-
striacka przestaje istnieć, wobec
powszechnej dezercji.

2255 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Rząd Świeżyńskiego ogła-

sza dekret o powszechnym obo-

wiązku  służby wojskowej i mia-
nuje gen. Tadeusz Rozwadow-
skiego szefem sztabu Wojska
Polskiego bez porozumienia z
władzami okupacyjnymi (gen
Beselerem). Rząd zwrócił się do
Kancelarii Rzeszy o jak najszyb-
sze zwolnienie z więzienia Józe-
fa Piłsudskiego i Kazimierza
Sosnkowskiego.

- Podczas debaty w parlamen-
cie Rzeszy Niemieckiej  Wojciech
Korfanty, w imieniu Koła Pol-
skiego, żądał oderwania ziem
polskich  od Niemiec.

2277 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Przebywający w Warszawie

Wincenty  Witos w wywiadzie
prasowym oświadczył:

„Skończyła się Polska szla-
checka, zaczyna się Polska Lu-
dowa, państwo oparte na uświa-
domionych, demokratycznych
masach ludowych”.   

- Około 50 tys. demonstran-
tów przybyło w Cieszynie na
wiec,  który uchwalił legaliza-
cję Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego i upoważnił ją
do działań w kierunku połą-
czenia Śląska Cieszyńskiego z
Polską.

2288 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 
- Powołanie Polskiej Komi-

sji Likwidacyjnej w Krakowie
na podstawie porozumienia
międzypartyjnego – z zada-
niem przejęcia władzy z rąk
administracji austriackiej W
skład kierownictwa Komisji
weszli: Wincenty Witos (prze-
wodniczący), Ignacy Daszyń-
ski, hr Aleksander Skarbek,
Władysław Tertil, ks. Józef
Londzin, Jędrzej Moraczew-
ski. Jako pilne zadania Komisja
traktowała: zniesienie cenzu-
ry, wprowadzenie wolności
zgromadzeń, organizację Woj-
ska Polskiego, wycofanie ob-
cych wojsk z kraju, uwolnie-
nie żołnierzy  aresztowanych
za dezercję, objęcie służby
żywnościowej w kraju.(Po-
wstanie II Rzeczypospolitej, s.
421-423).

- Wypędzenie  żandarmów
węgierskich   z terenu Spiszu i
Orawy przez ludność góralską,
traktującą tą ziemie jako ziemię
polską.

- Ogłoszenie przez „Narodni
Vybor” w  Pradze czeskiej po-
wstanie samodzielnego i nieza-
wisłego Państwa Czechosłowac-
kiego.

- Rada Narodowa w Cieszy-
nie proklamowała przynależ-
ność państwową  Księstwa Cie-
szyńskiego do Polski. 

3311 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
- Rozbrojenie garnizonu cze-

skiego w Cieszynie przez ofice-
rów  polskiego pochodzenia  

(Matusiaka, Bartczaka,
Skrzypka, i Hellsteina). Pełnia
władzy przeszła w ręce polskie.

- Pierwszy wojskowy rozkaz
Komendy Polskiej WP w Krako-
wie – gen. Bolesława Roji wzy-
wający najstarszych rangą  pol-
skich oficerów do przejmowa-
nia komend z rąk Austriaków.

- Przygotowania wojskowe do
obrony Lwowa. Członkowie
POW i Polskich Kadr Wojsko-
wych na naradzie u mjr Śnia-
dowskiego  uchwalają przeciw-
stawić się orężnie zamachowi
Ukraińskiej  Armii Narodowej na
polskość Lwowa.

- W końcu października utwo-
rzono Dyrektoriat  (rząd tym-
czasowy ) na Ukrainie. Ataman
Semen Petlura  został wodzem
naczelnym tworzącej się armii
ukraińskiej. (Kalendarium II
Rzeczypospolitej, s. 37) 

3311 ppaaźźddzziieerrnniikkaa - 11 lliissttooppaaddaa
W nocy wybuchły walki pol-

sko-ukraińskie o Lwów i Galicję
Wschodnią.

Na drodze do Niepodległości – październik 1918
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To była ciekawa kampa-
nia, przede wszystkim ze
względu na fakt, że była
inna niż w poprzednich la-
tach na Ursynowie. Nie by-
ło wszechobecnych plaka-
tów na śmietnikach,
skrzynkach, w miejscach,
w których były prawie za-
wsze w poprzednich la-
tach. 

Z pewnością możemy stwier-
dzić, że wizualny poziom kam-
panii był wyższy niż w latach
ubiegłych, mimo iż wiele plaka-
tów znajdywało się na latar-
niach, to jednak latarnie były jed-
nym z nielicznych „nośników
plakatowych” podczas minionej
kampanii. 

„Minusem” braku wszech-
obecnego nieładu był fakt, że
mieszkańcy skarżyli się, że kam-
panii w ogóle nie było i że jej nie
widzą. Co poniektórzy kandyda-
ci rozdawali ulotki wyborcze przy
wyjściach z metra lub innych
miejscach często uczęszczanych
przez mieszkańców, jednak do-
piero w ostatnim tygodniu zrobi-
ło się gęsto od kandydatów, ich
plakatów na latarniach.  

W tej kampanii mniej się dzia-
ło na ulicach, ale z pewnością o
wiele więcej w internecie… Nie-
stety, brud kampanijny z wielu

plakatów powieszonych wszę-
dzie przemienił się w jad, złośli-
wości, ubliżanie i w większości
przypadków niemerytoryczne
dyskusje w mediach społeczno-
ściowych… Tam każdy mógł so-
bie pofolgować… Jeden z kan-
dydatów, spotkany przeze mnie
podczas kampanii w sklepie, na
moją sugestię, że nie powinno
się tak atakować w internecie,
bo to nie jest ani fair, ani ele-
gancko, uśmiechnął się (literac-
ko można by było napisać „swo-
im szelmowskim uśmiechem”)
i powiedział mi „Krystian, prze-
cież to jest polityka…”. 

Mam 34 lata, ale moją pierw-
szą kampanię wyborczą rozpo-
cząłem 24 lata, temu, mając 10
lat. Wiem zatem, jak zmieniała
się ona w tym czasie. Kończąc
studia z zarządzania i marketin-
gu, napisałem pracę magisterską
właśnie o kampaniach wybor-
czych, o tym jak zmieniała się
ulotka wyborcza na przełomie
lat. W 1994 roku podczas pierw-
szej kampanii wyborczej do Rady
Gminy Warszawa-Ursynów za
dziecięcy punkt honoru posta-
wiłem sobie rozniesienie po całej
okolicy, gdzie mieszkaliśmy, czar-
no-białych ulotek formatu A5,
reklamujących mojego Tatę. W
ten oto sposób mieszkańcy całej
ulicy Raabego oraz części Mał-
cużyńskiego, Małej Łąki i Żabiń-
skiego otrzymali pod drzwi od
biegającego po piętrach 10-lat-
ka, pilnowanego przez jednego z
członków rodziny, jedne z pierw-
szych ulotek wyborczych do ursy-
nowskiego samorządu. Roznio-
słem te wszystkie ulotki, a mój
Tata został radnym ówczesnej
Gminy Warszawa – Ursynów,

wchodząc z trzeciego miejsca z li-
sty (de facto ja też pierwszy raz
zostałem wybrany radnym z trze-
ciego miejsca na liście Platformy
Obywatelskiej w 2010 roku).

Od 1994 roku BARDZO, ale
to bardzo zmieniły się sposoby
promowania się kandydatów.
Wielokrotnie prowadziłem kam-
panie samorządowe (1994,
1998, 2002, 2010, 2014, 2018)
zarówno do Rady Warszawy,
Sejmiku Województwa, jak i do
Rady Dzielnicy oraz do Sejmu
RP (1997, 2006), czy do Parla-
mentu Europejskiego (2009 –
na rzecz prof. dr hab. Danuty
Huebner). Mam zatem świado-
mość zmian, jakie zaszły w ciągu
tych 24 lat. Zmieniły się ulotki
wyborcze, z prostych, czarno-
-białych o formacie A5 lub A4 –
na kolorowe o różnych forma-
tach, jedne bardziej sztampowe,
inne oryginalne. Pojawiły się pla-
katy wyborcze, które w skali wie-
lu lat zmieniały tylko miejsce
swojego powieszenia, rozpoczy-
nając od każdego miejsca, gdzie
można było je nakleić, a  koń-
cząc na dyktach i na latarniach,
by w ostatniej kadencji – akurat
w moim przypadku – zostać
oprawione w eleganckie drew-
niane ramy do obrazów. 

W tej kampanii pojawił się
znaczący element internetu i
kampanii w nim prowadzonej,
niekiedy eleganckiej – z mate-
riałami sponsorowanymi, elek-
tronicznymi ulotkami czy plaka-
tami, innym razem bardzo ne-
gatywnej z hejtem i czarnym PR. 

Wszystko to jest znakiem cza-
su. Kto wie zresztą, jak będą wy-
glądały kampanie wyborcze za
10 lat… Może w ogóle nie bę-

dzie plakatów, może doczeka-
my się głosowania przez inter-
net. Po ostatniej wysokiej fre-
kwencji podczas wyborów, któ-
ra naturalnie bardzo cieszy, uwa-
żam, że dobrą formą głosowa-
nia, taką na miarę obecnych i
przyszłych czasów, byłoby wła-
śnie głosowanie przez internet.
Naturalnie, powinna być rów-
nież dostępna tradycyjna forma
głosowania – choćby dla osób
starszych. Jestem przekonany,
że taka forma przyspieszyłaby,
a przede wszystkim ułatwiłaby
liczenie głosów, które – jak wie-
my –  w tym roku było niekiedy
bardzo żmudne i długie.

Chwilę przed oddaniem tego
artykułu do druku Państwowa
Komisja Wyborcza przekazała
oficjalne wyniki wyborów, rów-
nież te dla Ursynowa. W nowej
Radzie Dzielnicy zasiądzie wiele
nowych osób, które – jak wierzę
– wniosą powiew młodości, świe-
żości, a przede wszystkim zapa-
łu do pracy, którego niektórym
radnym może niekiedy brakuje. 

Jeśli chodzi o mnie – otrzyma-
łem od mieszkańców Kabat i Na-
tolina 2352 głosy !!! To najlepszy
wynik na Ursynowie (nie licząc
kandydatów na 1. miejscu na li-
ście tzw. Jedynek z Koalicji Oby-
watelskiej, z której i ja startowa-
łem). Mój wynik jest  piąty pod
względem liczby głosów w skali
całej dzielnicy. BARDZO
WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ. Bycie
radnym to dla mnie zaszczyt, ale
przede wszystkim wielki obowią-
zek i kolejne zadania do wyko-
nania dla naszej wspaniałej Dziel-
nicy - Ursynowa.

K r y s t i a n  M A L E S A
R a d n y  U r s y n o w a

Niedzielne wybory na Ur-
synowie możemy uznać za
prawdziwe święto demo-
kracji. Frekwencja wybor-
cza po raz kolejny była re-
kordowa, z czego jestem
bardzo dumna. Sporo do
życzenia pozostawia nie-
stety zaplecze organizacyj-
ne prac Obwodowych Ko-
misji Wyborczych, za które
odpowiadał Urząd Dzielni-
cy, ale to odrębny temat.

Kurz po wyborczej bitwie, któ-
ra w swej ostatniej fazie przybie-
rała czasem dalece nieakcepto-
walne formy, wprawdzie powoli
opada, ale w oczekiwaniu na ofi-
cjalne wyniki wyborów niemała
rzesza kandydatów emocjono-
wała się nieformalnymi doniesie-
niami dotyczącymi przyszłego
składu Rady Dzielnicy Ursynów.
Sugerowały one, że koalicja Plat-
formy Obywatelskiej i Nowocze-
snej uzyskała bardzo dobry wy-
nik, pozwalający jej na samodziel-
ne zarządzanie Dzielnicą. 

Jako że nie jestem zwolennicz-
ką zaklinania rzeczywistości, nie
obawiam się przyznać, że ursy-
nowska PO przez ostatnie miesią-
ce intensywnie pracowała na uzy-
skany wynik. Ich kampanię oce-
niam jako dobrze przygotowaną i
efektywnie przeprowadzoną. 

W ursynowskiej Radzie nadal
będzie zasiadało pięciu przed-
stawicieli Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Ten wynik nie jest dla mnie
wprawdzie satysfakcjonujący, ale

w przeciwieństwie do niektórych
komentatorów, nie uważam za
właściwe „obrażanie się” na ursy-
nowskich wyborców. Takie są po
prostu prawa demokracji, która
najwyraźniej (wbrew szerzonym
od dłuższego czasu opiniom) ma
się bardzo dobrze. Myślę, że re-
zultat wyborów na Ursynowie
powinien być dla nas – przedsta-
wicieli lokalnego PiS – motywa-
cją do jeszcze intensywniejszej
pracy na rzecz mieszkańców na-
szej dzielnicy. 

Warto zauważyć, że siedmio-
ro z dotychczasowych radnych,
którzy ubiegali się w tych wybo-
rach o reelekcję, nie będzie kon-
tynuowało swojej pracy w Ra-
dzie Dzielnicy. Z tym większą sa-
tysfakcją przyjmuję fakt, że przy-
padnie mi w udziale zaszczyt po-
nownego objęcia funkcji radnej.

Korzystając z okazji, dziękuję
wyborcom za oddane na mnie gło-
sy i powierzenie mi po raz piąty
mandatu radnej Dzielnicy Ursy-
nów oraz deklaruję rzetelną pracę
na rzecz wspólnego dobra. Dzię-
kuję także moim bezpośrednim
konkurentom w okręgu obejmują-
cym Imielin i Wyżyny za rywaliza-
cję w duchu fair play (z jednym
niechlubnym wyjątkiem, którego
jednak nie warto pamiętać). Zwy-
cięzcom gratuluję i życzę, aby
energia, z jaką prowadzili kampa-
nię wyborczą, pozostała w nich
także po wyborach i pozwoliła sku-
tecznie realizować projekty odpo-
wiadające na potrzeby mieszkań-
ców Ursynowa. A mieszkańcom
życzę satysfakcji z dokonanych
wyborów, niezależnie od tego, ja-
kie one były. K a t a r z y n a  P o l a k

R a d n a  U r s y n o w a

OODD RREEDDAAKKCCJJII.. Naszej sąsiadce
z Ursynowa gratulujemy ponow-
nego wyboru na radną, przypomi-
nając, że na tej pozycji doskonale
się sprawdza od lat.

„HAZARD? Nie, dziękuję!”
Ruszyła ogólnopolska kampania Krajo-
wej Administracji Skarbowej w obszarze
nielegalnego urządzania i prowadzenia
gier hazardowych. Wyniki badań wska-
zują, że ponad 50 tys. Polaków jest silnie
uzależnionych od gier hazardowych, a
blisko 200 tys. narażonych na ryzyko
uzależnienia. Najbardziej narażeni na
uzależnienie od hazardu są młodzi lu-
dzie-wyniki badań pokazują, że im młod-
szy jest gracz, tym większe jest to praw-
dopodobieństwo. 

W najmłodszej grupie - osób do 18. roku życia
- odsetek zagrożonych wynosi aż 14,2 proc., w
tym 2,8 proc. to osoby już grające.

Dostrzegając zagrożenie uzależnienia młodzie-
ży od hazardu Krajowa Administracja Skarbowa
rozpoczęła kampanię informacyjno- edukacyjną
„HAZARD? Nie, dziękuję!”.

Jej celem jest zmniejszenie liczby osób uczest-
niczących w nielegalnym procederze urządzania
i prowadzenia gier hazardowych, także w interne-
cie, a także podniesienie świadomości młodych
osób na temat zagrożeń, jakie niesie hazard, a w
konsekwencji uzależnienie od niego.

Uzależnienie od hazardu jest chorobą
Badania przeprowadzone na zlecenie Funduszu

Rozwiązywania Problemów Hazardowych przez
CBOS potwierdzają, że wśród grających w niele-
galnie urządzanych grach hazardowych wzrasta
liczba dzieci i młodzieży. Osoby w wieku poniżej
18 lat to 2,8 proc. ogółu grających, a osoby w wie-
ku od 18 do 24 lat stanowią 13,4 proc. graczy.

Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której
skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodzi-
ny. Stąd pomysł, by stworzyć taki program kampa-
nii, który trafi nie tylko do ludzi młodych – uczniów
i studentów, ale także do rodziców i nauczycieli.

Tematyka kampanii uwzględnia również pro-
blem wykorzystywania internetu przez podmioty
nielegalnie urządzające gry hazardowe. Po pierw-
sze, z uwagi na powszechny dostęp do niego w
szczególności ludzi młodych, często niepełnolet-
nich, traktujących coraz częściej hazard w sieci ja-
ko formę rozrywki. Po drugie, osoby niepełnoletnie,
jako mniej dojrzałe emocjonalnie, są bardziej podat-
ne na negatywne zjawiska płynącą z internetu, w
tym hazardu on-line.

Hazard w internecie nie zna granic państwo-
wych. To sprzyja przestępcom 

Poczucie anonimowości w internecie sprzyja
przestępcom. Przestępstwa w sieci to nie tylko
Silk Road, phishing, oszustwa czy piractwa, ale
również nielegalny hazard, któremu sprzyja fakt,
że internet nie zna granic państwowych. To co
zakazane jest w jednym kraju, w innym bywa w
pełni legalne. Z takim właśnie zjawiskiem boryka-
my się w Polsce. Dotyczy ono głównie zakładów
wzajemnych. Legalnie w Polsce zarejestrowanych
jest 10 firm mogących oferować zakłady wzajem-
ne online (np. obstawianie meczów piłkarskich).

Hazard jest działalnością gospodarczą niezwy-
kle lukratywną, która właściwie we wszystkich
państwach na świecie podlega – bardziej lub
mniej restrykcyjnej – regulacji prawnej. Państwo-
wa regulacja prawna hazardu jest dokonywana z
uwagi na względy społeczne, w tym realne zagro-
żenie uzależnienia od hazardu. Również i w Pol-
sce urządzanie i prowadzenie gier hazardowych
jest regulowane i nadzorowane przez państwo.
Podstawowym aktem prawa normującym ten ob-
szar jest ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych.

Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać, nie daj się
wciągnąć w hazard!

Urządzanie i prowadzenie działalności w za-
kresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier
na automatach jest dozwolone wyłącznie na zasa-
dach określonych w ww. ustawie. Wprowadza
ona szereg warunków i ograniczeń dot. działalno-
ści w zakresie urządzania i prowadzenia gier ha-
zardowych. Są one instrumentami polityki pań-
stwa, której celem jest przede wszystkim ochrona
gracza-konsumenta przed niekorzystnymi skutka-
mi hazardu.

W ramach prowadzonej kampanii, Izba Admi-
nistracji Skarbowej w Warszawie planuje organi-
zację lekcji edukacyjnych w szkołach na terenie na-
szego województwa. Szkoły zainteresowane
współpracą i organizacją zajęć „HAZARD? Nie,
dziękuję” mogą zgłaszać swój udział w akcji na ad-
res rzecznik.ias.warszawa@mf.gov.pl. Osobą ko-
ordynującą działania w Mazowieckim jest Anna
Szczepańska, tel.: (22) 561 80 29,tel. kom.: 502
726 001. Finał akcji zaplanowany został na ko-
niec czerwca 2019 roku.

Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać, nie daj się
wciągnąć w hazard! To apel organizatorów kam-
panii do osób uczestniczących w nielegalnych
grach hazardowych, w tym przez internet.

Zdaniem radnego

Jaka to była kampania?
To było święto demokracji!
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Nadchodzi czas podsumowań wyborów samorządowych, w komitetach
wyborczych trwa jeszcze roztrząsanie wyników. Zaczyna się liczenie zy-
sków i strat. Nie ma zgodności, jeśli chodzi o ocenę wyników. Najpraw-

dopodobniej jednak bilans powyborczy może wpłynąć na przetasowania w po-
szczególnych ośrodkach politycznych. Najbliższe dni i tygodnie po wyborach to
także czas analizy popełnionych w trakcie kampanii błędów. Nie jest to czas na celebrowanie trium-
fu, bo do tego – moim zdaniem – chyba żadna strona nie ma rzeczywistych powodów. Pomimo to,
niemal wszyscy uczestnicy wyborów odtrąbili sukces. 

Dla mieszkańców Warszawy wynik wyborów, który okazał się zaskakujący dla większości obser-
watorów sceny politycznej, oznacza zachowanie status quo ante. A skoro tak, to w najbliższym cza-
sie zapewne niewiele się zmieni dla zwykłego warszawiaka. Gdy minie euforia po wyborach, opad-
ną emocje, bąbelki z wypitego przy tej okazji szampana wywietrzeją z rozentuzjazmowanych głów,
staniemy przed tymi samymi problemami, z którymi musieliśmy żyć do tej pory. Nie znikną z dnia
na dzień korki na warszawskich ulicach, będące utrapieniem mieszkańców stolicy oraz przyjezd-
nych. Nie znikną słupki z chodników, o które potykają się przechodnie. Mają one wprawdzie unie-
możliwić parkowanie samochodów, ale to piesi i rowerzyści są najbardziej poszkodowani. Bo to wła-
śnie oni w efekcie mają z tego powodu ograniczoną przestrzeń do poruszania. To oni cierpią naj-
bardziej z powodu naszpikowania chodników przeszkodami, mimo że chodniki powinny służyć –
jak sama nazwa wskazuje – do chodzenia. Nikt nie wie, dlaczego piesi są karani za przewinienia kie-
rowców. Dlaczego zafundowano im przymusowy slalom na chodniku, którym powinni móc poru-
szać się swobodnie. Dlaczego nie szuka się innych rozwiązań. Zamiast tego idzie się po linii najmniej-
szego oporu. 

Rowerzystów traktuje się w naszym stołecznym mieście wcale nie lepiej. Niechlubnym zwy-
czajem stało się umieszczanie na ścieżkach rowerowych wszystkiego, co się da. Tak więc insta-
lowane są studzienki kanalizacyjne, znaki drogowe, latarnie, włazy żeliwne, wpusty ściekowe
etc. I to w ilościach mogących wywołać zdziwienie każdego. Wszystkie te przeszkody są praw-
dziwą zmorą dla rowerzystów. Kto tamtędy przejeżdża, na wrotkach, hulajnodze czy deskorol-
ce, ten wie, jaki to problem. Szkoda, że nie wiedzą o tym decydenci. Wszystko to stanowi nie-
stety warszawski standard. 

A co z kierowcami? To, że ujmuję się za pieszymi i rowerzystami, nie oznacza, że nie dostrze-
gam ich problemów. Jednym z nich jest brak miejsc parkingowych. Nie parkują na chodnikach

i trawnikach dla własnej przy-
jemności, ale z braku przezna-
czonych do tego miejsc. Prze-
cież gdzieś muszą zaparkować
swoje pojazdy. Dlaczego przy
projektowaniu i modernizacji
ulic nie pomyślano o kierow-
cach? Wprawdzie nikt z nas nie
urodził się kierowcą, ale może
nim zostać. Problem dotyczy
więc albo może dotyczyć całej
rzeszy warszawiaków. Czy do-

czekamy czasów, że Warszawa stanie się przyjazna dla wszystkich, czyli dla pieszych i dla zmo-
toryzowanych? 

Może po wyborach otrzymamy odpowiedzi na niektóre pytania. Zakazy, nakazy, mandaty –
przy braku rozwiązań systemowych –  nie rozwiążą problemów warszawiaków. Poruszanie się po
mieście nie stanie się łatwiejsze. Gdzie są tak często zapowiadane przez włodarzy naszego miasta
parkingi i miejsca postojowe? Dlaczego podejmowane są głupie decyzje dotyczące nas, mieszkań-
ców? Skutkują one tym, że musimy borykać się z niepotrzebnymi utrudnieniami, których można
było uniknąć podejmując inne, właściwe? 

Na Mokotowie i w innych dzielnicach ktoś uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie wyłożenie
chodników i jezdni drobną kostką betonową. Pomysły tego rodzaju nie sprawdziły się kompletnie,
a z ich powodu cierpią warszawiacy. Przykłady tego rodzaju pomysłowości decydentów łatwo zo-
baczyć w Wilanowie, gdzie wiele ulic wygląda jak pobojowisko. Kostki betonowe rozpadają się, po-
wodując uciążliwe dla kierowców wyrwy w nawierzchni ulic. Niedaleko od Wilanowa, na Moko-
towie chodniki wzdłuż ulicy Św. Bonifacego również są pokryte kostką betonową. Nie da się tam-
tędy przejechać wózkiem dziecięcym nie narażając dziecka na nieuniknioną „trzęsionkę”. Nie wia-
domo kto i po co serwuje mieszkańcom takie rozwiązania. Może warto byłoby przyjrzeć się niektó-
rym przetargom i brać przykład z rozwiązań, które sprawdziły się na świecie, a które mogą być sto-
sowane również u nas. 

Czy zobaczymy w krótkim czasie cudowne panaceum na odkorkowanie Warszawy, na rozwią-
zanie problemów mieszkaniowych? Czy znikną problemy z usuwaniem śmieci? Czy możemy ocze-
kiwać obniżki cen prądu i gazu. Kiedy nastąpi znacząca poprawa czystości powietrza, którym od-
dychamy, a które pozostawia wiele do życzenia? Co z czekającymi w kolejkach na wizyty u specja-
listów? Co z zapowiadaną poprawą usług medycznych, zwłaszcza dla niezamożnych i średnio ma-
jętnych obywateli, których nie stać na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej? 

Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać. Pytanie, jak długo?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Powyborczy krajobraz 

„Gdy minie euforia po wyborach,
opadną emocje, bąbelki z wypi-
tego przy tej okazji szampana
wywietrzeją z rozentuzjazmo-
wanych głów, staniemy przed 
tymi samymi problemami, z któ-
rymi musieliśmy żyć do tej pory”

Dotychczas to były pogłoski.
Dziś mamy dowody niezbite,

Że rząd chce miasteczka i wioski
Ocalić dla Rzeczpospolitej.

Już znamy prawdziwe powody.
Naszego z Europą rozbratu,

Na dyktat nie może być zgody,
Prezydent wyjaśnił to światu.

Dziś trzeba z Europą się skłócić,
Bo dotąd kierunek był błędny.
Nie może nam Unia narzucić
Żarówek energooszczędnych.

Nie będzie nikt wciskał nam kitu.
Dość wszelkich nacisków z Zachodu!

To było przyczyną brexitu.
To wzór dla naszego narodu.

Są inne przykłady dość znane,
Dlatego czym prędzej musimy

Rzec „nie” wyimaginowanej
Wspólnocie! I my to zapewne zrobimy!

Wolimy przymierać tu głodem,
Nie chcemy współpracy, obrony.

Jesteśmy zbyt dumnym narodem,
Więc po co nam Traktat z Lizbony?

My wiemy, jak trzeba się cenić,
Wstajemy dziś z kolan, my, Pany!

Wrócimy do naszych korzeni,
Do naszej siermiężnej sukmany!

Będziemy się chwalić tym co dzień,
Kto lampę wynalazł naftową.

Niech w każdej zapłonie zagrodzie,
By polski blask zalśnił na nowo.

Będziemy potęgą na świecie,
Polaku! Do walki bądź gotów.

Są wprawdzie żarówki w markecie,
Lecz Media Markt nie dla patriotów.

NIE BĘDZIE NAM UNIA NARZUCAĆ !

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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19 października na ekra-
ny polskich kin zawitał
„Pierwszy Człowiek“ Da-
miena Chazelle’a, opowia-
dający o przygotowaniach
do pierwszej udanej misji
na Księżyc.

Film, powstały na kanwie po-
wieści Jamesa R. Hansena pod
tym samym tytułem,  jest histo-
rią Neila Armstronga (w tej roli
dobry, nieco wycofany i stale za-
troskany Ryan Gosling) oraz
przygotowań do Misji Apollo 11,
która przeszła do historii, jako
pierwsze udane lądowanie czło-
wieka na Księżycu. 

Film, po sekwencji awaryjne-
go lądowania samolotem, roz-
poczynają sceny rodzinnej sie-
lanki, gdy ojciec bawi się ze swo-
imi dziećmi. Beztroska nie trwa
jednak długo, gdyż niedługo po-
tem jedna z córek umiera. Wte-
dy rozpoczyna się właściwa
część opowieści – przygotowa-
nia do projektu kosmicznego i
misji wysłania człowieka na Księ-
życ. Kontekst utraty córki jest
jednak niezwykle ważny dla pro-
wadzonej opowieści, powraca-
jąc kilkakrotnie na ekranie. 

Tym, co najbardziej urzeka w
„First Manie”, jest otoczka audio-
wizualna, która wrzuca nas w sam
środek akcji, umożliwiając nam,
niemal dosłownie, odnaleźć się w

butach Armstronga, gdy przygo-
towuje się do misji. Początkowe
sceny lotu samolotem, test w ka-
binie antygrawitacyjnej, czy se-
kwencja samej podróży na Księżyc
– wszystkie te momenty nakręco-
ne są z ogromną werwą i wyczu-
ciem, używając do tego celowo
rozchwianej, roztrzęsionej kame-
ry, która jednak jest w pełni uza-
sadniona, gdyż jest de facto ocza-
mi bohatera. Takie zagranie spra-
wia, że współodczuwamy fizycz-
ne doznania bohatera – czujemy
się, jakbyśmy sami byli w rakiecie
kosmicznej. (Warto zatem obej-
rzeć film na jak największym ekra-
nie, najlepiej w IMAXie). 

Problem zaczyna się, gdy ma-
my współodczuwać emocje
głównego bohatera. Nieodgad-
niona, bezemocjonalna facjata
Ryana Goslinga kilkakrotnie do-
skonale sprawdzała się w dzie-
łach filmowych (koronnym przy-
kładem kultowe już „Drive” Ni-
colasa Windinga Refna). Tutaj
jednak staje się barierą dla
współodczuwania wewnętrz-
nych rozterek mężczyzny. Niby
rozumiemy dylemat astronau-
ty, a reżyser stara się ogrywać
go w możliwie subtelny sposób,
jednak brak wyraźnej reakcji ze
strony Goslinga, przeszkadza w
pełnym współczuciu i emocjo-
nalnym przeżyciu jego sytuacji.

Z tego powodu „Pierwszemu
Człowiekowi” bliżej do technolo-
gicznie porywającej, całkowicie
immersyjnej „Grawitacji” Alfon-
so Cuaróna niż do metafizyczne-
go „Interstellar” Christophera No-
lana, który wyprawę kosmiczną
potraktował jako przyczynek do
rozważań na temat przypadko-
wości ludzkiego życia, kwestii nie-
śmiertelności oraz niezbadanej si-
ły miłości. Cała otoczka science-
-fiction była tam właśnie tym –
czystą otoczką. W sercu opowie-
ści znajdowała się historia miłości
ojca i córki. Wydaje się, że Chazel-
le próbował osiągnąć podobny
efekt, podrzucając wiele elemen-
tów, ukazujących, że przygotowa-
nia do misji są dla mężczyzny dru-
gorzędne względem opłakiwania
ukochanej córki. Tak jak „La La
Land” w doskonały, przejmujący
i niejednoznaczny sposób poka-
zywało cenę osiągnięcia marzeń,
tak „First Man” miał pokazywać,
że nawet osiągnięcie nieosiągalne-
go (stąpanie po Księżycu) może
nie być wystarczające, żeby pora-
dzić sobie z traumą. 

Wielkie, piękne idee, tylko re-
alizacja niedopięta na ostatni gu-
zik. Nie zrozumcie mnie źle –
„Pierwszy Człowiek” to dzieło
filmowe, które korzysta ze
wszystkich dobrodziejstw swoje-
go medium, aby pozwolić nam
poczuć się, jak prawdziwy astro-
nauta podczas księżycowej wy-
prawy. Jednak, jako że film to
dla mnie przede wszystkim no-
śnik emocji, najnowsze dziecko
Chazelle’a, którego dwa ostat-
nie filmy, nagrodzone zostały
dziewięcioma Oscarami, to „nie
do końca moje tempo”, jak ma-
wiał bohater głośnego „Whi-
plash”, które rozsławiło nazwi-
sko Amerykanina. 

M i c h a ł  K a c z o ń

W niedzielę 14 października – w ramach
obchodów Tygodnia Seniora na Ursyno-
wie – w Galerii Ucznia Domu Kultury
Imielin została otwarta wystawa prac
seniorów z pracowni plastycznej Klubu
A4, prowadzonej przez panią Marię Ku-
duk -Białkowską i Joannę Wiślicką. Na
wystawie pod nazwą “Architektura
drewniana, cerkwie i kościółki” pokaza-
no 27 prac malowanych akrylem na
płótnie o wymiarach 50x70 cm. 

Najczęściej malowanym motywem był niszcze-
jący zabytek – cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej w
Miękiszu Starym. Powstało też kilka obrazów
przedstawiających odbudowaną w latach 1990-

1994 opustoszałą cerkiew pw. św. Dymitra Mę-
czennika w Łukawcu oraz najpiękniejszy przykład
architektury łemkowskiej – cerkiew pw. Paraskie-
wy w Kwietoniu. Obrazy niezwykle klimatyczne,
stonowane, poprawne rysunkowo i jednocześnie
bardzo malarskie wzruszają i skłaniają do zadumy
nad przemijaniem, nad duchowością. Wśród prac
znalazł się także niedokończony obraz sanktu-
arium pw. Matki Bożej Królowej Tatr na Wikto-
rówkach, którego autorką  jest obdarzona niezwy-
kłym talentem malarskim śp. Teresa Lesińska. 

Wernisaż, dla instruktorów i osób wystawiają-
cych, był  pożegnaniem koleżanki, która zmarła w
marcu br. Autorzy prac: Elżbieta Bąk, Amanda Bu-
zakowska, Janusz Fudali, Elżbieta Góralska-Kłos,
Grażyna Kozakiewicz, Krystyna Kozłowska, Krysty-
na Kozankiewicz, Teresa Lesińska, Elżbieta Ma-
jewska, Marek Markiewicz, Wiesława Molitoris,
Danuta Przybysiak, Marta Sienicka, Teresa Siluk,
Janusz Skolimowski, Ewa Skolimowska, Barbara
Sobańska-Rybacka, Lidia Stolarska, Hanna Szad-
kowska, Małgorzata Tokarzewska, Izabella Tumi-
łowicz, Janina Wach, Elżbieta Witek, Dorota Zam-
kowska oraz Zuzanna Dąbrowska, Urszula Jaczyń-
ska, Ewa Kozłowska. Wystawę – sfinansowaną
ze środków Dzielnicy Ursynów m. st.Warszawy –
można oglądać do 5. listopada od poniedziałku
do piątku w godz. 14.00-20.00.

Ryan Gosling na Księżycu

Architektura drewniana, cerkwie i kościółki

Pięknego, złocistego popo-
łudnia, dnia 15 paździer-
nika, do naszej świetlicy w
Szkole Podstawowej nr
330, przy ul. Mandarynki
1, zawitał niezwykły gość. 

Z paletą farb i pędzli, niczym
Pani Jesień przybyła do nas Pa-
ni Ewa Sokołowska – artystka
malarz, która z zapałem młodej
absolwentki ASP zaproponowa-
ła dzieciom zajęcia malarskie. 

Trudne, akademickie zasady
kompozycji potrafiła przedsta-
wić dzieciom w tak przystępny
sposób, iż po niespełna czter-
dziestu minutach powstał bar-
dzo niezwykłe prace. Pani Ewa

podkreśliła, że umożliwienie
uczniom udziału w takich zaję-
ciach rozwija ich myślenie i
uważniejsze postrzeganie rze-
czywistości. Natomiast nam –
dorosłym, przełożenie tej dzie-
cięcej rzeczywistości na język
malarski, pozwala dostrzec, jak
bardzo artystyczne dusze mają
nasze dzieci.

Warsztaty zrealizowane były
dzięki wsparciu Wydziału Kul-
tury m.st. Warszawy dla Dzielni-
cy Ursynów w ramach obecności
Galerii Działań Jacka Ojdy SMB
Imielin w szkołach ursynow-
skich.

M a ł g o r z a t a  Ś w i a t n i c k a

Zajęcia malarskie w SP 330
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII,, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

UUPPAADDŁŁOOŚŚĆĆ konsumencka
(promocja: emeryci i renciści), 
tel. 572 583 986

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań, 
601 235 118; 22 253 38 79

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSPPRRZZEEDDAAMM tanio 
narożnik jasny beż 

(260 x 180 cm) 
z rozkładanym spaniem. 

Stan b.dobry. 
Kontakt: 515 231 969

SSZZUUKKAAMM do wynajęcia 
kawalerki lub małego 

mieszkania na Ursynowie, 
506 063 818

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 603 440 156
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS. Okazja, dom, 
770 tys. zł., 515 211 255

AAGGEENNCCJJAA 
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do

wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska, 118
m2, 4 pok., piękne mieszkanie z
ochroną, cisza, spokój, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 58 m2, 2 pok.530
tys.zł,, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, pół
bliżniaka 280 m2. Cena 1 mln 950
tys. zł, do neg., 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 1 mln.400 tys. zł, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

! UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna 1/2 

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

EEKKSSPPEEDDIIEENNTTKKĘĘ chętnie
rencistkę lub emerytkę. Wolne
weekendy. Kabaty, 576 972 838

FFIIRRMMAA zatrudni kucharza,
pomoc kuchni. Praca w godz. 3:00
- 15:00 (zmianowo), dodatek za
godziny nocne, 600 250 437,
Konstancin-Jeziorna

KKIIEERROOWWCCĘĘ kat. B, jazda po
Warszawie, nie kurier, 535 170 170

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharza i
pomoc kucharza. Oferujemy
umowę o pracę i bardzo atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 601 778 504

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE IInntteeggrraaccyyjjnnee
zatrudni nauczyciela gimnastyki.
Praca w poniedziałki i piątki w
godzinach 9:40 - 12:00

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE IInntteeggrraaccyyjjnnee
zatrudni oligofrenopedagoga
(nauczyciela wspomagającego) na
cały etat oraz rehabilitanta na 6
godzin w tygodniu. 
Telefon: 22 641 52 16

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 330033,
ul Koncertowa 4 zatrudni na
zastępstrwo pomoc kuchenną -
1/2 etatu. Tel. 22/ 643 65 34

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowców kat. B,
kat, C, kat. C+E Janki, 
530 477 796

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ mężczyznę do
sprzątania, osiedle zamknięte
Ursynów, 606 73 76 78

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pana i panią do
sprzątania osiedla przy Metrze
Pole Mokotowskie, 504 226 160

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

AANNTTEENNYY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY kompleksowo,
glazura, hydraulika, 22 240 36 56

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium, 
601 36 22 82

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZyyggmmuunntt SSzzaaffrraańńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

W ramach Tygodnia Polskiego
na Ursynowie:

SSoobboottaa,, 33 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000:: Se-
ans z cyklu „W Starym Kinie ze
Stanisławem Janickim” – film
„Dziesięciu z Pawiaka” (Polska
1931, reż. Ryszard Ordyński).

NNiieeddzziieellaa,, 44 lliissttooppaaddaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka” – kon-
cert  „Melodie piękne, bo polskie”.
Wykonawcy: zespół „Quartetto
con l’anima” w składzie: Dorota
Puchnowska-Aftyka (flet), Kata-
rzyna Dul (skrzypce), Marta Stra-
szyńska (altówka i narracja), Ju-
lia Kisielewska (wiolonczela). 

NNiieeddzziieellaa,, 44 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Seans z cyklu „W Starym Kinie ze

Stanisławem Janickim” – film
„Bohaterowie Sybiru” (Polska
1936, reż. Michał Waszyński).

Na wszystkie imprezy wstęp
wolny.*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na występ kra-
kowskiego kabaretu A JAK!, w
ramach cyklu Autorskich Wie-
czorów Satyryków. Niedziela,
28 października o godzinie
18:00. Bezpłatne wejściówki w
biurze placówki od środy 24.10
od godz. 18:00. Sfinansowano
ze środków dzielnicy Ursynów
m.st.Warszawy.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

2277..1100 ggooddzz.. 1188..0000 koncert La-
ta 20-te lata 30-te - wystą-
pią:Krzysztof Korban – akorde-
on, Marzena Trzebińska –wo-
kal, Beata Misztal – skrzypce,
Michał Siemieniec – klarnet. Ka-
rol Krąż – perkusja,  Adam
Szymkiewicz - gitara basowa,
puzon, kontrabas

0033..1111 ggooddzz.. 1199..0000 Tydzień
Polski Na Ursynowie Jerzy “Du-
duś” Matuszkiewicz – 90 lat.
Wykonawcy:Agnieszka Wil-
czyńska – śpiew . Robert Ma-
jewski – trąbka, flugelhorn, An-
drzej Jagodziński – fortepian
,Adam Cegielski – kontrabas
Czesław „Mały” Bartkowski –
perkusja.

Liczba miejsc ograniczona.Obo-
wiązują bezpłatne karty wstępu. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2255..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Sprawa polska w I wojnie
światowej”

3300..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Tycja-
na: historie malarzy, historie ob-
razów pt. „Georges de La Tour:
Pokutująca Maria Magdalena”

0066..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
red. Agnieszką Ciecierską pt.
„Sekrety radiowej kuchni”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

W czwartej kolejce rozgry-
wek o mistrzostwo drugiej
ligi mężczyzn siatkarze  KS
Metro Warszawa pokonali
na własnym parkiecie
MUKS Huragan Wołomin.
Podopieczni Wojciecha
Szczuckiego, w spotkaniu
inaugurującym siatkarski
sezon na Ursynowie, w
czterech setach rozprawili
się z zespołem z Wołomina.

W pierwszej partii obie dru-
żyny grały równo i rywalizacja
do samego końca seta była bar-

dzo wyrównana – obydwie dru-
żyny popełniały sporo błędów,
szczególnie w polu serwisowym.
Dlatego też żadnej z ekip nie
udało się odskoczyć na więcej
niż trzy punkty przewagi. Koń-
cówkę seta jednak lepiej wytrzy-
mali podopieczni trenera
Szczuckiego. Zachowując zim-
ną krew do końca, mogli cieszyć
się ze zwycięstwa w pierwszej
partii spotkania – 25:23.

W drugiej odsłonie obie dru-
żyny, podobnie jak w pierwszej
partii, postawiły twarde warun-

ki i do połowy seta rywalizacja
była również bardzo wyrówna-
na. Po połowie seta wyraźnie le-
piej zaczęła układać się gra po
stronie drużyny z Wołomina,
która już do końca tej partii nie
oddała przejętej inicjatywy.  Pod-
opieczni Tomasza Rosy pewnie
wygrali  tę drugą odsłonę spotka-
nia do 18 i doprowadzili do wy-
równania meczu. 

Wynik drugiego seta wyraź-
nie zmotywował warszawian do
gry w trzeciej odsłonie. Trener
Wojciech Szczucki postanowił
dokonać zmian w wyjściowej
szóstce, przede wszystkim na ro-
zegranie wrócił Tomasz Walen-
dzik, który od początku sezonu
zmaga się z lekką kontuzją. W
drużynie widać było sportową
złość i determinację, której za-
brakło w poprzedniej partii. Wo-
łomin kilkakrotnie próbował
przeciwstawić się dobrze grają-
cemu zespołowi z Ursynowa i
doprowadzał do wyrównania w
secie, jednak ostatecznie uległ
drużynie Metra 20:25.

Czwarta partia od początku
dobrze układała się dla ekipy z
Warszawy, która już na samym
początku seta wypracowała so-
bie kilkupunktowe prowadze-
nie. Z każdą kolejną akcją widać
było, że drużyna z Wołomina

straciła wszystkie swoje atuty,
dzięki którym prowadziła w po-
przednich partiach wyrównaną
walkę. Metro systematycznie po-
większało przewagę i nie popeł-
niało błędów własnych. Trener
drużyny z Wołomina szybko wy-
korzystał oba czasy, jednak nie
zmieniły one obrazu gry. Metro
pewnie wygrało czwartą partię i
cały mecz 3:1, dzięki czemu do-
pisało do tabeli kolejne trzy
punkty. Najlepszym zawodni-
kiem meczu wybrany został ata-
kujący Metra – Paweł Szczepa-
niak.

– To był bardzo ciężki mecz i
ciężki przeciwnik. Cieszę się, że
udało nam się po drugim, trud-
nym secie odwrócić losy tego
spotkania. Cieszymy się z trzech
punktów i obieramy kolejny cel
na naszej drodze – podsumowu-
je spotkanie Marcin Mołs, przyj-
mujący KS Metro Warszawa.

Po czterech kolejkach rozgry-
wek – mając na koncie dwa zwy-
cięstwa i jedną przegraną – KS
Metro zajmuje 5. pozycję w tabe-
li grupy 2. W najbliższą sobotę –
27 października o godzinie
18:00, ponownie na własnym
parkiecie – podejmie Czołg AZS
Uniwersytet Warszawski.

M a g d a l e n a  K o c i k  
F o t o :  A n n a  K l e p a c z k o

Metro zwycięża w domu!
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