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Z decyzji Baracka Obamy o wycofaniu się USA z budowy tarczy antyrakietowej zadowoleni są wszyscy, oprócz Prawa i Sprawiedliwości. Cieszy się Moskwa, 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
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Busha Amerykanie wybrali już miejsce pod budowę osiedla dla obsługi silosów
rakietowych. Takie sąsiedztwo to wzmożone obroty w lokalnym handlu i gastronomii, 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-

Naukowcy z uniwersytetów w Tokio
i Osace będą badać mniejszość niemiecką na Opolszczyźnie. Wspólnie z
Domem Współpracy Polsko-Niemiec-

rykańskiego systemu obrony zakłada umieszczenie w Polsce ruchomych wyrzutni, 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

kiej zamierzają przeprowadzić ankietę
wśród 500 osób, w której zapytają
m.in. o stosunek do powojennej zmiany
granic i wypędzeń, sprawy majątkowe,

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 rozpędziła 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-

(EZLJMLBUZHPEOJUFNV[BD[ZOB
BTJǋSP[CJÓSLBPQPMTLJFHPBNêUF
BUSV LUÓSZNB[BTUƾQJǀOPXPD[FTOB
[BCVEPXB FTUSBEPXB  BSDIFPMPE[Z
QS[FXJEZXBMJ ǻFNPǻFXUZNNJFK
TDVEPKǧǀEPOJF[XZLFHPPELSZDJB
;BQPXJFE[J TUBZ TJǋ GBLUFN 1P
VQS[ƾUOJǋDJV TUBSFK TDFOZ OBUSBêP
OP OB GSBHNFOUZ ǧSFEOJPXJFD[OFK
DFSBNJLJ J ESFXOB  D[ZMJ QP[PTUB
PǧDJ QP PTBE[JF TQS[FE XJFLÓX
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relacje z Polakami, życie w okresie
komunizmu i obecnie, a także o kształtowanie się tożsamości narodowej.
Wnioski z analiz mają posłużyć Japończykom w przygotowaniu zmian odnoszących 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 przeciwieństwie do polskiej mniejszości
niemieckiej – swoich przedstawicieli w
parlamencie.
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Statystyki są bezlitosne, choć
urzędnicy nie chcą czasem w nie
wierzyć. Według najnowszych danych
województwo opolskie znalazło się

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-

na pierwszym miejscu w kraju pod
względem liczby osób nie mających
pracy. Wskaźnik bezrobocia wynosi na
Opolszczyźnie 11,2 proc. To niepraw-

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

dopodobne – skomentował informację
wojewoda Ryszard Wilczyński, którego
zaskoczenie nietrudno zrozumieć. Władze regionu szczycą się bowiem tym,
że województwo rozwija się obecnie tak

dostarczą nam uzbrojone rakiety Patriot, to powstaje naturalne pytanie: kto
za nie zapłaci?
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szybko, jak nigdy dotąd.
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/BSVT[POPQSBXBD[PXJFLB
0QPMTLB MFLBSLB "OOB ( EP
NBHB TJǋ PE QBǝTUXB  UZT [
PET[LPEPXBOJB [B OJFTVT[OF
BSFT[UPXBOJF 1SPLVSBUVSB PTLBS
ǻZB Kƾ P QTZDIJD[OF J ê[ZD[OF
[OǋDBOJFTJǋOBEDÓSLƾ OBUPNJBTU
TƾE DBLPXJDJF VOJFXJOOJ PE [B
S[VUÓX V[OBKƾD ǻFTƾPOFFGFLUFN
LPOëJLUV NBǻFǝTLJFHP 8 NJǋ
E[ZD[BTJFNƾǻOBESPE[FTƾEPXFK
QP[CBXJLPCJFUǋQSBXBEPPQJFLJ
OBE E[JFǀNJ %SBNBU MFLBSLJ CZ
XJǋLT[Z ǻFXD[BTJFBSFT[UPXBOJB
MFD[ZBTJǋPOLPMPHJD[OJF BQP
EOJBDIQPCZUV[BLSBUBNJQSPLV

EPJOUFOTZXOZDIQSBD DPP[OBD[B 
ǻF QS[FCVEPXB PCJFLUV [OBOFHP [
,SBKPXZDI 'FTUJXBMJ 1PMTLJFK 1JP
TFOLJNPǻFQS[FTVOƾǀTJǋ[OBD[OJF
XD[BTJF [BǧLPMFKOFGFTUJXBMFCǋEƾ
TJǋNVTJBZPECZXBǀHE[JFJOE[JFK
/BNJFKTDFOBKCMJǻT[FHPQSF[ZEFOU
3ZT[BSE;FNCBD[ZǝTLJ[BQSPQPOP
XBDBNQVT1PMJUFDIOJLJ0QPMTLJFK
571 OB SB[JF OJF PEOJPTB TJǋ EP
PGFSUZ
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TFLSFUBS[SFEBLDKJ"HOJFT[LB.BMJL
4QPSU3PNVBME*E[JLPXTLJ

SBUPSBTLJFSPXBBKƾOBPCTFSXBDKF
QTZDIJBUSZD[Oƾ 1FOPNPDOJL
QPLS[ZXE[POFKOJFQS[FCJFSBXTP
XBDI EPXPE[ƾD ǻFXQS[ZQBELV
"OOZ ( OJF NB NPXZ P CǋE[JF
PSHBOÓXǧDJHBOJB MFD[PSBǻƾDZN
OBSVT[FOJVQSBXD[PXJFLB
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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 więcej. Jeśli jest obżartuchem, to apetyt musi mu rosnąć w miarę jedzenia.
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BE[XPOJMJ [ EPNV 1PXJF
E[JFMJ  ǻF OB QPEXÓS[V SPJ
TJǋ PE QPMJDZKOZDI TBNP
DIPEÓXm1S[ZKFǻEǻBKOBUZDINJBTU
8T[ZTULP SFLXJSVKƾ m NBULB OJF
LSZB JSZUBDKJ ;BQZUB  D[Z NBKƾ
OBLB[QS[FT[VLBOJB.JFMJ
4LBNB  ǻF QS[FCZXB  EBMFLP 
X EFMFHBDKJ  J XSÓDJ EPQJFSP XJF
D[PSFN'BLUZD[OJFCZXQPCMJǻV
(EZCZ XESBQB TJǋ OB ES[FXP 
QFXOJF EPKS[BCZ SBEJPXP[Z "MF
UFHP XBǧOJF XJEPLV DIDJB VOJL
Oƾǀ/JF[FTUSBDIVBOJ[PCBXZ ǻF
HPXZQBUS[ƾ8PMBOJFXJE[JFǀKBL
EFNPOUVKƾLBXBKFHPǻZDJB
/B[BKVUS[ TBN [HPTJ TJǋ OB
LPNFOEǋ 0E LJMLVOBTUV HPE[JO
X JOUFSOFUPXFK XJUSZOJF QPMJDKJ
XJTJBBKVǻJOGPSNBDKBPXZLSZDJV
CF[D[FMOFHP QS[FTUǋQDZ  B MPLBMOB
HB[FUBEPOPTJB ǻFNPǻFQÓKǧǀEP
XJǋ[JFOJBOBXFUOBEXBMBUB0êDFS 
LUÓSZNJBHPQS[FTVDIBǀ EPS[VDJ
OB XTUǋQJF  ǻF OJF XZQBDJ TJǋ [
HS[ZXJFOEPLPǝDBǻZDJB BQPUFN
XT[ZTULPQPUPD[ZPTJǋKVǻXFEVH
TUBOEBSEPXZDIQSPDFEVS
m*NJǋJOB[XJTLP 
m%BNJBO$FCVMB
m;BNJFT[LBZ 
m;BXBEBLPP0QPMB
m8JFL 
mMBUB
m $[Z QPEFKS[BOZ [SP[VNJB
QS[FETUBXJPOZNV[BS[VU
m/JFQPQFOJFNǻBEOFHPQS[F
TUǋQTUXB+BUZMLPLPDIBNSBEJP
1PMJDKBOUTQPKS[BKBLOBXBSJBUB
m8UBLJNSB[JFOJFDIQBOPQPXJB
EBXT[ZTULPPEQPD[ƾULV
;BD[ǋPTJǋXQJƾUFKBMCPT[ÓTUFK
LMBTJFQPETUBXÓXLJ(EZDIPQDZ
QS[FXBǻOJF CJFHBMJ [B QJLƾ  UP
%BNJBO OJF NÓH VXPMOJǀ TJǋ PE
NBS[FOJB  ǻFCZ [PCBD[Zǀ  DP KFTU
QPESVHJFKTUSPOJFSBEJPPECJPSOJLB
,UÓSFHPǧEOJBQPKFDIBEP0QPMB 
XT[FE EP QJFSXT[FK QP ESPE[F
SP[HPǧOJ J [BQZUB  D[Z NPǻF QP
TJFE[JFǀLPPUFHPQBOB LUÓSZQSP
XBE[JQSPHSBN1P[XPMJMJ%PE[Jǧ
QBNJǋUB KBLXTUVEJV[BQBMBBTJǋ
D[FSXPOBMBNQLBJDJDIZHPǧOJLJ 
LJFEZQSF[FOUFSXƾD[BNJLSPGPO 
ǻFCZ[BQPXJFE[JFǀBVEZDKǋ1JFSX
T[ZDIEP[OBǝTJǋOJF[BQPNJOB
8  SPLV QPPXB NJBTUB
VUPOǋB OB LJMLB EOJ X NǋUOZDI
XPEBDI0ESZ0QPMTLJFSP[HPǧOJF

ƾD[ZZ NJFT[LBǝDÓX SP[E[JFMP
OZDI QS[F[ QPXÓEǺ  QFOJZ SPMǋ
SBUVOLPXZDI T[UBCÓX %BNJBO
PELSZ ǻFQPESVHJFKTUSPOJFBOUFOZ
NPǻFCVE[JǀTJǋOBE[JFKBJPUVDIB
EMBMVE[J.JBXUFEZUS[ZOBǧDJFMBU
8TLMFQJFEMBNBKTUFSLPXJD[ÓXLV
QJ[B[PUZDI
O B E B K O J L  E P
TBNPE[JFM
O F H P

NPOUBǻV
1PMVUPXB QS[FXP
EZ [HPEOJF [ JOTUSVLDKƾ  B
QPUFNQPEƾD[ZEPVS[ƾE[FOJB
PEUXBS[BD[QZUJXZFNJUPXBTXÓK
QJFSXT[ZQSPHSBN3BEJPOBEBXBP
XQSPNJFOJVNFUSÓX
;BOJNFEVLBDKBXQPETUBXÓXDF
EPCJFHB LPǝDB  [XJǋLT[Z [BTJǋH
TUBDKJEPQÓLJMPNFUSB;NPOUPXB
NJLTFS EǺXJǋLV  E[JǋLJ LUÓSFNV
NÓH QP[ESBXJBǀ +VSLB XLVXB
KƾDFHP NBUNǋ BMCP NBMVKƾDƾ QB
[OPLDJF.BKLǋ1PUFNQPEƾD[ZEP
NJLTFSBUFMFGPO ǻFCZ+VSFLJ.BKLB
UFǻ NPHMJ PE[ZXBǀ TJǋ X FUFS[F
(SPOPQFEBHPHJD[OFOJF[XSBDBP
VXBHJOBT[D[FHÓMOF[BJOUFSFTPXB
OJBQJǋUOBTUPMBULB/BVD[ZDJFMJCZMJ
QFXOJ ǻFNVQS[FKE[JF QPOJFXBǻ
E[JFDJPN X ;BXBE[JF OJF UBLJF
QPNZTZNJKBZ[XJFLJFN
%BNJBO [BD[ƾ LT[UBDJǀ TJǋ X
0QPMVOBFMFLUSZLB4[ZCLPPELSZ 
ǻFE[JǋLJ*OUFSOFUPXJNPǻF[CVEP
XBǀXEPNVQSBXE[JXFTUVEJP8
TJFDJBUXPCZP[OBMFǺǀTDIFNBUZ
FMFLUSPOJD[OZDI VS[ƾE[Fǝ J QP
US[FCOF EP JDI CVEPXZ FMFNFOUZ
;BOJN TLPǝD[Z [BXPEÓXLǋ  B
QPUFN XJFD[PSPXF UFDIOJLVN 
NJBKVǻPEQPXJFEOJFLPNQVUFSZ 

QSPGFTKPOBMOZNJLTFSPSB[EVǻPTJM
OJFKT[ZOBEBKOJL5FDIOPMPHJBNQ
QP[XBMBB[BQSPHSBNPXBǀTZTUFN
XUBLJTQPTÓC ǻF[FHBSVSVDIBNJB
FNJTKǋPPLSFǧMPOFKQPS[FJ[BNZLB
QSPHSBN XF XTLB[BOFK HPE[JOJF
$[PXJFL EP PCTVHJ TQS[ǋUV CZ
[CǋEOZ
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.BKƾD  MBU  [SP[VNJB  ǻF
SBEJP E[JBB OB OJFHP NOJFK
XJǋDFKUBL KBLUZQPXFOBPHJ
OBJOOZDIMVE[J+FǧMJ
LUPǧV[BMFǻ

OJTJǋPEQBQJFSPTÓX UPQPUZHP
EOJV BCTFODKJ CǋE[JF QBMJ KFT[D[F
XJǋDFK+FǧMJLUPǧKFTUPCǻBSUVDIFN 
UPBQFUZUNVTJNVSPTOƾǀXNJBSǋ
KFE[FOJB 1S[F[ LJMLB NJFTJǋDZ
$FCVMB [BEBXBMB TJǋ QSPHSBNFN
XJOUFSOFUPXFKTJFDJ*OGFDUFE%BMJ
NVPLJFOLPNV[ZD[OFXXJFD[PS
OZN QBǧNJF /JF SVT[BKƾD TJǋ [
EPNV  NÓH JTUOJFǀ X XJSUVBMOFK
QS[FTUS[FOJEMBLJMLVE[JFTJǋDJVTV
DIBD[Z BMFQPLVTB ǻFCZ[XJǋLT[Bǀ
NPD BOUFOZ X ;BXBE[JF  OJF NJ
OǋB5ZNCBSE[JFK HEZXQPCMJǻV
[OBMB[ QBSUOFSB OBEBKƾDFHP OB
UZDITBNZDINFOUBMOZDIGBMBDI
.JDIB "OESVT[LP CZ T[FGFN
3BEJP4ZHOBÓX  FNJUVKƾDZDI
QSPHSBNTJFDJPXZXBLBEFNJLBDI
6OJXFSTZUFUV0QPMTLJFHP%BNJBO
VNÓXJTJǋ[OJNOBTQPULBOJF B
QS[FEUFN TLJFSPXB EǺXJǋLPXƾ
XJƾ[Lǋ[*OUFSOFUVOBTXÓKOBEBK
OJL+FDIBMJTBNPDIPEFN[0QPMB
EP ;BXBEZ ,JFEZ "OESVT[LP
VTZT[B X SBEJV XBTOƾ TUBDKǋ 
[BUS[FQPUB VT[BNJ ,JMLB EOJ
QÓǺOJFK QS[FXJFǺMJ OBEBKOJL OB
EBDIEPNVTUVEFODLJFHP KFEOFHP
[XZǻT[ZDIXJFǻPXDÓXXNJFǧDJF
1S[FLJFSPXBMJFNJTKǋ[*OUFSOFUVJ
KBL E[JFDJ CJFHBMJ [ SBEZKLJFN QP
E[JFMOJDBDI  OJF NPHƾD VXJFS[Zǀ
XBTOZN VT[PN /B UZN KFEOBL
FLTQFSZNFOUTJǋ[BLPǝD[Z QPOJF
XBǻOBD[FMOZTUVEFODLJFKSP[HPǧOJ
OJFDIDJBSZ[ZLPXBǀLPMJ[KJ[QSB
XFN/BEBKOJLXSÓDJEP;BXBEZ 
OBUPNJBTU%BNJBO[BKƾTJǋX3B

EJP4ZHOBBDI TUSPOƾ UFDIOJD[Oƾ
0US[ZNB UFǻ BVUPSTLJ QSPHSBN
/BEBXB HP EP 0QPMB QPQS[F[
TJFǀ[EPNV LJFSVKƾDKFEOPD[FǧOJF
TZHOB OB TXPKƾ BOUFOǋ 1SPHSBN
CZ UFSB[ TZT[BMOZ X ;BXBE[JF X
QSPNJFOJVQJǋDJVLJMPNFUSÓX
.BKƾDǧXJBEPNPǧǀ ǻFKFTUNP
EFMPXZN QJSBUFN  $FCVMB QS[F
TUS[FHB EXÓDI
G V OE BNF O 
UBMOZDI [B
TBE;BD[Z
OB OBEB
XBǀ LPP
HPE[  
QPOJFXBǻ
P UFK QP
S[F TVǻCZ
LPOUSPMV
KƾDF QS[F
T U S [ F ǝ
S B E J P X ƾ
NJBZ KVǻ
GBKSBOU/B
B O U F O J F
OJHEZ OJF
VǻZ TP
XB OBXFU
[CMJǻPOF
HPEPXVM
HBSZ[NV 
BOJOJF[BKNPXBTJǋQPMJUZLƾ ǻFCZ
XSB[JFXQBELJOJFOBSBǻBǀTJǋOB
EPEBULPXF[BS[VUZ
;BUSVEOJTJǋOJFEBMFLPEPNV X
êSNJFIBOEMVKƾDFKTQS[ǋUFNEMBHB
TUSPOPNJJ.ÓHXJǋDOJFVTUBOOJF
NJFǀOBPLVBOUFOǋTXPKFHPOBEBK
OJLB%POJFEBXOBCZBTDIPXBOB
QPEEBDIFN5FSB[UBLTJǋSP[SP
TB  ǻF USVEOP KVǻ CZP Kƾ VLSZǀ
,VNQFM[QSBDZ[BXPBLJFEZǧEP
%BNJBOB m %BNCP  %BNCP '.
UPDBLJFNEPCSBOB[XBEMBTUBDKJ 
QPNZǧMB $FCVMB  LJFEZ VTUBULP
XBTJǋKVǻXTUBZNQBǧNJF 
ƺFCZ UP PTJƾHOƾǀ  NVTJB XPǻZǀ
TQPSBHSPT[BXLPMFKOFVS[ƾE[FOJB
DZGSPXF*KFT[D[FUSPDIǋ BCZNÓD
OBEBXBǀQSPHSBNZXXFSTKJTUFSFP
4LPOTUSVPXBOJF OBEBKOJLB 3%4
CZ QS[FKBXFN QSPGFTKPOBMOFK QF
EBOUFSJJ B[BQSPHSBNPXBOJFHPX
UBLJTQPTÓC ǻFCZXPECJPSOJLBDI
XZǧXJFUMBZ TJǋ OB[XZ QJPTFOFL
m QSBXE[JXZN [CZULJFN ƺBEOB
LPODFTKPOPXBOBTUBDKBOB0QPMT[
D[ZǺOJF OJF QPTJBEBB XÓXD[BT
UBLJFKPQDKJ

30;#*&3;$*&.*%0.
ƺZKƾD MBUBNJ X CPHJN QS[F
LPOBOJV  ǻF OJF SPCJ OJD [FHP 
%BNJBO$FCVMBQS[FTUSBT[ZTJǋQP
SB[QJFSXT[ZX%OJV,PCJFU
SPLV ; TBNFHP SBOB [BE[XPOJ
OBLPNÓSLǋT[FG3BEJP4ZHOBÓX
J T[FQOƾ LPOTQJSBDZKOJF QPMJDKB
XT[ZTULPOBN[HBSOǋB
0LB[BPTJǋ ǻFTUVEFODLBSP[
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HPǧOJB OJF NJBB QPEQJTBOZDI
VNÓX [F TUPXBS[ZT[FOJBNJ OBE
[PSVKƾDZNJ QSBXB BVUPSTLJF EP
VUXPSÓX NV[ZD[OZDI .VTJBB
XJǋD [BNJMLOƾǀ OB QÓ SPLV 8
PCBXJF ǻFQPMJDKBODJPELSZKƾQPƾ
D[FOJF[;BXBEƾ $FCVMBXZXJÓ[
[EPNVTQS[ǋU0ED[FLBNJFTJƾD 
QP D[ZN [BD[ƾ [OÓX OBEBXBǀ
5FSB[[BDIPXZXBTJǋKBLPTPCOJL 
LUÓSFHP OBÓH QP[CBXJ SFT[UFL
[ESPXFHPSP[TƾELV
%PHBEB TJǋ [ XBǧDJDJFMFN
OBKXJǋLT[FK X PLPMJDZ EZTLPUFLJ J
[BD[ƾ Kƾ USBOTNJUPXBǀ OB TXPKFK
BOUFOJF 8 *OUFSOFDJF VSVDIPNJ
XJUSZOǋ%BNCP'. QPEBKƾDTXÓK
BESFTJUFMFGPO$PQSBXEBQS[ZT[P
NV XUFEZ EP HPXZ  ǻF OBKMFQJFK
CZPCZQPTUBSBǀTJǋPLPODFTKǋ BMF
HEZ [PSJFOUPXB TJǋ KBL XJFMLJDI
QPUS[FCB OB UP QJFOJǋE[Z  [SP[V
NJBǻFOJFNBT[BOT
8 NJǋE[ZD[BTJF OBNJFS[Z HP
LSÓULPGBMPXJFD[ESVHJFHPLSBǝDB
0QPMB%BNJBOXEXBEOJ[BNPO
UPXBOBEBDIVKFHPEPNVBOUFOǋJ
[BQSPHSBNPXBOBEBKOJLUBL ǻFCZ
XPEQPXJFEOJNNPNFODJFQS[FK
NPXB TZHOB [ ;BXBEZ %BNCP
'.NPǻOBCZUFSB[PECJFSBǀQZO
OJFOBPEDJOLVLJMPNFUSÓX+FǧMJ
OBXFUTVǻCZSBEJPMPLBDZKOFNJBZ
XJFD[PSBNJXPMOF UPLPOLVSFODKB
OBEVǻT[ƾNFUǋOJFNPHB[E[JFS
ǻZǀUBLJFKCF[D[FMOPǧDJ
1S[FTVDIVKƾDZ$FCVMǋQPMJDKBO
DJNJFMJDIZCBPDIPUǋ[BQZUBǀPTUBO
KFHPVNZTV%BSPXBMJTPCJFKFEOBL
EPDJFLMJXPǧǀ  TZT[ƾD X LÓLP 
ǻF %BNJBO CF[HSBOJD[OJF LPDIB
SBEJP0OTBNTUSBDJOBLJMLBNJF
TJǋDZ BQFUZU J OBUVSBMOƾ QPUS[FCǋ
TOV1S[FTUSBT[POZXJ[KƾXJǋ[JFOJBJ
XZTPLJDIHS[ZXJFOOJFTQPE[JFXB
TJǋ  ǻF êOB CǋE[JF XZHMƾEB UBL 
KBLXQPS[ƾEOZDIIPMMZXPPE[LJDI
QSPEVLDKBDI
1SPXBE[ƾDB SP[QSBXǋ T ǋ
E[JB VNPS[ZB QPTUǋQPXBOJF [F
X[HMǋEV OB OJFXJFMLƾ T[LPEMJ
XPǧǀ D[ZOV J KFT[D[F NOJFKT[F
QSBXEPQPEPCJFǝTUXP QPXSPUV
PTLBSǻPOFHP EP QS[FTUǋQTUXB
8LSÓUDFQPMJLXJEBDKJQJSBDLJFK
TUBDKJ $FCVMB EPTUB CPXJFN
QSBDǋ X LPNFSDZKOZN 3BEJV
1BSL X ,ǋE[JFS[ZOJF,PǻMV
/B JOUFSOFUPXFK TUSPOJF TUBDKJ
QS[FETUBXJBOZ KFTU KBLP HÓXOZ
JOOPXBUPS NZǧMJ UFDIOJD[OFK
J JOGPSNBUZD[OFK X SP[HPǧOJ
8 TPCPUZ QSPXBE[J QSPHSBN 
QP LUÓS ZN HOB LJMLBE[JFTJƾU
LJMPNFUSÓX EP EZTLPUFLJ  ǻFCZ
USBOTNJUPXBǀKƾOBBOUFOJF
0E[ZTLBXT[Z OJFDP BOJNVT[V
%BNJBO[BD[ƾQS[FLPOZXBǀQS[F
XPEOJD[ƾDƾTLBEVTǋE[JPXTLJFHP 
ǻFCZ [XSÓDJB NV [BSFLXJSPXBOZ
QS[F[ QPMJDKǋ TQS[ǋU 5VNBD[Z 
ǻF XZEB OB OJFHP LJMLB UZTJǋDZ
[PUZDI BUBLJ[OJFHPQJSBU ǻFOJF
[BSPCJOBTXPJNSBEJVOBXFUHSP
T[B4ǋE[JBQP[PTUBBOJFVHJǋUBEP
NPNFOUV HEZ$FCVMB[BVXBǻZ ǻF
XUBLJNSB[JFOBMFǻZUFǻSP[FCSBǀ
EPN X ;BXBE[JF  QPOJFXBǻ PO
SÓXOJFǻCZOBS[ǋE[JFNOJF[HPE
OZDI[QSBXFNE[JBBǝ
8ZHPTJUǋVXBHǋ[UBLƾQPXB
Hƾ ǻFTǋE[JBOJFVNJBBQPXTUS[Z
NBǀTJǋPEǧNJFDIV
+"/1"4,0ĳ
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JLU OB 6LSBJOJF OJF QP
USBê EFêOJUZXOJF QPXJF
E[JFǀ  D[Z 6LSBJOB DIDF
TJǋ [OBMFǺǀ X 6OJJ &VSPQFKTLJFK
(EZCZ SFGFSFOEVN NJBP PECZǀ
TJǋ E[JTJBK  CZPCZ QPOPǀ QÓ OB
QÓ ; OJF[OBD[Oƾ QS[FXBHƾ OB
OJF ;EFDZEPXBBCZ VQS[FNZTP
XJPOB[BDIPEOJBD[ǋǧǀLSBKV LUÓSB
XZSBǺOJFDJƾǻZLV.PTLXJF1ÓLJ
DP  KFT[D[F EVHP OJLU OJF [BQZUB
6LSBJǝDÓXP[EBOJF1FSTQFLUZXB
QS[ZKǋDJBEP6&XJƾǻFTJǋ[MJLXJ
EBDKƾXJFMVOFHBUZXOZDI[KBXJTL 
EP D[FHP KBLPǧ UV OJF TQJFT[OP
,PSVQDKBUSBXJXT[ZTULJFPCT[BSZ
ǻZDJBJOJLUOBXFUUFHPTQFDKBMOJF
OJF VLSZXB ,JFEZ [BUS[ZNB DJǋ
QPMJDKB ESPHPXB  OJFXBǻOF  ǻF
KFDIBFǧ[QS[FQJTPXƾQSǋELPǧDJƾ
.VOEVSPXZ QTUSZLOJF QS[ZDJ
TLJFNOBSBEBS[FJNPNFOUBMOJF[

LNSPCJTJǋ+FǧMJQPUSBêT[ TJǋ
UBSHPXBǀ [CJKFT[LBSǋISZXJFO
PQPPXǋ
%SPHB OB 6LSBJOǋ QS[FCJFHB
QS[F[UXJFSE[FHSBOJD[OF PLUÓSZDI
JTUOJFOJV QP MJLXJEBDKJ VOJKOZDI
QS[FKǧǀ KVǻ [BQPNOJFMJǧNZ 8JF
MPHPE[JOOF D[FLBOJF OB PEQSBXǋ 
[BLB[ PQVT[D[BOJB TBNPDIPEÓX
OBXFU[BQPUS[FCƾ LJQJT[XCBHB
ǻBDI 1PMTDZ DFMOJDZ  QS[FT[VLVKƾ
HÓXOJF XKFǻEǻBKƾDZDI EP OBT[F
HP LSBKV "MLPIPM J QBQJFSPTZ Tƾ
UV OBKCBSE[JFK USFGOZN UPXBSFN
-FHBMOJFNPǻOBUZMLPEXJFQBD[LJ
JEXJFQÓMJUSÓXLJ DIPǀDIDJBPCZ
TJǋCF[HSBOJD[OJFXJǋDFK/B6LSB
JOJF CVUFMLJ XZDIPE[J [B  [  
QBQJFSPTÓX[B[
$IDƾD OJF DIDƾD OBTVXBKƾ TJǋ
TLPKBS[FOJB [ LPǝDÓXLƾ 13-V 
LJFEZTUBMJǧNZHPE[JOBNJOBQS[FK

1PMTLJLPžDJØX%PMJOJF

ǧDJBDI ǻFCZEPUS[FǀEP8JFEOJBDI
D[Z 3'/ ,POPUBDKF Tƾ KFT[D[F
JOOF8UBNUZDID[BTBDI;BDIÓE
PTXBKB OBT QPXPMJ [ 6OJƾ %[Jǧ
NZ PTXBKBNZ 6LSBJOǋ $P QSBX
EBOJFTUBǀOBT ǻFCZXZTZBǀUJSZ
[ QPNPDƾ  UBL KBL OJFHEZǧ TBNJ
CZMJǧNZ [BTJMBOJ  XJǋD QPNPTUZ
CVEVKFNZJOBD[FK1S[F[LPOUBLUZ
QBSUOFSTLJF 0E US[FDI MBU QPXJBU
PQPMTLJXTQÓQSBDVKF[QPXJBUFN
EPMJǝTLJNXPCXPE[JFJXBOPGSBO
LPXTLJN
8TQÓQSBDBOBOJǻT[ZNT[D[F
CMV[BXJƾ[BBTJǋXJFMFMBUXD[FǧOJFK
E[JǋLJ 4UPXBS[ZT[FOJV 1S[ZKBDJÓ
;JFNJ%PMJǝTLJFKX/JFNPEMJOJFJ
LTJǋE[V ,S[ZT[UPGB 1BOBTPXDPXJ 
LUÓSZKFTUQSPCPT[D[FNEPMJǝTLJFK
QBSBêJ TLVQJPOFK XPLÓ LPǧDJPB
QX/BSPE[FOJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ
1BOOZ%PQSPXBE[JBPOBEPXZSF
NPOUPXBOJBǧXJƾUZOJ DPSPD[OZDI
XJ[ZUEPMJOJBLÓXOB0QPMT[D[ZǺOJF
J PSHBOJ[PXBOJB LPMPOJJ EMB QPM
TLJDIE[JFDJ[6LSBJOZ
5FSB[ LPMPOJBNJ [BKNVKF TJǋ
QPXJBU  LUÓSZ UFǻ XTQPNBHB  OB
JMF NPǻF  NJFT[LBǝDÓX %PMJOZ
/BKXJǋLT[ƾ BLDKǋ DIBSZUBUZXOƾ
[PSHBOJ[PXBOPQPVCJFHPSPD[OFK
QPXPE[JOB6LSBJOJF/BDPE[JFǝ
XD[BTJFQBSUOFSTLJDIXJ[ZUXZTUBS
D[Z[BXJFǺǀLPNQVUFSD[ZESVLBSLǋ
EMBT[LPZ BCZPED[Vǀ ǻFXZEBUFL
OJFCZ[CZUFD[OZ
/B QPD[ƾULV XS[FǧOJB QS[FCZ
XBB X %PMJOJF HSVQB PQPMTLJDI
SBEOZDI J QSBDPXOJLÓX TBNP
S[ƾEPXZDI  OBVD[ZDJFMF  TUSBǻBDZ
J QPMJDKBODJ m X SBNBDI ** FUBQV
QSPKFLUVt1BSUOFSTUXPXFXTQÓMOFK

0QPMBOJFQS[FETJFE[JCŕXBE[TBNPS[ŕEPXZDIX%PMJOJF

&VSPQJF m EPCSF QSBLUZLJu &UBQ
*PECZXBTJǋX0QPMVJEPUZD[Z
[BS[ƾE[BOJB X TZUVBDKBDI LSZ
[ZTPXZDI /B LPMFKOZ 6LSBJǝDZ
QS[ZKBEƾ EP OBT X QBǺE[JFSOJLV 
ǻFCZ[BQP[OBǀTJǋ[PǧXJBUƾ
1PED[BT TZNQP[KVN X %PMJOJF
NÓXJPOPPQS[FEBLDFTZKOZDIǧSPE
LBDIVOJKOZDI BQS[FEFXT[ZTULJNP
E[JBBOJBDIQSPFLPMPHJD[OZDI.B
SFL1BSêND[ZL OBD[FMOJL XZE[JBV
PDISPOZ ǧSPEPXJTLB X PQPMTLJN
4UBSPTUXJF1PXJBUPXZN MFEXJFOB
EƾǻB[PEQPXJBEBOJFNOBQZUBOJB
8KBLJNTUPQOJV1PMTLBLPS[ZTUB[F
TQS[FEBǻZFNJTKJEXVUMFOLVXǋHMB 
+BLBKFTUXUZNSPMBXBE[QPXJBUP
XZDI $[ZPTJƾHOǋMJǧNZKVǻQP[JPN
 QSPD CJPNBTZ TUPTPXBOFK QS[Z
QSPEVLDKJFOFSHJJ +BLVUZMJ[VKFNZ
PEQBEZ /BKBLJFJOXFTUZDKFNPǻOB
QP[ZTLBǀ ǧSPELJ [ 6OJ  OJF CǋEƾD
XKFKHSPOJF $[Z1PMTDFQS[ZT[P[
USVEFNEPTUPTPXBOJFQS[FQJTÓXEP
XZNPHÓXVOJKOZDI
0ECZXBZ TJǋ UFǻ TQPULBOJB
CSBOǻPXF/BVD[ZDJFMFPEXJFE[JMJ
T[LPZX%PMJOJF TUBSPTUB)FOSZL
-BLXB XZHPTJ OBXFU QSFMFLDKǋ

P IJTUPSJJ XTQÓD[FTOFK &VSPQZ 
1PMJDKBODJSP[NBXJBMJ[VLSBJǝTLJN
GVOLDKPOBSJVT[BNJ P QSFXFODZK
OZDI QS[ZHPUPXBOJBDI EP &VSP
 EPǧXJBED[FOJBNJXZNJFOJMJ
TJǋTUSBǻBDZ
6LSBJOB UP VSPD[B QPBǀ &VSP
QZ #F[LSFTOF TUFQZ  OJF[BEFQUBOF
KFT[D[FHÓSZ XZKƾULPXFm[XBT[D[B
EMB1PMBLÓXm[BCZULJ-XPXBPSB[
JOOZDI LSFTPXZDI NJBTU 6LSBJOB
TJǋ[NJFOJB/BESPHBDINPǻOBKFT[
D[F QPBNBǀ SFTPSZ  BMF QS[Z OJDI
SPTOƾKBLHS[ZCZQPEFT[D[VIPUFMFJ
SFTUBVSBDKF+FǧMJQBǝTUXPVLSBJǝTLJF
LJFEZǧ TJǋ PUXPS[Z  NPǻF TUBǀ TJǋ
QSBXE[JXƾ.FLLƾEMBUVSZTUÓX
8SP[T[FS[BKƾDZDITJǋLPOUBLUBDI
QPXJBUÓXPQPMTLJFHPJEPMJǝTLJFHP
OJFTQPTÓCQPNJOƾǀPLPMJD[OPǧǀ ǻF
T[D[FSZNPSǋEPXOJLJFNXTQÓQSB
DZKFTUXZXPE[ƾDZTJǋ[NOJFKT[PǧDJ
OJFNJFDLJFKTUBSPTUB)FOSZL-BLXB
.BS[Z NV TJǋ  ǻFCZ X QS[ZT[PǧDJ
QPT[FS[Zǀ QBSUOFSTUXP P LUÓSZǧ
[ SFKPOÓX X /JFND[FDI #ZZ UP
OJF[BQS[FD[BMOZTZNQUPNUSXBPǧDJ
OPXFK JOOFK&VSPQZ
+1

5SXBQJFSXT[ZFUBQQSBD[BCF[QJFD[BKŕDZDIJBSDIFPMPHJD[OZDIOB[BNLVX/JFNPEMJOJF
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M F D J F  B S D I F P M P E [ Z
QS[FLPQBMJ GSBHNFOU
QPE[BND[B PE TUSPOZ
PêDZOZ 3ÓXOPD[FǧOJF PEDJƾǻP
OP J QPETUFNQMPXBOP HSPǻƾDF
[BXBMFOJFN TUSPQZ PSB[ VTVXBOP
[CVUXJBF TVêUZ "CZ [BCF[QJF
D[Zǀ CVEPXMǋ QS[FE PQBEBNJ

BUNPTGFSZD[OZNJ LPOJFD[OB CZB
XZNJBOB DBZDI QPBDJ EBDIV
m /JF KFTU UP PTUBUFD[OZ XBSJBOU
QPLSZDJBEBDIPXFHP$IPE[JUZMLP
PUP CZOJFEPQVǧDJǀEPXJǋLT[ZDI
[OJT[D[Fǝ%PDFMPXPCSZB[BNLV
CǋE[JF[XJFǝD[POBXTLB[BOƾQS[F[
LPOTFSXBUPSB[BCZULÓXTQFDKBMOƾ

EBDIÓXLƾ LBSQJÓXLƾ m XZKBǧOJB
QSF[FT 'VOEBDKJ ;BNLV ,TJƾ
ǻƾU /JFNPEMJǝTLJDI  .BHEBMFOB
%ƾCSPXJD[3[FD[ZDLB 1PED[BT
SP[CJÓSLJ [CVUXJBZDI TUSPQÓX
[PTUBZ PELSZUF NBMPXBOF CFMLJ 
DPTQPXPEPXBPXTUS[ZNBOJFQSBD
EP D[BTV PDFOZ NBMPXJEF QS[F[
LPOTFSXBUPSB
; [BNLV XZXJF[JPOP PLPP
 UPO HSV[V m QP[PTUBPǧDJ QP
QPQS[FEOJDI SFNPOUBDI TQS[FE
LJMLVE[JFTJǋDJV BOBXFUXJǋDFKMBU
(SV[[BMFHBXQJPOPXZDIT[D[FMJ
OBDINJǋE[ZQPEXÓKOZNJǧDJBOBNJ 
QPXPEVKƾDJDISP[TBE[BOJF1ǋLOJǋ
UFNVSZLBQMJDZ[PTUBOƾOJFCBXFN
TQJǋUF TQFDKBMOZNJ LMBNSBNJ [F
TUBMPXFHPESVUV/BQJFSXT[ZFUBQ
SFNPOUV[BNLV1SBTDINÓXPCFDOZ
XBǧDJDJFM D[ZMJ*OTUZUVU1PTUǋQPXB
OJB 5XÓSD[FHP [ PE[J  [BNJFS[B
QS[F[OBD[ZǀUZT[m+VǻXJF
NZ ǻFLPT[UZX[SPTOƾEXVLSPUOJF 
NPHƾOBXFUTJǋHOƾǀNJMJPOB[PUZDI
mNÓXJ%ƾCSPXJD[3[FD[ZDLB

,PMFKOF [BCJFHJ [BCF[QJFD[BKƾDF
mPEHS[ZCJBOJFJJNQSFHOBDKBǧDJBO
QS[FXJE[JBOF Tƾ OB SPL  /B
QS[ZT[Z SPL [BQMBOPXBOP UFǻ EBM
T[FQSBDFBSDIFPMPHJD[OFXPLPMJDZ
LBQMJDZJXJFǻZCSBNOFK3FTUBVSBDKB
ǧSFEOJPXJFD[OFKCVEPXMJQPUSXBCZǀ
NPǻFOBXFUE[JFTJǋǀMBU;HPEOJF[
QMBOBNJXBǧDJDJFMB XQS[ZT[PǧDJOB

.BMPXJEBPELSZUFXUSBLDJFSFNPOUV

[BNLVNBQPXTUBǀIPUFM'VOEBDKB
EFLMBSVKF  ǻF [BECB P [BDIPXBOJF
DIBSBLUFSV [BCZULPXFK CVEPX
MJ $IDJBBCZ  BCZ X LPNQMFLTJF
[BNLPXZNPECZXBZTJǋOJFUZMLP
LPOGFSFODKF J TQPULBOJB  BMF UBLǻF
EVǻFJNQSF[ZLVMUVSBMOF OBQS[ZLBE
GFTUJXBMFNV[ZLJLBNFSBMOFK
",8
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mUVNBD[ZB
#ZPKFKDPSB[USVEOJFKPQBUB
[XǋHMFNTUBXBBTJǋDPSB[DJǋǻT[B
;BXJMHPDPOFNVSZBUBLPXBHS[ZC
;OBKPNZ [OBMB[ SP[XJƾ[BOJF
NPEF NBǻFǝTUXP [ E[JFDLJFN
QPT[VLJXBPMPLVN
m/JF[B[OBQBOJLS[ZXEZ OJFDI
TJǋ QBOJ OJF NBSUXJ #ǋE[JF QBOJ
NJBBKBLV1BOB#PHB[BQJFDFN
mQS[FLPOZXB
4ZO OJF PESBE[B XZNZǧMPOFK
QS[F[XVKLBUSBOTBLDKJ$IDJB ǻF
CZ NBU
DF CZP
KBL OBK
M F Q J F K 
.P E[J
QS [ Z K F 
D I B M J  [
T[BN
Q B O F N
J PCJFU
OJDBNJ
;BEF
LMBSP
XBMJ  ǻF
P E  U F K
QPSZ KFK
ǻ Z D J F
[ N J F O J
TJǋKBL[BEPULOJǋDJFND[BSPE[JFK
TLJFKSÓǻEǻLJ/JDKVǻOJFCǋE[JFKƾ
PCDIPE[Jǀ 8F[Nƾ TJǋ [B SFNPOU
EPNV0EOPXJƾQJFSXT[FQJǋUSP
 HSVEOJB  SPLV TQS[FEBB
JNQPTFTKǋSB[FN[[JFNJƾ[BTZN
CPMJD[OFUZTJǋDZ[PUZDI8BLDJF
OPUBSJBMOZDI VNJFT[D[POP [BQJT
t/BOBCZUFKOJFSVDIPNPǧDJVTUBOB
XJBKƾOBS[FD["OOZ,PXBMTLJFKEP
ǻZXPUOJPJOJFPEQBUOJFTVǻFCOPǧǀ
PTPCJTUƾNJFT[LBOJB QPMFHBKƾDƾOB

XZƾD[OZN QSBXJF LPS[ZTUBOJB [
KFEOFHPQPLPKV[LVDIOJƾ [VǻZXBM
OPǧDJƾ B[JFOLJ  TUSZDIV J KFEOFHP
CVEZOLVHPTQPEBSD[FHPu

#&;$*&1&+80%:
1S[F[SPLǻZDJFUPD[ZPTJǋMFOJ
XJF6S[ǋEOJDZQBǝTUXPXJXZQBDJMJ
OPXZNXBǧDJDJFMPNQPQPXPE[JP
XFKTDIFEZUZTJƾDF[PUZDI1S[FE
EPNFN QPKBXJ TJǋ TBNPDIÓE  B
HS[ZC OBEBM [BEBNBXJB TJǋ X [B

XJMHPDPOZDIQPEPHBDIJCPB[FSJJ 
LUÓSZDIOJLUOJFNJB[BNJBSVVTV
Oƾǀ8JMHPǀTUBBTJǋQFOPQSBXOZN
MPLBUPSFN1PMBUBDITNSÓECǋE[JF
UBL TJMOZ  ǻF OJF QPNPǻF OBXFU
PUXJFSBOJBPLJFOOBDBZE[JFǝ
1BOJ"OJB[BQS[ZKBǺOJBTJǋ[LJM
LVMFUOJƾDÓSFD[LƾOPXZDIXBǧDJDJF
MJ LUÓSBTQǋE[BBVOJFKDPSB[XJǋDFK
D[BTV$PKBLJǧD[BTEBXBBJNTUP
[PUZDIOBPQBUZ CF[QPLXJUPXB
OJBmUBL[EPCSFHPTFSDB1PSPLV

3&,-"."
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UBST[BLPCJFUBUS[ǋTJFTJǋǻBMV
.B OB TPCJF LJMLB TXFUSÓX 
BMF [JƾC J UBL EPLVD[B 8
QPXJFUS[VVOPTJTJǋ[BQBDILJMLV
MFUOJFKXJMHPDJmOJFNFHPǧXJBELB
QPXPE[J[SPLV"OOB,PXBM
TLBQS[FǻZBIJUMFSPXTLƾXZXÓ[Lǋ
.JBB[BMFEXJFUS[ZOBǧDJFMBU HEZ
OJFNJFDDZ ǻPOJFS[F [BCSBMJ Kƾ
QSPTUP[VMJDZOBSPCPUZQS[ZNV
TPXF1S[FUSXBBQSBDǋXGBCSZDF
XPKTLPXFK X 4[D[ZUOJF  B QPUFN
X ,SÓMFXDV /JF XJF KFEOBL  D[Z
QS[FǻZKFLPMFKOƾ[JNǋ
m $P NBN SPCJǀ  ǻFCZ NOJF
[ EPNV OJF XZS[VDJMJ m [BLSZXB
UXBS[TQSBDPXBOZNJEPǝNJ
+FT[D[F EP OJFEBXOB NJBB
XT[ZTULP EPN  NǋǻB J TZOB 1P
ǧMVCJF NPE[J [BNJFT[LBMJ [ SP
E[JDBNJ QPE KFEOZN EBDIFN 1P
KBLJNǧ D[BTJF XZKFDIBMJ OB TUBF
EP/JFNJFD.ƾǻEPTUBQPXPBOJF
EPOJFCB;PTUBBXEPNVQFOZN
TBNPUOPǧDJ J  [PUZNJ FNFSZ
UVSZ 6DJDIZ NVSZ QFOF HXBSV
; LƾUÓX XZ[JFSBZ XTQPNOJFOJB
0QBSDJFNTUBTJǋQS[ZKBDJFMNǋǻB 
LUÓSZ QPNBHB TLPQBǀ PHSÓEFL
1S[ZKFǻEǻB HEZOJFEBXBBTPCJF
SBEZ[LSBOFN8ZTVDIJXB LJFEZ
VTUBOJFDIDJBZKVǻEVǻFKNJMD[Fǀ
4ZO"OOZNÓXJEPOJFHPXVKLV
.ǋǻD[Z[OB DPSB[ D[ǋǧDJFK QP
SVT[B UFNBU QP[CZDJB TJǋ OJF
SVDIPNPǧDJ ;BQSPQPOPXB KFK
[BNJBOǋNJFT[LBOJFXCMPLV%MB
MFUOJFK LPCJFUZ CZP UP OJF EP
QPNZǧMFOJB
m /JF VNJFN ǻZǀ X NJFǧDJF
/BXFU OJF NJBBCZN [B DP D[ZO
T[VPQBDJǀ5BNtOBHÓSDFuD[FLB
OB NOJF QS[ZHPUPXBOF NJFKTDF

DIDJFMJQJFOJǋE[ZOBUPOǋXǋHMB1P
EXÓDImKVǻOBEXJFUPOZ
;SF[ZHOPXBB [ LPS[ZTUBOJB [
UPBMFUZ  EP LUÓSFK XDIPE[JP TJǋ
QS[F[ LVDIOJǋ (BCSJFMJ J 8PKDJF
DIB + /JF DIDJBB CZǀ JOUSV[FN 
T[D[FHÓMOJF ǻF ES[XJ D[ǋTUP CZZ
[BNLOJǋUF OB LMVD[ /B EXPS[F
PTUBB TJǋ XZHÓELB  XJǋD [BD[ǋB
[OJFKLPS[ZTUBǀ/BKHPS[FKCZPX
[JNJF  HEZ USVEOP CZP X OPDOFK
LPT[VMJXZDIPE[JǀOBNSÓ[
;NZDJFNUFǻEBXBBTPCJFKBLPǧ
SBEǋ,VQJBXBOOǋ LUÓSƾQPTUBXJ
BXTUBSZNQPNJFT[D[FOJV QS[ZMF
HBKƾDZNEPLVDIOJ1S[ZOBKNOJFK
OJFXBE[JBOPXZNNJFT[LBǝDPN
8 P E ǋ
H S [ B  B  X
HBSOLBDI
1P LƾQJFMJ
XZCJFSBB
Kƾ[XBOOZ
XJBESBNJ
JXZMFXBB
EP PHSP
EV 5SXB
PUPBǻEP
NPNFOUV 
H E Z  K F K
EPN [P
TUB QS[Z
 ƾ D [ P O Z
EP LBOBMJ
[BDKJ 4ZO
LVQJSVSZJ[BNPOUPXBUPBMFUǋX
QSPXJ[PSZD[OFK B[JFODF $JFQFK
XPEZOJFNJBBOBEBM BMFEPUFHP
[EƾǻZBKVǻQS[ZXZLOƾǀ
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[PTUBXBǀEVǻFK CPDPLJMLBUZHP
EOJD[FLBBKƾXJ[ZUBVMFLBS[Bm/B
PCD[ZǺOJFDJǋǻLPDIPSPXBǀJESPHP
mX[EZDIB[SF[ZHOPXBOB
4USBT[FOJVOJFCZPLPǝDB,PXBM
TLB[BPǻZBXES[XJBDIEPEBULPXF
[BNLJ CP[BD[ǋBTJǋCBǀ8JFD[PSB
NJQS[FTUBBXZDIPE[Jǀ[EPNV/JF
DIDJBBOPXZDILPQPUÓX
8ZCBXJFOJFN NJB CZǀ LJMLV
UZHPEOJPXZ QPCZU X TBOBUPSJVN
1PQPXSPDJFQBOJ"OJBOJF[BTUBB
(BCSZTJ [ E[JFDLJFN 6QZXBZ
LPMFKOFUZHPEOJF MFD[OJFXSBDBZ
1S[FE ǧXJǋUBNJ #PǻFHP /BSPE[F
OJBQPEEPN[BKFDIBZDJǋǻBSÓXLJ
[NFCMBNJ%PEPNVXQSPXBE[JZ
TJǋ EXB OJF[OBOF KFK NBǻFǝTUXB
1POJFEVHJND[BTJFQP[PTUBBLP
CJFUB[CSBUFNJT[XBHSFN

/"8&5,8*"5,*6."3:
"HOJFT[LB NB OB TPCJF LJMLB
TXFUSÓX1PDJFSBSǋLǋPSǋLǋ BCZ
DIPǀUSPDIǋTJǋPHS[Bǀ%PNXZ
OBKǋBQS[F[QS[ZQBEFLmUPXZOJL
D[ZTUFK LBMLVMBDKJ FLPOPNJD[OFK
%P XZCPSV NJBB KFT[D[F KFEOP
MPLVNXTƾTJFE[UXJF BMFXÓXD[BT
CZPCZEBMFKEPQSBDZ
m #ZBN EVSOB  XQSPXBE[BKƾD
TJǋ UV .VT[ǋ UFSB[ VUS[ZNZXBǀ
,PXBMTLƾ %BBN TJǋ XSPCJǀ  CP
XBǧDJDJFMQPXJFE[JB ǻFMPLBUPSLB
CǋE[JF[OBNJNJFT[LBǀUZMLPQS[F[
NJFTJƾD CPSFT[UǋSPLVTQǋE[B[B
HSBOJDƾm[PǧDJTJǋ"HOJFT[LBm5F
SB[UPUZMLPD[FLBNZOBQBQJFSZ[
/JFNJFDJXZKFǻEǻBNZ
8ZDIPE[ƾ[EPNVSBOP XSBDBKƾ
XJFD[PSFN 8ZOBKNPXBOZ EPN
USBLUVKƾ KBL IPUFM 8 OJFE[JFMǋ
XZKFǻEǻBKƾ EP TXPJDI SPE[JO
0T[D[ǋE[BKƾOJFNBMOBXT[ZTULJN
/BQBOJ"OJSÓXOJFǻ
m /JF CǋE[JF QBMFOJB  CP OJF
QÓKEǋ CBOLV PLSBǧǀ  B QJFOJǋE[Z
OJF NBN m VTZT[BB ,PXBMTLB
QPE LPOJFD XBLBDKJ m #ǋE[JFNZ
XUFEZ HS[Bǀ  LJFEZ V[OBNZ UP [B
LPOJFD[OF /JF NBNZ ǻBEOZDI
[PCPXJƾ[Bǝ
#ZXBZ EOJ  ǻF UFNQFSBUVSB
X QPLPKV TQBEBB EP TJFENJV
TUPQOJ 1JFS XT[F QPEEBZ TJǋ
LXJBUZ8UFEZ,PXBMTLBQSPTJBP
QPNPDTƾTJBEÓX BCZNPHBDIPǀ
USPDIǋ PHS[Bǀ TJǋ X JDI EPNBDI
/JFLUÓS[ZQP[XBMBMJKFKTJǋOBXFU
XZLƾQBǀ
/BKHPST[F CZZ OPDF  HEZ OJF
VNJBB [BTOƾǀ [ [JNOB $[BTBNJ
CVE[JB TJǋ TLPTUOJBB J HS[BB
X HBSOLV XPEǋ  BCZ SP[HS[Bǀ
[[JǋCOJǋUF OPHJ 4UBSB GBSFMLB OB
OJFXJFMF TJǋ [EBB 5FSNPGPS QP
LJMLV HPE[JOBDI CZ MPEPXBUZ
1PNBHBZUZMLPUBCMFULJOBTFOOF 
CF[ LUÓSZDI OJF EBP TJǋ VTOƾǀ
/JFDIDFOBXFUNZǧMFǀ DPCǋE[JF
XD[BTJF[JNZ
,JFEZǧ TƾTJBELB QS[ZOJPTB KFK
HB[FUǋ[PHPT[FOJFN ǻFEPNQBOJ
"OOZXZTUBXJPOZKFTUOBTQS[FEBǻ
m[BUZTJǋDZ[PUZDIXSB[[MP
LBUPSFNJQPNJFT[D[FOJBNJ LUÓSF
[BKNVKF8LTJǋE[FXJFD[ZTUFKOJF
êHVSVKF QS[FDJFǻ PE MBU +FK NJFKTDF
[BKǋMJ8PKUFLJ(BCSJFMB+

 XS[FǧOJB  SPLV TPǝDF
ǧXJFDJP KBL [XZLMF m E[JFǝ OJF
[BQPXJBEB OJD[FHP OBE[XZD[BK
OFHP.PE[J[BLPNVOJLPXBMJ ǻF
PEOBTUǋQOFHPNJFTJƾDB,PXBMTLB
NBQBDJǀ[BQSƾE
m8PKUFL DPXZDIDFDJF[FNOƾ
[SPCJǀ m[BQZUBBQS[FSBǻPOB
8PEQPXJFE[JVTZT[BB ǻFOJF
CǋE[JF TJǋ PHS[FXBǀ JDI LPT[UFN
8LPǝDVXZDJƾHOǋMJCF[QJFD[OJLJ
(BCSJFMB [BD[ǋB LS[ZD[Fǀ J QP
QZDIBǀ T[MPDIBKƾDƾ LPCJFUǋ 1BOJ
"OOBOJFXJFOBXFU LJFEZVQBEB
OBNFUBMPXZQJFD4DISPOJFOJF[OB
MB[B V TƾTJBELJ  LUÓSB OJF VNJBB
VLSZǀ[PǧDJm/JFNPǻFQBOJEBǀ
TJǋHÓXOJBS[PNQPQZDIBǀ
*LB[BBE[XPOJǀOBQPMJDKǋ
-FLBS[TUXJFSE[Jt4UBOQPQP
CJDJV4JǝDFHSBOBUPXPêPMFMFUPXFK
CBSXZOB[FXOǋUS[OFKQPXJFS[DIOJ
VEBQSBXFHP4JOJFDOBOBEHBSTULV
QSBXZN 1BDKFOULB QBD[F  KFTU
CBSE[P [EFOFSXPXBOB TZUVBDKƾ [
MPLBUPSBNJu
1PMJDKBODJ PCFKS[FMJ VNPXǋ
TQS[FEBǻZ  B OBTUǋQOJF [BCSPOJMJ
8PKDJFDIPXJ J (BCSJFMJ QPCJFSBǀ
KBLJFLPMXJFL PQBUZ PE CZFK XB
ǧDJDJFMLJEPNV.PE[JTQPLPSOJFMJ
1SPTJMJ  BCZ XZDPGBB PTLBSǻFOJF
1PXSÓDJB JN OB UXBS[F TPEZD[ 
OBLUÓSƾ,PXBMTLBEBBTJǋOBCSBǀ
QS[FETQS[FEBǻƾ,JFEZUZMLPXZCB
D[ZB QS[FTUBMJTJǋPE[ZXBǀ
/BKHPST[FCZZOPDF HEZ8PKUFL
DIPE[J QPE KFK PLOBNJ  XBMJ X
T[ZCZJXZLS[ZLJXB ǻFCZXZOPTJB
"(/*&4;,"."-*,
TJǋEPTZOBX/JFND[FDI8ZKFǻ
EǻBB EP OJFHP SB[ MVC EXB SB[Z *NJǋJOB[XJTLPCPIBUFSLJSFQPSUBǻV
EP SPLV   OB NJFTJƾD /JF NPHB [PTUBPOBKFKQSPǧCǋ[NJFOJPOF

SPRAWA SPRZED LAT
/BKQJFSXEP[BCØKTUXBQS[Z[OBTJŢOJFUFO LUØSFHPQØƑOJFKPTLBSƒZQSPLVSBUPS
(EZXZUS[FƑXJB QPXJFE[JB ƒFQSPDFOUZNVXHPXJFT[VNJBZ UPQMØUOBQPMJDKJ
C[EVSZ BMFKVƒTJŢ[OJDIXZDPGVKF

%

SVHJNǋǻD[Z[OB XLUÓSF
HPNJFT[LBOJV[OBMF[JP
OP[XPLJ [F[OB ǻFCZ
UBL[BNSPD[POZBMLPIPMFN JǻOJD
OJFQBNJǋUB"MFKFǧMJNVTJǋNÓXJ 
ǻF [BCJ "OOǋ 1VTJBL  UP NPǻF J
[BCJ4LPSP"OOB[NBSBXKFHP
NJFT[LBOJV  UP QFXOJF ǧNJFSDJ
OJFNÓHTQPXPEPXBǀLUPǧJOOZ
1S[FDJFǻLSFX"OOZCZBOBKFHP
CVUBDIJVCSBOJV BMFLBS[PS[FL
QP TFLDKJ [XPL SBOZ OB DJFMF Tƾ
UBLJF ǻFNPHZCZǀ[BEBOFOPǻFN
UZQVêOLB 'JOLB OBMFǻBB QS[FDJFǻ
EPOJFHP%P,B[JNJFS[B;EZOJB
LB,JFEZ"OOBMFǻBBNBSUXBOB
QPEPE[F XZT[FE[NJFT[LBOJBOB
LPSZUBS[ BêOLǋ NJB [B QBTLJFN
TQPEOJ -VE[JF XJE[JFMJ  ǻF NJB
1PXJFE[JFMJQPMJDKJ ǻFXJE[JFMJ
4ƾTJBELB5FSFTB4ZUB[BSB[QP
UFN KBL[XPLJ"OOZ XZOJFTJPOP
[NJFT[LBOJB [F[OBB
m;EZOJBLNJFT[LBUVPESPLV
$JƾHMFXZXPZXBBXBOUVSZ0E
HSBǻBTJǋ ǻFNOJF[BCJKF#BSE[P
D[ǋTUPQS[ZQSPXBE[BEPNJFT[LB
OJBLPCJFUZ VS[ƾE[BMJMJCBDKF
(EZ"OOBQS[FCZXBBXNJFT[
LBOJV;EZOJBLB EP4ZUFKQS[ZT[B
[OBKPNB
m3P[NBXJBZǧNZOBLPSZUBS[V
mPQPXJFE[JBBmLJFEZXQFXOFK
DIXJMJ[NJFT[LBOJBXZT[FE;EZ
OJBL$IDJBQBQJFSPTB%[JXOJFTJǋ
[BDIPXZXB %SFQUB X NJFKTDV 
OFSXPXPQS[FCJFSBKƾDQBMDBNJSƾL
1PDIXJMJXZNBNSPUB ǻFMFǻZV
OJFHPOBUBQD[BOJFKBLBǧLPCJFUB
BPOOJFXJF DP[OJƾ[SPCJǀ.JB
[BCSVE[POƾEPǝD[ZNǧ DPQS[Z
QPNJOBPLSFX1PDIXJMJXSÓDJ
EPNJFT[LBOJB BKB[4ZUƾ[FT[BN
EPQJXOJDZ5BNVTZT[BBNQJTL
LPCJFUZ 1PXJFE[JBBN EP 4ZUFK
NPSEVKƾLPHPǧD[ZDP 
5P CZP X TBNP QPVEOJF
5S[Z HPE[JOZ QÓǺOJFK ,B[JNJFS[
;EZOJBL [HPTJ TJǋ OB LPNJTB
SJBUQPMJDKJ1PXJFE[JB ǻFXKFHP
NJFT[LBOJV [BNLOƾ TJǋ KBLJǧ
NǋǻD[Z[OB[LPCJFUƾJOJFDIDƾHP
XQVǧDJǀ1POJFXBǻQPMJDKBODJOJF
NPHMJQP[CZǀTJǋQJKBOFHPLMJFOUB 
XTBE[JMJHPEPSBEJPXP[VJQPKF
DIBMJBESFT LUÓSZXTLB[B
m8ES[XJBDIPE[FXOƾUS[OJF
CZP LMBNLJ m [BQJTB EPXÓEDB

QBUSPMV m ;EZOJBL QPXJFE[JB 
ǻFCZ KF XZXBǻZǀ  BMF OJF DIDJF
MJǧNZ 8UFEZ TJFSǻBOU 3 [OBMB[
KBLƾǧ TUBSƾ QBSBTPMLǋ J ;EZOJBL
KFKD[VCLJFNPUXPS[Z[BNFL8
NJFT[LBOJVQBOPXBXJFMLJCBB
HBOƦNJFSE[JBPEFOBUVSBUFN8
QPLPKVOBQPEPE[FMFǻBBLPCJFUB
.JBBOBTPCJFUZMLPHÓSOƾD[ǋǧǀ
HBSEFSPCZ+FKOPHJCZZQPELVS
D[POF BOBDJFMFXJEPD[OFǧMBEZ
PCSBǻFǝPSB[MJD[OFQMBNZLSXJ
1S[ZKFDIBB HSVQB PQFSBDZKOB
JNFEZLTƾEPXZ%PXÓEDBHSVQZ
OBQJTBXSBQPSDJFt4UXJFSE[POP
SBOǋ LMVUƾ LMBULJ QJFSTJPXFK PSB[
PCSBǻFOJB PLPMJDZ OBTBEZ
OPTB/BTUPMFPCPLQV
TUFK CVUFMLJ VKBXOJP
OPOÓǻUZQVêOLB
8 NJFT[LBOJV
[ O B M F [ J POP
S Ó X O J F ǻ
TJFLJF
Sǋu

8  N B  Z N
NJBTUFD[LV T[ZCLP
VTUBMPOP LJNCZBEFOBU
LB
"OOB 1VTJBL  MBU D[UFSE[JFǧDJ 
NBULB USPKHB E[JFDJ  SP[FT[B TJǋ
[ NǋǻFN QS[FE QJǋDJPNB MBUZ 
QPOJFXBǻ OBEVǻZXBB BMLPIPMV
J [BNJFT[LBB [ CSBUFN NǋǻB
m ,S[ZT[UPGFN 1VTJBLJFN 5P
XBǧOJFPOQPXJFE[JBXQJKBOZN
PESVDIV  ǻF [BCJ LPOLVCJOǋ X
NJFT[LBOJV;EZOJBLB BQPQBSV
HPE[JOBDI[EFDZEPXBOJF[BQS[F
D[ZTXPJN[F[OBOJPN
.BULB1VTJBLÓXXJE[JBBTJǋ[
"OOƾXQS[FEE[JFǝKFKǧNJFSDJ
mƹMFTJǋD[VB1SPTJB ǻFCZKFK
LVQJǀ LSPQMF NJǋUPXF J OBTFSDP
XF PSB[ OBQÓK tLSVT[POu /P UP
LVQJBN

/"%;*&ĳ%0#3:858"3;
8 EOJV ǧNJFSDJ "OOB PCV
E[JBTJǋPQJƾUFKSBOP XTQÓMOJF[
,S[ZT[UPGFN1VTJBLJFN/BE[JFǝ

EPCSZ[E[JFMJKƾXUXBS[ QPOJFXBǻ
VQJFSBBTJǋ ǻFQPKFE[JF[OJNEP
QSBDZX0QPMV BPODIDJBTBNMF
D[ZǀLBDB/BEXPSDV1,11VTJBL
TQPULBTZOB"OOZJTXPKFHPCSBUB
1PKFDIBMJEP0QPMBSB[FN8[B
LBE[JFXZQJTFULǋJ[EFDZEPXB 
ǻFKBLPLJFSPXDBOJFQPXJOJFOX
UZNEOJVQSBDPXBǀ8[JƾXPMOF
JXSÓDJ[CSBUBOLJFNEPNJBTUFD[
LB1PT[MJEPTLMFQV#SBUBOFL
LVQJTNBMFDJTÓM BXV
KFL m EXJF QÓ
M JU SÓX L J

XÓE
LJ .JOǋB
HPE[JOB E[JF
TJƾUB1VTJBLQPQJKB
J QS[ZTZQJB OB [NJBOǋ 
KBLUPD[PXJFLTLBDPXBOZ
8EOJVǧNJFSDJ"OOZ;EZOJBL
PCVE[JTJǋPUS[FDJFKSBOP8ZQJ
SFT[ULJ XÓELJ  LUÓSB [PTUBB NV
[QPQS[FEOJFHPEOJBJ SVT[ZOB
NJBTUP QP[CJFSBǀ QVTUF CVUFMLJ
#ZP KFT[D[F DJFNOP  HEZ XSÓDJ
EPEPNV0ÓTNFKTQS[FEBCV
UFMLJXTLMFQJFJLVQJXJOP8ZQJ
QPPXǋJ[OÓXQPT[FEEPQBSLV
T[VLBǀT[LMBOZDIPQBLPXBǝ/B
[CJFSBJDIUZMF ǻFTUBSD[ZPNVOB
ëBLPOJL TBMJDZMPXFHP TQJSZUVTV
;EZOJBL[F[OB
m ;BNJFT[LVKǋ TBNPUOJF  PE
LJFEZTJǋSP[XJPEFN#ZPUPDIZ
CBXT[FǧǀE[JFTJƾUZNE[JFXJƾUZN
SPLV  EPLBEOJF OJF QBNJǋUBN
"OOǋ1VTJBLQP[OBFN QSBDVKƾD
XGBCSZDF1S[F[EVǻT[ZD[BTUZMLP
TJǋ TPCJF LBOJBMJǧNZ  OJD XJǋDFK
,JFEZǧ [BD[FQJFN Kƾ OB VMJDZ
J [BQSPQPOPXBFN  ǻFCZ NOJF
PEXJFE[JB 8JFE[JBFN  ǻF MVCJ
BMLPIPM0EUFKQPSZOBT[B[OBKP

panorama OPOLSKA

NPǧǀTUBBTJǋCMJǻT[B [BD[ǋMJǧNZ
VUS[ZNZXBǀTUPTVOLJQDJPXF
8EOJVǧNJFSDJ"OOBQS[ZT[B
EPNJFT[LBOJB;EZOJBLB HEZ[SP
CJKVǻBMLPIPMPXF[BQBTZ
;F[OBm/JFXJFN LUÓSBCZB
HPE[JOB .JBB TJǝDF OB UXBS[Z 
OPT TQVDIOJǋUZ J UFǻ TJOZ 1P
XJFE[JBB  ǻF QPCJ Kƾ SBOP Nƾǻ
,S[ZTJV3P[QJMJǧNZSFT[ULǋXJOB 
QPD[ZN[BQSPQPOPXBFNLVQOP
QÓMJUSB%BBNJQPSUGFMJQPT[F
EFNEPTLMFQV8ÓELǋQJMJǧNZ[
KFEOFHP
LJFMJT[
L B   8
U S B L D J F
QJDJBPE
CZMJǧNZ
TUPTVOFL
QDJPXZ
J XUFEZ
VSXBNJ
TJǋ êMN
(EZ PE
[ZTLB
FNǧXJBEPNPǧǀ 
CZP KFT[D[F XJEOP
4UXJFSE[JFN  ǻF LUPǧ MFǻZ
PCPL ;EBXBP NJ TJǋ  ǻF KFTU
UP NǋǻD[Z[OB 1PET[FEFN EP
MFǻƾDFHP J QPEOJPTFN KFHP HP
Xǋ;PCBD[ZFN ǻFKFTUXFLSXJJ
EBMFKOJFXJFE[JBFN LUPUPMFǻZ
%PQJFSP KBL PEDIZMJFN TQÓEOJ
Dǋ  QP[OBFN  ǻF UP 1VTJBLPXB
%PCS[F[OBFNKFKIBMLǋJEMBUFHP
QP[OBFN
1SPLVSBUPSPTLBSǻZ,B[JNJFS[B
;EZOJBLBPE[JBBOJFX[BNJBS[F
QP[CBXJFOJB ǻZDJB  QPMFHBKƾDZN
OB[BEBOJVUS[FDIDJPTÓXOPǻFN 
LUÓSFTQPXPEPXBZǧNJFSǀ"OOZ
1VTJBL1SPLVSBUPSQS[ZXPB[F
[OBOJBǧXJBELÓX LUÓS[ZXJE[JFMJ
OÓǻ[BQBTLJFNTQPEOJ;EZOJBLB
JTZT[FMJ ǻFXNJFT[LBOJVPTLBS
ǻPOFHPDPǧOJFEPCSFHPTJǋE[JFKF
8 V[BTBEOJFOJV PTLBSǻZDJFM
OBQJTBt8TQÓMOJF["OOƾ1VTJBL
,B[JNJFS[ ;EZOJBL XZQJ QS[Z
OJFTJPOZ BMLPIPM 1VTJBL [EKǋB
SBKTUPQZJNBKULJ LUÓSFXQBEZOB
UBQD[BO%PT[PEPTUPTVOLV/JF
VTUBMPOP DPCZPQPXPEFNLÓUOJ
NJǋE[Z;EZOJBLJFNBPêBSƾ /JF
NPǻOBXZLMVD[Zǀ JǻEPT[PEPOJFK
[QPXPEVOJFQS[ZOJFTJFOJBQS[F[
;EZOJBLB QFOFK CVUFMLJ XÓELJ 
OJFSÓXOFHP KFK TQPǻZXBOJB CƾEǺ
UFǻOBHFHP[BNJBSVPQVT[D[FOJB
NJFT[LBOJBQS[F["OOǋ1VTJBL/B

."ő03&5,*0%."4;&308":;010-"
0QPMF QS[ZXZLP KVǻ EP
XJEPLV BEOZDI E[JFXD[ZO
X LVTZDI TUSPKBDI  LUÓSF DP
SPLV X D[FSXDV QS[ZCZXBZ
[ MJD[OZDI LSBKÓX OB .J
TUS[PTUXB&VSPQZ.BǻPSFUFL
5ZNSB[FNCF[LPOLVSFODZKOF
PLB[BZTJǋ$[FT[LJJ4PXBD[
LJ /B [BLPǝD[FOJF JNQSF[Z
PHPT[POP  ǻF UBǝD[ƾDF X
SZUN NBST[PXFK NV[ZLJ [B
XPEOJD[LJHPT[D[ƾXNJFǧDJF
XUBLMJD[OZNTLBE[JFQPSB[
PTUBUOJ.JTUS[PTUXBCǋEƾTJǋ
UFSB[ PECZXBZ OBQS[FNJFO
OJFXJOOZDILSBKBDI
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QS[ZLBEOBTLVUFLQS[ZQPNOJFOJB
TPCJFPPELSǋDPOZNXKFKEPNV
LSBOJF[XPEƾ8ÓXD[BTQSBXEP
QPEPCOJF1VTJBLXPǻZBOBTJFCJF
LVSULǋ [BNJFS[BKƾDXZKǧǀ8JE[ƾD
UP  ;EZOJBL TJǋHOƾ QP MFǻƾDZ OB
TUPMFOÓǻ LUÓSZN[BEBDJPTZu

$08*%;*&-*4Ĕ4*&%;*
.PǻOBQS[ZQVǧDJǀ ǻFUBLCZP 
BMFUFǻNPHPCZǀDBLJFNJOBD[FK
,S[ZT[UPG 1VTJBL XSÓDJ EP
EPNV HEZQSBXEPQPEPCOJFKFHP
LPOLVCJOBCZBKVǻXNJFT[LBOJV
;EZOJBLB1PǻFHOBTJǋ[CSBUBO
LJFN J PUXPS[Z CVUFMLǋ XÓELJ
"MLPIPM QPCVE[J TLBDPXBOZ
NÓ[H 1S[ZXZLZ EP LJMLVEOJP
XZDI XZQBEÓX LPDIBOLJ Nǋǻ
D[Z[OBNÓHXLPǝDVQPD[VǀTJǋ
QPOJǻPOZ.ÓHXJǋDXZQJǀKFT[D[F
LJFMJT[FL NPǻFEXB BUP DPQPUFN
PQPXJFE[JB QPMJDKJ  OJF NVTJBP
CZǀ TFOOZN NBKBLJFN QJKBOFHP
D[PXJFLB
.ÓHXJǋDXZKǧǀ[NJFT[LBOJB
EP EPNV ;EZOJBLB .ÓH S[F
D[ZXJǧDJF OJFUZMLPXNBKBLBDI 
PUXPS[ZǀES[XJJ[PCBD[Zǀ ǻFMFǻZ
UBN QÓOBHB LPDIBOLB ;BNSP
D[POZ BMLPIPMFN ;EZOJBL NÓH
OJF[BQBNJǋUBǀ DPTJǋXZEBS[ZP
.ÓHOJFXJE[JFǀ TLPSPTQB KBL
LUPǧ ǧDJƾHB [ UBQD[BOV "OOǋ J
[BEBKFKFK DJPTZ(EZ TJǋPCVE[J 
"OOB1VTJBLNPHBKVǻLPOBǀ
4ƾTJFE[J XJE[JFMJ LSFX OB Sǋ
LBDI;EZOJBLB BMFQS[FDJFǻNÓH
TJǋ QPCSVE[Jǀ  QPEOPT[ƾD PêBSǋ
.ÓHUFǻXPǻZǀ[BQBTFLTQPEOJ
OÓǻ LUÓSFHPTBNOJFVǻZ
#JFHMJ QTZDIJBUS[Z PS[FLMJ  ǻF
,B[JNJFS[ ;EZOJBL DJFSQJ OB
QTZDIPEFHSBEBDKǋ BMLPIPMPXƾ  B
KFHP OJFQBNJǋǀ X DIXJMJ ǧNJFSDJ
"OOZ 1VTJBL NPǻF XZOJLBǀ [
VQJDJBBNOFTUZD[OFHP5P[OBD[Z 
ǻF NÓH OJF QBNJǋUBǀ OJD BMCP
[BQBNJǋUBǀUZMLPTUS[ǋQZ[EBS[Fǝ
.PǻFEMBUFHP;EZOJBLQPXJFE[JB
QPMJDKJ ǻFXKFHPNJFT[LBOJVMFǻZ
NǋǻD[Z[OB  CP QS[F[ TFLVOEǋ
KFHP NÓ[H S[FD[ZXJǧDJF VUSXBMJ
UBLJXJEPL
5P DPOBQSBXEǋ[EBS[ZPTJǋX
NJFT[LBOJV;EZOJBLBmNPǻFOJF
CZǀOJHEZEPLPǝDBXZKBǧOJPOF
"%".8*%"8"

8T[ZTULJF JNJPOB J OB[XJTLB Tƾ
êLDZKOF
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Ostatnie analizy NASA przybli¿y³y datê ca³kowitego znikniêcia lodu na Arktyce z roku 2050 na 2012
amy do czynienia ze
zjawiskiem opisywanym przez naukowców jako „sprzê¿enie
zwrotne”: im cieplejsza staje siê
planeta, tym szybciej siê ogrzewa.
Badania wskazuj¹, ¿e bez efektu odbijania promieni s³onecznych
przez arktyczny lód, temperatura
na Ziemi podniesie siê do poziomu, na którym niewyobra¿alne iloœci metanu, silnego gazu cieplarnianego, zostan¹ uwolnione z dna
oceanów do atmosfery. Jeœli do
tego dojdzie, warunki atmosferyczne 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 ocieplenie to dwutlenek wêgla i metan. Ma³o kto wie, ¿e zgodnie z
raportem ONZ i NASA przyczyn¹
numer jeden globalnego ocieplenia jest jedzenie miêsa. W ostatnim stuleciu iloœæ zjadanego miêsa wzros³a tak bardzo, ¿e zaczê³o
mieæ to konsekwencje ekologiczne – zu¿ywanie oraz zatruwanie
ogromnych iloœci ziemi, wody i powietrza prowadz¹ce do globalnego
ocieplenia i zagro¿enia istnienia
¿ycia na Ziemi. Dlaczego tak siê
dzieje?

M

1. Potrzeba du¿ych obszarów
ziemi do produkcji paszy dla
zwierz¹t.
Ziemia potrzebna do wyprodukowania 1 kg:
* wo³owiny - 269 m2
* wieprzowiny – 55 m2
* miêsa kurzego – 53 m2
* ry¿u i produktów zbo¿owych – 17 m2
* warzyw – 6 m2

Dla wyprodukowania 1 kg wo³owiny potrzeba 45 razy wiêcej ziemi
ni¿ dla warzyw i 16 razy wiêcej ni¿
dla zbó¿. W USA obszar ziemi pod
uprawê roœlin dla zwierz¹t hodowlanych 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% wykorzystane jest na paszê dla zwierz¹t. Globalnie wyciêto ju¿ 3/4 lasów istniej¹cych na Ziemi.
2. ¯yzna ziemia zamienia siê w
ugór.
Cz³owiek w ci¹gu 7 lat intensywnego uprawiania ziemi niszczy jej
¿yzn¹ warstwê pozostawiaj¹c na
danym obszarze step lub pó³pustyniê, 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 leczniczych – pozosta³ po nich tylko ugór.
Nie tylko ziemia przestaje spe³niaæ swoje zadanie. Po to, by ³atwiej
od³awiaæ tzw. owoce morza niszczone s¹ lasy mangrowe bêd¹ce m.in.
buforem dla fal tsunami. Na samych
tylko Filipinach z 500 tys. hektarów lasów mangrowych zosta³o 36
tys. pozostawiaj¹c resztê tego obszaru 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 litrów wody, czyli tyle, ile przeciêtna
rodzina zu¿ywa przez ca³y rok.
Po wodê siêga siê coraz g³êbiej.
W Indiach wysch³o 95% studni kopanych 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 nios³y wiêcej jaj a krowy dawa³y wiêcej mleka podaje siê im hormony,
sterydy i inne œrodki chemiczne.
¯eby cia³a ³ososi hodowlanych zabarwia³y siê na ró¿owo wlewa siê
do wody barwniki.
Hodowla zwierz¹t w ciê¿kich
i nienaturalnych dla nich warunkach ¿ycia, deformacje ich budowy powoduj¹, ¿e s¹ s³abe i chorowite, wiêc musz¹ byæ wzmacniane i ci¹gle leczone. Delikatne wymiona krów dojonych czêsto, 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, stosuje siê pestycydy (zabijaj¹ce chwasty, grzyby i owady), nawozy sztuczne (przyspieszaj¹ce i zwiêkszaj¹ce
wzrost plonów) i inne chemikalia.
Przenikaj¹ one do ziemi, wód otwartych i gruntowych, unosz¹ siê w
powietrzu. Powoduje to m.in. degradacjê ziemi, ska¿enie wody pitnej,
nadmierny rozrost alg w wodach, co
z kolei wyci¹ga z wody tlen, choroby uk³adu oddechowego. W USA
rolnictwo przyczynia siê bardziej do

ska¿enia wód ni¿ wszystkie amerykañskie 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. niektóre 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 sk³adowiskach. Bakterie przekszta³caj¹
zawarty w nich amoniak – w kwas,
który paruj¹c ³¹czy siê w powietrzu
z tlenkami azotu (pochodz¹cymi z
nawozów sztucznych) oraz z zanieczyszczeniami powietrza, a nastêpnie spada na ziemiê pod postaci¹
kwaœnych deszczów.
5. Emisja gazów cieplarnianych
i niszczenie ozonu.
Badania pokazuj¹, ¿e wyprodukowanie 1 kg miêsa przyczynia siê
do emisji 36,4 kg CO2. 18% emisji
CO2 pochodzi z hodowli zwierz¹t –
wiêcej ni¿ ze wszystkich samochodów, statków i samolotów razem
wziêtych. Wypalanie lasów i emisja
metanu stanowi¹ drugi co do wielkoœci czynnik powoduj¹cy globalne
ocieplenie.
Pal¹cy siê las emituje do atmosfery ogromne iloœci dwutlenku wêgla, które w stratosferze
tworz¹ pokrywê ciepln¹. Drzewa
absorbuj¹ dwutlenek wêgla i produkuj¹ tlen, a ludzie niszcz¹ je
po to, by hodowaæ zwierzêta, których odchody wydzielaj¹ metan i
podtlenek azotu.

W 2002 r. w Polsce rolnictwo odpowiada³o za emisjê 22%
ca³kowitej iloœci metanu oraz za
emisjê 74% podtlenku azotu.
Gazy te charakteryzuj¹ siê wielokrotnie wiêkszym od dwutlenku wêgla potencja³em ocieplania
klimatu - metan powiêksza go
21-krotnie, a podtlenek azotu a¿
310-krotnie.
Nawozy i pestycydy stosowane w uprawach roœlin oraz metan z odchodów zwierz¹t maj¹
swój udzia³ w niszczeniu ochronnej warstwy ozonu, przez co
zwiêksza siê promieniowanie ultrafioletowe. Promieniowanie UV
m.in. uszkadza kie³ki nasion oraz
niszczy plankton roœlinny oceanów, produkuj¹cy a¿ 80% tlenu
na Ziemi.
6. Gazohydraty - ekologiczna
bomba zegarowa.
Dalsze podnoszenie siê temperatury ziemi mo¿e wywo³aæ
nieodwracaln¹ reakcjê ³añcuchow¹
wywo³an¹ uwalnianiem siê metanu 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 wiecznej zmarzliny. Dalsze podnoszenie siê temperatury mo¿e spowodowaæ nie tylko rozmarzanie kolejnych lodowców, ale i zmarzlin
Syberii i Alaski. Metan bêdzie
podnosi³ temperaturê Ziemi wywo³uj¹c kolejne zmiany i katastrofy
klimatyczne oraz rozmarzanie coraz g³êbszych z³ó¿ gazohydratów,
co mo¿e staæ siê nieodwracalnym
procesem ocieplania siê Ziemi i
zatrucia metanem wszystkich ¿yj¹cych istot.

Uczelnie w modnym opakowaniu
Rozmowa z Agnieszk¹ Szczepanek-Moskal
na temat
Trójwymiarowych Targów Edukacyjnych ACI
Czym ró¿ni siê trzecia edycja internetowych Targów
Edukacyjnych od dwóch poprzednich?

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 maturzystów wynika, ¿e oczekuj¹ oni informacji podanych w „atrakcyjnym
opakowaniu”. Ws³uchaliœmy siê w
ich g³osy, wyszliœmy naprzeciw ich
oczekiwaniom i prezentujemy edukacjê w wersji glamour. Internauci
mog¹ wiêc poznaæ ofertê kszta³cenia Placówek, wyszukaæ interesuj¹ce ich kierunki oraz specjalnoœci, a

przy okazji obejrzeæ
wideo, slideshow,
nawi¹zaæ kontakt
przez skype czy
pobraæ foldery w
PDF-ie na potrzeby
wydruku. Maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ zadawania pytañ, wyra¿ania opinii, komentowania.
Maturzysta nie pogubi siê
wœród tych wszystkich informacji?

Witryna jest atrakcyjna wizualnie, ale jednoczeœnie bardzo
przejrzyœcie zbudowana. Nikt nie
powinien siê czuæ zagubiony.

Zak³adka „Wystawcy”
prezentuj¹ca 3 hale
porz¹dkuje wszystkie
placówki, co pozwala internaucie w
³atwy sposób poruszaæ
siê pomiêdzy uczelniami licencjackimi,
magisterskimi, ofert¹
studiów podyplomowych, szko³ami policealnymi czy jêzykowymi. Samo wyszukiwanie szkó³ mo¿e odbywaæ siê na trzy sposoby: z poziomu multimedialnych animacji,
poprzez pasek menu oraz z wykorzystaniem wyszukiwarki. Co bardziej zniecierpliwionym z pewnoœci¹ u³atwi ona zadanie i pozwoli
zaoszczêdziæ czas, który mo¿na na
przyk³ad przeznaczyæ na udzia³ w
konkursach.

Wspomnia³a Pani o konkursach … jakie niespodzianki
ufundowali sponsorzy?

Wœród nagród mamy: bony pieniê¿ne na zakupy z centrach handlowych, zestawy kosmetyków, zaproszenia do restauracji, parków
rozrywki, wydawnictwa albumowe,
kursy jêzykowe, vouchery na kursy
internetowe. Wystarczy tylko odpowiedzieæ na bardzo proste pytanie,
podaæ swój e-mail, a póŸniej zajrzeæ
na stronê targow¹ i odszukaæ siebie wœród zwyciêzców.
Jakie uczelnie znajdziemy
wœród wystawców?

Trudno wymieniæ wszystkie placówki, 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 Warszawski, Uniwersytet Gdañski,
Uniwersytet Szczeciñski, Politechnikê Wroc³awsk¹, Politechnikê
Warszawsk¹, Akademiê GórniczoHutnicz¹ 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 targi maj¹ charakter internetowych
spotkañ na ¿ywo. PóŸniej prezentacje wszystkich Wystawców jeszcze pó³ roku pozostan¹ na stronie,
a na witrynie bêd¹ codziennie
pojawiaæ siê newsy o tematyce
edukacyjnej.
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QBǺE[JFSOJLVSPLV
XNJFǧDJF:PVHIBM MF
ǻƾDZN X ISBCTUXJF
:PSL  QS[F[ QSBXJF QÓ HPE[JOZ
PCTFSXPXBOP OB OJFCJF LPOUVSZ
NVSÓXNJFKTLJDI1PD[UFSFDIMB
UBDIXUZNTBNZNNJFKTDVQPKBXJ
TJǋPCSB[[BHBELPXZDISF[ZEFODKJ 
SZTVKƾDZDITJǋOBUMFNBKFTUBUZD[
OFHPMBTV
/JFNOJFKT[F E[JXB XJEZXBOP
XJOOZDIQBǝTUXBDIMJQDB
SPLV P  OBE SBOFN OJFEBMFLP
4USBMTVOEOBE#BUZLJFN /JFNDZ 
ǧXJBELPXJFQS[F[NJOVUPHMƾEBMJ
OBCǋLJUOZNOJFCJFQPSUSFUNJBTUB
[OBKEVKƾDFHPTJǋQPQS[FDJXOFKTUSP
OJFNPS[B8[ÓSCZUBLXZSBǺOZ 
ǻFCF[USVEVSP[QP[OBOPT[D[FHÓZ
GBTBEZHPUZDLJFHPLPǧDJPBNBSJBD
LJFHP%XBNJFTJƾDFQÓǺOJFK PLPP
HPE[JOZ   EXJF PTPCZ QS[FDIB
E[BKƾDFTJǋQPQBSLVX-JWFSQPPMV
EPTUS[FHZ XǧSÓE DINVS QSPêM
&EZOCVSHB NJNPJǻTUPMJDǋ4[LPDKJ
PENJBTUB#FBUMFTÓXE[JFMJEZTUBOT
 LJMPNFUSÓX 1JLBOUFSJJ UFNV
[EBS[FOJV EPEBKF GBLU  ǻF X EOJV
QPKBXJFOJBTJǋNJSBǻVX0HSPE[JF
;PPMPHJD[OZNX-JWFSQPPMVXZTUB
XJBOPNPEFMQBOPSBNZ&EZOCVSHB 
PD[ZNXSPLVXSBQPSDJFEMB
#SZUZKTLJFHP5PXBS[ZTUXBEPTQSBX
;BBXBOTPXBOFK/BVLJQPJOGPSNP
XBES%1ѮPNQTPO
*OOZOJF[XZLZQS[ZQBEFLNJB
TJǋ[EBS[ZǀXPLPMJDZHÓSZ.PVOU
'BJSXFBUIFSOB"MBTDF;KBXJTLPUP
PQJTB BNFSZLBǝTLJ QPT[VLJXBD[
[PUB  3JDIBSE ( 8JM*PVHICZ
%PXPE[ƾD ǻFNÓXJQSBXEǋ PLB
[B OBXFU GPUPHSBêǋ XZLPOBOƾ 
D[FSXDBSPLV0QJFXBOZQS[F[
TJFCJF NJSBǻ OB[XB t.JMD[ƾDZN
NJBTUFNu t4JMFOU $JUZu  4QSBXƾ
[BJOUFSFTPXBTJǋt/FX:PSL5JNFTu 
BKFEFO[E[JFOOJLBS[ZEPQBUS[ZTJǋ
XXJEPD[OZDIOB[EKǋDJVGSPOUBDI
EPNPTUXJXJFǻLPǧDJPÓXGSBHNFO
UVQBOPSBNZ#SJTUPMVmBOHJFMTLJFK
NFUSPQPMJJMFǻƾDFKQPESVHJFKTUSPOJF
"UMBOUZLV
.JNP Jǻ VXBǻBOP  ǻF EPT[P
EP PT[VTUXB  [BHBELB OJF [PTUBB
EP LPǝDB XZKBǧOJPOB ,JMLB MBU
QÓǺOJFK KFEFO [ D[POLÓX FLTQF
EZDKJ VEBKƾDFK TJǋ X QPCMJǻF HÓSZ
4U&MJBTOB"MBTDF $8ѮPSOUPO
TUXJFSE[J ǻFXSPLVXJE[JB
NJBTUPOBOJFCJFOJFEBMFLPPTBXJP
OFK .PVOU 'BJSXFBUIFS %XB MBUB
QÓǺOJFK QPEPCOZ PQJT QS[ZUPD[Z
LPSFTQPOEFOUt/FX:PSL5JNFTBu 

panorama OPOLSKA

KBL[BEPULOJǋDJFND[BSPE[JFKTLJFK
SÓǻEǻLJ;EVNJFOJNBSZOBS[FXZ
DJƾHOǋMJKFEZOZTVT[OZXOJPTFL ǻF
-ƾE$SPDLFSBCZNJSBǻFN
)JTUPSJB[OBEVǻPXJǋDFKQS[Z
QBELÓX PCSB[ÓX PECJKBKƾDZDI
TJǋ X MB[VS[F OJFCB 8 D[BTBDI
.BDIBCFVT[ÓX [BQJTBOP  ǻF HEZ
LSÓM TZSZKTLJ "OUJPDI ** XZCJFSB
TJǋEP&HJQUV DBB+FSP[PMJNBQS[F[
 EOJ XJE[JBB QǋE[ƾDF QPOBE
NJBTUFNSPUZKFǺEǺDÓXX[PUZDI
NVOEVSBDI  NBSDB  SPLV
QPE /PHFOU MF 3FUSP XF 'SBODKJ
PHMƾEBOP QPXJFUS[Oƾ CJUXǋ  LUÓ
SFK UPXBS[ZT[Z HPT USƾC  SǻFOJF
LPOJPSB[T[D[ǋLEPCZXBOFK
CSPOJ/BQBNJƾULǋ
UFHP OJF[XZLF
HP[EBS[FOJB

- # 'SFODI  LUÓSZ X GBOUPNJF
EPQBUS[ZTJǋEPNÓX VMJD LBUFES 
BOBXFUNFD[FUÓX8UZNTBNZN
D[BTJF P QPEPCOZN NJSBǻV QJTB
E[JFOOJLBS[MPOEZǝTLJFHPt8FFLMZ
5JNFTBOE&DIPu5SVEOPUV[BUFN
NÓXJǀPQS[ZXJE[FOJV
8SB[ [ VQZXFN D[BTV QPKB
XJZ TJǋ LPMFKOF SFMBDKF OB UFNBU
PCSB[ÓX XJEZXBOZDI OBE OBK
XJǋLT[ZNBNFSZLBǝTLJNTUBOFN
$[ǋǧǀ [ OJDI PQJTB X t$VEBDI
"MBTLJu E[JFOOJLBS[ "MFYBO
EFS #BEBN /B CBEBD[BDI

[OJLOƾ UBL TBNP OBHMF  KBL TJǋ
QPKBXJ4QSBXBXZKBǧOJBTJǋEVǻP
QÓǺOJFK  DIPǀ OJF EP LPǝDB /B
KBX XZT[P CPXJFN  ǻF USBHJD[OF
[BUPQJFOJFPLSǋUVGBLUZD[OJFNJBP
NJFKTDF UZMFǻFXPEMFHPǧDJ
LJMPNFUSÓXPE.BUBEPSB
8KBLJTQPTÓCǧXJBUPQS[FDIP
E[ƾDFQS[F[BUNPTGFSǋQS[FLB[VKF
XZSBǺOFPCSB[ZPCJFLUÓX[OBKEV

XSBǻFOJFXZXBSP[XBT[D[BKFEOP
PQVCMJLPXBOFUBN[EKǋDJF VLB[V
KƾDF OJFCP OBE MPEPXDFN .VJS
/BLMJT[ZVDIXZDPOB[PTUBBFH[P
UZD[OBPTBEBXTUZMVBGSZLBǝTLJN
CƾEǺB[KBUZDLJN ESZGVKƾDBXǧSÓE
PCPLÓX
;HPEOJF[MPLBMOZNJMFHFOEBNJ
QPEPCOJFXZHMƾEBKƾDBXZTQB[BUP
OǋBLJFEZǧXPENǋUBDIQPCMJTLJFK
[BUPLJ $[ZǻCZ OB êSNBNFODJF
QPKBXJBTJǋSFLPOTUSVLDKBNJFKTDB
PEMBU[OBKEVKƾDFHPTJǋQPEXPEƾ "
NPǻF QPEPCOJFKBLXXJFMVVEPLV
NFOUPXBOZDIPQPXJFǧDJBDI CZBUP
KFEZOJF[CJPSPXBIBMVDZOBDKB
NBSDBSPLVPLPPQÓ
OPDZ [BPHB TUBULV .BUBEPS [
#SFNZ [BVXBǻZB X PEMFHPǧDJ
PLPPNJM  LJMPNFUSB TUBUFL 
LUÓSZ[EBXBTJǋ[NBHBǀ[TJMOZN
T[UPSNFN#ZPUPDBLPXJDJFOJF
[SP[VNJBF QPOJFXBǻQPXJFS[DIOJ
NPS[B OJF NBST[D[Z OBKMǻFKT[Z
DIPǀCZ QPENVDI %[JXOZ TUBUFL
[OBKEPXBTJǋOBLVSTJFLPMJ[ZKOZN
J XT[ZTULP XTLB[ZXBP OB UP  ǻF
[EFS[FOJFPLSǋUÓXKFTUOJFVOJLOJP
OF8QFXOFKDIXJMJ[BPHBVKS[BB 
KBL X LBKVDJF LBQJUBǝTLJFK XJENB
HBǧOJF ǧXJBUP  XJEPD[OF EPUƾE
QS[F[PLOBJMVNJOBUPSÓX1PNJNP
OBKD[BSOJFKT[ZDIQS[FXJEZXBǝEP
LBUBTUSPGZ OJF EPT[P PCDZ PLSǋU

KƾDZDI TJǋ X UBL EVǻZDI PEMFHP NJFT[LBǝDZ NJBTUB VGVOEPXBMJ
ǧDJBDI %PUƾECSBLKFEOP[OBD[OFK OBXFUQPNOJL1S[ZUPD[NZKFT[D[F
KFEFO[EVNJFXBKƾDZQS[ZQBEFL
PEQPXJFE[JOBUPQZUBOJF
t0QJFSBKƾD TJǋ OB ǧXJBEFDUXJF
LJMLV PTÓC  [BTVHVKƾDZDI OB [B
;/*,"+Ĕ$:-Ĕ%
VGBOJFmQJTB$BNJMMF'MBNNBSJPO
8  SPLV EXBK BOHJFMTDZ X LTJƾǻDF t"UNPTGFSBu m NPHǋ
ǻFHMBS[F CSBDJB+BNFTJ+PIO3PTTP QPJOGPSNPXBǀPNJSBǻV LUÓSZXJ
XJFPELSZMJXQPCMJǻV8ZTQZ#Bē E[JBOPXNJFǧDJF7FSWJFST #FMHJB 
OBXQÓOPDOFK,BOBE[JFOJF[OBOZ X D[FSXDV  SPLV 1FXOFHP
XD[FǧOJFKMƾE%XBE[JFǧDJBQJǋǀMBU SB[V NJFT[LBǝDZ NJBTUB VKS[FMJ
QÓǺOJFK Uǋ TBNƾ XZTQǋ EPTUS[FH SBOLJFN OB OJFCJF XPKTLP  UBL
BENJSB .BUUIFX $ 1FSSZ  LUÓSZ XZSBǺOJF ǻFNPǻOBCZPSP[SÓǻOJǀ
PDIS[DJ Kƾ -ƾEFN $SPDLFSB 8 NVOEVSZBSUZMFS[ZTUÓX E[JBP PE
SPLV%POBME#.BD.JMBOOB LUÓSFHPPEQBEBPXBǧOJF[BNBOF
[MFDFOJF"NFSZLBǝTLJFHP.V[FVN LPP #Z UP QPSBOFL CJUXZ QPE
)JTUPSJJ/BUVSBMOFKQPEKƾXZQSB 8BUFSMPPu
0EMFHPǧǀ QPNJǋE[Z 8BUFSMPP
Xǋ  LUÓSFK DFMFN CZP PET[VLBOJF
XTQPNOJBOFHPDFMV1S[FETJǋX[Jǋ J 7FSWJFST XZOPTJ X MJOJJ QSPTUFK
DJFPLB[BPTJǋOJFBUXF1PNJNP  LJMPNFUSÓX 8 UZN NJFKTDV
QPEFKNPXBOJBXJFMVXZTJLÓXOJF EPQPXJFE[NZ  ǻF [OBOF Tƾ XZ
[OBMF[JPOP OJD[FHP QP[B QVTUZN QBELJ HEZNJSBǻFCZZXJEPD[OF[
BLXFOFN 8SFT[DJF QP QS[FQZ PEMFHPǧDJOBXFU JXJǋDFK
OJǋDJVLJMPNFUSÓXOB[BDIÓE LJMPNFUSÓX
.BD.JMBO[PCBD[Z[BSZTZD[FHPǧ 
DPNPHPTUBOPXJǀPELSZDJF3PT
.*"45"/"/*&#*&
TÓXJ1FSSZFHP+FEOBLKVǻXLSÓUDF
/JFLUÓS[Zê[ZDZ EFêOJVKƾ NJB
NJBPTJǋPLB[Bǀ ǻF-ƾE$SPDLFSB
VDJFLB QS[FE XZTBOZNJ OB KFHP TUBOBOJFCJFKBLP[BCVS[FOJBQPHP
TQPULBOJFT[BMVQBNJOJD[ZNGBUB EPXFMVCJMV[KǋPQUZD[Oƾ-BXSFODF
NPSHBOB1PǧDJHUSXBDBZE[JFǝ  ,SBVTTJ+PF1SBI LUÓS[Z[BKNVKƾ
B HEZ 4PǝDF [BT[P [B T[D[ZUZ TJǋ QSPDFTBNJ [BDIPE[ƾDZNJ X
XZSBǺOJF PE[OBD[BKƾDZDI TJǋ OB BUNPTGFS[F VXBǻBKƾ ǻFKFTUUPFGFLU
OJFCJF HÓS  XZTQB OBSB[ [OJLOǋB JOXFSTKJ  QPED[BT LUÓSFK XZUXB
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S[BOF Tƾ FGFLUZ QS[ZQPNJOBKƾDF
E[JBBOJFTPD[FXLJQP[XBMBKƾDFKOB
PHMƾEBOJFPCJFLUÓXPEEBMPOZDIP
TFULJNJM/BQS[ZLBEQPESÓǻOJL
XǋESVKƾDZQS[F[QVTUZOJǋ QBUS[ƾD
XIPSZ[POUUVǻOBEQJBTLJFN D[ǋ
TUPEPTUS[FHB[CJPSOJLXPEOZ DIPǀ
XPLPMJDZOJD[FHPUBLJFHPOJFNB
8T[ZTULJFNVXJOOFKFTUHPSƾDFQP
XJFUS[F LUÓSFEFGPSNVKFLT[UBUZJ
TQSBXJB ǻFOJFLUÓSFNJFKTDBXZEBKƾ
TJǋCZǀQPPǻPOF[OBD[OJFCMJǻFKOJǻ
XS[FD[ZXJTUPǧDJ;NǋD[POZVNZT
XǋESPXDB EPQJTVKF QP[PTUBF
T[D[FHÓZ 8ÓXD[BT  PQSÓD[ XJ
EPLVBLXFOVQJFMHS[ZNEPTUS[FHB
PCSB[QBMN QPESÓǻVKƾDƾLBSBXBOǋ
J XJFMCƾEZ +FTU UP PD[ZXJTUF EMB
LBǻEFHP  LUP LJFEZLPMXJFL EP
ǧXJBED[ZGBUBNPSHBOZ
/JF PE E[Jǧ XJBEPNP  ǻF X
BTUSPOPNJJ JTUOJFKƾ UBLJF QPKǋDJB
KBL BCFSSBDKB  CƾE QBSBMBLTZ D[Z
[BLS[ZXJFOJF D[BTPQS[FTUS[FOJ
8T[ZTULJFUF[KBXJTLBEPUZD[ƾSP[
CJFǻOPǧDJXZTUǋQVKƾDZDIQPNJǋE[Z
QPNJBSFN EPLPOBOZN OB PLP  B
XZOJLBNJ LUÓSFQP[XBMBKƾV[ZTLBǀ
CBEBOJB[VǻZDJFNCBSE[PEPLBE
OZDIOBS[ǋE[J0CSB[ZESZGVKƾDZDI
XǧSÓEPCPLÓXNJBTUSÓXOJFǻNP
HƾCZǀXZQBELPXƾUBLJFKSP[CJFǻ
OPǧDJ/JFOBMFǻZKFEOBLXZLMVD[Bǀ
UFPSJJ LUÓSFGFOPNFOZUFUVNBD[ƾ
XJOOZTQPTÓC
1PELPOJFDSPLVXt8FFLMZ
8PSME/FXTuQPEBOPJOGPSNBDKǋ 
ǻF [B QPNPDƾ LPTNJD[OFHP UFMF
TLPQV)VCCMFBVEBPTJǋXZLPOBǀ
[EKǋDJBPHSPNOFHPCJBFHPNJBTUB 
VOPT[ƾDFHPTJǋXQSÓǻOJLPTNJD[
OFKOBTLSBKV8T[FDIǧXJBUB
.JNP ǻF GPUPHSBêB OJF CZB
XZSBǺOB  B JOUFSQSFUBDKB KBTOFHP
PCJFLUVD[ǋTUPTQSBXJBUSVEOPǧDJ 
KFEFO [ CBEBD[Z TUXJFSE[J m 5P
NJBTUPKFTUS[FD[ZXJTUZN/JFCFN 
QPOJFXBǻ [OBOF OBN ǻZDJF OJF
[BJTUOJFKF X [JNOFK QS[FTUS[FOJ
QP[CBXJPOFKQPXJFUS[B#ZǀNPǻF
EPTUS[FHMJǧNZ HE[JFNJFT[LB#ÓH
0QJTUPmQS[Z[OBKNZmJǧDJFCBK
LPXZ TLBOJBKFEOBLEPSP[XBǻFOJB
KFT[D[FKFEOFKIJQPUF[Z0UÓǻOJFXZ
LMVD[POF ǻFXT[ZTULJFPCJFLUZPCTFS
XPXBOFOBOJFCJF UBLJFKBLOQ$VE
4PǝDBX'BUJNJF CJCMJKOFXOJFCP
XTUƾQJFOJF&MJBT[BJTGPUPHSBGPXBOF
QS[F[/"4"UBKFNOJD[FCJBFNJBTUP 
ƾD[ZKFEOPTƾPOFFMFNFOUFNǧXJB
EPNFKJOHFSFODKJ[JOOFHPXZNJBSV
ǻZXZNEPXPEFN ǻFJTUOJFKFXJǋDFK
ǧXJBUÓXOJǻOBT[JLPOUBLUQPNJǋE[Z
OJNJKFTUNPǻMJXZ
,UPXJF NPǻFHE[JFǧEBMFLP X
OJF[OBOFKHBMBLUZDF OBOJFCPTLP
OJF QPKBXJBKƾ TJǋ [JFNTLJF EPNZ 
LPǧDJPZPSB[XJFǻF 
80+$*&$)$)6%;*ĳ4,*
13;&.:4"8/08",084,*
v/*&;/"/:Ľ8*"5w
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PROSTO Z CHIN
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„W 12 Dni Dooko³a Chin” i „Tropem Zaæmieñ
S³oñca” to dwie wystawy fotograficzne,
które mo¿na ogl¹daæ w Solaris Center
(Opole, Plac Kopernika 16).
dos³ownie. Zachwycaj¹ce krajobrazy, t³oczne miasta pe³ne ¿ycia, piêkni 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 Andrzej £apety.
Wystawa „Tropem Zaæmieñ S³oñca” prezentuje zaæmienia ca³kowite obserwowane z Madagaskaru,
Turcji, Syberii i Chin, zaæmienia obr¹czkowe, które wyst¹pi³y na terenie Islandii i Hiszpanii oraz przygotowania do prowadzenia ich obserwacji. Autorami zdjêæ s¹ cz³onkowie Stowarzyszenia „Obserwuj Zaæmienia”: 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-

la odwiedzaj¹cych opolsk¹ galeriê przygotowano prawie
sto zdjêæ. Czêœæ z nich portretuje 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 Mistrza Sieci w Suzhou zwanym „Wenecj¹ Wschodu”, s³ynn¹ Jaskiniê
Trzcinowego Fletu, wzgórze Tr¹by
S³onia, „Zielone Miasto” w Guilin,
Hong Kong noc¹, panoramê rzeki
Li, stoj¹ca w pe³nym rynsztunku bojowym Armiê Terakotow¹ pierwszego cesarza Chin, pokaz tradycyjnych
tañców z epoki Tang, s³ynny stadion olimpijski i Pa³ac Letni w
Pekinie oraz najd³u¿sz¹ na œwiecie
fortyfikacjê – Mur Chiñski.
Chiny to kraj niezwykle barwny zarówno w przenoœni, jak i

REKLAMA
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rzystywaliœmy analogowy aparat z
klisz¹ fotograficzn¹, dopiero póŸniej
u¿ywaliœmy aparatu cyfrowego – mówi
Tymon Kretschmer. – Jako obiektywy 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 zaæmienia. Na pojedynczej klatce kliszy czy na pojedynczym pliku z
aparatu cyfrowego nie da siê zarejestrowaæ rzeczywistego obrazu zaæmionego 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.
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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
W tropikach drzewa utrzymuj¹
liœcie ca³y rok. Na naszych szerokoœciach geograficznych niezmiennie
zielone pozostaj¹ tylko drzewa iglaste. Ga³êzie i konary drzew liœciastych jesieñ oga³aca z liœci. W³aœciwie dlaczego tak siê dzieje?
– Botanicy od dawna wiedzieli, ¿e ju¿ jesieni¹ w liœciach ograniczona zostaje fotosynteza, czyli
produkcja substancji niezbêdnych
do ¿ycia i wzrostu drzewa. Wraz
ze spadkiem temperatur chlorofil,
zielony barwnik odpowiedzialny za
barwê liœci i warunkuj¹cy fotosyntezê, zostaje wycofany, a jego
miejsce zajmuj¹ inne barwniki dot¹d ukryte – mówi dr Krzysztof Spa³ek z Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego.
To w³aœnie owe karoteny, ksenofile maluj¹ dêby i buki na czerwono, brzozy na ¿ó³to. Po kilku
tygodniach w ogonkach liœci zarysuje siê cienka linia demarkacyjna. W tym miejscu, po którejœ z
jesiennych zawieruch liœæ z³amie
siê i odpadnie. Drzewo prze¿yje
do nastêpnej wiosny dziêki zapasom skoncentrowanym w specjalnych strukturach - tkankach spichrzowych. Wszystkie te zmiany
to jednak tylko ewolucyjna adaptacja, bêd¹ca wymuszonym efektem dostosowania siê drzew liœciastych do presji klimatycznej œrodowiska – zmniejszenia emisji œwiat³a 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 geograficznych œwiat³a jest doœæ, by fotosynteza 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. Botanicy doszli do wniosku, ¿e musi istnieæ jeszcze jakiœ czynnik wymuszaj¹cy tak kosztown¹ strategiê przetrwania.
Ostatecznie kwestiê tê rozstrzygn¹³ fizyk David Geates, który odda³
swoj¹ œcis³¹ wiedzê na s³u¿bê botaniki. Geates wyszed³ z za³o¿enia, ¿e
¿ywe organizmy roœlin i zwierz¹t poœród wszystkich ¿yciowych trosk zabiegaæ musz¹ o jedn¹ koniecznoœæ
– zachowanie bilansu termicznego.
– Innymi s³owy u wszystkich ¿ywych organizmów musi byæ zachowana typowa dla nich temperatura
bêd¹ca wypadkow¹ ciep³a przyjmowanego i oddawanego. Drzew dotyczy to równie¿. Przekroczenie
pewnych termicznych granic w któr¹kolwiek stronê oznacza œmieræ
drzewa – wyjaœnia dr Spa³ek.
To w³aœnie za³o¿enie sta³o siê
punktem wyjœcia dociekañ Geatesa,
a przeprowadzone przez niego doœwiadczenia ze srebrnymi makietami liœci, które poddawa³ pr¹dom po-

wietrza o ró¿nej szybkoœci i temperaturze potwierdzi³y s³usznoœæ tych
za³o¿eñ.
– Okaza³o siê, szeroki i p³aski
liœæ w strumieniu ch³odnego powietrza gwa³townie traci ciep³o, co
powodowa³o nadmierne wych³odzenie ca³ego drzewa. Zim¹ takie straty
bez mo¿liwoœci ich zrekompensowania mog³yby okazaæ siê zabójcze. Drzewom liœciastym nie pozostaje wiêc nic innego jak zrzucaæ liœcie – wyjaœnia dr Spa³ek.
Inaczej dzieje siê z ig³ami, które
zreszt¹ s¹ tylko inn¹ form¹ liœcia.
Ich srebrne makiety w tunelu aerodynamicznym wypromieniowywa³y ciep³o znacznie wolniej i we
wszystkich kierunkach, równie¿ w
stronê s¹siednich igie³, ograniczaj¹c tym samym straty energii. Fotosynteza sosny nie jest wprawdzie tak wydajna jak produkcja klonu, ale przebiega nieprzerwanie i
na d³u¿sz¹ metê ta strategia przynosi dobre wyniki.
Wystarczy spojrzeæ na mapê
– granica lasów iglastych siêga
znacznie dalej na pó³noc, ni¿ lasów liœciastych. Równie¿ w górach zasiêgi drzew iglastych s¹
wiêksze ni¿ liœciastych. W tropikach nie ma podobnych dylematów – ciep³a i wody jest tam pod
dostatkiem, st¹d te¿ liœcie osi¹gaj¹ nie tylko gigantyczne rozmiary, 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.

REKLAMA

MÊ¯CZYZNI
Bronis³aw – ze s³ow. broni¹cy s³awy. Cechuje go nie tylko rozwaga,
ale te¿ silna osobowoœæ. Nienawidzi plotek i pomówieñ. Jako dziecko sprawia k³opoty wychowawcze,
ale za to w wieku doros³ym jest
doskona³ym opiekunem rodziny.
Sport: jazda konna, pi³ka no¿na, biegi
*
Julian – stworzony do odbierania medali i rozg³osu. Wtedy czuje
siê najlepiej. Na sukces pracuje solidnie i z uporem zmierza do celu.
We wszystko anga¿uje siê ca³ym sercem, mimo ¿e nie przecenia swoich 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 rezultaty. Najczêœciej kieruje siê zdrowym rozs¹dkiem.
Sport: p³ywanie, szermierka,
zapasy
*
Stefan – z grec. znak zwyciêstwa. Nie znosi kompromisów i dlatego jest w stanie wiele œcierpieæ,
by osi¹gn¹æ sukces. Nie boi siê
ryzyka i czêsto lekcewa¿y ostrze¿enia. Po pora¿ce na nowo podejmuje wyzwanie. Œmia³o bierze
udzia³ w nowych wyzwaniach. Rzadko siê poddaje.
Sport: koszykówka, ¿u¿el, pi³ka no¿na

KOBIETY
Adrianna – z ³ac. jest œwietn¹ negocjatork¹, która ceni ¿ycie w luksusie i dobrobycie. Czasami zbyt d³ugo chowa urazê.
Zrobi wszystko, aby osi¹gn¹æ

sukces. Najczêœciej jest on powi¹zany ze zdobyciem wysokiego
statusu materialnego.
Sport: aerobik, p³ywanie, tenis
*
Aldona - uœmiech i ¿yciowy
optymizm zjednuj¹ jej licznych przyjació³. Najlepiej sprawdza siê w
naukach œcis³ych, poniewa¿ jej siln¹ stron¹ jest logiczne myœlenie.
Jest znakomit¹ pani¹ domu. Partnera obdarza gor¹cym uczuciem
pe³nym oddania.
Sport: siatkówka, narciarstwo,
wspinaczka
*
Izabela - z hiszp. Bóg m¹ przysiêg¹. Nie znosi prostactwa i z³ego
gustu. Jest niezwykle dok³adna, stara
sie wszystko wype³niaæ perfekcyjnie. Ma olbrzymie zdolnoœci jêzykowe i dlatego nauka nie sprawia
jej problemu. Nale¿y do ludzi wszechstronnie utalentowanych, które
³atwo osi¹gaj¹ zamierzone cele.
Sport: ¿eglarstwo, wioœlarstwo,
gimnastyka
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Insulina znowu dro¿sza

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

Wizyta w aptece to dziœ wydatek od kilku do kilkudziesiêciu z³otych wiêkszy ni¿ jeszcze miesi¹c temu. Pacjent
chory na cukrzycê zap³aci za miesiêczn¹ terapiê zagraniczn¹ insulin¹ prawie 100 z³otych. To nawet
do dwóch razy wiêcej. Dla wielu pacjentów za du¿o.

Wszystko za spraw¹ rabatów,
których producenci i hurtownie chêtnie udzielali np. jako premiê za
zwiêkszanie sprzeda¿y.
Od paŸdziernika 2008 zaczê³o
obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie Ministra 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 odp³atnoœæ 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 koniecznoœæ.
W Polsce z insuliny korzysta ok.
500 tys. pacjentów. Dla wielu z nich
wydatek 100 z³otych na miesiêczn¹
kuracjê, to czêsto wystarczaj¹cy powód by przerwaæ leczenie. Czêœæ z
nich decyduje siê na zmianê preparatu na tañszy.
KOM

Cukrzyca równie œmiertelna jak AIDS

Nie wiedz¹,
¿e s¹ chorzy

Nauru
20,4%
Bahrain 17,2%
Emiraty Arabskie
Kiribati 17,2%
Kuwejt 16,8%
Singapur 16,6%
Polska 16,6%
Mauritius 16,2%
Indie
14,2%
Japonia 13,0%

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 przebudzeniu. Okulista skierowa³ mnie
natychmiast do szpitala. Tam spêdzi³am 3 miesi¹ce. Pierwszy rzut by³
bardzo silny, pojawi³y siê k³opoty
ze s³uchem, równowag¹. Po rezonansie magnetycznym us³ysza³am
diagnozê: stwardnienie rozsiane.
Co wiedzia³a pani o tej chorobie?

Niewiele. By³am wolno wtajemniczana, jak trudno odnaleŸæ
siê w nowej rzeczywistoœci, kiedy rano zesztywnia³e miêœnie nie

2 0,4%

,2 %
,2 %
,2 %
,%
,%
,%
,2 %
4,2%
,0%

10 pañstw, w których zanotowano najwy¿szy odsetek
wystêpowania upoœledzonej tolerancji glukozy w doros³ej
populacji
Ÿród³o: IDF

Cukrzyca jest jednym z najgroŸniejszych schorzeñ cywilizacyjnych. Lekarze alarmuj¹, ¿e rozprzestrzeniaj¹ca
siê w bardzo szybkim tempie choroba
spo³eczna, mo¿e staæ siê epidemi¹ XXI
wieku. Liczba umieraj¹cych na cukrzycê jest zbli¿ona do liczby ofiar epidemii
AIDS.
Zwi¹zane z ni¹ groŸne powik³ania
s¹ coraz czêstszymi przyczynami zgonów. Do tej pory w Polsce cukrzyca zaatakowa³a blisko 2 miliony Polaków,
jednak zdaniem lekarzy, cierpi na ni¹
coraz wiêcej osób, które mog¹ jeszcze
o tym nie wiedzieæ, poniewa¿ cukrzyca przez wiele lat swojego przebiegu
mo¿e nie dawaæ ¿adnych objawów.
Szacuje siê, ¿e liczba diabetyków podwaja siê co oko³o 15 lat.
Z cukrzyc¹ mo¿na ¿yæ normalnie,
lecz pod warunkiem, ¿e przestrzega siê
zaleceñ lekarza i zmieni dotychczasowy styl ¿ycia. Nieleczona cukrzyca
uszkadza wiele narz¹dów i ich funkcji.
GroŸne powik³ania dotycz¹ m.in. wzroku, nerek, mózgu, serca, a w konsekwencji 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 prowadzi dok³adnych rejestrów pacjentów, dlatego te¿ szacuje siê, ¿e cukrzyków 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 cukrzyc¹ typu 2 (90%). Oko³o 30% chorych z tej grupy równie¿ wymaga leczenia insulin¹. Wœród nich dominuj¹
kobiety.
Cukrzyca jest trudna do zdiagnozowania g³ównie dlatego, ¿e na pocz¹tku
jej przebiegu nic nie boli. Pierwszym
objawem mo¿e byæ jedynie pragnienie,
sennoœæ lub czêstsza potrzeba oddawania 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 prawid³owe leczenie. Wiêkszoœæ diabetyków szuka pomocy lekarskiej dopiero wówczas, gdy choroba ju¿ znacznie im dokucza i ogranicza normalne
funkcjonowanie.
MED

pozwalaj¹ wstaæ z ³ó¿ka, a w g³owie jest tylko jedna przera¿aj¹ca
myœl: ju¿ nigdy sama nie zrobiê
najprostszych rzeczy. Umys³ na
zimno ocenia sytuacjê. Trzeba nauczyæ go innego myœlenia. To jest
bardzo trudne. Dwa s³owa by³y
wtedy najwa¿niejsze: warto i trzeba. Tak dosz³o do tego, ¿e zrobi³am sobie fili¿ankê kawy. Nigdy
tak cudownie nie pachnia³a. By³
to symbol mojego nowego otwarcia na œwiat.
Jaki jest ten œwiat?

U³o¿ony, ale i zagoniony. To
cecha charakteru i w³aœciwoœæ zawodu. 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 zagoœci³a przypadkowo, ktoœ wyje¿d¿a³ na
krócej, ktoœ na d³u¿ej, zwierzak zostawa³ 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

Rozmowa
z Izabel¹
Czarneck¹,
przewodnicz¹c¹
Polskiego
Towarzystwa
Stwardnienia
Rozsianego

no jeszcze leku, który doprowadzi³by
do wyleczenia stwardnienia rozsianego. Ale skoro jest lek, który pozwala normalnie ¿yæ, nie mo¿na
tego leku odmawiaæ
tym, którzy go poStwardnienie
Ile osób korzysta z
trzebuj¹.
rozsiane polega na
now oczes nych
tworzeniu siê
Kim s¹ polscy pametod leczenia?
w obrêbie mózgu
cjenci chorzy na
W Polsce tylko
i rdzenia
SM? Jaki jest ich
dwa procent chorozsianych ognisk
rych na SM leczy
portret socjolopatologicznych,
giczny?
siê nowoczesnymi
które uszkadzaj¹
Nie ma badañ,
medykamentami
czynnoœci komórek
które pozwoli³yby odimmunomoduluj¹cyi w³ókien nerwowych.
powiedzieæ na to pymi. Narodowy FunPrzyczyna zmian
tanie. Wiadomo, ¿e
dusz Zdrowia zachorobowych nie jest
choroba zaczyna siê
przesta³ naboru do
znana. Rozpoczyna
rozwijaæ u ludzi m³oprogramu terapeusiê najczêœciej
dych, miêdzy 20 a 40
tycznego przy zastomiêdzy 20 a 40
rokiem ¿ycia. Dramasowaniu octanu glarokiem ¿ycia
tyczny list z proœb¹
tirameru. Tym sai przebiega
o pomoc napisa³a niemym lek ten przez okresami nasilania
dawno do Towarzysta³ byæ dostêpny
siê objawów
stwa matka szesnanawet w ramach
chorobowych
stoletniej dziewczyny,
specjalnego prograi ich czêœciowego
u której zdiagnozowamu, dla niewielkiej
ustêpowania,
no SM. To pokazuje,
liczby chorych, dla
prowadz¹c
¿e choroba atakuje coktórych jest jedyn¹
stopniowo do coraz
raz wczeœniej. Ofidesk¹ ratunku utrzyciê¿szego
cjalne statystyki
mania siê na poinwalidztwa.
mówi¹, ¿e w Polsce
wierzchni normalnechoruje na SM oko³o
go ¿ycia.
60 tys. osób. To tyle, ile mieszkañców liczy œredniej wielkoœci
Dlaczego program zosta³
miasto na mapie Polski. Gdyby
wstrzymany?
Nast¹pi³o to na skutek rekomen- mieszkali w nim chorzy na SM dla
dacji wydanej przez Radê Konsul- ka¿dego z nich oznacza³o by to
tacyjn¹ Agencji Oceny Technolo- posiadanie karty sta³ego pobytu.
Z SM nie
gii Medycznych, która uzna³a, ¿e
mo¿na siê wybrak jest dostatecznych doh na do
c
y
r
o
leczyæ. Mo¿e
wodów na skutecznt ch ostêp
kiedyœ bêdzie to
noœæ medyczn¹
proce ne ma d w
a
w
ó
a
d
i
mo¿liwe. Dziœ nouzasadniaj¹c¹
s
ek
Tylko ienie roz cznych l
woczesna farmakoterapia
ponoszen
y
t
d
s
r
i
l
a
a
j
daje chorym na stwardnienie
nie koszstw spec
rozsiane nowoczesne leki, które
tów z pieniêdzy publicznych. Europa Zachod- s¹ szans¹ bycia równoprawnymi
nia od dawna uznaje octan glatira- i pe³nowartoœciowymi cz³onkami
meru za standard leczenia SM. Eu- spo³eczeñstwa. Tyle tylko, ¿e nasza
ropejscy specjaliœci nie maj¹ co do opieka zdrowotna ogranicza tê
tego w¹tpliwoœci, nasi zg³aszaj¹ szansê.
MIR
swoje zastrze¿enia. Nie wynalezio-

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

REKLAMA

Do tej pory insuliny
oferowane przez producenta
w cenie ok. 30 z³ w aptece
mog³y kosztowaæ 15 z³,
a nawet symboliczny 1 grosz.
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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.
rojektor wyœwietla³
mapê Katowic i
okolicznych miast
na du¿ym ekranie.
Na czerwono zaznaczono na
niej punkty, które oszust
Majewski podawa³ jako swoje adresy zamieszkania. Do tej pory
wszystkie okaza³y siê fa³szywe.
– To droga donik¹d – powiedzia³ zdecydowanym tonem starszy
sier¿ant Grzegorz Piaskowski.
Sprawa by³a zagmatwana.
Portal Allegro poinformowa³ komendê o du¿ym oszuœcie dzia³aj¹cym na terenie Œl¹ska. W zespole
szybko nadano mu ksywê Majewski – od jednego z nicków, jakich
u¿ywa³ przy wy³udzeniach. Fa³szywych kont Majewski za³o¿y³ w tym
czasie ponad dziesiêæ. Pos³uguj¹c siê
g³ównym – Mmajewski70 – oszuka³ a¿ 120 osób.
Zawsze dzia³a³ w podobny sposób: 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 lokalizacje, najczêœciej w ubo¿szej czêœci miasta, gdzie na klatkach brak
domofonów. To daje mu ³atwy dostêp do skrzynek pocztowych. Nastêpnie zak³ada konto na Allegro,
podaj¹c jako swój adres skrzynki,
do której uzyska³ dojœcie. Allegro
wysy³a na niego
list aktywacyjny...
i gotowe – z³odziej ma aktywne
konto, które nie
jest fizycznie powi¹zane z jego
osob¹. W ten sam
sposób oszust
mo¿e za³o¿yæ niepowi¹zane z nim
konto bankowe.
– Na pocz¹tku logowa³ siê z
kawiarenek internetowych. Potem
u¿ywa³ Neostrady. Sprawdziliœmy
zarejestrowanych u¿ytkowników,
ale wydaj¹ siê z oszustwami zupe³nie niepowi¹zani. Przypadkowi goœcie. Mo¿liwe, ¿e siê do nich
w³ama³ – wyjaœnia³ starszy sier¿ant Piaskowski.
Zostaj¹ bankomaty, z których Majewski wyp³aca³ pieni¹dze. Niestety, nie ma jednego ulubionego, a
miejsc, w których podejmowa³ gotówkê, jest co najmniej siedem. Nie
wiemy, kim jest ten goœæ ani jak

P

sprawca wyp³aca j¹ prawie w ca³oœci. Robi to w jednym z kilku ulubionych bankomatów.
Ostatni element tej uk³adanki
dostarczy³ sam Majewski. Wystêpuj¹c pod jednym ze swoich nicków
na Allegro, poda³ w opisie aukcji
telefon kontaktowy do siebie. Zrobi³ to zapewne przez roztargnienie.
Na taki ruch tylko czeka³ starszy sier¿ant Piaskowski, który w pewien
marcowy ranek wrêczy³ Kubiakowi
ma³¹ karteczkê.

wygl¹da. W takich warunkach zasadzka wydaje siê nie mieæ sensu.

TROP Z CHORZOWA

Po kilku miesi¹cach pojawi³y siê
dwa nicki, których u¿ywa³ Majewski: SuperBogatyPan i Skorusek. One
z kolei prowadz¹ do kilkunastu
innych nicków – albo poprzez numer
konta bankowego, albo przez sposób logowania. Poza tym mechanizm
oszustwa jest identyczny. Goœæ zak³ada fa³szywe konta na Allegro. Na
razie sprzedaje chiñsk¹ tandetê, ¿eby
zebraæ pozytywne komentarze, ale
nied³ugo przyjdzie czas na ¿niwa.

Zachodniopomorscy policjanci zatrzymali w
Szczecinie mieszkaj¹cych w Lêborku braci: 33letniego Tomasza S. i 26-letniego Sebastiana S. którzy wy³udzili od kilkudziesiêciu uczestników aukcji internetowej Allegro oko³o 100 tys.
z³. Korzystali g³ównie z kawiarenek internetowych; pos³ugiwali siê aukcyjnymi kontami: „ferrari rosso”, „kotlet schabowy9”, „ phonedom”,
„jakaona”.
Po za³o¿eniu konta u¿ytkownika na serwerze aukcyjnym bracia najpierw „wyrabiali” sobie dobr¹ opiniê sprzedaj¹c na aukcji drobiazgi, 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.

HAKER

Przeszukanie dysku twardego
laptopa odby³o siê zgodnie z procedur¹: w laboratorium – ¿eby nie straci³ mocy dowodu. Znaleziono na nim
narzêdzia hakerskie do ataków na
sieci bezprzewodowe oraz programy do przechwytywania hase³ do
kont email, kont bankowych, a nawet do kont na Allegro.
Porównuj¹c dane z komputera
oszusta z jego notatnikiem, odkryto jeszcze jeden w¹tek przestêpczej dzia³alnoœci Majewskiego.
Okaza³o siê, ¿e
czêœæ kont nie
17-letni mieszkaniec woj. Podkarpackiego w³amywa³ siê na konta innych zosta³a przez
u¿ytkowników platformy aukcyjnej Allegro i wystawia³ z nich aukcje, za które niego za³o¿ona
otrzymywa³ pieni¹dze, jednak jak nie trudno siê domyœliæ sam obiecanego to- (z wykorzystaniem fa³szywej
waru nie wysy³a³.
W trwaj¹cej od czerwca br. dzia³alnoœci przestêpczej w³amywacz stosowa³ to¿samoœci), ale
dwie techniki w³amywania siê na konta, pierwsza z nich polega³a na odgady- po prostu przewaniu hase³ bazuj¹c na loginach innych u¿ytkowników. Druga by³a ju¿ nieco jêta – poprzez
bardziej wyrafinowana, podszywaj¹c siê pod administratora serwisu Allegro drog¹ w ³ a m a n i a d o
sieci i kradzie¿
Pomóg³ przypa- mailow¹ ¿¹da³ potwierdzenia has³a.
hase³. Wydaje
dek. W czasie jedsiê, ¿e to nienego z rutynowych
– To jego telefon – powiedzia³. mo¿liwe, bo przecie¿ zarówno
patroli policjant z Chorzowa spostrzeg³ mê¿czyznê, który zaparkowa³ – Konto Majewskiego jest pe³ne. banki, jak i Allegro stosuj¹ bezobok budki telefo- Dziœ albo jutro bêdzie podejmowa³ pieczny protokó³ HTTPS, którego
nicznej i uruchomi³ kasê. Jeœli w³¹czy komórkê, zasto- szyfrowanie jest nie do sforsowania nawet dla hakerów. Jak zwylaptopa. Podejrze- sujemy nawigator.
kle jednak pomogli sami poszkowaj¹c – oczywiœcie
POMOC
OD
dowani i spryt oszusta.
ca³kowicie b³êdnie
NAWIGATORA
Odbywa³o siê to tak: Majewski,
– ¿e kierowca kradNastêpnego dnia rano Pia- pods³uchuj¹c kogoœ, przechwytywa³
nie impulsy telefoniczne, policjant skowski odetchn¹³, poniewa¿ najpierw jego adres email oraz hasporz¹dzi³ notatkê okaza³o siê, ¿e Majewski w³¹czy³ s³o do skrzynki pocztowej. Te dane
s³u¿bow¹, zapisuj¹c telefon – mogli wiêc u¿ywaæ nie s¹, niestety, szyfrowane podm.in. numer samo- nawigatora. Jest to system us³ug, czas przesy³ania, wiêc nie jest to
chodu. Notatka tra- które ka¿dy operator telefonii problem, jeœli dysponuje siê odpofi³a na komendê po- komórkowej musi udostêpniæ wiednim programem hakerskim.
Maj¹c email, Majewski sprawdza³,
licji w Chorzowie. policji. Korzysta siê z tego proTam funkcjonariu- sto: pracownik operacyjny wysy- czy osoba o takim adresie ma konto
sze powi¹zali ow¹ ³a zapytanie o konkretny
sytuacjê z w³amy- numer SMS-em, a po chwili
Poznañski s¹d rejonowy aresztowa³ 25waniem do sieci operator przysy³a odpoletniego podejrzanego o oszukanie kilkudziebezprzewodowych i przekazali no- wiedŸ ze wspó³rzêdnymi
siêciu osób na ok. 27 tys. z³. Podszywaj¹c siê
tatkê do zespo³u Kubiaka. Na wszelki poszukiwanej komórki.
pod inne osoby oferowa³ na swoich aukcjach
Obserwuj¹ca bankomat
wypadek ustalono to¿samoœæ kierowcy, bo na razie nie by³o podstaw, ekipa zadzwoni³a z infor- telefony komórkowe, jednak¿e po otrzymaaby obj¹æ go œciœlejsz¹ kuratel¹ – macj¹, ¿e telefon Majewskie- niu pieniêdzy nie wysy³a³ towaru swoim ofiaprzecie¿ u¿ywanie laptopa w pobli- go jest gdzieœ w pobli¿u. Pia- rom.
Aresztowany Szymon K. zarejestrowa³ kil¿u budki telefonicznej nie jest prze- skowski wys³a³ kolejne zastêpstwem. W tym samym czasie pytanie do nawigatora. Od- kanaœcie kont - na cudze nazwiska i adresy.
zespó³ Kubiaka obserwuje konta powiedŸ bez zmian: telefon Wybiera³ osoby, do których skrzynek pocztobankowe Majewskiego i ustala, ¿e Majewskiego ci¹gle w³¹czo- wych by³ ³atwy dostêp. Nastêpnie wykrada³ z
ma on pewien zwyczaj: gdy kwota ny i ci¹gle w okolicy. Tylko nich korespondencjê - przesy³an¹ na nazwiz oszustw przekroczy okreœlony próg, gdzie? Niedaleko sta³ samo- ska osób, pod które siê podszywa³. Podawa³
chód. Typ i kolor odpowia- adresy e-mailowe i numery kont bankowych,
da³ temu, o którym donosi³ zak³adanych na nazwiska ofiar.
meldunek chorzowskiej policji. Rejestracja te¿. Poza tym facet na Allegro albo w banku. Jeœli tak,
w œrodku korzysta³ z laptopa. Za- to próbowa³ siê na nie zalogowaæ,
trzymanie nie wygl¹da³o spektaku- u¿ywaj¹c has³a do skrzynki pocztolarnie, bo Majewski by³ kompletnie wej. Najczêœciej mu siê udawa³o,
poniewa¿ – jak wynika z policyjnej
zaskoczony.
Przy podejrzanym znaleziono analizy – a¿ 80% u¿ytkowników u¿ykartê bankomatow¹ pasuj¹c¹ do wa³o tego samego has³a zarówno do
konta Majewskiego, telefon, które- poczty, jak i do innych serwisów.
Na podstawie materia³u dowogo numer pojawi³ siê na jednej z
jego aukcji, oraz prawdziw¹ dowo- dowego przedstawiono Majewskiedow¹ bombê – notatnik, w którym mu zarzuty oszustwa, uzyskiwania
oszust prowadzi³ coœ w rodzaju ewi- informacji dla niego nieprzeznaczodencji (jakie konta ma obecnie ak- nych oraz nielegalnego u¿ywania protywne, jakie s¹ ju¿ zablokowane, gramów komputerowych.
ONET.PL
jakie planowa³ za³o¿yæ).
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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
aczê³o siê banalnie – gor¹czka 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 tabletkach pyralginy ¿o³¹dek coraz mocniej siê buntowa³, gor¹czka dokucza³a, od niedzieli targa³y mn¹ wymioty, 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 skierowanie do szpitala na oddzia³ chirurgiczny. Nawet pi¿amy nie mia³am
przy sobie. Myœla³am, ¿e szybko mnie
zdiagnozuj¹ i wrócê do domu. Na korytarzu min¹³ mnie m³ody ch³opak o
wygl¹dzie gimnazjalisty. To by³ chirurg
Miko³aj Babiszkiewicz. Bardzo rzeczowy, dociekliwy, zleci³ natychmiast dodatkowe badania i rozwia³ z³udzenia.
–- Zostanie pani w szpitalu.

Z

OCZEKIWANIE
Lekarze oœwiadczyli, ¿e woreczek
¿ó³ciowy mam do wyciêcia.
W tym samym czasie kilka sal
dalej le¿a³ Bo¿ydar Bibrowicz, mi³oœnik przyrody i sztuki. Od jego ¿ony
wiedzia³am, ¿e jest w ciê¿kim stanie. Dopiero po wielu dniach dowiedzia³am siê, ¿e umieraliœmy razem, tyle ¿e on ju¿ nie wróci³. Póki
¿y³, zachodzi³am do niego, ale spa³,
otoczony najbli¿sz¹ rodzin¹. Dostawa³ silne œrodki nasenne i przeciwbólowe. Chcia³am za¿artowaæ w
pi¹tek wieczorem, ¿e w teatrze jest
koncert, na który tak bardzo czekaliœmy, a my wybraliœmy szpital. Sama
mia³am coraz mniej si³. – Bojê siê

znieczulenia, bo tak d³ugo siê wybudzam – 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 komiczny „wulkan” na czubku g³owy – praktyczna fryzura na stó³ operacyjny. Najbli¿si eskortuj¹ mnie do drzwi bloku
operacyjnego. Po pó³torej godziny odzyskam przytomnoœæ.

B£OGOSTAN
Na sali operacyjnej anestezjolo¿ka z rosyjskim akcentem wypytuje
mnie o dawne choroby. Znieczula.
Czujê ciêcie, grzebanie we wnêtrznoœciach, widzê ten wyciêty woreczek i od tego momentu film mi
siê urwa³ na piêæ dni.
Kiedy otworzyli mi brzuch okaza³o siê, ¿e mam stany zapalne od
nerek po p³uca i sepsê. W najgorszym stanie by³a otrzewna. Do tego
powiêkszone serce i w¹troba. – W
trakcie operacji – córka powie mi
po tygodniu – ucieka³aœ im z ciœnieniem poni¿ej 50.
Wtedy dopiero dowiedzia³am siê,
¿e umiera³am. Po ponad dwóch godzinach lekarze wyszli z sali operacyjnej i powiedzieli moim bliskim:
„Zrobiliœmy wszystko, co do nas nale¿a³o. Reszta w rêkach Boga”. Przez
kilka dni powtarzali to samo, a ja niczego nieœwiadoma, le¿a³am nieprzytomna pogr¹¿ona w jakiejœ czerni.
Chcia³am w tej czerni pozostaæ, by³o
tam cicho, spokojnie, bez bólu, niczego nie czu³am poza b³ogostanem.

Dziwne, bo
normalnie
kocham
œwiat³o.
M ó j
b³ogostan
nijak siê
mia³ te¿ do
tego, co obserwowa³y
pielêgniarki
i lekarze
na Oddziale Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Rzuca³am siê, wyrywa³am sobie wenflony i kabelki, usi³owa³am wstawaæ.

ŒWIETLISTY PROMIEÑ

sko, œwieci jasnym œwiat³em. Ci¹gnie mnie, a ja nieustannie proszê:
nie opuszczaj mnie.

TWARZE NIE¯YJ¥CYCH
W jakimœ momencie – mo¿e to
by³ wtorek, mo¿e œroda – poczu³am
Dopiero w œrodê (24 X) definiimpuls nakazuj¹cy mi szukaæ œwietli- tywnie zosta³am przeci¹gniêta na
stego promienia o dobrej energii. stronê ¿ywych. Przez lekarzy? PiePrzed oczami majaczy³y mi srebrne frê- lêgniarki? Modlitwy moich bliskich?
dzelki, z³ote tkaniny, b³yskotki, bry- Myœlê, ¿e zadzia³a³o wszystko razem.
lanciki. Odpycha³am je od siebie, bo
Odzyska³am przytomnoœæ. By³am
wiedzia³am, ¿e to tylko mamid³a. Miê- przekonana, ¿e to noc z soboty na
dzy nimi zaczê³y siê pojawiaæ piêkne niedzielê. Gapi³am siê w sufit, nie
kobiety, znane aktorki i modelki we mia³am poczucia up³ywu czasu, nie
wspania³ych kreacjach. Odgarnê³am rê- mog³am siê ruszaæ, bo rêce mia³am
kami ten ostatni krzyk mody balowej przywi¹zane do porêczy ³ó¿ka. Ca³a
i dalej szuka³am mojego promienia. popod³¹czana do rozmaitych urz¹dzeñ.
Osaczy³a mnie czerñ.
Ba³am siê przymkn¹æ oczy, bo naZaczê³y siê w niej pojawiaæ szare tychmiast pojawia³y siê twarze niesmugi, trochê siê przejaœni³o i na- ¿yj¹cych ludzi.
gle go zobaczy³am – jest daleko, ale
Z czarnego t³a wy³ania³y siê szajakoœ dop³yre wizerunki kobiet
nê do niego,
i mê¿czyzn: brodaty,
przyzywam
w³ochaty facet o
go. Jest bli- to stan ostrego ogólnego zaka¿enia chudej twarzy, jakby
ze œredniowiecza z
ustroju wywo³any sta³ym
poder¿niêtym garlub powtarzaj¹cym siê wysiewem
d³em; stara kobieta
do krwi zarazków z okreœlonego
ogniska zakaŸnego; zarazki kr¹¿¹ce na pomarszczonej
twarzy ma jedno oko
we krwi mog¹ tworzyæ ogniska
ni¿ej ni¿ drugie na
przerzutowe. Obecnie sepsê
wysokoœci dziurek
definiuje siê jako zespó³
od nosa, to ni¿sze
ogólnoustrojowej reakcji zapalnej
jest zaciœniête, jakwywo³anej zaka¿eniem.
by nie by³o pod powiekami ga³ki; twarz
zdeformowana przez tr¹d, trudno rozpoznaæ 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 niekoñcz¹cej siê plejadzie zmar³ych, zabitych, pomordowanych, pogni³ych pojawia mi siê nawet twarz Johna Lennona i Chrystusa – wiem ¿e to On.
Wolê mieæ oczy otwarte.

Sepsa (posocznica)

POWRÓT
Spêdzi³am na OIOM-ie 12 bardzo
trudnych dni. Kiedy by³am ju¿ przytomna, koszmarne by³o oddychanie
przez tubê i respirator. Krtañ do dziœ
boli mnie od rury, ale inaczej udusi³abym siê. Lekarze stwierdzili ostr¹

niewydolnoœæ oddechow¹.
Ca³y czas jestem monitorowana, ale lekarze nie s¹ zadowoleni.
Wlali we mnie ok. 50
litrów ró¿nych p³ynów infuzyjnych i leków. Dostawa³am
po piêæ na raz, w tym ze 23 antybiotyki. Pielêgniarki
skrupulatnie wype³nia³y zlecenia – leki, badania, parametry. Kilka razy na dobê
przekrêca³y mnie na boki,
¿ebym nie dosta³a odle¿yn.
Wk³ada³y poduszeczki pod
nogi, smarowa³y i oklepywa³y plecy. Codziennie my³y,
zmienia³y poœciel, kilka razy dziennie
pampersy.
Le¿y ze mn¹ dwunastu pacjentów – wiêkszoœæ jest nieprzytomna, 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 respiratorem a on oddycha tak, jak ja chcê.
Jest sobota, tydzieñ po operacji. Jeszcze ci¹gle nie jest pewne czy poradzê
sobie z samodzielnym oddychaniem.
Staram siê za wszelk¹ cenê wytrzymaæ. 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 przyjecha³a moja córka, opowiedzia³a mi jak
wszyscy siê ze mn¹ ¿egnali. Babcia i
ciocia zamówi³y za mnie mszê. Uœmiecham 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 przewiezienie na oddzia³ zakaŸny. W nocy
jeden pacjent powyrywa³ sobie w nocy
wszystko, co by³o do wyrwania i trzeba by³o szybko jechaæ z nim na stó³
operacyjny, za chwilê z drugim.
Nieoczekiwanie zajrza³ do mnie
lekarz z chirurgii, który mnie operowa³. Uœcisn¹³ mi rêkê. Widzia³am
jego niek³aman¹ radoœæ, ¿e prze¿y³am. – Ciê¿ko by³o, ale najwa¿niejsze, ¿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 konsekwencji z bardzo obni¿on¹ odpornoœci¹ organizmu.
W karcie informacyjnej dr Zaj¹czek napisa³: „Ciê¿ka sepsa prawdopodobnie o etiologii bakteryjnej
(menigokoki, streptokoki)”.
DOROTA FR¥TCZAK

POLECAMY
MIASTO BIA£YCH KART

James Wasserman
TEMPLARIUSZE I ASASYNI

ZAGADKI

BESTSELLER
Julian Brudzewski
ZROZUMIEÆ SEN

ZAMIAST SENNIKA
Prezezentowane w tej ksi¹¿ce proste i naturalne podejœcie do zagadnienia snu pomo¿e samodzielnie i spójnie
rozumieæ w³asne, nawet najdziwniejsze, sny. Skoncentrujmy siê na problematyce odczytywania znaczenia snów i nie
bêdziemy popisywaæ siê erudycj¹ w zakresie historii i medycyny. Nie ma tu opisów senników egipskich,sumeryjskich
czy haldejskich, ani szczegó³ów dotycz¹cych fizjologii snu,
rodzajów fal mózgowych - w szczególnosci alfa i beta. Teggo 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 próbowali swoim pracom przydaæ naukowoœci.
Je¿eli natomiast chodzi o samo zagadnienie znaczenia
snów, to nigdy nie bêdziemy nak³aniaæ nikogo do przyjmowania jakiejkolwiek wyk³adni na wiarê - sen jest bowiem przeznaczony 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 rzeczywistoœci¹ na jawie i czytelny dla œni¹cego bez ¿adnej pomocy sennika czy specjalisty. Wystarczy wiêc rozejrzeæ siê
po tajemniczym œwiecie naszych snów. Ksi¹¿ka odpowie na
wiele pytañ, rozwieje rozmaite w¹tpliwoœci, uporz¹dkuje problematykê snów, a przede wszystkim uczyni z marzeñ sennych u¿yteczne narzêdzie pomocne w rozwoju wewnêtrznym i sta³ym ulepszaniu swojego ¿ycia.

Judith Herrin
BIZANCJUM
Niezwyk³e dziedzictwo
œredniowiecznego
imperium

HISTORIA
Porywaj¹ca panorama imperium bizantyjskiego - od 330
roku a¿ do jego upadku w 1453 roku.
Przez tysi¹c lat niezwyk³e imperium sprawia³o, ¿e Europa mog³a staæ siê tym, czym jest obecnie. Œmia³e i prê¿ne,
ale s³abo dziœ znane pañstwo, ³¹cz¹c ortodoksyjn¹ wiarê
chrzeœcijañsk¹ z pogañstwem, klasyczne greckie wykszta³cenie z rzymsk¹ si³¹ oraz sprawnoœci¹ administracyjn¹, stworzy³o wielk¹, twórcz¹ cywilizacjê, która przez ca³e wieki stawia³a opór nawale islamu.
Zwiêz³a, a zarazem fascynuj¹ca ksi¹¿ka Judith Herrin
odchodzi od standardowego, chronologicznego ujêcia dziejów 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 (historyk Anna Komnena), symbol cywilizacji (widelec) czy walka
o terytorium (krucjaty). Dziêki takiemu podejœciu d³ugie dzieje
cesarstwa bizantyjskiego, pocz¹wszy od za³o¿enia wspania³ej 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 wierzeñ kszta³tuj¹cych owo bizantyjskie milenium stanowi zarazem oryginalny wk³ad w nauki historyczne. Oparta na
wynikach najnowszych badañ ukazuje przeciêtnemu czytelnikowi ¿ywy obraz ma³o znanej epoki, k³ad¹c kres stereotypowym wyobra¿eniom o biernoœci i dekadencji Bizancjum.
Judith Herrin, znakomita znawczyni dziejów œredniowiecznej Europy, jest autork¹ ksi¹¿ek: The Formation of
Christendom, poœwiêconej œwiatu œródziemnomorskiemu
od VI do IX w., A Medieval Miscellany oraz Krwawe cesarzowe. Pracowa³a w Birmingham, Pary¿u, Monachium,
Stambule i Princeton, obecnie zaœ jest profesorem historii póŸnego antyku i Bizancjum w londyñskim King’s College. Opublikowa³a wiele artyku³ów naukowych, prowadzi³a
wykopaliska w Grecji, na Cyprze i w Turcji, jest tak¿e wiceprzewodnicz¹c¹ komitetu redakcyjnego czasopisma
,,Past and Present”.

W nienazwanym mieœcie, znanym
czytelnikom z Miasta œlepców, obywatele postanawiaj¹ w niezwyk³y sposób skorzystaæ z prawa wyborczego. 80 procent
wyborców wrzuca do urn czyste bia³e karty do g³osowania.
Tê manifestacjê rz¹d interpretuje jako podwa¿enie zasad demokracji, jako spisek wymierzony przeciwko prawowitym w³adzom wybranym w demokratycznych wyborach.
Zapada decyzja o wprowadzeniu stanu wyj¹tkowego, rz¹d,
obra¿ony na swoich obywateli, opuszcza miasto. Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieæ, jaki bêdzie rozwój wydarzeñ, rzeczywistoœæ zadaje k³am wszystkim przewidywaniom
i zmusza do rewizji utartych pogl¹dów.
Ta niezwyk³a powieœæ laureata literackiej Nagrody Nobla jest wstrz¹saj¹cym studium opresyjnoœci w³adzy i nieludzkoœci ludzkiej natury, a tak¿e wnikliwym spojrzeniem na
spo³eczn¹ naturê cz³owieka i jego zdolnoœæ do nieustannych 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.

Tadeusz Oszubski
TAJEMNICE ŒWIATA
Niezwyk³e wydarzenia
od stycznia 2000 do
grudnia 2004 roku

CIEKAWOSTKI
Pojawianie siê zjaw, manifestacje poltergeistów, przeloty UFO, rzucanie kl¹tw i praktykowanie magii. Rozmaite
domniemane cuda i zdarzenia paranormalne. Wreszcie
niezwyk³e odkrycia nauki, wykraczaj¹ce poza dotychczasowe granice wiedzy. Do zajœæ takich dochodzi ka¿dego
miesi¹ca w wielu miejscach kuli ziemskiej. Tak¿e w Polsce. Rzadko jednak takie
fakty s¹ prezentowane przez
,
krajowe media, bo te – zwyczajowo – uwagê skupiaj¹ na
wydarzeniach z krêgu polityki, na aferach, wynikach zawodów sportowych oraz plotkach o ludziach s³awnych i
bogatych.
Ksi¹¿ka ta prezentuje informacje w wiêkszoœci w naszym 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 Agencja Informacyjna.
Nie kryjê, ¿e fakty dobra³em subiektywnie. Jednak rosn¹ca ich liczba wskazuje, jak bardzo zmieni³ siê œwiat w
ostatnich latach. Zajœcia te dowodz¹, ¿e Nieznane, Tajemnica, wniknê³y w nasze ¿ycie; ¿e nie stoj¹ ju¿ u progu rzeczywistoœci lecz towarzysz¹ nam ka¿dego dnia.
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Dwa tajemne zakony - chrzeœcijañskich templariuszy i muzu³mañskich (szyickich) asasynów - zbli¿y³y do siebie trwaj¹ce w latach 1099-1291 wyprawy krzy¿owe.
Wed³ug autora wspó³istnienie tych dwóch bractw
w Ziemi Œwiêtej doprowadzi³o do przekszta³cenia
templariuszy z „prywatnej armii papie¿a” w stowarzyszenie o charakterze okultystycznym. Asasyni zaœ przejêli wiele elementów z ich ideologii oraz doktryny. Prowadzili oni, podobnie jak templariusze, dzia³alnoœæ polityczn¹ i militarn¹, m.in. s³ynêli z mordowania przywódców wrogich sobie pañstw.
Oba zakony okrutnie przeœladowano, pomimo to oba przetrwa³y. Uratowani 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 monoteistycznych religii, ale równie¿ wielk¹ wêdrówk¹ i wzajemne przenikanie idei
oraz nastêpstwa tego procesu.
Ksi¹¿ka znanego amerykañskiego historyka ezoteryki jest popularnonaukowym studium poœwiêconym zakonom templariuszy i asasynów. Wprawdzie
templariusze byli zakonem chrzeœcijañskim, asasyni zaœ muzu³mañskim, ale
³¹czy³a je wiêŸ historyczna - krucjaty œredniowieczne. Jak napisali autorzy bloga Okultury: Ksi¹¿ka, wbrew myl¹cemu tytu³owi, nie uto¿samia templariuszy
z asasynami, chocia¿ wskazuje na istotne zwi¹zki, jakie ³¹czy³y te dwa tajemne bractwa. Miêdzy templariuszami, prekursorami wspó³czesnego systemu
bankowego, a asasynami, prekursorami wspó³czesnego terroryzmu istnia³a
g³êboka zale¿noœæ. Wasserman drobiazgowo j¹ analizuje, poœwiêcaj¹c sporo miejsca problematyce inicjacji.
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Rodney Castleden
WOJNA TROJAÑSKA

ZAGADKI
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. Podaje i nakreœla historyczne podstawy jednego z najpotê¿niejszych mitów staro¿ytnej sztuki militarnej. Wyjaœnia podstawowe przyczyny konfliktu, przedstawia najwa¿niejsze bitwy sk³adaj¹ce siê na ca³oœæ kampanii, opisuje sposoby walki. Ukazuje 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 opieraj¹c 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 Anatolii 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.
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Przybyli z Ukrainy, by na sta³e osiedliæ siê
na OpolszczyŸnie

Nowi Opolanie
We wrzeœniu obywatelami
polskimi zostali: 48-letni Igor Bykhalets z Kijowa i o dwa lata
m³odsza Kateryna Charêza ze
Lwowa.
Pan Igor mieszka w Lisiêcicach (gm. G³ubczyce). W 1992
r. przyjecha³ do G³ubczyc, gdzie
w rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel w Szkole Muzycznej im. Paderewskiego. Polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki uzna³o jego
dyplom ukoñczenia Pañstwowego Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w specjalnoœci: fortepian oraz uzyskany tytu³ zawodowy wyk³adowcy, wykonawcy koncertowego, solisty zespo³u kameralnego, koncertmistrza.

Z ¿on¹ Wiktori¹ Majfatow¹ ma
córki: 17-letni¹ Mariê oraz 13letni¹ Lenê, które posiadaj¹
obywatelstwo greckie i przebywaj¹ w Atenach.
Polskie obywatelstwo wraz
z Kateryn¹ Charêz¹ otrzyma³a
równoczeœnie jej 13-letnia córka
Oleksandra Solomatina, urodzona w Ja³cie. Po raz pierwszy
pani Kateryna przyjecha³a do
Polski w 1999 r. na zaproszenie przysz³ego mê¿a. 4 grudnia
1999 r. pobrali siê w Nysie,
gdzie zamieszkali. Charêza
ukoñczy³a Medyczn¹ Szko³ê we
Lwowie, uzyskuj¹c kwalifikacje
sanitarnego felczera.
WIR

Polskie
drogi najlepsze
na samochodowe testy?
Policjanci z Komendy Powiatowej
w Nysie nie mogli
uwierzyæ w odczyt
radaru. W samo po³udnie na drodze z
Paczkowa do Z³otego Stoku volkswagen passat mia³ na
liczniku 237 km/h.
Kierowca przekroczy³ dozwolon¹ w
tym miejscu prêdkoœæ o prawie 150
km, bij¹c wszelkie

rekordy na tej trasie.
Kierowca zosta³
ukarany 500 z³
grzywn¹. Rajdowcem
okaza³ siê mieszkaniec Czech, który
postanowi³ na polskich drogach wypróbowaæ mo¿liwoœci
nowo zakupionego
passata. Gdyby by³
Polakiem, dodatkowo
otrzyma³by 10 punktów karnych.
AM

Rekord prêdkoœci
Amerykañskie auto firmy Shelby Supercars osi¹gnê³o prêdkoœæ 409 km/h. Samochód podchodzi³ do tej
próby kilkakrotnie, ale bez sukcesu. Jego celem by³o
pokonanie najszybszego dotychczas auta produkowanego seryjnie, czyli Bugatti Veyron, które ma na koncie jazdê z prêdkoœci¹ 407 km/h.

Raz ratuj¹, raz wsadzaj¹ do aresztu

Samobójca,
narkotyki i rozbój
W ostatnich dniach opolscy
policjanci mieli pe³ne rêce roboty. Niemal w ostatniej chwili 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 interwencji funkcjonariuszy. Przyjechali do jego mieszkania w ci¹gu
trzech minut od zg³oszenia.
Wisia³ na œrodku pokoju. Jeden
z policjantów uniós³ go, a drugi przeci¹³ sznur. W tym momencie do mieszkania weszli ratownicy medyczni, powiadomieni 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 pozbawienia wolnoœci do lat 12. 22letni 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. Przestêpcy ukradli domownikom
1100 z³ i oddalili siê w nieznanym kierunku.
W ich poszukiwanie zaanga¿owa³o siê kilkudziesiêciu opolskich funkcjonariuszy, w tym policyjni antyterroryœci.
U 21-latka policjanci z Komisariatu Policji w Opolu znaleŸli
w czasie rutynowej kontroli drogowej prawie 0,40 gramów marihuany. W trakcie przeszukania
jego mieszkania znaleŸli jeszcze
67 gramów tego narkotyku. Za posiadanie œrodków odurzaj¹cych
grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolnoœci.
AM

Za jazdê po pijaku mo¿na straciæ intratn¹ posadê

Burmistrz idzie
w zaparte
Nad burmistrzem Ozimka
zbieraj¹ siê czarne chmury.
Wszystko zaczê³o siê od zatrzymania przez policjantów seata
toledo, który mkn¹³ niemal¿e
œrodkiem jezdni. Za jego kierownic¹ siedzia³ Jan Labus. S³awomir Szorc z Komendy Miejskiej
Policji w Opolu potwierdzi³, ¿e
mê¿czyzna mia³ dwa promile
alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze odebrali
mu prawo jazdy. Za przestêpstwo
to grozi do dwóch lat pozbawia-

nia wolnoœci i utrata wykonywanego stanowiska.
Dzieñ póŸniej po raz kolejny ozimski w³odarz zosta³ zatrzymany za kó³kiem. Jecha³ na do¿ynki, które mia³y odbyæ siê w
Krzy¿owej Dolinie. Nie mia³ dokumentów za co otrzyma³ mandat w wysokoœci 500 z³otych, ale
go nie przyj¹³. Sprawa znajdzie
swoje zakoñczenie w s¹dzie.
Labus do niczego siê nie przyznaje.
KOM

Moda na norweski
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.
omimo ¿e Polacy ucz¹ siê jêzyków g³ównie z powodów
praktycznych, nie brakuje te¿
pasjonatów. Dla 17% ankietowanych nauka to po prostu ciekawe hobby. Wejœcie Polski do Unii
Europejskiej, otwarcie granic i zachodnich rynków pracy spowodowa³o wzrost zainteresowania jêzykami obcymi wœród osób, które chcia³y wyjechaæ w celach zarobkowych.
W szko³ach jêzykowych nagle wzros³o zapotrzebowanie na kursy norweskiego w 2007 roku, czyli w okresie, w którym na tamtym rynku pracy
wprowadzono u³atwienia dla obywateli Polski.
Jak wynika z badania przeprowadzonego wœród studentów prywatnych szkó³, co trzecia osoba
ucz¹ca siê najpopularniejszego jêzyka
angielskiego przy jego wyborze kierowa³a siê chêci¹ zdobycia lepszej
pracy, co czwarta zaœ wskazywa³a

P

na jego przydatnoœæ podczas podró¿y. Wœród osób ucz¹cych siê niemieckiego, 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 kursie tego jêzyka najrzadziej wskazuj¹
jego przydatnoœæ podczas podró¿y.
Wiêkszoœæ z nich chce w ten sposób podnieœæ swoje kwalifikacje
zawodowe (30%) lub rozwijaæ zainteresowania (40%).
Powody podjêcia nauki jêzyka
obcego ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od
grupy wiekowej. Najwiêcej pasjonatów jest wœród osób powy¿ej czterdziestego roku ¿ycia, gdzie niemal
40% badanych traktuje naukê jêzyka jako hobby. Wœród osób, które
nie ukoñczy³y jeszcze dwudziestu
piêciu lat hobbyst¹ jest co pi¹ty

ankietowany. Osobom z przedzia³u
25–40 lat znajomoœæ jêzyka obcego bardzo czêsto przydaje siê podczas podró¿y (28%), z kolei badani,
którzy przekroczyli czterdziesty rok
¿ycia taki powód wskazuj¹ czterokrotnie rzadziej. M³odsi ludzie wi¹¿¹
nadziejê z wyjazdem za granicê do
pracy czy na studia, o wiele czêœciej te¿ podró¿uj¹.
Kobiety podchodz¹ do jêzyków
obcych bardziej praktycznie. Panie
czêœciej wskazuj¹ na motyw zarobkowy 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 wielkich aglomeracji, gdzie co trzeci
badany opisywa³ naukê jêzyka jako
pasjê. Dla mieszkañców mniejszych
miejscowoœci najwa¿niejsze by³y
powody zarobkowe.
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Liczba mieszkañców Opolszczyzny maleje

Osiedliæ siê
w Opolskiem
Dotychczas Opolszczyzna znana
by³a g³ównie z Festiwalu Polskiej
Piosenki oraz licznych emigracji na
Zachód. To w³aœnie tu wieczorami
w wielu oknach nie pal¹ siê œwiat³a, bo w³aœciciele wiele lat temu
wyjechali do Niemiec lub Holandii.
Od ponad dziesiêciu lat co roku maleje 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 bêdzie nieca³e 900 tysiêcy ludzi.
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego postanowi³ wzi¹æ
sprawê w swoje rêce i przekonaæ
mieszkañców innych województw,
a nawet krajów, ¿e warto zamieszkaæ 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 nieopodal wiêkszych aglomeracji miejskich,
s¹ œwietn¹ alternatyw¹ na weekend dla pracuj¹cych.
Wicemarsza³ek Józef Kotyœ jest
przekonany, ze projekt ma wielkie

szanse. Podpiera siê na wynikach
raportów niezale¿nych komisji. Zdaniem ekspertów Opolanie dzier¿¹
pierwsze miejsce pod wzglêdem
materialnych warunków ¿ycia, trzecie miejsce – pod wzglêdem indywidualnej jakoœci ¿ycia. Jest tu
bowiem najwiêksza iloœæ miejsc w
przedszkolach czy te¿ z roku na rok
roœnie coraz bardziej iloœæ osób
otwieraj¹cych w³asne dzia³alnoœci gospodarcze. Pod wzglêdem wysokoœci dochodów Opolskie zajmuje pi¹t¹
pozycjê.
Mateusz Figiel, dyrektor Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ i
Promocji Regionu UMWO, uwa¿a
¿e najwa¿niejsze s¹ równie¿ oferty gmin, które powinny bezpoœrednio zachêcaæ do osiedlania siê w
ich granicach. Kluczbork na specjalnie stworzonej stronie internetowej nie tylko zachwala swoje walory przyrodnicze, ale równie¿ kusi
informacjami dotycz¹cymi mo¿liwoœci nabycia nieruchomoœci. Na jej
terenie mo¿na kupiæ 173 dzia³ki o
wielkoœci od 9 do 12 arów, a œrednia cena ara wynios³a (ceny z przetargów) 5 tys. z³.

ak wiele rzeczy mo¿e przywo³ywaæ nam wspomnienia z
dzieciñstwa. Zdarza siê, ¿e s¹
to przedmioty, widoki lub zapachy.
Bardzo czêsto wspomnienie beztroskich lat m³odzieñczych przywo³uj¹ smaki.
Ka¿dy z nas ma
w pamiêci potrawê i jej wyj¹tkowy smak, do
którego chêtnie
powraca w³aœnie ze wzglêdu
na te cudowne
wspomnienia, jakie przywo³uje.
Jednym z takich smaków
przypominaj¹cych
dzieciñstwo jest
kapuœniak. Wielu
z nas pamiêta jak babcia lub
mama gotowa³a t¹ jak¿e aromatyczn¹ zupê, której zapach rozchodzi³ siê po calutkim domu. Ach
ten smak domowego kapuœniaku…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 kapuœniaku nie jada siê tak czêsto, poniewa¿ pojawi³o siê tyle nowych
przepisów na coraz bardziej wymyœlne
zupy, ¿e kapuœniak musia³ ust¹piæ trochê miejsca na stole. Szkoda, bo to
przecie¿ zupa, która nale¿y do staropolskich specja³ów naszej kuchni!

Je¿eli masz chêæ na ma³¹ powtórkê z dzieciñstwa, spraw sobie
i swojej rodzinie tê nieco kwaœn¹,
ale jak¿e pyszn¹, kapuœcian¹ przyjemnoœæ i zaserwuj na obiad kapuœniaczek. Przepisów na tê
zupê jest naprawdê bez
liku. Je¿eli jednak brak
ci ochoty na pracoch³onne przygotowania i gotowanie zupy lub po
prostu nie masz na to
czasu mo¿esz z powodzeniem skorzystaæ z gotowej zupy ze s³oika – kapuœniaku na wêdz¹ce z
boczkiem i kie³bas¹ £abimex. Wystarczy podgrzaæ i gotowe!
To niezwykle proste
i szybkie rozwi¹zanie, pozwala ju¿ po kilku minutach cieszyæ siê wyj¹tkowym domowym smakiem tej popularnej zupy. Kapuœniak £abimex nie
zawiera konserwantów, jest solidnie przyprawiony zio³ami, gêsty i bardzo bogaty w dodatki. Smakowity
boczek i kie³basa, kwaszona i œwie¿a
kapusta oraz ca³a gama œwie¿ych warzyw takich jak cebula, marchew, fasola, seler, pietruszka i obowi¹zkowe w ka¿dym kapuœniaku ziemniaki ³¹cz¹ siê w wyœmienity smak i
uwodz¹cy nos aromat. To œwietna
zupa, która przywo³a dzieciêce wspomnienia i przypomni staropolskie
smaki. Idealna dla ciebie, rodziny,
goœci, przyjació³. Po prostu dla
wszystkich.

T

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

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.

WIR

JK

la tych, którzy nade wszystko ceni¹ sobie wygodê, funkcjonalnoœæ, komfort u¿ytkowania oraz ciekawy design w
kuchni mamy dobr¹ wiadomoœæ zmywarka awansowa³a czyli nie
znajduje siê tradycyjnie w dolnych
szafkach!
Czy to ma byæ kuchnia smakoszy, czy te¿ osób, które gotuj¹ jedynie z obowi¹zku - trzeba do niej
wybraæ sprzêt. Zmywarka wymaga odpowiednich instalacji i ergonomicznego ustawienia, dlatego nale¿y
uwzglêdniæ j¹ i wybraæ optymalne
dla siebie rozwi¹zanie ju¿ na etapie projektu domu.
W zestawie mebli kuchennych
Torino zmywarka zosta³a umieszczona na wysokoœci ok. 60 cm.
Rozwi¹zanie takie ma kilka niepodwa¿alnych zalet. Przede wszystkim dziêki ergonomii u¿ytkowania

D

jest to nieoceniona wygoda dla
pani domu i pozosta³ych domowników. Nareszcie nie trzeba siê
schylaæ - znika koniecznoœæ nadwyrê¿ania krêgos³upa przy wk³adaniu lub wyci¹ganiu œwie¿o umytych naczyñ. Sprz¹tanie po kolacji
przestaje byæ niezbyt mi³ym obowi¹zkiem i staje siê prawdziw¹
przyjemnoœci¹, poniewa¿ zabudowa zmywarki na tej wysokoœci
wp³ywa na ³atwoœæ jej obs³ugi. To
bezpoœrednio przek³ada siê z kolei na zmniejszenie iloœci pozostawianych przez domowników na
blacie zu¿ytych naczyñ.
Dziêki zmywarce na wys. 60 cm.
w ca³ej kuchni zachowujemy ³ad i
porz¹dek – zamiast odstawiæ brudny talerzyk na blat odstawiamy go
do zmywarki. Teoretycznie wykonujemy wiêc tê sam¹ czynnoœæ z nieporównywalnym efektem, jakim w

tym przypadku jest widowiskowa
czystoœæ. Dodatkowo, dziêki odpowiedniemu frontowi, wkomponowuje
siê doskonale w meble tak, ¿e
trudno odró¿niæ j¹ od typowej szafki. Dziêki temu meble oprócz aspektów funkcjonalnych, zachwycaj¹
swoim wygl¹dem.
Niew¹tpliwie propozycja Mebel
Rust przeznaczona jest dla tych
wszystkich, którzy ceni¹ ciekawe i
funkcjonalne rozwi¹zania w nowoczesnej kuchni. Zespó³ projektowy
Rust Design zdaje siê doskonale
rozumieæ fakt, ze w XXI wieku
kuchnia nie mo¿e byæ miejscem
przymusowego zes³ania, ale przestrzeni¹, w której przebywanie staje sie
przyjemnoœci¹, o czym œwiadczy
w³aœnie doskonale zaprojektowana
i przemyœlana kompozycja wnêtrza
kuchni otwartej.
KOM

Pierœcionki na miarê wyroku

Okrad³ ciotkê i wpad³
Ju¿ po godzinie od zg³oszenia
kluczborscy policjanci zatrzymali 35letniego mieszkañca Kluczborka podejrzewanego 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 chêtnie go przenocowa³a, nie wiedz¹c,

¿e opuœci on mieszkanie razem z
jej bi¿uteri¹. Szybko powiadomi³a
miejscowy komisariat policji o znikniêciu szeœciu pierœcionków. W
chwili zatrzymania mê¿czyzna mia³
przy sobie trzy skradzione pierœcionki 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 siedz¹cego mê¿czyznê, czy coœ widzia³. Gdy
ten zaprzeczy³, zosta³ zrewidowany.
W skarpetce 25-latka odnaleŸli plik
44 banknotów po 20 z³otych. Znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu.
Mia³ 1,5 promila.
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Wojski przy³o¿y³ ucho do ziemi i us³ysza³
tupot niedŸwiedzich kopyt.
*
Robak, ratuj¹c Tadeusza, strzeli³ do niedŸwiedzia, 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 dooko³a wybudowano same nowe domy publiczne.
*
Meteorolodzy wychodz¹ trzy razy dziennie
ogl¹daæ swoje narz¹dy.
*
Kangur ma ³eb do góry, dwie krótkie przednie 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 samoobs³ugê.
*
Kiedy Adam Mickiewicz zawiód³ siê na kobiecie, wzi¹³ siê za Pana Tadeusza.
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 zacz¹æ 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 wyrozumia³y, 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¿ naigrywanie siê z wad innych. Porzuæ swoj¹ z³oœliwoœæ i
odkryj drug¹ czêœæ duszy. Na pewno wówczas wszystko wróci na stare tory. Pamiêtaj jednak, ¿e przesada w ka¿dym dzia³aniu jednak jest niebezpieczna. Popraw sobie humor i zrób to, co
lubisz. B¹dŸ te¿ dobry dla siebie samego.

WRZESIEÑ

RAK
Czasami jedno s³owo wypowiedziane w gniewie
mo¿e bardziej zraniæ ni¿
pocisk rakietowy.Ostatnio o tym zapomnia³eœ. Zrób w³asny bilans strat i zysków,
bo zbyt ³atwo jest na ciebie wp³yn¹æ. Przypomnij sobie chwile, które w ostatnich miesi¹cach by³y dla ciebie dobre. Uœmiechnij
siê sam do siebie i nie rezygnuj z wczeœniejszych 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 niedawna atmosferê. Uwa¿aj na zdrowie pod
koniec miesi¹ca. Nie bagatelizuj pierwszych symptomów, bo nie masz czasu na
le¿enie w ³ó¿ku.
PANNA
Zaczyna siê w twoim ¿yciu
nowy okres - byæ mo¿e najwa¿nieszy. Stajesz przed wyborem, tworzenia 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 najdrobniejsze szczegó³y.
WAGA
Potrzebujesz bliskoœci i zaufania. Odgoñ od siebiez³e
myœli i przestañ siê zamartwiaæ. Nie mo¿esz ci¹gle wracaæ do przesz³oœci. Zapomnij o wrogach,a skup siê na nowych przyjaŸniach. Radoœæ sprawi ci drobny upominek. Nie czekaj a¿ go od kogoœ dostaniesz.
Po prostu idŸ do sklepu i zaszalej.

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 twarzy, 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 wyœcieliæ im gniazdo. Który ojciec rodziny zdoby³by 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 wodzie wygl¹da³o to odwrotnie.
*
Makbet mia³ wyrzuty po mordzie.

SKORPION
To nie bêdzie ³atwy miesi¹c. Zmiany pogodowe sprawi¹, ¿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 domowników. 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 skreœlaj ludzi, którzy wówczas byli przy tobie. Têskni¹ za twoim poczuciem 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 ci¹gn¹æ 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 zimne, mo¿esz ruszyæ w ka¿dy zak¹tek œwiata. Potrzebujesz tylko chêci
i wiary, ¿e dasz radê. Nie pozwól, aby ¿ycie uciek³o ci miêdzy palcami. Jest za krótkie za kruche.
RYBY
To twój szczêœliwy miesi¹c. Nie zapomnij o tym w chwilach pe³nych napiêæ i konfliktów. One bowiem ciê nie
omin¹, ale bêd¹ tylko po to, ¿ebyœ zrozumia³, ¿e nale¿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¯
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Brynica

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

FOT. A. MALIK

Za miejsce na cmentarzu komunalnym trzeba p³aciæ i tylko we
wsiach nie ma tego obowi¹zku, gdy¿
mieszkañcy sami dbaj¹ o mogi³y. Wielokrotnie zdarza³o siê, ¿e po dwudziestu latach w nieop³aconym grobie chowano kolejnego zmar³ego.
Zazwyczaj procedura przewiduje
op³atê w³aœnie na kolejnych dwadzieœcia lat. W powiecie namys³owskim wynosi ona ok. 100 z³otych,
w Brzegu – ponad 250 z³, w Opolu
– 150 z³. Jeœli nie dopilnuje siê tego
obowi¹zku, mo¿na pozbyæ siê grobu drogich bliskich.
Zarz¹dcy maj¹ bowiem doœæ
d³u¿ników, którzy zalegaj¹ od wielu lat z op³atami. Na cmentarzu
komunalnym w Namys³owie tylko
2 tysi¹ce osób op³aci³o groby, pozo-

sta³e 4 tysi¹ce to d³u¿nicy. Nic nie
da³o powiadamianie rodzin czy wywieszanie og³oszeñ na koœcielnych
tablicach. Urzêdnicy chc¹ wiêc podj¹æ radykalne kroki i likwidowaæ
niezap³acone groby. Mo¿e to wzbudziæ wiele niesnasek, gdy rodzina
ujrzy nagle na tabliczce zupe³nie
obce nazwisko.
AM

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

Turystyczne wabiki

W kategorii „wydarzenie” laureatem zosta³o przedsiêwziêcie pod
has³em „Dni twierdzy Nysa”, zg³oszone przez Urz¹d Miasta w Nysie.
W kategorii „impreza” wygra³y
„Miêdzynarodowe zawody drwali w
Bobrowej”, zg³oszone przez gminê
Rudniki. W kategorii „obiekt” zwyciê¿y³ Ogród Zoologiczny w Opolu,
a w kategorii „szlak” „¯ó³ty szlak
turystyczny Z³otych Górników”, zg³oszony przez gminê G³ucho³azy. W
kategorii „obszar” wygra³o przedsiêwziêcie zatytu³owane „Turystyka
przyrodnicza na terenie leœnym Nadleœnictwa Zawadzkie”.
Waldemar Kazanowski, zastêpca dyrektora opolskiego ZOO,

mówi³ o przedsiêwziêciach podejmowanych na terenie ogrodu. Co
roku przybywaj¹ nowe wybiegi dla
zwierz¹t, place zabaw, mini-zoo i
kolejne zwierzêta. Roœnie te¿ liczba zwiedzaj¹cych.
Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki oraz Edward G³adysz opowiadali o zawodach drwali w Bobrowej, które w tym roku obchodzi³y
jubileusz 10-lecia. Wieœ liczy zaledwie 100 zagród. Tymczasem w zawodach udzia³ bierze 3000 uczestników, w ci¹gu dwóch dni przewija siê przez miejscowoœæ 6-7 tysiêcy 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 stowarzyszenia mog¹ ju¿ wystawiæ 100osobowy regiment z pe³nym wyposa¿eniem. W czasie Dni Twierdzy
miasto odwiedza oko³o 12 tysiêcy
turystów.

Jurorzy chwalili pomys³ miejscowych, którzy chc¹ aby ich miejscowoœæ sta³a siê miejscem turystycznym. Utworzyli w niej miejsca wypoczynku weekendowego, nie zapominaj¹c o agroturystyce.
Co roku roœnie liczba zg³aszanych projektów. Do udzia³u w tegorocznym konkursie wystartowa³o 57
miejscowoœci z 37 gmin.
W kategorii „Najpiêkniejsza zagroda wiejska” wœród 10 rywali drugie miejsce wywalczyli Maria i Franciszek 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 uwagê na zagrodê jako miejsce zamieszkania i pracy mieszkañców.
Utrzymanie wysokiej jakoœci zabudowy i estetyki poszczególnych czêœci:
mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjno-wypoczynkowej, przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego
krajobrazu kulturowego.
Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi” by³a najliczniej obsadzono, 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). Trzecie miejsce zajê³y Wilamowice Nyskie (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. £ambinowice) 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 wysokoœci 2 tys. z³ trafi³a do Starego Olesna (gm. Olesno) za wyj¹tkow¹ aktywnoœæ m³odych mieszkañców wsi
i Rozwadzy (gm. Zdzieszowice) za
umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania i wykorzystania 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 wysokoœci 3 tys. z³ dosta³y Niewodniki (gm.
D¹browa ).
WIR
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