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MIESIĘCZNIK

Z decyzji Baracka Obamy o wycofaniu się USA z budowy tarczy antyrakie-
towej zadowoleni są wszyscy, oprócz Prawa i Sprawiedliwości. Cieszy się Mo-
skwa, SLD i PSL, a także Platforma Obywatelska, która ustami ministra Radka 
Sikorskiego momentalnie przekuła swą ewidentną porażkę w perspektywiczny 
sukces. Wójt gminy wiejskiej Słupsk, na której terenie miała być budowana 
wyrzutnia pocisków przechwytujących rakiety balistyczne, powiedział nawet, 
że to najlepsza wiadomość, jaką w czwartek otrzymał.

Nie wiadomo, czy podobnego zdania są mieszkańcy gminy. Zwłaszcza, 
że oczami wyobraźni mieli okazję podejrzeć co może ich czekać, kiedy na 
lotnisku w Redzikowie zacznie stacjonować załoga US Army. Za prezydentury 
Busha Amerykanie wybrali już miejsce pod budowę osiedla dla obsługi silosów 
rakietowych. Takie sąsiedztwo to wzmożone obroty w lokalnym handlu i ga-
stronomii, rozwój stosunków damsko-męskich i generalnie lukratywne korzyści. 
Po wyprowadzeniu z Polski Armii Czerwonej niektórzy jeszcze przez długie 
lata korzystali z zapasów bimbru i paliwa, które zgromadzili w drodze handlu 
wymiennego z sołdatami.

Minister Sikorski zapowiedział co prawda, że nowy projekt budowy ame-
rykańskiego systemu obrony zakłada umieszczenie w Polsce ruchomych wy-
rzutni, ale to przecież nie to samo. Chodząc w porze wysypu runa po lasach, 
będzie można co prawda natknąć się na Patriota, lecz ile kobiałek grzybów 
czy słoików jagód da się opchnąć skromnej liczebnie obsłudze stanowiska 
rakietowego.

Największą radość z powodu decyzji prezydenta USA okazali dawni i obecni 
działacze SLD. Były premier Leszek Miller musiał chyba dyżurować przy swoim 
blogu nieustająco, bo ledwie news z Waszyngtonu poszedł w świat, natychmiast 
wystukał na klawiaturze: brawo Obama! Joanna Senyszyn z kolei tak się roz-
pędziła w dowodach wdzięczności wobec prezydenta Obamy, że zaapelowała, 
aby natychmiast wprowadzić dla Amerykanów wizy.

Chłodnym umysłem wykazał się natomiast szef sejmowego klubu PSL 
Stanisław Żelichowski, przypominając, że tarcza w Polsce i Czechach miała 
chronić przede wszystkim Stany Zjednoczone przed zagrożeniem ze strony 
Iranu. Logicznie rzecz biorąc, powinniśmy się więc wszyscy cieszyć. Skoro 
administracja Obamy uznała, że niebezpieczeństwo nie jest aż tak duże, jak 
uważała administracja Busha, to sygnał, że polskie wojsko nie musi się do 
kolejnej po Iraku i Afganistanie misji.

Przeciwnego zdania jest Karol Karski, główny specjalista PiS w zakresie 
polityki zagranicznej. Wyrażając zasmucenie z powodu odwrotu Waszyngtonu, 
wezwał on rząd Tuska do natychmiastowej dymisji, ponieważ jego zdaniem 
sprawa się rypła wyłącznie z powodu zwłoki w ratyfikowaniu przez Polskę
porozumienia z USA o budowie tarczy. Myśl nieco samobójcza przynajmniej 
z dwu powodów. Czesi umowę ratyfikowali i też nic im to nie dało, natomiast
w kwestii szukania winnych po polskiej stronie należałoby  zachować daleko 
idącą polityczną wstrzemięźliwość. Dość przypomnieć, że dwa lata temu po 
wizycie w Białym Domu Lech Kaczyński oświadczał triumfalnie, iż budowa 
tarczy jest już praktycznie przesądzona.

Nie umniejszając randze urzędu, styl czwartkowego oświadczenia Baracka 
Obamy przypomina nieco zachowanie uczniaka z brodatego dowcipu. Prezy-
dent zapewnił z promiennym uśmiechem, że nadal kocha swoich europejskich 
sojuszników, lecz w podtekście można było usłyszeć: sorry Winnetou, ale 
biznes jest biznes.

Tylko naiwni mogą wierzyć, że w tej grze chodzi o coś innego niż o pienią-
dze, których dotknięte kryzysem Stany nie mają w nadmiarze, aby zaspakajać 
polskie aspiracje zbrojeniowe. I które mogą zarobić na Wschodzie dzięki 
temu, że przestały straszyć Moskwę tarczą. Dobrze by było, żeby i polski 
rząd nauczył się liczyć. Jeśli minister Sikorski cieszy się, że Amerykanie 
dostarczą nam uzbrojone rakiety Patriot, to powstaje naturalne pytanie: kto 
za nie zapłaci?

Naukowcy z uniwersytetów w Tokio 
i Osace będą badać mniejszość nie-
miecką na Opolszczyźnie. Wspólnie z 
Domem Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej zamierzają przeprowadzić ankietę 
wśród 500 osób, w której zapytają 
m.in. o stosunek do powojennej zmiany 
granic i wypędzeń, sprawy majątkowe, 
relacje z Polakami, życie w okresie 
komunizmu i obecnie, a także o kształ-
towanie się tożsamości narodowej. 
Wnioski z analiz mają posłużyć Japoń-
czykom w przygotowaniu zmian odno-
szących się do mniejszości narodowych 
w ich kraju. Według ostatniego spisu 
powszechnego, ze 150 tys. osób, które 
uważają się w Polsce za Niemców, aż 
104 tys. mieszka na Opolszczyźnie. 
W kraju Kwitnącej Wiśni żyje 700 tys. 
Koreańczyków, pół miliona Chińczyków 
i 400 tys. Brazylijczyków. Nie posiadają 
oni praw wyborczych ani – w prze-
ciwieństwie do polskiej mniejszości 
niemieckiej – swoich przedstawicieli w 
parlamencie.

Statystyki są bezlitosne, choć 
urzędnicy nie chcą czasem w nie 
wierzyć. Według najnowszych danych 
województwo opolskie znalazło się 
na pierwszym miejscu w kraju pod 
względem liczby osób nie mających 
pracy. Wskaźnik bezrobocia wynosi na 
Opolszczyźnie 11,2 proc. To niepraw-
dopodobne – skomentował informację 
wojewoda Ryszard Wilczyński, którego 
zaskoczenie nietrudno zrozumieć. Wła-
dze regionu szczycą się bowiem tym, 
że województwo rozwija się obecnie tak 
szybko, jak nigdy dotąd.



3panorama OPOLSKA

wrzesień
2009REPORTAŻ

Mając 20 lat zrozumiał, że radio działa na niego mniej więcej tak, jak typowe nałogi na innych 
ludzi. Jeśli ktoś uzależnił się od papierosów, to po tygodniu absencji będzie palił jeszcze wię-
cej. Jeśli jest obżartuchem, to apetyt musi mu rosnąć w miarę jedzenia.
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M
amy do czynienia ze
zjawiskiem opisywa-
nym przez naukow-
 ców jako „sprzê¿enie

zwrotne”: im cieplejsza staje siê
planeta, tym szybciej siê ogrzewa.

Badania wskazuj¹, ¿e bez efek-
tu odbijania promieni s³onecznych
przez arktyczny lód, temperatura
na Ziemi podniesie siê do pozio-
mu, na którym niewyobra¿alne ilo-
œci metanu, silnego gazu cieplar-
nianego, zostan¹ uwolnione z dna
oceanów do atmosfery. Jeœli do
tego dojdzie, warunki atmosferycz-
ne na Ziemi bêd¹ podobne do
tych, jakie panowa³y 215 mln lat
temu, kiedy to z naszej planety
zniknê³o 95% ¿ycia.

Dwa g³ówne gazy cieplarniane,
odpowiedzialne za globalne ocie-
plenie to dwutlenek wêgla i me-
tan. Ma³o kto wie, ¿e zgodnie z
raportem ONZ i NASA przyczyn¹
numer jeden globalnego ocieple-
nia jest jedzenie miêsa. W ostat-
nim stuleciu iloœæ zjadanego miê-
sa wzros³a tak bardzo, ¿e zaczê³o
mieæ to konsekwencje ekologicz-
ne – zu¿ywanie oraz zatruwanie
ogromnych iloœci ziemi, wody i po-
wietrza prowadz¹ce do globalnego
ocieplenia i zagro¿enia istnienia
¿ycia na Ziemi. Dlaczego tak siê
dzieje?

1. Potrzeba du¿ych obszarów
ziemi do produkcji paszy dla
zwierz¹t.

Ziemia potrzebna do wypro-
dukowania 1 kg:

* wo³owiny - 269 m2
* wieprzowiny – 55 m2
* miêsa kurzego – 53 m2
* ry¿u i produktów zbo¿o-

wych – 17 m2
* warzyw – 6 m2

Dla wyprodukowania 1 kg wo-
³owiny potrzeba 45 razy wiêcej ziemi
ni¿ dla warzyw i 16 razy wiêcej ni¿
dla zbó¿. W USA obszar ziemi pod
uprawê roœlin dla zwierz¹t hodow-
lanych jest 14 razy wiêkszy ni¿ pod
uprawê roœlin spo¿ywanych przez
ludzi (230 tys. km2 : 16 tys. km2).

Co godzinê wycina siê 1200 ha
lasu z przeznaczeniem na pola
uprawne, z czego 85% wykorzysta-
ne jest na paszê dla zwierz¹t. Glo-
balnie wyciêto ju¿ 3/4 lasów ist-
niej¹cych na Ziemi.

2. ̄ yzna ziemia zamienia siê w
ugór.

Cz³owiek w ci¹gu 7 lat inten-
sywnego uprawiania ziemi niszczy jej
¿yzn¹ warstwê pozostawiaj¹c na
danym obszarze step lub pó³pusty-
niê, gdzie roœnie tylko sk¹pa trawa.

By uzyskaæ ziemiê na pastwiska
zosta³o wypalonych m.in. 40% lasów
deszczowych Ameryki Œrodkowej,
które nie tylko maj¹ najwiêkszy wp³yw
na klimat na ca³ym œwiecie, ale s¹
tak¿e domem dla ogromnej iloœci
gatunków zwierz¹t i roœlin nierzadko
o bezcennych w³aœciwoœciach leczni-
czych – pozosta³ po nich tylko ugór.

Nie tylko ziemia przestaje spe³-
niaæ swoje zadanie. Po to, by ³atwiej
od³awiaæ tzw. owoce morza niszczo-
ne s¹ lasy mangrowe bêd¹ce m.in.
buforem dla fal tsunami. Na samych
tylko Filipinach z 500 tys. hekta-
rów lasów mangrowych zosta³o 36
tys. pozostawiaj¹c resztê tego ob-
szaru jako „nieu¿ytek”. Umieraj¹ te¿
rafy koralowe niszczone sieciami
rybackimi, chemikaliami i wzrostem
temperatury wody.

3. Ogromne zu¿ycie wody.
Przemys³ miêsny (produkcja paszy,

hodowla, przerób miêsa) zu¿ywa 75%
œwiatowych zasobów wody pitnej.

Przeciêtne gospodarstwo domowe
potrzebuje dziennie ok. 2-5 litrów wody
do picia i 100-500 litrów wody na cele
sanitarne i inne. Aby wyprodukowaæ
1 kg wo³owiny potrzeba 100.000 li-
trów wody, czyli tyle, ile przeciêtna
rodzina zu¿ywa przez ca³y rok.

Po wodê siêga siê coraz g³êbiej.
W Indiach wysch³o 95% studni kopa-
nych rêcznie, które do niedawna
wystarcza³y indyjskim gospodarstwom.

4. Zatrucie chemikaliami ziemi,
wody, powietrza i ludzi.

Aby zwierzêta szybciej ros³y i
przybiera³y na wadze, aby kury nio-
s³y wiêcej jaj a krowy dawa³y wiê-
cej mleka podaje siê im hormony,
sterydy i inne œrodki chemiczne.
¯eby cia³a ³ososi hodowlanych za-
barwia³y siê na ró¿owo wlewa siê
do wody barwniki.

Hodowla zwierz¹t w ciê¿kich
i nienaturalnych dla nich warun-
kach ¿ycia, deformacje ich budo-
wy powoduj¹, ¿e s¹ s³abe i cho-
rowite, wiêc musz¹ byæ wzmac-
niane i ci¹gle leczone. Delikat-
ne wymiona krów dojonych czê-
sto, d³ugo i mechanicznie s¹ tak
podatne na infekcje bakteryjne,
¿e podaje im siê profilaktycznie
antybiotyki.

Aby otrzymaæ wiêksze plony traw
i zbó¿ do wykarmienia zwierz¹t, sto-
suje siê pestycydy (zabijaj¹ce chwa-
sty, grzyby i owady), nawozy sztucz-
ne (przyspieszaj¹ce i zwiêkszaj¹ce
wzrost plonów) i inne chemikalia.
Przenikaj¹ one do ziemi, wód otwar-
tych i gruntowych, unosz¹ siê w
powietrzu. Powoduje to m.in. degra-
dacjê ziemi, ska¿enie wody pitnej,
nadmierny rozrost alg w wodach, co
z kolei wyci¹ga z wody tlen, choro-
by uk³adu oddechowego. W USA
rolnictwo przyczynia siê bardziej do

ska¿enia wód ni¿ wszystkie amery-
kañskie miasta i ca³y przemys³.

Ponadto chemikalia znajduj¹ce
siê w i na roœlinach s¹ zjadane przez
zwierzêta. Œrodki chemiczne, a
zw³aszcza pestycydy kumuluj¹ siê
przenikaj¹c do kolejnych ogniw
³añcucha pokarmowego i np. niektó-
re ptaki wodne karmi¹c siê rybami
ze stawów hodowlanych kumuluj¹
w swoich cia³ach dawkê pestycydów
80.000 razy silniejsz¹ ni¿ wynosi ich
stê¿enie w wodzie.

Niezliczone iloœci zwierzêcych
odchodów le¿¹ na pastwiskach,
polach, wywo¿one s¹ do lasów i
gromadzone s¹ na specjalnych sk³a-
dowiskach. Bakterie przekszta³caj¹
zawarty w nich amoniak – w kwas,
który paruj¹c ³¹czy siê w powietrzu
z tlenkami azotu (pochodz¹cymi z
nawozów sztucznych) oraz z zanie-
czyszczeniami powietrza, a nastêp-
nie spada na ziemiê pod postaci¹
kwaœnych deszczów.

5. Emisja gazów cieplarnianych
i niszczenie ozonu.

Badania pokazuj¹, ¿e wyprodu-
kowanie 1 kg miêsa przyczynia siê
do emisji 36,4 kg CO

2
. 18% emisji

CO
2
 pochodzi z hodowli zwierz¹t –

wiêcej ni¿ ze wszystkich samocho-
dów, statków i samolotów razem
wziêtych. Wypalanie lasów i emisja
metanu stanowi¹ drugi co do wiel-
koœci czynnik powoduj¹cy globalne
ocieplenie.

Pal¹cy siê las emituje do at-
mosfery ogromne iloœci dwutlen-
ku wêgla, które w stratosferze
tworz¹ pokrywê ciepln¹. Drzewa
absorbuj¹ dwutlenek wêgla i pro-
dukuj¹ tlen, a ludzie niszcz¹ je
po to, by hodowaæ zwierzêta, któ-
rych odchody wydzielaj¹ metan i
podtlenek azotu.

W 2002 r. w Polsce rolnic-
two odpowiada³o za emisjê 22%
ca³kowitej iloœci metanu oraz za
emisjê 74% podtlenku azotu.
Gazy te charakteryzuj¹ siê wie-
lokrotnie wiêkszym od dwutlen-
ku wêgla potencja³em ocieplania
klimatu - metan powiêksza go
21-krotnie, a podtlenek azotu a¿
310-krotnie.

Nawozy i pestycydy stosowa-
ne w uprawach roœlin oraz me-
tan z odchodów zwierz¹t maj¹
swój udzia³ w niszczeniu ochron-
nej warstwy ozonu, przez co
zwiêksza siê promieniowanie ul-
trafioletowe. Promieniowanie UV
m.in. uszkadza kie³ki nasion oraz
niszczy plankton roœlinny oce-
anów, produkuj¹cy a¿ 80% tlenu
na Ziemi.

6. Gazohydraty - ekologiczna
bomba zegarowa.

Dalsze podnoszenie siê tem-
peratury ziemi mo¿e wywo³aæ
nieodwracaln¹ reakcjê ³añcuchow¹
wywo³an¹ uwalnianiem siê meta-
nu z gazohydratów (zwi¹zek wody
i metanu wystêpuj¹cy w stanie
sta³ym). Jest to lód, który zawiera
metan. Gazohydraty wystêpuj¹ w
ogromnych iloœciach w oceanach
oraz na l¹dzie, na obszarach wiecz-
nej zmarzliny. Dalsze podnosze-
nie siê temperatury mo¿e spowo-
dowaæ nie tylko rozmarzanie ko-
lejnych lodowców, ale i zmarzlin
Syberii i Alaski. Metan bêdzie
podnosi³ temperaturê Ziemi wy-
wo³uj¹c kolejne zmiany i katastrofy
klimatyczne oraz rozmarzanie co-
raz g³êbszych z³ó¿ gazohydratów,
co mo¿e staæ siê nieodwracalnym
procesem ocieplania siê Ziemi i
zatrucia metanem wszystkich ¿yj¹-
cych istot.

Ostatnie analizy NASA przybli¿y³y datê ca³kowitego znikniêcia lodu na Arktyce z roku 2050 na 2012

Czym ró¿ni siê trzecia edy-
cja internetowych Targów
Edukacyjnych od dwóch po-
przednich?
Przede wszystkim na poziomie

layotu strony www.edutargi.pl. Nowa
witryna oparta jest na nowoczesnej
grafice, dynamicznych animacjach,
szybkiej nawigacji. Z badañ, które
przeprowadziliœmy wœród maturzy-
stów wynika, ¿e oczekuj¹ oni in-
formacji podanych w „atrakcyjnym
opakowaniu”. Ws³uchaliœmy siê w
ich g³osy, wyszliœmy naprzeciw ich
oczekiwaniom i prezentujemy edu-
kacjê w wersji glamour. Internauci
mog¹ wiêc poznaæ ofertê kszta³ce-
nia Placówek, wyszukaæ interesuj¹-
ce ich kierunki oraz specjalnoœci, a

przy okazji obejrzeæ
wideo, slideshow,
nawi¹zaæ kontakt
przez skype czy
pobraæ foldery w
PDF-ie na potrzeby
wydruku. Maj¹ rów-
nie¿ mo¿liwoœæ za-
dawania pytañ, wy-
ra¿ania opinii, ko-
mentowania.

Maturzysta nie pogubi siê
wœród tych wszystkich infor-
macji?
Witryna jest atrakcyjna wizu-

alnie, ale jednoczeœnie bardzo
przejrzyœcie zbudowana. Nikt nie
powinien siê czuæ zagubiony.

Zak³adka „Wystawcy”
prezentuj¹ca 3 hale
porz¹dkuje wszystkie
placówki, co pozwa-
la internauc ie w
³atwy sposób poruszaæ
siê pomiêdzy uczel-
niami licencjackimi,
magisterskimi, ofert¹
studiów podyplomo-
wych, szko³ami poli-
cealnymi czy jêzyko-
wymi. Samo wyszuki-
wanie szkó³ mo¿e od-

bywaæ siê na trzy sposoby: z po-
ziomu multimedialnych animacji,
poprzez pasek menu oraz z wy-
korzystaniem wyszukiwarki. Co bar-
dziej zniecierpliwionym z pewno-
œci¹ u³atwi ona zadanie i pozwoli
zaoszczêdziæ czas, który mo¿na na
przyk³ad przeznaczyæ na udzia³ w
konkursach.

Wspomnia³a Pani o konkur-
sach … jakie niespodzianki
ufundowali sponsorzy?
Wœród nagród mamy: bony pie-

niê¿ne na zakupy z centrach han-
dlowych, zestawy kosmetyków, za-
proszenia do restauracji, parków
rozrywki, wydawnictwa albumowe,
kursy jêzykowe, vouchery na kursy
internetowe. Wystarczy tylko odpo-
wiedzieæ na bardzo proste pytanie,
podaæ swój e-mail, a póŸniej zajrzeæ
na stronê targow¹ i odszukaæ sie-
bie wœród zwyciêzców.

Jakie uczelnie znajdziemy
wœród wystawców?
Trudno wymieniæ wszystkie pla-

cówki, prezentuj¹ce siê na stronie
www.edutargi.pl Goœcimy uczelnie
publiczne i niepubliczne, te z
ogromnymi tradycjami oraz szko³y
m³ode. Wœród wystawców znajdzie-

my chocia¿by: Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Gdañski,
Uniwersytet Szczeciñski, Politech-
nikê Wroc³awsk¹, Politechnikê
Warszawsk¹, Akademiê Górniczo-
Hutnicz¹ z Krakowa, Szko³ê
G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego,
Akademiê Morsk¹ ze Szczecina,
Uniwersytet Rolniczy z Krakowa
i wiele innych.

Powiedzmy na koniec kiedy
zaczyna siê najnowsza edycja
Edutargów?
Startujemy 22 wrzeœnia na

www.edutargi.pl Przez trzy dni tar-
gi maj¹ charakter internetowych
spotkañ na ¿ywo. PóŸniej prezen-
tacje wszystkich Wystawców jesz-
cze pó³ roku pozostan¹ na stronie,
a na witrynie bêd¹ codziennie
pojawiaæ siê newsy o tematyce
edukacyjnej.

Rozmowa z Agnieszk¹ Szczepanek-Moskal
na temat
Trójwymiarowych Targów Edukacyjnych ACI

Uczelnie w modnym opakowaniu



9panorama OPOLSKA

wrzesień
2009NIE DO WIARY



10 wrzesieñ
2009 PROSTO Z CHIN

Dla odwiedzaj¹cych opolsk¹ ga-
leriê przygotowano prawie
sto zdjêæ. Czêœæ z nich por-

tretuje zjawisko zaæmienia S³oñca na
ca³ym œwiecie. Wystawa potrwa do
po³owy paŸdziernika.

„W 12 Dni Dooko³a Chin” to
48 wyj¹tkowych fotografii autorstwa
Andrzeja £apety. Na wystawie
mo¿na zobaczyæ m.in. Ogrody Mi-
strza Sieci w Suzhou zwanym „We-
necj¹ Wschodu”, s³ynn¹ Jaskiniê
Trzcinowego Fletu, wzgórze Tr¹by
S³onia, „Zielone Miasto” w Guilin,
Hong Kong noc¹, panoramê rzeki
Li, stoj¹ca w pe³nym rynsztunku bo-
jowym Armiê Terakotow¹ pierwsze-
go cesarza Chin, pokaz tradycyjnych
tañców z epoki Tang, s³ynny sta-
dion olimpijski i Pa³ac Letni w
Pekinie oraz najd³u¿sz¹ na œwiecie
fortyfikacjê – Mur Chiñski.

Chiny to kraj niezwykle barw-
ny zarówno w przenoœni, jak i

dos³ownie. Zachwycaj¹ce krajobra-
zy, t³oczne miasta pe³ne ¿ycia, piêk-
ni i uprzejmi ludzie. Dla ka¿dego
fotografuj¹cego to prawdziwy raj.

– Myœlê, ¿e dla ka¿dego z nas
Chiny zrekompensowa³y brak pogody
w trakcie zaæmienia – mówi An-
drzej £apety.

Wystawa „Tropem Zaæmieñ S³oñ-
ca” prezentuje zaæmienia ca³kowi-
te obserwowane z Madagaskaru,
Turcji, Syberii i Chin, zaæmienia ob-
r¹czkowe, które wyst¹pi³y na tere-
nie Islandii i Hiszpanii oraz przygo-
towania do prowadzenia ich obser-
wacji. Autorami zdjêæ s¹ cz³onko-
wie Stowarzyszenia „Obserwuj Za-
æmienia”: Tymon Kretschmer, Anna
Podczaszy i Ksawery Sk¹pski.

– Fotografie zosta³y wykonane w
latach 2001-09. Zdjêcia zaæmieñ
wykonano zarówno tradycyjn¹, jak i
cyfrow¹ metod¹ rejestracji obrazu.
Pocz¹tkowo do fotografowania wyko-

rzystywaliœmy analogowy aparat z
klisz¹ fotograficzn¹, dopiero póŸniej
u¿ywaliœmy aparatu cyfrowego – mówi
Tymon Kretschmer. – Jako obiekty-
wy stosowaliœmy ma³e teleskopy lub
lunety astronomiczne o ogniskowych
od 500 do 1000 milimetrów.

Czêœæ fotografii powsta³a w
wyniku edycji cyfrowej obrazu,
polegaj¹cej na z³o¿eniu kilku lub
kilkunastu pojedynczych zdjêæ za-
æmienia. Na pojedynczej klatce kli-
szy czy na pojedynczym pliku z
aparatu cyfrowego nie da siê zare-
jestrowaæ rzeczywistego obrazu za-
æmionego S³oñca. Obraz ten jest zbyt
dynamiczny i odznacza siê ogromn¹
rozpiêtoœci¹ tonaln¹, któr¹ potrafi¹
zauwa¿yæ tylko nasze oczy.

– Aby zbli¿yæ obraz ze zdjêcia
do naturalnego widoku na niebie –
pozostaje w³aœnie sk³adanie w jedn¹
ca³oœæ wielu fotografii – wyjaœnia
Kretschmer.

„W 12 Dni Dooko³a Chin” i „Tropem Zaæmieñ
S³oñca” to dwie wystawy fotograficzne,
które mo¿na ogl¹daæ w Solaris Center
(Opole, Plac Kopernika 16).
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W tropikach drzewa utrzymuj¹
liœcie ca³y rok. Na naszych szeroko-
œciach geograficznych niezmiennie
zielone pozostaj¹ tylko drzewa igla-
ste. Ga³êzie i konary drzew liœcia-
stych jesieñ oga³aca z liœci. W³aœci-
wie dlaczego tak siê dzieje?

– Botanicy od dawna wiedzie-
li, ¿e ju¿ jesieni¹ w liœciach ogra-
niczona zostaje fotosynteza, czyli
produkcja substancji niezbêdnych
do ¿ycia i wzrostu drzewa. Wraz
ze spadkiem temperatur chlorofil,
zielony barwnik odpowiedzialny za
barwê liœci i warunkuj¹cy fotosyn-
tezê, zostaje wycofany, a jego
miejsce zajmuj¹ inne barwniki do-
t¹d ukryte – mówi dr Krzysztof Spa-
³ek z Katedry Biosystematyki Uni-
wersytetu Opolskiego.

To w³aœnie owe karoteny, kse-
nofile maluj¹ dêby i buki na czer-
wono, brzozy na ¿ó³to. Po kilku
tygodniach w ogonkach liœci zary-
suje siê cienka linia demarkacyj-
na. W tym miejscu, po którejœ z
jesiennych zawieruch liœæ z³amie
siê i odpadnie. Drzewo prze¿yje
do nastêpnej wiosny dziêki zapa-
som skoncentrowanym w specjal-
nych strukturach - tkankach spi-
chrzowych. Wszystkie te zmiany
to jednak tylko ewolucyjna ada-
ptacja, bêd¹ca wymuszonym efek-
tem dostosowania siê drzew liœcia-
stych do presji klimatycznej œro-
dowiska – zmniejszenia emisji œwia-
t³a s³onecznego i drastycznego

spadku temperatur. Dlaczego jednak
tylko drzewa liœciaste wybra³y tak
kosztown¹ strategiê, w koñcu zima
to nie tylko ciemnoœæ i trzaskaj¹ce
mrozy. Na naszych szerokoœciach geo-
graficznych œwiat³a jest doœæ, by fo-
tosynteza mog³a by przebiegaæ choæby
w niepe³nym zakresie. Tymczasem
kompletne zrzucenie liœci unicestwia
j¹ zupe³nie zmuszaj¹c drzewo do
gromadzenia substancji zapasowych
na szeœæ miesiêcy w roku. Botani-
cy doszli do wniosku, ¿e musi ist-
nieæ jeszcze jakiœ czynnik wymu-
szaj¹cy tak kosztown¹ strategiê prze-
trwania.

Ostatecznie kwestiê tê rozstrzy-
gn¹³ fizyk David Geates, który odda³
swoj¹ œcis³¹ wiedzê na s³u¿bê bota-
niki. Geates wyszed³ z za³o¿enia, ¿e
¿ywe organizmy roœlin i zwierz¹t po-
œród wszystkich ¿yciowych trosk za-
biegaæ musz¹ o jedn¹ koniecznoœæ
– zachowanie bilansu termicznego.

– Innymi s³owy u wszystkich ¿y-
wych organizmów musi byæ zacho-
wana typowa dla nich temperatura
bêd¹ca wypadkow¹ ciep³a przyjmo-
wanego i oddawanego. Drzew do-
tyczy to równie¿. Przekroczenie
pewnych termicznych granic w któ-
r¹kolwiek stronê oznacza œmieræ
drzewa – wyjaœnia dr Spa³ek.

To w³aœnie za³o¿enie sta³o siê
punktem wyjœcia dociekañ Geatesa,
a przeprowadzone przez niego do-
œwiadczenia ze srebrnymi makieta-
mi liœci, które poddawa³ pr¹dom po-

Botanicy od dawna wiedzieli, ¿e ju¿ jesieni¹ w liœciach ograniczona
zostaje fotosynteza, czyli produkcja substancji niezbêdnych do ¿ycia i
wzrostu drzewa.

Wkrótce znowu opadn¹,
a potem znów siê zazieleni¹

wietrza o ró¿nej szybkoœci i tem-
peraturze potwierdzi³y s³usznoœæ tych
za³o¿eñ.

– Okaza³o siê, szeroki i p³aski
liœæ w strumieniu ch³odnego po-
wietrza gwa³townie traci ciep³o, co
powodowa³o nadmierne wych³odze-
nie ca³ego drzewa. Zim¹ takie straty
bez mo¿liwoœci ich zrekompenso-
wania mog³yby okazaæ siê zabój-
cze. Drzewom liœciastym nie po-
zostaje wiêc nic innego jak zrzu-
caæ liœcie – wyjaœnia dr Spa³ek.
Inaczej dzieje siê z ig³ami, które
zreszt¹ s¹ tylko inn¹ form¹ liœcia.
Ich srebrne makiety w tunelu ae-
rodynamicznym wypromieniowywa-
³y ciep³o znacznie wolniej i we
wszystkich kierunkach, równie¿ w
stronê s¹siednich igie³, ogranicza-
j¹c tym samym straty energii. Fo-
tosynteza sosny nie jest wpraw-
dzie tak wydajna jak produkcja klo-
nu, ale przebiega nieprzerwanie i
na d³u¿sz¹ metê ta strategia przy-
nosi dobre wyniki.

Wystarczy spojrzeæ na mapê
– granica lasów iglastych siêga
znacznie dalej na pó³noc, ni¿ la-
sów liœciastych. Równie¿ w gó-
rach zasiêgi drzew iglastych s¹
wiêksze ni¿ liœciastych. W tropi-
kach nie ma podobnych dylema-
tów – ciep³a i wody jest tam pod
dostatkiem, st¹d te¿ liœcie osi¹-
gaj¹ nie tylko gigantyczne rozmia-
ry, ale i nie opadaj¹.

KD

Prawda z imienia
Niektóre dzieci ju¿ od ma³ego garn¹ siê do sportów, mimo ¿e rodzice nigdy w ¿yciu nie trenowali
¿adnej dyscypliny. Czasami pewne cechy charakteru i predyspozycje ukryte s¹ w imieniu.
Dopiero po latach okazuje siê, ¿e mogliœmy spróbowaæ si³ w danej dyscyplinie. Mo¿e wiêc jeszcze nie
wszystko stracone.

Bronis³aw – ze s³ow. broni¹cy s³a-
wy. Cechuje go nie tylko rozwaga,
ale te¿ silna osobowoœæ. Nienawi-
dzi plotek i pomówieñ. Jako dziec-
ko sprawia k³opoty wychowawcze,
ale za to w wieku doros³ym jest
doskona³ym opiekunem rodziny.

Sport: jazda konna, pi³ka no¿-
na, biegi

*
Julian – stworzony do odbiera-

nia medali i rozg³osu. Wtedy czuje
siê najlepiej. Na sukces pracuje so-
lidnie i z uporem zmierza do celu.
We wszystko anga¿uje siê ca³ym ser-
cem, mimo ¿e nie przecenia swo-
ich mo¿liwoœci. Uwielbia otaczaæ siê
przyjació³mi.

Sport: strzelectwo, pi³ka no¿-
na, wspinaczka

*
Piotr – z grec. opoka. Jest szczery

i najczêœciej stara siê upraszczaæ
skomplikowane sytuacje. Charakte-

ryzuje go solidnoœæ i sumiennoœæ,
dziêki czemu uzyskuje doskona³e re-
zultaty. Najczêœciej kieruje siê zdro-
wym rozs¹dkiem.

Sport: p³ywanie, szermierka,
zapasy

*
Stefan – z grec. znak zwyciê-

stwa. Nie znosi kompromisów i dla-
tego jest w stanie wiele œcierpieæ,
by osi¹gn¹æ sukces. Nie boi siê
ryzyka i czêsto lekcewa¿y ostrze-
¿enia. Po pora¿ce na nowo podej-
muje wyzwanie. Œmia³o bierze
udzia³ w nowych wyzwaniach. Rzad-
ko siê poddaje.

Sport: koszykówka, ¿u¿el, pi³-
ka no¿na

MÊ¯CZYZNI

Adrianna – z ³ac. jest œwiet-
n¹ negocjatork¹, która ceni ¿y-
cie w luksusie i dobrobycie. Cza-
sami zbyt d³ugo chowa urazê.
Zrobi wszystko, aby osi¹gn¹æ

KOBIETY

sukces. Najczêœciej jest on po-
wi¹zany ze zdobyciem wysokiego
statusu materialnego.

Sport: aerobik, p³ywanie, tenis
*

Aldona -  uœmiech i ¿yciowy
optymizm zjednuj¹ jej licznych przy-
jació³. Najlepiej sprawdza siê w
naukach œcis³ych, poniewa¿ jej sil-
n¹ stron¹ jest logiczne myœlenie.
Jest znakomit¹ pani¹ domu. Part-
nera obdarza gor¹cym uczuciem
pe³nym oddania.

Sport: siatkówka, narciarstwo,
wspinaczka

*
Izabela - z hiszp. Bóg m¹ przy-

siêg¹. Nie znosi prostactwa i z³ego
gustu. Jest niezwykle dok³adna, stara
sie wszystko wype³niaæ perfekcyj-
nie. Ma olbrzymie zdolnoœci jêzy-
kowe i dlatego nauka nie sprawia
jej problemu. Nale¿y do ludzi wszech-
stronnie utalentowanych, które
³atwo osi¹gaj¹ zamierzone cele.

Sport: ¿eglarstwo, wioœlarstwo,
gimnastyka
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Najpierw bola³o mnie oko. Po trzech miesi¹cach wiedzia³am, ¿e nie
pomo¿e mi ¿aden okulista. Zapad³ wyrok - stwardnienie rozsiane

Kiedy zachorowa³a Pani na
stwardnienie rozsiane?
Dziesiêæ lat temu.

Jak to siê zaczê³o?
Pierwszy sygna³ to ostry ból oka,

który pojawi³ siê rano, zaraz po prze-
budzeniu. Okulista skierowa³ mnie
natychmiast do szpitala. Tam spê-
dzi³am 3 miesi¹ce. Pierwszy rzut by³
bardzo silny, pojawi³y siê k³opoty
ze s³uchem, równowag¹. Po rezo-
nansie magnetycznym us³ysza³am
diagnozê: stwardnienie rozsiane.

Co wiedzia³a pani o tej cho-
robie?
Niewiele. By³am wolno wta-

jemniczana, jak trudno odnaleŸæ
siê w nowej rzeczywistoœci, kie-
dy rano zesztywnia³e miêœnie nie

pozwalaj¹ wstaæ z ³ó¿ka, a w g³o-
wie jest tylko jedna przera¿aj¹ca
myœl: ju¿ nigdy  sama nie zrobiê
najprostszych rzeczy. Umys³ na
zimno ocenia sytuacjê. Trzeba na-
uczyæ go innego myœlenia. To jest
bardzo trudne.  Dwa s³owa by³y
wtedy najwa¿niejsze: warto i trze-
ba. Tak dosz³o do tego, ¿e zro-
bi³am sobie fili¿ankê kawy. Nigdy
tak cudownie nie pachnia³a. By³
to symbol mojego nowego otwar-
cia na œwiat.

Jaki jest ten œwiat?
U³o¿ony, ale i zagoniony. To

cecha charakteru i w³aœciwoœæ za-
wodu. Dziennikarstwo ma swoj¹
temperaturê i to pozosta³o. Moje
¿ycie rodzinne jest dziœ spokojne,
mam przyjació³, spotykam siê z
nimi, w domu s¹ dwa koty, pies i
papuga. Ca³a ta mena¿eria zagoœci-
³a przypadkowo, ktoœ wyje¿d¿a³ na
krócej, ktoœ na d³u¿ej, zwierzak zo-
stawa³ u mnie, jak siê okaza³o na
sta³e.  Dobra energia emanuje wiêc
na ca³y dom.

Czy trudno ¿yje siê w Polsce
z SM?
O wiele trudniej ni¿ w innych

krajach. W Szwecji wielu chorych

pracuje a¿ do emerytury. U nas po
dwóch latach od zdiagnozowania 75
proc. staje siê rencistami. Taki jest
efekt braku kompleksowej opieki
nad chorymi.

Ile osób korzysta z
nowoczesnych
metod leczenia?

W Polsce tylko
dwa procent cho-
rych na SM leczy
siê nowoczesnymi
medykamentami
immunomoduluj¹cy-
mi. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia za-
przesta³ naboru do
programu terapeu-
tycznego przy zasto-
sowaniu octanu gla-
tirameru. Tym sa-
mym lek ten prze-
sta³ byæ dostêpny
nawet w ramach
specjalnego progra-
mu, dla niewielkiej
liczby chorych, dla
których jest jedyn¹
desk¹ ratunku utrzy-
mania siê na po-
wierzchni normalne-

go ¿ycia.

Dlaczego program zosta³
wstrzymany?
Nast¹pi³o to na skutek rekomen-

dacji wydanej przez Radê Konsul-
tacyjn¹ Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych, która uzna³a, ¿e
brak jest dostatecznych do-
wodów na skutecz-
noœæ medyczn¹
uzasadniaj¹c¹
ponosze-
nie kosz-
tów z pie-
niêdzy publicznych. Europa Zachod-
nia od dawna uznaje octan glatira-
meru za standard leczenia SM. Eu-
ropejscy specjaliœci nie maj¹ co do
tego  w¹tpliwoœci, nasi zg³aszaj¹
swoje zastrze¿enia. Nie wynalezio-

no jeszcze leku, który doprowadzi³by
do wyleczenia stwardnienia rozsia-
nego. Ale skoro jest lek, który po-
zwala normalnie ¿yæ, nie mo¿na

tego leku odmawiaæ
tym, którzy go po-
trzebuj¹.

Kim s¹ polscy pa-
cjenci chorzy na
SM? Jaki jest ich
portret socjolo-
giczny?

Nie ma badañ,
które pozwoli³yby od-
powiedzieæ na to py-
tanie. Wiadomo, ¿e
choroba zaczyna siê
rozwijaæ u ludzi m³o-
dych, miêdzy 20  a 40
rokiem ¿ycia. Drama-
tyczny list z proœb¹
o pomoc napisa³a nie-
dawno do Towarzy-
stwa matka szesna-
stoletniej dziewczyny,
u której zdiagnozowa-
no SM. To pokazuje,
¿e choroba atakuje co-
raz wczeœniej.  Ofi-
c j a l ne s t a t y s t yk i
mówi¹, ¿e w Polsce
choruje na SM oko³o

60 tys. osób. To tyle, ile miesz-
kañców liczy  œredniej wielkoœci
miasto na mapie Polski. Gdyby
mieszkali w nim chorzy na SM dla
ka¿dego z nich  oznacza³o by to
posiadanie karty sta³ego pobytu.

Z SM nie
mo¿na siê wy-

leczyæ. Mo¿e
kiedyœ bêdzie to

mo¿liwe. Dziœ no-
woczesna farmakoterapia

daje chorym na stwardnienie
rozsiane nowoczesne leki, które
s¹ szans¹  bycia  równoprawnymi
i pe³nowartoœciowymi cz³onkami
spo³eczeñstwa. Tyle tylko, ¿e nasza
opieka zdrowotna ogranicza tê
szansê.

MIR

Rozmowa
z Izabel¹
Czarneck¹,
przewodnicz¹c¹
Polskiego
Towarzystwa
Stwardnienia
Rozsianego

Stwardnienie
rozsiane polega na

tworzeniu siê
w obrêbie mózgu

i rdzenia
rozsianych ognisk
patologicznych,
które uszkadzaj¹

czynnoœci komórek
i w³ókien nerwowych.

Przyczyna zmian
chorobowych nie jest
znana. Rozpoczyna

siê najczêœciej
miêdzy 20 a 40

rokiem ¿ycia
i przebiega

z okresami nasilania
siê objawów
chorobowych

i ich czêœciowego
ustêpowania,
prowadz¹c

stopniowo do coraz
ciê¿szego

inwalidztwa.

Wizyta w aptece to dziœ wydatek od kilku do kilkudzie-
siêciu z³otych wiêkszy ni¿ jeszcze miesi¹c temu. Pacjent
chory na cukrzycê zap³aci za miesiêczn¹ terapiê zagra-
niczn¹ insulin¹ prawie 100 z³otych. To nawet
do dwóch razy wiêcej. Dla wielu pacjentów za du¿o.

Insulina znowu dro¿sza

Wszystko za spraw¹ rabatów,
których producenci i hurtownie chêt-
nie udzielali np. jako premiê za
zwiêkszanie sprzeda¿y.

Od paŸdziernika 2008 zaczê³o
obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie Mini-
stra Zdrowia, które producentom i
dystrybutorom zakazuje udzielania
rabatów na leki objête refundacj¹.
Teraz pacjent musi zap³aciæ cenê
rycza³tow¹ leku powiêkszon¹ o
kwotê dop³aty do refundowanego
przez NFZ limitu, a nie cenê po

kilkudziesiêcio procentowym nawet
rabacie, jak do tej pory. Realna od-
p³atnoœæ pacjenta w stosunku do
zagranicznych insulin to teraz ok.
35 z³ za opakowanie. I to ju¿ istotna
ró¿nica. Dla pacjentów oznacza to
powa¿ne obci¹¿enie domowego
bud¿etu. Tymczasem w cukrzycy,
jak w ka¿dej chorobie przewlek³ej,
regularne za¿ywanie leków – w tym
przypadku insuliny – to koniecz-
noœæ.

W Polsce z insuliny korzysta ok.
500 tys. pacjentów. Dla wielu z nich
wydatek 100 z³otych na miesiêczn¹
kuracjê, to czêsto wystarczaj¹cy po-
wód by przerwaæ leczenie. Czêœæ z
nich decyduje siê na zmianê prepa-
ratu na tañszy.

KOM

Do tej pory insuliny
oferowane przez producenta
w cenie ok. 30 z³ w aptece
mog³y kosztowaæ 15 z³,
a nawet symboliczny 1 grosz.

Cukrzyca jest jednym z najgroŸniej-
szych schorzeñ cywilizacyjnych. Leka-
rze alarmuj¹, ¿e rozprzestrzeniaj¹ca
siê w bardzo szybkim tempie choroba
spo³eczna, mo¿e staæ siê epidemi¹ XXI
wieku. Liczba umieraj¹cych na cukrzy-
cê jest zbli¿ona do liczby ofiar epidemii
AIDS.

Zwi¹zane z ni¹ groŸne powik³ania
s¹ coraz czêstszymi przyczynami zgo-
nów. Do tej pory w Polsce cukrzyca za-
atakowa³a blisko 2 miliony Polaków,
jednak zdaniem lekarzy, cierpi na ni¹
coraz wiêcej osób, które mog¹ jeszcze
o tym nie wiedzieæ, poniewa¿ cukrzy-
ca przez wiele lat swojego przebiegu
mo¿e nie dawaæ ¿adnych objawów.
Szacuje siê, ¿e liczba diabetyków po-
dwaja siê co oko³o 15 lat.

Z cukrzyc¹ mo¿na ¿yæ normalnie,
lecz pod warunkiem, ¿e przestrzega siê
zaleceñ lekarza i zmieni dotychczaso-
wy styl ¿ycia. Nieleczona cukrzyca
uszkadza wiele narz¹dów i ich funkcji.
GroŸne powik³ania dotycz¹ m.in. wzro-
ku, nerek, mózgu, serca, a w konse-
kwencji mog¹ prowadziæ do œmierci.

Statystyki s¹ jednak przera¿aj¹ce
– na œwiecie z chorob¹ t¹ zmaga siê
oko³o 250 mln osób, z czego ok. 30
mln osób w Europie. Za 20 lat liczba
diabetyków mo¿e wzrosn¹æ nawet do

380 mln. Zdaniem ekspertów wiele
krajów, w tym tak¿e Polska, nie pro-
wadzi dok³adnych rejestrów pacjen-
tów, dlatego te¿ szacuje siê, ¿e cu-
krzyków mo¿e byæ nawet dwukrotnie
wiêcej. Z blisko 2 mln osób w Polsce
chorych na cukrzycê, oko³o 10% to
chorzy z cukrzyc¹ typu 1. Znacznie
wiêksz¹ grupê, stanowi¹ chorzy z cu-
krzyc¹ typu 2 (90%). Oko³o 30% cho-
rych z tej grupy równie¿ wymaga le-
czenia insulin¹. Wœród nich dominuj¹
kobiety.

Cukrzyca jest trudna do zdiagnozo-
wania g³ównie dlatego, ¿e na pocz¹tku
jej przebiegu nic nie boli. Pierwszym
objawem mo¿e byæ jedynie pragnienie,
sennoœæ lub czêstsza potrzeba oddawa-
nia moczu. Chory nie odczuwa, ¿e jego
komórki w zwi¹zku z brakiem insuliny nie
mog¹ przyj¹æ glukozy, która uszkadza
narz¹dy wewnêtrzne, uk³ad nerwowy,
naczynia krwionoœne.

Kluczem do skutecznej walki z
cukrzyc¹ i zahamowania jej postêpu
jest wczesne rozpoznanie oraz pra-
wid³owe leczenie. Wiêkszoœæ diabe-
tyków szuka pomocy lekarskiej dopie-
ro wówczas, gdy choroba ju¿ znacz-
nie im dokucza i ogranicza normalne
funkcjonowanie.

MED

Cukrzyca równie œmiertelna jak AIDS
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wygl¹da. W takich warunkach zasadz-
ka wydaje siê nie mieæ sensu.

TROP Z CHORZOWA

Po kilku miesi¹cach pojawi³y siê
dwa nicki, których u¿ywa³ Majew-
ski: SuperBogatyPan i Skorusek. One
z kolei prowadz¹ do kilkunastu
innych nicków – albo poprzez numer
konta bankowego, albo przez spo-
sób logowania. Poza tym mechanizm
oszustwa jest identyczny. Goœæ za-
k³ada fa³szywe konta na Allegro. Na
razie sprzedaje chiñsk¹ tandetê, ¿eby
zebraæ pozytywne komentarze, ale
nied³ugo przyjdzie czas na ¿niwa.

Pomóg³ przypa-
dek. W czasie jed-
nego z rutynowych
patroli policjant z Chorzowa spo-
strzeg³ mê¿czyznê, który zaparkowa³

obok budki telefo-
nicznej i uruchomi³
laptopa. Podejrze-
waj¹c – oczywiœcie
ca³kowicie b³êdnie
– ¿e kierowca krad-
nie impulsy telefo-
niczne, policjant
sporz¹dzi³ notatkê
s³u¿bow¹, zapisuj¹c
m.in. numer samo-
chodu. Notatka tra-
fi³a na komendê po-
licji w Chorzowie.
Tam funkcjonariu-
sze powi¹zali ow¹
sytuacjê z w³amy-
waniem do sieci

bezprzewodowych i przekazali no-
tatkê do zespo³u Kubiaka. Na wszelki
wypadek ustalono to¿samoœæ kierow-
cy, bo na razie nie by³o podstaw,
aby obj¹æ go œciœlejsz¹ kuratel¹ –
przecie¿ u¿ywanie laptopa w pobli-
¿u budki telefonicznej nie jest prze-
stêpstwem. W tym samym czasie
zespó³ Kubiaka obserwuje konta
bankowe Majewskiego i ustala, ¿e
ma on pewien zwyczaj: gdy kwota
z oszustw przekroczy okreœlony próg,

Oszukiwa³ na Allegro w sposób niemal perfekcyjny: zmienia³ nicki, konta bankowe i sieci, z których siê logowa³.
Bezskutecznie. Katowicka policja nie da³a mu ¿adnych szans. Ale co ich zmêczy³, to jego.

sprawca wyp³aca j¹ prawie w ca³o-
œci. Robi to w jednym z kilku ulu-
bionych bankomatów.

Ostatni element tej uk³adanki
dostarczy³ sam Majewski. Wystêpu-
j¹c pod jednym ze swoich nicków
na Allegro, poda³ w opisie aukcji
telefon kontaktowy do siebie. Zro-
bi³ to zapewne przez roztargnienie.
Na taki ruch tylko czeka³ starszy sier-
¿ant Piaskowski, który w pewien
marcowy ranek wrêczy³ Kubiakowi
ma³¹ karteczkê.

– To jego telefon – powiedzia³.
– Konto Majewskiego jest pe³ne.
Dziœ albo jutro bêdzie podejmowa³
kasê. Jeœli w³¹czy komórkê, zasto-
sujemy nawigator.

POMOC OD
NAWIGATORA

Nastêpnego dnia rano Pia-
skowski odetchn¹³, poniewa¿
okaza³o siê, ¿e Majewski w³¹czy³
telefon – mogli wiêc u¿ywaæ
nawigatora. Jest to system us³ug,
które ka¿dy operator telefonii
komórkowej musi udostêpniæ
policji. Korzysta siê z tego pro-
sto: pracownik operacyjny wysy-
³a zapytanie o konkretny
numer SMS-em, a po chwili
operator przysy³a odpo-
wiedŸ ze wspó³rzêdnymi
poszukiwanej komórki.

Obserwuj¹ca bankomat
ekipa zadzwoni³a z infor-
macj¹, ¿e telefon Majewskie-
go jest gdzieœ w pobli¿u. Pia-
skowski wys³a³ kolejne za-
pytanie do nawigatora. Od-
powiedŸ bez zmian: telefon
Majewskiego ci¹gle w³¹czo-
ny i ci¹gle w okolicy. Tylko
gdzie? Niedaleko sta³ samo-
chód. Typ i kolor odpowia-
da³ temu, o którym donosi³
meldunek chorzowskiej po-
licji. Rejestracja te¿. Poza tym facet
w œrodku korzysta³ z laptopa. Za-
trzymanie nie wygl¹da³o spektaku-
larnie, bo Majewski by³ kompletnie
zaskoczony.

Przy podejrzanym znaleziono
kartê bankomatow¹ pasuj¹c¹ do
konta Majewskiego, telefon, które-
go numer pojawi³ siê na jednej z
jego aukcji, oraz prawdziw¹ dowo-
dow¹ bombê – notatnik, w którym
oszust prowadzi³ coœ w rodzaju ewi-
dencji (jakie konta ma obecnie ak-
tywne, jakie s¹ ju¿ zablokowane,
jakie planowa³ za³o¿yæ).

P
rojektor wyœwietla³
 mapê Katowic i
okolicznych miast
na du¿ym ekranie.

Na czerwono zaznaczono na
niej punkty, które oszust
Majewski podawa³ jako swo-
je adresy zamieszkania. Do tej pory
wszystkie okaza³y siê fa³szywe.

– To droga donik¹d – powie-
dzia³ zdecydowanym tonem starszy
sier¿ant Grzegorz Piaskowski.

Sprawa by³a zagmatwana.
Portal Allegro poinformowa³ ko-

mendê o du¿ym oszuœcie dzia³aj¹-
cym na terenie Œl¹ska. W zespole
szybko nadano mu ksywê Majew-
ski – od jednego z nicków, jakich
u¿ywa³ przy wy³udzeniach. Fa³szy-
wych kont Majewski za³o¿y³ w tym
czasie ponad dziesiêæ. Pos³uguj¹c siê
g³ównym – Mmajewski70 – oszu-
ka³ a¿ 120 osób.

Zawsze dzia³a³ w podobny spo-
sób: najpierw uczciwa sprzeda¿
drobnych akcesoriów, ¿eby uzyskaæ
pozytywne komentarze, a potem na
aukcjê trafia³y drogie, nieistniej¹ce
przedmioty w okazyjnych cenach.

Mechanizm zawsze jest taki sam.
Oszust wyszukuje najpierw lokali-
zacje, najczêœciej w ubo¿szej czê-
œci miasta, gdzie na klatkach brak
domofonów. To daje mu ³atwy do-
stêp do skrzynek pocztowych. Na-
stêpnie zak³ada konto na Allegro,
podaj¹c jako swój adres skrzynki,
do której uzyska³ dojœcie. Allegro
wysy³a na niego
list aktywacyjny...
i gotowe – z³o-
dziej ma aktywne
konto, które nie
jest fizycznie po-
wi¹zane z jego
osob¹. W ten sam
sposób oszus t
mo¿e za³o¿yæ nie-
powi¹zane z nim
konto bankowe.

– Na pocz¹t-
ku logowa³ siê z
kawiarenek inter-
netowych. Potem
u¿ywa³ Neostra-
dy. Sprawdziliœmy
zarejestrowanych u¿ytkowników,
ale wydaj¹ siê z oszustwami zu-
pe³nie niepowi¹zani. Przypadko-
wi goœcie. Mo¿liwe, ¿e siê do nich
w³ama³ – wyjaœnia³ starszy sier-
¿ant Piaskowski.

Zostaj¹ bankomaty, z których Ma-
jewski wyp³aca³ pieni¹dze. Nieste-
ty, nie ma jednego ulubionego, a
miejsc, w których podejmowa³ go-
tówkê, jest co najmniej siedem. Nie
wiemy, kim jest ten goœæ ani jak

17-letni mieszkaniec woj. Podkarpackiego w³amywa³ siê na konta innych
u¿ytkowników platformy aukcyjnej Allegro i wystawia³ z nich aukcje, za które
otrzymywa³ pieni¹dze, jednak jak nie trudno siê domyœliæ sam obiecanego to-
waru nie wysy³a³.

W trwaj¹cej od czerwca br. dzia³alnoœci przestêpczej w³amywacz stosowa³
dwie techniki w³amywania siê na konta, pierwsza z nich polega³a na odgady-
waniu hase³ bazuj¹c na loginach innych u¿ytkowników. Druga by³a ju¿ nieco
bardziej wyrafinowana, podszywaj¹c siê pod administratora serwisu Allegro drog¹
mailow¹ ¿¹da³ potwierdzenia has³a.

HAKER
Przeszukanie dysku twardego

laptopa odby³o siê zgodnie z proce-
dur¹: w laboratorium – ¿eby nie stra-
ci³ mocy dowodu. Znaleziono na nim
narzêdzia hakerskie do ataków na
sieci bezprzewodowe oraz progra-
my do przechwytywania hase³ do
kont email, kont bankowych, a na-
wet do kont na Allegro.

Porównuj¹c dane z komputera
oszusta z jego notatnikiem, odkry-
to jeszcze jeden w¹tek przestêp-
czej dzia³alnoœci Majewskiego.

Okaza³o siê, ¿e
czêœæ kont nie
zosta ³a przez
niego za³o¿ona
(z wykorzysta-
niem fa³szywej
to¿samoœci), ale
po prostu prze-
jêta – poprzez
w ³ aman i a do
sieci i kradzie¿
hase³. Wydaje
siê, ¿e to nie-

mo¿liwe, bo przecie¿ zarówno
banki, jak i Allegro stosuj¹ bez-
pieczny protokó³ HTTPS, którego
szyfrowanie jest nie do sforsowa-
nia nawet dla hakerów. Jak zwy-
kle jednak pomogli sami poszko-
dowani i spryt oszusta.

Odbywa³o siê to tak: Majewski,
pods³uchuj¹c kogoœ, przechwytywa³
najpierw jego adres email oraz ha-
s³o do skrzynki pocztowej. Te dane
nie s¹, niestety, szyfrowane pod-
czas przesy³ania, wiêc nie jest to
problem, jeœli dysponuje siê odpo-
wiednim programem hakerskim.

Maj¹c email, Majewski sprawdza³,
czy osoba o takim adresie ma konto

na Allegro albo w banku. Jeœli tak,
to próbowa³ siê na nie zalogowaæ,
u¿ywaj¹c has³a do skrzynki poczto-
wej. Najczêœciej mu siê udawa³o,
poniewa¿ – jak wynika z policyjnej
analizy – a¿ 80% u¿ytkowników u¿y-
wa³o tego samego has³a zarówno do
poczty, jak i do innych serwisów.

Na podstawie materia³u dowo-
dowego przedstawiono Majewskie-
mu zarzuty oszustwa, uzyskiwania
informacji dla niego nieprzeznaczo-
nych oraz nielegalnego u¿ywania pro-
gramów komputerowych.

Poznañski s¹d rejonowy aresztowa³ 25-
letniego podejrzanego o oszukanie kilkudzie-
siêciu osób na ok. 27 tys. z³. Podszywaj¹c siê
pod inne osoby oferowa³ na swoich aukcjach
telefony komórkowe, jednak¿e po otrzyma-
niu pieniêdzy nie wysy³a³ towaru swoim ofia-
rom.

Aresztowany Szymon K. zarejestrowa³ kil-
kanaœcie kont - na cudze nazwiska i adresy.
Wybiera³ osoby, do których skrzynek poczto-
wych by³ ³atwy dostêp. Nastêpnie wykrada³ z
nich korespondencjê - przesy³an¹ na nazwi-
ska osób, pod które siê podszywa³. Podawa³
adresy e-mailowe i numery kont bankowych,
zak³adanych na nazwiska ofiar.Zachodniopomorscy policjanci zatrzymali w

Szczecinie mieszkaj¹cych w Lêborku braci: 33-
letniego Tomasza S. i 26-letniego Sebastia-
na S. którzy wy³udzili od kilkudziesiêciu uczest-
ników aukcji internetowej Allegro oko³o 100 tys.
z³. Korzystali g³ównie z kawiarenek interneto-
wych; pos³ugiwali siê aukcyjnymi kontami: „fer-
rari rosso”, „kotlet schabowy9”, „ phonedom”,
„jakaona”.

Po za³o¿eniu konta u¿ytkownika na serwe-
rze aukcyjnym bracia najpierw „wyrabiali” so-
bie dobr¹ opiniê sprzedaj¹c na aukcji drobia-
zgi, które dostarczali w okreœlonym terminie.
Potem zaœ zaczêli sprzedawaæ du¿o dro¿sze
rzeczy. Warunkiem zrealizowania transakcji
by³o wp³acenie pieniêdzy na ich konta. Towar
nigdy jednak nie trafia³ do kupuj¹cego. ONET.PL



14 wrzesieñ
2009 NA GRANICY ¯YCIA

By³am jedn¹, mo¿e nawet dwiema nogami na tamtym œwiecie, ale wróci³am do ¿ywych. Dziêki lekarzom,
pielêgniarkom i mi³oœci moich bliskich pokona³am sepsê

Prze¿y³am sepsê
Z aczê³o siê banalnie – gor¹cz-

ka 40 stopni, ból ¿o³¹dka, wy
mioty. £azi³am z tym kilka dni,

bo musia³am skoñczyæ pracê. W œrodê
podjadê do mojej lekarki rodzinnej.
Niestety, nie dosta³am siê. Po 12 ta-
bletkach pyralginy ¿o³¹dek coraz moc-
niej siê buntowa³, gor¹czka dokucza-
³a, od niedzieli targa³y mn¹ wymio-
ty, brzuch bola³ niemi³osiernie.

W czwartek rano (18 X) lekarka
rodzinna skierowa³a mnie na cito na
USG, ale nic nie wykaza³o. Ostre bóle
j¹ niepokoi³y, wiêc wypisa³a mi skie-
rowanie do szpitala na oddzia³ chi-
rurgiczny. Nawet pi¿amy nie mia³am
przy sobie. Myœla³am, ¿e szybko mnie
zdiagnozuj¹ i wrócê do domu. Na ko-
rytarzu min¹³ mnie m³ody ch³opak o
wygl¹dzie gimnazjalisty. To by³ chirurg
Miko³aj Babiszkiewicz. Bardzo rzeczo-
wy, dociekliwy, zleci³ natychmiast do-
datkowe badania i rozwia³ z³udzenia.
–- Zostanie pani w szpitalu.

OCZEKIWANIE
Lekarze oœwiadczyli, ¿e woreczek

¿ó³ciowy mam do wyciêcia.
W tym samym czasie kilka sal

dalej le¿a³ Bo¿ydar Bibrowicz, mi³o-
œnik przyrody i sztuki. Od jego ¿ony
wiedzia³am, ¿e jest w ciê¿kim sta-
nie. Dopiero po wielu dniach do-
wiedzia³am siê, ¿e umieraliœmy ra-
zem, tyle ¿e on ju¿ nie wróci³. Póki
¿y³, zachodzi³am do niego, ale spa³,
otoczony najbli¿sz¹ rodzin¹. Dosta-
wa³ silne œrodki nasenne i prze-
ciwbólowe. Chcia³am za¿artowaæ w
pi¹tek wieczorem, ¿e w teatrze jest
koncert, na który tak bardzo czeka-
liœmy, a my wybraliœmy szpital. Sama
mia³am coraz mniej si³. – Bojê siê

znieczulenia, bo tak d³ugo siê wy-
budzam – biadoli³am.

W sobotê jest wreszcie decyzja o
operacji. Czas siê wlecze, operacja ma
byæ za godzinê, za dwie, trzy. Lekarze
na bloku ca³y czas operuj¹ pilniejsze
przypadki. Ok. godz. 20 przychodzi czas
na mnie. Syn po¿ycza mi swoj¹ frotkê
do w³osów, córka zaczesuje mi komicz-
ny „wulkan” na czubku g³owy – prak-
tyczna fryzura na stó³ operacyjny. Naj-
bli¿si eskortuj¹ mnie do drzwi bloku
operacyjnego. Po pó³torej godziny od-
zyskam przytomnoœæ.

B£OGOSTAN
Na sali operacyjnej anestezjolo¿-

ka z rosyjskim akcentem wypytuje
mnie o dawne choroby. Znieczula.
Czujê ciêcie, grzebanie we wnêtrz-
noœciach, widzê ten wyciêty wore-
czek i od tego momentu film mi
siê urwa³ na piêæ dni.

Kiedy otworzyli mi brzuch oka-
za³o siê, ¿e mam stany zapalne od
nerek po p³uca i sepsê. W najgor-
szym stanie by³a otrzewna. Do tego
powiêkszone serce i w¹troba. – W
trakcie operacji – córka powie mi
po tygodniu – ucieka³aœ im z ciœnie-
niem poni¿ej 50.

Wtedy dopiero dowiedzia³am siê,
¿e umiera³am. Po ponad dwóch go-
dzinach lekarze wyszli z sali opera-
cyjnej i powiedzieli moim bliskim:
„Zrobiliœmy wszystko, co do nas na-
le¿a³o. Reszta w rêkach Boga”. Przez
kilka dni powtarzali to samo, a ja ni-
czego nieœwiadoma, le¿a³am nieprzy-
tomna pogr¹¿ona w jakiejœ czerni.
Chcia³am w tej czerni pozostaæ, by³o
tam cicho, spokojnie, bez bólu, ni-
czego nie czu³am poza b³ogostanem.

Dziwne, bo
normalnie
k o c h a m
œwiat³o.

M ó j
b³ogostan
ni jak siê
mia³ te¿ do
tego, co ob-
serwowa³y
pielêgniarki
i lekarze
na Oddzia-
le Aneste-
zjologii i
Intensyw-
nej Tera-
pii. Rzuca-
³am siê, wyrywa³am sobie wenflo-
ny i kabelki, usi³owa³am wstawaæ.

ŒWIETLISTY PROMIEÑ
W jakimœ momencie – mo¿e to

by³ wtorek, mo¿e œroda – poczu³am
impuls nakazuj¹cy mi szukaæ œwietli-
stego promienia o dobrej energii.
Przed oczami majaczy³y mi srebrne frê-
dzelki, z³ote tkaniny, b³yskotki, bry-
lanciki. Odpycha³am je od siebie, bo
wiedzia³am, ¿e to tylko mamid³a. Miê-
dzy nimi zaczê³y siê pojawiaæ piêkne
kobiety, znane aktorki i modelki we
wspania³ych kreacjach. Odgarnê³am rê-
kami ten ostatni krzyk mody balowej
i dalej szuka³am mojego promienia.
Osaczy³a mnie czerñ.

Zaczê³y siê w niej pojawiaæ szare
smugi, trochê siê przejaœni³o i na-
gle go zobaczy³am – jest daleko, ale
jakoœ dop³y-
nê do niego,
przyzywam
go. Jest bli-

sko, œwieci jasnym œwiat³em. Ci¹-
gnie mnie, a ja nieustannie proszê:
nie opuszczaj mnie.

TWARZE NIE¯YJ¥CYCH
Dopiero w œrodê (24 X) defini-

tywnie zosta³am przeci¹gniêta na
stronê ¿ywych. Przez lekarzy? Pie-
lêgniarki? Modlitwy moich bliskich?
Myœlê, ¿e zadzia³a³o wszystko razem.

Odzyska³am przytomnoœæ. By³am
przekonana, ¿e to noc z soboty na
niedzielê. Gapi³am siê w sufit, nie
mia³am poczucia up³ywu czasu, nie
mog³am siê ruszaæ, bo rêce mia³am
przywi¹zane do porêczy ³ó¿ka. Ca³a
popod³¹czana do rozmaitych urz¹dzeñ.
Ba³am siê przymkn¹æ oczy, bo na-
tychmiast pojawia³y siê twarze nie-
¿yj¹cych ludzi.

Z czarnego t³a wy³ania³y siê sza-
re wizerunki kobiet
i mê¿czyzn: brodaty,
w³ochaty facet o
chudej twarzy, jakby
ze œredniowiecza z
poder¿niêtym gar-
d³em; stara kobieta
na pomarszczonej
twarzy ma jedno oko
ni¿ej ni¿ drugie na
wysokoœci dziurek
od nosa, to ni¿sze
jest zaciœniête, jak-
by nie by³o pod po-
wiekami ga³ki; twarz

zdeformowana przez tr¹d, trudno roz-
poznaæ p³eæ, dziecko z wykrzywion¹
w bólu i zastyg³¹ buŸk¹; mê¿czyzna
z okr¹g³¹ dziur¹ w czole jak po kuli;
twarz z grymasem bólu i oczami
pe³nymi przera¿enia. W tej niekoñ-
cz¹cej siê plejadzie zmar³ych, zabi-
tych, pomordowanych, pogni³ych po-
jawia mi siê nawet twarz Johna Len-
nona i Chrystusa – wiem ¿e to On.

Wolê mieæ oczy otwarte.

POWRÓT
Spêdzi³am na OIOM-ie 12 bardzo

trudnych dni. Kiedy by³am ju¿ przy-
tomna, koszmarne by³o oddychanie
przez tubê i respirator. Krtañ do dziœ
boli mnie od rury, ale inaczej udusi-
³abym siê. Lekarze stwierdzili ostr¹

niewydolnoœæ oddechow¹.
Ca³y czas jestem monitoro-
wana, ale lekarze nie s¹ za-
dowoleni.

Wlali we mnie ok. 50
litrów ró¿nych p³ynów infu-
zyjnych i leków. Dostawa³am
po piêæ na raz, w tym ze 2-
3 antybiotyki.  Pielêgniarki
skrupulatnie wype³nia³y zle-
cenia – leki, badania, para-
metry. Kilka razy na dobê
przekrêca³y mnie na boki,
¿ebym nie dosta³a odle¿yn.
Wk³ada³y poduszeczki pod
nogi, smarowa³y i oklepywa-
³y plecy. Codziennie my³y,

zmienia³y poœciel, kilka razy dziennie
pampersy.

Le¿y ze mn¹ dwunastu pacjen-
tów – wiêkszoœæ jest nieprzytom-
na, wszyscy w stanie ciê¿kim.
Wszystko toczy siê wed³ug œciœle
okreœlonych procedur. Jesteœmy jak
och³apy miêsa, w których coœ siê
popsu³o. Bezw³adne cia³a zdane na
maszyneriê i pomoc innych.

Powoli zaczynam braæ udzia³ w
oddychaniu, teraz ja kierujê respirato-
rem a on oddycha tak, jak ja chcê.
Jest sobota, tydzieñ po operacji. Jesz-
cze ci¹gle nie jest pewne czy poradzê
sobie z samodzielnym oddychaniem.
Staram siê za wszelk¹ cenê wytrzy-
maæ. Trudne to, bo w moich drogach
oddechowych zalega mnóstwo œluzu.
Co jakiœ czas pielêgniarka go odsysa.
Boli, zapadam siê w czarn¹ dziurê.

Kiedy godzinê póŸniej przyjecha-
³a moja córka, opowiedzia³a mi jak
wszyscy siê ze mn¹ ¿egnali. Babcia i
ciocia zamówi³y za mnie mszê. Uœmie-
cham siê na to, a ona: – Nie œmiej
siê, mamuœ, nie œmiej, bo od czasu
tej mszy zaczê³o ci siê poprawiaæ.

To by³ jeden z najszczêœliwszych
dni w moim ¿yciu. Z emocji spaæ nie
mog³am. Wiedzia³am ju¿, ¿e od chwili,
gdy sama oddycham, czeka mnie prze-
wiezienie na oddzia³ zakaŸny. W nocy
jeden pacjent powyrywa³ sobie w nocy
wszystko, co by³o do wyrwania i trze-
ba by³o szybko jechaæ z nim na stó³
operacyjny, za chwilê z drugim.

Nieoczekiwanie zajrza³ do mnie
lekarz z chirurgii, który mnie ope-
rowa³. Uœcisn¹³ mi rêkê. Widzia³am
jego niek³aman¹ radoœæ, ¿e prze¿y-
³am. – Ciê¿ko by³o, ale najwa¿niej-
sze, ¿e pani ¿yje – powtarza³.

Pomyœla³am sobie, ¿e przecie¿
tylko brzuch mnie bola³. Sepsa ³apie
ludzi bez odpornoœci, czyli tych
zestresowanych, przemêczonych, byle
jak od¿ywiaj¹cych siê a w konse-
kwencji z bardzo obni¿on¹ odpor-
noœci¹ organizmu.

W karcie informacyjnej dr Zaj¹-
czek napisa³: „Ciê¿ka sepsa praw-
dopodobnie o etiologii bakteryjnej
(menigokoki, streptokoki)”.

DOROTA FR¥TCZAK

Sepsa (posocznica)
to stan ostrego ogólnego zaka¿enia
ustroju wywo³any sta³ym
lub powtarzaj¹cym siê wysiewem
do krwi zarazków z okreœlonego
ogniska zakaŸnego; zarazki kr¹¿¹ce
we krwi mog¹ tworzyæ ogniska
przerzutowe. Obecnie  sepsê
definiuje siê jako zespó³
ogólnoustrojowej reakcji zapalnej
wywo³anej zaka¿eniem.
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TAJEMNICE ŒWIATA
Niezwyk³e wydarzenia

od stycznia 2000 do
grudnia 2004 roku

Tadeusz Oszubski

TEMPLARIUSZE I ASASYNI

ZAGADKI

James Wasserman

HISTORIA

Jose Saramago

ZROZUMIEÆ SEN

ZAMIAST SENNIKA

Julian Brudzewski

Prezezentowane w tej ksi¹¿ce proste i naturalne podej-
œcie do zagadnienia snu pomo¿e samodzielnie i spójnie
rozumieæ w³asne, nawet najdziwniejsze, sny. Skoncentruj-
my siê na problematyce odczytywania znaczenia snów i nie
bêdziemy popisywaæ siê erudycj¹ w zakresie historii i medy-
cyny. Nie ma tu opisów senników egipskich,sumeryjskich
czy haldejskich, ani szczegó³ów dotycz¹cych fizjologii snu,
rodzajów fal mózgowych - w szczególnosci alfa i beta. Teg-
go rodzaju informacje mo¿na znaleŸæ w wielu Ÿród³ach, a w
szczególnoœci we wszystkich ksi¹¿kach o snach, których
autorzy poprzez szerokie t³o historyczne i medyczne próbo-
wali swoim pracom przydaæ naukowoœci.

Je¿eli natomiast chodzi o samo zagadnienie znaczenia
snów, to nigdy nie bêdziemy nak³aniaæ nikogo do przyjmo-
wania jakiejkolwiek wyk³adni na wiarê - sen jest bowiem prze-
znaczony osobiœcie dla œni¹cego i mo¿e on dopiero wtedy
uznaæ go za zrozumia³y, kiedy wszystkie jego elementy z³o¿¹
siê na spójny i sensowy obraz, w pe³ni uzasadniony rzeczy-
wistoœci¹ na jawie i czytelny dla œni¹cego bez ¿adnej po-
mocy sennika czy specjalisty. Wystarczy wiêc rozejrzeæ siê
po tajemniczym œwiecie naszych snów. Ksi¹¿ka odpowie na
wiele pytañ, rozwieje rozmaite w¹tpliwoœci, uporz¹dkuje pro-
blematykê snów, a przede wszystkim uczyni z marzeñ sen-
nych u¿yteczne narzêdzie pomocne w rozwoju wewnêtrz-
nym i sta³ym ulepszaniu swojego ¿ycia.

Pojawianie siê zjaw, mani-
festacje poltergeistów, przelo-
ty UFO, rzucanie kl¹tw i prak-
tykowanie magii. Rozmaite
domniemane cuda i zdarzenia paranormalne. Wreszcie
niezwyk³e odkrycia nauki, wykraczaj¹ce poza dotychcza-
sowe granice wiedzy. Do zajœæ takich dochodzi ka¿dego
miesi¹ca w wielu miejscach kuli ziemskiej. Tak¿e w Pol-
sce. Rzadko jednak takie fakty s¹ prezentowane przez
krajowe media, bo te – zwyczajowo – uwagê skupiaj¹ na
wydarzeniach z krêgu polityki, na aferach, wynikach za-
wodów sportowych oraz plotkach o ludziach s³awnych i
bogatych.

Ksi¹¿ka ta prezentuje informacje w wiêkszoœci w na-
szym kraju przemilczane, które przekazywane by³y przez
œwiatowe agencje i czasopisma, takie jak: BBC, CNN,
Reuter, AFP, „Nature” czy „New Scientist”. Tylko nieliczne
poda³a Polska Agencja Prasowa oraz Telewizyjna Agen-
cja Informacyjna.

Nie kryjê, ¿e fakty dobra³em subiektywnie. Jednak ro-
sn¹ca ich liczba wskazuje, jak bardzo zmieni³ siê œwiat w
ostatnich latach. Zajœcia te dowodz¹, ¿e Nieznane, Tajem-
nica, wniknê³y w nasze ¿ycie; ¿e nie stoj¹ ju¿ u progu rze-
czywistoœci lecz towarzysz¹ nam ka¿dego dnia.

W nienazwanym mieœcie, znanym
czytelnikom z Miasta œlepców, obywatele postanawiaj¹ w nie-
zwyk³y sposób skorzystaæ z prawa wyborczego. 80 procent
wyborców wrzuca do urn czyste bia³e karty do g³osowania.

Tê manifestacjê rz¹d interpretuje jako podwa¿enie za-
sad demokracji, jako spisek wymierzony przeciwko prawo-
witym w³adzom wybranym w demokratycznych wyborach.
Zapada decyzja o wprowadzeniu stanu wyj¹tkowego, rz¹d,
obra¿ony na swoich obywateli, opuszcza miasto. Nikt jed-
nak nie jest w stanie przewidzieæ, jaki bêdzie rozwój wyda-
rzeñ, rzeczywistoœæ zadaje k³am wszystkim przewidywaniom
i zmusza do rewizji utartych pogl¹dów.

Ta niezwyk³a powieœæ laureata literackiej Nagrody No-
bla jest wstrz¹saj¹cym studium opresyjnoœci w³adzy i nie-
ludzkoœci ludzkiej natury, a tak¿e wnikliwym spojrzeniem na
spo³eczn¹ naturê cz³owieka i jego zdolnoœæ do nieustan-
nych zmian.

Jose Saramago, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1998
r. i najpopularniejszy na œwiecie prozaik portugalski, s³awê
zdoby³ dopiero w szeœædziesi¹tym roku ¿ycia swoj¹ trzeci¹
powieœci¹ Baltazar i Blimunda, nagrodzon¹ presti¿ow¹
nagrod¹ portugalskiego PEN Clubu oraz Nagrod¹ Literack¹
Miasta Lizbona.

BESTSELLER

Porywaj¹ca panorama imperium bizantyjskiego - od 330
roku a¿ do jego upadku w 1453 roku.

Przez tysi¹c lat niezwyk³e imperium sprawia³o, ¿e Euro-
pa mog³a staæ siê tym, czym jest obecnie. Œmia³e i prê¿ne,
ale s³abo dziœ znane pañstwo, ³¹cz¹c ortodoksyjn¹ wiarê
chrzeœcijañsk¹ z pogañstwem, klasyczne greckie wykszta³-
cenie z rzymsk¹ si³¹ oraz sprawnoœci¹ administracyjn¹, stwo-
rzy³o wielk¹, twórcz¹ cywilizacjê, która przez ca³e wieki sta-
wia³a opór nawale islamu.

Zwiêz³a, a zarazem fascynuj¹ca ksi¹¿ka Judith Herrin
odchodzi od standardowego, chronologicznego ujêcia dzie-
jów Bizancjum. Ka¿dy z krótkich rozdzia³ów koncentruje siê
na okreœlonym temacie, takim jak budowla (imponujaca
œwi¹tynia Hagia Sophia), spór religijny (ikonoklazm), p³eæ i
w³adza (rola kobiet oraz eunuchów), wybitna postaæ (histo-
ryk Anna Komnena), symbol cywilizacji (widelec) czy walka
o terytorium (krucjaty). Dziêki takiemu podejœciu d³ugie dzieje
cesarstwa bizantyjskiego, pocz¹wszy od za³o¿enia wspa-
nia³ej stolicy, Konstantynopola (dzisiejszy Stambu³) w roku
330, a¿ po jej zdobycie przez Turków osmañskich w roku
1453, staj¹ siê ³atwiejsze do ogarniêcia.

Barwna, a przy tym wiernie oddana panorama si³ i wie-
rzeñ kszta³tuj¹cych owo bizantyjskie milenium stanowi za-
razem oryginalny wk³ad w nauki historyczne. Oparta na
wynikach najnowszych badañ ukazuje przeciêtnemu czy-
telnikowi ¿ywy obraz ma³o znanej epoki, k³ad¹c kres stereo-
typowym wyobra¿eniom o biernoœci i dekadencji Bizancjum.

Judith Herrin, znakomita znawczyni dziejów œrednio-
wiecznej Europy, jest autork¹ ksi¹¿ek: The Formation of
Christendom, poœwiêconej œwiatu œródziemnomorskiemu
od VI do IX w., A Medieval Miscellany oraz Krwawe cesa-
rzowe. Pracowa³a w Birmingham, Pary¿u, Monachium,
Stambule i Princeton, obecnie zaœ jest profesorem histo-
rii póŸnego antyku i Bizancjum w londyñskim King’s Col-
lege. Opublikowa³a wiele artyku³ów naukowych, prowadzi³a
wykopaliska w Grecji, na Cyprze i w Turcji, jest tak¿e wice-
przewodnicz¹c¹ komitetu redakcyjnego czasopisma
,,Past and Present”.

Dwa tajemne zakony - chrzeœcijañskich templa-
riuszy i muzu³mañskich (szyickich) asasynów - zbli-
¿y³y do siebie trwaj¹ce w latach 1099-1291 wypra-
wy krzy¿owe.

Wed³ug autora wspó³istnienie tych dwóch bractw
w Ziemi Œwiêtej doprowadzi³o do przekszta³cenia
templariuszy z „prywatnej armii papie¿a” w stowarzyszenie o charakterze okul-
tystycznym. Asasyni zaœ przejêli wiele elementów z ich ideologii oraz doktry-
ny. Prowadzili oni, podobnie jak templariusze, dzia³alnoœæ polityczn¹ i mili-
tarn¹, m.in. s³ynêli z mordowania przywódców wrogich sobie pañstw.

Oba zakony okrutnie przeœladowano, pomimo to oba przetrwa³y. Urato-
wani od stosów templariusze przenieœli przejête od asasynów tajemne nauki
ezoteryczne Wschodu na europejskich grunt okultystyczny, co doprowadzi³o
do powstania ruchu ró¿okrzy¿owców i wolnomularstwa. Spadkobiercy tradycji
asasynów przeistoczyli siê w XIX i XX wieku w pacyfistyczn¹ i charytatywn¹
sektê muzu³mañsk¹.

Autor przedstawia nie tylko fragment dziejów dwóch potê¿nych monote-
istycznych religii, ale równie¿ wielk¹ wêdrówk¹ i wzajemne przenikanie idei
oraz nastêpstwa tego procesu.

Ksi¹¿ka znanego amerykañskiego historyka ezoteryki jest popularnonau-
kowym studium poœwiêconym zakonom templariuszy i asasynów. Wprawdzie
templariusze byli zakonem chrzeœcijañskim, asasyni zaœ muzu³mañskim, ale
³¹czy³a je wiêŸ historyczna - krucjaty œredniowieczne. Jak napisali autorzy blo-
ga Okultury: Ksi¹¿ka, wbrew myl¹cemu tytu³owi, nie uto¿samia templariuszy
z asasynami, chocia¿ wskazuje na istotne zwi¹zki, jakie ³¹czy³y te dwa tajem-
ne bractwa. Miêdzy templariuszami, prekursorami wspó³czesnego systemu
bankowego, a asasynami, prekursorami wspó³czesnego terroryzmu istnia³a
g³êboka zale¿noœæ. Wasserman drobiazgowo j¹ analizuje, poœwiêcaj¹c spo-
ro miejsca problematyce inicjacji.

WOJNA TROJAÑSKA

ZAGADKI

Rodney Castleden

Rodney Castleden jest znanym brytyjskim
autorem ksi¹¿ek historycznych, specjalizuj¹cy siê
w dziejach staro¿ytnej Brytanii i obszaru Egei.
Zyska³ uznanie jako znawca staro¿ytnych mitów
i legend, napisa³ te¿ kilka antologii zbrodni i
morderstw. Autor, na podstawie wielu Ÿróde³, od „Iliady” do najnowszych odkryæ
archeologicznych, rekonstruuje przebieg oraz nastêpstwa wojny trojañskiej. Po-
daje i nakreœla historyczne podstawy jednego z najpotê¿niejszych mitów staro¿yt-
nej sztuki militarnej. Wyjaœnia podstawowe przyczyny konfliktu, przedstawia naj-
wa¿niejsze bitwy sk³adaj¹ce siê na ca³oœæ kampanii, opisuje sposoby walki. Uka-
zuje te¿ sylwetki wojowników, ich sprzêt i zbrojenie. Jest to panoramiczny obraz
wojny o Trojê, przy czym autor oddziela fakty od mitów, umieszczaj¹c wydarzenie
wojenne w szerokim kontekœcie historycznym.

O wojnie trojañskiej napisano mnóstwo ksi¹¿ek, nakrêcono te¿ wiele filmów.
Autor potraktowa³ j¹ jak wydarzenie czysto polityczne i militarne; odrzuci³ ca³¹ warstwê
mitologiczn¹, z pola bitwy usun¹³ bogów i boginie. Nakreœli³ dzieje tej wojny opie-
raj¹c siê nie tylko na „Iliadzie” oraz innych tekstach staro¿ytnych: odtworzy³ przede
wszystkim jej rzeczywiste t³o oraz sceneriê.

Wykorzysta³ do tego zarówno rezultaty XIX-wiecznych i wspó³czesnych badañ
archeologicznych, jak i Ÿród³a pisane dotycz¹ce basenu Morza Egejskiego i Ana-
tolii w XII wieku p.n.e. Pokusi³ siê o próbê ustalenia, czym ta wojna w istocie by³a:
fragmentem wielkiej operacji militarnej czy te¿ ma³¹ awantur¹ lokaln¹. Obie wersje
mo¿na w równym stopniu udowodniæ, lecz w obu wypadkach chodzi³o o sprawy
konkretne i prozaiczne - o ziemiê, w³¹dzê i ³upy.

Judith Herrin

BIZANCJUM
Niezwyk³e dziedzictwo

œredniowiecznego
imperium
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Chêæ zdobycia ciekawszej i lepiej p³atnej pracy jest dla Polaków
najczêstszym powodem podjêcia nauki jêzyków obcych. Motyw
zarobkowy wskazuje a¿ 44% badanych. Dla 22% poznanie jêzyka
to sposób, by lepiej zrozumieæ kulturê danego kraju,
a 17% uczy siê go w celach turystycznych.

P
omimo ¿e Polacy ucz¹ siê jê-
zyków g³ównie z powodów
praktycznych, nie brakuje te¿
pasjonatów. Dla 17% ankie-

towanych nauka to po prostu cie-
kawe hobby. Wejœcie Polski do Unii
Europejskiej, otwarcie granic i za-
chodnich rynków pracy spowodowa-
³o wzrost zainteresowania jêzyka-
mi obcymi wœród osób, które chcia-
³y wyjechaæ w celach zarobkowych.
W szko³ach jêzykowych nagle wzro-
s³o zapotrzebowanie na kursy nor-
weskiego w 2007 roku, czyli w okre-
sie, w którym na tamtym rynku pracy
wprowadzono u³atwienia dla obywa-
teli Polski.

Jak wynika z badania przepro-
wadzonego wœród studentów pry-
watnych szkó³, co trzecia osoba
ucz¹ca siê najpopularniejszego jêzyka
angielskiego przy jego wyborze kie-
rowa³a siê chêci¹ zdobycia lepszej
pracy, co czwarta zaœ wskazywa³a

na jego przydatnoœæ podczas podró-
¿y. Wœród osób ucz¹cych siê nie-
mieckiego, drugiego w rankingu,
przewa¿aj¹ pasjonaci (41% wskazañ).
Jednak co pi¹ty badany wi¹¿e z jego
znajomoœci¹ nadzieje na lepiej p³atn¹
posadê. Co zaskakuj¹ce, osoby, które
ucz¹ siê w³oskiego, wœród powodów,
dla których podjê³y naukê na kur-
sie tego jêzyka najrzadziej wskazuj¹
jego przydatnoœæ podczas podró¿y.
Wiêkszoœæ z nich chce w ten spo-
sób podnieœæ swoje kwalifikacje
zawodowe (30%) lub rozwijaæ zain-
teresowania (40%).

Powody podjêcia nauki jêzyka
obcego ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od
grupy wiekowej. Najwiêcej pasjona-
tów jest wœród osób powy¿ej czter-
dziestego roku ¿ycia, gdzie niemal
40% badanych traktuje naukê jêzy-
ka jako hobby. Wœród osób, które
nie ukoñczy³y jeszcze dwudziestu
piêciu lat hobbyst¹ jest co pi¹ty

ankietowany. Osobom z przedzia³u
25–40 lat  znajomoœæ jêzyka obce-
go bardzo czêsto przydaje siê pod-
czas podró¿y (28%), z kolei badani,
którzy przekroczyli czterdziesty rok
¿ycia taki powód wskazuj¹ cztero-
krotnie rzadziej. M³odsi ludzie wi¹¿¹
nadziejê z wyjazdem za granicê do
pracy czy na studia, o wiele czê-
œciej te¿ podró¿uj¹.

Kobiety podchodz¹ do jêzyków
obcych bardziej praktycznie. Panie
czêœciej wskazuj¹ na motyw zarob-
kowy oraz przydatnoœæ jêzyków
podczas wyjazdów zagranicznych.
Mê¿czyŸni czêœciej mówi¹ o nauce
jako o hobby i wskazuj¹ na chêæ
poznania kultury danego kraju.
Podobnie jest z mieszkañcami wiel-
kich aglomeracji, gdzie co trzeci
badany opisywa³ naukê jêzyka jako
pasjê. Dla mieszkañców mniejszych
miejscowoœci najwa¿niejsze by³y
powody zarobkowe.

Moda na norweski

Policjanci z Ko-
mendy Powiatowej
w Nysie nie mogli
uwierzyæ w odczyt
radaru. W samo po-
³udnie na drodze z
Paczkowa do Z³ote-
go Stoku volkswa-
gen passat mia³ na
liczniku 237 km/h.
Kierowca przekro-
czy³ dozwolon¹ w
tym miejscu prêd-
koœæ o prawie 150
km, bij¹c wszelkie

Polskie
drogi najlepsze

na samochodowe testy?

Rakieta
prosto z Czech

rekordy na tej trasie.
Kierowca zosta³

u k a r a n y  5 0 0  z ³
grzywn¹. Rajdowcem
okaza³ siê mieszka-
niec Czech, który
postanowi³ na pol-
skich drogach wypró-
bowaæ mo¿liwoœci
nowo zakupionego
passata. Gdyby by³
Polakiem, dodatkowo
otrzyma³by 10 punk-
tów karnych.

AM

Amerykañskie auto firmy Shelby Supercars osi¹gnê-
³o prêdkoœæ 409 km/h. Samochód podchodzi³ do tej
próby kilkakrotnie, ale bez sukcesu. Jego celem by³o
pokonanie najszybszego dotychczas auta produkowa-
nego seryjnie, czyli Bugatti Veyron, które ma na kon-
cie jazdê z prêdkoœci¹ 407 km/h.

Rekord prêdkoœci

W ostatnich dniach opolscy
policjanci mieli pe³ne rêce ro-
boty. Niemal w ostatniej chwi-
li sier¿ant Jakub Dziuba oraz
sier¿. Adam Dzialuk, policjanci
z Kêdzierzyna-KoŸla, uratowali
48-latka, który chcia³ pope³niæ
samobójstwo. Mê¿czyzna prze-
¿y³ dziêki b³yskawicznej inter-
wencji funkcjonariuszy. Przyje-
chali do jego mieszkania w ci¹gu
trzech minut od zg³oszenia.
Wisia³ na œrodku pokoju. Jeden
z policjantów uniós³ go, a dru-
gi przeci¹³ sznur. W tym mo-
mencie do mieszkania weszli ra-
townicy medyczni, powiadomie-
ni wczeœniej przez dy¿urnego
policji.

Pod Kluczborkiem uda³o siê
za to uj¹æ ukrywaj¹cych siê
dwóch mê¿czyzn podejrzanych o
rozbój w powiecie ¿agañskim.
Podejrzanym grozi kara pozba-
wienia wolnoœci do lat 12. 22-
letni Mariusz Ch. oraz o trzy lata
starszy £ukasz P. wtargnêli do

budynku jednorodzinnego w
miejscowoœci Stara Kopernia w
województwie lubuskim i przy
pomocy siekier obezw³adnili ojca
i syna, a nastêpnie za¿¹dali
wydania pieniêdzy. Napastnicy
zranili m³odszego z mê¿czyzn w
stopê oraz udo, a starszemu
odciêli palce prawej stopy. Prze-
stêpcy ukradli domownikom
1100 z³ i oddalili siê  w nie-
znanym kierunku.

W ich poszukiwanie zaanga-
¿owa³o siê kilkudziesiêciu opol-
skich funkcjonariuszy, w tym po-
licyjni antyterroryœci.

U 21-latka policjanci z Komi-
sariatu Policji w Opolu znaleŸli
w czasie rutynowej kontroli dro-
gowej prawie 0,40 gramów mari-
huany. W trakcie przeszukania
jego mieszkania znaleŸli jeszcze
67 gramów tego narkotyku. Za po-
siadanie œrodków odurzaj¹cych
grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolnoœci.

AM

Samobójca,
narkotyki i rozbój

We wrzeœniu obywatelami
polskimi zostali: 48-letni Igor By-
khalets z Kijowa i o dwa lata
m³odsza Kateryna Charêza ze
Lwowa.

Pan Igor mieszka w Lisiêci-
cach (gm. G³ubczyce). W 1992
r. przyjecha³ do G³ubczyc, gdzie
w rozpocz¹³ pracê jako nauczy-
ciel w Szkole Muzycznej im. Pa-
derewskiego. Polskie Minister-
stwo Kultury i Sztuki uzna³o jego
dyplom ukoñczenia Pañstwowe-
go Konserwatorium im. P. Czaj-
kowskiego w specjalnoœci: for-
tepian oraz uzyskany tytu³ za-
wodowy wyk³adowcy, wykonaw-
cy koncertowego, solisty zespo-
³u kameralnego, koncertmistrza.

Z ¿on¹ Wiktori¹ Majfatow¹ ma
córki: 17-letni¹ Mariê oraz 13-
letni¹ Lenê, które posiadaj¹
obywatelstwo greckie i przeby-
waj¹ w Atenach.

Polskie obywatelstwo wraz
z Kateryn¹ Charêz¹ otrzyma³a
równoczeœnie jej 13-letnia córka
Oleksandra Solomatina, urodzo-
na w Ja³cie. Po raz pierwszy
pani Kateryna przyjecha³a do
Polski w 1999 r. na zaprosze-
nie przysz³ego mê¿a. 4 grudnia
1999 r. pobrali siê w Nysie,
gdzie zamieszkali.  Charêza
ukoñczy³a Medyczn¹ Szko³ê we
Lwowie, uzyskuj¹c kwalifikacje
sanitarnego felczera.

WIR

Nowi Opolanie

Nad burmistrzem Ozimka
zbieraj¹ siê czarne chmury.
Wszystko zaczê³o siê od  zatrzy-
mania przez policjantów seata
toledo, który mkn¹³ niemal¿e
œrodkiem jezdni. Za jego kierow-
nic¹ siedzia³ Jan Labus. S³awo-
mir Szorc z Komendy Miejskiej
Policji w Opolu potwierdzi³, ¿e
mê¿czyzna mia³ dwa promile
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Funkcjonariusze odebrali
mu prawo jazdy. Za przestêpstwo
to grozi do dwóch lat pozbawia-

nia wolnoœci i utrata wykony-
wanego stanowiska.

Dzieñ póŸniej po raz kolej-
ny ozimski w³odarz zosta³ zatrzy-
many za kó³kiem. Jecha³ na do-
¿ynki, które mia³y odbyæ siê w
Krzy¿owej Dolinie. Nie mia³ do-
kumentów za co otrzyma³ man-
dat w wysokoœci 500 z³otych, ale
go nie przyj¹³. Sprawa znajdzie
swoje zakoñczenie w s¹dzie.
Labus do niczego siê nie przy-
znaje.

KOM

Za jazdê po pijaku mo¿na straciæ intratn¹ posadê

Burmistrz idzie
w zaparte

Przybyli z Ukrainy, by na sta³e osiedliæ siê
na OpolszczyŸnie

Raz ratuj¹, raz wsadzaj¹ do aresztu
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T ak wiele rzeczy mo¿e przy-
wo³ywaæ nam wspomnienia z
dzieciñstwa. Zdarza siê, ¿e s¹

to przedmioty, widoki lub zapachy.
Bardzo czêsto wspomnienie bez-
troskich lat m³o-
dzieñczych przy-
wo ³u j ¹ smak i .
Ka¿dy z nas ma
w pamiêci potra-
wê i jej wyj¹t-
kowy smak, do
którego chêtnie
powraca w³a-
œnie ze wzglêdu
na te cudowne
wspomnienia, ja-
kie przywo³uje.

Jednym z ta-
k i c h  sma k ów
przypominaj¹cych
dzieciñstwo jest
kapuœniak. Wielu
z nas pamiêta jak babcia lub
mama gotowa³a t¹ jak¿e aroma-
tyczn¹ zupê, której zapach roz-
chodzi³ siê po calutkim domu. Ach
ten smak domowego kapuœnia-
ku…niezapomniany! Kapuœniak
nale¿y do niezwykle po¿ywnych
zup, dlatego w³aœnie jest potraw¹,
która czêsto goœci³a i w dalszym
ci¹gu goœci na naszych sto³ach.

Co prawda, wspó³czeœnie kapu-
œniaku nie jada siê tak czêsto, po-
niewa¿ pojawi³o siê tyle nowych
przepisów na coraz bardziej wymyœlne
zupy, ¿e kapuœniak musia³ ust¹piæ tro-
chê miejsca na stole. Szkoda, bo to
przecie¿ zupa, która nale¿y do sta-
ropolskich specja³ów naszej kuchni!

Dla tych, którzy nade wszyst-
ko ceni¹ sobie wygodê, funk-
cjonalnoœæ, komfort u¿ytko-

wania oraz ciekawy design w
kuchni mamy dobr¹ wiadomoœæ -
zmywarka awansowa³a czyli nie
znajduje siê tradycyjnie w dolnych
szafkach!

Czy to ma byæ kuchnia smako-
szy, czy te¿ osób, które gotuj¹ je-
dynie z obowi¹zku - trzeba do niej
wybraæ sprzêt. Zmywarka wymaga od-
powiednich instalacji i ergonomicz-
nego ustawienia, dlatego nale¿y
uwzglêdniæ j¹ i wybraæ optymalne
dla siebie rozwi¹zanie ju¿ na eta-
pie projektu domu.

W zestawie mebli kuchennych
Torino zmywarka zosta³a umiesz-
czona na wysokoœci ok. 60 cm.
Rozwi¹zanie takie ma kilka nie-
podwa¿alnych zalet. Przede wszyst-
kim dziêki ergonomii u¿ytkowania

Jaka powinna byæ
dobra zmywarka?
Najlepiej by by³a
prosta w obs³udze
i bezpieczna,
powinna szybko
i doskonale myæ naczynia,
tak by siê idealnie
b³yszcza³y.
Najlepsze s¹ te
ulokowane wysoko.
Wówczas nie trzeba
siê schylaæ.

OdpowiedŸ na to pytanie oraz wiele nowoczesnych i eleganckich kuchennych inspiracji znajduje siê na stronie www.rust.com.pl

Dotychczas Opolszczyzna znana
by³a g³ównie z Festiwalu Polskiej
Piosenki oraz licznych emigracji na
Zachód. To w³aœnie tu wieczorami
w wielu oknach nie pal¹ siê œwia-
t³a, bo w³aœciciele wiele lat temu
wyjechali do Niemiec lub Holandii.
Od ponad dziesiêciu lat co roku ma-
leje iloœæ Opolan. Przyrost nale¿y do
najni¿szych w kraju. G³ówny Urz¹d
Statystyczny podniós³ alarm. Jeœli
nadal nic siê nie poprawi, to w 2035
roku województwo zamieszkiwaæ bê-
dzie nieca³e 900 tysiêcy ludzi.

Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Opolskiego postanowi³ wzi¹æ
sprawê w swoje rêce i przekonaæ
mieszkañców innych województw,
a nawet krajów, ¿e warto zamiesz-
kaæ w woj. opolskim. Program
„Opolskie – tutaj zamieszkam!” ma
na celu pokazanie atutów tego
regionu, mo¿liwoœci rozwoju i miejsc,
które s¹ wyj¹tkowe. Nie brakuje tu
bowiem lasów, borów, jezior i
miejsc, które usytuowane nieopo-
dal wiêkszych aglomeracji miejskich,
s¹ œwietn¹ alternatyw¹ na week-
end dla pracuj¹cych.

Wicemarsza³ek Józef Kotyœ jest
przekonany, ze projekt ma wielkie

  Je¿eli masz chêæ na ma³¹ po-
wtórkê z dzieciñstwa, spraw sobie
i swojej rodzinie tê nieco kwaœn¹,
ale jak¿e pyszn¹, kapuœcian¹ przy-
jemnoœæ i zaserwuj na obiad kapu-

œniaczek. Przepisów na tê
zupê jest naprawdê bez
liku. Je¿eli jednak brak
ci  ochoty na pracoch³on-
ne  przygotowania i go-
towanie zupy lub po
prostu nie masz na to
czasu mo¿esz z powodze-
niem skorzystaæ z goto-
wej zupy ze s³oika – ka-
puœniaku na wêdz¹ce z
boczkiem i kie³bas¹ -
£abimex. Wystarczy pod-
grzaæ i gotowe!

To niezwykle proste
i szybkie rozwi¹zanie, po-
zwala ju¿ po kilku minu-
tach cieszyæ siê wyj¹tko-

wym domowym smakiem tej popu-
larnej zupy. Kapuœniak £abimex nie
zawiera konserwantów, jest solid-
nie przyprawiony zio³ami, gêsty i bar-
dzo bogaty w dodatki. Smakowity
boczek i kie³basa, kwaszona i œwie¿a
kapusta oraz ca³a gama œwie¿ych wa-
rzyw takich jak cebula, marchew, fa-
sola, seler, pietruszka i obowi¹zko-
we w ka¿dym kapuœniaku ziemnia-
ki ³¹cz¹ siê w wyœmienity smak i
uwodz¹cy nos aromat. To œwietna
zupa, która przywo³a dzieciêce wspo-
mnienia i przypomni staropolskie
smaki. Idealna dla ciebie, rodziny,
goœci, przyjació³. Po prostu dla
wszystkich.

JK

jest to nieoceniona wygoda dla
pani domu i pozosta³ych domow-
ników. Nareszcie nie trzeba siê
schylaæ -  znika koniecznoœæ nad-
wyrê¿ania krêgos³upa przy wk³a-
daniu lub wyci¹ganiu œwie¿o umy-
tych naczyñ. Sprz¹tanie po kolacji
przestaje byæ niezbyt mi³ym obo-
wi¹zkiem i staje siê prawdziw¹
przyjemnoœci¹, poniewa¿ zabudo-
wa zmywarki na tej wysokoœci
wp³ywa na ³atwoœæ jej obs³ugi. To
bezpoœrednio przek³ada siê z ko-
lei na zmniejszenie iloœci pozo-
stawianych przez domowników na
blacie zu¿ytych naczyñ.

Dziêki zmywarce na wys. 60 cm.
w ca³ej kuchni zachowujemy ³ad i
porz¹dek – zamiast odstawiæ brud-
ny talerzyk na blat odstawiamy go
do zmywarki. Teoretycznie wykonu-
jemy wiêc tê sam¹ czynnoœæ z nie-
porównywalnym efektem, jakim w

tym przypadku jest widowiskowa
czystoœæ. Dodatkowo, dziêki odpo-
wiedniemu frontowi, wkomponowuje
siê doskonale w meble tak, ¿e
trudno odró¿niæ j¹ od typowej szaf-
ki. Dziêki temu meble oprócz aspek-
tów funkcjonalnych, zachwycaj¹
swoim wygl¹dem.

Niew¹tpliwie propozycja Mebel
Rust przeznaczona jest dla tych
wszystkich, którzy ceni¹ ciekawe i
funkcjonalne rozwi¹zania w nowo-
czesnej kuchni. Zespó³ projektowy
Rust Design zdaje siê doskonale
rozumieæ fakt, ze w XXI wieku
kuchnia nie mo¿e byæ miejscem
przymusowego zes³ania, ale przestrze-
ni¹, w której przebywanie staje sie
przyjemnoœci¹, o czym œwiadczy
w³aœnie doskonale zaprojektowana
i przemyœlana kompozycja wnêtrza
kuchni otwartej.

KOM

szanse. Podpiera siê na wynikach
raportów niezale¿nych komisji. Zda-
niem ekspertów Opolanie dzier¿¹
pierwsze miejsce pod wzglêdem
materialnych warunków ¿ycia, trze-
cie miejsce – pod wzglêdem indy-
widualnej jakoœci ¿ycia. Jest tu
bowiem najwiêksza iloœæ miejsc w
przedszkolach czy te¿ z roku na rok
roœnie coraz bardziej iloœæ osób
otwieraj¹cych w³asne dzia³alnoœci go-
spodarcze. Pod wzglêdem wysoko-
œci dochodów Opolskie zajmuje pi¹t¹
pozycjê.

Mateusz Figiel, dyrektor Depar-
tamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ i
Promocji Regionu UMWO, uwa¿a
¿e najwa¿niejsze s¹ równie¿ ofer-
ty gmin, które powinny bezpoœred-
nio zachêcaæ do osiedlania siê w
ich granicach. Kluczbork na specjal-
nie stworzonej stronie interneto-
wej nie tylko zachwala swoje wa-
lory przyrodnicze, ale równie¿ kusi
informacjami dotycz¹cymi mo¿liwo-
œci nabycia nieruchomoœci. Na jej
terenie mo¿na kupiæ 173 dzia³ki o
wielkoœci od 9 do 12 arów, a œred-
nia cena ara wynios³a (ceny z prze-
targów) 5 tys. z³.

WIR

Ju¿ po godzinie od zg³oszenia
kluczborscy policjanci zatrzymali 35-
letniego mieszkañca Kluczborka po-
dejrzewanego o kradzie¿ szeœciu
z³otych pierœcionków z mieszkania
swojej ciotki. Teraz grozi mu do 5
lat pozbawienia wolnoœci.

Siostrzeniec wpad³ do swojej
krewnej z proœb¹ o pozwolenie
zostania mu na noc. Kobieta chêt-
nie go przenocowa³a, nie wiedz¹c,

¿e opuœci on mieszkanie razem z
jej bi¿uteri¹. Szybko powiadomi³a
miejscowy komisariat policji o znik-
niêciu szeœciu pierœcionków. W
chwili zatrzymania mê¿czyzna mia³
przy sobie trzy skradzione pierœcion-
ki oraz  2,14 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. Najpierw
trafi³ wiêc do izby wytrzeŸwieñ.

Strzeleccy policjanci równie¿ nie
pró¿nowali. Otrzymali informacjê o

kradzie¿y pieniêdzy z kasy w barze
w Suchej. Obs³uguj¹ca t³umaczy³a, ¿e
tylko na chwilê wysz³a na zaplecze,
a gdy wróci³o brakowa³o 800 z³otych.
Funkcjonariusze przepytali siedz¹ce-
go mê¿czyznê, czy coœ widzia³. Gdy
ten zaprzeczy³, zosta³ zrewidowany.
W skarpetce 25-latka odnaleŸli plik
44 banknotów po 20 z³otych. Znaj-
dowa³ siê pod wp³ywem alkoholu.
Mia³ 1,5 promila.

Okrad³ ciotkê i wpad³
Pierœcionki na miarê wyroku

Liczba mieszkañców Opolszczyzny maleje

Osiedliæ siê
w Opolskiem
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BARAN
Tak d³u¿ej byæ nie mo¿e! Zaniedbujesz podstawowe
obowi¹zki i nawet nie zauwa¿asz, ¿e cierpi¹ na tym twoi
najbli¿si. Pora przetrzeæ oczy, bo jak dalej bêdziesz tak

postêpowaæ to zmarnujesz w swoim ¿yciu to, co najwa¿niejsze. Uwa-
¿aj równie¿ na finanse. Jedna nieroztropna decyzja, a mo¿esz za-
cz¹æ mieæ k³opoty, o jakich nawet ci siê nie œni³o. Pamiêtaj te¿, ¿e
masz oddanych przyjació³, którzy zawsze chêtnie ci pomog¹.

BYK
W tym miesi¹cu bêdziesz odkrywa³ nowe l¹dy. To prze-
¿ycie nie tylko ciê wzbogaci, ale równie¿ zobaczysz, ile
do tej pory straci³eœ. Staraj siê byæ bardziej wyrozumia-

³y, szczególnie w pracy. Twoja nerwowoœæ i wybuchowoœæ zaczyna
byæ przedmiotem plotek. Postaraj siê zaskoczyæ w domu swoich
najbli¿szych. Twój partner dawno nic ju¿ od ciebie nie dosta³ - tak
zupe³nie bez okazji.

BLIZNIAK
Okazywanie uczuæ, to zupe³nie coœ innego ni¿ naigry-
wanie siê z wad innych. Porzuæ swoj¹ z³oœliwoœæ i
odkryj drug¹ czêœæ duszy. Na pewno wówczas wszyst-

ko wróci na stare tory. Pamiêtaj jednak, ¿e przesada w ka¿dym dzia-
³aniu jednak jest niebezpieczna. Popraw sobie humor i zrób to, co
lubisz. B¹dŸ te¿ dobry dla siebie samego.

 RAK
Czasami jedno s³owo wy-
powiedziane w gniewie
mo¿e bardziej zraniæ ni¿

pocisk rakietowy.Ostatnio o tym zapo-
mnia³eœ. Zrób w³asny bilans strat i zysków,
bo zbyt  ³atwo jest na ciebie wp³yn¹æ. Przy-
pomnij sobie chwile, które w ostatnich mie-
si¹cach by³y dla ciebie dobre. Uœmiechnij
siê sam do siebie i nie rezygnuj z wcze-
œniejszych postanowieñ. ¯ycie jest na to
za krótkie.

LEW
Jesieñ to dobry czas na
krótki wypad poza miasto.

Mo¿e byæ romantycznie, zabawnie lub
œmiesznie - wszystko zale¿y od ciebie. W
pracy te¿ postaraj siê o wiêkszy luz. Na
pewno ociepli to dosyæ napiêt¹ od niedaw-
na atmosferê. Uwa¿aj na zdrowie pod
koniec miesi¹ca. Nie bagatelizuj pierw-
szych symptomów, bo nie masz czasu na
le¿enie w ³ó¿ku.

PANNA
Zaczyna siê w  twoim ¿yciu
nowy okres - byæ mo¿e naj-

wa¿nieszy. Stajesz przed wyborem, two-
rzenia czegoœ nowego. Ta  decyzja bêdzie
mia³a wp³yw na resztê twego ¿ycia. Nie
mo¿esz jednak przewidzieæ jej skutków.
Zanim cokolwiek zrobisz skontaktuj siê ze
swoim partnerem. Najlepiej, ¿ebyœcie we
wrzeœniu razem  omawiali nawet najdrob-
niejsze szczegó³y.

WAGA
Potrzebujesz bliskoœci i za-
ufania. Odgoñ od siebiez³e

myœli i przestañ siê zamartwiaæ. Nie mo-
¿esz ci¹gle wracaæ do przesz³oœci. Zapo-
mnij o wrogach,a skup siê na nowych przy-
jaŸniach. Radoœæ sprawi ci drobny upomi-
nek. Nie czekaj a¿ go od kogoœ dostaniesz.
Po prostu idŸ do sklepu i zaszalej.

    SKORPION
To nie bêdzie ³atwy miesi¹c. Zmiany pogodowe spra-
wi¹, ¿e bêdziesz Ÿle siê czuæ. To zaœ wp³ynie na twoj¹
zwiêkszon¹ dra¿liwoœæ. Uwa¿aj, ¿ebyœ nie wypuœci³ za

du¿o jadu. bo twoi najbli¿si mog¹ tego nie prze¿yæ. Gdy poczujesz,
¿e ogarnia ciê z³oœæ, wyjdŸ z domu. Umów siê z kimœ kogo lubisz na
spotkanie. Narzekaj, rozczulaj siê nad sob¹, ale nie rañ domowni-
ków. Pamiêtaj równie¿, ¿e przyjaciele te¿ maj¹ swoj¹ odpornoœæ. Jeœli
uda ci siê zwalczyæ z³e emocje, czeka ciê nagroda. Sam bêdziesz
zaskoczony z tej niebywa³ej niespodzianki.

STRZELEC
Mia³eœ zadzwoniæ i ci¹gle siê wahasz. Nie jesteœ w
stanie odci¹æ siê od przesz³oœci. Jeœli nie chcesz o niej
pamiêtaæ, to po prostu o tym powiedz. Ale nie skre-

œlaj ludzi, którzy wówczas byli przy tobie. Têskni¹ za twoim poczu-
ciem humoru i pomys³ami. B¹dŸ sob¹ i nie pozwól, ¿eby negatywne
myœli zabra³y ci to, co najwa¿niejsze - radoœæ ¿ycia.

KOZIORO¯EC
Chcia³eœ dobrze, ale nie wysz³o. Mo¿e nie warto ci¹-
gn¹æ czegoœ, co nie ma przysz³oœci. Boisz siê zmian
i gwa³townych decyzji, ale jednak najbardziej ty na tym

tracisz. Próbowa³eœ wszystkich metod: krzyku, przeprosin, prezentów
i gróŸb. Nadal jesteœ nieszczêœliwy, nawet gdy oszukujesz  siê sam
przed sob¹.

WODNIK
Twój niewyparzony jêzyk mo¿e ciê w koñcu zgubiæ.
Gdy ponosz¹ ciê nerwy, policz do dziesiêciu, wyjdŸ z
pokoju, nie daj siê wyprowadziæ z równowagi. Masz

jasno wytyczony cel i tego siê trzymaj. W paŸdzierniku bêdziesz móg³
wreszcie odpocz¹æ. Nie martw siê, ¿e nad Ba³tykiem morze jest zim-
ne, mo¿esz ruszyæ w ka¿dy zak¹tek œwiata. Potrzebujesz tylko chêci
i wiary, ¿e dasz radê. Nie pozwól, aby ¿ycie uciek³o ci miêdzy palca-
mi. Jest za krótkie za kruche.

RYBY
To twój szczêœliwy miesi¹c. Nie zapomnij o tym w chwi-
lach pe³nych napiêæ i konfliktów. One bowiem ciê nie
omin¹, ale bêd¹ tylko po to, ¿ebyœ zrozumia³, ¿e na-

le¿ysz do grona wybrañców. Zastanów siê, czego oczekujesz od
partnera. B¹dŸ stanowczy i egzekwuj to, co wa¿ne. Nie mo¿esz staæ
na boku, bo inaczej mo¿esz straciæ to, co najistotniejsze - mi³oœæ.
Pierwszy raz  musisz tupn¹æ nog¹ i postawiæ na swoim.

WRÓ¯

WRZESIEÑ

Wojski przy³o¿y³ ucho do ziemi i us³ysza³
tupot niedŸwiedzich kopyt.

*
Robak, ratuj¹c Tadeusza, strzeli³ do niedŸwie-

dzia, który nie wiedzia³, ¿e jest jego ojcem.
*

Pan Dulski by³ sterylizowany przez ¿onê.
*

Tatarzy jeŸdzili konno i pieszo.
*

Boryna by³ teœciem ¿ony syna Antka Hanki.
*

W odró¿nieniu od innych zwierz¹t ptaki maj¹
nakrapiane jaja.

*
Po jednej stronie rynku naszego miasteczka

stoi koœció³, po drugiej stronie ratusz, a dooko-
³a wybudowano same nowe domy publiczne.

*
Meteorolodzy wychodz¹ trzy razy dziennie

ogl¹daæ swoje narz¹dy.
*

Kangur ma ³eb do góry, dwie krótkie przed-
nie koñczyny, dwie tylne d³ugie, a w worku ma
brzuch na ma³ego i d³ugi ogon.

*
Jej córeczka Ania uœmiechnê³a siê pod w¹sem.

*
Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali sa-

moobs³ugê.
*

Kiedy Adam Mickiewicz zawiód³ siê na ko-
biecie, wzi¹³ siê za Pana Tadeusza.

Przedstawicielem materializmu by³ Demokryt
z Abwehry.

*
Górnik pog³aska³ konia po g³owie i cicho

zar¿a³.
*

Œrodkiem p³atniczym w Rosji s¹ wróble.
*

Wiedzia³, ¿e w okularach jest mu do twa-
rzy, dlatego nosi³ je zawsze w kieszeni.

*
Admira³owie s¹ ubrani w marynarki wojenne.

*
Szlachta w „Panu Tadeuszu” by³a bardzo

goœcinna, bo jak przyjecha³ pan Tadeusz na
koniu, to o nic siê go nie pytano, tylko dano
mu siana.

*
Królik jest tak oddany swym ma³ym, ¿e

wyrywa sobie k³aki sierœci z brzucha, ¿eby wy-
œcieliæ im gniazdo. Który ojciec rodziny zdoby³-
by siê na to?

*
 Jest nas dziewiêcioro rodzeñstwa, a oprócz
tego tatuœ pracuje dorywczo jako monter.

*
Rêka tego cz³owieka by³a zimna, jak rêka

wê¿a.
*

S³u¿¹cy doi³ krowê nad stawem, a w wo-
dzie wygl¹da³o to odwrotnie.

*
 Makbet mia³ wyrzuty po mordzie.
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sta³e 4 tysi¹ce to d³u¿nicy. Nic nie
da³o powiadamianie rodzin czy wy-
wieszanie og³oszeñ na koœcielnych
tablicach. Urzêdnicy chc¹ wiêc pod-
j¹æ radykalne kroki i likwidowaæ
niezap³acone groby. Mo¿e to wzbu-
dziæ wiele niesnasek, gdy rodzina
ujrzy nagle na tabliczce zupe³nie
obce nazwisko.

AM

Za miejsce na cmentarzu komu-
nalnym trzeba p³aciæ i tylko we
wsiach nie ma tego obowi¹zku, gdy¿
mieszkañcy sami dbaj¹ o mogi³y. Wie-
lokrotnie zdarza³o siê, ¿e po dwu-
dziestu latach w nieop³aconym gro-
bie chowano kolejnego zmar³ego.
Zazwyczaj procedura przewiduje
op³atê w³aœnie na kolejnych dwa-
dzieœcia lat. W powiecie namys³ow-
skim wynosi ona ok. 100 z³otych,
w Brzegu – ponad 250 z³, w Opolu
– 150 z³. Jeœli nie dopilnuje siê tego
obowi¹zku, mo¿na pozbyæ siê gro-
bu drogich bliskich.

Zarz¹dcy maj¹ bowiem doœæ
d³u¿ników, którzy zalegaj¹ od wie-
lu lat z op³atami. Na cmentarzu
komunalnym w Namys³owie tylko
2 tysi¹ce osób op³aci³o groby, pozo-
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NASZE SUKCESY I KLÊSKI

W tym roku tytu³ „Piêkna
wieœ opolska 2009” oraz
20 tys. z³ nagrody przypad³y
Brynicy z gminy £ubniany.

Jurorzy chwalili pomys³ miejsco-
wych, którzy chc¹ aby ich miejsco-
woœæ sta³a siê miejscem turystycz-
nym. Utworzyli w niej miejsca wypo-
czynku weekendowego, nie zapomi-
naj¹c o agroturystyce.

Co roku roœnie liczba zg³asza-
nych projektów. Do udzia³u w tego-
rocznym konkursie wystartowa³o 57
miejscowoœci z 37 gmin.

W kategorii „Najpiêkniejsza za-
groda wiejska” wœród 10 rywali dru-
gie miejsce wywalczyli Maria i Fran-
ciszek Sobota z Popielowa, którzy
dostali 2 tys. z³. Pierwszego jurorzy
nie przyznali. Za nimi uplasowali siê
Iwona i Janusz Œliczni z Biadacza
(gm. Kluczbork). Otrzymali 1500 z³.

Cz³onkowie komisji zwracali uwa-
gê na zagrodê jako miejsce za-
mieszkania i pracy mieszkañców.
Utrzymanie wysokiej jakoœci zabudo-
wy i estetyki poszczególnych czêœci:
mieszkalnej, gospodarczej i rekre-
acyjno-wypoczynkowej, przy jedno-
czesnym poszanowaniu wiejskiego
krajobrazu kulturowego.

Kategoria „Najlepszy projekt od-
nowy wsi” by³a najliczniej obsadzo-
no, bo zg³oszono a¿ 21 projektów.
Zwyciê¿y³ Maciejów w gm. Kluczbork
ze swoj¹ propozycj¹ Apiinhalatorów.
Otrzyma³ 8 tys. z³. Drugie miejsce
przypad³o Biedrzychowicom z gm.
G³ogówek za „Muzeum wiejskie w
Biedrzychowicach” (6 tys. z³).  Trze-
cie miejsce zajê³y Wilamowice Ny-
skie (gm. G³ucho³azy) reprezentuj¹
projekt „Chleba si³a nas z³¹czy³a”
(4 tys. z³). Wyró¿nienia i 2 tys. z³
otrzyma³y: Kar³owice (gm. Popielów)
za „Oaza spokoju i wypoczynku”,
Reñska Wieœ (gm. Pakos³awice) za
„Klub M³odzie¿y chrzeœcijañskiej w
Reñskiej Wsi miejscem edukacji i
kultury”, Wierzbie (gm. £ambinowi-
ce) za „Projekt 108”.

Komisja konkursowa wy³oni³a
wieœ, która niedawno przyst¹pi³a do
Programu Odnowy Wsi. Zwyciê¿y³
Wichrów (gm. Rad³ów), który dosta³
10 tys. z³. Wyró¿nienia wraz z 2500
z³ otrzyma³y D³ugomi³owice (gm.
Reñska Wieœ), Grodzisko (gm.
Strzelce Opolskie), Pogórze (gm.
Bia³a).

Nagroda specjalna marsza³ka
województwa opolskiego w wysoko-
œci 2 tys. z³ trafi³a do Starego Ole-
sna (gm. Olesno) za wyj¹tkow¹ ak-
tywnoœæ m³odych mieszkañców wsi
i Rozwadzy (gm. Zdzieszowice) za
umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania i wyko-
rzystania potencja³u znajduj¹cego
siê w so³ectwie.

W kategorii „Najpiêkniejsza wieœ”
20 tys. otrzyma³a Brynica (gm.
£ubniany), 15 tys z³. –  Dolna (gm.
Leœnica), a 10 tys. z³ – Kamionek
(gm. Gogolin). Wyró¿nienia i 4 500
z³ trafi³y do Staniszcz Wielkich (gm.
Kolonowskie), Solca (gm. Bia³a),
Klisina (gm. G³ubczyce).

Nagrodê specjaln¹ marsza³ka
województwa opolskiego w wysoko-
œci 3 tys. z³ dosta³y Niewodniki (gm.
D¹browa ).

WIR

Brynica
najpiêkniejsza

W kategorii „wydarzenie” lau-
reatem zosta³o przedsiêwziêcie pod
has³em „Dni twierdzy Nysa”, zg³o-
szone przez Urz¹d Miasta w Nysie.

W kategorii „impreza” wygra³y
„Miêdzynarodowe zawody drwali w
Bobrowej”, zg³oszone przez gminê
Rudniki. W kategorii „obiekt” zwy-
ciê¿y³ Ogród Zoologiczny w Opolu,
a w kategorii „szlak” „¯ó³ty szlak
turystyczny Z³otych Górników”, zg³o-
szony przez gminê G³ucho³azy. W
kategorii „obszar” wygra³o przedsiê-
wziêcie zatytu³owane „Turystyka
przyrodnicza na terenie leœnym Nad-
leœnictwa Zawadzkie”.

Waldemar Kazanowski, zastêp-
ca dyrektora opolskiego ZOO,

mówi³ o przedsiêwziêciach podej-
mowanych na terenie ogrodu. Co
roku przybywaj¹ nowe wybiegi dla
zwierz¹t, place zabaw, mini-zoo i
kolejne zwierzêta. Roœnie te¿ licz-
ba zwiedzaj¹cych.

Andrzej Pyziak, wójt gminy Rud-
niki oraz Edward G³adysz opowia-
dali o zawodach drwali w Bobro-
wej, które w tym roku obchodzi³y
jubileusz 10-lecia. Wieœ liczy zaled-
wie 100 zagród. Tymczasem w za-
wodach udzia³ bierze 3000 uczest-
ników, w ci¹gu dwóch dni przewi-
ja siê przez miejscowoœæ 6-7 tysiê-
cy osób. W tym roku organizatorzy
ugotowali dla nich 1000 litrów zupy
drwala.

Przedstawiciele Nadleœnictwa
Zawadzkie zachwalali pe³ne uroku
lasy sosnowe nad Ma³¹ Panwi¹,
wokó³ których powsta³y wytyczone
œcie¿ki rowerowe, szlaki piesze oraz
œcie¿ki dydaktyczne.

Wiceburmistrz Nysy Aleksander
Juszczyk opowiada³ o modernizacji
fortów  (18 obiektów fortecznych
na 230 ha) oraz o odbywaj¹cej siê
co roku inscenizacji bitwy o Nysê,
która mia³a miejsce w 1807 roku.
Dzia³aj¹ce na terenie miasta stowa-
rzyszenia mog¹ ju¿ wystawiæ 100-
osobowy regiment z pe³nym wypo-
sa¿eniem. W czasie Dni Twierdzy
miasto odwiedza oko³o 12 tysiêcy
turystów.

Po raz pierwszy Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przyzna³a certyfikaty
w konkursie na najlepszy produkt turystyczny Opolszczyzny.

Turystyczne wabiki



20 wrzesieñ
2009 REKLAMA


