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zuchwalonej brakiem dozoru w
odludnych miejscach hołoty. Starsi ludzie narzekają, że już wszystkie windy (między innymi na stacji Służewiec) popsute. Tory ulegają nieustannym awariom. I tak
w kółko.
ardzo możliwe, że trzeba będzie sięgnąć do nie bardzo u
nas lubianych niemieckich
wzorów społecznościowych, których istotą jest między innymi powszechne donosicielstwo, polegające na tym, że pierwszy lepszy przechodzień zawiadamia natychmiast policję, zauważywszy nieprawidłowo zaparkowany przez
sąsiada samochód albo psa wyprowadzanego bez kagańca.
Niemcy wychodzą z założenia, iż
“Ordnung muss sein” i wcale się
nie wstydzą oficjalnego występowania w roli policyjnych konfidentów.
arszawa akurat nie ma
szczęścia w porządkowaniu swych ulic, bo
nawet tak tu wychwalani przeze
mnie Niemcy potrafili zrobić w
1944 niezły rozgardiasz. Ostatnimi czasy zaś jak nie narozrabiają
kibole, to watahy różnej maści
manifestantów, po których więcej
sprzątania niż po watahach dzików buszujących coraz odważniej
na obrzeżach miasta, jak choćby
na Bielanach, ale nie tylko tam.
Bodaj najwięcej dzikich świń można spotkać na skraju leśnej otuliny Konstancina-Jeziorny, Zalesia
Górnego, Baniochy. Niektóre świnie chodzą o dziwo na dwóch nogach, ale śmiecą jeszcze bardziej
niż te na czterech.
takich miejscowościach
jak Zalesie sprzątające
obecnie firmy na kontrakcie gminnym lubią, by im ułatwiać robotę, wystawiając pojemniki i worki ze śmieciami przed
bramy posesji. Przejeżdżając koło
jednego z takich miejsc o brzasku,
natknąłem się na stado dzików,
dobierających się do wystawionych
na ulicę przysmaków. Jak widać,
koegzystencja ludzi i zwierząt w
aglomeracji warszawskiej układa
się doskonale. Bo i posesja cała, i
dzik syty.
ożna z tego wysnuć wniosek, iż nowa ustawa o gospodarce odpadami to w
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Śmiecionośna broń
B
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ie rzucim ziemi skąd nasz
brud! Tak dziś powinien
się zaczynać nieco strawestowany tekst Roty. O tym, że w
Polsce wciąż brudno, można się
najprędzej przekonać, przejechawszy się jakimkolwiek pociągiem międzymiastowym, wciągając w nozdrza upojny zapach “toalet”. Kolejowy burdel, jaki stworzono, rozparcelowawszy PKP na
chyba ponad 80 spółek, ma w
owych zasyfionych kiblach wizytówkę, kompromitującą nas
przed cywilizowanym światem.
Dziś nikt już nawet nie pamięta
nazwisk cwaniaków, którzy się
obłowili na rozkawałkowaniu
polskich kolei, wedle których można było ponoć przed wojną regulować zegarki. I co ciekawe, w tak
skandalicznej sprawie nie prowadzą dochodzenia różne tam CBA
i ABW, potrafiące wydawać ciężką kasę, iżby poprzez podstawionego agenta spowodować u upatrzonej posłanki tak zwany kisiel
w majtkach, skłaniający do intymnych zwierzeń, a nawet czynów przestępczych.
ym sposobem zamiast
sprawnie działającego
transportu szynowego mamy kilkadziesiąt odrębnych firm,
których jedyną racją bytu jest dawanie zatrudnienia armii urzędników, rekrutowanych po kolesiowskim uważaniu. A nie jest to, niestety, jedyna dziedzina, zaświadczająca, że współczesny Lechistan
pozostaje w gruncie rzeczy bantustanem.
edwie rok temu cieszyliśmy
się z przyspieszonej modernizacji transportu kolejowego w obrębie Warszawy, będąc
szczególnie dumni z jeżdżącej na
lotnisko SKM-ki. A teraz okazuje
się, że wozi ona głównie powietrze, zaś unowocześnione dworce
popadają w ruinę za sprawą roz-
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gruncie rzeczy śmiecionośna broń,
bo na razie nie udało się doprowadzić do stanu czystości poprzez
wdrażanie tego aktu w praktyce.
Warszawa akurat nie ma jeszcze w
tej materii doświadczenia, bowiem
stołeczni urzędnicy zawalili owo
wdrożenie już na wstępie, co doprowadziło do politycznego trzęsienia ziemi i serii dymisji na placu
Bankowym. Pełniąca rolę selekcjonera Hanna Gronkiewicz-Waltz
musiała - niczym trener Waldemar Fornalik - wymienić niemal
cały skład swojej ekipy.
spomniana ustawa jest
daleka od doskonałości,
ale jej realizacja w największym stopniu zależy od
sprawności włodarzy gmin. W
podwarszawskiej gminie Piaseczno z wywózką śmieci daleko jeszcze do ideału, ale burmistrz Zdzisław Lis już wiosną pokazał, że
wie, co jest potrzebne w dalszej
perspektywie. Kopnął się otóż do
zaprzyjaźnionej z Piasecznem Uppsali, by zapoznać się z bardzo do-
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brym szwedzkim wzorem utylizacji odpadów poprzez wykorzystanie ich do tworzenia energii.
Tam 90 procent śmieci idzie właśnie na ten cel, a u nas tyleż właśnie staje się problemem, z którym nie wiadomo co zrobić.
przecież w samej Warszawie mieliśmy też dobre
wzory. Na wielkim gruzowisku i śmietnisku nad Wisłą
wzniesiono (w 1955) piękny Stadion Dziesięciolecia, potem na Ursynowie doczekaliśmy się w takim
samym trybie służącej do celów
sportowych Kopy Cwila i wreszcie w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku wielkie śmietnisko za Jabłonną zamieniono na
urokliwe pole golfowe. Nie tylko
Szwed zatem, ale i Polak potrafi.
Pod warunkiem, że nie przeszkodzą głupawi decydenci.
ostatnim czasie mieliśmy w Arenie Ursynów
dwa świetne przedsięwzięcia propagujące sport wśród
młodzieży. Najpierw w arkana ko-
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szykówki wtajemniczał dzieciarnię sam Marcin Gortat, później sekrety lekkoatletyki zdradzali wielcy mistrzowie Tomasz Majewski,
Piotr Małachowski i Anita Włodarczyk (czyt. str.....). O ile jednak
z uprawianiem tej pierwszej dyscypliny nie ma w stolicy najmniejszego problemu, o tyle tak zwana
królowa sportu został sprowadzona ni stąd ni zowąd do roli ubogiego krewnego. A tak naprawdę wyrzucono ją na aut. Brak chociażby treningowych obiektów nie
pozwala młodym ludziom na rozwijanie talentu. Stąd jedyni lekkoatletyczni mistrzowie, jakich
mamy dzisiaj w Warszawie, to
przybysze z prowincji. Tymczasem
chodzi o gałąź sportu, która powinna odgrywać podstawową rolę w kształtowaniu sprawności fizycznej uczniów i stanowić fundament w.f. Tylko czy w Radzie Warszawy i w magistracie ktoś to choć
po części rozumie?
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania

Twórczy powrót do realizacji marzeń
W Wyższej Szkole Ekologii
i Zarządzania ruszyła rekrutacja na Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Uczestnictwo w zajęciach UTW
to wspaniały sposób na
ciekawe spędzenie wolnego czasu poza domem dla
osób starszych.
TW jest miejscem,
gdzie można poznać
nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, odkrywać nowe pasje i ukryte umiejętności, jednocześnie dzieląc się
swoim uwagami i doświadczeniem, dyskutując na ważne bieżące tematy oraz biorąc aktywny udział w życiu kulturalnym i
naukowym WSEiZ. Uczelnia zaprasza na zajęcia wszystkich
tych, którzy chcieliby wrócić do
realizacji swoich młodzieńczych
marzeń i rozwijać wiedzę na temat architektury i sztuki oraz dowiedzieć się więcej na temat
ochrony zdrowia i ekologii. Zajęcia poprowadzą znakomici wykładowcy i specjaliści z ww. dziedzin, m.in.: prof. dr hab. inż.
arch. Witold Werner, prof. dr
hab. inż. Janusz Pala, prof. dr
hab. Jakub Lewicki, prof. dr hab.
inż. Ewa Górska, dr n. biol. Michał Pfeffer, dr szt. Wojciech
Brzeziński oraz dr n. farm. Piotr
Tomaszewski.
TW w WSEiZ proponuje dwa cykle tematyczne zajęć: Cykl A Architektura i Sztuka oraz Cykl B
– Zdrowie i Ekologia. W ramach
Cyklu A będzie można poznać
historię sztuki i architektury wło-
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skiej, przyczyny dziwnych kształtów nowych budynków, przyszłość i teraźniejszość w architekturze i sztuce Zakopanego,
historię architektury i sztuki
ogrodowej oraz dowiedzieć się
więcej nt. elementów kultury
materialnej, rewitalizacji miast,
architektury Warszawy, czy kompozycji roślinnych. W cyklu wykładów dotyczący zdrowia i ekologii słuchacze UTW uczestniczyć będą w wykładach nt.: poszukiwania zdrowej żywności,
stylu życia a długowieczności,
hałasu w otoczeniu, radiestezji
w życiu codziennym, jak również medycyny naukowej (konwencjonalnej) a innych systemów terapeutycznych, ergonomii i jakości życia, zagrożeń w
zmieniającym się środowisku,
nowoczesnej diagnostyki chorób
i terapii „szytych na miarę”.
tudia trwają dwa semestry: semestr I (od 29
października br. do lutego 2014 r.), semestr II (od
marca do czerwca 2014 r.). W
semestrze przewidziane są 24
spotkania w ramach jednego cyklu. Realizowane będą 4 przedmioty w jednym semestrze.
Spotkania zostały tak zaplanowane, by każdy słuchacz mógł je
pogodzić ze swoimi codziennymi obowiązkami. Zajęcia odbywać się będą w budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16 (Mokotów) we wtorki i czwartki w
godz. 11.00-12.30 dla grupy porannej, a w godz. 17.00-18.30
dla grupy popołudniowej. Istnieje możliwość zapisu na dwa
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cenia oraz interdyscyplinarny
charakter wiedzy, jaką zdobywają studenci WSEiZ, doceniany
jest przez pracodawców i ekspertów z wielu dziedzin. WSEiZ
tworzy wydziałowe Rady Pracodawców składające się z przedstawicieli firm i instytucji działających w branżach powiązanych
z prowadzonymi kierunkami
studiów, tak aby jak najlepiej
przygotować absolwentów do
pracy zawodowej.
zięki dużym wysiłkom
organizacyjno-finansowym Uczenia stworzyła własną, usytuowaną w
centrum Warszawy, nowoczesną bazę dydaktyczno-administracyjną. Cześć zajęć praktycznych odbywa się w Terenowej
Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach. W listopadzie 2013 r. w
dzielnicy Mokotów przy ul. Olszewskiej 12 planowane jest oddanie nowego gmachu administracyjno-dydaktycznego Uczelni, w którym powstaną m.in.
kolejne pracownie projektowe.
Utworzy on wraz z kompleksem budynków przy ul. Rejtana
16, nowe centrum Uczelni. Ważną rolę w edukacji studentów
na kierunkach artystycznych
WSEiZ odgrywa organizacja
wystaw, które odbywają się w
Atrium budynku Uczelni przy
ul. Rejtana 16. Wystawy studentów Architektury, Architektury
Wnętrz i Wzornictwa od lat cieszą się dużym zainteresowaniem odwiedzających Galerię
Wydziału Architektury WSEiZ.
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cykle, np. na Cykl A do grupy
porannej i Cykl B do grupy popołudniowej.
tudia są płatne. Przy zapisie na UTW zawierana
jest ze słuchaczami
umowę na cały rok akademicki
(2 semestry), a płatność odbywać się będzie w dwóch ratach
po 190 zł za każdy semestr. Po
zakończeniu dwusemestralnego cyklu zajęć, słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia UTW
w WSEiZ. Więcej informacji
można uzyskać na stronie internetowej Uczelni: www.wseiz.pl
oraz pod numerem tel. 22 825
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80 35. Zapraszamy wszystkich,
którzy chcą ciekawie spędzić
czas, zawrzeć nowe znajomości
i poszerzyć swoją wiedzę, bo na
naukę nigdy nie jest za późno!

***
stniejąca od ponad 18 lat
Wyższa Szkoła Ekologii i
Zarządzania w Warszawie
uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni
techniczno-artystycznych w Polsce. Uczelnia prowadzi 11 kierunków studiów: Architektura (I
i II stopień), Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz,

I

Wzornictwo, Budownictwo,
Ochrona Środowiska (I i II stopień), Edukacja Techniczno-Informatyczna, Zdrowie Publiczne, Zarządzanie, Zarządzanie i
Inżynieria Produkcji (I i II stopień) oraz Mechanika i Budowa
Maszyn (Nowość). WSEiZ spełnia krajowe oraz europejskie
standardy nauczania, a dzięki
doskonale przygotowanej kadrze
naukowo-dydaktycznej oraz
własnej, usytuowanej w centrum
Warszawy, nowoczesnej bazie
dydaktyczno-administracyjnej,
cieszy się dużym uznaniem studentów. Wysoki poziom kształ-
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Fyrstenberg i Matkowski uratowali honor

Pierwsze takie centrum
sportowe w Polsce
Grupa Adgar w czerwcu bieżącego roku kupiła kompleks biurowy przy Alejach Jerozolimskich
181 w Warszawie ogłosiła, że poza planami opracowania nowej koncepcji architektonicznej, zamierza stworzyć na parterze pierwsze w Polsce centrum usług i handlu dla pasjonatów sportu.
Będzie to wyjątkowe miejsce, w którym znajdą się specjalistyczne sklepy i usługi dla profesjonalistów i amatorów różnych dyscyplin sportu.
Pasjonaci biegania, pływania czy jazdy na rowerze zyskają możliwość całorocznych treningów,
konsultacji z trenerami oraz spotkań w swoim gronie i wymiany doświadczeń.
„Sam trenuję kolarstwo i doskonale wiem, jak ważna jest profesjonalna opieka trenera w czasie ćwiczeń, pomoc doświadczonego doradcy przy zakupie, a także możliwość spotkań, rozmów
i wymiany doświadczeń z pasjonatami tej samej dyscypliny. Tego nie oferują sklepy samoobsługowe. Bardzo wiele osób zarzuca treningi z powodu źle dobranego sprzętu czy obuwia albo po
prostu dlatego, że nie wiedzą, jak je prawidłowo prowadzić. Nasz obiekt z jego kompleksową ofertą będzie stanowił odpowiedź na potrzeby Warszawiaków w tym zakresie” – powiedział Eyal Litwin, dyrektor generalny Adgar w Polsce.
W planowanym przez Adgar obiekcie powstanie między innymi: całoroczna bieżnia o długości 600 m wytyczona wokół kompleksu biurowego innowacyjne stacje w których można zamontować własny rower lub przetestować modele dostępne na rynku, przy różnych ustawieniach warunków na trasie, Swim Jet Pools – jednoosobowe mini baseny do pływania w miejscu pod prąd.

Fot. OS
Zakończyły się dla Polaków baraże do Ligi Światowej w Pucharze Davisa,
rozgrywane w ostatni
weekend na Torwarze.
Osłabiona polska drużyna –
nie wystąpił kontuzjowany Jerzy
Janowicz – po pierwszym dniu
(dwa mecze singlowe) przegrywała 2:0. Iskierkę nadziei wy-

krzesali nasi debliści – Mariusz
Fyrstenberg i Marcin Matkowski, którzy pokonali po bardzo
zaciętym meczu w deblu Chrisa
Guccione i Nicka Kyrgiosa 5:7,
6:4, 6:2, 6:7(5), 6:4.
Szans na zwycięstwo pozbawieni zostaliśmy już po pierwszym meczu trzeciego dnia zawodów, w którym Bernard To-

mic pokonał w trzech setach Łukasza Kubota. W ostatnim pojedynku Michał Przysiężny doznał
kontuzji i nie był w stanie go dokończyć. Polska przegrała z Australią 1:4, należy jednakże podkreślić waleczność i ambicję naszych reprezentantów, które to
walory pokazali w walce z silniejMS
szym przeciwnikiem.

Będzie to wyjatkowy obiekt łączący pod jednym dachem najnowocześniejszą infrastrukturę do
ćwiczeń, biegania, pływania czy jazdy na rowerze, opiekę trenerów i fizjoterapeutów oraz specjalistyczne sklepy, w których klienci będą mogli uzyskać praktyczne porady oraz wymieniać doświadczenia z innymi fanami sportu.
Potrzebę stworzenia takiego miejsca potwierdza duże zainteresowanie wyrażane przez potencjalnych najemcow powierzchni handlowej i usługowej.
a . r.

Udana akcja, choć nieco spóźniona...

Na jednej z ulic Mokotowa kierowca porzucił na jezdni samochód . Mimo interwencji Policji i Straży Miejskiej auto tarasowało ruch przez niemal 3 godziny…
Do zdarzenia doszło prawdopodobnie po
tym, jak kierujący pojazdem, wyjeżdżając z zatoczki parkingowej zarysował stojący obok samochód. Auto zwróciło uwagę innych kierowców, którzy zawiadomili Policję. Trzeba przy-

znać, że ta zjawiła się dość szybko. Po spisaniu
notatki dotyczącej zdarzenia, co zajęło
mundurowym około 40 minut, odjechali.
Podobnie było ze Strażą Miejską. Strażnicy zaczęli od sporządzenia stosownej notatki. Samochód nadal stwarzał utrudnienie i zagrożenie dla jadących kierowców. Pojawił się kolejny
radiowóz policyjny i po niemal trzech godzinach auto zostało przepchnięte do zatoczki, z
której najprawdopodobniej wyjechało.
Cała rzecz mogłaby się wydawać banalna, jednak
taka nie jest. Służby powołane do utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa przede
wszystkim (również kierowcom) powinny w pierwszej kolejności wypełniać to, do czego są powołane.
Na pewno funkcjonariusze działali zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nie wszystko jednak
uda się zadekretować. Zdrowy rozsądek podpowiadał, że skoro można było samochód tarasujący
ruch drogowy zepchnąć po trzech godzinach, to
można było to zrobić w pierwszej kolejności. Sprawy papierkowe zostawić na potem. W czasach, kiedy zewsząd słychać narzekania o niedofinansowaniu Policji i Straży Miejskiej warto wykorzystać to,
MM
co nic nie kosztuje – myślenie.

Eyal Litwin dyrektor generalny Adgar w Polsce
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Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ma coraz ciekawsze oferty

Dziennikarstwo czas zacząć
Trzecia w Polsce i najlepsza w Warszawie pośród
niepublicznych uczelni licencjackich – to aktualna
pozycja ursynowskiej placówki z ulicy Marii Grzegorzewskiej.
W obliczu nowego roku akademickiego rektor SWPR – prof.
dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło – przedstawia nowe oferty programowe.
– Jedną z najważniejszych misji naszej uczelni jest służenie
społeczeństwu lokalnemu. W
związku z tym liczne działania są
ukierunkowane na potrzeby Ursynowa. Od czterech lat prowadzimy cieszący się bardzo dobrą
opinią Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Dzieci mieszkające na
Ursynowie będą mogły od października 2013 korzystać z pracowni terapeutycznej, która będzie wspierała ich rozwój, eliminując pojawiające się niedoskonałości. Pracownia ta jest wyposażona w bardzo nowoczesne
narzędzia terapii. Będą się w niej
kształcić specjaliści, którzy później znajdą zatrudnienie w przychodniach. Już od trzech lat mamy kierunek logopedii i pierwszych jego absolwentów od razu
zatrudnimy w naszej pracowni.
Uruchomiliśmy też neurologopedię jako kolejny etap studiów
logopedycznych – podkreśla Jej
Magnificencja.
Szczególnie ważne, zdaniem
pani profesor, jest otwarcie różnych kierunków studiów podyplomowych, dających możliwość
dokształcania, zwłaszcza nauczycielom. Są to studia z zakresu historii, geografii, pedagogiki.
W systemie podyplomowym studiują przy ul. Marii Grzegorzewskiej przedstawiciele społeczności lokalnej – głównie z Ursynowa i Mokotowa, choć nie brak
również mieszkańców innych
dzielnic, szczególnie tych skomunikowanych metrem, umożliwiającym szybki dojazd.
Jeśli chodzi o studia licencjackie, to prowadzonych jest siedem kierunków, poczynając od
humanistycznych – filologii polskiej, historii, socjologii, geografii, pedagogiki, poprzez przyrodnicze, na informatyce i zdrowiu
publicznym kończąc. Zainteresowanie poszczególnymi kierunkami zmienia się z roku na rok
wraz z modą na studiowanie
określonych dziedzin.

studia podyplomowe uczelnia
proponuje za darmo. Student
godzi podwójny program bez
najmniejszego trudu od strony
organizacyjnej, bo w jednym tygodniu ma zajęcia na kierunku
licencjackim, a w drugim na podyplomowym. Zasada jest jednak taka, że studentowi nie
wręcza się dyplomu ukończenia kierunku dodatkowego dopóki nie uzyska licencjatu na
zasadniczym
– Muszę powiedzieć, że ten
nasz pomysł organizacyjny zyskał wielkie pochwały na ogólnopolskich zjazdach rektorów
wyższych uczelni, bo – jak się
okazuje – jest to rozwiązanie
nowatorskie. Normalnie biorąc,
każda uczelnia niepubliczna
musi myśleć przede wszystkim
o pieniądzach, bo trzeba się
przecież z czegoś utrzymać, a
my za cel główny uważamy
służbę dla potrzeb społeczeństwa. To może brzmi trochę niemodnie, ale w naszym wypadku tak jest – stwierdza prof. Mycielska-Dowgiałło. I dodaje: –
Z nowych studiów podyplomowych, które chcemy uruchomić
w tym roku, wymienię dziennikarstwo wraz z podstawami
fotografii i wizerunkiem medialnym. Te studia są dziś bardzo przydatne dla osób z najróżniejszym wykształceniem,
które poprzez dokształcenie
dziennikarskie będą mogły zrealizować swoje ukryte marzenia, jak powiada inicjator tego
kierunku na naszej uczelni prof.
dr hab. Maciej Kledzik – podkreśla Jej Magnificencja.

Całkiem nowy kierunek
A zdaniem profesora Kledzika
dziennikarstwo jest obecnie kierunkiem naprawdę atrakcyjnym:
– Jak wykazuje praktyka, ludziom posiadającym już przygotowanie zawodowe łatwiej
znaleźć pracę w zawodzie dziennikarskim. Kandydatów do tej
profesji jest wielu, ale pracodawcy stawiają na tych, którzy posiadają już określoną wiedzę i
umiejętności. A przecież dziennikarzami mogą zostać nie tylko

nikarza przede wszystkim jako
spełnianie misji, a nie tylko możliwość zarobkowania. Oczywiście, godziwy zarobek też z czasem przyjdzie. J
Co chcielibyśmy na tych studiach zaproponować? Przede
wszystkim dużo praktyki. Zamierzamy również nauczyć
przyszłych adeptów zawodu gatunków dziennikarskich – a jest
ich dziewięć łącznie z esejem.
Będzie to przygotowanie nie tylko dla przyszłych dziennikarzy
prasowych, lecz także telewizyjnych, radiowych, internetowych,
jak również specjalistów fotografii. Zapoznamy słuchaczy także
z podstawami pisania scenariuszy i scenopisów. Zajęcia będą
prowadzić wybitni dziennikarze-praktycy. Nie zabraknie takich przedmiotów jak historia
prasy, prawo prasowe czy etyka
dziennikarska, które wykładać
będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i innych stołecznych uczelni.
Naszym celem jest to, by po
trzech semestrach słuchacze mogli pochwalić się już pewnym dorobkiem dziennikarskim i byli
przygotowani do zawodu. Zależy nam na wykształceniu dziennikarza przyszłości, na miarę XXI
wieku; kogoś, kto będzie umiał
odnaleźć się w każdym kierunku
tego zawodu. Żeby ruszając w
teren, czy też wyjeżdżając za granicę, nawet na wojenny front,
potrafił pracować z laptopem,
aparatem fotograficznym, kamerą i telefonem satelitarnym.
Umiejętność odpowiedniego wykorzystania tego sprzętu sprawia, że określone zadania mogą wykonać zarówno dziennikarze piszący, jak i fotografujący,
filmujący, nagrywający żywy
materiał – przekazując korespondencję nawet gdzieś z buszu, z
odludzia, z pola bitwy. Kto opanuje ten warsztat dziennikarski,
będąc wszechstronnie przygotowany, ten może liczyć na zatrudnienie w najróżniejszych
mediach. Takich dziennikarzy
szukają agencje prasowe, redakcje wielkich gazet, a także stacje radiowe i telewizyjne.

od razu do mediów centralnych,
lecz rozpocznie działalność w
wydawnictwach oraz rozgłośniach radia i telewizji o zasięgu
lokalnym lub regionalnym. A takich jednostek jest przecież mnóstwo, jeśli się rozejrzeć choćby
po samej aglomeracji warszawskiej. Oczywiście, w dalszej perspektywie ci absolwenci mogą
śmiało trafić na szczebel ogólnopolski, krocząc śladami wielu
dzisiejszych luminarzy zawodu –
konkluduje profesor.

Wizerunek medialny
Kształceniem w zakresie podstaw fotografii i w sztuce budowania wizerunku medialnego
pokieruje Andrzej Klimek, który powiada:
– Podyplomowe studia wizerunku medialnego to zupełnie
nowa formuła. Pomysł ich uruchomienia wyniosłem z doświadczeń w nieistniejącej już
Wyższej Szkole Dziennikarskiej
im. Melchiora Wańkowicza.
Stwierdziłem otóż, że studenci
bardzo chętnie fotografują, ale
zabierają się do tego zupełnie
nieprzygotowani. Trzeba ich zatem nauczyć podstawowych pojęć, jeśli chodzi o sprzęt do fotografowania profesjonalnego. A
profesjonalizm w fotografowaniu polega na tym, żeby można
było zrealizować swoje założenie, nie zdając się li tylko na
przypadkowość ujęcia. Od strony technicznej nie można polegać na aparacie kompaktowym.
Konieczne jest posiadanie lustrzanki, którą studentom oczywiście udostępnimy. Trzeba ich
nauczyć kompozycji obrazu, odpowiedniego oświetlenia i
umiejętnego posługiwania się
sprzętem.
To, co my proponujemy jako
rzecz nową na rynku fotograficznym, to umiejętność zbudowania wizerunku firmy poprzez
identyfikację wizualną, poczynając od podpisu elektronicznego, logotypu, a nawet charakterystycznej typografii. Da się to
osiągnąć za pomocą różnego rodzaju komputerowych programów graficznych. Mogę wska-
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Turystyka już niemodna
– Obecnie mamy chętnych na
trzy kierunki. Do niedawna bardzo modna była turystyka i nagle zabrakło kandydatów na ten
kierunek. Za to nie brak chętnych do studiowania pedagogiki, edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej. A to też przekłada się na zaspokajanie potrzeb lokalnych, bo na przykład
Ursynów nie jest akurat dotknięty niżem demograficznym. Stąd
obserwujemy ogromny brak pedagogów na poziomie przedszkolnym – mówi pani rektor.
Na studia licencjackie przyjeżdżają do SWPR chętni z całej
Polski, nawet aż z Podkarpacia.
Wszystkie kierunki zaocznych
studiów licencjackich uczelnia
prowadzi w jednym cyklu czasowym: co dwa tygodnie. I ten
cykl jest naprzemienny z cyklem
studiów podyplomowych. Dzięki temu oba systemy się nie mieszają. Uczyniono tak, żeby studenci kierunku licencjackiego
mogli bez przeszkód dorabiać
sobie jednocześnie specjalizację podyplomową – chociażby
w zakresie pedagogiki. I taki
układ doskonale zdaje egzamin.
Tym bardziej, że te dodatkowe

FOTO LECH KOWALSKI

– Byłam ogromnie zaszczycona,
że nasza uczelnia otrzymała
order „Za zasługi dla Diecezji
Warszawskiej”, który przekazał
na moje ręce ksiądz kardynał
Kazimierz Nycz – mówi
prof. Mycielska-Dowgiałło.
ju garnitury. Budowa wizerunku
za pomocą narzędzi graficznych
i fotograficznych to jak chodzenie do siłowni, żeby utrzymać
właściwą sylwetkę.
W zakresie oferowanego
przez nas nauczania mieści się
również przygotowanie gazety
do druku, co ma niemałe znaczenie choćby wtedy, gdy ktoś
chce wydawać czasopismo lokalne i musi umieć odpowiednio wyeksponować reklamy
ogłaszających się firm. Dbanie o
wizerunek medialny wiąże się
zresztą z wieloma innymi, nawet administracyjnymi stanowiskami pracy, więc z naszych
studiów wyniknie dużo szerszy
pożytek.
Zagadnienia, o których mówię, mieszczą się w trzysemestralnym programie studiów. Ale
poza studiami proponujemy
również kursy w obrębie tylko
dwóch semestrów. W tym wypadku nie będzie się wymagać
na wstępie dyplomu ukończenia jakichś studiów wyższych,
więc kursantem może zostać po
prostu maturzysta – wyjaśnia
Andrzej Klimek, od lat zasiedziały na Ursynowie.

A może mistrz olimpijski?

Od lewej: Andrzej Klimek, prof. Elżbieta Mycielska-D
Dowgiałło i prof. Maciej Kledzik
absolwenci studiów humanistycznych, lecz także politechnicznych, rolniczych. Znamy
bardzo dobrych dziennikarzy
będących z wykształcenia zootechnikami, biologami. Oni
sprawdzili się w nowym zawodzie po opanowaniu podstaw
warsztatowych.
Korzystając z pomocy pani
Rektor, chcemy więc uruchomić
w Wyższej Szkole Przymierza
Rodzin trzysemestralne podyplomowe studia dla osób, które
chcą potraktować zawód dzien-

Naszą propozycję kierujemy
nie tylko do osób, które chcą dopiero rozpocząć dziennikarską
karierę, lecz także do tych, którzy już są w tym zawodzie i pracują chociażby w gazetach parafialnych. Im szkolenie medialne na pewno się przyda. Co zaś
szczególnie ważne, tacy studenci nie będą musieli przerywać
pracy, bo zajęcia w naszej uczelni są zaplanowane wyłącznie w
soboty i niedziele.
Zależy nam na wykształceniu
kadry, która niekoniecznie trafi

zać na przykład wizerunek firmy
Puma, który był konsekwentnie
budowany latami i teraz jej znak
graficzny tylko z nią się od razu
kojarzy. Podobnie jest z Coca-Colą i Nike. Gdyby nie jednoznacznie się kojarzące znaki graficzne, w Chinach nikt by nie rozpoznał wyrobów tych firm po
samych napisach, tam całkowicie niezrozumiałych.
Od dawna stosuje się ujednolicone druki firmowe, a w niektórych spółkach wspólną wizytówką są nawet podobnego kro-

Co do potrzeby kształcenia
przyszłych dziennikarzy swoje
uwagi ma też pani rektor:
– To, co nas boli jako odbiorców przekazu dziennikarskiego, to słaba edukacja językowa
przedstawicieli młodego pokolenia w tym zawodzie. Ten niedostatek szczególnie razi na antenie telewizyjnej. A chodzi nie
tylko o umiejętność poprawnego posługiwania się polszczyzną, lecz również o znajomość
języków obcych. Mój mąż, który zna ich kilka, często jest oburzony, gdy słyszy jak dziennikarze TV nieudolnie się nimi
posługują. Dlatego na tę kwestię będziemy naszych studentów szczególnie uczulać. Mamy

świetnych polonistów i znakomitych lektorów języków obcych. I oni spróbują choć w pewnym stopniu – bo trzy semestry
to niewiele czasu – wpoić słuchaczom zasadę zachowywania poprawności językowej, żeby nie razić odbiorców komunikatu dziennikarskiego kaleczeniem jakiejkolwiek mowy.
Zapewnimy na tych studiach
podyplomowych świetną kadrę
wykładowców. Profesor Kledzik
był przez wiele lat rektorem
wspomnianej Wyższej Szkoły
Dziennikarstwa im. Melchiora
Wańkowicza. U nas będzie chciał
polegać na wykładowcach będących z jednej strony wytrawnymi praktykami, z drugiej zaś
mających przygotowanie pedagogiczne.
I powiem na koniec, że jest
duże zainteresowanie takim
przygotowaniem zawodowym,
jakie my planujemy. Potrzebę
dziennikarskiego kształcenia
podyplomowego widzi na przykład rektor Collegium Civitas,
który postanowił wywiesić nasze ogłoszenia, żeby informacja
dotarła do studentów kierowanej przezeń uczelni. Podobne
zainteresowanie
wykazuje
Kanclerz SGGW. Nasze nowe
studia uważa za trafny wybór
paru księży proboszczów z Ursynowa jak również Siedlec. Sensowność tej inicjatywy jest więc
dostrzegana w najróżniejszych
sferach, bo rynek medialny staje się coraz bogatszy – zauważa
prof. Mycielska-Dowgiałło, zastanawiając się, czy na podyplomowe studia dziennikarskie w
SWPR nie zechciałby się zapisać bodaj najsławniejszy obecnie
mieszkaniec Ursynowa, dwukrotny mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą, dyplomowany
politolog Tomasz Majewski, który po zakończeniu kariery sportowej zamierza pracować w
mass-mediach.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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Piękna i radosna wystawa

To jedna z najbardziej urokliwych ekspozycji jakie mają miejsce w Galerii Działań SMB „Imielin”. Każdego
roku, po zakończeniu dziesięciomiesięcznych zajęć,
młodzi uczestnicy Pracowni Sztuki Dziecka przy ww.
placówce mają okazję zaprezentować swoje najlepsze
dzieła – owoce ich pasji i trudu.
Twórczość plastyczna młodzieży, zwłaszcza dzieci od lat zwraca uwagę psychologów, historyków sztuki, pedagogów , estetyków i plastyków. Analizując uważnie obiekty artystyczne przez
nich tworzone można poznać charakter i osobowość dziecka, zainteresowania, fobie, radości, poziom wyobraźni i fantazji. Ta wystawa niemal idealnie to odzwierciedla. Widzimy tu wszystkie
etapy rozwoju plastycznego od okresu schematycznego do realizmu. Bo też rozpiętość wieku młodzieży jest duża – od lat 5.
do… 19. Skąd wzięli się tu ci najstarsi? Z przywiązania do miejsca swojej dziecięcej radosnej przygody ze sztuką, z którą trudno im się rozstać. W tym miejscu trzeba wspomnieć o prowadzących Pracownię artystkach-plastykach: Irenie Moraczewskiej i Katarzynie Derkacz-Gajewskiej. Ich zasługą jest takie prowadzenie
zajęć, że w Pracowni panuje klimat swobodnej i nieskrępowanej
twórczości.
Tytuł wystawy – CZŁOWIEK we wszystkich aspektach jego życia.
Tematy prac ilustrują te treści np.: Myśli, Kolega, W cyrku, Koncert,
Woda, Strażacy, Król, Pranie, Spacer z psem, Totem, On i Ona,
Kot, Tsunami itp. Wykonane są w różnych technikach: rysunki,
batiki, pastele, rzeźby, kolaże, malarstwo na jedwabiu, kolografie,
ceramika i inne. Zwracają uwagę przedmioty użytkowe: pięknie
zdobione parasole, krawaty, lusterka, miseczki, oraz krzesła jako
obiekty przestrzenne. Wystawę dokumentuje bogato ilustrowany
katalog wydany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Dzielnicy
Warszawa-Ursynów, SMB „Imielin” i Rodziców.
Tę wartościową intelektualnie i edukacyjnie wystawę polecam
uwadze pedagogów, nauczycieli plastyki i tym, których interesuje
sztuka dzieci i młodzieży. Zresztą zdjęcia mówią same za siebie. Wystawa czynna do 30 września br.
GALERIA DZIAŁAŃ – ul. Marco Polo 1 – jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00. Na życzenie może być dostępna w innym czasie (np. dla grup szkolnych) po uzgodnieniu telefonicznym – nr 513-218-408 lub 22 643-65-37
Te k s t i f o t . : J e r z y R . B o j a r s k i

Rycerze Kolumba odnawiają krzyż przy ul. Nowoursynowskiej
W piątek 13 września w
wigilię Podwyższenia
Krzyża Świętego odbyła
się uroczystość przeniesienia i postawienia odrestaurowanego krzyża przy
ul. Nowoursynowskiej.
W uroczystości wzięły udział
władze Wilanowa, Ursynowa,
Rycerze Kolumba z Warszawy,
Łomianek i ze Starachowic oraz
zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy. Krótką modlitwę i rozważania poprowadził
ksiądz kardynał Kazimierz
Nycz.
Odnowiony krzyż jest jednym
z najstarszych tego typu obiektów w naszej dzielnicy i datuje
swoje powstanie na rok 1937.
Stary Krzyż od paru miesięcy coraz bardziej się pochylał, jego
stan wymagał podjęcia niezbędnych działań zabezpieczających.

Na początku lipca krzyż został zdemontowany. Ekspertyza wykazała, ze wymaga on
gruntownej renowacji. Tego
zadania podjęli się Rycerze
Kolumba z parafii pw. bł. Edmunda Bojanowskiego pod
przewodnictwem proboszcza
księdza Adama Zelgi.
Krzyż został odrestaurowany w firmie Belex Macieja
Prandoty, zaś demontażem,
przewozem, a następnie ponownym obsadzenie krzyża
zajęła się firma DGK Jacka
Kierońskiego i Adama Dukielskiego. Obie firmy wszystkie
działania wykonały za darmo.
Na podziękowania zasługuje
również Zarząd Dzielnicy Ursynów oraz pracownicy urzędu Dzielnicy za pomoc okazaną przy renowacji.
PL
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Skąd się wzięła na Ursynowie ulica Filipiny Płaskowickiej?

To uczczenie syberyjskiej drogi przez mękę

Na Ursynowie istnieje ulica Filipiny Płaskowickiej,
chociaż większość mieszkańców nazywa ją (mylnie) ulicą „Płaskowicką”.
Pod ulicą planowana jest
budowa tunelu trasy S-2,
czyli południowej obwodnicy Warszawy w ciągu
autostrady A-2, która w
przyszłości pobiegnie dalej na wschód.
Ulicy nadano imię dziewiętnastowiecznej nauczycielki (we
wsi Janisławice w pow. skierniewickim) i działaczki oświatowej,
ale także mocno zaangażowanej politycznie w działalność socjalistyczną – Filipiny Płaskowickiej (1847-1881). Pochodziła z
Kijowszczyzny. Była bardzo aktywna w działalności oświatowej wśród ludności wiejskiej na
terenie Mazowsza (1876-1877).
Już w 1877 r. założyła pierwsze
w Królestwie Polskim Koło Gospodyń Wiejskich. Później swoją
aktywność przeniosła na teren
Warszawy, gdzie organizowała
kobiece kółka robotnicze. Dzia-

łała w środowisku socjalistów, z
grupą których została aresztowana 8 sierpnia 1878 r. Osadzona została w słynnym X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, gdzie
była współredaktorką „Głosu
Więźnia”. Za działalność polityczną skazana została przez carski sąd na pięcioletnie zesłanie
do wschodniej Syberii. Młodsza
o siedem lat siostra – Zofia
Dziankowska (1854-1890?) –
niebawem podzieliła jej los. Za
działalność socjalistyczną osadzona została również w X Pawilonie (1879-1880), a następnie
skazana na pięć lat zsyłki na Syberię.
Warto zdać sobie sprawę jak w
praktyce wyglądała taka zsyłka.
Żeby to zrozumieć, trzeba mieć
świadomość zawansowania ówczesnych warunkach transportowych. Droga żelazna z Warszawy do Terespola oddana została do użytku 18 września
1867 r. W 1871 r. Kolej Terespolska otrzymała w Brześciu połączenie z Koleją Moskiewską, co
połączyło Moskwę z Warszawą,

a przez Warszawę z Europą Zachodnią. Kolej ta miała ogromne
znaczenie gospodarcze i militarne, ale dla bardzo wielu Polaków była początkiem ich męczeńskiej drogi na Sybir. Jest coś
symbolicznego w tym, iż linię
kolejową do Terespola otwierał
jeden z najokrutniejszych namiestników rosyjskich w Warszawie – pogromca powstania
styczniowego – Fiodor Berg, a
właściwie: Friedrich Wilhelm
Rembert von Berg. „Wdzięczni”
rodacy pierwszy parowóz otwierający komunikację na trasie
Warszawa-Terespol nazwali na
jego cześć: Friedrich Rembert, a
pierwszą stację za Dworcem Terespolskim (obecnie Wschodnim) – Rembertowem.
Dzięki połączeniu kolejowemu Warszawy z Moskwą, polscy
zesłańcy – począwszy od 1871
r. – docierali do Moskwy koleją.
Tam z dworca kolumnę skazańców prowadzono pod strażą ulicami do miejscowego więzienia,
gdzie kompletowano grupy do
dalszej drogi oraz golono głowy,

przy czym polityczni mieli ogoloną tylko połowę głowy od czoła do karku. Po skompletowaniu
transportu, więźniów odprawiano pieszo na wschód przez Pierejesław Zalewski, Rostow, Jarosław do Wołogdy. Później dalej przez Ural do miejsca przeznaczenia. 5-6 tysięcy kilometrów na piechotę. Wzdłuż traktów syberyjskich, co 40 kilometrów istniały specjalne budynki,
tzw. etapy. W połowie drogi były natomiast „półetapy”, gdzie
wymieniali się konwojujący żołnierze. Budynki etapowe podzielone były na cztery części, przeznaczone na nocleg dla poszczególnych kategorii więźniów. Jedno z pomieszczeń przeznaczone było dla samotnych kobiet –
więźniarek. Profesor Antoni Kuczyński w swojej pracy napisał,
że „panowały w nich (punktach
etapowych – przyp. – LK) okropne warunki sanitarne – brud i
tysiące insektów – za posłanie
służyła słoma rozrzucona na ziemi, brak było wody i większej

liczby sanitariatów. Zazwyczaj
pobyt w takim punkcie etapowym planowany był na jeden
dzień odpoczynku, jednak gdy
nadchodziły burze śnieżne, słynne syberyjskie „purgi”, wielkie
mrozy lub wiosenne roztopy,
etap stawał się „mieszkaniem”
skazańców na dłuższy czas, niekiedy całe tygodnie. Wówczas
dochodziło do okropnych zajść,
prowokowanych zwykle przez
kryminalistów. (…) Ci, którzy
zmarli na etapowych gościńcach
grzebani byli naprędce przy drodze lub na okolicznych cmentarzach. Nie wstrzymywało to
marszu konwoju, a chorzy, których nie pozostawiono w etapowym szpitaliku, jechali na towarzyszących konwojowi wozach.
(…) Pewne odcinki marszu, podzielone domami etapowymi,
kończyły się w niektórych głównych miastach syberyjskich, w
których były tzw. więzienia etapowe. Odbywał się w nich podział konwoju na mniejsze grupy, które kierowano do stałych

miejsc przeznaczenia. (…) Przyodziewek dla więźniów składał
się z chałatu z czarnego lub siwego sukna, na którym naszyte były trójkąty w kolorze czerwonym, niebieskim lub żółtym. Były to znaki rozpoznawcze dotyczące miejsca przeznaczenia,
czyli ostatniego miejsca etapowego. Ponadto każdy z więźniów otrzymywał spodnie, koszulę, okrągłą czapkę bez daszka i buty.” (Kuczyński Antoni,
Syberia. Czterysta lat polskiej
diaspory, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, s. 75-76).
Jak widać, wędrowanie na syberyjską zsyłkę to była istna droga przez mękę, wprost niewyobrażalna z dzisiejszego punktu widzenia. Filipina Płaskowicka – patronka ulicy na Ursynowie, kobieta wówczas 33-letnia
– nie wytrzymała tej katorżniczej drogi. Zmarła 3 stycznia
1881 r. w więzieniu etapowym w
Krasnojarsku i tam została pochowana.
L e c h K r ó l i ko w s k i

MOTO-PASSA  MOTO-PASSA  MOTO-PASSA  MOTO-PASSA  MOTO-PASSA
W dzisiejszym wydaniu felietonu powrócę do rozpoczętej w
czerwcu serii wspomnień o wyjątkowych modelach samochodów, często nazywanych kultowymi. Ostatnio pisałem o fordzie Capri. Tym razem bohaterem będzie inna miłość moich
młodzieńczych lat. Niestety nigdy dotąd nie byłem jej posiadaczem, ale nie przestaje wierzyć,
że to kiedyś nastąpi...
W jednym z opisów tego wyjątkowego samochodu znalazłem określenie „La Macchina”. To chyba najbardziej trafne określenie tego włoskiego
cudu techniki przełomy lat 70. i 80. XX
wieku. W „cywilnej” wersji, będącej
w sprzedaży od roku 1979, niczym
szczególnym się nie wyróżniała. Z
pewnością nie osiągami uzyskiwanymi, w wersji podstawowej, dzięki niespełna osiemdziesięciokonnemu silnikowi, pochodzącemu jeszcze z Fiata Ritmo. Projekt nadwozia narodził
się na deskach kreślarskich sławnego
biura projektowego Giorgetto Giugiaro. Może właśnie to zadecydowało, że
Delta, w swym pierwszym, „jedynie
słusznym” wcieleniu, zdobyła w Europie w roku 1980 prestiżowy tytuł „Samochodu roku”. W tamtych czasach,
najbliższymi jej konkurentami byli
Golf, Peugeot 309, Alfa Romeo 33 oraz
Ford Escort. Zaglądając do innych materiałów znalazłem informację, jak to
w chwili ukazania się projektu, wielu
fanów motoryzacji, szczególnie w naszym kraju, kojarzyło go właśnie z golfem i polonezem jednocześnie. Nie
powinno być w tym nic dziwnego,
gdyż za projekty tych wszystkich

Kultowe modele...

Lancia Delta HF Integrale
trzech pojazdów, odpowiadało to samo włoskie studio.
W tamtych czasach wizerunek marki Lancia kreowany był przez sport samochodowy. Firma potrzebowała
wówczas mocnego samochodu, mogącego sprostać jeżdżącej już wtedy
czteronapędowej konkurencji. W roku 1985, stworzona została prawdziwa
bestia, Lancia Delta S4, która pod
względem konstrukcyjnym nie miała
wiele wspólnego z widywanymi na ulicach samochodami, ale nawiązywała
do nich ściśle stylistyką. Auto posiadało ekstremalnie sportową konstrukcję rurową z centralnie umieszczonym
silnikiem o mocy 470 koni mechanicznych. W następstwie szeregu wydarzeń, ograniczeniem mocy silników do
300 KM i likwidacji rajdowej grupy B,
w której startowały Lancie Delty S4,
w roku 1987 na trasy wyjechała nowa
„słabsza” Delta HF 4WD (Integrale).
Zdobyte wcześniej doświadczenia pozwoliły stworzyć nowy bolid, który
okazał się nie do pokonania przez wiele kolejnych lat. Analizując wyniki rajdowych mistrzostw, można by śmiało
stwierdzić, że w latach 1985-1992,
Lancia dysponowała autem, niemającym sobie równych. Sześć tytułów rajdowego mistrza świata konstruktorów,
zdobyte pod rząd oraz zwycięstwa w
49 eliminacjach, przemawiają z pewnością do wszystkich.

Jak to zwykło bywać w podobnych
sytuacjach, w celach homologacyjnych,
nowa Delta HF, musiała mieć swój drogowy odpowiednik. Cywilna wersja
wyposażona była w dwulitrowy, czterocylindrowy, rzędowy silnik z ośmiozaworową głowicą, wspomagany przez
chłodzoną turbosprężarkę i elektroniczny wtrysk paliwa. Zestaw taki, pozwalał osiągnąć 185 KM i rozpędzał
ten wyjątkowy kompakt do prędkości
100 km/h w czasie 6,6 sekundy. Auto
osiągało prędkość 218 km/h. Uzupełnieniem całości był, opracowany pod
nadzorem firmy Steyer, stały napęd na
cztery koła.

Takie właśnie modele, jak pierwsze
wcielenie Delty, tworzą filozofię „lancizmu”. To nurt powstały wokół stworzonej na początku XX. wieku, samochodowej manufaktury, która już wtedy na
swoich sztandarach miała uwielbienie
dla samochodu. Od samego początku
produkty Lancii musiały być szczególnie
estetyczne i zaawansowane technicznie. Z chwilą narodzin Delty, przyszły
jedne z najpiękniejszych lat w historii
marki. Dzięki licznym sukcesom sportowym oraz wprowadzanym modernizacjom w wersjach cywilnych, również i
one cieszyły się sporą popularnością.
Absolutnymi perełkami, szczególnie po-

szukiwanymi przez miłośników marki
były, pojawiające się, co jakiś czas, limitowane wersje modelu. Między nimi
„Martini Five” i „Martini Six”. Ta ostatnia osiągała moc 215 KM i przyspieszała do setki poniżej sześciu sekund! Wersja ta, najczęściej występowała w kolorze czerwonym, zwanym „rosso”.
Coraz większe koszty uczestnictwa,
spowodowały wycofanie się marki z
rajdów. Ta decyzja, okazała się niestety zabójcza również dla handlowych
osiągnięć Delty. W roku 1993 pojawiła się na rynku druga generacja modelu. Tym razem samochód zbudowany
był na płycie podłogowej Fiata Tipo.
Auto oferowane było dla klientów ceniących bardziej komfort, niż doznania
sportowe. Nadwozie trzydrzwiowe zaprezentowane zostało dopiero po kilku latach produkcji. Druga generacja
nie posiadała wersji z napędem na cztery koła, a marka nie próbowała nawet
stworzyć wokół niej sportowej otoczki,
jaka na zawsze towarzyszyć już będzie
pierwszej generacji Delty. Prawdziwi
miłośnicy modelu, nigdy nie pokochali kolejnej generacji.
Ostatnie wskrzeszenie nazwy miało miejsce w roku 2008 i jest używane
do dzisiaj. Tym razem jest to ponownie prestiżowy kompakt, jedynie z
rzadka widywany na naszych polskich
ulicach...
MOTOWOJ
Drogi Czytelniku, jeśli chciałbyś, aby
zaproponowany przez Ciebie temat
związany z motoryzacją został poruszony w jednym z kolejnych wydań felietonu w niniejszej rubryce, wyślij proszę
swoją propozycję pod
adres:
moto@passa.waw.pl
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Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Anita Włodarczyk z młodzieżą

Supermiotacze w Arenie Ursynów

Tak jak niedawno gwiazdor NBA Marcin Gortat,
tak teraz pokaz sportowych umiejętności dała w
Arenie Ursynów trójka naszych medalistów olimpijskich w lekkoatletyce.
Mistrzowie na wyciągnięcie
ręki to najlepszy sposób zachęcenia młodzieży do uprawiania
sportu. Można się było o tym
przekonać, widząc entuzjazm
uczniów ursynowskich szkół,
wyrażany podczas spotkania z
dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą Tomaszem Majewskim oraz srebrnymi
medalistami lekkoatletycznych
mistrzostw świata w Moskwie:
Piotrem Małachowskim (rzut
dyskiem) i Anitą Włodarczyk
(rzut młotem). Cała trójka występuje w roli ambasadorów
Fundacji śp. Kamili Skolimowskiej, pierwszej młociarki, która

sięgnęła (w roku 2000) po olimpijskie złoto.
Reprezentacyjna hala Ursynowa była wypełniona w środę po
brzegi, gdy imprezę noszącą tytuł Athletic Camp - Spotkanie z
Mistrzem otworzył burmistrz
dzielnicy Piotr Guział.
Dzieciarnia była wprost zachwycona, gdy ponaddwumetrowy Majewski został przedstawiony jako tubylec, mieszkający
na Ursynowie już od lat paru.
Zwycięzca igrzysk 2008 w Pekinie i 2012 w Londynie zdradził,
że pochodzi z położonej pod Ciechanowem maleńkiej wsi Słończewo, mającej zaledwie 150
mieszkańców. Ten olbrzymi mężczyzna (204 cm, 145 kg) wyznał
szczerze, że w dzieciństwie przymierzał się raczej do gry w koszykówkę, potem zaczął uprawiać
trójskok, by w końcu zostać kulomiotem, którego triumf na ubie-

głorocznych igrzyskach londyńskich oglądały aż 2 miliardy telewidzów na całej kuli ziemskiej.
Piotr Małachowski, który w
tym roku osiągnął w rzucie dyskiem najlepszy wynik na świecie
(71,84 m), również pochodzi z
prowincji. Obaj miotacze zaczęli lekkoatletyczną karierę pod
okiem tego samego trenera w
Ciechanowie, by po osiągnięciu
obiecujących wyników przenieść
się do Warszawy, podobnie jak
pochodząca z Rawicza Anita
Włodarczyk, rok temu wicemistrzyni olimpijska, a w 2009 mistrzyni i rekordzistka świata.
Ursynowska dzieciarnia wzięła udział w profesjonalnej rozgrzewce z udziałem trójki czempionów, którzy potem zapoznali swoich potencjalnych następców z tajnikami miotania kulą,
dyskiem i młotem, wykorzystując
do tego celu sprzęt wykonany z

plastiku. Najbardziej szczegółowo objaśniał technikę swojej specjalności Tomasz Majewski, ale
najbardziej efektownie wypadły
wzorcowe rzuty młotem w wykonaniu Włodarczykówny.
Młodzież wykazała się sporą
znajomością dokonań trojga lekkoatletycznych sław, zdobywając
atrakcyjne nagrody w improwizowanych quizach. Salwy śmiechu
towarzyszyły wypowiedziom potężnie zbudowanego Piotra Małachowskiego, który przyznał się,
że jako zawodowy żołnierz wziął
raz udział w konkursie rzutu granatem, ale nie wie na jaką odległość posłał ten sprzęt, ponieważ
rzut był tak daleki, , iż granat był
już nie do odnalezienia.
Na imprezę w Arenie Ursynów
przybyli dziennikarze największych stacji radiowych i telewizyjnych oraz reporterzy prasowi
(między innymi z Przeglądu Sportowego). Poprowadzona również
w mistrzowskim stylu konferansjerka była dziełem komentatora
Eurosportu Marcina Rosengartena. A w nauczaniu techniki rzutów pomagali lekkoatletyczni trenerzy, w tym długoletni mieszkaniec Ursynowa Paweł Rączka.
Pogadankę o szkodliwości niedozwolonego dopingu w sporcie
wygłosił Michał Rynkowski,
ostrzegając przyszłych adeptów
lekkoatletyki przed tą plagą.
Spotkanie z trójką sławnych
olimpijczyków odbyło się w obrębie sportowego programu propagandowego, sfinansowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, miasto stołeczne Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursynów
oraz Fundację BRE Banku.
M a c i e j P e t r u c z e n ko

Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Triathlonie i Aquathlonie

Wspaniała impreza dla ursynowian w każdym wieku

Trochę chmur, mało słońca ale najważniejsze, że
nie padał deszcz. Przy takiej właśnie pogodzie 14
września przeprowadzony
został V Triathlon Warszawski – Otwarte Mistrzostwa Warszawy w
Triathlonie i Aquathlonie
pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Mimo niepewnych warunków atmosferycznych uczestnicy nie zawiedli i licznie stawili
się na starcie. Impreza została
zorganizowana przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przy współpracy z Parkiem
Kultury w Powsinie , Uczniowskim Klubem Sportowym G8Bielany oraz Warszawskim Towarzystwem Triathlonu. Do
wielkiego sukcesu organizacyj-

nego przyczynili się również
Partnerzy: Urząd Dzielnicy Ursynów i Stowarzyszenie TRI
CLUB. Patronat Medialny nad
imprezą sprawował tygodnik
Passa.
Łącznie udział wzięło 129 zawodników w konkurencji indywidualnej i aż 18 trzyosobowych
drużyn w konkurencji rodzinnej.
Uroczystego otwarcia zawodów na pływalni Aqua Relaks,
punktualnie o godzinie 9.00, dokonali Dyrektor Ursynowskiego
Centrum Sportu i Rekreacji Pani Anita Nasierowska i Burmistrz Dzielnicy Ursynów Pan
Piotr Guział,
Zawody rozpoczęły się tradycyjnie od startów najmłodszych
roczników. Pierwsze popłynęły
dzieci startujące w Aquathlonie.
Potem wystartowały młodziczki,
juniorki młodsze, juniorki, se-

niorki i weteranki oraz męskie
odpowiedniki każdej z tych kategorii wiekowych . W ostatniej serii popłynęli zawodnicy z ekip
rodzinnych. Po około 2,5 godz.
zawodnicy przenieśli się na polanę powsińskiego Parku Kultury
gdzie odbył się drugi etap zawodów: część rowerowo – biegowa. W tym roku trasa rowerowa i biegowa nie była łatwa. Nie
mało było ostrych zakrętów, korzeni drzew i kałuż do ominięcia.
Po startach indywidualnych rozegrał się Triathlon Rodzinny,
po którym przyszedł czas na dekorację. Medale, puchary oraz
nagrody rzeczowe wręczali: dyrektor UCSiR Anita Nasierowska i zastępca dyrektora UCSiR
Piotr Kondratowicz i radny Dzielnicy Ursynów Krystian Malesa.
Nagrody ufundowało Ursynowskie Centrum Sportu i Re-

kreacji oraz sponsorzy: Family
Life - organizator wyjazdów rodzinnych na narty oraz obozów
dla dzieci i młodzieży i Speak
Up- Szkoła Języka Angielskiego.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim za wspólną zabawę i
mają nadzieję, że za rok na starcie Triathlonu pojawi się jeszcze
więcej amatorów tej dyscypliny.
Wyniki V Triathlonu
Warszawskiego 2013
Aquathlon
Dzieci I dziewczęta – 1. Natalia Figurska, 2. Strzelecka Hanna; chłopcy – 1. Uryniuk Paweł,
2. Wodyński Bartosz, 3. Sapalski
Maciej.
Dzieci II dziewczęta – 1. Pieńkosz Marta, 2. Abramowicz Julia, 3. Baka-Borkowska Weronika; chłopcy – 1. Mieszkowski Sta-

nisław, 2. Wojtasik Bartosz, 3.
Strzelecki Tadeusz.
Młodzicy dziewczęta – 1. Kondrasiuk Małgorzata, 2. Seroczyńska Amelia, 3. Malarczyk Karolina; chłopcy – 1. Damentka Kamil, 2. Dobrzyński Tomasz, 3.
Juszkowiec Daniel.

Seniorzy II – K / M: 1. Małek
Justyna, 2. Szweda Hanna, 3.
Popławska Joanna; 1. Małek
Piotr, 2. Rasztawicki Dariusz, 3.
Pruchniewski Sławomir.
Weterani I – K / M: 1. Krzyżanowska Ewa, 2. Pieńkosz Elwira,
3. Strzelecka Joanna; 1. Bar Wiesław, 2. Maciesz Piotr, 3. Fazan
Rafał.
Weterani I – K / M: 1. Kuryłowicz Monika; 1. Klepacki Tomasz, 2. Sutarczyk Marek, 3. Sobolewski Wojciech.
Weterani III – K / M: 1. Wiśniewski Zenon, 2. Kępczyński
Janusz, 3. Chmielewski Ryszard.

Triathlon
Juniorzy młodsi - K / M: 1. Zawolik Wiktoria, 2. Ramian Anna,
3. Makarewicz Julia; 1. Lenartowicz Paweł, 2. Olejnik Jakub,
3. Rzuczkowski Kacper.
Juniorzy - K / M: 1. Rudzińska
Aleksandra, 1. Sowiński Miłosz,
2. Seroczyński Jakub, 3. SzypuRodzina
ła Tomasz.
Seniorzy I - K / M: 1. Sobielga
Rodzina I: 1. Kuratczyk, 2. RuAgata, 2. Macińska Monika, 3. dzińscy, 3. Ramian.
Rodzina II 1. Puzyna, 2. WinRutkowska Anna; 1. Sowiński
Paweł, 2. Winnicki Łukasz, 3. niccy, 3. Tkaczyk.
BB
Danielak Łukasz.

11
W Domu Sztuki odbył się pokaz filmu o Poli Negri, wyreżyserownego przez Mariusza Kotowskiego

Nawet za oceanem mogę czuć się ursynowianinem
Urodzony w Polsce, ale pracujący w
Stanach Zjednoczonych, absolwent
olsztyńskiej pedagogiki, ale i choreograf
ceniony w Londynie oraz na Broadway’u, autor wzruszającego amerykańskiego filmu dokumentalnego o Poli
Negri… kim Pan jest naprawdę?
Artystą. Ja zajmuję się różnymi dziedzinami sztuki, ale myślę, że najbardziej będzie mnie w przyszłości interesowało pisanie i reżyserowanie. To jest
chyba najlepsza forma tego, co ja chcę
robić. Taniec jedynie zbliżył mnie kiedyś
do pisania i reżyserowania.
Pola Negri – to historia kina. Skąd
zainteresowanie jej biografią?
W Ameryce nazwisko Poli Negri było znane, ale nie za bardzo kojarzone z
pracą, którą ona wykonała i z jej życiem. To właśnie dało mi możliwość i
chęć zrobienia filmu o niej. Odszukania
dokumentów, przejrzenia filmów, które się zachowały, dotarcia do jej pamiętników i piosenek przez nią śpiewanych… Wszystko po to, żeby poznać ją
lepiej. Imię i nazwisko, a właściwie
pseudonim artystyczny – Pola Negri –
znajduje się we wszystkich ważnych
leksykonach i światowych encyklopediach filmowych, natomiast nie wszyscy
wiedzą dlaczego ona trafiła do tych leksykonów. Myślę, że teraz – także i dzięki mojemu filmowi – wiedza o jej pracy,
sztuce, osiągnięciach jest dużo szersza,
niż 10 lat temu.
Co w pracy nad dokumentem filmowym o Poli Negri było najtrudniejsze?
Odnalezienie właściwego obrazu
postaci, którą była Polą Negri. Odkrycie jej wnętrza wyjaśniającego, na jaką ocenę ona zasługuje i dlaczego w
tak szczególny sposób zapisała się w
pamięci publiczności. Myślę, że to było najtrudniejsze i najważniejsze. Ale
jak już dotarłem do źródeł, do świadków, do opinii o niej, obejrzałem filmy,
w których występowała i udało mi się

odkryć jej osobowość – lepiej poznałem ją, jako kobietę, artystkę, jako Polkę – wszystko zaczęło mi się układać
w jedną spójną całość, i łatwiej mogłem opracować scenariusz. Trwało to
4 lata i wymagało regularnych studiów
nad jej biografią. Poza tym udało mi
się zrobić wywiady z wieloma osobami, które znały Polę Negri.
Miałem szczęście, że zdążyłem, bo prawie wszyscy już
dziś nie żyją.
Jak powstają Pana
scenariusze filmowe?
Musiałem się dużo uczyć, aby poznać zasady i znaleźć formę właściwą dla mnie.
Zwykle najpierw
mam ideę, pomysł, który rozwijam do noweli, (taki treatment
20-25
stron). To głównie opis historii.
Potem pracuję z
różnymi specjalistami według
ogólnie uznanych
schematów. Scenariusz to przecież
partytura filmu, ale
tam nie opisuje się
emocji bohaterów. To
jest konkretny bardziej
techniczny format, ukształtowany 50-80 lat temu, który
daje nam jakąś gwarancję, że
film będzie dobry. Tam nic nie może być przypadkowe, bo mogłoby
chwiać linią dramaturgii filmu, spójnością opowiadanej historii, itd... W
Hollywood producenci czytając scenariusze oceniają profesjonalizm autorów i, między innymi, na podstawie te-

go wnioskują o szansach projektu. Wiadomo, że jedna strona scenariusza –
to jedna minuta filmu. Poprawny scenariusz ma zwykle ok. 110-120 stron.

nie czyta już dalej. Po prostu szkoda
jego czasu i jego pieniędzy. On wie, że
film to także inwestycja finansowa, a
przecież nikt nie chce inwestować, by
stracić swoje pieniądze .
Jak świat przyjął Pana film o Poli Negri i jak zrobiła to Polska?
Film był przyjęty bardzo ciepło,
cieszył się dużym zainteresowaniem. Pokazywano go w
wielu krajach świata. W
2006 roku premiera
amerykańska w Nowym Yorku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, potem w
2010, premiera
europejska w
Cinématčque
Française w Paryżu – a w
2011, pokaz w
warszawskim
Iluzjonie Filmoteki Narodowej. W Polsce ciągle istnieje duże zainteresowanie filmem, bo Polacy
chcą się więcej
dowiedzieć o Poli
Negri, co jest bardzo dobre.
Bierze Pan udział
w IV MFFHiW – dla czego wybrał Pan ten festiwal?
To przede wszystkim bardzo dobra okazja do poznania
ludzi, którzy promują filmy ważne
dla społeczeństwa i dla polskiej kultury. Filmy historyczne są także częścią
edukacji. To zwykle projekty trudne arJeśli na stronie nr 3 albo nr 15 nie ma tystycznie i finansowo, ale z nich możetego, czego wymaga dramaturgia pro- my się uczyć, co było istotne w naszej
ponowanego filmu, producent nawet przeszłości. One są szczególnie ważne

dla ludzi młodych, którzy dopiero
kształtują swoją osobowość i swoje spojrzenie na świat. Takich ludzi, jakich
można spotkać choćby na warszawskim
Ursynowie.
Poznał Pan trochę Ursynów, jakie
wrażenia, jak się Panu podoba ta część
Warszawy ?
Ja mam tu przyjaciół, z którymi pozostaję w częstym telefonicznym kontakcie. W tym sensie nawet u siebie, za
oceanem, też mogę się trochę czuć ursynowianinem. Ale tak dokładniej
przyjrzałem się tej dzielnicy dopiero w
tym roku. Ursynów i Kabaty wyglądają bardzo nowocześnie i przyjaźnie. Macie tu również metro, co pozwala na
szybkie skomunikowanie ze śródmieściem. To ważne, bo jak ciężko jeździ się
teraz po warszawskim City doświadczyłem w ostatnich dniach na własnej
skórze. Gdybym miał realizować w Warszawie jakiś projekt filmowy i musiał
tu pomieszkać kilka miesięcy – to starałbym się wynająć mieszkanie na ten czas
właśnie na Ursynowie. A poza tym spotkanie w Domu Sztuki zrobiło na mnie
wielkie wrażenie. Słyszałem, że to jedna z pierwszych placówek kulturalnych,
jakie wzniesiono tu, gdy budowany był
Ursynów. Taki prawdziwy Dom Sztuki
otoczony ludźmi, którzy go potrzebują.
Każdy człowiek nosi w sercu jakieś
swoje marzenia. Jakie są marzenia reżysera Mariusza Kotowskiego ?
Pragnę zrobić swój następny film –
Moral obligation – z dobrym hollywoodzkim producentem. Teraz jest to
moje największe marzenie. A poza
tym, chciałbym również zrealizować
jakiś projekt w Polsce, z Polakami,
właśnie na Ursynowie. Mnie się tu bardzo podobają te wielkie balkony i fontanny na niektórych podwórkach. Tu
jest pięknie.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Andrzej Brzoza
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Piórem Derkacza

Tadeusz Porębski

O resocjalizacji młodych zwyrodnialców
d kilkudziesięciu lat amatorsko interesuję się behawioryzmem, kierunkiem w psychologii zmierzającym do poznawania ludzkiej osobowości,
która według uznanych autorytetów składa się z elementów podstawowych, jakimi są odruchy.
Moje obserwacje na tym polu ogniskują się ostatnio na nasilających się zachowaniach agresywnych dzieci i dorastającej młodzieży. Codziennie media donoszą o groźnych przestępstwach dokonywanych przez młodzież. Od pewnego czasu niepokojąco obniża się wiek młodocianych przestępców, a przejawy agresji ze strony dzieci i młodzieży przybierają coraz bardziej
drastyczne formy. Z dnia na dzień wzrasta liczba popełnianych przez nieletnich czynów zagrażających życiu obywateli.
Ekstremalną formą agresji jest okrucieństwo. Młodociani przestępcy są coraz bardziej okrutni,
sposoby popełniania przez nich zbrodni budzą przerażenie w społeczeństwie. W Anglii za przestępstwa kryminalne dzieci już po ukończeniu dziesiątego roku życia traktowane są przez sądy jak dorośli. W Polsce do trzynastego roku życia dziecko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Rodzi się więc poważny problem. Kolejnym problemem jest proces resocjalizacji młodocianego przestępcy, który popełnił zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem. Czy w ogóle możliwa jest
resocjalizacja młodego potwora? Przykłady, które znam, świadczą o tym, że nie. Oto jeden z nich.
12 lutego 1993 r. dwuletni James Bulger pojechał z matką na zakupy do jednego z centrów handlowych w Liverpoolu. Kręciło się tam bez celu dwóch 10-latków -wagarowiczów. Robert Thompson
i Jon Venables wpierw planowali kogoś okraść, potem przekuli swój plan – postanowili kogoś zabić.
Padło na małego Jamesa, który nieopatrznie oddalił się od matki. Thompson i Venables wykorzystali to i uprowadzili chłopca. Poszli w kierunku oddalonych o kilka kilometrów torów kolejowych i tam
zrealizowali swój zbrodniczy plan. Po znalezieniu zmasakrowanych zwłok Jamesa policja zdecydowała się nie ujawniać szczegółów dotyczących śmierci dziecka, aby nie szokować społeczeństwa. Koroner powiedział tylko, że w swojej długoletniej karierze patologa nie spotkał się z podobnym okrucieństwem. Według niego James konał w niewyobrażalnych męczarniach. Po uśmierceniu ofiary młodociani oprawcy położyli chłopca na torach i czekali na nadjeżdżający pociąg. Chcieli w ten sposób
zatrzeć ślady zbrodni. Świadczy to o pre„Młodociani przestępcy są
medytacji oraz diabolicznych umysłach
Thompsona i Venablesa. Jednak zmyślny
coraz bardziej okrutni,
plan nie powiódł się.
popełniane przez nich
Wstrząśnięte społeczeństwo na Wyzażądało szybkiego aresztowania
zbrodnie budzą przerażenie ” spach
sprawców i wysokiego wyroku. Dzięki
nagraniom z monitoringu po tygodniu Thompson i Venables zostali zatrzymani. Sąd wydał zgodę
na ujawnienie ich nazwisk, co jest decyzją bez precedensu w historii brytyjskiego sądownictwa. W
śledztwie dzieci-mordercy szły „w zaparte” i zachowywały się niczym zatwardziali kryminaliści. W
obliczu niepodważalnych dowodów Thompson i Venables w końcu przyznali się do winy, wzajemnie się obciążając. Ani wówczas, ani nigdy potem nie okazali najmniejszej skruchy. Dziesięciolatkowie stanęli przed sądem i byli sądzeni jak dorośli. Przed budynkiem sądu rozwścieczony tłum usiłował zatrzymać konwój i dokonać samosądu na sprawcach, konieczna była interwencja policji. Ława przysięgłych debatowała przez kilka dni. W końcu ogłoszono werdykt – 8 lat więzienia. Druga
instancja podwyższyła wyrok do 10 lat.
Społeczeństwo brytyjskie doznało kolejnego wstrząsu, bowiem tak niski wyrok był karykaturą
sprawiedliwości. Szybko zebrano 287 tysięcy podpisów pod petycją domagającą się surowszej kary.
Minister sprawiedliwości posłuchał vox populi i od siebie dołożył kolejne 10 lat. Thompson i Venables
mieli więc opuścić więzienne mury dopiero w tym roku. Wyszli na wolność dużo wcześniej, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu unieważnił decyzję ministra. Wścibska prasa dowiedziała się, że dwaj zwyrodnialcy odbywają karę w zakładzie poprawczym w cieplarnianych warunkach –
mają własnych nauczycieli, osobne pokoje, chodzą na basen i siłownię, otrzymują nawet kieszonkowe. Takich luksusów nie ma wiele dzieci na wolności. Thompsonowi i Venablesowi zafundowano nawet nowe tożsamości, co kosztowało brytyjskiego podatnika ponad pół miliona funtów.
Młodociani zbrodniarze warunkowo wyszli na wolność po odsiedzeniu ośmiu lat. Już rok później dziennikarze odkryli, że Venables pod nowym nazwiskiem popełnił przestępstwo, władze nie
chciały jednak ujawnić jakiej było ono natury. Wkrótce morderca ponownie naruszył zasady warunkowego zwolnienia. Tym razem media zmusiły ministra sprawiedliwości do ujawnienia szczegółów.
Chodziło o dziecięcą pornografię, co rzuca nowe światło na podłoże popełnionej w 1993 r. zbrodni. Venables został skazany na... 2 lata więzienia. Kosztowna resocjalizacja zwyrodniałego zabójcy trwa. Niektóre brytyjskie media spekulują, kiedy kolejne przestępstwo popełni Thompson. Może już popełnił, ale jego prawdziwe nazwisko jest pilnie strzeżone i nie ma możliwości sprawdzenia. Prawo potrafi skutecznie ochraniać przestępców. Mały James od dawna leży w grobie i poza
rodzicami nikt już o nim nie pamięta.

O

Jan Vincent Rostowski
minister finansów
Minister finansów pomylił się, bo pomylili się prawie wszyscy.
Uczeń w szkole dostał „pałę”, bo prawie wszyscy ją dostali. Obywatel kradnie, bo prawie wszyscy kradną. Kierowca przekracza przepisy ruchu drogowego, bo prawie wszyscy je przekraczają.
Słowo „prawie” jest logicznym wytłumaczeniem naszego postępowania. Kojarzy się przecież
z innym słowem jakim jest „prawo”, a to oznacza że możemy „prawie” wszyscy robić co chcemy.
Na polu bitwy pozostaje tylko saper. On myli się „prawie” zawsze jeden raz.
Jerzy Derkacz

Szyfry cyfry

Ryszard Kochan

Przestań nudzić
poprzednim felietonie zachęcałem Państwa do oglądania na żywo
transmisji z wręczania anty-Nobli, zwanych Ig Nobel Prize. Nagradzani są naukowcy, którzy stworzyli prace śmieszne, zajmowali się błahymi lub nawet nieistotnymi problemami, ale wzbudzili zainteresowanie komisji Ig Nobel, kierującej się dewizą: “Za osiągnięcia, które najpierw ludzi rozśmieszają, a potem zmuszają do myślenia”.
Każdy z uczestników otrzymywał nagrodę rzeczową w postaci przeszklonego z wierzchu pudełka,
w którym znajdował się młotek i napis: “W razie potrzeby stłuc młotkiem szybkę”. Były też nagrody
pieniężne dla każdego z laureatów. Otrzymywali oni po 10 bilionów dolarów - tak jest - 10 000 000
000 000! dolarów... zimbabwańskich i to w jednym banknocie. Bank Rezerw w Zimbabwe zakończył
produkcję makulatury, udającej pieniądze w lutym 2009 roku i dopuścił stosowanie obcych walut (obecnie USD), kiedy poziom inflacji pod koniec 2008 roku osiągnął wartość 90 tryliardów procent. Tam
dopiero mieli ekonomistów - minister Rostowski musi się jeszcze uczyć, choć szanse ma duże.
Zmuszającą do myślenia, ale najmniej śmieszną, pokojową nagrodę otrzymali zaocznie Aleksander Łukaszenka za wydanie zakazu klaskania w miejscach publicznych i białoruska milicja za
aresztowanie jednorękiego obywatela za złamanie tegoż zakazu. Śmieszne, że aż przerażające, ale
czy nie słyszeli Państwo o poprawnościowych zakazach wstawania z krzesełek na stadionach piłkarskich? Rozumiem taki zakaz w Anglii, bo ich tam same nieszczęścia spotykają, jak choćby
wieczny deszcz. W Polsce też taki zakaz, w pewnym zakresie obowiązuje, a stąd już tylko kroczek
do naśladowania Łukaszenki. Argumentacja jest następująca. Ci, którzy stoją w trakcie meczu, zasłaniają widok siedzącym za nimi kibicom.
„Opis technik medycznych A jakiego zakazu się doczekamy, kiedy tym
kibicom zacznie przeszkadzać
stosowanych dla “ratowa- siedzącym
hałas, krzyk, klaskanie. Przecież mogą chcieć
nia” penisa po amputacji” obejrzeć mecz na siedząco, w spokoju i w ciszy. Jest na to rada - wyprawa do niemego
kina i zastrzelenie tapera. Bilety na mecze proponuję sprzedawać ludziom według wzrostu - kurduple w pierwszych rzędach, wielkoludy w ostatnich - skończy się samowola i wybieranie sobie miejsc.
Kilka pomysłów i wniosków laureatów Ig Nobla można by, po drobnych korektach, wprowadzić
w życie. Gustano Pizzo, nie pojawił się na uroczystości, gdyż został nagrodzony pośmiertnie. Wynalazł on urządzenie elektromechaniczne do łapania porywaczy samolotów. Kiedy porywacz wpada do pułapki, urządzenie tworzy z niego pakunek, po czym wyrzuca przez drzwi specjalnie zamontowanego luku bombowego na zewnątrz samolotu, a na przesyłkę lądującą na spadochronie czeka już, powiadomiona przez radio, policja. Podobnie można zrobić ze stojącymi kibicami.
Były jeszcze nagrody za badania przeprowadzone na krowach, tym razem w dziedzinie prawdopodobieństwa. Dwa pokrewne wnioski wysnuł zespół Berta Tolkampa - im dłużej krowa leży, tym
większa jest szansa na to, że wstanie. Kiedy zaś krowa wstanie, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
kiedy się znowu położy. Z tą krową, to tak samo, jak z kibicem, jak już wstanie z krzesełka, to nie
wiadomo, kiedy usiądzie.
Grupa naukowców z Tajlandii została laureatem w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego za
opis technik medycznych stosowanych dla “ratowania” penisa po amputacji, dokonywanej najczęściej przez zazdrosne żony, z zastrzeżeniem, że sposoby te nie rozciągają się na przypadki, kiedy część
odciętego członka zostanie zjedzona przez kaczki. Niezły pomysł na uspokojenie wrzeszczących kibiców, tylko skąd wziąć tyle kaczek?
Chemiczny Nobel przypadł w udziale Japończykom za odkrycie, że procesy biochemiczne powodujące łzawienie są bardziej skomplikowane niż naukowcom się to wcześniej wydawało. Stadionowe służby porządkowe, na szczęście, powodują łzawienie stojących i wrzeszczących kibiców całkiem
innymi środkami - bardziej znanymi nauce.
Zapomniałbym o ośmioletniej dziewczynce - Miss Sweetie Poo, która pojawia się na scenie w trakcie gali. Ma ona jedno, jakże ważne zadanie do wykonania. Zatrzymanie słowotoku laureata, kiedy ten
zaczyna nudzić ją i publiczność. Podchodzi do delikwenta i stanowczym głosem, do skutku, prosi: Please stop, I’m bored. Please stop, I’m bored. (“Proszę kończyć, jestem znudzona” - czyli “Przestań nudzić”).
So, I stop. Ja już nie nudzę.
Ps.
Dla leniwych Czytelników. Jeśli ten tekst zachęcił kogokolwiek do zgłębiania tajników nieprzeniknionego ludzkiego umysłu, to polecam ponownie witrynę improbable.com. To tylko 14 znaków (“wklej i przejdź”), z Enterem 15, do wpisania z klawiatury w pasek adresu przeglądarki internetowej.
Dla jeszcze bardziej leniwych, bojących się języka pisanego - link do relacji wideo z tegorocznej
ceremonii na Youtube: www.youtube.com/watch?v=4VG67U2D-gs.

W

Wo j t e k D ą b r o w s k i

Hej, tam pod lasem…
nowa wersja piosenki biesiadnej
Hej, tam pod lasem coś błyszczy z dala.
Banda krzykaczy kraj roz… dala.

Ten co na co dzień do trzech nie zliczy,
Najwięcej żąda, najgłośniej krzyczy.

Grają na dudach,
Leje się wóda,
Okropna nuda! U, ha! ha!
Liczą na cuda.
Co za obłuda!
Może się uda strajk!

Grają na dudach…

Ciągną tabory. Strzeż, się, Warszawo!
Obowiązuje zbójeckie prawo.
Grają na dudach…
Awanturnicy, różni frustraci,
Politykują. Kto za to płaci?
Grają na dudach…
Żaden nie sieje, oni nie orze,
Chce przywilejów, sam nie pomoże.
Grają na dudach…

Ostrą szabelką herszt wymachuje,
Tłum wiwatuje: Tyś zbój nad zbóje!
Sądząc po minie,
Czas miło płynie,
Zwłaszcza po winie. U, ha! ha!
Można rodzinie
Wmówić, że ginie,
Wszystkiemu winien Tusk!
Zamiast budować,
Chcą protestować,
Aż boli głowa! U, ha! ha!
Po co ta mowa?
Ma być od nowa
Polska Ludowa! Hej!
Człowiek się robi siny ze złości…
Tyle zostało z Solidarności!

Z przyjemnością informujemy, że Fraszki z palindromami, drukowane w numerze 33 (673) Passy (29 sierpnia) zdobyły I nagrodę w konkursie Rymowisko ogłoszonym przez portal literacki Fabrica Librorum.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Teraz także na facebooku
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Andrzej Celiński

Ich syta starość
rzychodząc do władzy, w 2007 roku,
Tusk wyzwalał wielu z nas z lęku
przed rządami PiS. Te lęki bywały
różne. Ja się bałem, że Polska trafi w ręce
szaleńców, którzy pogrzebią nasz dotychczasowy dorobek. Bo w tym, co nam się udało najważniejsze jest,
że jakoś znormalnieliśmy. A tu do bram władzy pukają ludzie
zastygli w lawie PRL-owskich schematów. Dla których Ruski to
Ruski a Germaniec zawsze Germaniec. I z jednym, i z drugim
nie po drodze. Europa też szemrana. Jakieś prawa podstawowe, libertyńskie miazmaty. A w ogóle to my nie jacy tacy. Na dodatek przedsiębiorcy to złodzieje. A Rydzyk fest facet, prawdziwy Polak i patriota.
Chcieli poderwać kraj, a skończyło się jak w opowieści Kornela Makuszyńskiego. Król Maciuś okazał się poddanym nagi.
Nagość nie zawsze jest obrzydliwa. Oni, owszem, są. Z agentem
Tomkiem, Lepperem i Giertychem, z Ziobro, Macierewiczem.
Z sędzią Kryże, który skazywał dzisiejszego prezydenta za patriotyczną demonstrację, kiedy patriotyzm, demonstrowany
publicznie, coś jeszcze kogoś kosztował. Patriocie Kaczyńskiemu i hurra-patriocie Giertychowi jakoś nie psuł Kryże w rządzie
klimatu.
Prawo i Sprawiedliwość. Praworządne jak Ziobro. Którego
służbowy laptop z zapisem wszystkiego, co mogło być dowodem w różnych jego sprawkach (np. śmierci Barbary Blidy), ginął gnieciony kołami auta. Odpowiedzialne jak Macierewicz rozmontowujący informację wojskową wtedy właśnie, kiedy polski
żołnierz najbardziej jej potrzebował. Nie na Wiejskiej lub Rakowieckiej w pokojem spowitej Warszawie, lecz w Afganistanie. Nie
Macierewicz swoją głowę tam nadstawiał. Moralni Lepperem, który wiedział, że przecież prostytutki zgwałcić nie można. He, he,
he. O Kaczmarku nie piszę. Gdybym napisał co myślę, każdy sąd
by mnie skazał. Nie za samą prawdę. Za niepotrzebną nikomu
prawdę. Nie
„Zadłużanie. Zadłużanie. mam kasy na
grzywnę ani
Zadłużanie. I igrzyska.
już zdrowia
Stadion obok stadionu.” na celę. To
też dziecko
IV RP. Tacy ludzie zawsze i wszędzie są. Kasa, towarzycho, fura
i komóra. Ale żeby brać takiego do Sejmu? Gratuluję Kaczyńskiemu smaku. Prawdziwie wytworny. I wyczucia tego, czego Polska,
Polki i Polacy potrzebują.
Dziś mnie ta obrzydliwość już o ścianę nie rzuca. Widzę. Pamiętam. Przywykłem. Że patriota to ten, kto głośno krzyczy o patriotyzmie a potem leci po kasę do Brukseli. Wystarczy biało-czewonym się owinąć sztandarem, wykrzyczeć kilka banałów, podjąć za kolana miejscowego hierarchę i już. Jaka różnica miedzy
PiS a PO? Może w stężeniu.
Pisałem tu kiedyś o Waszym senatorze. Ówczesnym i współczesnym, Marku Rockim. Który chciał badań seksualności rodziców zastępczych. I zamknięcia dostępu opinii publicznych
do ekspertyz zamawianych przez władze za pieniądze podatników. Nie objętych gryfem tajności. I nie podpadających
pod inne prawem stanowione wykluczenia. Ktoś, nawiasem,
go pamięta? Widzi Jego wzmożoną aktywność? Wdzięczność wyborcom? Ten akurat z PO. Od Tuska. Od Kidawy-Błońskiej. Od Halickiego. Ja różnicy nie widzę. Po jednym są
pieniądzu.
Gdzie ratyfikacja Europejskiej Karty Praw Podstawowych?
Gdzie ustawa o in vitro? Odszedł Gowin. Dla Tuska zmartwienie
- wraz z Gowinem odeszło alibi. A gdzie równe traktowanie ludzi? Spaliła się wieża kościoła w Białymstoku. Dramat. A gdzie
ubezpieczenie? A jak by mi się chałupa (której nie mam) spaliła,
pospieszyliby z pomocą? Jeślibym nie opłacił ubezpieczenia?
Jaka różnica pomiędzy Kaczyńskim a Tuskiem?
Nie lubię kuglarstwa. Nie uważam za bezpieczne powierzanie
władzy ludziom, którzy za władzę oddadzą wszystko.
Kaczyński oddawał nasze bezpieczeństwo, dumę z bycia Polakiem pośród współczesnych, osobistą godność, poczucie, że polski rząd jest na poziomie miejsca, które jest naszym miejscem, Europy a nie jakiegoś Bantustanu albo Białej Rusi. Tusk za władzę
oddaje nasze pieniądze. Mało mu ich. Oddaje pieniądze naszych
dzieci a nawet i wnuków. OFE, kursy walut, śmieciowe umowy
o pracę. Sztuczki z budżetem. Zamiatanie długu publicznego. Zabieranie przyszłych emerytur. Trzymanie niekorzystnych kursów. Zadłużanie. Zadłużanie. Zadłużanie. I igrzyska. Stadion
obok stadionu. O rzut kamieniem.
Jan Vincent R. odejdzie. Na sytą starość. Tusk za nim. My zostaniemy. Posprzątamy. Który już raz?
Autor jest przewodniczącym
Partii Demokratycznej – Demokraci.pl
andrzej@intelgraf.com.pl
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Spiżarnia.
Jarmark Jedzeniowy
Nadchodzi jesień, zrób zapasy! Chleby, sery, miody, soki,
kiełbasy. Zabierz swoje dzieci na warsztaty...
22 września (niedziela), o godz. 10.00-14.00 w II Ogródku
Jordanowskim, Odyńca 6 (róg Al. Niepodległości i ul. Odyńca)
odbędzie się Jarmark Jedzeniowy Spiżarnia.
Przewidziano atrakcje: Miodowe 10.30-12.00. Jak robić
miód, jak żyją pszczoły, czy świeczki są z wosku?
Piernikowe 12.30-14.00. Serca z piernika, ozdabianie,
malowanie, smakowanie.
Organizatorem jest Centrum Łowicka.
Wstęp wolny
Więcej informacji: Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, tel.
22-845-50-62
Mirosław Miroński

Część służewieckiego hipodromu ma być przeznaczona na rekreację

Zagospodarowanie Służewca
Najważniejszym wydarzeniem minionej dwudniówki na Służewcu miała być
gonitwa Oaks, najważniejszy wyścig dla klaczy rocznika derbowego. Konfrontacja przebiegła bez żadnych emocji i gwoździem
mityngu stał się jednorazowy występ bardzo dobrego irlandzkiego dżokeja Tadhg O`Shea na arabskiej klaczy Elena.
egoroczna gonitwa
Oaks zgromadziła na
starcie rekordową liczbę 11 klaczy, ale ścigały się tylko dwie - Wielka Damira oraz
Netka. Reszta towarzystwa potraktowała wyścig jak treningową przejażdżkę w treningowym
tempie. Była to kolejna już na
Służewcu gonitwa selekcyjna,
która z próbą dzielności koni
miała niewiele wspólnego. Nie
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rzy kupili Elenę od austriackich
hodowców. Klacz jest przygotowywana przez trener Kałubę
do wyścigów na torach Francji.
Stadnina Athbah Stud Limited
posiada również inne klacze
polskiej hodowli: Erminę, Bellissimę oraz Etentę.
`Shea wygrał na Elenie jak chciał w bardzo
dobrym czasie, dając
służewieckim wyrobnikom pokaz jazdy w zachodnim stylu.
Dzień wcześniej wziął udział w
angielskim St. Leger (G1) rozgrywanym na torze w Doncaster
gdzie zajął 7. miejsce. Tadhg to
dżokej klasowy, ponieważ wieloletnia jazda w stajni u największego właściciela koni na świecie
szejka Hamdana Al Maktouma
jest nobilitacją w tym światku,
marzeniem każdego dżokeja
oraz wykładnią jego umiejętności. Tej klasy jeźdźca dawno na
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mości. W ten sposób hipodrom
zostałby podzielony na dwie
części: wyścigową oraz rekreacyjno-handlowo-usługową.
Część wyścigowa to tor główny, trybuny oraz stajnie w części południowej.
rojekt wprowadza na
Służewiec funkcje hotelową, usługową i biurową. Dopuszcza również budowę hali widowiskowo - sportowej na około 15 tys. widzów
wraz z parkingami i drogami
dojazdowymi. W zamyśle projektantów to właśnie wielka hala sportowa ma podzielić hipodrom na dwie połowy - górną
wyścigową i dolną rekreacyjno
- handlowo - usługową. W projekcie czytamy również, że „obszar wyścigów konnych położony jest na terenie usług, sportu i rekreacji o minimalnym
udziale 80 proc. powierzchni
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administracyjnych. – Teren wyścigów nie może być otwarty,
poprzecinany ścieżkami rowerowymi, drogami dojazdowymi, stajnie nie mogą być adaptowane na inne funkcje, a
ewentualna zabudowa toru roboczego dotyczyć może jedynie
jego części wewnętrznej, i to w
sposób bezkolizyjny z odbywającymi się na nim treningami
koni wyścigowych - podnosi Janusz Szweycer w swoim piśmie
z uwagami skierowanym do Rady Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych. Czyli, teren rekreacyjny - place do zabaw i rekreacji,
boiska do gier zespołowych,
stajnie z końmi do sportu, korty tenisowe[RTF bookmark
start: nsitsp_13][RTF bookmark end: nsitsp_13] - powinien funkcjonować w sposób
bezkolizyjny, aby nie wchodzić
w żadną relację z trenującymi

Służewiec w latach pięćdziesiątych otoczony polami uprawnymi. Czy po zagospodarowaniu zabytkowy obiekt odzyska dawną świetność?
można by było wysuwać tego
typu zastrzeżeń, gdyby wyścig
rozegrany został w selekcyjnym
tempie - ot, wygrały dwa najlepsze konie i to wystarczy za
komentarz. Ale czas 3`00.1 na
dystansie 2400 m osiągnięty na
nośnym torze o współczynniku
3,5 to pełna kompromitacja. Mimo spacerowego tempa w końcowej rozgrywce wzięły udział
tylko dwie klacze, reszta stawki
ustawiła się w roli obserwatorów. Nie ma żadnych powodów,
aby gonitwie, z której wiało nudą, poświęcić w gazecie więcej
miejsca.
łaściwie jedynym
ciekawym wydarzeniem sobotnio niedzielnego mityngu była wizyta na torze czołowego dżokeja z Wysp. Tadhg O’Shea –
irlandzki jeździec, który swój
pierwszy wyścig wygrał 9 wrześniu 1999 r. na Class Society u
trenera Michaela Halforda,
przybył w niedzielę do Warszawy, aby dosiąść trenowanej
przez Dorotę Kałubę klaczy Elena. Polskich trenerów i właścicieli koni na Służewcu nie stać
na korzystanie z usług jeźdźców z najwyższej światowej
półki. Przyjazd Tadhga do Warszawy sfinansowali saudyjscy
szejkowie, właściciele Athbah
Stud Limited w Rijadzie, któ-
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Służewcu nie gościliśmy. Obecnie Tadhg O`Shea jest na stałe
związany z właścicielem Jimmy
Longiem i jego Thistle Bloodstock Limited oraz z trenerem
Johnem Shanahanem, dla którego jeździ głównie wyścigi na torach Irlandii. Tadhg to wielokrotny uczestnik gonitw kategorii
G1, takich jak Irish Derby, Al.
Quoz Sprint w Dubaju, Prince
of Wales w Ascot (3. miejsce w
2010 r. na koniu Tazeez).
braku innych ważnych
informacji wyścigowych warto przypomnieć, że wielkimi krokami
zbliża się uchwalenie przez Radę m.st. Warszawy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy
Kłobuckiej, który obejmuje również służewiecki hipodrom. Roboczy projekt planu Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przesłało do burmistrza
Ursynowa 14 stycznia br. Zakłada on m.in. „przekształcenie toru treningowego w teren rekreacyjny z zapleczem” oraz „zamianę sposobu użytkowania
budynków stajennych na cele
usługowo-handlowe”. Chodzi o
stajnie usytuowane na tzw. dołku przy torze treningowym
znajdujące się w części północnej 137-hektarowej nierucho-
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biologicznie czynnej”. Projekt
jest ciekawy i zmierza w kierunku wybudzenia zabytkowego obiektu z wieloletniego letargu oraz przekazania jego
części warszawiakom na cele
rekreacji. Nie jest bowiem w
dzisiejszych czasach możliwe,
aby obiekt o powierzchni ponad 100 ha, położony praktycznie w centrum miasta, był zimą
martwy, a latem służył wyłącznie kilkuset osobom ściśle związanym z wyścigami konnymi
oraz kilku tysiącom widzów bywającym na okazjonalnych galach typu Derby czy Wielka
Warszawska.
lan miejscowy jest jednak lokalnym prawem,
a prawo musi być przejrzyste, zaś jego zapisy precyzyjne. W projekcie planu są zapisy,
które należy uściślić. Należy
m.in. uściślić, czy na Służewcu
nadal mają odbywać się treningi koni i czy stajnie mają pomieścić 700 koni – jak kiedyś zapowiadano - czy też ich liczba zostanie zredukowana. Znany ursynowski architekt Janusz
Szweycer nie ma zastrzeżeń do
projektu planu jako całości,
zwraca jednakowoż uwagę na
konieczność uściślenia jego zapisów, co w przyszłości będzie
ograniczać uznaniowość urzędników przy wydawaniu decyzji
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na roboczym torze końmi wyścigowymi.
karb państwa, właściciel torów na Służewcu,
powierzył utworzonemu w 2001 r. mocą ustawy Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych wykonywanie niezbywalnego prawa własności oraz innych praw rzeczowych w odniesieniu do zabytkowego hipodromu. W 2008 r. obiekt został
przekazany w 30-letnią dzierżawę Totalizatorowi Sportowemu, spółce z jednoosobowym
udziałem skarbu państwa. Za
dzierżawę TS zobowiązał się do
organizowania określonej liczby
gonitw i dni wyścigowych w kolejnych latach, wraz z określoną
pulą nagród (9 mln zł w tym roku). Procedura sporządzania
planu miejscowego znajduje się
obecnie na etapie opinii oraz
uzgodnień, a ostateczna wersja
projektu zostanie wyłożona do
publicznego wglądu. Plan zostanie wyłożony w Urzędzie
m.st. Warszawy, PKiN, XIII piętro. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 października
w PKiN na XVII piętrze. Prezes
PKWK powinien pilnować, aby
w terminie wnieść do dokumentu stosowne uwagi uzgodnione z Radą PKWK oraz wieloletnim dzierżawcą nieruchomości.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435
LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra,
al. KEN 97 lok.19,
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418
ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,
srebro, 22 235-38-79,
601-235-118
DREWNO opałowe i
kominkowe, 602-77-03-61

1-2 POKOJOWE kupię,
509-800-510
3-4 POKOJOWE kupię,
509-800-510
31 m2 kwaterunek centrum na
większe, status obojętny,
601-35-85-82
SPRZEDAM 3 pokoje 53 m2,
Ursynów, 504-636-366

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888
AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

ANGIELSKI, niemiecki - każdy
poziom, lingwistka, 608-323-660
ANGIELSKI, różne poziomy,
609-373-575
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER seniorom,
22 219-50-00
AA MATEMATYKA,
606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649-40-27
MATEMATYKA , FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam,
504-057-030
NAUKA GRY: fortepian,
keyboard, gitara klasyczna,
basowa, akordeon, 503-198-314
POLSKI - liceum, gimnazjum,
duże doswiadczenie,
602-159-910
POLSKI, matura, doświadczona,
22 641-66-59, 507-52-96-01

KOMPUTERY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214
KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż
Ursynowski 9,
tel. 22 644-26-05,
601-737-777
ANTENY, 603-375-875

EMERYT sprawny z
samochodem szuka pracy,
606-181-949
FIRMA zatrudni na pół etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci,
605-613-451
FIRMA zatrudni osoby do
sprzątania. Praca w Wilanowie,
721-209-612, 721-209-601
(godz.15-18 w dni powszednie).
KARDIOLOGA do przychodni
lekarskiej, 22 651-70-75, 605-440831, 609-373-582
KLUB SPORTOWY w
Józefosławiu poszukuje osoby do
sprzątania, praca zmianowa,
kadry@tuanclub.pl, 22 380-21-32
PANIĄ do szatni w szkole,
22 649-94-85 lub 22 648-59-14
POMOC kuchni do restauracji,
2 dni w tygodniu, 506-040-519
ZATRUDNIĘ mechanika
samochodowego w Piasecznie,
607-383-353. Pilnie!

WRÓŻKA, 22 648-68-41,
602-731-299
WRÓŻKA, 504-636-366

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366
ORGANIZACJA CATERINGU
imprez, konferencji, warsztatów.
Cafe Niespodzianka, 791-676-901,
ul. Marszałkowska 7
PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056
PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie
dywanów i wykładzin,
501-053-855,
www.fstz.waw.pl

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602-77-03-61
GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602-77-03-61
GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602-77-03-61

OPIEKA nad grobami
tanio i solidnie
500-336-607

AA ANGIELSKI skutecznie,
503-765-393
AKORDEON, 502-072-933
ANGIELSKI - efektywnie,
502-371-607
ANGIELSKI - każdy zakres,
694-746-365
ANGIELSKI - korepetycje,
SP 4-6, gimnazjum - doświadczony
filolog.,gramatyka, egzaminy,
503-917-168, Ursynów
ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070
ANGIELSKI, niemiecki
666-561-337

ELEKTRYK - kuchnie,
507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GAZOWE kotły, piecyki,
kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630
GŁADŹ bezpyłowo, panele,
malowanie, płyty k/g, ocieplenia,
885-397-821
HYDRAULIKA, remonty
602-651-211

KRATY, tel. 603-349-374
LUSTRA w domu klienta
602-27-17-18

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588
BIURO RACHUNKOWE,
502-177-780
BIURO RACHUNKOWE,
606-234-106
CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,
691-851-588
CYKLINA, malarskie,
501-471-912
CYKLINOWANIE, 663-163-070
DACHY papą, 725-229-079
DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLENIA budynków,
poddaszy, malowanie elewacji,
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-62-45-62
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio,
507-153-734
ELEKTRYK, 501-236-987

AAA TELENAPRAWA,
22 641-80-74
MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650
NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444
NAPRAWA
lodówki, pralki, zmywarki
22 643-16-65, 501-156-079
NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie,
501-535-889
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608-303-530
REMONTY, wykończenia,
503-321-785
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218,
22 641-18-85
ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18
STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, }
22 641-34-38, 604-637-018
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644-65-07, 502-101-202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82
TAPICERSTWO 22 618-18-26,
22 842-94-02
TYNKI gipsowe, cementowowapienne, 511-529-965,
www.budax.pl
WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37,
22 671-15-79
HERBALIFE, gwarancja,
konsultant Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824
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Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
Tel./faks: 22 643 79 35
Niedziela, 22 września,
19.00: Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013 na Ursynowie. Z tej okazji Teatr Za Daleki
w Domu Sztuki SMB „Jary” zaprasza na przedstawienie „en
Vogue” oparte na sztuce Katarzyny Ostrowskiej p.t. „Vogue”.
Wystąpią: Beata Kawka, Elżbieta Zającówna, Daria Widawska,
Kamil Pruban. Reżyseria: Piotr
Grabowski. Bezpłatne karty
wstępu wydaje kasa Domu Sztuki w czwartek 19 września od
godziny 17.00. Spektakl sfinansowany ze środków Dzielnicy
Ursynów.
Poniedziałek, 23 września,
18.00: Galeria Domu Sztuki organizuje „Spotkanie na wystawie”. Gościem będzie Hanna
Rozpara, autorka prac eksponowanych obecnie na wystawie

Dom Kultury SMB „Imielin”
„WWII”, poświęconej 74. roczul. Dereniowa 6
nicy wybuchu drugiej wojny
tel/fax 22 641 19 15
światowej. Wstęp wolny.
Dom Sztuki zaprasza do swo21 września, sobota, godz.
ich filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 18.00 – recital Stana Borysa10, tel. 22 643 02 10)
Dom Kultury „Imielin”, ul. DereModelarni Lotniczej (ul. Służ- niowa 6.
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)
Czytelnia Naukowa nr XIV
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
tel. 22 855 35 17
19.09 – czwartek – Wieczory
20.09., g. 17 – Wernisaż wy- Czwartkowe z Pawłem Lisickim
stawy Mariana i Piotra Nowiń- red. naczelnym „Do Rzeczy” pt.
skich w ramach Inauguracji Ro- „Po prostu Uważam Rze”. Do kuku Kulturalnego 2013/14 na Ur- pienia książka.
24.09 – wtorek – Krzysztof
synowie.
21.09., g. 19 – Spektakl Te- Mrowcewicz w cyklu „Historia
atru Wolandejskiego „Ubu Król, literatury w obrazach” pt. „Witczyli Polacy”. Rezerwacja bile- kacy”.
26.09 – czwartek – dr Izabela
tów na wolandejski.pl.
22.09., g. 18 – Spektakl Te- Winiarska w cyklu „Historia jęatru Wolandejskiego „Ubu Król, zyka i literatury” pt. „Literatura
czyli Polacy”. Rezerwacja bile- polska jako inspiracja dla matów na wolandejski.pl.
larstwa”.

Ważne telefony
Ursynów

Deszcz ow e zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje Franciszek Okrasa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .
R y s z a r d Ko c h a n

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Informacja WOM
545 72 00
Cantrala
545 71 00
Urząd Skarbowy
548 68 00
Paszporty
858 10 06
Ośrodek Pomocy
Społecznej
544 12 00
Pogotowie
Ratunkowe
525 13 07
Policja
601 69 78
603 19 78
Straż Miejska
986, 852 15 99
Straż Pożarna
998
843 70 38

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
56 51 400
56 51 402
Urząd Skarbowy
848 61 51
Pogotowie Ratunkowe
999
844 04 46
Policja
603 11 88
Straż Miejska
986, 649 40 90
Straż Pożarna
998, 844 00 71

Wilanów

Huśtawka w SEMP-ie
Miniony weekend nie był
tak udany jak poprzednie
dla drużyn Sempa Ursynów.
Część zespołów pewnie wygrała swoje spotkania, jednak kilka musiało uznać
wyższość przeciwników.
Rozpędzeni od początku sezonu seniorzy Semp’a tym razem
zostali zatrzymani. Po trzech zwycięstwach z rzędu przyszła kolej
na przełknięcie goryczy porażki.
W wyjazdowym meczu lepsi od
liderów po trzech kolejkach okazali się piłkarze KS Konstancin II,
którzy nieznacznie wygrali spotkanie 1:0. W konsekwencji Semp
spadł na trzecie miejsce w tabeli
A klasy grupy III. Drugi raz z rzędu przegrali zawodnicy rocznika
97/98. Tym razem na wyjeździe
z AON Rembertów aż 5:0. Głównym powodem takiego wyniku
była jednak znaczna przewaga fizyczna graczy z Rembertowa. W
wyjściowej jedenastce Semp’a
znalazło się aż 7 graczy rocznika
98, podczas gdy drużyna AON-u
to niemal sami gracze urodzeni w
roku 1997. Przewaga fizyczna w
tych zawodach była aż nadto wi-

Turniej Piłki Siatkowej
Ursynowskie
Centrum
Sportu i Rekreacji będzie organizatorem Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar
Burmistrza Ursynowa. Organizatorzy zapraszają do dwudniowych zmagań w dniach
28-29 września w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów. W składzie dziesięcioosobowych drużyn musi znaleźć
się kobieta. Regulamin zgłoszenia: www.ucsir.pl. Ilość
miejsc ograniczona.

Podziękowanie
Pracownikom Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz Pogotowia z Ursynowa, którzy
wspierali nas pomocą i radami w ostatnich dniach życia
naszego 92-letniego Taty i Teścia serdecznie dziękujemy.
Na specjalne podziękowania zasługują dr Ireneusz
Karwowski, dr Mariusz Żywioł i mgr Maciej Serafyn
wraz z ekipami wspomagającymi.
Dziękujemy za medyczną
pomoc i psychiczne wsparcie
nas w tych trudnych dniach.
Elżbieta i Marek
N i ko d e m o w i e

doczna. Wygrali za to juniorzy
rocznika 1999, którzy okazali się
lepsi od drużyny ŁKS Łochów.
Sempy ‘99 trzykrotnie trafiły do
siatki, nie tracąc przy tym żadnego gola. Jeszcze lepiej niż starsi
koledzy wypadli zawodnicy rocznika 2000, którzy od początku

sezonu nie zawodzą i z kompletem punktów przewodzą ligowej
stawce w najwyższej klasie rozgrywkowej w tej kategorii wiekowej. Tym razem okazali się bezlitośni dla Młodzika Radom, którego ograli aż 7:2. Ze zwycięstwa
mogli również cieszyć się chłopcy urodzeni w 2001 roku, którzy
bronią barw drugiej drużyny tego rocznika. Po bardzo zaciętym

meczu okazali się skuteczniejsi
od UKS-u Łazy i wygrali 2:0. Nie
udał się za to weekend dwóm
drużynom rocznika 2002. Obie
musiały uznać wyższość swoich
rywali. Semp I przegrał na wyjeździe z Varsovią 3:0, natomiast
Semp II uległ 0:1 zespołowi Football Talents. Powody do radości
mieli za to reprezentanci pierwszej drużyny rocznika 2003, którzy pewnie pokonali na własnym
terenie KS Konstancin. Wygrywając 5:2 pomścili niejako przegraną drużyny seniorskiej. Dobrze spisujący się od początku sezonu chłopcy po trzech kolejkach
z kompletem punktów zajmują
drugie miejsce w tabeli. W pełni
powody do zadowolenia dali najmłodsi ligowi reprezentanci
Semp’a. Rocznik 2004 wystawiający do rozgrywek dwa zespoły
wygrał oba swoje spotkania. Jedno nieznacznie, pokonując drugą
drużyną KS Ursus 3:4. Drugie natomiast było prawdziwym popisem strzeleckim chłopców z
pierwszej drużyny, którzy „wypunktowali” aż 19:5
BD

Urząd Dzielnicy
ul. St. Kostki Potockiego 11
642 60 01
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
648 22 26
Policja
842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399
Pomoc Drogowa
756 20 10

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe
992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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