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Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych przewiduje wystąpienie
jeszcze dwóch fal wzmożonych zachorowań na grypę. Mają one być w dużej
mierze niezależne od standardów służby zdrowia, co pozwala optymistycznie
spojrzeć w przyszłość.
Według prof. Andrzeja Horbana pierwszej fali należy się spodziewać podczas
świąt, gdy nastąpi zdecydowanie większy ruch ludności, a w konsekwencji także
wirusów przenoszących chorobę. Żeby uchronić się przed atakiem, najlepiej po
prostu nie wychodzić z domu. Dla większego bezpieczeństwa można opuścić
żaluzje i do sylwestra nie otwierać okien.
Kolejne uderzenie ma nastąpić za jakieś dwa, trzy miesiące, lecz w tym
przypadku wiele będzie zależeć od woli niebios. Jeśli chwycą siarczyste mrozy,
to wirus skona w konwulsjach. Jeśli natomiast nadejdzie ciepła wiosna, zagrożenie znacznie wzrośnie i możemy ataku nie przeżyć, ponieważ będziemy
skazani na opiekę medyczną.
Niedawna śmierć mieszkanki Bartoszyc po raz kolejny dowiodła, że służba
zdrowia jest ostatnią instancją, na którą pacjent może w Polsce liczyć. Kobieta
była odprawiana przez dwóch lekarzy z osiedlowej przychodni, którzy uznali,
że powinna odpoczywać w swoim łóżku, a nie zawracać im głowę. Gdy objawy
grypy się nasiliły, mąż próbował wezwać pogotowie. Dyspozytorka odmówiła
wysłania karetki. Chwilę później nastąpił zgon.
Minister zdrowia Ewa Kopacz zapewnia, że resort dołoży wszelkich starań,
żeby wyjaśnić okoliczności tragedii, lecz bardziej przekonująco brzmią w tym
przypadku słowa Jurka Owsiaka, który nie bawiąc się w dyplomację nazwał
rzeczy po imieniu. Służba zdrowia znajduje się w stanie katastrofy, a etyka
lekarska przeżywa coraz głębszą zapaść. Opieszałość i tumiwisizm stają się
obowiązującą normą.
Moja znajoma obudziła się rano z potwornym bólem głowy i podwyższoną
temperaturą. Koło południa nasiliły się ataki kaszlu, wystąpiły nudności. Pod
wieczór czuła się generalnie źle, zadzwoniła więc do pobliskiego szpitala. Usłyszała, że ostry dyżur ma przychodnia na drugim końcu miasta, więc powinna się
tam właśnie udać, mimo że szpital przy ul. Witosa jest na wyciągnięcie ręki.
Pokonała więc taksówką parę kilometrów tylko po to, aby się dowiedzieć, że
dyżur (jak tam ostry, całkiem zwyczajny!) zacznie się po godz. 20, zaś teraz (godz.
18) może jechać do przychodni rejonowej. Albo zaczekać dwie godziny, aż lekarz
– jak najbardziej obecny za drzwiami dyżurki – wejdzie w swój graﬁk.
W przychodni rejonowej załapała się na wizytę w ostatniej chwili przed
zamknięciem. Czekając pod drzwiami gabinetu kasłała i kichała salwami, gdy
więc weszła do środka, lekarka od razu postawiła diagnozę: kaszel krtaniowy.
Ale przecież panuje grypa – zwróciła uwagę kobieta. Grypa o tej porze roku
zazwyczaj panuje – żachnęła się lekarka i wypisała antybiotyk.
Pamiętając, że przy grypie antybiotyk nie skutkuje, znajoma wrzuciła receptę
do kosza i zaczęła się leczyć domowym sposobem swojej babci. Czosnek,
miód i witaminy. Może dzięki temu przeżyła.
Służby sanitarne kraju apelują do księży, aby przed świętami zmniejszyli
zużycie w kościołach święconej wody, gdy może przenosić zarazki grypy. W
sprawie kadzidła sanepid na razie się nie wypowiedział. Rozgrzany dym z
pewnością działa antywirusowo. Może więc należałoby stosować go na szerszą
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JNXPKTLPXƾLPNFOEǋXUZ[XSPU
JPENBT[FSPXBǀ
8LSÓUDF[PTUBQP[CBXJPOZVS[ǋ
EV NVTJBPQVǧDJ0QPMF%P
S CZ [BUSVEOJPOZ KBLP QSBDPXOJL
QPNPDOJD[ZXNJOJTUFSTUXJFTQSBX
XFXOǋUS[OZDI1SVT1ÓǺOJFKNJFT[
LBXF8SPDBXJVJ,BUPXJDBDI%P
LPǝDBǻZDJBOJFLSZTJǋ[BOUZGBT[Z
TUPXTLJNJQPHMƾEBNJ8ZLPS[ZTUZ
XBQSZXBUOFLPOUBLUZ ǻFCZSBUPXBǀ
ƺZEÓX J 1PMBLÓX QS[FE XZXÓ[Lƾ
EP PCP[ÓX LPODFOUSBDZKOZDI J OB
QS[ZNVTPXFSPCPUZ
;PTUB BSFT[UPXBOZ X MJQDV
SJPTLBSǻPOZPXTQÓVE[JB
X QS[ZHPUPXZXBOJV [BNBDIV OB
"EPMGB)JUMFSB NJNPǻFOJF[OB
MF[JPOP OB UP EPXPEÓX "QBSBU
CF[QJFD[FǝTUXB***3[FT[ZXT[FE
KFEOBLXQPTJBEBOJFMJTUV [LUÓSFHP
XZOJLBP ǻFTQJTLPXDZQS[ZHPUP
XVKƾEMB.BUVTDILJFLTQPOPXBOF

TUBOPXJTLP X  S[ƾE[JF  LUÓSZ QP
XTUBOJF QP ǧNJFSDJ GVISFSB #ZZ
TUBSPTUBPQPMTLJ[PTUBTUSBDPOZX
#FSMJOJFXTJFSQOJVS8SB[
[OJNQP[CBXJPOPǻZDJBQPOBE
QS[FDJXOJLÓXSFǻJNV
/BVSPD[ZTUPǧǀPETPOJǋDJBUB
CMJDZQS[ZKFDIBEP0QPMBOBKTUBS
T[ZTZOISBCJFHPm.BSJPHSBGWPO
.BUVTDILB /JF LSZ X[SVT[FOJB 
TUPKƾDQS[FECVEZOLJFN XLUÓSZN
KFHPPKDJFDOJFUZMLPQSBDPXB BMF
UFǻNJFT[LB[SPE[JOƾ5VXBǧOJF
OB * QJǋUS[F VSPE[J TJǋ X 

.BSJPHSBGWPO
.BUVTDILBTZO
QS[FEXPKFOOFHP
TUBSPTUZPQPMTLJFHP

QJFSXPSPEOZQPUPNFL0ETBOJB
KƾDUBCMJDǋ OB[EKǋDJV XZLPOBOƾ
XFEVH QSPKFLUV "EPMGB 1BOJU[B 
.BSJP XZSB[J QS[FLPOBOJF  ǻF
QBNJǋǀ P PKDV QS[ZD[ZOJ TJǋ EP
[BMFD[FOJBSBO[QPMTLPOJFNJFDLJFK
QS[FT[PǧDJ
0O TBN X EFNPLSBUZD[OZDI
/JFND[FDI LPOUZOVPXB E[JFP
[BNPSEPXBOFHPQS[F[SFǻJNTUBSP
TUZ#ZBNCBTBEPSFNX1BLJTUBOJF 
+BQPOJJJQS[Z0&$% QSBDPXBX
LPOTVMBUBDIX"VTUSJJJ64"
+1
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ZMIANA OBYCZAJÓW

BOŻE NARODZENIE to coraz mniej świąt i coraz więcej komercji. Jeszcze nie tak dawno było całkiem
inaczej. Czekało się na duchy bliskich, przepowiadało się pogodę, powodzenie i miłość na następny rok

8
Postać Św. Mikołaja w jakimś
sensie ożywia uśpioną w nas dziecięcość, potrzebę wiary, że jest gdzieś
ktoś, kto o nas myśli, zna nasze
najskrytsze, największe marzenia i
pragnie je spełnić, że dla tego kogoś
jesteśmy ważni bez względu na to,
czy jesteśmy bardziej, czy mniej
utalentowani, bogaci, czy biedni i
dla kogo nie ma absolutnie żadnego
znaczenia, czy dobrze radzimy sobie
w życiu. To postać, która odpowiada
na naszą potrzebę bycia dostrzeżonym, docenionym i bezinteresownie
obdarowanym.
Podarki to najsilniejsze skojarzenie z postacią Mikołaja. Dorośli także
ich potrzebują, nawet jeśli tak często
temu zaprzeczają. Ponieważ – jak
myślą – nie wypada im przyznać się
do tego, że wciąż czekają na prezent
od Mikołaja, świętują mikołajki z kolegami z pracy lub w gronie przyjaciół.
Zakładają czerwone czapeczki z
pomponami i po prostu dobrze się
bawią. Daje im to namiastkę tej frajdy,
którą kiedyś przeżywali.

,PǧDJFMFQPXT[FDIOZN
#PǻF/BSPE[FOJFVTUB
OPXJPOP X UFSNJOJF 
KBLJ PCPXJƾ[VKF EP E[Jǧ  X QP
*7 X DIS[FǧDJKBǝTUXP [ZTLBP
XUFEZX3[ZNJFTUBUVTSFMJHJJQBǝ
TUXPXFK  /BKTUBST[F X[NJBOLJ P
PCDIPEBDIUFHPǧXJǋUBXEOJV
HSVEOJBQPDIPE[ƾ[SmKFTUUP
BEOPUBDKB X DISPOPHSBêF S[ZN
TLJN LBMFOEBS[V ǧXJƾU LPǧDJFM
OZDI  EPUZD[ƾDB TQSBXPXBOFK X
UZND[BTJFMJUVSHJJ
#BSE[P [OBNJFOOZ KFTU GBLU  Jǻ
D[BT  OB LUÓSZ QS[ZQBEBKƾ PCDIP
EZ #PǻFHP /BSPE[FOJB   UP QPSB
QS[FTJMFOJB [JNPXFHP ;BQFXOF
KVǻ PE [BSBOJB E[JFKÓX NPNFOU
UFO CZ T[D[FHÓMOZ  CPXJFN UFHP
UZQV[KBXJTLBOJHEZOJFQP[PTUBKƾ
PCPKǋUOFXTGFS[FLVMUVSPXFKJ[B
XT[F XJƾǻƾ TJǋ [ OJNJ T[D[FHÓMOF
PCDIPEZ 1S[FTJMFOJF [JNPXF X
XJǋLT[PǧDJ LVMUVS CZP PLB[Kƾ EP
ǧXJǋUPXBOJBPESBE[BOJBTJǋ4PǝDB 
[XZDJǋTUXB ǧXJBUB OBE DJFNOP
ǧDJƾ  SP[QPD[ǋDJB OPXFHP DZLMV
TPOFD[OFHP*UBLXTUBSPǻZUOZN
3[ZNJF PCDIPE[POP 4BUVSOBMJB 
XǧSÓE MVEÓX HFSNBǝTLJDI +VM  V
4PXJBOƦXJǋUP(PEPXF BX1FSTKJ
OBSPE[JOZCÓTUXB4PǝDB.JUSZ
6XBǻB TJǋ  ǻF ǧXJǋUB #PǻFHP /B
SPE[FOJB NJBZ CZǀ XBǧOJF QS[F
DJXXBHƾEMBPEQSBXJBOFHPXUZN
D[BTJF XJFMLJFHP TPMBSOFHP ǧXJǋUB
OBSPE[JO.JUSZ

Potrzebujemy Św. Mikołaja również po to, by móc wcielać się w jego
rolę: dosłownie i w przenośni. Któż
potraﬁłby odmówić sobie przyjemności doklejenia siwej brody i wąsów,
włożenia czerwonej czapy i kurtki to
przecież jedno z najlepszych przebrań. A prawie wszyscy dorośli lubią
się przebierać, choć rzadko się to tego
przyznają. Przebranie daje możliwość
bycia przez chwilę kimś innym niż się
jest na co dzień, pokazania się od
innej strony, ujawnienia takiej części
siebie, która na co dzień jest mniej
eksponowana, którą zwykliśmy powściągać, kontrolować. Przebrani za
Mikołaja możemy trochę poszaleć,
dać wyraz swojemu poczuciu humoru
i upust fantazji, wypróbować swoje
talenty aktorskie, a przede wszystkim
sprawić dużo radości tym, których
kochamy.
Dla większości dorosłych ważniejsza niż otrzymywanie prezentów w
Święta jest możliwość obdarowania
najbliższych. Tradycja związana z postacią Św. Mikołaja jest tak niezwykła,
ponieważ składają się na nią gesty,
dzięki którym możemy pokazać innym, jak są dla nas ważni i wyjątkowi,
ile znaczą w naszym życiu.
Św. Mikołaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli
Świąt. Jego wizerunek obecny w
reklamach i witrynach sklepowych
już pod koniec listopada wprowadza
w nastrój radosnego podniecenia,
zapowiada czas relaksu, spotkań z
bliskimi, oderwania się od codzienności, dzięki czemu możemy pogodniej
znieść przygnębiający koniec jesieni
i początek zimy.
."(03;"5"#"#*6$)ʰ)"--
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8JHJMJB KBLP PLSFT QS[ZHPUP
XBǝ ǧXJƾUFD[OZDI  KBLP NPNFOU
QS[FKǧDJPXZ NJǋE[Z DPE[JFOOZN
BOJF[XZLZND[BTFN CZBEOJFN
T[D[FHÓMOZN8FEVHMFHFOEE[JB
ZTJǋUFHPXJFD[PSVOJFTUXPS[POF
S[FD[Z 8JFS[POP  ǻF X XJHJMJǋ
[BLXJUB LXJBU QBQSPDJ UBL KBL X
OPD ǧXJǋUPKBǝTLƾ  [JFNJB ESǻZ 
PUXJFSBTJǋJVLB[VKFVLSZUFXOJFK
TLBSCZ  LBNJFOJF QS[FTVXBKƾ TJǋ J
QPETLBLVKƾ[SBEPǧDJ OBNPNFOU
[B[JFMFOJBKƾ TJǋ ES[FXB  [XJFS[ǋUB
NÓXJƾ MVE[LJN HPTFN J NPHƾ
QS[FQPXJBEBǀQS[ZT[Pǧǀ BXPEBX
S[FLBDIJTUVEOJBDI[BNJFOJBTJǋX
NJÓEMVCQZOOF[PUPJTSFCSP
;XZD[BKFXJHJMJKOFPCêUVKƾ SÓX
OJFǻ X MJD[OF FMFNFOUZ [BEVT[OF 
JEFOUZD[OF [ QSBLUZLPXBOZNJ X
EOJV;BEVT[FL MJTUPQBEB 8JF
S[POP ǻFXXJHJMJǋEVT[F[NBSZDI
NPHƾ QS[ZCZǀ [ [BǧXJBUÓX OB
[JFNJǋJQS[FCZXBǀXǧSÓETXPJDI
CMJTLJDI5FHPXJFD[PSV[PTUBXJBOP
VDIZMPOFGVSULJJES[XJXFKǧDJPXF 
BCZ EVDIZ NPHZ CF[ QS[FT[LÓE
XFKǧǀ EP EPNPTUXB 5S[FCB CZP
PTUSPǻOJF TJǋ [BDIPXZXBǀ m OJF
TQMVXBǀOBQPEPHǋ OJFXZMFXBǀ
QPNZK CF[ PTUS[FǻFOJB  OJF DJƾǀ
TJFD[LJ OJFTLSǋDBǀQPXSP[ÓX OJF
QS[ƾǧǀ  OJF ULBǀ  PEHPOJǀ EVT[ǋ
[F TUPLB [BOJN TJǋ OB OJN VTJB
EP m XT[ZTULP UP NJBP TVǻZǀ
PDISPOJF EVT[ZD[FL  LUÓSF KBLP
OJFXJEPD[OF  OBSBǻPOF CZZ OB
OJFCF[QJFD[FǝTUXP
1S[ZXPZXBOP KF SÓXOJFǻ OB
XJFD[FS[ǋ XJHJMJKOƾ %PEBULPXF
OBLSZDJF MVCEBXOJFKmEPEBULPXB

ZǻLB JOUFSQSFUPXBOFE[JTJBKKBLP
NJFKTDF EMB OJFTQPE[JFXBOFHP 
TUSVE[POFHP XǋESPXDB  KFTU OJ
D[ZNJOOZNKBLOBLSZDJFNQS[ZHP
UPXBOZNEMB[NBSZDIQS[PELÓX
1PE TUPFN SP[ǧDJFBOP TPNǋ 
BCZ EVDIZ NJBZ XZHPEOJF  B QP
XJFD[FS[ZOJFTQS[ƾUBOP[FTUPVJ
QP[PTUBXJBOPSFT[ULJKFE[FOJBPSB[
PQBULB BCZNPHZTJǋQPTJMJǀ
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/B USBEZDKǋ XJHJMJKOƾ TLBEBKƾ
TJǋ UBLǻF MJD[OF FMFNFOUZ OPXP
SPD[OF8JFS[POP ǻFQS[FCJFHUFHP
EOJBEFDZEVKFPQS[FCJFHVDBFHP
SPLV4UBSBOPTJǋXJǋDQS[FǻZǀHP

PS[FDIBNJ8JFT[BOPHPVQVBQV
OBE TUPFN  HE[JF PQSÓD[ GVOLDKJ
P[EPCOFK J TZNCPMV XJFD[OFHP
ǻZDJB QFOJ[OBD[ƾDƾSPMǋXFXSÓǻ
CBDI NJPTOZDI  PSB[ XSÓǻCBDI
EPUZD[ƾDZDI [ESPXJB J LPOEZDKJ
EPNPXOJLÓX
/BQS[FPNJF97***J9*9XJF
LVNJFKTDFJSPMǋQPEBǺOJLBPSB[
TOPQÓX [CPǻB QPXPMJ [BD[ǋB
QS[FKNPXBǀDIPJOLB [BT[D[FQJPOB
OBQPMTLJNHSVODJFQS[F[SPE[JOZ
FXBOHFMJDLJF PSB[ NJFT[D[BO OJF
NJFDLJFHP QPDIPE[FOJB $IPJOLJ
QPKBXJZ TJǋ OBKQJFSX X EPNBDI
QPMTLJFK JOUFMJHFODKJ J NJFT[D[Bǝ
TUXB  B XǧSÓE MVEOPǧDJ XJFKTLJFK
OBKQJFSXOBUFSFOBDI[OBKEVKƾDZDI

UBLǻF TQFDKBMOF LPMPSPXF PQBULJ
EMB [XJFS[ƾU  D[ǋTUP [ [BQJFD[P
OZNJ [JPBNJ   LUÓSF EBXBOP JN
[ SFT[ULBNJ QPUSBX XJHJMJKOZDI
X DFMV [BQFXOJFOJB PDISPOZ J
EPCSFHP DIPXV 8JFS[POP  ǻF
PLSVDI PQBULB XS[VDPOZ EP
TUVEOJ PD[ZT[D[B XPEǋ J [BQFX
OJB [ESPXJF 1PBNBOZ PQBUFL
LBE[JPOP SÓXOJFǻ QPE NJTLJ [
KBEFNmKFǻFMJQS[ZLMFJTJǋEPEOB
[XJBTUPXBPUPVSPE[BK;PQBULB
SPCJPOPP[EPCZmǧXJBUZ XJMJKLJ 
HXJB[EZmXJFT[BOPKFOBCFMLBDI
TUSPQPXZDI QPEBǺOJLBDIJDIP
JOLBDI%[JTJBKPQBULJXLBEBTJǋ
EPMJTUÓXJLBSUFLǧXJƾUFD[OZDIJ
XZTZB CMJTLJN PTPCPN OB [OBL

/"Ľ8*Ĕ5&$;/:$)+"3."3,"$)$",*&.%0#3;&413;&%"+Ĕ4*ġ"'3:,"ĳ4,*&8:30#:

X [HPE[JF  X EPCSZN OBTUSPKV 
OJFQBD[ƾDJOJF[BNBSUXJBKƾDTJǋ
6QPNJOBOP SÓXOJFǻ E[JFDJ  BCZ
CZZHS[FD[OF8TUBXBOPXD[FǧOJF
SBOP ǻFCZ[BQPCJFDMFOJTUXVJǻFCZ
DBZQS[ZT[ZSPLCZFOFSHJD[OZJ
S[FǧLJ 8 DJƾHV EOJB OJF NPǻOB
CZP VDJOBǀ TPCJF ES[FNLJ  BCZ
VOJLOƾǀ DIPSÓC J ǻFCZ [CPǻF OJF
LBEPTJǋXQPMV0CNZXBOPTJǋ
X[JNOFKXPE[JFQS[ZOJFTJPOFK[F
TUVEOJ CƾEǺXTUSVNJFOJVmNJBP
UP[BQFXOJǀ[ESPXJFJVSPEǋ
.ǋǻD[ZǺOJ SBOLJFN VEBXBMJ
TJǋ OB QPÓX MVC OB QPMPXBOJF
[BMFDBOP OBXFU LVTPXBOJF  BCZ
QS[F[DBZSPLT[D[ǋǧDJFEPQJTZXBP
SZCBLPNJNZǧMJXZN1PXT[FDIOZ
CZSÓXOJFǻ[XZD[BKQP[PSPXBOZDI
MVC ESPCOZDI LSBE[JFǻZ m NJBZ
POF [BQFXOJǀ CPHBDUXP J QPXP
E[FOJF  [XBT[D[B X USBOTBLDKBDI
IBOEMPXZDI /JF NPǻOB CZP OJD
QPǻZD[Bǀ BCZT[D[ǋǧDJFJEPTUBUFL
OJFVDJFLBZ[EPNV
4JBOPQPEPCSVTFNJQPETUPFN 
LBE[JPOFOBQBNJƾULǋVSPE[JO+F
[VTBXTUBKFODF NJBPQJFSXPUOJF
TQS[ZKBǀ QPNZǧMOFK XFHFUBDKJ SP
ǧMJO  QPEPCOJF KBL [JFMPOF HBǋ[JF
ES[FXJHMBTUZDIXUZLBOF[BǧXJǋUF
PCSB[Z  QS[ZUXJFSE[BOF EP ǧDJBO 
GVSUFLJQPUÓXEPNPTUXB3FT[ULJ
XJHJMJKOZDIQPUSBXJPQBULBEBXB
OP EP [KFE[FOJB [XJFS[ǋUPN  BCZ
EPCS[FTJǋDIPXBZJCZZ[ESPXF
8BǻOZN FMFNFOUFN ǧXJƾUFD[
OFHPXZTUSPKVCZQPEBǺOJL D[ZMJ
D[VCFL JHMBTUFHP ES[FXLB  HBƾǺ
MVCESVDJBOBPCSǋD[D[ZTPNJBOB
UBSD[B  QS[ZCSBOB [JFMPOZNJ HB
ƾ[LBNJ 1PEBǺOJL EFLPSPXBOP
KBCLBNJ P[EPCBNJ[PQBULBMVC
QBQJFSV  [PDPOZNJ OBTJPOBNJ 

TJǋQPETJMOZNJXQZXBNJOJFNJFD
LJNJmOB1PNPS[V ƦMƾTLV 8BSNJJ
J .B[VSBDI QS[FPN 9*9 J 99
X  /B UFSFOBDI 1PMTLJ DFOUSBMOFK
JQPVEOJPXFKKFT[D[FXEXVE[JF
TUPMFDJVNJǋE[ZXPKFOOZNDIPJOLJ
CZZS[BELPǧDJƾ6QPXT[FDIOJZTJǋ
EPQJFSPQP**XPKOJFǧXJBUPXFK
8JHJMJBUPD[BTXSÓǻCEPUZD[ƾ
DZDI QPHPEZ HXJBǺE[JTUF OJFCP
[XJBTUPXBPQPHPEOZSPLJVSPE[BK 
XJEPD[OBESPHBNMFD[OBXSÓǻZB
PCêUPǧǀ NMFLB PSB[ XSÓǻC NJP
TOZDI QBOOZJLBXBMFSPXJFXSÓ
ǻZMJ TPCJF [F ǺEǺCB TJBOB XZDJƾ
HOJǋUFHPTQPEPCSVTB E[JFXD[ǋUB
OBTVDIJXBZT[D[FLBOJBQTB LUÓSF
NÓXJP [ LUÓSFK TUSPOZ OBEFKE[JF
QS[ZT[ZVLPDIBOZ 8SÓǻPOPUFǻ
OB [ESPXJF J ǻZDJF EPNPXOJLÓX
mPCTFSXPXBOPOQDJFOJFQPED[BT
XJFD[FS[Z KFǻFMJ CZZ [BNB[BOF
[XJBTUPXBPUPDIPSPCǋ MVCEZN
[ENVDIOJǋUFK ǧXJFDZ KFǧMJ VMBUZ
XB X LJFSVOLV ES[XJ BMCP PLOB
[OBD[ZPUP ǻFXSPE[JOJFOBTUƾQJ
ǧNJFSǀ 
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0QBUFL  CF[ LUÓSFHP OJF XZ
PCSBǻBNZTPCJFE[JTJFKT[ZDIǧXJƾU 
QPKBXJ TJǋ X QPMTLJFK USBEZDKJ
OBKQSBXEPQPEPCOJFKOBQS[FPNJF
97*** J 9*9 XJFLV m OBKQJFSX
OB EXPSBDI T[MBDIFDLJDI  QPUFN
SÓXOJFǻXJOOZDITUBOBDI XUZN
UBLǻFOBXTJ PQSÓD[UFSFOÓX8BS
NJJ J .B[VS UBN EPQJFSP X 99
XJFLVE[JǋLJLBUPMJDLJNLTJǋǻPN 
8JFS[POP ǻFPQBUFLNBXBǧDJ
XPǧDJ EPCSPD[ZOOF J MFD[OJD[F B
KFHP PCFDOPǧǀ X EPNV QS[ZOPTJ
QPLÓKJCPHPTBXJFǝTUXP*TUOJBZ

QBNJǋDJJQS[ZKBǺOJ
%[JTJBK OBKCBSE[JFK PD[FLJXB
OZN NPNFOUFN XJFD[PSV XJHJ
MJKOFHPKFTUDIXJMBXSǋD[BOJBQSF
[FOUÓXHXJB[ELPXZDI5PKFEOB[
OBKNPET[ZDIUSBEZDKJXJHJMJKOZDI
X1PMTDF SP[QPXT[FDIOJPOBEPQJF
SPX9*9XJFLV QPD[ƾULPXPXǧSÓE
[JFNJBǝTUXB J CPHBUZDI SPE[JO
NJFT[D[BǝTLJDI HÓXOJFOJFNJFD
LJFHPQPDIPE[FOJB/BXTJ[XZD[BK
EBXBOJBQSF[FOUÓXKFT[D[FX*QP
99 XJFLV OBMFǻB EP S[BELPǧDJ J
UZMLPE[JFDJ[[BNPǻOJFKT[ZDISP
E[JOPUS[ZNZXBZQPEBSLJXQPTUB
DJQJFSOJLÓX KBCFLD[ZPS[FDIÓX
8[BMFǻOPǧDJPEUSBEZDKJQSF[FOUZ
QS[ZOPTJ.JLPBK 1PMTLBDFOUSBM
OB  (XJB[EB 1PNPS[F  CJBZ
LPOJLT[FNFM 8BSNJBJ.B[VSZ 
BOJPFL 8JFMLPQPMTLB %[JFDJƾULP
+F[VT (ÓSOZƦMƾTL 
8 PCFDOZDI D[BTBDI XJFMF
[XZD[BKÓXQPQSPTUV[BOJLP D[ǋǧǀ
[ OJDI QS[ZCSBB JOOƾ GPSNǋ MVC
[ZTLBBOPXF[OBD[FOJBXNJFKTDF
UZDIBSDIBJD[OZDI OJFEPLPǝDBKVǻ
E[JTJBK D[ZUFMOZDI /JFLUÓSF QS[Z
XǋESPXBZ[PENJFOOZDILSǋHÓX
LVMUVSPXZDI J [BEPNPXJZ TJǋ OB
EPCSFXOBT[FKǧXJƾUFD[OFKPCS[ǋ
EPXPǧDJ m OJF XZPCSBǻBNZ TPCJF
E[JTJFKT[ZDI ǧXJƾU CF[ DIPJOLJ 
QSF[FOUÓX D[Z .JLPBKB ,VMUVSB
UPUBLBTGFSBǻZDJB LUÓSBKFTUDJƾHMF
ǻZXB [NJFOOB [BTLBLVKƾDBXTXP
JDIUSBOTGPSNBDKBDI5BLOBQSBXEǋ
KFTUOJD[ZNJOOZNKBLMVTUSFN X
LUÓSZN PECJKB TJǋ MVE[LPǧǀ XSB[
[F TXPJNJ JEFBNJ  EƾǻFOJBNJ J
SP[VNJFOJFNǧXJBUB
."(03;"5"13;:56" &5/0-0(
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EPMG4DIVCFSU[HJOƾX
1PEPCOJF ,BSM (VUUNBOO 
1BVM )FJTJH  &SXJO -PTTF 
"EPMG,SFJTFM 3JDIBSE#FSHFSJKFT[
D[FE[JFXJǋUOBTUVNJFT[LBǝDÓXXTJ
(SÅëJDI 8JFTF
8  OJF XSÓDJP [ XPKOZ
EXVE[JFTUV NǋǻD[Z[O  XǧSÓE OJDI
EXÓDIPKFEOBLPXZNJNJFOJVJOB
[XJTLV/JFXJBEPNP D[Z,BSM,MFJO
CZTZOFN,BSMB,MFJOB.PǻFKFHP
EBMT[ZNLSFXOZN BNPǻFUPUZMLP
QS[ZQBELPXB[CJFǻOPǧǀ8TLB[ÓX
Lƾ NPHZCZ CZǀ EBUZ VSPE[JO  BMF
QS[Z [BCJUZDI QPEBOP KFEZOJF SPL
ǧNJFSDJ .JǋE[Z ,MFJOBNJ [OBMB[
TJǋ+PIBOO;VSFL(EZCZQS[FǻZ*
XPKOǋ J EPD[FLB LPǝDB OBTUǋQOFK 
OB[ZXBCZ TJǋ QFXOJF ƺVSFL  +BO
ƺVSFL1P[PTUBKƾDXTUBSZNNJFKTDV
[BNJFT[LBOJB NVTJBCZUFǻ[NJFOJǀ
BESFT ; (SÅëJDI 8JFTF OB ƾLǋ
1SVEOJDLƾ
"EPMG (SPTT  "EPMG 0UUF  'SBO[
)FJTJHJ+PIBOO4PIOFSêHVSVKƾ QPE
SPLJFN;OBMFǺMJTJǋOBMJǧDJFQP
MFHZDI NJNPǻFPELMǋTLJ/JFNJFDJ
"VTUSP8ǋHJFSNJOǋPQS[ZOBKNOJFK
LJMLBNJFTJǋDZ.PǻF[NBSMJXEP
NVXXZOJLVGSPOUPXZDISBOBMCP
[PTUBMJ QPDIPXBOJ X OJF[OBOZDI
NJFKTDBDI BOJFǧNJFSUFMOJLJEPUBSZ
EPSPE[JO[PQÓǺOJFOJFN/JLUKVǻ
UFHPOJFVTUBMJ
1PPXB LBNJFOOFK UBCMJDZ OJF
[PTUBB OB SB[JF PEOPXJPOB  XJǋD
OB[XJTLB ǻPOJFS[Z [ QPD[ƾULP
XZDIMBUXPKOZTƾOJFD[ZUFMOF+FǧMJ
D[FSǝ GBSCZ XZPTUS[Z LJFEZǧ MJUFSZ
XZǻPCJPOF X T[BSZN HSBOJDJF 
EPXJFNZTJǋ LUPKFT[D[FNJFT[LBX
(SÅëJDI 8JFTF QS[FE SPLJFN 
5BLBXJFE[BNPǻFTJǋQS[ZEBǀUZMLP
MPLBMOZNNJPǧOJLPNIJTUPSJJ1P
UPNOJCZǀNPǻFQBNJǋUBKƾ BMFOJF
NPHƾTJǋOJƾQPE[JFMJǀ6DJFLMJTUƾE
XTUZD[OJV
;BOJNXJFǧ[OBMB[BTJǋOBMJOJJ

GSPOUV  QǋE[POP QS[F[ OJƾ X HƾC
3[FT[ZXJǋǺOJÓXPCP[V"VTDIXJU[
#JSLFOBV .BST[F ǧNJFSDJ [BCJZ
XJFMVTQPǧSÓEUZDI LUÓS[ZVOJLOǋMJ
LPNÓSHB[PXZDI1PUFNNJǋE[ZEP
NZXUPD[ZZTJǋD[PHJ[HXJB[EBNJ
OBXJFǻZD[LBDI3PTKBOJFTUS[FMBMJEP
XT[ZTULJFHP DPOJFNJFDLJF3PE[JOB
TUBSFKǧMƾTLJFKT[MBDIUZ4FEMOJU[LZWPO
$IPMUJU[FXBLVPXBBTJǋ[[BNLVX
PTUBUOJFKDIXJMJ;BCSBMJUZMFEPCZULV 
JMF[NJFǧDJMJEPT[FǧDJVXBMJ[FL
(EZCZ TPEBDJ XJFE[JFMJ  ǻF [B
NFLOBMFǻBEPISBCJFHP%JFUSJDIB 
LUÓSZ[ZTLBNJBOPCF[X[HMǋEOFHP
OJT[D[ZDJFMBJPEEBOFHPXZLPOBXDZ
QMBOÓX)JUMFSB [BNJFOJMJCZQFXOJF
PCJFLUXQFS[ZOǋ+BLPEPXÓEDB***
CBUBMJPOV1VLV1PXJFUS[OP%F
TBOUPXFHPISBCJB[EPCZXNPSEFS
D[FKXBMDF3PUUFSEBN"XBOTPXBOZ
EPTUPQOJBHFOFSBBNBKPSB[SÓXOB
[[JFNJƾ4FXBTUPQPMOB,SZNJF"
QPUFN VMFH OJFQSBXEPQPEPCOFK
QS[FNJBOJF6TDIZLVXPKOZ[PTUB
XF[XBOZEPHÓXOFKLXBUFSZ'ÛISF
SBX,ǋUS[ZOJFJPUS[ZNBOPNJOBDKǋ
OBLPNFOEBOUB1BSZǻBt;SP[VNJB
FNXUFEZ ǻF)JUMFSKFTUT[BMFǝDFNu
mOBQJT[FQPMBUBDIXLTJƾǻDFPPDBMF
OJVTUPMJDZ'SBODKJ3P[LB[XPE[B***
3[FT[ZOJFQP[PTUBXJBXƾUQMJXPǧDJ
NPǻOBQPEEBǀKFEZOJFSVJOZ1BSZǻB
5ZMLPLBNJFǝOBLBNJFOJV
8PKTLBBMJBODLJFCZZDPSB[CMJǻFK 
OBUPNJBTUQZOƾDF[HÓXOFKLXBUFSZ
ǻƾEBOJBTQBMFOJBNFUSPQPMJJTUBXBZ
TJǋDPSB[CBSE[JFKOBUBSD[ZXF%JF
USJDIWPO$IPMUJU[OBXJƾ[BLPOUBLU
[ GSBODVTLJN SVDIFN PQPSV  B
OBTUǋQOJF QPQS[F[ T[XFE[LJFHP
LPOTVMBOBLPOJEPXÓE[UXPXSPHB 
BCZQS[ZTQJFT[ZP[BKǋDJF1BSZǻB
TJFSQOJBSOBEXPSDVLPMFKP
XZN.POUQBSOBTTFISBCJBQPEQJTB
BLULBQJUVMBDKJJ[PTUBKFǝDFNBMJBO
UÓX1PXPKOJF[BNJFT[LBX#BEFO
#BEFOJKFT[D[FEVHPǻZ[QJǋUOFN

,PMVNOZOB[XJTL VPƒPOFKBLXƒPOJFSTLJNT[ZLV

panorama OPOLSKA

[ESBKDZ  OJFHPEOZN PêDFSB OBXFU
CBSCBS[ZǝTLJFKBSNJJ
;BDIPXBOJB MVE[J X TZUVBDKBDI
FLTUSFNBMOZDI CZXBKƾ D[BTFN UBL
TBNP[BXJFJOJFQS[FXJEZXBMOFKBL
MPTZQPNOJLÓX
0CFMJTL[OB[XJTLBNJQPMFHZDI
X*XPKOJFǧXJBUPXFKNJFT[LBǝDÓX
(SÅëJDI 8JFTF TUB OBQS[FDJX [BNLV
$IPMJU[ÓX EXJFǧDJFNFUSÓXPEE[JF
E[JǝDB8ZTUS[FMPOZXTUZD[OJV
[ SBE[JFDLJFHP NPǺE[JFS[B QPDJTL
MFEXJFNVTOƾOBSPǻOƾXJFǻǋ9*7
XJFD[OFKUXJFSE[Z;BNFLQPQBE
XSVJOǋ[OBD[OJFQÓǺOJFK XD[BTBDI
ƾLJ 1SVEOJDLJFK /BKQJFSX T[B
CSPXOJDZHSBCJMJXOǋUS[B8ZOJFǧMJ
NFCMFJPCSB[Z XZT[BSQBMJ[QPEÓH
LBëF /PDBNJ QBMJMJ X LPNOBUBDI
PHOJTLB1PUFNQBǝTUXPVS[ƾE[JP
XT[MBDIFDLJFKQPTJBEPǧDJTUBEOJOǋ
,POJFNJBZEBDIOBEHPXƾ EPQÓLJ
OJFSVOǋZQS[FHOJUFXJǋǺCZ
; OJFNJFDLJN QPNOJLJFN LSB
TOPBSNJFKTDZ PCFT[MJ TJǋ XFEVH
PCZD[BKV[XZDJǋ[DÓX3P[XBMJMJQZUZ
HPZNJSǋLPNB

413;Ĕ5"/*&Ľ8*"5"
101»8*&,6
,JFEZ ƾLB 1SVEOJDLB TUBB TJǋ
TLSBXLJFN ;JFN 0E[ZTLBOZDI  X
MJD[ƾDFK QSBXJF  OVNFSÓX XTJ
QP[PTUBPUZMLPT[FǧǀǧMƾTLJDISPE[JO
/JFDIDJFMJVDJFLBǀ CPVXBǻBMJ ǻF
UV KFTU JDI EPN %PQJFSP X MBUBDI
TJFEFNE[JFTJƾUZDITFOUZNFOUZQS[F
HSBZ[[BDIPEOJPOJFNJFDLƾNBSLƾ
(JFSFLEBJNQBT[QPSUZJXƾDFOJF
[PTUBBOJKFEFOBVUPDIUPO
1JFSXT[ZUSBOTQPSU[F8TDIPEV
EPUBS EP ƾLJ  HEZ ǧMBEÓX QP Hƾ
TJFOJDBDI TPXJFDLJDI D[PHÓX OJF
QPSPTB KFT[D[F USBXB ; XBHPOÓX
XZT[MJVNǋD[FOJEVHƾESPHƾ1PMBDZ 
LUÓSZN LB[BOP PQVǧDJǀ XDJFMPOF
EP ;433 XPKFXÓE[UXP UBSOPQPM

TLJF .PHMJ QS[FCJFSBǀ EP XPMJ X
QPOJFNJFDLJDIHPTQPEBSTUXBDI8
LJMLB NJFTJǋDZ ƾLB TUBB TJǋ XTJƾ
SFQBUSJBOUÓXJQS[ZCZT[Z[DFOUSBM
OFK1PMTLJ T[VLBKƾDZDIBUXJFKT[FHP
DIMFCB
*SFOB .BEFSB KFTU ǻPOƾ TPUZTB
8JPTOƾSXT[LPBDIQS[FQSP
XBE[BOPBLDKǋTQS[ƾUBOJBǧXJBUB B
HSV[PXJTLPOBQS[FDJXSVJO[BNLV
CZPXZKƾULPXPT[QFUOF XEPEBULV
QS[ZBTGBMUÓXDF[FƦMƾTLBEP$[FDI 
LUÓSƾQPESÓǻVKFLBXB&VSPQZ.B
EFSPXBQSPXBE[JXƾDF1SVEOJDLJFK
PǧSPEFLLVMUVSZ/BNÓXJBVD[OJÓX 
ǻFCZ XTQÓMOJF [SPCJǀ QPS[ƾELJ
1S[ZT[PXJǋDFKE[JFDJBLÓX OJǻTJǋ
TQPE[JFXBB CPLUPǧQPXJFE[JB ǻF
QPESVNPXJTLJFN[OBKEVKFTJǋXFK
ǧDJFEPUVOFMVƾD[ƾDFHP[BQVT[D[POF
NJFKTDF[EBXOƾUXJFSE[ƾ
8ZDJǋMJ DIBT[D[F J VTVOǋMJ XBS
TUXǋCPUOJTUFK[JFNJ XLUÓSFK[BTUZ
HZHSBOJUPXFQZUZ8JǋLT[BMFǻBB
GSPOUFN EP TQPEV 0EXSÓDJMJ Kƾ J
QPE QBKǋD[ZOƾ [JFMPOFK OBSPǧMJ VK
S[FMJOB[XJTLBXQJǋDJVLPMVNOBDI
SÓXOPNJFSOJF VPǻPOF  KBLCZ X
XPKTLPXZNT[ZLV
.OJFKT[ƾ QZUǋ [EPCJ LS[Zǻ [
SBNJPOBNJ[XǋǻBKƾDZNJTJǋTZNF
USZD[OJFLVǧSPELPXFNVQVOLUPXJ
1S[FTUS[FǝNJǋE[ZOJNJXZQFOJBZ
MJǧDJF EǋCV /B EPMOZN SBNJFOJV
XZSZUPEBUǋ¢ BQPELS[ZǻFN
TFOUFODKǋt6OTFSFOUBQGFSFO)FMEu
mt/BT[ZNE[JFMOZNCPIBUFSPNu
%[JFXJǋǀMBUQÓǺOJFK.BEFSPXB
QPXJF ǻFHEZCZXUBNUFOQPOJFE[JB
FLXJFE[JBB JǻPELSZDJF[BQSPXBE[J
KƾQS[FEPCMJD[FQSPLVSBUPSB UPLB[B
BCZQS[ZLSZǀQZUZ[JFNJƾ/JFDICZ
EBMFKUBNMFǻBZ
4[ZCLPKFEOBLQSPTUVKFm(VQ
TUXB[OFSXÓXHBEBN1PTUƾQJBCZN
UBLTBNP%PLBEOJFUBLTBNPKBL
XUFEZ/JFEBXOPCZBNXF-XPXJF
/BQBUS[ZBNTJǋ KBLD[DJNZQBNJǋǀ
1PMBLÓXOB$NFOUBS[V0SMƾUPSB[[
KBLƾQPHBSEƾTQPHMƾEBKƾD[BTFNX
OBT[ƾTUSPOǋ6LSBJǝDZ HEZ[BQBMB
NZQS[ZHSPCBDI[OJD[F3ÓǻOJDBX
UZN ǻFDJUVUBKOJFT[MJEPCSPXPMOJF
OBQS[FDJX ǧNJFSDJ ;BCSBOP JDI [
HPTQPEBSTUXJXZTBOPOBXPKOǋ [
LUÓSƾOJFNJFMJOJDXTQÓMOFHP
(EZ[BQBOPXBUSFOEQPEQJTZXB
OJBVNÓX[QBSUOFSBNJX&VSPQJF 
XBE[F 1SVEOJLB OJFQS[ZQBELPXP
XZCSBZX/JFND[FDINJBTUP/PS
UIFJN5BNXBǧOJFQPXPKFOOZDI
SP[EBSDJBDI PTJFEMJP TJǋ XJFMV BV
UPDIUPOÓX 8JBEPNPǧǀ P UZN  ǻF
1PMBDZ DIDƾ SFTUBVSPXBǀ UBCMJDF [
OB[XJTLBNJJDIQPMFHZDILSFXOJB
LÓX XZXPBBTQPOUBOJD[OƾSFBLDKǋ
8ZHOBOJQS[F[IJTUPSJǋ[SPE[JOOZDI
EPNÓXTLBEBMJTJǋQPJMFLUPNÓH 
BCZ NBUFSJBMOJF XTQPNÓD JOUFODKF
OJF[OBKPNZDI  [ LUÓSZNJ IJTUPSJB
QPTUƾQJBQPEPCOJF
8 ƾDF QPXTUB LPNJUFU PECV
EPXZ QPNOJLB  B *SFOB .BEFSB
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[PSHBOJ[PXBBEMBVD[OJÓXLPOLVST
1S[FOJFTJPOFOBQBQJFSXJ[KF[BHP
TQPEBSPXBOJBQMBDVOBQS[FDJXSVJO
[BNLV XZTBOP EP /JFNJFD #VS
NJTUS[ /PSUIFJN VGVOEPXB E[JF
DJPNQMFDBLJ LSFELJJëBNBTUSZ
1P VQBELV NVSV CFSMJǝTLJFHP
EBXOJ NJFT[LBǝDZ (SÅëJDI 8JFTF
DPSB[ D[ǋǧDJFK QS[ZKFǻEǻBMJ QPPE
EZDIBǀ ǧXJBUFN  LUÓSFHP KVǻ OJF
CZP(EZ1PMTLB[PTUBBQS[ZKǋUBEP
[KFEOPD[POFK &VSPQZ  .BEFSPXB
XZNZǧMJB NBƾ JOUFHSBDKǋ (NJOB
[BQSPTJB ƦMƾ[BLÓX [ /PSUIFJN 
JDIE[JFDJPSB[XOVLJ;BCBXBQPE
OBNJPUFNUSXBBEPǧXJUV-VEPXF
QJPTFOLJOJFNJFDLJFNJFT[BZTJǋ[
MXPXTLJNJ QS[ZǧQJFXLBNJ  B ,B
SPMJOLBT[BEP(PHPMJOBXǧMƾTLJFK
HXBS[F
5BCMJDǋQS[FT[MJGPXBLBNJFOJBS[
[1SVEOJLB0EOPXJOB[XJTLB[BCJ
UZDIXMBUBDI¢3PL
[BD[ƾ QPS[ƾELPXBǀ PE ǧSPELB ;
HSBOJUPXFKT[BSPǧDJXZPOJMJTJǋ'SBO[
6INBOO 'SBO[.VMMFSPSB['MPSJBO
4UFQIBO;BQBEB[NJFS[DIJOJFEBP
TJǋ PED[ZUBǀ LPMFKOFHP OB[XJTLB
+PIBOO -JOEOFS NJB QPD[FLBǀ EP
SBOB BMFXOPDZLUPǧPCMBUBCMJDǋ
GBSCƾ

5",4*ġ101-Ĕ5":-04:
/JFNJFDLJF QPNOJLJ XZXPVKƾ
OB0QPMT[D[ZǺOJFTQPSZJLPOëJLUZ
PE  MBU  LJFEZ [BD[ǋZ XZBOJBǀ
TJǋ[OJFCZUVQPQÓXJFD[VJTUOJFOJB
;JFN 0E[ZTLBOZDI +FEOF QS[F
USXBZ NJMD[FOJF IJTUPSJJ X [JFNJ 
JOOFD[FLBZXT[PQBDIJTUPEPBDI
/JFLUÓSFX[OJFTJPOPPEQPETUBXX
NJFKTDPXPǧDJBDI HE[JFNOJFKT[Pǧǀ
OJFNJFDLBNJBBXQZXOBXJǋLT[Pǧǀ
NJFT[LBǝDÓX
"ENJOJTUSBDKB QBǝTUXPXB QP
TUBXJB TQSBXǋ KBTOP NPǻOB D[DJǀ
QBNJǋǀ QPMFHZDI  BMF CF[ HMPSZê
LPXBOJBTZNCPMJLPKBS[ƾDZDITJǋ[
***3[FT[ƾ;BTUS[FǻFOJFPEOPTJTJǋ
[XBT[D[B EP IJUMFSPXTLJDI ƺFMB
[OZDI ,S[ZǻZ  HSBXFSPXBOZDI OB
UBCMJDBDI[OB[XJTLBNJ[BCJUZDIX
**XPKOJFǧXJBUPXFK
8  S X BNCJOPXJDBDI
OJF[OBOJTQSBXDZPCPǻZMJESFXOJBOZ
LSVDZêLT TUBSZNJ PQPOBNJ LUÓSF PC
MBMJCFO[ZOƾ ǻFCZPHJFǝNJBMFQT[ƾ
TUSBXǋ5FKTBNFKOPDZXZNBMPXBMJ
OB NBSNVSPXZN QPNOJLV IBTB
t1PKFEOBOJFUPOBJXOPǧǀ LBNTUXP
JQPETUǋQut/JFNBQS[FCBD[FOJBEMB
OJFNJFDLJFHP MVEPCÓKTUXBu  t(JFS
NBǝDPN OBXTJFHEB QPNJPXBOJB
OJFUu
,S[Zǻ E[JFMJ PE QPNOJLB QJǋǀ
IFLUBSÓXUSBXJMBTV;BQVT[D[POB
HMFCBXZNJFT[BBTJǋUVOB[BXT[F
[ QSPDIBNJ OBSPEÓX &VSPQZ 1P
NOJL [CVEPXBB MVEPXB XBE[B 
BCZ VQBNJǋUOJǀ UZTJƾDF PêBS IJUMF
DJƾHEBMT[ZOBTUS

6

grudzień
2009

REPORTAŻ

panorama OPOLSKA

EPLPǝD[FOJF[FTUS
SPXTLJFHP PCP[V ,SVDZêLT XCJMJ
X [JFNJǋ NJFKTDPXJ OB QBNJƾULǋ
NǋD[BSOJƦMƾ[BLÓXVXJǋ[JPOZDIX
CBSBLBDIQPXPKOJFQS[F[CF[QJFLǋ
-BNNTEPSGNJBCZǀQS[ZTUBOLJFN
XZTJFEMBOZDIEP/JFNJFD%MBXJFMV
PLB[BTJǋHSPCFN
ƺFCZ VQPS[ƾELPXBǀ QSPCMFN
QPNOJLÓX  LPMFKOJ PQPMTDZ XPKF
XPEPXJFXZTZBMJXUFSFOLPNJTKF
XFSZêLVKƾDF [HPEOPǧǀ FNCMFNBUÓX
[QSBXFN8S[BEBOJFUBLJF
PUS[ZNB/PSCFSU-ZTFL XPKFXÓE[LJ
QFOPNPDOJLEPTQSBXNOJFKT[PǧDJ
OBSPEPXZDI .FEJB QPMJD[ZZ  ǻF
NJNP XD[FǧOJFKT[ZDI PCJFUOJD 
PCFMJTLÓX PEOPT[ƾDZDI TJǋ EP **
XPKOZ ǧXJBUPXFK [BXJFSB OBEBM
USFǧDJ OJF[HPEOF [ QSBXFN /JF
VTVOJǋUP[OJDIƺFMB[OZDI,S[ZǻZ 
OJFQS[FUVNBD[POPOBKǋ[ZLQPMTLJ
OJFNJFDLJDIJOTLSZQDKJ
-ZTFL UP ƦMƾ[BL [ E[JBEB QSB
E[JBEB m ;EBXBFN TPCJF TQSBXǋ
mXTQPNJOBmǻFXJ[ZUBXSPE[JO
OZN,BNJFOJVƦMƾTLJNCǋE[JFEMB
NOJF ESBNBUZD[OB  BMF OJF QS[Z
QVT[D[BFN ǻFQPESBǻOJTUBSF[BESZ
1S[FEQPNOJLJFN[FCSBBTJǋHSVQB
NJFT[LBǝDÓX,JFEZXZKƾFNBQBSBU 
ǻFCZTGPUPHSBGPXBǀƺFMB[OZ,S[Zǻ 
LUPǧLS[ZLOƾ$PUZ DIPQJF SPCJT[ 
1S[FDJFǻUVTƾOB[XJTLBUXPJDITUSZK
LÓX0KDJFDCZDJǋDIZCB[BCJ
4UBSZ-ZTFL KBLHPOB[ZXBMJXF
XTJ TUSBDJOPHǋQPE4UBMJOHSBEFN
/JFQSPTJTJǋOBXPKOǋ;PTUBQS[Z
NVTPXPXDJFMPOZEP8FISNBDIUV 
UBL KBL XT[ZTDZ TQSBXOJ ê[ZD[OJF
NǋǻD[ZǺOJ[,BNJFOJB#SBUPKDBCZ
QJMPUFN  [HJOƾ X CJUXJF P "OHMJǋ
ƺPOJFS[F  LUÓS[Z QS[ZXJFǺMJ KFHP
DJBP OJFQP[XPMJSPE[JOJFPUXPS[Zǀ
NFUBMPXFK USVNOZ %SVHJ CSBU OJF
XSÓDJ [ LPUB OB VLV ,VSTLJN
6XJFD[OJPOP HP OB QPNOJLV  BMF
OJLUOJFXJF HE[JFTQPD[ǋZLPǧDJ
*DIPKDJFDNJǋE[ZXPKOBNJXBM
D[ZQS[FDJXLP/JFNDPNXQPXTUB
OJBDI ǧMƾTLJDI m /JF XJFN  DP CZ
E[JBEFLQPXJFE[JB HEZCZ[PCBD[Z
JNJPOBTZOÓXQPEƺFMB[OZN,S[Z
ǻFNm[BTUBOBXJBTJǋ/PSCFSU-ZTFL
m5BLTJǋQPQMƾUBZOBT[FMPTZ

4&,3&5"3;10%;*&-*
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'BSCǋ[UBCMJDZXƾDF1SVEOJD
LJFKEBPTJǋBUXP[NZǀ BMFLPMFKOF
OB[XJTLB OJF CZZ KVǻ PEOBXJBOF
/JFTQPE[JFXBOJF[HPTJTJǋOBQPMJ
DKǋXBǧDJDJFM[BLBEVOBHSPCLPXFHP
[ ǻƾEBOJFN [XSPUV NJFOJB ,VQJ

HSBOJUPXFQZUZPEHNJOZKFT[D[FX
S%BUZTTUBSZDI[PUZDI
/JF[BCJFSBJDIQS[F[EXBOBǧDJFMBU 
CPOJFCZZNVQPUS[FCOF OBUPNJBTU
UFSB[DIDFVǻZǀCVEVMDBOBHSPCJF
TXPJDISPE[JDÓX.PǻFPETQS[FEBǀ 
MFD[[BEVǻPXJǋDFKOJǻOPXZDI
[PUZDI
5BCMJDB [ OB[XJTLBNJ PêBS *
XPKOZQPKFDIBBEP[BLBEV%SVHB
[PTUBBOBTUBSZNNJFKTDV
%VHP USXBZ UBSHJ [ LBNJF
OJBS[FN  Bǻ X LPǝDV CVSNJTUS[
1SVEOJLB QPXJFE[JB  ǻF NB UFHP
EPǧǀ  QPOJFXBǻ HNJOǋ OJF TUBǀ OB
PELVQJFOJFQZU NJNPǻFCF[QSBX
OJFKFTQS[FEBB4ZUVBDKB[NJFOJBTJǋ
QPXZCPSBDI3BEBHNJOZX
S QS[F[OBD[ZB  UZT [PUZDI OB
VQPS[ƾELPXBOJFQMBDVJSFOPXBDKǋ
QPNOJLB BOPXZCVSNJTUS['SBODJ
T[FL'FKEZDIVE[JFMBKVǻXZXJBEÓX
PQS[ZLBEOZNQPKFEOBOJV1PMBLÓX
J/JFNDÓX
1ZUBXSÓDJBOBQMBDQS[FE[BN
LJFN ;PTUBB [BNPOUPXBOB OB
OPXZN QPTUVNFODJF ,BNJFOJBS[
NJB[BD[ZOBǀSFOPXBDKǋLPMFKOZDI
OB[XJTL HEZEPTQSBXZXLSPD[ZB
QSPLVSBUVSB #ZZ QPTF  B UFSB[
SBEOZ1SBXBJ4QSBXJFEMJXPǧDJ+FS[Z
$[FSXJǝTLJ[PǻZ[BXJBEPNJFOJFP
[BNJBS[FQSPQBHPXBOJBOB[J[NVX
ƾDF1SVEOJDLJFK
1SBXJDPXZ E[JBBD[ OBCSB QP
EFKS[Fǝ  HEZ [PCBD[Z ESVHƾ D[ǋǧǀ
QPNOJLB[XZǻPCJPOZNXLBNJFOJV
ƺFMB[OZN,S[ZǻFN;BOJNQPT[FE
EPQSPLVSBUVSZ QSÓCPXBOBLPOJǀ
XPKFXPEǋEPBOVMPXBOJBEFDZ[KJMP
LBMOFHPTBNPS[ƾEV/JDOJFXTLÓSB 
QPOJFXBǻSPLXD[FǧOJFK8PKFXÓE[LJ
,PNJUFU0DISPOZ8BMLJJ.ǋD[Fǝ
TUXBX0QPMVV[OB ǻFQPNOJLJ[
*XPKOZǧXJBUPXFKNBKƾCZǀUSBLUP
XBOFKBLPPCJFLUZIJTUPSZD[OFJOJF
NPǻOBLXFTUJPOPXBǀ[BXBSUZDIOB
OJDIUSFǧDJ
$[FSXJǝTLJ OJF DIDF QS[ZKƾǀ
EP XJBEPNPǧDJ  ǻF LS[Zǻ [ 
SPLV J LS[Zǻ OBEBXBOZ QS[F[
SFǻJN)JUMFSBUPEXBSÓǻOFTZN
CPMF BTBNPPE[OBD[FOJF[PTUBP
XQSPXBE[POFQS[F[LSÓMB1SVTX
D[BTJF XPKFO OBQPMFPǝTLJDI /JF
DIDFTZT[Fǀ ǻFXD[BTJF*XPKOZ
ǧXJBUPXFK ƺFMB[OZ ,S[Zǻ DJFT[Z
TJǋQSFTUJǻFNSÓXOJFǻXT[FSFHBDI
QPMTLJDI MFHJPOJTUÓX &LTQPTF
OBQJTB OB XPKFXPEǋ TLBSHǋ EP
TFLSFUBS[B3BEZ0DISPOZ1BNJǋ
DJ 8BML J .ǋD[FǝTUXB "OES[FKB
1S[FXPǺOJLB
1SPLVSBUPSQS[FTVDIBPTPCZ[B
BOHBǻPXBOFXSFOPXBDKǋQPNOJLBJ
OJFEPQBUS[ZTJǋ[OBNJPOQS[FTUǋQ

TUXB.JNPUPQSBDFOBQMBDVQS[FE
[BNLJFN [PTUBZ XTUS[ZNBOF  CP
TFLSFUBS[1S[FXPǺOJLQPE[JFMJGPCJF
SBEOFHP$[FSXJǝTLJFHP

/*&53;&#" 
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8JDFCVSNJTUS[ 1SVEOJLB 4UB
OJTBX)BXSPONÓXJ ǻFOJLUOJF
DIDF QPMJUZD[OFK [BEZNZ X ƾDF
1SVEOJDLJFK 6S[ƾE CǋE[JF XJǋD
D[FLB Bǻ 1S[FXPǺOJL [FDIDF QJ
TFNOJF PEQPXJFE[JFǀ OB QZUBOJF 
EMBD[FHPXZSBǻBTJǋOFHBUZXOJFP
QPNOJLVm1BOTFLSFUBS[TVHFSVKF
X NFEJBDI  ǻF OBKMFQJFK CZPCZ
QS[FOJFǧǀQZUZOBDNFOUBS[ CPEMB
1PMBLB ǻBEFO OJFNJFDLJ ǻPOJFS[
OJFKFTUCPIBUFSFN BUBLOBQJTBOP
OBQPNOJLV
)BXSPOOJFNPǻFTJǋOBE[JXJǀ ǻF
LUPǧKFT[D[FUBLQPLSBD[OJFQPKNVKF
IJTUPSJǋ;XBT[D[BǻFQPNOJLDIDƾ
PEOPXJǀ 1PMBDZ  LUÓS[Z OBKMFQJFK
PED[VXBKƾCÓM[XJƾ[BOZ[QJFMǋHOP
XBOJFNTXPJDINJFKTDQBNJǋDJOB
,SFTBDI/JFKFEFONJFT[LBOJFDƾLJ
[BDJTLB[ǋCZ HEZVLSBJǝTLJFXBE[F
VUSVEOJBZSFOPXBDKǋQPMTLJDIǧMB
EÓXXF-XPXJF
8QBǺE[JFSOJLVQS[ZKFDIBB
EPƾLJTFKNPXB,PNJTKB.OJFKT[P
ǧDJ /BSPEPXZDI J &UOJD[OZDI 1P
SP[NPXJF[MVEǺNJXFXTJQPTPXJF
XF[XBMJNJOJTUSBLVMUVSZ BCZOBLP
OJ"OES[FKB1S[FXPǺOJLBEPVE[JF
MFOJB PEQPXJFE[J  HEZǻ VTUBXPXZ
UFSNJONJOƾQÓSPLVUFNV
*SFOB.BEFSPXBXJF ǻFSFOPXB
DKǋQPNOJLBNPǻOBCZEPLPǝD[Zǀ
CF[ VX[HMǋEOJBOJB TUBOPXJTLB TF
LSFUBS[B CPXJNJFOJVS[ƾEVQP[Z
UZXOƾEFDZ[KǋXZEBKVǻXPKFXPEB
PQPMTLJ/JFDIDFKFEOBLCZǀ[OPXV
X[ZXBOBEPQSPLVSBUVSZ/JFDIDF
UBOJFKTFOTBDKJ
/BPTUBUOJFTQPULBOJFBVUPDIUP
OÓXQS[ZKFDIB[/JFNJFDNǋǻD[Z
[OB X NPDOP QPEFT[ZN XJFLV
1BLB  US[ǋTZ NV TJǋ SǋDF (EZ
PTXPJ TJǋ USPDIǋ [ PUPD[FOJFN 
QPXJFE[JB ǻFQS[F[T[FǧǀE[JFTJƾU
D[UFSZ MBUB CB TJǋ UV XSÓDJǀ 8
D[UFSE[JFTUZN QJƾUZN 3PTKBOJF
[BTUS[FMJMJNVPKDBJOBKFHPPD[BDI
[BLPQBMJDJBPX[JFNJ
%PCS[F[BQBNJǋUBNJFKTDF1S[Z
TUVEOJ OJFEBMFLPEPNV.BEFSÓX
1BOJ*SFOB[BQZUBB D[ZDIDF ǻFCZ
LUPǧSP[LPQB[JFNJǋ
m/JFUS[FCBmPEQBSTUBSVT[FL 
[BQBMBKƾDLPPTUVEOJǧXJFD[Lǋm/JF
US[FCB CP[BSB[[MFDƾTJǋTǋQZ
+"/1"4,0ĳ
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BVLPXDZ UXJFSE[ƾ  ǻF
TQMPU ULBOJOZ J UFDIOJLB
XZLPOBOJB DBVOV [OB
MF[JPOFHPPTUBUOJPXHSPCPXDVX
TUBSFKD[ǋǧDJ+FSP[PMJNZDBLPXJDJF
SÓǻOJƾTJǋPETZOOFHP$BVOV5V
SZǝTLJFHP 5FTUZ QS[FQSPXBE[POF
NFUPEƾ XǋHMB $  XZLPOBOF OB
ULBOJOJFPSB[JOOZDIQS[FENJPUBDI
[OBKEVKƾDZDITJǋXOPXPPELSZUZN
HSPCPXDV  QSBXJF CF[ XƾUQJFOJB
XTLB[VKƾ  ǻF NBUFSJB QPDIPE[J [
PLSFTVǧNJFSDJ$ISZTUVTB
$BVO[PTUBXZLPOBOZCBSE[P
QSPTUƾNFUPEƾ QS[ZVǻZDJVEXÓDI
SPE[BKÓXTQMPUÓX OJF[BǧTQMPUBNJ
TLPǧOZNJ  KBL $BVO 5VSZǝTLJ
&LTQFSDJ [BKNVKƾDZ TJǋ IJTUPSZD[
OZNJUFDIOPMPHJBNJTUXJFSE[JMJ ǻF
TQPTÓCVULBOJBLBUPMJDLJFKSFMJLXJJ
XTLB[VKF  Jǻ QPXTUBB POB QPOBE
UZTJƾDMBUQPOBSPE[JOBDI$ISZTUV
TB0ELSZUZX+FSP[PMJNJFDBVOm
XQS[FDJXJFǝTUXJFEPUVSZǝTLJFHP
mOJFTLBEBTJǋ[KFEOFKD[ǋǧDJ BMF[
LJMLVQBSUJJ XUZN[PTPCOFKQS[Z
LSZXBKƾDFKTBNƾUXBS["SDIFPMPH
QSPG 4IJNPO (JCTPO  PELSZXDB
HSPCPXDB QPXJFE[JB ǻF[OBMF[J
TLPQPXJOOPEBǀPTUBUFD[OZEPXÓE
DPEP$BVOV5VSZǝTLJFHP
(SPCPXJFD[OBKEVKFTJǋEPMJOJF
)JOOPO LUÓSƾ.BUFVT[&XBOHFMJTUB
OB[ZXB)BLFMEBNBmt1PMFLSXJu
8TUBSPǻZUOZDID[BTBDIQPHBǝTLJF
QMFNJPOBQBMJZUVE[JFDJ TLBEBKƾD
X UFO TQPTÓC PêBSZ TXFNV CPHV
.PMPDIPXJ *[SBFMJDJ OB[XBMJ UP
NJFKTDF (FIFOOƾ m TZNCPMFN
CBXPDIXBMTUXB LVMUVGBT[ZXFHP
CPHB  IBǝCZ  OJFHPE[JXPǧDJ PSB[
OBKOJǻT[FHPQP[JPNVQJFLBƦXJǋUZ
.BSFL VNJFKTDBXJB UBN LSBJOǋ
QPUǋQJFOJB  [ XJFD[OJF QPOƾDZN
PHOJFN
8 PTUBUOJN PLSFTJF EFCBUB
EPUZD[ƾDB BVUFOUZD[OPǧDJ TZOOFK
LBUPMJDLJFKSFMJLXJJKFTUCBSE[PPǻZ
XJPOBJPELSZDJFQSPGFTPSB(JCTPOB
KFKOJF[BLPǝD[Z;BMFEXJFNJFTJƾD
UFNVES#BSCBSB'SBMF OBVLPXJFD[
8BUZLBOV PHPTJB ǻFVEBPKFKTJǋ
[OBMFǺǀtDFSUZêLBU ǧNJFSDJu +F[VTB
$ISZTUVTB 'SBMF QPXJFE[JBB  ǻF
LPNQVUFSPXF BOBMJ[Z OFHBUZXV
PECJUFHP OB $BVOJF 5VSZǝTLJN
XZLB[BZJTUOJFOJFCBSE[POJFXZ

SBǺOZDI XZSB[ÓX  QPUXJFSE[BKƾ
DZDIUPǻTBNPǧǀD[PXJFLB LUÓSFHP
QPDIPXBOP X QÓUOJF ,MVD[PXF
TPXBt+F[VT[/B[BSFUVuTƾOBQJ
TBOFQPHSFDLV BSBNFKTLVJBDJOJF
8FEVH OJFK KFTU UP EPXÓE OB UP 
Jǻ DJBP +F[VTB QP VLS[ZǻPXBOJV
GBLUZD[OJFCZPPXJOJǋUFXLBXB
FLNBUFSJBV LUÓSZUFSB[TUBOPXJ
KFEOƾ [ OBKXBǻOJFKT[ZDI SFMJLXJJ
,PǧDJPBLBUPMJDLJFHP
%S #BSCBSB 'SBMF KFTU IJTUPSZ
LJFN  NB EPTUǋQ EP TFLSFUOZDI
BSDIJXÓX 8BUZLBOV 8  LTJƾǻDF
tѮF 4ISPVE PG +FTVT UIF /B[BSF
OFu [BQFXOJB  ǻF E[JǋLJ BOBMJ[JF
LPNQVUFSPXFK J VXZEBUOJFOJV
[BCBSXJFǝOBQÓUOJFVEBPTJǋKFK
XZLSZǀQSBXJF[BUBSUFOBQJTZ LUÓ
SF NBKƾ CZǀ SP[MPLPXBOF X LJMLV
NJFKTDBDI QÓUOB ;BTVHFSPXBB 
ǻFOBQJTNÓH[PTUBǀTQPS[ƾE[POZ
OBLBXBLVQBQJSVTBQS[F[OJTLJDI
SBOHƾS[ZNTLJDIVS[ǋEOJLÓXCƾEǺ
PTPCZ[ÓXD[FTOFKLPTUOJDZ.JB
PCZUPOBDFMVJEFOUZêLBDKǋ DJBB
5BLJtEPLVNFOUuNJBVNPǻMJXJǀ
PEFCSBOJF[XPL[LPTUOJDZ1BQJ
SVT NÓH CZǀ QS[ZMFQJBOZ LMFKFN
EPDJBB1PUFNNÓHTJǋQS[FTVOƾǀ
UBL  ǻF QS[ZMHOƾ EP QPXJFS[DIOJ
DBVOVJQS[F[UPBUSBNFOUQP[PTUB
XJQSBXJFOJFXJEPD[OFPECJDJF
+BL QPELSFǧMB ES 'SBMF  P UZN 
ǻF OB DBVOJF [OBKEVKƾ TJǋ KBLJFǧ
OBQJTZ  OBVLPXDZ EPXJFE[JFMJ TJǋ
KVǻXSPLV1PUFNKFEOBL[B
JOUFSFTPXBOJFJDIUSFǧDJƾ[OBD[OJF
[NBMBP BUPQS[F[CBEBOJBNFUPEƾ
EBUPXBOJB$ LUÓSFXTLB[BZ ǻF
DBVOKFTUKFEZOJFGBT[FSTUXFN
1BOJ EPLUPS UXJFSE[J  ǻF VEBP
TJǋ KFK SP[T[ZGSPXBǀ LJMLB [XSP
UÓX  X UZN QP HSFDLV * FTPV T 
/OB[BSFOOPTMVC+F[VT[/B[BSFUV
J 5 JCFS JPV  1JFSXT[F TGPSNV
PXBOJF KFTU [SP[VNJBF  B ESVHJF
'SBMFJOUFSQSFUVKFUBL 5 JCFS JPV 
UP 5ZCFSJVT[  S[ZNTLJ XBEDB [
D[BTÓX+F[VTB
m 4UBSBBN TJǋ CZǀ PCJFLUZXOB
JQP[PTUBXJǀOBCPLVTQSBXZSFMJ
HJKOFmQPXJFE[JBBEPLUPS8FEMF
'SBMF KFTUUPBVUFOUZD[OZtDFSUZê
LBUǧNJFSDJu+F[VTB
/"10%45"8*&0/&51-
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MJǀ  BCZ E[JFDLP CZP USBLUPXBOF
KBLQS[FENJPU
&EVLBDKB QSPêMBLUZLB OBS[ǋ
E[JBQSBXOFUPKFEOP"MFMF
D[FOJFQPXJOJFOQPEFKNPXBǀ
MFLBS[TQFDKBMJTUB QFEJBUSB+BLJ
KFTUTUBOQPMTLJFKQFEJBUSJJ

Rozmowa z prof. Alicją Chybicką – kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
,JFEZXMBUBDIDIPE[JFNEP
QS[FET[LPMB CZUBNTUPNBUPMPH8
T[LPMFQPETUBXPXFKQSBDPXBBQBOJ
IJHJFOJTULBPSB[QJFMǋHOJBSLB LUÓSF
SFHVMBSOJFOBTCBEBZJ[BQJTZXBZ
XZOJLJXLBSUPUFLBDI5PCZ13-
$[ZE[JTJFKT[ZTJFENJPD[ZEXV
OBTUPMBUFLNBQPEPCOƾPQJFLǋ

OBEE[JFDLJFN(EZSPE[JPTJǋ EP
EPNV QS[ZDIPE[JB QJFMǋHOJBSLB
ǧSPEPXJTLPXB  QPNBHBB LƾQBǀ 
NÓXJBKBLLBSNJǀ8ǧMBE[BOJƾ
QS[ZDIPE[J QFEJBUSB #ZZ PTPC
OF QPSBEOJF EMB E[JFDJ DIPSZDI J
E[JFDJ [ESPXZDI m [ PEE[JFMOZNJ
XFKǧDJBNJ%[JǧKVǻNBPLUPPUZN
QBNJǋUB /JF E[JXJǋ TJǋ NBULPN 
LUÓSF OJF DIDƾ DIPE[Jǀ [ E[JFǀNJ
EPMFLBS[B CPOBLPSZUBS[VTQPUZ
LBKƾE[JFDJDJǋǻLPDIPSFJNPE[JFǻ
JEƾDƾ OB CBEBOJB QSPêMBLUZD[OF
5BNUFO TZTUFN CZ LPT[UPXOZ 
BMFEPCSZ,BǻEZNPEZPCZXBUFM 
OJF[BMFǻOJFPETUBUVTVTQPFD[OFHP
D[ZNBUFSJBMOFHP OBXFUXZDIPXZ
XBOZQS[F[TBNPUOFHPSPE[JDB CZ
PUPD[POZPQJFLƾ

0D[ZXJǧDJF ǻFOJF0CFDOJFOJF
NBTUPNBUPMPHÓXXT[LPBDI IJ
HJFOJTULBKFTUD[ǋTUPKFEOBOBEXJF
T[LPZ+BNJBBNKFT[D[FMFQJFK CP
XLBǻEFKT[LPMFCZMFLBS[QFEJBUSB 
LUÓSZSFHVMBSOJFXZLPOZXBQSBXJ
EPXFCBEBOJFMFLBSTLJF)JHJFOJTU
LBUZMLPXBǻZJNJFS[Z OBUPNJBTU
OJF [BQFXOJB QSBXE[JXFHP CBEB
OJB5PTJǋNB[NJFOJǀ CP[UFHPDP
XJFN  MFLBS[F SPE[JOOJ PUS[ZNBMJ
QPMFDFOJF  BCZ LBǻEF E[JFDLP SB[
XSPLVCZP[CBEBOF/JFCBSE[P +BLJFTLVULJEMBTQPFD[Fǝ
XJBEPNP KBL DIDƾ UP QS[FQSPXB TUXBXQS[ZT[PǧDJOJFTJF
E[Jǀ  CP QS[FDJFǻ XT[ZTULP [BMFǻZ PCFDOZUVNJXJTJ[N
5F TLVULJ KVǻ XJEBǀ %PDIPE[J
PE[HPEZSPE[JDÓX
EPUFHP ǻFDVLS[ZDBKFTUSP[QP[OB
5PQS[FKBXEFNPLSBDKJ
XBOB EPQJFSP XUFEZ  HEZ E[JFDLP
/JFLUÓS[Z SPE[JDF P E[JFDJ [V QBEOJFOBBXLǋ5BLǻFXBEZTFSDB
QFOJF OJF ECBKƾ "MCP Tƾ [CZU SP[QP[OBKFNZ QÓǺOP 3PǧOJF XZ
[BQSBDPXBOJ  BMCP KFTU UP NBSHJ TPLJFQPLPMFOJF[BTQSBXƾEPTUǋQV
OFT TQPFD[OZ  LUÓSZ X PHÓMF NB EP QFOPXBSUPǧDJPXFK ǻZXOPǧDJ 
X OPTJF [ESPXJF OBKNPET[ZDI CPHBUFK X NJOFSBZ J XJUBNJOZ 
/JFXJOOF NBMVDIZ NVT[ƾ QPOP P LUÓSƾ CZP USVEOP  MBU UFNV
TJǀ LPOTFLXFODKF GBLUV  ǻF NBULB "LDFMFSBDKB X[SPTUV JE[JF KFEOBL
QJKBD[LBOJHEZOJF[BQSPXBE[JBJDI X QBS[F [ CSBLJFN LPOUSPMJ XBE
EP MFLBS[B ,POJFD[OB KFTU [BUFN QPTUBXZ5PQPLPMFOJF[EFGFLUBNJ 
PQJFLBQBǝTUXB LUÓSFNVQPXJOOP LUÓSFNPǻOBCZXZHBTJǀX[BSPELV 
[BMFǻFǀ OB QPTJBEBOJV [ESPXFHP  B LUÓSF QS[FDIPE[ƾ OJF[BVXBǻPOF
TJMOFHP TQPFD[FǝTUXB %PQÓLJ X QPD[ƾULPXFK GB[JF 8ZSPǧOJF
D[PXJFL OJF KFTU QFOPMFUOJ J OJF OBN TUPTVOLPXP XZTPLB  BEOJF
EFDZEVKFPTPCJFTBN NVTJSPCJǀUP XZHMƾEBKƾDBHFOFSBDKB LUÓSBCǋE[JF
QBǝTUXP TLPSPSPE[JDF[BOJFECVKƾ TLB[BOBOBQPLPMFOJPXFDIPSPCZ
TXFPCPXJƾ[LJ
"MFIJHJFOJTULBOJFNPǻF
OBXFUQS[FHMƾEBǀXPTÓX
CF[[HPEZSPE[JDÓX

0CFDOJFXJǋLT[ZNQSPCMFNFN
QPMTLJDIE[JFDJKFTUOJFEPǻZXJF
OJFD[ZUFǻ[FPEǻZXJBOJF

.ZǧMǋ  ǻF OJFTUFUZ OJFEPǻZXJF
5P VSBTUB EP QBSBOPJ J [ SPLV OJF$IPDJBǻESVHJQSPCMFNUFǻDP
OBSPLKFTUDPSB[HPS[FK8MBUBDI SB[CBSE[JFKOBSBTUB/JFEPǻZXJFOJF
1PMTLBNJBBX[PSDPXƾPQJFLǋ XZOJLB[CJFEZHEZPOBXZTUǋQVKF 

OJDTJǋOJFEB[SPCJǀ;XJFE[BBN
PTUBUOJPSFKPOZX[EVǻXTDIPEOJFK
HSBOJDZJNVT[ǋQS[Z[OBǀ ǻFUBN
KFTU QSBXE[JXZ ESBNBU %[JFDJ Tƾ
T[D[VQF  OJFXZTPLJF m UP XJEBǀ
OBQJFSXT[ZS[VUPLB/BVD[ZDJFMF
EPOPT[ƾ ǻFD[ǋǧǀE[JFDJKFTUOPUP
SZD[OJFHPEOB [[B[ESPǧDJƾQBUS[ƾ
OB LBOBQLJ LPMFHÓX 1SPXBE[ƾDF
EPPUZPǧDJ[FPEǻZXJBOJFUPESVHJ
CJFHVO [BHSPǻFOJB NJFǧDJ TJǋ OB
OJN DBB QS[FUXPS[POB ǻZXOPǧǀ 

OVKFDJT[B0TJFEMBPQVTUPT[BZ

5P [BXÓE [BOJLBKƾDZ +FTU OBT
DPSB[NOJFKƦSFEOJBXJFLVQFEJB
USZ XZOPTJ E[Jǧ  MBU 4UBS[Z
MFLBS[F PEDIPE[ƾ OB FNFSZUVSZ 
[BNZLBKƾTJǋPEE[JBZQFEJBUSZD[
OF5PTLVULJXJFMPMFUOJFKQPMJUZLJ
VTUBXPXFK1FEJBUSBOJFNPǻFTBN
QPEQJTBǀ LPOUSBLUV [ /';  NVTJ
QSPTJǀ MFLBS[B SPE[JOOFHP  [PTUBǀ
TQFDKBMJTUƾVOJFHP/JFNPǻFTBN
OFHPDKPXBǀ TUSBDJQPENJPUPXPǧǀ
%MBUFHP NPE[J MVE[JF OJF DIDƾ
TJǋ LT[UBDJǀ [ QFEJBUSJJ %PQJFSP
NJOJTUFS &XB ,PQBD[  [NJFOJB
QSJPSZUFUZ X QFEJBUSJJ J KVǻ X UFK
DIXJMJNBNXJǋDFKSF[ZEFOUÓX

#PE[JFDJTJFE[ƾE[JǧQS[FELPN
QVUFSFNBMCPUFMFXJ[PSFN%MBUFHP
VXBǻBN ǻFt0SMJLJuTƾ[CBXJFOOZN
QPNZTFNJUBLJDIJOJDKBUZXQPXJOOP
CZǀXJǋDFK3PE[JDFQPXJOOJPEDJƾHBǀ
TXPKFQPDJFDIZPEFLSBOÓX UZMLPǻF
D[ǋTUPKFTUJNXZHPEOJFK HEZMBUPSPǧM
[BKNVKF TJǋ TBNB TPCƾ 3PE[JDÓX $[ZMJDPǧESHOǋP
%SHOǋP BMFEPQJFSP[BMBUQP
XZSǋD[BE[JǧUFMFXJ[PS JLPNQVUFS
mEPEBKNZ ǻFXZSǋD[BGBUBMOJF.BNZ KBXJTJǋOPXFQPLPMFOJFQFEJBUSÓX
XJǋDDPSB[XJǋDFKE[JFDJLPNQVUFSP 5PEPCS[F CPSPE[JTJǋDPSB[XJǋDFK
E[JFDJ  X [XJƾ[LV [ D[ZN HSP[J
OBNXJFMLBLBUBTUSPGBXQPQVMBDKJ
XJFLVSP[XPKPXFHP T[D[FHÓMOJFX
QS[ZQBELVE[JFDJEPSPLVǻZDJB
4UBST[ZNJ[BKNJFTJǋJOUFSOJTUB

4*&%;*.:/".*/*&

CZY POLSKA KOCHA SWOJE DZIECI? – pod tym hasłem odbyła się
konferencja prasowa poświęcona obecnej sytuacji w opiece pediatrycznej w
Polsce. Odpowiedź na pozornie proste pytanie nie jest łatwa. Zdaniem prof.
Janusza Szymborskiego z biura Rzecznika Praw Obywatelskich „miłość do
dzieci” wyrażaliśmy w niekontrolowanej likwidacji łóżek pediatrycznych, bez
uwzględniania potrzeb zdrowotnych populacji oraz ignorowaniem specyﬁki
chorób dziecięcych. Sama miłość nie wystarczy – konkludował prelegent,
podsumowując obecną sytuację akronimem MINA od słów:
Marginalizowanie problemów dzieci i młodzieży
Ignorowanie danych epidemiologicznych
Niedocenianie skutków zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych
Abstrahowanie od praw pacjenta (praw dziecka, praw człowieka)
Senator Władysław Sidorowicz przywołał pozytywne dane mówiące o
znaczącym spadku śmiertelności niemowląt w latach 1990-2009 i jednocześnie
wskazał na alarmujące dane dotyczące nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży.
Zaapelował do mediów o wsparcie działań zmierzających do zmiany postaw
żywieniowych u dzieci.

LUÓSFK E[JFDLP OJF QPXJOOP KFǧǀ 
NJO DIJQTZ  LPMPSPXF DVLJFSLJ 
QSPEVLUZPEVǻFK[BXBSUPǧDJDVLSV
JLPOTFSXBOUÓX+FTUUPPUZMFOJF
[SP[VNJBF ǻFQS[FDJFǻXZTUBSD[Z
LMJLOƾǀX*OUFSOFU ǻFCZTJǋEPXJF
E[JFǀ KBL QSBXJEPXP PEǻZXJBǀ
E[JFDLP5S[FCBUZMLPDIDJFǀ
+FT[D[FEXBE[JFǧDJBMBUUFNV
LBǻEFQPEXÓSLPOBPTJFEMVXZ
QFOJPOFCZPHXBSFNCBXJƾDZDI
TJǋE[JFDJ(SBZXLMBTZ XQJLǋ 
KFǺE[JZOBSPXFSBDI%[JTJBKQB

#SBLEPCSFKPQJFLJMFLBSTLJFKPECJKFTJŢOBNPEZNQPLPMFOJV HEZXFKE[JFPOPXXJFLEPSPTZ

XZDIEVǻZCS[VDI QPDIZMPOFQMFDZ 
QPQTVUFPD[ZJ[ǋCZ
;ǋCZ

%[JFDJ TJFE[ƾ J KFE[ƾ TPEZD[F
8FEVH 1PMTLJFHP 5PXBS[ZTUXB
4UPNBUPMPHJD[OFHP   QSPD NB
QSÓDIOJDǋ +FEZOF  DP KFTU QP[Z
UZXOF X PCFDOFK S[FD[ZXJTUPǧDJ J
EPLPOBP TJǋ UBLǻF E[JǋLJ E[JFO
OJLBS[PN  UP MJD[OF QSPHSBNZ
QSPêMBLUZD[OF 0CZ UZMLP [OBK
EPXBZ PE[FX X TQPFD[FǝTUXJF
/JFEBXOP USBêP EP OBT E[JFDLP
LUÓSFUS[ZNJFTJƾDFCJFHBP[HV[FN
XKBNJFCS[VT[OFK5BLJFQS[ZQBELJ
TƾOBQPS[ƾELVE[JFOOZN%MBUFHP
KFTU CBSE[P XBǻOF  BCZ FEVLPXBǀ
TQPFD[FǝTUXP  QPEOPTJǀ ǧXJB
EPNPǧǀ 1P[XÓMNZ  BCZ QBǝTUXP
NPHP JOHFSPXBǀ X TLSBKOZDI
QS[ZQBELBDI CP HEZ E[JFDLP NB
VNS[Fǀ [ QPXPEV OPXPUXPSV  B
SPE[JDF NÓXJƾ tOJFDI VNJFSBu J
OJFDIDƾQPEQJTBǀǻBEOFK[HPEZ UP
KBXZTUǋQVKǋEPTƾEVSPE[JOOFHPP
QP[CBXJFOJF QSBX SPE[JDJFMTLJDI
%[JBBOJF X UBLJDI QS[ZQBELBDI
US[FCB VQSPǧDJǀ $[ǋTUP OJF NB
DIXJMJ EP TUSBDFOJB 8 ǻBEOZN
TQPFD[FǝTUXJFOJFNPǻOBQP[XP

/JFEBXOPQPXTUB%FQBSUBNFOU
.BULJJ%[JFDLBX.JOJTUFSTUXJF
;ESPXJB+BLJFTƾQBOJPD[FLJXBOJB
XPCFDUFKKFEOPTULJPSHBOJ[BDZKOFK 

5P UFǻ EPCSB EFDZ[KB NJOJTUFS
,PQBD[ %FQBSUBNFOU QPXTUB [
JOJDKBUZXZ 1PMTLJFHP 5PXBS[ZTUXB
1FEJBUSZD[OFHP $IDJBBCZN  BCZ
CZNPDOZ BCZOBKFHPD[FMFTUBTB
NPE[JFMOZ FOFSHJD[OZJQS[FCPKPXZ
QFEJBUSB  LUÓSZ CSPOJCZ QPQVMBDKJ
XJFLV SP[XPKPXFHP X TZUVBDKJ
PHSBOJD[POZDIǧSPELÓX%PUZDID[BT
XNJOJTUFSTUXJFOJFCZPOJD[FHPQP
EPCOFHP QSBDPXBZUBNEXJFQBOJF 
LUÓSF[BKNPXBZTJǋXT[ZTULJN.Z
ǧMǋ ǻFOBMFǻBPCZXQJFSXT[ZNS[ǋ
E[JF[SPCJǀQSBXJEPXZQS[FHMƾETUB
OVOBT[FKNPEFKQPQVMBDKJ#PUP DP
EPUZDID[BTUSBêBP OB NJOJTUFSJBMOF
CJVSLB OJF[BXT[FPE[XJFSDJFEMBP
S[FD[ZXJTUPǧǀ5ZND[BTFN[CBEBǝ
151SFBMJ[PXBOZDIXF8SPDBXJV 
#ZEHPT[D[ZD[ZOBƦMƾTLV0QPMTLJN
XZOJLB  ǻF UZMLP  QSPD QPQVMBDKJ
E[JFDJǋDFKOJFNBPEDIZMFǝPEOPS
NZ ,S[ZXF PQBULJ  BMFSHJF  XBEZ
TFSDB QPQTVUF[ǋCZmUZDIPEDIZMFǝ
KFTU NOÓTUXP 1P[B UZN EMBD[FHP
OBT[F E[JFDJ NBKƾ CZǀ LVUF QP 
SB[Z TLPSPOB;BDIPE[JFTƾKVǻT[D[F
QJPOLJQPMJXBMFOUOF LUÓSFXZNBHBKƾ
UZMLPKFEOFHP[BTUS[ZLV*MFNBNZ
PEE[JBÓXQFEJBUSZD[OZDI KBLBNB
CZǀJDIPCTBEB OPJDP[FTQFDKBMJTUZ
LƾQFEJBUSZD[Oƾ ,UPǧNVTJOBEUZN
XT[ZTULJNQBOPXBǀ
1JǋUƾ"DIJMMFTBKFTUKFEOBL
XZDFOBǧXJBED[Fǝ

8JǋLT[PǧǀQSPDFEVSQFEJBUSZD[
OZDI KFTU OJFEPT[BDPXBOZDI  CP
XDJƾǻ QPLVUVKF QS[FǧXJBED[FOJF
NBFE[JFDLPmNBFLPT[UZ"KFTU
EPLBEOJF PEXSPUOJF 8T[ZTULJF
OBLBEZ OB QFEJBUSJǋ TJǋ [XSÓDƾ 
CPTJMOF [ESPXFTQPFD[FǝTUXPX
QS[ZT[PǧDJ[OBXJƾ[Lƾ[SFLPNQFO
TVKFUFXZEBULJ
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W wiêkszoœci sklepów w Opolu sprzedawcy trzymaj¹
pod lad¹ zeszyty z list¹ d³u¿ników, którym co miesi¹c
sprzedaj¹ ¿ywnoœæ na kredyt.
Z tygodnia na tydzieñ przybywa klientów prosz¹cych
o towar „na krechê” czy „do zeszytu”.
Jeden ze sklepów spo¿ywczych
w œródmieœciu. Ekspedientka doskonale wie, co znaczy kupowaæ na krechê, czyli do zeszytu.
– Czêsto spotykam siê z tak¹
proœb¹ klientów, jednak mamy œcis³y zakaz – wyjaœnia i zapewnia, ¿e
stosuje siê do zaleceñ w³aœcicieli.
Tu¿ obok, w sklepie przy ulicy Oleskiej ten proceder jest nie
tylko znany, ale i praktykowany.
– Mam w³asny notes, który wci¹¿
noszê przy sobie – mówi jedna ze
sprzedawczyñ, wyjmuj¹c malutk¹
ksi¹¿eczkê wype³nion¹ nazwiskami
d³u¿ników: mama Szymona, mama
Darka i Ani... – Nie umiem odmówiæ matkom z dzieæmi na rêku, tym
bardziej, ¿e kupuj¹ g³ównie chleb,
mleko i margarynê.
Doroœli wiedz¹, ¿e niewielu
sprzedawców potrafi odmówiæ
dziecku jedzenia, dlatego nie przychodz¹ prosiæ o kredyt osobiœcie,
tylko wysy³aj¹ do sklepu swoje
pociechy.
– Taka sprzeda¿ to du¿e ryzyko. Dlatego ustalam sobie pulê pieniêdzy, na jak¹ co miesi¹c mog¹ siê
u mnie zad³u¿yæ klienci – zdradza
w³aœciciel sklepu z ulicy Krakowskiej
– Czêsto jednak j¹ przekraczam, bo
jak odmówiæ dziecku?

W³aœciciel podejmuje czasem
próby odzyskania w³asnych pieniêdzy, jednak nie ka¿dy d³u¿nik wykazuje dobr¹ wolê.
– Wci¹¿ s³yszê to samo: oddam
za tydzieñ, teraz nie mogê, bo mam
remont lub chore dziecko – szef
powtarza zas³yszane wykrêty. –
Czêsto jednak jest ju¿ za póŸno na
odzyskanie pieniêdzy, bo zad³u¿one rodziny zostaj¹ wyeksmitowane
lub znikaj¹ z okolicy.
Niektórzy regularnie bior¹ na
krechê.
– Moi d³u¿nicy s¹ studentami,
emerytami, ludŸmi w œrednim wieku – wylicza. – Maj¹ u mnie otwarty
kredyt, jeœli tylko regularnie potrafi¹ go sp³acaæ.
Rozumie problemy swoich klientów. Wys³uchuje wielu historii o ich
k³opotach z prac¹, rodzin¹. Wie jednak, ¿e nie wszyscy, którzy kupuj¹
na kredyt, s¹ biedni.
– Czêœæ to osoby na wysokich
stanowiskach, które nie maj¹ wielodzietnych rodzin ani wielkich wydatków – opowiada. – A jednak nie
potrafi¹ zap³aciæ za towar. – Czy
sprzedajê na krechê nieznajomym?
Tak, za niewielkie kwoty. Nigdy
jednak nie odzyska³em tych pieniêdzy – przyznaje.

S£ABOŒÆ DO DZIECI
Niewielki sklep spo¿ywczy przy
Ozimskiej. Sympatyczny sprzedawca i zarazem w³aœciciel, z uœmiechem obs³uguje klientów. Jednym
z nich jest ma³y ch³opiec. Zamiast
sk³adaæ zamówienie, wrêcza sprzedawcy kartkê. To proœba napisana
przez jego mamê. Chce, by daæ smykowi zakupy na kredyt. W³aœciciel
sklepu ma miêkkie serce: spe³nia
proœbê.
– Zawsze mia³em d³u¿ników, nigdy jednak tak wielu jak teraz – mówi.
Do niedawna proœby o sprzeda¿ na kreskê pojawia³y siê dopiero pod koniec miesi¹ca. Teraz nie
ma ju¿ tej regu³y. Ludzie prosz¹ o
kredyt pierwszego, pi¹tego i ka¿dego innego. D³u¿ników jest coraz
wiêcej i wiêksze s¹ te¿ kwoty, z
którymi zalegaj¹ w sklepie. W kolorowym zeszycie d³uga lista, podobnych do matki malca. Obok imion
wypisane w s³upku kwoty zad³u¿enia: 55, 100, 200 z³.
– Rekordzista zalega z zap³at¹
850 z³. Wierzê jednak, ¿e kiedyœ
odda – przekonuje sprzedawca. –
Jeœli nie mo¿e inaczej, przychodzi
pomagaæ mi w drobnych pracach czy
w remoncie sklepu.

ROZTERKI SPRZEDAWCY
Do podobnych rozterek przyznaje
siê Alicja, wspó³w³aœcicielka ma³ego sklepu spo¿ywczego przy Katowickiej.
– Zaczê³o siê od dzieci. Przychodzi³y mówi¹c, ¿e rodziców nie
ma w domu, a tam czeka g³odny
brat, któremu musz¹ zrobiæ obiad.
Nie potrafi³am im odmówiæ, a pieni¹dze rzadko by³y zwracane. Du¿o
straci³am na swym miêkkim sercu
– przyznaje. – Czy liczy³am jaki d³ug
maj¹ wobec mnie klienci? Wolê tego
nie robiæ, bo by³oby mi przykro.
W³aœcicielka sklepu przy Koœnego, przyznaje, ¿e kiedyœ sprzedawa³a na krechê wielu klientom.
– Byli wœród nich tacy, którzy
oddawali du¿e sumy z opóŸnieniem,
jednak nie zawiedli mego zaufania
– przyznaje sprzedawczyni. – Jednak wiêkszoœæ nie pojawia³a siê ju¿
z pieniêdzmi.
– Trudno wyrzuciæ cz³owieka
prosz¹cego o chleb i mleko, przecie¿ te¿ jesteœmy ludŸmi – irytuje
siê jeden z w³aœcicieli. – Proszê jednak nie ujawniaæ mojego nazwiska
– prosi. – Nie chcê k³opotów z urzêdami tylko dlatego, ¿e mam miêkkie serce.
AB

PRZYSMAKI

„PANORAMY”

Proponuje Dorota Wojdy³a z Opola
BABKA MAKOWA:
Po szklance maku i cukru, 1 kostka margaryny, 4 jaja, 2 szklanki m¹ki, 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, zapach migda³owy, bakalie. W szklance wrz¹cego mleka zaparzyæ szklankê maku, pozostawiæ do wystygniêcia. Utrzeæ margarynê, cukier i jaja, dodaæ zaparzony mak, m¹kê z proszkiem oraz bakalie.
Piec ok. 40 min w temp. 180°C.

Wielu m³odych nie ma pojêcia, czym by³ stan wojenny. 23-letnia Olga, córka aktora Jana Frycza
twierdzi, ¿e zakoñczy³ siê w 1989 roku. Trudno im uwierzyæ, ¿e istnia³y kartki na cukier. Na
pó³kach nie by³o nic poza octem, a za posiadania ulotek antyrz¹dowych mo¿na by³o trafiæ do
wiêzienia. Przypominaj¹ o tym zdjêcia i dokumenty. Mówi¹ czasem wiêcej ni¿ potok s³ów.
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Zuchwalcy, usi³uj¹cy wedrzeæ siê na górê ju¿ na podejœciu mog¹ ugrzêzn¹æ w bagnach, natkn¹æ siê na groŸne pumy,
a os³awione patagoñskie wichury mog¹ zdmuchn¹æ ze œciany nawet najmocniejszy zespó³ alpinistyczny.

Wigilia na patagoñskim szczycie
gliœmy zobaczyæ zamglon¹ liniê horyzontu ju¿ nad Pacyfikiem. Kolejne szeœæ dni (od 16 do 22 grudnia)
zajê³o nam pokonanie wielkiego 600metrowego zaciêcia wznosz¹cego siê
nad pó³k¹ biwakow¹.

1984 r wzi¹³em udzia³
w alpinistycznej wyprawie w Patagonii razem
z alpinistami z Krakowa:
Piotrem Lutyñskim, Wies³awem Burzyñskim, Miros³awom Falco-D¹salem
i Jackiem Kozaczkiewiczem. Wspinaliœmy siê na Fitz Roy, bardzo
trudny szczyt w Cordillera Patagonica. Mimo, ¿e nie bardzo wysoki
– 3441 m n.p.m. – w œrodowisku
alpinistycznym owiany jest legend¹. To wymarzona do wspinaczki
szklana góra: wielki, strzelisty szczyt,
pokryty lodow¹ czap¹, o potê¿nych,
pionowych, granitowych œcianach wysokoœci do 2000 metrów, otoczony
trudnymi do przejœcia lodowcami.
Jest to najbardziej wietrzny
rejon œwiata. W roku jest tylko kilka
dni dobrej pogody. Zamierzaliœmy

W

zdobyæ szczyt now¹ drog¹. Mimo ¿e
byliœmy doœwiadczonymi wspinaczami, nikt w Polsce na nas nie liczy³.
Tym bardziej, ¿e byliœmy nienajlepiej wyekwipowani.
Gdy na pocz¹tku grudnia przejaœni³o siê niebo, wró¿¹c lepsz¹ pogodê, z grot lodowych, w których
przetrzymaliœmy wichury i œnie¿yce,
ruszyliœmy pod œcianê. Pocz¹tkowo
droga wiod³a przez zalodzone kominy i rysy, które pokonywaliœmy w
rakach. Po czterech dniach wspinaczki dotarliœmy do maleñkiej pó³ki skalnej, zawieszonej nad 400-metrow¹
podstaw¹ œciany. Tu biwakowaliœmy
opatuleni w p³achty biwakowe i w
krótkie œpiwory, tzw. nogi s³onia.
Roztacza³ siê st¹d widok na strzeliste pasma górskie na l¹dolodzie patagoñskim. Po chilijskiej stronie mo-

Pod palmami
W 1986 roku pojecha³em na kolejn¹ wyprawê do Patagonii. Wspinaczkê zaczêliœmy w listopadzie. Naszym
celem by³o przebycie nowej drogi na
wielkiej pionowej dwukilometrowej œcianie najwspanialszego obiektu skalnego na œwiecie, turni Ceno Torre.
Niestety, nie zdobyliœmy góry. Nasze plany przekreœli³a pogoda. Silne,
lodowate wiatry zmusi³y nas do odwrotu. Wróciliœmy w niziny. Tym razem
Wigiliê przysz³o nam spêdziæ w Buenos
Aires. Jak zwykle goœciliœmy u Lutka
Sadowskiego, prawdziwego przyjaciela polskich alpinistów. Lutek, w¹saty
Sarmata, jako dziecko by³ na zsy³ce w
Syberii. Po wojnie, przez Iran, Keniê,
Angliê, dotar³ z rodzin¹ do Buenos
Aires. Jest bardzo goœcinny dla Polaków. Goœcili u niego nie tylko sportowcy, ale równie¿ polskie zespo³y taneczne i teatralne. Pod jego dachem prze-

bywa³o wielu Polaków, których los zagna³ do Argentyny.
I tak wieczór wigilijny zasta³ nas w
prawdziwym polskim domu u in¿yniera Sadowskiego. Dziwna by³a to Wigilia. Pod wieczór temperatura spad³a do
plus 38 st. C. Z rozroœniêtych ¿ywop³otów dochodzi³y dŸwiêki cykad, a w powietrzu nad sto³em ustawionym na
trawniku k³êbi³y siê roje komarów. Nagrania polskich kolêd rozlegaj¹ce siê
miêdzy palmami podkreœla³y nierealnoœæ sytuacji.
Pod obrusem by³o jednak polskie
siano. Nie zabrak³o barszczu z uszkami, prawdziwego litewskiego kulebiaka. Nie chcia³o siê wierzyæ, ¿e siedz¹ca przed nami polska m³odzie¿ to
trzecie pokolenie emigracyjne. Œwietnie mówili po polsku, choæ nigdy nie
byli w kraju swych dziadów.
MK

ANIO£Y Z PERU
Byliœmy zmuszeni robiæ skomplikowane wahad³a na linach przerzucaj¹c siê z jednej rysy do drugiej.
Pokonywaliœmy szereg okapów skalnych, stosuj¹c iœcie akrobatyczne
sztuczki. Du¿ym utrudnieniem by³a
lodowata woda sp³ywaj¹ca po dachówkowatych p³ytach, co uniemo¿liwia³o nam wspinaczkê w po³udnie.
Gdy tak wisieliœmy na œcianie,
maj¹c tysi¹c metrów ni¿ej pod nogami lodowiec, pojawi³y siê za naszymi plecami kondory. Szeœæ wielkich ptaków o ponad dwumetrowej
rozpiêtoœci skrzyde³ kr¹¿y³o bezszelestnie. Wznosiliœmy siê mozolnie
ka¿dego dnia zak³adaj¹c liny porêczowe i zje¿d¿aj¹c na noc do naszej pó³ki biwakowej. Nie tylko
samo wspinanie wymaga³o wielu
umiejêtnoœci. Codzienne wchodzenie kilkaset metrów do góry po pionowych, zawieszonych linach, z 15kilogramowym plecakiem okupywane by³o nadludzkim wysi³kiem.
SZCZYT ZAMIAST CHOINKI
W przededniu Wigilii znaleŸliœmy siê 300 metrów pod wierzcho³kiem. MroŸny poranek 24 grudnia
zasta³ nas szczêkaj¹cych z zimna na
prze³êczy. Nie byliœmy w stanie wytransportowaæ do góry sprzêtu biwakowego. Spaliœmy tylko w ubraniu i w p³achtach biwakowych. Na
szczêœcie wschodz¹ce s³oñce postawi³o nas na nogi i wyruszyliœmy w
górê. Pokonaliœmy ostatnie trudnoœci, by o godz. 15 osi¹gn¹æ nierealny dla nas wierzcho³ek. Szczyt
tworzy³a doœæ d³uga grañ pokryta kamieniami, których o dziwo nie wywia³y ci¹g³e wiatry osi¹gaj¹ce prêdkoœæ do 200 km na godzinê. Ponad
godzinê spêdziliœmy na wierzcho³ku, rozkoszuj¹c siê rozleg³¹ górzyst¹ panoram¹. Nasza radoœæ by³a
jednak t³umiona œwiadomoœci¹ niebezpieczeñstw gro¿¹cych podczas
zjazdów ze szczytu na linach.
SUCHARY ZAMIAST OP£ATKA
Zmieni³a siê pogoda. Zrobi³o siê
mroczno, zacz¹³ sypaæ œnieg. W czasie zjazdów spotkaliœmy wspinaj¹cych siê na szczyt dwóch Amerykanów. Pod wieczór byliœmy na prze³êczy, gdzie o godz. 21 rozpoczêliœmy nasz wieczór wigilijny. Amerykanie do³¹czyli do nas póŸniej. Nie
najbogatszy by³ nasz jad³ospis. Na
siedem osób mieliœmy jedn¹ paczkê wojskowych sucharów, konserwê szprotek i jedn¹ mielonkê. Podzieliliœmy siê sucharami jak op³atkiem. Nie wymawialiœmy ¿adnych
¿yczeñ, ka¿dy z nas a¿ za dobrze
wiedzia³, ¿e ¿yczymy sobie powrotu z tej strasznej góry.
Mieliœmy dylemat, czy zjeœæ
miêso, ale g³ód by³ silniejszy. Dwa
tygodnie póŸniej polskim ksiê¿om

Micha³ Kochañczyk uczestniczy³ m.in. w wyprawie do Pamiru, land roverem od
Tunisu przez Saharê do Kamerunu, Himalaje – pierwsze polskie wejœcia na Bhaghirathi II (6512 m) i Srikajlas (6930 m); pierwsze polskie wejœcie na najwy¿szy szczyt
Cordillera de Vilcanota (6372 m); Jezioro Titicaca; Boliwia; udzia³ w wyprawie z polskimi kajakarzami do preinkaskich ruin Gran Pajaten w Amazonii; przeprawa przez
d¿unglê; Cordillera Blanca w Peru; kopanie z³ota w Amazonii; Fitz Roy (3415 m) w
Patagonii; Aconcagua (6960 m); Cho Oyu w Nepalu (8202 m), akcja ratunkowa
Marka Roslana i Karola Sopickiego; asekurowanie od strony tybetañskiej Mirka
Gardzielewskiego i Jacka Jezierskiego, zdobywców szczytu; Nanga Parbat w Pakistanie (8125 m), pomoc dla Jurka Kukuczki przy zejœciu ze szczytu, odnalezienie
w lawinisku cia³a Piotra Kalmusa; rejs ¿eglarski Mar del Plata; Alaska, Mount McKinley
(6192 m), odnalezienie cia³a Piotra Jankowiaka; przejœcie na nartach znacznej czêœci
Zachodniego Spitsbergenu; spotkania z niedŸwiedziami polarnymi; Langtang Lirung w Nepalu (7231 m); Trisul (ponad 7000 m) w Himalajach, œmieræ Anny Bruzdowicz; Namibia – podró¿ po najstarszej pustyni œwiata, kopalnie diamentów i uranu;
przemierzenie Kalahari, wodospady Wiktorii, sp³yw rzek¹ Zambezi, sp³yw na katamaranach Czeremoszem (górska rzeka na Ukrainie); Annapurna; Kongur Shan
(7719 m) w Pamirze Chiñskim; Litwa na rowerze.
w Buenos Aires przyznaliœmy siê
ze skruch¹ do „grzechu”. Wyt³umaczyli nam, ¿e w Polsce by³a ju¿ pierwsza w nocy pierwszego dnia Bo¿e-

Sianko czy narkotyk?
Ka¿dy z podró¿ników zawsze
stara siê, aby w czasie œwi¹t mieæ
przy sobie coœ, co przypomina rodzinny dom, oddalony o setki lub tysi¹ce kilometrów. Wybieraj¹c siê na
wyprawê zimow¹ w Himalaje, zostali
zaopatrzeni przez ¿ony w siano, by
gdzieœ daleko, w dolinie himalajskiej,
w bazie wyprawy umieœciæ je pod obrusem w czasie wieczerzy.
W tych czasach w Himalaje trzeba by³o lecieæ przez Moskwê. W trakcie przesiadki celnicy z lotniska odkryli nieszczêsn¹ przesy³kê. Trudno
opisaæ, co siê wówczas dzia³o. Na
lotnisku podniesiono alarm. Zarycza³y syreny, powsta³o zamieszanie,
alpinistów natychmiast aresztowano. Wszak w ewidentny sposób
nakryto na gor¹cym uczynku groŸnych przemytników narkotyków.
Dopiero po kilku godzinach sprowadzeni specjaliœci z najwiêkszego
moskiewskiego instytutu odkryli niewinne w³aœciwoœci wysuszonej polskiej trawy. Nie mogli daæ wiary, ¿e w
baga¿ach mi³oœników gór znaleŸli
zwyk³e siano. Podejrzliwi radzieccy
celnicy do koñca nie dali wiary wyjaœnieniom speców od narkotyków. Po
co w³aœciwie Polacy wo¿¹ na drugi koniec œwiata ma³e wi¹zki siana?

go Narodzenia... zatem mogliœmy ju¿
jeœæ miêso bez wyrzutów sumienia.
Niezwyk³y by³ to wieczór wigilijny. Siedzieliœmy przytuleni do ska³y
na w¹skiej, urwistej prze³êczy. Nad
nami piêtrzy³y siê strzeliste turnie,
wœród których hula³ wiatr. Pod nogami mieliœmy ponad tysi¹cmetrow¹
otch³añ. Przez kilka godzin œpiewaliœmy z zapa³em kolêdy. Ich melodia w tej dzikiej, górskiej scenerii
robi³a olbrzymie wra¿enie. Niestety
z czasem nasz œpiew zamilk³, z powodu zimna.
DO PATAGOÑSKICH DOLIN
Pierwszy dzieñ œwiat powita³
nas dobr¹ pogod¹, Zaczêliœmy seriê
zjazdów na linach. Zajê³o nam to
ca³y dzieñ i dopiero póŸno w nocy
dotarliœmy na lodowiec. Poni¿ej
szczeliny brze¿nej spaliœmy jak sus³y
na byle jak wyr¹banej w lodzie platformie. Czuliœmy siê ju¿ bezpieczni. Gdy nastêpnego dnia na niebie
zobaczyliœmy d³ugie cygara chmur, zapowiadaj¹ce za³amanie siê pogody,
wiedzieliœmy ju¿, ¿e wycofaliœmy siê
ze œciany w ostatniej chwili. Zmêczeni, wracaj¹c do bazy po postrzêpionym lodowcu, czêsto spogl¹daliœmy na wielk¹ pó³nocn¹ œcianê Fitz
Roya z now¹, wytyczon¹ przez nas
polsk¹ drog¹.
Byliœmy wykoñczeni, g³odni, niewyspani, brudni. Ale cieszyliœmy siê,
¿e ¿yjemy i wracamy do zielonych,
patagoñskich dolin têtni¹cych pe³ni¹ subarktycznego lata.

MK
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W wiêkszoœci polskich domów œwiêta kojarz¹ siê z niezmieniaj¹c¹ tradycj¹

B

tego stworzenia, które obdarowuje go
co roku i nie zastanawia siê, czy nie
powinien zacz¹æ sam zabawiaæ siê w
gwiazdorka.
Pañstwo K. siedli w bia³ych koszulach przy odœwiêtnie udekorowanym stole. Nie zapomnieli o modlitwie, op³atku i wszystkich innych procedurach tej uroczystej nocy. Byli wyposzczeni, wiêc szybko znika³y ze
sto³u kolejne potrawy. W sumie potrwa³o to mo¿e z trzydzieœci minut.
Nie by³o o czym rozmawiaæ.
Dopiero po rozdaniu prezentów
wybuch³ spór: – Nie bêdê ogl¹da³
jakiejœ œpiewaj¹cej cha³astry – krzyknê³a g³owa rodu i trzasnê³a drzwiami, by podkreœliæ rangê swoich s³ów.
Zza drzwi sypialni dobieg³y odg³osy
strzelaniny. Halina nie mia³a si³ na
k³ótniê, by³a bardzo zmêczona. Nie
zauwa¿y³a nawet jak oczy jej siê zamknê³y i skulona zasnê³a w fotelu
przy cichej muzyce telewizyjnych kolêdników. Ma³goœka zamknê³a siê w
pokoju brata i zaczê³a wysy³aæ Internetem zapomniane ¿yczenia bo¿onarodzeniowe. Oba medialne przekaŸniki gra³y do drugiej w nocy. M¹¿ Haliny zasn¹³ z pilotem w d³oni pomiêdzy jednym a drugim filmem. Wigilia
by³a jak zwykle tradycyjna.
*
Pañstwo P. prowadz¹ interesy
od lat. Zaczynali od ³ó¿ka z tureckimi towarami. Wraz z rozgrzaniem
koniunktury dorobili siê ma³ego stoiska w pierwszym prywatnym markecie. Potem wynajêli lokal, po paru
miesi¹cach kupili go. Dzisiaj maj¹ ju¿
cztery swoje przedstawicielstwa.
Wszyscy s¹ zabiegani. Do godz. 15
musz¹ zebraæ ca³odzienny utarg, pozamykaæ sklepy, a dopiero potem skupiæ siê na Wigilii. W domu iœcie

kupiecka atmosfera, czêœæ artyku³ów
porozrzucana po du¿ym pokoju.
– Waldek, mia³eœ kupiæ karpia –
krzyczy zdenerwowana Kazia. – Zabraknie uszek, zamówi³eœ jak zwykle za
ma³o.
– Aœka mia³a przynieœæ pó³ kilo z
delikatesów – odkrzykuje jej m¹¿. –
To nie moja wina, ¿e twoi rodzice
zwalaj¹ siê w najbardziej zapracowany
dla nas dzieñ. Werka, przestañ rozliczaæ sklep i pomó¿ matce – zwróci³
siê do m³odszej córki.
Odk¹d P. przekroczyli pierwszy
milion, potrawy wigilijne nabywaj¹ w
restauracjach, sklepach, obojêtne gdzie.
Nie maj¹ czasu staæ przy garach i pichciæ do pierwszej gwiazdki, czêsto nawet nie maj¹ nawet czasu przebraæ
siê odœwiêtnie, ale to nie razi nikogo
z rodziny, bo i tak na codzieñ wygl¹daj¹ niezwykle elegancko.
Pañstwu P. uda³o siê wreszcie po
22 usi¹œæ przy stole. Co prawda tylko
na chwilê, bo co kilka sekund dzwoni³ telefon ze spóŸnionymi ¿yczeniami od kontrahentów. Gdy skoñczyli
wieczerzê, przyszed³ czas na wspóln¹
Pasterkê. Poszli razem do koœcio³a. To
by³a jedyna godzina w roku, gdy nie
myœleli o pieni¹dzach, nie myœleli o
niczym. Byli razem.
*
S¹siedzi K. nie obchodzili Wigilii
bardzo d³ugo. Rosana jest z pochodzenia Bu³gark¹, w jej domu nie ma ¿adnych œwi¹t, nawet nie wie za bardzo
jakiej jest wiary. U Szymona by³o
bardzo biednie. Starszy brat trafi³ do
wiêzienia, kiedy Szymon by³ jeszcze
ma³y. W czasie Wigilii jedli ziemniaki
z ryb¹, nie wspominali nikogo. Nie
bardzo chcieli myœleæ o ojcu pijaku,
który przyjdzie zaraz po wieczerzy i
bêdzie siê awanturowa³.

Wszystko zmieni³o siê, gdy któregoœ roku zostali zaproszeni do K.
Podkoszulek Szymona okaza³ siê niestosowny do okolicznoœci. Podpatrzyli œwi¹teczny wystrój, spodoba³a im
siê atmosfera. Od tej pory Rosana
kaza³a Szymonowi wk³adaæ w Wigiliê bia³¹ koszulê, nawet gdy nie by³a
pierwszej czystoœci. Przyjêli tak¿e
ksiêdza po kolêdzie. Rosana nie wiedzia³a jak ma siê zachowaæ, ale Szymon – kiedyœ ministrant – poradzi³
sobie œwietnie. Dzieci zdziwione by³y
zmianami, które zasz³y w ich domu.
Posz³y do pierwszej komunii, potem
do bierzmowania. Wszyscy uczniowie z ich klasy chodzili na religiê,
wiêc dlaczego oni mieli byæ gorsi.
Co prawda najczêœciej odrabiali na
niej zadanie domowe z matematyki, ale maj¹ na œwiadectwach maturalnych napisane „lekcja religii zaliczona”.
Rosana i Szymon zajêli siê robieniem biznesów, kupili dobrze prosperuj¹c¹ firmê. Poœwiêcili siê jej bez
pamiêci, bo to jest ich szansa na lepsze ¿ycie. Sklep ca³odobowy wymaga
obecnoœci równie¿ w czasie Wigilii.
W czasie tegorocznej dzieci pomaga³y
im przez ca³y wieczór. Nie za darmo.

Charytatywnie nie robi¹ raczej nic.
Takie czasy.
*
20-letnia Gra¿yna i 22-letni Bernard wrócili do pustego mieszkania.
W du¿ym pokoju sta³a choinka. Ozdób
prawie wcale, za to ich 24-godzinny
sklep dosta³ nagrodê za najprzytulniej
urz¹dzone pomieszczenie handlowe.
Potraw wigilijnych nie mia³ kto przygotowaæ. Zjedli coœ w McDonaldzie.
Na zmianê dzwonili z ¿yczeniami po
przyjacio³ach i znajomych.
Do domu Rozany i Szymona zaczêli schodziæ siê m³odzi ludzie, najczêœciej ju¿ podpici. Wiêkszoœæ z
nich wsta³a w³aœnie od wigilijnych
sto³ów, gdzie czêsto nie zabrak³o
sianka pod obrusem. M³odzi wol¹
spotkaæ siê w swoim gronie ani¿eli
wg³êbiaæ siê w telewizyjno–komputerow¹ rzeczywistoœæ.
– Cholera, pierniczê te œwiêta
– rozlega³o siê w póŸnych godzinach
nocnych wo³anie z balkonu kolegów Gra¿yny i Bernarda. Alkohol
zrobi³ swoje. Przekleñstwa unosi³y
siê w rytm kolêdy „Lulaj¿e Jezuniu”,
któr¹ wyœpiewywali wierni na pasterce. Zgodnie z tradycj¹.
AGNIESZKA MALIK

REKLAMA

o¿onarodzeniowy nastrój, jedyny i niepowtarzalny, pe³en
œniegu i radoœci wœród œwi¹tecznej krz¹taniny. W opolskiej
katedrze kolejka do wszystkich konfesjona³ów. Ludzie z zak³opotaniem przebieraj¹ nogami, niektórzy dyskretnie
zagl¹daj¹ na zegarek. – S³uchaj, musimy siê poœpieszyæ – szepcze dama w
norkach do ucha eleganckiego pana ze
zdech³ym zwierzakiem na g³owie. – Za
chwilê w „Realu” ju¿ nic nie bêdzie.
Mo¿e przyjdziemy póŸniej...
Opuszczaj¹ poœpiesznie koœció³, zostawiaj¹c po sobie zapach drogich perfum. Przy konfesjonale klêka dziewczyna, ¿egna siê nabo¿nie. Wœród pe³nej
skupienia ciszy rozlega siê nagle dŸwiêk
komórki. Z za¿enowaniem przyk³ada
j¹ do ucha. – Halo, mamo nie mogê
teraz rozmawiaæ – krótkie milczenie.
– Jaka to ma byæ musztarda? Sto³owa?
Dobrze, kupiê.
Ksi¹dz ze zrozumieniem pokiwa³
g³ow¹.
*
Pañstwo K. mieszkaj¹ na opolskim
ZWM-ie. Wigilia to dla nich przede
wszystkim czas ho³dowania tradycji.
Halina od rana krêci siê po kuchni,
potraw ma byæ dwanaœcie – inaczej w
domu nie zagoœci dobrobyt, a przecie¿
i tak siê nie przelewa. Wraz z up³ywem czasu gospodyni jest coraz bardziej zdenerwowana. Syn siedzi z kolegami i gra w najnowsz¹ grê komputerow¹, córka wchodzi i wychodzi, mê¿a
nie mo¿na siê o nic doprosiæ. Wszystko na jej g³owie. I nawet krzyczeæ
nie mo¿e, bo to Ÿle rokuje na przysz³y rok. Wszyscy jacyœ podenerwowani.
To chyba z g³odu, bo Halina jest tradycjonalistk¹ i wie, ¿e nale¿y przestrzegaæ postu. W tej bieganinie nie zd¹¿y³a nawet pójœæ do spowiedzi. Od
dwudziestu lat nie ma na to czasu.
M¹¿ jeŸdzi po zakupy, a gdy wraca, jest rozdra¿niony cenami i wydatkami poch³aniaj¹cymi ca³¹ jego pensjê.
Kolejkami tak¿e. Siada przed telewizorem i wgapia siê w jeden seriali.
W³aœciwie to zmienia kana³ po kanale, bo nie umie siê zdecydowaæ. W
koñcu postanawia wzi¹æ prysznic – przecie¿ na Wigiliê wszyscy powinni byæ
czyœci, pachn¹cy i ³adnie ubrani.
*
Córka Ma³gosia jest zbuntowana,
ale to normalne w tym wieku. – Dlaczego ten obibok za œcian¹ nic nie
zrobi, nawet w swoim pokoju ma chlew
– krzyczy w kierunku kuchni. Syn pani
Haliny jest jednak szczególn¹ osob¹
w tym dniu: wyje¿d¿a na Wigiliê do
swojej dziewczyny, ³ami¹c tradycjê rodu
K. Jego postêpowanie wzbudza smutek. Nie bêdzie tak jak zwykle, nie
usi¹d¹ w czwórkê do sto³u, trzeba wiêc
wynagrodziæ ch³opcu ból rozstania z
macierz¹ i nie prowokowaæ awantur.
Córka zostaje skarcona za ba³agan.
Wojtek, najm³odsza latoroœl rodu,
nie przygotowa³ ¿adnych prezentów.
To w sumie nic dziwnego, nie zosta³
do tego przyuczony, poza tym nie bêdzie bra³ udzia³u w rodzinnej tradycji.
Matka t³umaczy, ¿e ch³opak nie ma za
wiele pieniêdzy, bo pracuje i studiuje
równoczeœnie. Co prawda kiedyœ dowiedzia³ siê o Anio³ku, który podrzuca paczki pod choinkê, ale na tym poprzesta³. Przyzwyczai³ siê do skrzydla-

CHOINKI
ciête i w donicach
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ŒWI¥TECZNA PIRAMIDA
Od adwentu a¿ do Trzech Króli w ka¿dym
domu towarzyszy £u¿yczanom bo¿onarodzeniowa piramida, czyli „drebom” – drewniane drzewo. Pojawi³a siê wczeœniej ni¿ choinka. Od
ok.1880 roku obecna jest w ka¿dej chacie, drewniana trzy- lub czteropoziomowa, oklejana kolorowym papierem, zdobiona wieñcami, bukietami kwiatów, z³otymi orzechami, figurkami œw.
Rodziny. Czasem ma prawie 2 metry wysokoœci. Szczególnie popularna jest w Dolnych £u¿ycach, gdzie nie by³o iglaków.
Na najni¿szym poziomie piramidy mocowa³o siê œwieczki, które porusza³y, wydzielaj¹c ciep³o, drewniane skrzyd³a na metalowej obrotowej konstrukcji, tak by ca³a piramida mog³a siê
krêciæ jak ruchoma szopka albo ¿ywa choinka.
Do dziœ, ju¿ masowo produkowane, spotyka siê
„drebomy” w wielu domach ³u¿yckich, niemieckich i polskich.

12 MAGICZNYCH NOCY
Prastara jest wiara w dwanaœcie nocy. Od
25 grudnia do 6 stycznia demony i duchy maj¹
najwiêksz¹ moc. Zaklinanie ich dla zapewnienia powodzenia w nowym roku posz³o ju¿ w zapomnienie. Tylko starzy ludzie jeszcze ob³askawiaj¹ si³y natury. Dawniej dla zapewnienia p³odnoœci sadów i pól zapraszane by³y na wieczerzê drzewa owocowe. Nie mo¿na te¿ w tym
czasie praæ i po¿yczaæ czegokolwiek.

Zapewniano przychylnoœæ byd³a domowego. Najstarsi mieszkañcy pamiêtaj¹ obyczaj
„Nowoletka” (Nowych Roczków), czyli pieczenie ciasteczek o kszta³tach zwierz¹t domowych, które dodawane by³y domowym czworonogom do pokarmu z najlepszymi ¿yczeniami. Jeszcze w latach 30. XX wieku „³aciata”
chrupa³a wypieki œwi¹teczne. Wypiekano te¿
ciasteczka w kszta³cie trójk¹tów ku czci Trzech
Króli, zwane „cziodrak” i darowane przez doros³ych chrzeœniakom.
W Dolnych £u¿ycach przetrwa³ jeszcze
zwyczaj „wodzenia starego”. W czwartek przed
Bo¿ym Narodzeniem pojawia³ siê w domach
m³ody ch³opak przebrany za starca, prowadz¹cy garbusa z kosturem. W czwartek po œwiêtach zjawia³a siê m³oda para z przewodnikiem
– „wodzenie m³odego” mia³a przynieœæ szczêœcie w Nowym Roku. Przebierañcy byli obdarowywani boczkiem, jajami, kie³bas¹, czasem
pieniêdzmi.

NOWE POWITAÆ
W Dolnych £u¿ycach jeszcze w latach 60.
prasa pisa³a o „woklapnicy”. W izbach, gdzie
kobiety przêd³y nici, zbierali siê mieszkañcy wsi
w ostatni wieczór roku. Tam „otrzepywano” z siebie resztki powsta³e w trakcie przêdzenia. To
symboliczne oczyszczenie siê by³o po¿egnaniem, a zarazem przygotowaniem siê na powitanie nowego roku.
Spo³ecznoœci wiejskie np. w B³otach „odpukiwa³y” wszystkie wa¿ne wydarzenia w ¿yciu
wspólnoty („wotklepaœ”). So³tys podczas uroczystego zebrania w gospodzie zdawa³ sprawozdanie, co uda³o siê zrealizowaæ w odchodz¹cym
roku, ka¿dy punkt by³ „odstukany” w stó³ lub
œcianê. Przy tej sposobnoœci przedstawiani byli
nowi mieszkañcy, którzy w okolicy nabyli ziemiê
czy gospodarstwo.
BEATA D¯ON
(PRZY POMOCY INSTYTUTU
SERBSKIEGO Z BUDZISZYNA)

REKLAMA

ajmniejszy s³owiañski naród – £u¿yczanie – to obywatele niemieccy, których mow¹ ojczyst¹ jest jêzyk s³owiañski – ³u¿ycki. Wszêdzie dwujêzyczne
napisy, choæ te niemieckie s¹ wiêksze. £u¿yczanie siê œmiej¹, ¿e maj¹ lepszy wzrok i nie potrzebuj¹ wielkich liter. S³owiañsko brzmi¹ce nazwy miejscowoœci, ulic, instytucji i sklepów.
Prawnie uznani s¹ za mniejszoœæ narodow¹,
zachowuj¹c wci¹¿ odrêbnoœæ kulturow¹ i w³asny
jêzyk. Do tej pory etnografów zadziwia obyczajowoœæ £u¿yczan.

grudzieñ
2009

11

12

PANORAMA ZDROWIA

grudzieñ
2009

Kiedy lekarz powiedzia³ Basi na co jest jest chora, wiedzia³a ju¿, ¿e od tej pory du¿o
zmienni siê w jej ¿yciu. Namówi³a siostrê na wczasy nad jeziorem. Ostatnie œmia³e
spacery nad brzegiem, ostatnie opalanie siê w sk¹pym kostiumie k¹pielowym.
Za tydzieñ jedna z piersi Basi musia³a zostaæ odjêta.
Guz, który rozwin¹³ siê u 37-letniej wówczas kobiety, by³ rakiem z³oœliwym.

arbara Ÿle znosi³a trudy operacji, póŸniejsz¹ chemiê i radioterapiê. Do dziœ odwraca
g³owê, gdy widzi, ¿e ktoœ
tylko po³yka leki. Ma wtedy odruch
wymiotny. £adna, uœmiechniêta brunetka, mówi, ¿e pogodzi³a siê z chorob¹, ¿e nie chce narzekaæ. Zaraz
jednak pyta rozgoryczona, dlaczego
w mediach mówi siê jedynie o kobietach, które skoñczy³y 40 lat, jako
zagro¿onych rakiem piersi.
– Na sali pooperacyjnej zobaczy³am, ¿e nie nale¿ê do najm³odszych
w tym gronie – wspomina kobieta.
Dziœ, trzy lata po operacji, jest pe³na
energii. Kontynuuje studia, na które zapisa³a siê jeszcze w trakcie
brania chemii. Z³oœci siê, kiedy jej
kole¿anki zwlekaj¹ z wykonaniem
mammografii. Przypomina im, by pami¹ta³y o samobadaniu i wizycie u
lekarza.
– Jednego tylko nie wiem: kiedy zechcê u³o¿yæ sobie ¿ycie z mê¿czyzn¹, w którym momencie powinnam mu o wszystkim powiedzieæ?
– pyta Basia.
Doktor MARIA PAMUCKA z
Wojewódzkiego Oœrodka Onkologicznego w Opolu od lat leczy
kobiety chore na raka piersi. Odby³a wiele zagranicznych sta¿ów
na oddzia³ach onkologii, m.in. w

B

NA RAKA PIERSI ZACHORUJE
co szesnasta Polka – to rocznie 10
tys. kobiet. 80 procent z nich przyjdzie do lekarza za póŸno, dlatego
co roku w Polsce umiera 5 tys. kobiet. Kiedy guz wykryty jest w pocz¹tkowym stadium, mo¿na zastosowaæ
tzw. operacjê oszczêdzaj¹c¹, która
nie wymaga odjêcia ca³ej piersi. 75
proc. nowotworów wykrywa siê w
Polsce za póŸno, dlatego tylko 5-10
proc. pacjentek ma szansê na taki
zabieg. Na Zachodzie jest ich piêæ
razy tyle.
Stanach Zjednoczonych. Podkreœla, ¿e w leczeniu najbardziej
przeszkadza jej b³êdne przeœwiadczenie pacjentki z guzem piersi,
¿e ta choroba jest wyrokiem
œmierci.
– To przekonanie dominuje u
wiêkszoœci Polek – irytuje siê doktor Pamucka – a przecie¿ onkologia
ma wielkie sukcesy. Lata szeœædziesi¹te to próby zmniejszenia bólu pacjentki chorej na raka piersi. Lata
osiemdziesi¹te to starania o wyleczenie jak najwiêkszej liczby chorych. Teraz naszym zadaniem jest
nie tylko uzdrowienie kobiet nazywanych amazonkami, ale spowodowanie, by mog³y powróciæ do wykonywanej pracy.
Niestety, wobec ogromnych potrzeb finansowych szpitale i oœrodki stawiaj¹ na ostatnim miejscu zatrudnienie psychologa. Brak opieki
psychologicznej to równie¿ najwiêkszy problem kobiet zrzeszonych w
opolskim klubie amazonek. Jedynym

ZIMOWY
ALFABET

Na tej stronie internetowej mo¿na znaleŸæ informacje, które powinny poznaæ wszystkie kobiety - niezale¿nie od tego, czy znajduj¹ siê w grupie ryzyka

wsparciem, jakie otrzymuj¹, jest to,
które daj¹ same sobie.
NIE CHCÊ NA RENTÊ
Zbli¿a³a siê w³aœnie rocznica
œmierci mê¿a Krystyny. Umar³ 16
lipca 1990 r., po kilku miesi¹cach
zmagania siê z rakiem. Krysia obieca³a sobie, ¿e zbierze pieni¹dze, by
w rocznicê postawiæ piêkny nagrobek. Do wyznaczonej daty zosta³o
tylko 10 dni, a by³o jeszcze tyle do
zrobienia. Wieczorny prysznic, Krystyna wyczuwa du¿y guz na piersi.
Przeczuwa, ¿e to rak.
Kilka dni po operacji mia³ siê odbyæ konkurs na stanowisko dyrektora wa¿nej instytucji wojewódzkiej.
Krystyna – in¿ynier ochrony œrodowiska – upar³a siê, ¿e do niego
przyst¹pi. Najwiêkszy problem by³ z
ubraniem. Spalone po naœwietlaniach
cia³o bola³o. Trudno by³o za³o¿yæ
bluzkê, bo materia³ przykleja³ siê do
rany. Dopiê³a jednak swego: stanê³a
przed komisj¹ i wygra³a. Do dziœ jest
aktywna zawodowo.
Wszystkie polskie amazonki
tu¿ po operacji przechodz¹ na
rentê. Krystyna nie chcia³a. Dopiero teraz, po dziesiêciu, latach
postanowi³a wyst¹piæ z wnioskiem
o przyznanie nale¿nego œwiadczenia. Nie stawi³a siê jednak przed
komisj¹ lekarsk¹, bo wa¿niejszy
dla niej by³ udzia³ w konferencji
naukowej.
W wazonach rozstawionych w
ca³ym mieszkaniu mnóstwo kwiatów.
Wczoraj pani Krysia skoñczy³a 70 lat.
Przysz³o wielu goœci: rodzina i wspó³pracownicy. Wielu z nich nie wie,
¿e przed dziesiêcioma laty Krystyna
wygra³a walkê o ¿ycie.
PRZYCHODZ¥
I ODCHODZ¥
Danusia – bardzo drobna kobieta, ma w sobie du¿o entuzjazmu. Kiedy znalaz³a siê na oddziale onkologii, lekarze wiedzieli, ¿e
nie podda siê chorobie i powierzyli jej stworzenie klubu „Amazonka” dla pañ chorych na raka
piersi. Opolskie amazonki widuj¹
siê raz w miesi¹cu. Na spotkania
przychodz¹ goœcie: lekarze specjaliœci, rehabilitanci, pracownicy biur

rachunkowych, którzy ucz¹ jakie elementy rehabilitacji mo¿na odliczyæ
od podatku.
TAKIE BYLE CO
Olga ba³a siê powiedzieæ rodzinie, ¿e jest chora. Miesi¹c
przed poznaniem diagnozy jej
ojciec zmar³ na raka jelita grubego. Bada³a siê regularnie, co pó³
roku prosi³a o dok³adn¹ kontrolê
piersi. Kiedy us³ysza³a, ¿e w lewej piersi umiejscowi³ siê du¿y
guz, zdziwi³a siê, gdy¿ kilka miesiêcy wczeœniej lekarz nic nie
wyczu³. Uspokojono j¹ jednak, ¿e
zgrubienie nie jest groŸne. – To
tylko w³ókniak, takie byle co –
powtarzano mi – wyznaje Olga.
– A ja uwierzy³am.
„W³ókniak” wymaga³ jednak usuniêcia. Olga zawsze pracowa³a na
dwa etaty, nie dosypia³a, nie mia³a
czasu dla siebie. Myœl¹c o czekaj¹cym j¹ zabiegu, martwi³a siê jedynie tym, ¿e przez tydzieñ nie bêdzie jej w pracy.
Kiedy wybudzono j¹ po operacji,
czu³a du¿y ból. Mia³a obanda¿owan¹
klatkê piersiow¹. Lekarze unikali jej
wzroku, odmawiali udzielenia informacji. Sama odkry³a, ¿e zamiast operacji oszczêdzaj¹cej odjêto jej ca³¹
pierœ. A przecie¿ to mia³ byæ niegroŸny w³ókniak. – Operacja przebieg³a niepomyœlnie – powiedzia³ w
koñcu lekarz, od którego domaga³a
siê wyjaœnieñ.
By³a to jedyna informacja, jak¹
zdoby³a w szpitalu. Spêdzi³a tam kilka tygodni. Naœwietlania, chemia,
rehabilitacja. Dopiero rehabilitantka porozmawia³a d³u¿ej z kobiet¹:
uspokaja³a, ¿e rak nie musi mieæ
przerzutów, poradzi³a gdzie kupiæ
perukê.
Za tydzieñ minie rok od operacji. Olga wraca do pracy. Znów
bêdzie uczyæ dzieci, lecz obiecuje
sobie, ¿e poprzestanie na jednym
etacie. – Teraz czujê siê starsza o
20 lat – wyznaje 38-letnia kobieta. Dzia³a w klubie „Amazonka”.
Jej marzeniem jest wzruszyæ sumienia lekarzy, by pacjentkom po mastektomii chcieli powiedzieæ wiêcej ni¿ jej.
ABR

Szara aura za oknem nie musi
oznaczaæ szarego krajobrazu na stole. Pomimo, ¿e zim¹ mamy ograniczony wybór œwie¿ych warzyw i
owoców, mo¿na jeœæ zdrowo i
kolorowo, jeœli tylko œwiadomie
podejdziemy do uk³adania diety.
Zim¹ szczególnie warto zadbaæ
o to, by dostarczaæ organizmowi
kalorii w produktach bogatych w
wartoœci od¿ywcze. Na bok trzeba
od³o¿yæ wyroby, które poza energi¹, nie dostarczaj¹ naszemu organizmowi ¿adnych wartoœci. Najlepiej zast¹piæ je tak zwanymi „dobrymi kaloriami”. Na polskim rynku od niedawna funkcjonuje nawet marka o nazwie „Dobra Kaloria”, któr¹ tworz¹ naturalne wyroby, udowadniaj¹ce, ¿e kalorie mog¹
byæ Ÿród³em cennych wartoœci
od¿ywczych.
Zim¹ szczególnie przydatna bywa
witamina A, która podnosi odpornoœæ organizmu przez wzmacnianie
œluzówki. Jej Ÿród³em jest pe³ne
mleko, œmietana, mas³o, jaja, niektóre t³uste ryby. W tym okresie
potrzebujemy te¿ wiêcej witamin z
grupy B, istotnych ze wzglêdu na
odpornoœæ i dzia³anie przeciwdepresyjne. S¹ one obecne w: nabiale,
drobiu, rybach, wo³owinie, fasoli,
ziarnach, kie³kach, orzechach, pestkach, zarodkach pszennych, pe³noziarnistym pieczywie, nasionach amarantusa i kaszy jaglanej. Najwa¿niejsza jest jednak w tym czasie witamina C, która wspomaga odpornoœæ
i poprawia wch³anianie innych wartoœci od¿ywczych. Znajdziemy j¹ papryce, brukselce, natce pietruszki,
czarnej porzeczce, kiszonej kapuœcie
i cytrusach.
Zima to tak¿e czas, kiedy warto
siêgn¹æ po warzywa… mro¿one.
Mro¿enie to metoda przechowywania, która powoduje najmniejsze
straty wartoœci od¿ywczych. Cennych
sk³adników dostarcz¹ nam tak¿e
ziarna, szczególnie oleiste: s³onecz-

nik, dynia, sezam czy soja. - Ziarna
s¹ bogatym Ÿród³em niezbêdnych
nienasyconych kwasów t³uszczowych, ¿elaza, magnezu, b³onnika
pokarmowego oraz witamin B1. B6,
PP i E, zwanej witamin¹ m³odoœci
– mówi Marek Kubara z firmy Ekoprodukt produkuj¹cej ekologiczn¹ i
dietetyczn¹ ¿ywnoœæ.
Zima sprzyja stagnacji. Rzadko
uprawiamy sporty, jemy te¿ mniej
owoców i warzyw. Te zmiany mog¹
powodowaæ zaparcia. Niedobór b³onnika w codziennej diecie nale¿y
rekompensowaæ pe³noziarnistym
pieczywem, kasz¹ lub suszonymi
owocami. Z racji niedoborów b³onnika warto siêgn¹æ zim¹ po zupy.
Tradycyjne zupy mo¿na dodatkowo
urozmaiciæ o nowoczesne mieszanki
kasz. Zawieraj¹ one bezcenne dla
naszego organizmu ziarna takie, jak
np. amarantus, orkisz, proso, gryka, pe³noziarnisty kuskus i otrêby
owsiane. Dziêki temu charakteryzuje je nadzwyczajne bogactwo
mikro - i makroelementów, witamin z grupy B, b³onnika i innych
cennych dla organizmu wartoœci
od¿ywczych.
Zastosowanie zrównowa¿onej i
rozs¹dnej diety pozwoli nam nie
g³odowaæ i jednoczeœnie nie gromadziæ zimowych zapasów t³uszczu.
Warto tak¿e zadbaæ o dostarczenie
organizmowi odpowiednich wartoœci od¿ywczych i witamin, poniewa¿
odpowiednio dobrana dieta mo¿e
mieæ wp³yw na podnoszenie odpornoœci naszego organizmu.
WIR

ŒWI¥TECZNIE
PRZYSMAKI „PANORAMY”
KARP MOJEJ MAMY:
na ka¿dy kilogram ryby nale¿y wzi¹æ kilo cebuli. Cebulê, najlepiej pokrojon¹ w talarki, ugotowaæ na rybich g³owach w ma³ej
iloœci wody. Rybê sprawiæ, pokroiæ w dzwonka, lekko osoliæ. Ugotowan¹ cebulê przetrzeæ przez gêste sito (nie miksowaæ!). Lekko
osoliæ, dodaæ odrobinê cukru, 2 ziarnka ziela angielskiego, 1 listek laurowy, kawa³eczek wyszorowanej skórki z cytryny i kilkanaœcie rodzynek. W przetartym wywarze gotowaæ przez 10 minut
(na ma³ym ogniu) wczeœniej przygotowan¹ rybê. Miêkk¹ ostro¿nie wyj¹æ ³y¿k¹ cedzakow¹ na pó³misek – naj³adniej wygl¹da u³o¿ona w kszta³cie ryby. Wyj¹æ rodzynki i posypaæ nimi rybê. Przecier jeszcze raz przetrzeæ przez sito. Ewentualnie doprawiæ –
powinien mieæ lekko s³odkawy smak. Zalaæ rybê i pozostawiæ do zastygniêcia. Je¿eli
rybich g³ów by³o ma³o, do przecieru mo¿na dodaæ troszkê ¿elatyny.

Zupa grzybowa
SK£ADNIKI NA 4 PORCJE:
· 3 dkg grzybów suszonych
· 1 pêczek w³oszczyzny
· 1/2 cebuli
· 1/2 œmietany (niskot³uszczowej)
· ³y¿eczka m¹ki (1 dag)
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby namoczyæ i ugotowaæ. W³oszczyznê zetrzeæ na tarce z grubymi oczkami. Cebulê posiekaæ i ugotowaæ razem z w³oszczyzn¹
Grzyby odcedziæ, posiekaæ i razem z wywarem dodaæ do w³oszczyzny
M¹kê rozprowadziæ œmietan¹ i niewielk¹ iloœci¹ gor¹cego wywaru,
zagêœciæ zupê
Do smaku doprawiæ. Podawaæ z ry¿em b¹dŸ ³azankami

Dzwonki karpia duszone w porach
SK£ADNIKI NA 4 PORCJE:
· Ma³y karp (ok. 1 kg)
· 1/2 kg porów
· 3 ³y¿ki margaryny
· szklanka bia³ego wina lub bulionu rybnego
· sok z 1/2 cytryny
· 2 plasterki cytryny
· odrobina soli, bia³y pieprz do smaku
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Karpia podzieliæ na 4 dzwonki. Skropiæ sokiem z cytryny, oprószyæ sol¹
i bia³ym pieprzem
Pory przepo³owiæ wzd³u¿, umyæ i pokroiæ w pó³k¹¿ki. Do 1/2 porcji
stopionej margaryny wrzuciæ pory i dusiæ 5 minut
W³o¿yæ dzwonki karpia, dodaæ pozosta³¹ porcjê margaryny, plastry
cytryny i wlaæ bia³e wino
Dusiæ oko³o 25-30 minut na ma³ym ogniu pod przykryciem. Podawaæ
z ry¿em

Pucharek zdrowia
SK£ADNIKI NA 4 PORCJE:
· 2 jab³ka
· 4 plastry ananasa
· garœæ wy³uskanych orzechów laskowych
· 2 szklanki p³atków kukurydzianych
· 1/2 opakowania jogurtu naturalnego
· ³y¿eczka miodu
· ³y¿eczka p³atków migda³owych lub wiórków kokosowych
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jogurt dok³adnie wymieszaæ z miodem. Na dno ka¿dego pucharka w³o¿yæ
³y¿eczkê jogurtu i wsypaæ p³atki kukurydziane. Plasterki jab³ek (ze skórk¹)
u³o¿yæ ozdobnie na p³atkach kukurydzianych. Plasterki ananasa po odcedzeniu
w³o¿yæ po jednym do ka¿dej porcji
Posypaæ deser orzechami i p³atkami migda³owymi lub wiórkami kokosowymi. Ozdobiæ jogurtem i listkami œwie¿ej miêty

TWOJA SARA

Droga Saro!
Twoi rodzice chyba palili trawkê
jak ciê poczynali!
ŒWIÊTY
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S³u¿ba siada³a przy stole razem z rodzin¹ przy blasku p³on¹cych œwiec

Z pamiêtnika Wandy Golañskiej z gminy Niemodlin

KOCHANY MIKO£AJU!
By³am grzeczn¹ dziewczynk¹
przez ca³y rok i wszystko, czego pragnê na gwiazdkê to pokój, mi³oœæ i
radoœæ dla wszystkich ludzi na œwieciem na wszystkich kontynentach.

grudzieñ
2009

KOCHANY MIKO£AJU!
Ja naprawdê bardzo, bardzo, bardzo
pragnê dostaæ misia przytulankê w tym
roku. Proszê, proszê, proszê, proszê.
TIMMY

Drogi Timmy!
To poni¿aj¹ce b³agalne jêczenie
mo¿e dzia³aæ na Twoich sfrustrowanych starych, ale nie na mnie. Znowu dostajesz sweter !!!
ŒWIÊTY

Pasterka o czwartej rano?
Sto lat temu w niemieckim
czasopiœmie „Oberschlesien”,
rocznik 1902-1903, ukaza³ siê
artyku³ Paula Lechmanna
„Weihnachts
und Neujahrsgebräuche
in Oberschlesien”
(Zwyczaje bo¿onarodzeniowe
i noworoczne na Górnym
Œl¹sku). Autor pochodzi³
z miejscowoœci Tharnau,
czyli z dzisiejszego Tarnowa
Grodkowskiego
i by³ najprawdopodobniej
ewangelikiem.
Wiele przedstawionych przez
niego obyczajów by³o powszechnie
znanych na ca³ym Górnym Œl¹sku.
Niektóre z nich uleg³y zapomnieniu. Czasami autor uzna³, ¿e s¹ ju¿
na wymarciu. Zwraca³ uwagê na
przedchrzeœcijañskie tradycje niektórych zwyczajów. Wed³ug tych
przekonañ Bo¿e Narodzenie by³o
czasem, kiedy ludzie poddawali siê
dzia³aniom si³ ponadnaturalnych w
postaci ró¿nego rodzaju demonów,
maj¹cych wp³yw na cz³owiecze losy.
Szczególnie mia³o to dotyczyæ dwunastu dni miêdzy Wigili¹ a œwiêtem Trzech Króli.
„W okresie poprzedzaj¹cym
Bo¿e Narodzenie powszechnie obchodzono na naszym terenie œw.
Miko³aja, który czêsto odwiedza³ w
tym dniu wszystkie domy danej
wioski. Po takim obchodzie m³odzie¿
zbiera³a siê w miejscowej karczmie
i przy napojach alkoholowych oraz
grze w karty koñczy³a imprezê.
W czasie od œw. Miko³aja do
Wigilii budowano powszechnie w
œl¹skich domach na wsiach stajenki
betlejemskie. Czasami wykorzystywano w tym celu czêœæ pokoju.
Na specjalnej podstawie stawiano
stajniê, której wnêtrze oœwietlano ma³ymi lampkami. Umieszczano wewn¹trz papierowe postaci
Dzieci¹tka Jezus, Matki Boskiej
oraz œw. Józefa. Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ wo³u i os³a, a
tak¿e zawieszonych ponad nimi
anio³ków. Przed Dzieci¹tkiem klêczeli pasterze, a powy¿ej œwieci³a
gwiazda betlejemska, która doprowadzi³a do stajenki Trzech Króli,
sk³adaj¹cych ho³d Zbawicielowi
œwiata. Ca³oœæ umoszczona mchem
uzupe³niona by³a jeszcze innymi
postaciami.
Przed stajenk¹ spêdzano d³ugie grudniowe wieczory w oczekiwaniu na nadejœcie œwi¹t Bo¿e-

KOCHANY MIKO£AJU!
Co robisz przez pozosta³e 364
dni w roku? Produkujesz zabawki?
Twój przyjaciel Tom.
Drogi Tom!
Wszystkie zabawki s¹ „made in
China”, a niektóre z Tajwanu. Mam
przytuln¹ garsonierê w Vegas gdzie
spêdzam wiêkszoœæ czasu krêc¹c nisko-bud¿etowe filmy porno. Relaksuje siê te¿ puszczaj¹c kasê przy
sto³ach ruletki. No có¿, sam chcia³eœ to wiedzieæ...
ŒWIÊTY

go Narodzenia. W sam¹ Wigiliê ju¿
od rana wypiekano ciasta œwi¹teczne. W miasteczkach i miejscach
targowych odwiedzano jarmarki,
aby zrobiæ ostatnie zakupy. Po po³udniu gospodynie przygotowywa³y wigilijn¹ kolacjê, a mê¿czyŸni
stroili, zadomowion¹ ju¿ na ca³ym
naszym terenie, choinkê. Jako dekoracje s³u¿y³y przede wszystkim
ró¿nego rodzaju ciasteczka, w tym
równie¿ w kszta³cie ludzkich postaci oraz orzechy, jab³ka i inne
podobne s³odkoœci. Drzewko przyozdabiano tak¿e z³ot¹ lub srebrn¹
lamet¹. Nie mog³o zabrakn¹æ
oœwietlenia w postaci specjalnie
przyklejonych lampek.
Kiedy na niebie ukazywa³a siê
pierwsza gwiazda zamiera³a wszel-

œpiewaj¹c kolêdy. Gdy us³ysza³y wreszcie dŸwiêk dzwonka i mog³y uchyliæ
drzwi do pomieszczenia, gdzie sta³o
w pe³nej gali œwi¹teczne drzewko,
pod którym znajdowa³y siê tak d³ugo wyczekiwane prezenty.
By³y wówczas tak¿e miejscowoœci, gdzie „Dzieci¹tko” przychodzi³o
póŸn¹ noc¹, w czasie snu dzieci, tak
¿e ogl¹da³y one swoje podarki dopiero nastêpnego ranka. Pozosta³¹ czêœæ
wieczoru spêdzano najczêœciej w gronie rodzinnym, czasami w jednym
domu spotyka³o siê kilka zaprzyjaŸnionych rodzin, czêsto grano w karty.
Jak podaje autor publikacji, oko³o
godziny czwartej nad ranem odbywa³a siê uroczysta msza bo¿onarodzeniowa (W oryginale jest zapisane: „Geht es auf den Morgen zu,

ka praca. Rodzina i s³u¿ba, je¿eli
taka by³a w domu, zasiada³a do
sto³u oœwietlonego najczêœciej
tylko œwiat³em œwiec. Tradycyjne
potrawy wigilijne starano siê spo¿ywaæ z nale¿yt¹ dok³adnoœci¹.
Unikano pozostawiania resztek pokarmów. Nawet oœci zbierano troskliwie i jedna z kobiet zanosi³a
je do ogrodu pod drzewa owocowe. Tak¿e byd³o otrzymywa³o w
tym dniu lepsze po¿ywienie.
Po wieczerzy zmywano naczynia
i dopiero wtedy nastêpowa³a ceremonia zwi¹zana z przekazywaniem
podarków. Autor wspomina równie¿
o charakterystycznym dla okolic powiatu opolskiego zwyczaju przebierania siê kobiet w postaæ „Dzieci¹tka”. Najczêœciej jednak dzieci by³y
wyproszone z pokoju, gdzie znajdowa³a siê choinka, aby nie przeszkadza³y narodzonemu Jezusowi w dostarczeniu podarków z nieba. W odrêbnej izbie oczekiwa³y na sygna³,

so ruft gegen vier Uhr die Glocke
des Dorfkirchleins die Bewohner in
die Christmesse.”). Informacja ta jest
dla mnie prawdziw¹ niespodziank¹
i nale¿y j¹ przyj¹æ z nale¿yt¹ ostro¿noœci¹. Tradycja pasterki o pó³nocy
wydaje siê bowiem tak oczywista,
¿e prawdopodobnie autorowi zdarzy³a siê tutaj pomy³ka czasowa.
W kolejnych dwóch dniach œwi¹tecznych czas spêdzano raczej w rodzinnym gronie i dopiero na œw. Jana
Aposto³a, tj. 27 grudnia, ¿ycie na
wsiach nabiera³o poœwi¹tecznego
tempa. Gospodarze wracali do codziennej pracy. Jedynie m³odzie¿
szuka³a okazji, aby siê „wyszumieæ”
z okazji Bo¿ego Narodzenia. W tym
dniu organizowa³a np. wyjazdy saniami. M³odzi spêdzali po po³udnie
na zabawie. Wieczorami towarzystwo
wraca³o i w miejscowej karczmie tañczono do póŸnej nocy.

KOCHANY MIKO£AJU!
Zostawi³am dla Ciebie mleko i
ciasteczka pod choink¹, a dla Twoich reniferów - marchewkê pod tylnymi drzwiami.
KOCHAJ¥CA SUSAN

Droga Susan!
Po mleku mam biegunkê, a renifery po marchewce puszczaj¹ takie gazy, ¿e nie mogê utrzymaæ lejców jak jedziemy saniami. Chcesz
mi zrobiæ przys³ugê? - zostaw mi butelkê szkockiej...
ŒWIÊTY

RUDOLF MOHLEK

NAJUKOCHAÑSZY MIKO£AJUNIU!
Nie mamy komina w naszym domu
wiêc jak siê do nas dostaniesz?
KOCHAJ¥CY MARECZEK

Marku,
Po pierwsze przestañ nazywaæ
siebie Mareczek, bo w³aœnie za to
zbierasz manto w szkole. Po drugie
nie mieszkasz w ¿adnym domu, tylko w cholernym kwaterunkowym M2.
Po trzecie wchodzê do Twojej nory tak
jak wszyscy w³amywacze - przez okno
w sypialni.
S£ODKICH SNÓW, MIKO£AJ
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Chcia³ tylko tañczyæ i tañczyæ. Nagle okaza³o siê, ¿e we Wroc³awiu nie wszystkie drogi prowadz¹ do teatru.
Lekarze postawili diagnozê: sclerosis multiplex, stwardnienie rozsiane.

nam Piotra od 150 lat, chocia¿ tak naprawdê spotkali
œmy siê w ósmej klasie. Nasza
klasa mieœci³a siê na samym
koñcu korytarza starego zamku w
Bia³ej Prudnickiej. Przygotowywaliœmy przedstawienie satyryczne z
okazji urodzin dyrektora szko³y i
wtedy w drzwiach stan¹³ Piotruœ
Myszyñski.
On, uczeñ V klasy, mia³ wzi¹æ
udzia³ w naszym programie. By³ taki
malutki, drobniutki, o jasnej buzi
efeba okolonej gêst¹ czupryn¹ czarnych, krêconych w³osów. Rozstawi³ przyniesiony przez siebie pergaminowy ekran, na którym nagle
zaczê³a tañczyæ egzotyczna, gibka
tancerka w pow³óczystej sukni,
potem Marlena Dietrich z charakterystyczn¹ d³ug¹ lufk¹ zakoñczon¹
papierosem i nikt nie zauwa¿y³
nawet, kiedy zmienia³ p³ytê na
adapterze „bambino”.
Ogl¹daliœmy po raz pierwszy
prawdziwy teatr cieni. Po wystêpie k³ania³ siê nisko, pl¹cz¹c siê
w wielkiej, at³asowej podomce
swojej pani wychowawczyni. Od
tego dnia zostaliœmy companieros
na ca³e ¿ycie: ja z VIII a i on –
Piotruœ z V b.
Piotruœ wyrós³ na piêknego,
smuk³ego m³odzieñca, w którym by³o
coœ eterycznego. Ludzie mówili: –
On siê nie porusza, nie st¹pa, on
siê unosi nad ziemi¹, on tañczy
ka¿dym uniesieniem ramion, ka¿dym
gestem swych przepiêknych, smuk³ych d³oni. A ludzie w Bia³ej zawsze wiedz¹ co mówi¹. Wtedy
wymyœli³am dla niego rolê Prometeusza w wielkim spektaklu pantomimiczno-muzycznym. Przysz³o ca³e
miasto. G³owa przy g³owie, muzyka
Ravela i on: Piotr Myszyñski – tragiczny Prometeusz odrzucony przez
bogów i zdradzony przez ludzi. Niby
wszyscy wiedzieli, ¿e to „synek od

Z

fotografa”, ale mo¿e ju¿ wtedy zaczêli w¹tpiæ?
Ojciec Piotra, Bogdan Myszyñski, by³ artyst¹ fotografikiem. Jego
zdjêcia, nawet te paszportowe z
jednym ods³oniêtym uchem, mia³y
swoj¹ opowieœæ. Zbudowa³ dom na
skarpie, a potem jakiœ czas przed
swoj¹ œmierci¹ – pracowniê malarsk¹
przy domu: tylko dla Piotra, aby móg³
czuæ siê bezpiecznie.
Ojciec Piotra by³ demiurgiem,
potrafi³ zbudowaæ wszystko i wszystko zniszczyæ. Umar³, ale Piotra nie
opuœci³ nigdy. Zw³aszcza wtedy, gdy
Piotr poszed³ w wielki œwiat, ten
co le¿a³ daleko poza granicami Bia³ej. Postanowi³ zostaæ tancerzem takim jak Isadora Duncan, chcia³ wytañczyæ siebie i œwiat ca³y.
OKLASKI NA STOJ¥CO
Pierwszym wielkim miastem po
drodze, wtedy w latach siedemdziesi¹tych, by³o Opole. Drugie liceum
s³ynê³o ze swoich nietuzinkowych
wychowawców i wychowanków.
Piotr licealista zatañczy³ swój autorski program w czasie wielkiej imprezy kulturalnej zorganizowanej
przez studentów Wy¿szej Szko³y Pe-

Obrazy Piotra Myszyñskiego

Wiersze Piotra Myszyñskiego
ukaza³y siê w almanachach:
„Porz¹dkowanie marzeñ” (1995),
„Smak soli” (1996), „Œlady na ziemi”
(1996), „Prostowanie œwiata” (1998).
Jego autorskie tomiki to „Wiersze”
(1994), „Pantomima wierszy” (1997)
i „Tañczê” (2001). Wystawy obrazów
Piotra mia³y miejsce w Dinklage
(Niemcy, 1993), Krakowie (1994),
Marienheide (Niemcy 1995), w Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
(1995), w Bia³ej (1996) i Mosznej
(1997) i Opolu (2000).

dagogicznej. Po programie rektor
uczelni by³ oczarowany. Œciskaj¹c
d³oñ œwie¿o upieczonego licealisty
powiedzia³: „Bêdziemy czekali na
pana z otwartymi ramionami, gdyby
zechcia³ pan zostaæ studentem naszej Alma Mater”. Ale Piotr chcia³
tylko tañczyæ, tañczyæ, tañczyæ.
Wiedzieli o tym nawet wspó³pasa¿erowie na przystanku nr 8 opolskiego dworca, sk¹d odchodzi³y
autobusy do Bia³ej.
Na WSP dzia³a³a „Koleina – rodzina artystyczna”, kabaret, teatr, a
czasami sztab organizacyjny studenckich imprez kulturalnych. W czasie
wakacji Piotr pojecha³ z 12-osobow¹
grup¹ kabaretow¹ w kieleckie. „Syrenk¹” jecha³y dekoracje, sprzêt nag³aœniaj¹cy i Piotr z w³asn¹ scenografi¹. Zaczyna³ tañczyæ dopiero wtedy, gdy publicznoœæ przestawa³a rechotaæ i krêciæ siê na krzes³ach. Ju¿
po paru minutach jego wystêpu zalega³a g³êboka cisza i pe³ne wyrazu
skupienie, mimo i¿ jego ekspresja
i ¿ywio³owoœæ rozsadza³y ramy sceny. A potem oklaskiwano go d³ugo
i d³ugo. Na stoj¹co.
OPOWIEŒÆ O MARZENIACH
Piotr uciek³ z Opola do Wroc³awia nie dlatego, ¿e Wroc³aw by³ miejscem magicznym, ale tam by³ Mistrz
i jego zespó³: Henryk Tomaszewski z
Teatrem Pantomimy. Sztuka pantomimy wymaga sta³ej, ciê¿kiej pracy, nie
tylko dla doskonalenia formy, lecz te¿
dla jej utrzymania. Cia³o artysty musi
byæ sprawne, pos³uszne rozkazom woli.
Wroc³awski Teatr Pantomimy mia³
swoj¹ w³asn¹ szko³ê artystyczn¹, w
której adepci pod okiem Mistrza przeobra¿ali siê w wielkich mimów. W
czasie pokazu eliminacyjnego Mistrz
przypatrywa³ siê tañcz¹cemu Piotrowi
z wielk¹ uwag¹, zapewne wiedzia³
lepiej ni¿ wszyscy, ¿e Piotr to wielka

indywidualnoœæ, któr¹ trudno bêdzie
zamkn¹æ w jakiejkolwiek formule.
Kiedyœ Piotr zemdla³ na scenie.
Upad³ i straci³ równowagê, zatoczy³
siê jak pijany. Ktoœ inny myœla³, ¿e
jest pod wp³ywem narkotyku. U
boku Piotra pojawi³ siê wtedy najbardziej oddany Anio³ Stró¿, jego
matka. Odt¹d chodzili ju¿ razem od
szpitala do szpitala, od badania do
badania. Nagle okaza³o siê, ¿e we
Wroc³awiu nie wszystkie drogi
prowadz¹ do teatru. Lekarze postawili diagnozê: sclerosis multiplex,
stwardnienie rozsiane.
W czasie jednego z pierwszych
pobytów w szpitalu specjalistycznym
Piotr napisa³ ten wiersz:
Wypowiadanie s³ów i nieartyku³owanych dŸwiêków
Zgrzyt butli tlenowych
Pacjenci zapadaj¹ na wózkach
Wstaj¹ z wózków jako sanitariusze
I popychaj¹ je przed sob¹
Na widowniê
Wypowiadaj¹c - ostro¿nie! ostro¿nie!
Przeje¿d¿a niewidzialny tramwaj
Piszczy i zgrzyta ostatni na mieœcie.
Piotr wraca do Opola, a choroba drepcze mu po piêtach, na razie
wstydliwie, po cichu. Lada moment
ka¿e mu siêgn¹æ po kule, ale w
Opolu okazuje jeszcze swoj¹ ³askawoœæ. Nowa szko³a na wyspie: Studium Kulturalno-Oœwiatowe by³o
przytuliskiem dla ró¿nej maœci artystów. Chcieli zmieniaæ œwiat, ludzi,
chcieli pozostawiæ swój œlad tu i
teraz. Szymon, Goœka, Tomek, s¹
wokó³ Piotra. Organizuj¹ happeningi, spektakle, wernisa¿e. Piotr robi
pantomimê, swoj¹ pantomimê, przewija siê w niej stale jeden w¹tek:
smutnego Pierrota.
Blada, pobielona twarz mima,
czarny trykot zlewaj¹cy siê z zupe³nie pust¹ scen¹, wywa¿one, oszczêdne ruchy i gesty, czyni³y jego opowieœæ o cz³owieku i umar³ych marzeniach g³êboko wstrz¹saj¹c¹. Wtedy Piotr zacz¹³ malowaæ obrazy. Nadal
pisa³ wiersze:
Popo³udnie w Bia³ej
Idê wysadzony z toru
Chwiej¹c siê na boki
Z nadziej¹ przetrwania
Do przysz³ego dnia
Szaroœæ uciska mózg
Na placu bawi¹ siê smarkacze
Krzykliwe miesi¹ce
Nudy wakacyjnej
Czerniej¹ resztkami ciep³a
Wczeœnie póŸno budzê siê
Do ¿ycia.

PRZECHYTRZY£ LOS
Czarek Grenda przyjecha³ do
Prudnika a¿ z Warszawy, za prac¹.
W Prudnickim Domu Kultury za³o¿y³ teatr ruchu Apage, musia³ przecie¿ coœ robiæ po pracy. Piotr jeŸdzi³ do Prudnika, bo tam dzia³a³ Klub
Ludzi Pisz¹cych. Przyjaciele z klubu
wyci¹gali mu jego wiersze z przepastnej szuflady, namawiali do publikacji. Ale najpierw najwa¿niejszy
w Prudniku by³ Czarek i jego teatr.
Stworzyli razem spektakl pt. „Domino”, Piotr by³ gwiazd¹ zespo³u.
Wchodzi³ na scenê o kulach, a inni
wnosili za nim jego obrazy, po czym
nastêpowa³a rzecz dziwna, niewyt³umaczalna: obrazy o¿ywa³y, wype³nia³y ca³¹ scenê i unosi³y Piotra w
powietrze. On gra³, nie poruszaj¹c
siê z miejsca.
M³odzi ludzie o piêknych, gibkich cia³ach otaczali go szczelnie,
rozbiegali siê po scenie i wracali,
jak gdyby nie mogli oderwaæ siê od
niego. Po spektaklu aktorzy podnosili z pod³ogi kule Piotra, a publicznoœæ patrzy³a na nie jak na konieczny rekwizyt.
Spektakl pokazywany by³ w Opolu w klubie studenckim: publicznoœæ
nie chcia³a opuœciæ sali, chcieli dyskutowaæ g³ównie z Piotrem. Potem
spe³ni³o siê marzenie Czarka i zagrali w „Starej Prochowni” w Warszawie. Pisano o Piotrze z niedowierzaniem w sto³ecznych gazetach.
Czarek wróci³ do Warszawy, Piotr
do Bia³ej.
Piotr przechytrzy³ los, który
drepta³ mu po piêtach. Po spotkaniu z teatrem Apage wiedzia³
ju¿, ¿e kule mog¹ byæ rekwizytem, a wiersze i obrazy s¹ silniejsze ni¿ sprawne miêœnie.
Wiedzia³, ¿e ludzie potrzebuj¹ na
scenie prawdy, nie tylko olœnienia, ¿e têskni¹ za drugim cz³owiekiem, który potrafi powiedzieæ
prosto w oczy: patrz, oto jestem
ja, cz³owiek w ca³ej mojej boleœci i ca³ej chwale.
W pracowni malarskiej u Piotra na piêterku, w domu, który
zbudowa³ jego ojciec przybywa obrazów. Ca³e w ciemnych, intensywnych b³êkitach pokazuj¹ plasterki Bia³ej, z niekoñcz¹c¹ siê opowieœci¹ o drodze pod wie¿¹ piastowskiego zamku, o kopu³ach koœcio³a.
I o ludziach wêdruj¹cych drog¹
pod górê.
GABRYELA KOMARNICKA

PRZYSMAKI „PANORAMY”

Proponuje Anna Kampa z gminy Turawa
PIERNIK HERBACIANY: 5 jajek, po szklance: cukru, oleju,
esencji herbacianej i m¹ki, 2 ³y¿eczki sody, przyprawa do
piernika. ¯ó³tko utrzeæ z cukrem, dodaæ rozpuszczony ch³odny miód (do smaku), olej, herbatê, m¹kê z sod¹ i przypraw¹,
pianê z bia³ek. Piec ok. 40 min. w temp. 180°C. Po wyci¹gniêciu polukrowaæ, polaæ polew¹ czekoladow¹, prze³o¿yæ
ulubion¹ marmolad¹ – wedle upodobania. Mo¿na posypaæ
tylko cukrem pudrem.

NAJLEPSZE NA PREZENT
Barbara Stanis³awczyk
MI£OSNE GRY MARKA
H£ASKI
Thomas Cussans
NIEWIARYGODNE WYPRAWY
60 pasjonuj¹cych
opowieœci o ludzkiej
wytrzyma³oœci

DLA POSZUKIWACZY
Dzieje ludzi udaj¹cych siê
w niezwyk³e podró¿e zachwycaj¹ nas i wprawiaj¹ w os³upienie. Niektóre wyprawy z za³o¿enia mia³y charakter przygody, niektóre - mimo niefortunnych pocz¹tków - koñczy³y siê hucznie. Jedne przypomina³y kataklizm, w czasie innych œwiêcono triumfy, wytrwale
zmagaj¹c siê z przeciwnoœciami losu. Jedni podró¿nicy przetrwali, inni zginêli. Co sk³ania³o ich do ryzykowania w³asnym
¿yciem? Dlaczego nara¿ali siê na niebezpieczeñstwa? Fenomenalne obrazy, od zapieraj¹cych dech w piersiach szczytów po groŸne, otwarte morza, oraz szczegó³owe mapy i
frapuj¹ce spostrze¿enia - to wszystko mo¿e stanowiæ inspiracjê dla spragnionych przygód.

POLSKA WED£UG
INTERNAUTÓW

PRZEWODNIK

Dziêki „Polsce wed³ug internautów”, jedynemu przewodnikowi na rynku wspó³tworzonemu przez pasjonatów podró¿y z ca³ego kraju, ³atwo dotrzesz w regiony o ¿ywej i bogatej kulturze, zwiedzisz urokliwe miasteczka oraz odnajdziesz
maleñkie wioski, pe³ne nikomu nieznanych skarbów. Poznasz fascynuj¹c¹ historiê ziemi przodków. Dowiesz siê,
gdzie organizowane s¹ najwiêksze i najciekawsze imprezy
oraz gdzie udaæ siê na poszukiwanie ciszy i samotnoœci.
Przewodniki poka¿e Ci Polskê, której warto poœwiêciæ
czas,miejsca w twojej okolicy, których nie zna³eœ wczeœniej.
Potwierdzaj¹ i polecaj¹ je osoby, które ju¿ do nich dotar³y i
zd¹¿y³y siê nimi zachwyciæ.

Marek
Kalmus
TYBET
Legenda i rzeczywiostoœæ

PODRÓ¯E
Najobszerniejsza i najbardziej gruntowna monografia polskiego autora na temat Tybetu i buddyzmu tybetañskiego.
Autor opisuje istotne kwestie buddyzmu, ezoteryczn¹ sztukê wad¿rajany, rytua³y, inicjacje, medytacje znaczenie mandali. Wprowadza w tajemn¹ medycynê tybetañsk¹, systemy wró¿ebne, opisuje znaczenie amuletów i tradycje Tybetañczyków. Kilkaset zdjêæ ilustruj¹cych tekst ukazuje niezwyk³e krajobrazy Dachu Œwiata, stare klasztory, ¿ycie tak mnichów jak i zwyk³ych ludzi. Ta fotograficzna relacja z wieloletnich wêdrówek autora daje wyobra¿enie o specyfice i bogactwie kultury Kraju Œniegów.
Liczne pobyty Marka Kalmusa w klasztorach, spotkania
z Dalaj Lam¹ i z licznymi inkarnowanymi lamami oraz uczonymi tybetañskimi, bezpoœredni kontakt z pielgrzymami oraz
ze zwyk³ymi mieszkañcami regionu da³y mu wielk¹ wiedzê
praktyczn¹ i doœwiadczenie. Dziêki temu „Tybet. Legenda
i rzeczywistoœæ” to ksi¹¿ka o ¿ywej narracji oraz wci¹gaj¹ca
i pasjonuj¹ca opowieœæ.
Dziêki Tybetañczykom - pisze Marek Kalmus - ich pogodzie ducha nauczy³em siê, nawet w obliczu najgorszych przeciwnoœci losu, patrzeæ na ¿ycie bardziej otwarcie, spokojnie
i uwa¿nie. By³o to dla mnie równie¿ inspiracj¹ do ukoñczenia drugiego kierunku studiów: filozofii i kulturoznawstwa
orientalnego oraz do napisania pracy dyplomowej Hermeneutyka sztuki tybetañskiej.
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Gladys Lobos

NIE Z TEJ ZIEMI
MAGIA NUMEROLOGII

BIOGRAFIA
Literacka próba opisu skomplikowanego
¿ycia uczuciowego Marka H³aski. Uwielbia³y go kobiety i
kochali mê¿czyŸni, ale on mê¿czyzn kochaæ nie chcia³, a
kobiet nie potrafi³. Trafi³ w œrodowisko ludzi, o których Maria
H³asko mówi³a: „Nauczyli mego syna piæ wódkê i chcieli
nauczyæ wielu rzeczy ohydnych, mimo ¿e przykrytych szat¹
poezji”. Znalaz³ siê te¿ w centrum wielkiej polityki, a by³ tylko
m³odym geniuszem, który siê zbuntowa³. Za co zap³aci³
wielk¹ cenê.
Autorka nie ukrywa³a, ¿e wybra³a Marka H³askê na bohatera, poniewa¿ by³ ciekawy pod wzglêdem literackim, choæ
prywatnie nie chcia³aby dzieliæ z nim ¿ycia.
Marek H³asko w ksi¹¿ce Barbary Stanis³awczyk to nie
tyle pisarz, ile cz³owiek z krwi i koœci. To ktoœ, kto chcia³ tworzyæ, a uwik³any zosta³ w œwiat wielkiej polityki, to cz³owiek
niespokojny, wci¹¿ gor¹czkowo szukaj¹cy mi³oœci. Postaæ
tragiczna, wci¹¿ jeszcze odkrywana, zniszczona przez swoje czasy i niezaspokojone pragnienia.

Benjamin Blech,
Roy Doliner
TAJEMNICE KAPLICY
SYKSTYÑSKIEJ

HISTORIA
Tak jak w czasie przeprowadzonego niedawno oczyszczenia
fresków usuniêto warstwa po
warstwie nagromadzony na nich przez stulecia brud, tak na
kartach tej ksi¹¿ki podjêto próbê zmycia z najs³ynniejszego
i najpopularniejszego skarbu sztuki na œwiecie ca³ych wieków uprzedzeñ, cenzury i zwyk³ej g³upoty. Nigdy ju¿ nie
spojrzymy na Kaplicê Sykstyñsk¹ Micha³a Anio³a tym samym okiem.
Piêæset lat temu Micha³ Anio³ rozpocz¹³ prace nad malowid³ami na sklepieniu Kaplicy Sykstyñskiej, które sta³y siê
najs³ynniejszym na œwiecie dzie³em sztuki. Ka¿dego roku
miliony ludzi przyje¿d¿aj¹ do Rzymu, by je ogl¹daæ – najwiêkszy na œwiecie fresk w najœwiêtszej kaplicy chrzeœcijañstwa. Na owym olbrzymim, wspania³ym dziele nie ma jednak ani jednego przedstawienia chrzeœcijañskiego.
Tajemnice Kaplicy Sykstyñskiej s¹ fascynuj¹c¹ opowieœci¹
o tym, jak Micha³ Anio³ wplót³ w malowid³a przes³anie braterstwa, tolerancji i wolnomyœlnoœci, by wesprzeæ „towarzyszy podró¿y” w d¹¿eniu do stawienia oporu represyjnemu
Koœcio³owi tamtej epoki.
Dziêki wieloletniej nauce w pewnej ustronnej szkole we
Florencji, ogarniêty chêci¹ dotarcia do prawdy zawartej w
tekstach judaistycznych i kabalistycznych, prawdy stoj¹cej
w sprzecznoœci z przyjêt¹ doktryn¹ chrzeœcijañsk¹, Micha³
Anio³ pragn¹³ przekazaæ widzom to, w co tak g³êboko wierzy³. Nie mia³ zamiaru pozwoliæ Koœcio³owi, by zamkn¹³ mu
usta. Do przekazania tego, czego nie pozwalano mu powiedzieæ otwarcie, u¿y³ tajemnego jêzyka, znajduj¹c genialny sposób komunikacji z wszystkimi, którzy s¹ na tyle dociekliwi, by siê go nauczyæ.

Ksi¹¿ka jest owocem 30-letniej praktyki autorki. Zawiera
wiedzê o wibracjach liczb i o wp³ywie tych wibracji na nasze
¿ycie, zwi¹zki miêdzyludzkie i interakcje ze œwiatem. Niew¹tpliwie jest to najlepsza ksi¹¿ka o numerologii na polskim rynku.Uznaj¹c, ¿e we
wszechœwiecie istnieje porz¹dek obejmuj¹cy wszystko od najmniejszej cz¹steczki
po ca³y kosmos oraz wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nie ma nic statycznego, wszystko
drga i wibruje, mo¿emy zrozumieæ, ¿e liczby emituj¹ energiê. Ta energia ma wp³yw
na wszystko, co istnieje. Jej si³a dosiêga równie¿ cz³owieka, modeluj¹c jego charakter i przeznaczenie. Ka¿dy z nas urodzi³ siê w dniu wyznaczonym mu zgodnie
z Planem Wszechœwiata i pod wp³ywem Wibracji emitowanych w tym konkretnym
momencie i miejscu.

Paul Spiegel
CO ZNACZY KOSZERNE?
¯ydowska wiara i ¿ycie

NIEZNANE
Paul Spiegel urodzi³ siê w 1937 r. w Warendorfie. Okres
w³adzy nazistowskiej przetrwa³ w ukryciu w Belgii, po oswobodzeniu powróci³ do
Niemiec. W latach szeœædziesi¹tych pracowa³ jako redaktor, póŸniej jako rzecznik
prasowy. W roku 2000 zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Centralnej Rady ¯ydów
w Niemczech. To stanowisko piastowa³ do swej œmierci w 2004 roku. Paul Spiegel
pragnie zbli¿yæ obcych sobie ludzi. Udziela odpowiedzi na pytania zwi¹zane z religi¹,
tradycjami oraz dniem powszednim ¯ydów.

Antoni Dudek, Pawe³ Œpiewak
POLSKA 1989-2009
Ilustrowany komentarz historyczny

ALBUM
Polska 1989-2009 to album podsumowuj¹cy dwie dekady wolnej Polski, ukazuj¹cy najwa¿niejsze wydarzenia i
przemiany polityczne, gospodarcze, spo³eczne i kulturalne. Tego nie³atwego zadania podjêli siê historyk IPN dr
Antoni Dudek oraz socjolog, wyk³adowca UW dr Pawe³ Œpiewak. Ksi¹¿kê otwieraj¹ sceny kolejkowe i obrady okr¹g³ego sto³u, a zamykaj¹ doniesienia o wyborze
Jerzego Buzka na przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego.

Tomasz Terlikowski

RELIGIA

GRZECHY KOŒCIO£A

Grzechy Koœcio³a to ksi¹¿ka podejmuj¹ca trudne dla
polskich katolików tematy takie jak: ludyczna odmiana katolicyzmu, mieszanie siê instytucji koœcio³a do polityki, ruchy
wewn¹trz koœcio³a, Radio Maryja, brak tolerancji dla innych
wyznañ, bogacenie siê kleru, pustoszenie koœcio³ów, wspó³praca z bezpiek¹ i inne.
Autor, Tomasz Terlikowski, to doktor filozofii, wyrazisty katolicki felietonista
zwi¹zany ostatnio z Rzeczpospolit¹. Pokazuje zarówno nadu¿ycia, jak i sytuacje,
w których Koœció³ zareagowa³ w³aœciwie. Analizuje np. rozmiary takich zjawisk jak
pedofilia wœród ksiê¿y czy ³amanie zasad celibatu, podaje przyk³ady zza Oceanu,
omawiaj¹c poczynania Ojca Dyrektora, z których jasno wynika, ¿e najs³ynniejszy
polski redemptorysta móg³by siê jeszcze wiele nauczyæ. Próbuje odpowiednio roz³o¿yæ akcenty i zwróciæ czytelnikom uwagê na fakt, jak ³atwo jest manipulowaæ opini¹
publiczn¹. Pomimo poruszania samych kontrowersyjnych tematów ksi¹¿ka nie
ujmuje ich sensacyjnie, ale poddaje pod rozwagê … czytelnika.
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Jeszcze tylko trzeba waln¹æ siekier¹ karpia, bo ma³¿onka wra¿liwa jest na mêki
zwierz¹tka i nie mo¿e na nie patrzeæ, choæ mnie mêczy od 15 lat bez
zmru¿enia oka.

jest na mêki zwierz¹tka i nie mo¿e
na nie patrzeæ, choæ mnie mêczy
od 15 lat bez zmru¿enia oka. Po
rzezi muszê przynieœæ i przystroiæ
choinkê z dzieckiem, ¿eby mia³o
ciep³e wspomnienia z dzieciñstwa,
a ono w nosie ma sosenkê, mnie
i Bo¿e Narodzenie. Kolacyjka wigilijna to jedna wielka mêka. Co za
wariat wymyœli³ ³zawy termin „rodzinna wieczerza”? Przyjd¹ wszyscy
ci, od których na co dzieñ trzymam
siê z daleka z dobrym skutkiem.
Usi¹dziemy za sto³em. Trzeba bêdzie siê k³amliwie ucieszyæ z kra-

ajpierw trzeba kupiæ prezenty. Oznacza to, ¿e
bêdê lata³ po sklepach,
przepycha³ siê przez spoconych ludzi z ob³êdem w oczach,
¿eby wydaæ mnóstwo kasy na nikomu potrzebne pierdo³y.
Co gorsza, wszystko ju¿ kiedyœ
komuœ kupi³em. Wujek Jurek dosta³
w zesz³ym roku flaszkê, a przecie¿ nie
kupiê mu w tym roku ksi¹¿ki, bo ten
facet nigdy nie przeczyta³ nic wiêcej
ni¿ tekst na etykiecie pó³litrówki.
Ciociê Basiê rok temu uraczy³em kremem nawil¿aj¹cym z przeceny, któremu ju¿ w sylwestra koñczy³ siê termin wa¿noœci. W tym roku jedynym
kosmetykiem dla tej lampucery by³by krem przeciwzmarszczkowy, ale po pierwsze – takich zmarszczek
¿aden krem nie wyg³adzi, a
po drugie – nie wydam na
kosmetyki ca³ej kasy na Bo¿e
Narodzenie.
Dziecko mordê drze o
jakiœ nowy program komputerowy, choæ i tak wiadomo,
¿e przestanie siê nim zajmowaæ po 48 godzinach, bo ka¿da gra jest dla niego za trudna. ¯ona bêdzie mia³a jak
zwykle pretensje, ¿e Kowalska z jej
biura dostanie coœ ³adniejszego. W
rezultacie kupiê byle co – jak co roku.
Potem œledzik w pracy z ludŸmi, którzy chêtnie pod³o¿yliby mi
œwiniê i patrzenie na mêki szefa,
¿ycz¹cego „du¿o pieniêdzy”, choæ
wszyscy wiedz¹, ¿e dopiero wtedy by³by szczêœliwy, gdybym pracowa³ za miskê zupy z brukwi
przykuty ³añcuchem do komputera. Krwiopijca jeden. Wszyscy siê
nawal¹ jak szpaki, a pan Wiesio
obœlini biust pani Halinki z ksiêgowoœci. Nastêpnego dnia obudzê
siê z kacem, w dodatku ¿ona
bêdzie robiæ wymówki.
Jeszcze tylko trzeba waln¹æ siekier¹ karpia, bo ma³¿onka wra¿liwa

N
Zbli¿aj¹ siê œwiêta, lecz w
rodzinie Jasia siê nie przelewa.
Zdesperowany Jasio pisze list
do sw. Miko³aja.
„Drogi œw. Miko³aju jestem
bardzo biedny ale chcia³bym
dostaæ na gwiazdkê klocki lego,
pi³kê i kolejkê elektryczn¹.”
Panie na poczcie nie bardzo wiedz¹ co zrobiæ z tym listem. Tak siê wzruszaj¹ losem
biednego Jasia, ¿e postanawiaj¹ spe³niæ jego ¿yczenia. Jednak pracownice poczty same du¿o nie zarabiaj¹ wiêc pieniêdzy starczy³o tylko na
pi³kê i klocki. Wysy³aj¹ prezenty do Jasia. Po jakimœ czasie przychodzi list
od ch³opca:
„Drogi Miko³aju dziêkujê ci za wspaniale prezenty, a tê kolejkê to pewnie na poczcie mi zwinêli.”
*
*
Przyjaciel pyta F¹farê:
Jak samobójca spêdza œwiêta
- Jak minê³y œwiêta?
Bo¿ego Narodzenia?
- Wspaniale! ¯ona serwowa³a mi
- Wiesza siê na choince.
same zagraniczne potrwy.
*
- Jakie?
Przedszkolak pyta kolegê:
- Barszcz ukraiñski, fasolkê po bre- - Co dosta³eœ na gwiazdkê?
toñsku, pierogi ruskie i sznycel po wie- Tr¹bkê.
deñsku z kapust¹ w³osk¹.
- Mówi³eœ, ¿e dostaniesz lepsze
*
prezenty!
Jasio pisze list do œwiêtego Miko³a- To super prezent! Dziêki niej zaraja: „Chcia³bym narty, ³y¿wy, sanki i gry- biam codziennie z³otówkê!
pê na zakoñczenie ferii œwi¹tecznych”.
- W jaki sposób?
*
- Tata mi daje, ¿ebym przesta³ tr¹Nowicki puka do drzwi s¹siadki i pyta: biæ!
- Mog³abyœ mi po¿yczyæ soli?
*
- Nie.
Pi¹tego grudnia kilkuletnia Ma³gosia
- A cukru?
k³ad¹c siê do ³ó¿ka mówi do dziadka:
- Nie.
- Kiedy rano siê obudzê, chcia³abym
- A mo¿e chocia¿ m¹ki?
znaleŸæ w swoim ³ó¿ku piêkn¹, jasno- Nie.
w³os¹ laleczkê!
- A czy w ogóle jest coœ, co mog³a- Ja te¿ chcia³bym! - mówi dziadek.
byœ mi po¿yczyæ?
*
- Tak. Mogê ci po¿yczyæ weso³ych
Ksi¹dz przychodzi po kolêdzie do
œwi¹t!
biednej rodziny mieszkaj¹cej na wsi.
*
Pociesza, ¿e œwiêta rodzina te¿ by³a
Mama oznajmia Jasiowi:
biedna i zostawia obrazek przedstawia- Dzisiejszej nocy œwiêty Miko³aj przy- j¹cy Jezusa, Józefa i Maryjê. Gdy tylko
niós³ ci w prezencie siostrzyczkê. Czy wyszed³, ojciec bierze obrazek do rêki i
chcesz j¹ zobaczyæ?
mówi:
- Nie - odpowiada Jaœ - wolê zoba- Widaæ nie byli tak biedni jak my,
czyæ tego Miko³aja!
bo mieli pieni¹dze na fotografa!

watu kupionego na bazarze od Wietnamczyków, który na nastêpny dzieñ
wyrzucê do œmietnika. Dostanê te¿
najtañszy koniak i jakieœ kosmetyki. Ju¿ dzieñ wczeœniej wiem jakie
– s¹ mocno przecenione w gazetce
podrzucanej przez pobliski supermarket. Muszê przecie¿ jak najszybciej
wyprzedaæ to, czego nie uda³o siê
upchn¹æ ludziom.
Po prezentach siê zaczn¹ te
same kretyñskie dowcipy wuja Jurka, zw³aszcza ten o so³tysie z W¹chocka. Wszyscy bêd¹ dokarmiaæ mojego psa po to, ¿eby narzyga³ w nocy
na poœciel. Ciotka za³zawi siê po
dwóch godzinach prze¿uwania kapusty z wytrwa³oœci¹ tapira i zacznie
p³akaæ: Jak to dobrze, ¿e trzymamy

siê razem. Za dwie godziny kiedy
kieliszków poch³onie wiêcej ni¿ karpia, zacznie wyzywaæ swojego œlubnego od nienormalnych. To oczywiœcie prawda, ale dlaczego zaraz
potem rzuca w niego salaterk¹ po
œledziach? Do tego ciotka nigdy nie
trafia, a plama na wersalce cuchnie
jeszcze przez dwa tygodnie po Wigilii. Jedyna nadzieja, ¿e akurat w
tym roku 6-letnia latoroœl kuzynostwa z Brzegu nie nawali w gacie
w po³owie kolacji i nie zakomunikuje o tym radoœnie jeszcze przed
deserem. Bo to, ¿e coœ wywali sobie
na bialutk¹ koszulkê, to pewne
jak w banku.
Jeszcze muszê prze¿yæ gadki
o polityce, przy których wszyscy
oczywiœcie skocz¹ sobie do garde³ i na siebie siê poobra¿aj¹.
Ostatni¹ rozrywk¹ bêdzie wyprawa na pasterkê, bo to religijna
rodzina. Do tej pory nikt mi nie
wyjaœni³ po co t³uc siê po nocy
z promilami we krwi i staæ na
mrozie w bezruchu przez co najmniej godzinê. Moja ma³¿onka
tradycyjnie wywija od lat or³a na
schodkach koœció³ka. W koœciele
cuchnie jak w gorzelni, bo wierni tylko dlatego stoj¹ na w³asnych
nogach, bo za du¿y t³ok, ¿eby
upaœæ. Czasem tylko ktoœ beknie
albo puœci g³oœno b¹ka, ale i tak
nikt na to nie zwróci uwagi, bo
wszyscy drzemi¹ na stoj¹co. Wracaj¹c trzeba tylko bêdzie uwa¿aæ na
ch³opców z osiedla, bo w Wigiliê
katolicka m³odzie¿ szczególnie lubi
przypomnieæ siê bliŸniemu. Rok
temu zglanowali wujka Edka, ale on
chyba tego nie zauwa¿y³, bo by³ zalany w p³askorzeŸbê.
Moment zamykania drzwi za ostatnim z goœci jest najszczêœliwsz¹ chwil¹ w moim œwi¹tecznym ¿yciu. Pozostaje kilka dni odpoczynku a¿ do
sylwestra. O tym napiszê wam w
styczniowym wydaniu „Panoramy”.
ROMEK KOWALSKI Z OPOLA

PRZYSMAKI „PANORAMY”

Proponuje
Lidia
Fronia
z Wêgier

Naklejki ostrzegawcze na produktach
MAKÓWKA:

REKLAMA

* Na suszarce do w³osów: Nie u¿ywaæ podczas snu.
* Na niektórych mro¿onkach: Zalecany sposób przyrz¹dzania – rozmroziæ.
* Na wiêkszoœci pude³ek lampek choinkowych: Wy³¹cznie do u¿ytku
w pomieszczeniu zamkniêtym lub na zewn¹trz.
* Na kostiumie Supermana dla dzieci: W³o¿enie tego kombinezonu
nie umo¿liwi ci latania.
* Na szwedzkiej pile mechanicznej: Nie zatrzymywaæ ³añcucha za po
moc¹ r¹k.
* Na pude³ku od ¿elazka Rowenta: Nie prasowaæ ubrañ na ciele.
* Na leku przeciw kaszlowi dla dzieci: Nie prowadziæ samochodu ani
nie obs³ugiwaæ urz¹dzeñ mechanicznych po za¿yciu preparatu.
* Na tabletkach nasennych: Uwaga, mo¿e powodowaæ sennoœæ.
* Na orzeszkach ziemnych: Uwaga, opakowanie zawiera orzeszki!

O,5 kg mielonego maku, dwie
zwyk³e bu³ki, 20 dkg cukru, po
szklance orzechów, rodzynek, migda³ów, fig; 0,7 litra wrz¹cego mleka.
Bu³kê pokroiæ w kostkê. W salaterce uk³adaæ warstwami bu³kê i mak,
wymieszaæ bakalie, cukier i tak do
wyczerpania produktów. Zalaæ wrz¹cym mlekiem. Po ok. 30 minutach
gotowe do spo¿ycia.

NASZE ZWIERZAKI

Gdyby mog³y przemówiæ okaza³oby siê, ¿e ich
losy s¹ ciekawsze ni¿ niejednego cz³owieka.
Z OPOLA
DO NOWEGO JORKU
rodzi³ siê na jednej z podopolskich wsi, jego ojciec
pojawi³ siê równoczeœnie
z objazdowym weso³ym
miasteczkiem, znikn¹³ równie szybko jak karuzele. Tofik nie mia³ nawet
budy, wychowywa³ siê pomiêdzy kozami w stodole. Do tej pory uwielbia mleko, jogurty i sery, ale zdaje
sobie sprawê, ¿e tak naprawdê to
by³a jego rodzina zastêpcza. Rodzinê ludzk¹ pozyska³ dziêki Emilce,
która przynios³a go do domu prosto
z ³¹ki – na próbê. By³ ma³y, zdenerwowany, ale zosta³ by pokochaæ
dziadka i babciê, tak jak wczeœniej
mamkê kozê.
Kiedy starsi pañstwo wyje¿d¿ali
do Niemiec na d³ugie wakacje, Tofik wyruszy³ w swoj¹ pierwsz¹ prawdziw¹ podró¿. Na granicy nikt go
nawet nie zauwa¿y³, ale za to jego
kuzyn Lakuœ, ho³ubiony i wo¿ony co
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kolejnego domu. Nie zdziwi³ siê wiêc,
gdy po tym czasie pojawi³a siê osoba znana mu jeszcze z dzieciñstwa
i powiedzia³a, ¿e wyje¿d¿a w dalek¹
podró¿. Marzenia dziesi¹tków tysiêcy Polaków zosta³y zredukowane do
jednego zupe³nie zwyk³ego kundelka. Lot nad oceanem nie by³ zbyt
stresuj¹cy. Tofik siedzia³ na w³asnym
fotelu lotniczym, stewardesa przynosi³a mu wodê w misce, o alkohol
nie prosi³. Obwieszone z³otymi ³añcuchami starsze Niemki podbiega³y
co chwilê do niego, patrzy³y mu w
œlepia, a on ca³¹ drogê ziewa³ straszliwie (no có¿ ró¿nica ciœnieñ), siej¹c wokó³ woñ kamienia nazêbnego. Pracownik Imigration w Nowym
Jorku tak zachwyci³ siê t¹ nieznan¹
na amerykañskiej ziemi ras¹, ¿e z
wra¿enia zapomnia³ sprawdziæ papiery nowemu obywatelowi USA.
Dom dzieli³ Tofik z kanarkiem.
Bardzo go intrygowa³a ta ¿ó³ta œpiewaj¹ca kuleczka. Wspólnota potrwa³a

Tofik Kotulek
Kundelski

miesi¹c do psiego fryzjera bia³y pudel z papierami, nie zapa³a³ mi³oœci¹
do krewniaka. Dosta³ histerii na widok
czworono¿nej konkurencji, która na
dodatek pochodzi³a z gminu, nie ocieraj¹c siê nawet o psi¹ arystokracjê.
Nie by³o rady – Tofik wraca³ do
Polski najbli¿szym transportem, aby
zamieszkaæ u dwóch ciotek na opolskim ZWM. Po pó³rocznym leniuchowaniu na kanapie i ogl¹daniu telewizji wróci³ na wieœ do swoich. ¯ycie
sp³ata³o mu figla. Jego opiekunowie
odeszli pewnego dnia jeden po
drugim. Odeszli na zawsze. Nie
umia³ zrozumieæ co siê sta³o – by³o
mu smutno w niespodziewanie
osamotnionym psim ¿yciu.
Na nastêpne pó³ roku pojecha³
do Korfantowa. Przyzwyczai³ siê, ¿e
co szeœæ miesiêcy pakuje swoj¹
miskê, gumowe zabawki i z sercem
pe³nym ufnoœci przenosi siê do

wiêc jedynie trzy dni, poniewa¿ Sabrina w czasie rytualnych przelotów
dosta³a siê miêdzy tofikowe ³apki i
skona³a na miejscu. A przecie¿ on
chcia³ tylko przyjrzeæ siê jej z bliska i zaprzyjaŸniæ. Có¿ zrobiæ, ¿e
mia³a takie s³abe serce.
Tofik nigdy nie zapomni swojej
pierwszej wizyty w Nowym Jorku –
ka¿dy przeje¿d¿aj¹cy pojazd budzi³ w
nim lêk, zapachy dziwi³y, psi park
zachwyci³, aczkolwiek nie rozumia³
dlaczego jego koledzy nie zwracaj¹
na siebie uwagi, nie w¹chaj¹ siê jak
w rodzinnej wsi, a raczej staraj¹ siê
nie wchodziæ w kontakty interpersonalne. Pomyœla³: „Co kraj to obyczaj i czemu oni rozmawiaj¹ w takim dziwnym jêzyku?” Zacz¹³ regularnie pracowaæ razem ze swoj¹ pani¹
– ona siedzia³a za biurkiem, a on
pod nim. W czasie lunchów wychodzili razem na Times Squere, gdzie
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Bunia

zaczepiali go wszyscy przechodnie.
Chcieli koniecznie wiedzieæ co to
za oryginalna odmiana. Nie wierzy³
swoim uszom, gdy pani w koñcu
powiedzia³a, ¿e jest reprezentantem
specjalnej rasy europejskiej... king of
the street (król ulicy). W wieku czterech lat zosta³ wiêc nobilitowany,
mimo i¿ papierów wcale nie przyzna³a mu królowa Anglii. Szybko nauczy³ siê angielskiego. W zimie pojecha³ na narty, w lecie zwiedzi³
niemal ca³¹ Kanadê. Odwiedzi³ ró¿ne miejscowoœci w stanie New Jersey, Connecticut, Delaware, Maine,
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Pensylwania, Vermont, Washington D.C., West Virginia.
Minê³o kilka miesiêcy. Tofik zastanawia siê, czy czeka go kolejna
przeprowadzka. Jego pani tak¿e o
tym myœli: mo¿e pora zakoñczyæ
tu³acze ¿ycie i wróciæ do domu,
gdziekolwiek on jest. To bêd¹ byæ
mo¿e ostatnie œwiêta Bo¿ego Narodzenia, które Tofik spêdzi w pobli¿u Statuy Wolnoœci.

Z TYBETU DO OPOLA
a korzenie tybetañskie,
ale urodzi³a siê w Czechach. Nie spodziewa
³a siê, ¿e jej dom zosta³ wybrany jeszcze przed narodzinami. Nie wiedzia³a równie¿, i¿
nale¿y do jednej z najstarszych ras
na œwiecie. Jej przodkowie 2000 lat
temu pe³nili funkcjê stró¿ów œwi¹tyni Dalajlamy i dlatego uznawani
byli za œwiête zwierzêta, symbol
religii buddyjskiej. Nie mo¿na by³o
ich kupiæ za pieni¹dze – dawane
by³y w prezencie w dowód wdziêcznoœci. Wierzono, ¿e przynios¹ szczêœcie swoim w³aœcicielom. Trafia³y
jako „podarki pokojowe” dla przywódców oœciennych pañstw i ludzi
szczególnie zas³u¿onych, jak choæby wysokich rang¹ dygnitarzy. We-
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d³ug legendy, w XIII wieku pierwszego „ma³ego Buddê” przywióz³ do
Europy Marco Polo, pewniejsze jest
jednak ¿e przyby³y one na pocz¹tku XX wieku. Nie do podwa¿enia
jest natomiast fakt, ¿e w XXI wieku w ma³ym koszyczku do Opola
przyjecha³a Bunia. Czeka³a na swoich najbli¿szych w sklepie zoologicznym, schowana pod pó³k¹ z rybkami. Kiedy weszli, wysunê³a nieœmia³o
g³ówkê i wtedy ju¿ wiedzia³a, ¿e to
bêdzie jej prawdziwa rodzina. Znowu zadziwi³a siê, ¿e po wziêciu jej
na rêce pani zaczê³a ogl¹daæ jej ma³e
³apki i krzyczeæ zadowolona, ¿e wygl¹daj¹ jak kocie. Nie widzia³a w tym
nic dziwnego – jej rodzeñstwo i
mama mia³y przecie¿ takie same, a
poza tym nie za bardzo wiedzia³a
co to znaczy „kocie”.
Zamieszka³a na ZWM, zupe³nie
niedaleko od tofikowych ciotek. W
domu czeka³ na ni¹ kosz do spania,
zabawki, w³asne miski, przysmaki, nawet gazety, których bynajmniej nie
mia³a czytaæ. Zobaczy³a, ¿e wszyscy domownicy na ni¹ czekali i to od
dawna, zanim jeszcze siê
urodzi³a.

Zaraz potem dowiedzia³a siê jak ma
na imiê, spodoba³o jej siê, by³o takie
bajkowe. Szybko nauczy³a siê polskiego. Pozna³a ca³e mieszkanie, nie boi
siê ju¿ przekraczaæ progu swojego pokoju, który dzieli razem z pani¹. Wie,
¿e bêdzie broniæ swojej rodziny, strzec
wszystkich tak jak jej tybetañscy przodkowie czuwali nad bezpieczeñstwem
mnichów. To bêd¹ jej pierwsze œwiêta, które spêdzi we w³asnym domu,
mo¿e nawet dostanie jakiœ prezent
pod choinkê. Na pewno dostanie.

MIÊDZY OPOLEM
A NIEMCAMI
est jednym z kilkunastu rzadkich okazów europejskich. Ma
lepsze papiery ni¿ ca³a jego ludzka familia, która na sta³e mieszka w Essen. Specjalnie wytatuowany numer w uchu nie pozwala o tym
zapomnieæ – jest dwunasty w Europie. Niby korzenie Basko pochodz¹
z Niemiec, ale w metryce ma wypisane: amerykañsko-kanadyjski owczarek bia³y. Jako osobna rasa zosta³
uznany dopiero w 1997 roku, mimo
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i¿ pierwsze szczeniaki przysz³y na
œwiat ju¿ w XIX wieku. On sam
urodzi³ siê 19 kwietnia 1995 roku i
by³ bia³¹ puchat¹ kuleczk¹, gdy na
Miêdzynarodowej Wystawie Psów
jego najbli¿si zap³acili za niego ponad 2000 DEM i zabrali go do domu.
To by³ ostatni raz, gdy uczestniczy³
w takiej imprezie, jego papiery zosta³y g³êboko schowane w szufladzie
„na pami¹tkê”, a on sam zacz¹³ ¿ycie
w polsko-niemieckiej rodzinie.
Okaza³o siê, ¿e w czasie wakacji wszyscy ruszaj¹ do innego kraju,
gdzie zawsze czeka na nich dwoje
serdecznych ludzi. W Polsce nauczy³
siê drugiego jêzyka, zosta³ psim
poliglot¹. Ten drugi dom kojarzy mu
siê z czêstym podró¿owaniem.
Opolszczyznê zna lepiej ni¿ niejeden przejezdny. Najbardziej jednak
lubi jeŸdziæ do Marsza³ek ko³o Turawy. Ma tam kilku zaprzyjaŸnionych
kolegów, no i jedn¹ bardzo przystojn¹
kole¿ankê. Dwa lata wczeœniej do
Turawy prawie na ka¿dy weekend
przyje¿d¿a³ te¿ Tofik, by skorzystaæ
z darmowych k¹pieli w Kaczych
Do³ach. Prawdopodobnie Bunia odwiedzi to miejsce na przysz³e wakacje, bo na razie jest za malutka.
Basko wygl¹da groŸnie: ponad metr
wysokoœci, kilkadziesi¹t kilogramów,
ale z natury jest flegmatykiem. Najbardziej lubi spaæ lub wpatrywaæ siê
w swoj¹ pani¹. S¹ tak ze sob¹ zwi¹zani, ¿e bez niej nie chce jeœæ i wpada
w g³êbok¹ depresjê. Ostatnio pojechali poci¹giem na ferie do Polski. Nie
podró¿owa³ na gapê, mia³ normalny
„ludzki” bilet. We wszystkich przedzia³ach by³ œcisk i t³ok, a oni
tylko we dwójkê, mimo
¿e tyle miejsc czeka³o na odwa¿nych
wspó³pasa¿erów. Œmieszy³o to
Baska – pozory mog¹
a¿ tak myliæ. Gdy by³

dzieckiem wymyœli³ swój w³asny rytua³ przywitalny z dziadkami: wita siê
z nimi dotykaj¹c ich nosem. W czasie jednej z wypraw do Polski, jego
pani Malwina, postanowi³a jechaæ dalej
i wraz z przyjació³mi zobaczyæ Bajka³.
Basko nie mia³ odpowiednich papierów, zosta³ w Opolu.
Kiedy minê³o kilka godzin, nie
móg³ opanowaæ ³ez, gdy us³ysza³ imiê
swojej pani. Dziadkowie nie wiedzieli
co zrobiæ – taki du¿y i beczy. Nic nie
skutkowa³o. Na szczêœcie dziewczyna znalaz³a w g³êbokiej Rosji kawa³ek cywilizowanego miejsca i zadzwoni³a. Opiekun podsun¹³ psu s³uchawkê do ucha. Malwina przekona³a go,
¿e nie warto tak têskniæ, bo to przecie¿ tylko chwila. Po telefonie Basko
zacz¹³ normalnie jeœæ i odwiedzaæ swoich znajomych z Marsza³ek.
Œwiêta spêdzi w Essen z ca³¹
rodzin¹. Przyjad¹ równie¿ dziadkowie z Opola. Znowu bêd¹ razem.
Potem na kolejne spotkanie trzeba
bêdzie czekaæ a¿ do wakacji.
AGNIESZKA MALIK
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Indianie obserwowali przyrodê i zwierzêta, które uwa¿ali za swych braci. Czêsto uto¿samiali siê z nimi,
podpatruj¹c ich zachowania. SprawdŸ pod jakim indiañskim znakiem siê urodzi³eœ.

Horoskop INDIAN
SOKÓ£ (21.III-19.IV)
Lubi ci¹g³e zmiany. Broni swego zdania, nawet gdy ju¿ sam wie,
¿e nie jest ono prawdziwe. Potrzebuje byæ podziwiany. Nie nale¿y do
wielkich strategów, ale
decyzje podejmuje szybko. Czasami chce postawiæ na swoim. Przy nim
nie mo¿na siê nudziæ.
Jest równoczeœnie najlepszym przyjacielem i najgroŸniejszym wrogiem. Nie staæ go na kompromis. Jest przekonany, ¿e œwiat
nale¿y do niego.
UCZUCIE: Nie nale¿y do wiernych partnerów, aczkolwiek wymaga tego od swego wybranka. Najlepszy zwi¹zek stworzy z drugim Soko³em, który bêdzie podziela³ jego
nadmiar energii. W zwi¹zku z Jeleniem korzystaæ bêdzie z jego pomys³owoœci. Inspirowaæ bêdzie go równie¿ Wydra i Sowa.
ZDROWIE: Musi uwa¿aæ na
bóle migrenowe g³owy. Czêsto
ma zbyt du¿e ciœnienie i stany
zapalne stawów.

BÓBR (20.IV-20.V)
Nie szuka sensacji, woli swój
bezpieczny œwiat, w
którym otaczany jest
szacunkiem. Dba o
rodzinê. Stara siê
ca³e ¿ycie pomna¿aæ dobra, nie
zapominaj¹c
jednak o akcjach
charytatywnych i czynach spo³ecznych. Mo¿na na niego liczyæ, bo zawsze chêtnie s³u¿y pomoc¹, nawet
jeœli robi to bez uœmiechu. W pracy
wa¿niejsza dla niego jest pensja ni¿
stanowisko.
UCZUCIA: Nie lubi przypadkowych zwi¹zków. W mi³oœci potrzebuje poczucia bezpieczeñstwa i oddania. Nie nale¿y do typów chwilowych zdobywców. Stworzony jest do
¿ycia z Dziêcio³em. Stabilnoœæ osi¹gnie równie¿ z drugim Bobrem.
ZDROWIE: Musi uwa¿aæ na k³opoty ¿o³¹dkowe. Czasami zatraca
umiar w jedzeniu i piciu. Ma równie¿ k³opoty z gard³em.

JELEÑ (21.V-20.VI)
Nale¿y do typu
wra¿liwców, mimo
¿e na zewn¹trz nie
zawsze to okazuje.
Jest lubiany w towarzystwie, wyczuwa nastroje
innych. Jest znakomitym pocieszycielem. Czêsto potrzebuje zmian, bo
sta³oœæ mu nie s³u¿y. Nie mo¿e czuæ
siê skrêpowany. Chêtnie podró¿uje. Najwiêksz¹ rozrywk¹ s¹ dla niego potyczki intelektualne. Lubi zg³êbiaæ niepoznane, choæ w wielu wypadkach robi to pobie¿nie.
UCZUCIA: Zwi¹zek z nim bêdzie
bardzo burzliwy. Nie nale¿y do najwierniejszych partnerów, wiêc mo¿na go zatrzymaæ wiecznie zaskakuj¹c. Jeœli choæ na chwilê pod¹¿y samotnie, nigdy ju¿ nie wróci. Najlepszy zwi¹zek stworzy z Sow¹, Wydr¹ lub Jeleniem.

ZDROWIE: Ma bardzo wra¿liwy
uk³ad nerwowy, co czêsto objawia
siê nawrotow¹ depresj¹. £atwo go
zestresowaæ.

DZIÊCIO£ (21.VI-21.VII)
Jego g³ównym zadaniem jest wybudowanie gniazda i dbanie o
bezpieczeñstwo najbli¿szych. Intuicyjnie wyczuwa, gdy
dzieje siê komuœ w rodzinie krzywda. Nie umie ¿yæ
bez ludzi i dlatego chêtnie przywi¹zuje siê do tych,
co obdarzaj¹ go opiek¹. D³ugo
nabiera zaufania do obcych, zanim siê przed nimi otworzy.
Wszelkie niepowodzenia dusi
w sobie.
UCZUCIA: Nale¿y do osób sta³ych, którym nie w g³owie przelotne flirty. Zazwyczaj kocha do koñca, jeœli partner troszczy siê o domowe ognisko. Wspólnie idzie przez
¿ycie z Wilkiem lub Bobrem. Najlepsz¹ harmoniê osi¹gnie jednak z
Wê¿em.
ZDROWIE: Nale¿y do osób bardzo wra¿liwych na ból. Nie za bardzo o siebie dba i dlatego czêsto
ma k³opoty z ¿o³¹dkiem.

£OSOŒ (22.VII-21.VIII)
Musi zawsze brylowaæ. Nale¿y do urodzonych przywódców,
którym trudno zaimponowaæ. Nie jest egoist¹, mimo ¿e czêsto tak
w³aœnie jest oceniany. Lubi
obdarowywaæ, aczkolwiek zawsze liczy na wdziêcznoœæ. Otacza
siê luksusem i przyjació³mi, którzy
umiej¹ go doceniæ. Zajmuje wysokie stanowiska. Niezale¿nie od zawodu zawsze chce staæ na œwieczniku. Nie lubi krytyki.
UCZUCIA: Nale¿y do osób zaborczych, które chc¹ partnera zag³askaæ na œmieræ. W mi³oœci cechuje
go walecznoœæ po³¹czona z wielkim
uczuciem. W ¿yciu najlepiej zrozumie go £osoœ i Sokó³. Udan¹ przysz³oœæ bêdzie mia³ równie¿ z Jeleniem.
ZDROWIE: Najczêœciej nie wierzy, ¿e mo¿e go dotkn¹æ jakaœ choroba. Nadmiernie eksploatuje swój
krêgos³up.

NIED•WIED•
(22.VIII-21.IX)
Nale¿y do najbardziej obowi¹zkowych ludzi. Rzadko siê spóŸnia i
t³umaczy. Czasami
jednak zbyt wiele
ma pretensji i lubuje siê w krytykowaniu innych. Jest wymagaj¹cy w stosunku do siebie i otoczenia. Stara siê
przewidzieæ najbli¿sz¹ przysz³oœæ, aby
nie pope³niæ g³upich b³êdów. Nigdy
nie dzia³a pod wp³ywem przypadkowego impulsu. D¹¿y do spokojnego i dostatniego ¿ycia.
UCZUCIA: Bardzo d³ugo ukrywa
swoje uczucia. Nie lubi siê deklarowaæ, gdy nie jest pewien. Pod mask¹ zimnego cynika kryje siê wielki

romantyk. Zrozumie to najlepiej
Bóbr, Gêœ, z którymi stworzy podstawy solidnego zwi¹zku.
ZDROWIE: Jego wad¹ jest ma³a
odpornoœæ psychiczna na wszelkie
niepowodzenia. Czêsto choruje na
¿o³¹dek.

KRUK (22.IX-22.X)
Najlepiej nadaje siê na negocjatora, gdy¿ najwa¿niejsze dla niego
jest harmonijne ¿ycie. S³ucha opinii
innych, dziêki czemu
z ³atwoœci¹ rozwi¹zuje konflikty. Nie
nale¿y do szaleñców, którzy w
jednej chwili zmieniaj¹ historiê. Potrzebuje wokó³ siebie ludzi. Jego poczucie estetyki odzwierciedla siê w
ubiorze i zewnêtrznym postrzeganiu
ludzi.
UCZUCIA: Jego przekleñstwem
jest samotnoœæ. Pomimo flirciarskiej
natury, woli ¿yæ w sta³ym zwi¹zku.
Bêdzie zdecydowanym przeciwnikiem
rozwodów. Najlepiej zrozumie siê z
drugim Krukiem, Jeleniem, Wydr¹ i
£ososiem, którzy bêd¹ go wspieraæ.
ZDROWIE: Czêsto ma k³opoty z
nerkami i s³abym kr¹¿eniem w nogach. Wiêcej uwagi powinien poœwiêcaæ plecom i miednicy.

W¥¯ (23.X-22.XI)
To typ zdobywcy za wszelk¹
cenê. Musi wszystko zg³êbiæ niezale¿nie od poniesionych ofiar. Zalicza siê do perfekcjonistów z ambicjami.
Charakteryzuje go
spora intuicja, która
objawia siê zdolnoœciami przewidywania. Swego partnera
mo¿e doprowadziæ
do depresji, jeœli jest on od niego
charakterologicznie s³abszy. Umie jednak g³êboko kochaæ i pomagaæ.
UCZUCIA: Nale¿y do zaborczych
partnerów. Zwi¹zek traktuje powa¿nie – a¿ do œmierci. Oczekuje ci¹g³ych dowodów mi³oœci, które przyjmuje z eufori¹. Ich brak wyprowadza go z równowagi. Powinien zwi¹zaæ siê z Wilkiem, Soko³em lub NiedŸwiedziem.
ZDROWIE: Nie za bardzo umie
kontrolowaæ swoje emocje, czego
bezpoœrednim objawem s¹ k³opoty
jelitowe na tle stresowym.

SOWA (23.XI-21.XII)
Potrzebuje wolnoœci i bezapelacyjnego zrozumienia. Zna odpowiedzi na
najbardziej nurtuj¹ce pytania. Walczy
o idee, którym poœwiêci³a ¿ycie. Nie
idzie na kompromisy, chocia¿ nie przeszkadza jej to otaczaæ siê gronem przyjació³. Jest gejzerem energii, dziêki
czemu zapala innych do dzia³añ. Najbardziej lubi spotykaæ siê z ludŸmi maj¹cymi coœ do powiedzenia.
UCZUCIA: Nie jest skora do sta³ych zwi¹zków, mimo ¿e uwielbia zwi¹zaæ siê z partnerem.
W mi³oœci jest nieokie³zana – z ni¹ mo¿na
odkryæ jak smakuje ¿ycie. Lubi skupiaæ na sobie

PRZYSMAKI „PANORAMY”

Proponuje IWONA CEBULA,
wspó³w³aœcicielka restauracji
„Starka” w Opolu

uwagê. Najchêtniej ³¹czy siê z £ososiem lub Wydr¹.
ZDROWIE: Najwra¿liwsze czêœci cia³a to biodra i uda. Ma te¿
k³opoty z w¹trob¹, bo lubi sobie dobrze pojeœæ.

GÊŒ (22.XII-19.I)
To symbol rozs¹dku i opanowania. Nigdy nie podejmuje pochopnych decyzji. Wiele osób uwa¿a, ¿e jest nieczu³a, ale to nieprawda. Gdy kogoœ pozna,
obdarza go pe³nym zaufaniem. Zawsze ma jakiœ plan do zrealizowania, do którego konsekwentnie d¹¿y. Swojej radoœci nie
okazuje na zewn¹trz, choæ umie byæ
dozgonnie wdziêczna. Wiele czasu
poœwiêca na w³asny rozwój.
UCZUCIA: W mi³oœci wszystko
traktuje na serio. Kocha g³êboko,
nie okazuj¹c jednak zbyt wielu emocji. Bóbr bêdzie jej doskona³ym uzupe³nieniem. Jeœli Gêœ zaufa wilkowi, po¿ycie na pewno przetrwa
wszelkie burze.
ZDROWIE: Wiele czasu powinna poœwiêciæ uprawianiu sportu. Na
wra¿liwej skórze czêsto wystêpuj¹
u niej ró¿ne alergie.

WYDRA (20.I-18.II)
Umie zaraziæ swoim œmiechem
nawet najwiêkszego
ponuraka. Jest dusz¹ towarzystwa.
Bez ludzi mo¿e siê
obyæ, ale na krótko. Jej poczucie
sprawiedliwoœci czêsto jest przyczyn¹ konfliktów. Chêtnie pomaga innym - w ka¿dej chwili
gotowa jest zmieniaæ œwiat. Charakteryzuje siê spor¹ tolerancj¹ i poczuciem wolnoœci. Nie lubi byæ ograniczana.
UCZUCIA: Najwa¿niejsze jest dla
niej porozumienie duchowe. Ca³a
reszta jest tylko dope³nieniem.
Uwielbia zachwyciæ siê swym partnerem. Na udany zwi¹zek mo¿e liczyæ z Krukiem i Sow¹ - w niej
znajdzie ostojê sprawiedliwoœci.
ZDROWIE: Miewa k³opoty z kr¹¿eniem, która najczêœciej bagatelizuje. Do póŸnego wieku powinna
chodziæ na spacery.

WILK (19.II-20.III)
G³êboko skrywa swe uczucia,
mimo ¿e umie g³êboko kochaæ. Okazuje to raczej gestem ni¿ s³owem.
Czêsto spe³nia zachcianki innych. Ma
œwietn¹ intuicjê, dziêki czemu ³atwo
rozpracowuje obcych. Czêsto cierpi
z powodu swojej ³atwowiernoœci. W
domu szuka spokoju
i bezpieczeñstwa.
To miejsce, gdzie
mo¿e schroniæ siê przed
niepowodzeniami. Bywa,
¿e zamyka siê w sobie.
UCZUCIA: Bardzo trudno mu
znaleŸæ partnera na ca³e ¿ycie. Zwi¹zkowi jest gotów poœwiêciæ wszystko i oczekuje tego samego od partnera. Nie lubi mówiæ o mi³oœci. Na
jego falach nadaje Sowa.

PRZYSTAWKA WIGILIJNA
WÊGORZ WÊDZONY
W ZALEWIE OCTOWEJ
1,5 kg wêdzonego wêgorza bez
skóry, podzielonego na 8-10 porcji,
zalewa: szklanka octu (10%), 10 ziaren ziela angielskiego, 4 liœcie laurowe, 30 ziaren pieprzu, czubata
³y¿eczka cukru, p³aska ³y¿eczka soli.
Przygotowaæ zalewê: wszystkie
sk³adniki po³¹czyæ, wlaæ 3 szklanki
wody i gotowaæ 4 minuty.
Kawa³ki wêgorza delikatnie zagrzaæ w piekarniku. Nastêpnie prze³o¿yæ do s³oika, zalaæ wrz¹c¹ zalew¹, s³oik zakrêciæ, odwróciæ do góry
dnem i zostawiæ do wystygniêcia.
DESER WIGILIJNY
PIERO¯KI MOJEJ MAMY
Z SUSZONYMI ŒLIWKAMI
Ciasto na pierogi, suszone œliwki kalifornijskie – 1 paczka, suszone
œliwki polskie z pestk¹ – ok. 20 dag.
Œliwki z pestk¹ namoczyæ chwilê w gor¹cej wodzie z odrobin¹ rumu.
Ods¹czyæ na sitku, wybraæ pestki i
przekroiæ na pó³. Do ka¿dej œliwki kalifornijskiej w³o¿yæ kawa³ek œliwki moczonej w rumie. Ciasto cienko rozwa³kowaæ, wykrawaæ szklank¹ kr¹¿ki. Na ka¿dy na³o¿yæ po jednej œliwce i dok³adnie zlepiæ brzegi ciasta.
Gotowaæ w lekko osolonej wodzie
ok. 8 minut.
Mo¿na podawaæ prosto z wody,
polane roztopionym mas³em lub lekko obsma¿one na maœle.
WIGILIJNA PRZYSTAWKA
MUS ZE SZCZUPAKA
W WÊDZONYM £OSOSIU
Kilogram tuszy szczupaka, 30
dag wêdzonego ³ososia w plastrach, pó³ szklanki œmietany (30%),
3 ¿ó³tka, pêczek koperku, 5 ³y¿ek
oleju, sól, pieprz, do przybrania: plasterki cytryny, ga³¹zki koperku.
Szczupaka umyæ, odfiletowaæ,
obraæ z oœci i trzy razy zmieliæ w
maszynce do miêsa. Œmietanê
ubiæ na sztywno. Koperek drobno
posiekaæ. Do zmielonej masy dodaæ koperek, ¿ó³tka, sól i pieprz –
dok³adnie wyrobiæ. Na koniec dodaæ ubit¹ œmietanê i delikatnie wymieszaæ. W garnku zagotowaæ lekko osolon¹ wodê. Ga³kownicê do
lodów wysmarowaæ olejem, wype³niæ musem rybnym, zanurzyæ we
wrz¹tku i gotowaæ ok. 10 min. nastêpnie delikatnie wyjmowaæ kulki,
dok³adnie obtoczyæ plastrami wêdzonego ³ososia. U³o¿yæ na talerzu, przybraæ plasterkami cytryny i
ga³¹zkami koperku.
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Mali Niemcy nie pisz¹ listów do œwiêtego. Bior¹ piórko, myœl¹ ¿yczenie,
dmuchaj¹ i piórko mknie do Miko³aja i jego pomocników.

Miko³aje ju¿ od grudnia opanowuj¹
wszystkie niemieckie miasta. Na
ka¿dej prawie œcianie, balkonie,
p³ocie siedzi, wspina siê lub zwisa
facecik w czerwonej czapie.
Czasem ma œwiec¹cy pompon,
czubki butów, worek na plecach.
Zgodnie z prastarym zwyczajem
prawdziwy œwiêty przybêdzie saniami zaprzê¿onymi w reny z dalekiej pó³nocy. Pojawi siê tylko u
grzecznych dzieci o ró¿nych porach.
Wieczorem wskoczy przez balkon
lub okno, by nie budziæ najm³odszych, które zasnê³y zmêczone oczekiwaniem. Znowu rodzice bêd¹ siê
chwaliæ, ¿e go widzieli.
W niemieckich domach dzieci
znajduj¹ prezenty w wielkich œwi¹tecznych skarpetach, przypiêtych przy
³ó¿eczkach lub na kominkach. Dawniej na drutach „sztrykowa³y” je babcie. Dziœ kupuje siê je w marketach. Gdy skarpety rodzice wyci¹gaj¹ po rocznej przerwie ze schowka, dzieciom oczy zaczynaj¹ b³yszczeæ – zbli¿a siê czas œwi¹t.
W Niemczech Miko³aj ma wiêcej czasu na odwiedziny, bo czêsto
przybywa 5 grudnia. Aaron Syrb, student polonistyki i germanistyki z
Drezna wspomina: – Czyœci³em
bardzo dok³adnie moje najwy¿sze
buty z cholewami, bo mieœci³o siê
w nich najwiêcej s³odyczy. Nie
zna³em tradycji skarpetkowej. Wieczorem 5 grudnia stawia³em buty
pod drzwiami pokoju i zawsze rano
znajdowa³em w nich prezenty.
PIÓRKO Z ¯YCZENIEM
Mali Niemcy nie pisz¹ listów do
œwiêtego. Bior¹ piórko, myœl¹ ¿yczenie, dmuchaj¹ i piórko mknie do
Miko³aja i jego pomocników. Weronika Blaum z Frankfurtu, której
rodzice mieszkali kiedyœ w Prószkowie, wymyœli³a ¿e rozpruje poduszkê, by mieæ mnóstwo piórek. Ku

jej zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e w
poduszkach nie ma pierza tylko skrêcone nowoczesne silikony. Piórko
wyci¹gnê³a wiêc z puchowej kurtki
taty.
Dzieci marz¹, aby zobaczyæ brodacza z kreskówek, wiêc przygotowuj¹ seriê pu³apek: miskê z wod¹
pod drzwiami, sznurek, ¿eby siê potkn¹³, system skomplikowanych
dzwonków. ¯ycie Miko³aja nie jest
³atwe.
Marta Kulesza z Turawy te¿
pracowa³a w Niemczech jako opiekunka ma³ej dziewczynki.
– Zaskoczeniem jest to, ¿e nie
ma tu specjalnych przygotowañ do
œwi¹t. Nikt nie szaleje tu ze sprz¹taniem i zakupami. Za to wszyscy
piek¹ ciasteczka – wspomina. – Rodzice razem z dzieæmi pracuj¹ nad
maleñkimi zdobieniami. S³odkoœci
musz¹ byæ gotowe przed pierwsz¹
niedziel¹ adwentu.
Innym szaleñstwem jest zdobienie okien, domów, ogrodzeñ, montowanie oœwietleñ. Nieznanym w
Polsce obyczajem jest zapalanie czterech œwieczek na wieñcu adwentowym w ka¿d¹ z kolejnych niedziel
adwentu.
KALENDARZE Z PYCHOTK¥

Danka Krylska z Opola opiekowa³a siê w Duisburgu dwójk¹ ch³opców. W adwencie s³uchali kolêd.

Ka¿dy dom by³ oœwietlony. Od
1 do 24 grudnia Darius i Helmut otwierali kolejne okienka
w kalendarzach adwentowych,
wyjadaj¹c ukryte tam czekoladki. Czasami zdarza³a siê nawet
ma³a zabawka.
Niektóre kalendarze adwentowe ukryte maj¹ karteczki z
poradami, np. co zrobiæ z orzecha w³oskiego – œrodek zjeœæ,
skorupki pomalowaæ na srebrno lub z³oto, skleiæ i zawiesiæ
na choince.
Doroœli pamiêtaj¹ po latach kalendarze robione rêcznie przez kogoœ z rodziny z cienkich deseczek,
kartonu i kolorowych tkanin. Pisarz i dziennikarz Matthias Kneip, pracownik Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt, wyk³adowca Uniwersytetu Opolskiego
przed kilku laty, wspomina: – Ca³y
rok czekaliœmy z braæmi na ten
moment. Kalendarze adwentowe
robi³a moja ciotka. Dostawaliœmy
je 5 grudnia. W ka¿dym okienku
czeka³a jakaœ niespodzianka. Raz
nawet w ka¿dym okienku czeka³
jeden niebieski ludzik w bia³ej
czapce.

S¹ takie
momenty,
gdy Œwiêty
Miko³aj
wzbudza
hiseriê

Do Pinokia przyszed³ Miko³aj. Rozda³ wszystkim w domu
prezenty i rozmawia z Pinokiem:
- O! ...widzê, ¿e nie cieszysz
siê z tego zwierz¹tka, które ci
podarowa³em.
- Bo ja chcia³em pieska
albo kotka!
- Niestety zabrak³o! ...inne
dzieci te¿ nie dosta³y.
- Ale ja siê bojê tego bobra!

Œwiêty Miko³aj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden: ”Miko³aju, Miko³aju, czyœ ty z lasu,
czyœ ty z...”
- Eeee, to czyta³em, myœli Miko³aj i wyrzuca
list do kosza. Otwiera nastêpny: ”Miko³aju nasz,
du¿o paczek masz, jak Ciê ³adnie...”
- Eeee, to ju¿ znam. Otwiera nastêpny: ”Witaj
Œwiêty Miko³aju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska,
lat 5. Proszê, Miko³aju, nie wyrzucaj tego listu i
doczytaj go do koñca. A najlepiej... przeczytaj dwa
razy. Miko³aju, to nie spam, to realny sposób na
zarobienie pieniêdzy...”.

GRZANE WINO I ANIO£Y
Barbara Soliñska z Komprachcic
od kilku lat w niemieckiej rodzinie
opiekuje siê Mart¹.
– Bardzo lubiê weinachtsmarkty, œwi¹teczne kiermasze, które przewa¿nie trwaj¹ a¿ do 23 grudnia. Wieczorami wszyscy spotykaj¹ siê z przyjació³mi przy grzanym winie. Nie brakuje kie³basek przyrz¹dzanych na
wiele sposobów i nerek wo³owych,
które mo¿na spróbowaæ tylko w tym
czasie – opowiada Basia. – Nikomu
nie przeszkadza brak œniegu. Wszêdzie krêc¹ siê anio³y.
BEATA D¯ON

Czasami do Œwiêtego Miko³aja wpada jego brat.
Któryœ z elfów musi mu ust¹piæ pos³ania.

Na jego grobie stoi sklep spo¿ywczy
Najs³awniejszym fotografikiem
opolskim by³ bez w¹tpienia
Max Glauer. Urodzony
w roku 1867 we Wroc³awiu,
jako kilkunastoletni ch³opiec
zainteresowa³ siê fotografi¹.
Do Opola przyby³ w roku
1893 i na ulicy Krakowskiej
pod numerem 34a otworzy³
swe fotograficzne atelie.
Szybko zdoby³ w mieœcie
renomê jako znakomity
portrecista.
Na pocz¹tku XX wieku zacz¹³
Glauer zdobywaæ s³awê tak¿e daleko
poza granicami miasta. Nie by³o bodaj roku by opolski mistrz fotografii nie

przywióz³ ze œwiata jakiejœ znacz¹cej nagrody. Wygrywa³ konkursy i wystawy fotograficzne w Moskwie, Petersburgu,
Sztokholmie, Rydze, Berlinie. Sukcesy
i zagraniczne splendory Glauera spowodowa³y, i¿ sta³ siê najpopularniejszym
opolskim fotografikiem. Bogaci i wp³ywowi opolanie szczycili siê portretowymi fotografiami z atelie Glauera.
Max Glauer nie by³ fotografikiem
zamykaj¹cym siê w czterech œcianach
swej pracowni. DŸwigaj¹c ciê¿ki stela¿
i aparaty, wêdrowa³ rokrocznie po Œl¹sku, fotografuj¹c m³ode dziewczyny w
regionalnych strojach, starki w mazelonkach, spracowanych rolników. Ubrany
z miejska, z wygolon¹ czaszk¹ i siw¹
bródk¹ budzi³ ciekawoœæ i sensacjê we

wsiach i miasteczkach, a raz nawet
zosta³ aresztowany pod zarzutem wykonywania fotografii szpiegowskich.
Glauer fotografowa³ ludzi prostych,
ale tak¿e i wielkich tego œwiata – cesarza Wilhelma II i czeredê pomniejszych
ksi¹¿¹t, prezydenta Friedricha Eberta,
noblistê Gerharta Hauptmanna, wroc³awskiego metropolitê kardyna³a Bertrama, feldmarsza³ka – prezydenta
Paula von Hindenburga, Adolfa Hitlera i jego kompatriotów.
Dom przy ówczesnej Krakauerstrasse 34a by³ nie tylko pracowni¹ znakomitego fotografika. By³ tak¿e salonem
sztuki i swoistym klubem dyskusyjnym,
do którego na dysputy zachodzili opolscy ludzie nauki i kultury. Centraln¹ po-

staci¹ tych dysput by³ gospodarz improwizuj¹cy na fortepianie, nikn¹cy w cygarnianym dymie i z maestri¹ opowiadaj¹cy pieprzne dowcipy.
Bywali w salonie Glauera literaci
Nowinski, Niekrawietz i Koehler, który
po latach utrwali³ dom Glauera we wspomnieniach. Bywa³ zapewne m³ody rabin Baeck, pracuj¹cy wówczas nad
œwietn¹ rozpraw¹ o istocie judaizmu,
bywali i inni nie godz¹cy siê na nijakoœæ
i marazm panuj¹cy w gnuœnym zurzêdniczonym Opolu.
Schy³ek ¿ycia znakomitego fotografika by³ smutny. Straci³ ukochan¹ ¿onê,
ze smutkiem i ¿alem obserwowa³ pocz¹tki rz¹dów hitlerowskich i kres dawnego tolerancyjnego Opola. Nie ucie-

szy³ go nawet urz¹dzony hucznie jubileusz pó³wiecza pracy artystycznej.
Zmar³ w sierpniu 1935 roku, dwa tygodnie po swych 68 urodzinach. Pochowany zosta³ obok ¿ony na cmentarzu przy Wroc³awskiej.
Niewiele dziœ zosta³o w Opolu po
Maxie Glauerze. Grób artysty zniszczono po wojnie, na miejscu jego
domu stoi dziœ sklep spo¿ywczy, spuœcizna artystyczna zosta³a rozproszona. I tylko kilkanaœcie fotografii zamieszczonych w ksi¹¿ce Wasylewskiego „Na Œl¹sku Opolskim’’ przypomina o artystycznym kunszcie jednej
z najbardziej legendarnych postaci
dawnego Opola.
MB

20

REKLAMA

grudzieñ
2009

Rozmowa z Ewelin¹ Markowsk¹, konsultantk¹ Punktu
Informacyjnego Europe Direct-Opole
– Co to jest traktat lizboñski,
czego i kogo dotyczy oraz dlaczego nie jest ³atw¹ lektur¹?

– Traktat lizboñski jest odpowiedzi¹ na potrzeby i problemy
rozszerzonej Unii Europejskiej.
Zmiany instytucjonalne i organizacyjne, które wprowadza, usprawniaj¹
jej funkcjonowanie. Wp³ywaj¹ one
na ¿ycie ka¿dego obywatela UE.
Traktat lizboñski jest bardzo obszernym dokumentem, licz¹cym ponad
300 stron i reguluj¹cym bardzo wiele
obszarów dzia³ania wspólnot europejskich. Do tego napisany jest
precyzyjnym prawniczym jêzykiem,
co sprawia, ¿e jego lektura jest bez
w¹tpienia bardzo trudna i wymaga
wiele cierpliwoœci.
– Kiedy i w jaki sposób traktat lizboñski wszed³ w ¿ycie?

– Po kilkuletniej walce europejskich polityków i pokonaniu wielu
przeszkód – wszed³ w ¿ycie 1 grudnia. Wczeœniej musia³o go ratyfikowaæ wszystkie 27 pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
– Czy Europa w obecnym stanie potrzebuje na pewno
traktatu lizboñskiego? Czy
zwiêkszy siê dziêki temu jej
znaczenie na arenie miêdzynarodowej?

bêdzie reprezentowa³ UE na zewn¹trz, oraz wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i bezpieczeñstwa, Unia bêdzie przemawia³a jednym g³osem, przez co jej
si³a oddzia³ywania powinna znacznie wzrosn¹æ.
– Czy zadaniem traktatu jest
stworzenie europejskiego superpañstwa?

– Zasadniczym zadaniem traktatu jest wzmocnienie UE,
usprawnienie jej funkcjonowania
i wzmocnienia jej znaczenia na
arenie miêdzynarodowej, jednak
integracja polityczna pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi wci¹¿
nie jest na tyle silna, aby mo¿na
by³o mówiæ o powstawianiu superpañstwa. I choæ traktat zawiera
listê wartoœci, na których opiera
siê Unia, a tak¿e jej celów i kompetencji, nie ma w nim wzmianki na temat hymnu lub flagi UE
– podstawowych atrybutów ka¿dego pañstwa.
– Wejœcie w ¿ycie traktatu lizboñskiego oznacza zmiany,
które na pewno odczuj¹ euro-

pejscy obywatele, jakie to
zmiany?

– Wraz z momentem wejœcia w
¿ycie traktatu, obywatele Unii zyskuj¹ prawo tzw. europejskiej inicjatywy obywatelskiej, co oznacza,
¿e mog¹ zwracaæ siê do Komisji
Europejskiej z propozycjami wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany istniej¹cych. Ponadto dziêki nadaniu Karcie praw podstawowych statusu aktu
prawnie obowi¹zuj¹cego
zagwarantowano obywatelom UE lepsz¹ ochronê ich praw osobistych,
obywatelskich, politycznych, ekonomicznych i socjalnych. Wielka Brytania
i Polska uzyska³y przyjêcie dodatkowego protoko³u do Karty, na mocy którego obywateli tych
krajów nie bêd¹ obejmowa³y postêpowania przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka.
– Co jeszcze reguluje traktat?

– Kwestie wzajemnego wsparcia pañstw cz³onkowskich w przypadku wystêpuj¹cych na obszarze UE
klêsk ¿ywio³owych lub katastrof spowodowanych przez cz³owieka, takich
jak powódŸ lub po¿ary lasów. Traktat wprowadzi³ równie¿ wspólne
dzia³ania na rzecz walki z grupami
przestêpczymi zajmuj¹cymi siê prze-

mytem ludzi przez granice oraz
zasady maj¹ce na celu zapobieganie
zjawisku turystyki azylowej i zwalczanie terroryzmu.
– Istniej¹ jednak w¹tpliwoœci,
czy nie zostanie os³abiona
zdolnoœæ pañstw cz³onkowskich do prowadzenia niezale¿nej polityki zagranicznej.

– Wprowadzone przez traktat
zmiany maj¹ na celu
wp³yniêcie na postrzeganie UE przez inne pañstwa œwiata jako spójnej
ca³oœci. Podejmowane na
szczeblu europejskim
dzia³ania i decyzje prezentowane bêd¹ œwiatu
jednym g³osem. Stworzenie wspólnej polityki zagranicznej
w stosunku do pañstw trzecich nie
oznacza jednak, ¿e pañstwa cz³onkowskie trac¹ prawo do kreowania w³asnej polityki zagranicznej,
która jest zreszt¹ jednym z najwa¿niejszych atrybutów suwerennego
pañstwa.
– Jakie ulepszenia w obszarze
wymiaru sprawiedliwoœci i
spraw wewnêtrznych wprowadza traktat lizboñski?

– Dziêki postanowieniom traktatu z Lizbony mo¿liwa bêdzie skuteczniejsza walka z przestêpczoœci¹
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– W latach siedemdziesi¹tych
Henry Kissinger spyta³, do kogo ma
zadzwoniæ, kiedy chce skontaktowaæ
siê z Europ¹. Dopiero teraz, dziêki
traktatowi lizboñskiemu, na mocy
którego do ¿ycia powo³ane zosta³y
dwa nowe stanowiska: przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, który

miêdzynarodow¹, nielegaln¹ imigracj¹, przemytem ludzi i broni.
Kwestie te s¹ szczególnie wa¿ne z
punktu widzenia Polski, poniewa¿
jej wschodnia granica jest jednoczeœnie granic¹ UE, która musi byæ
szczególnie chroniona. W nowych
przepisach podkreœla siê równie¿
poszanowanie dla zró¿nicowania
systemów i tradycji prawnych pañstw
cz³onkowskich. Przewidziano w nich
tzw. hamulec bezpieczeñstwa, który umo¿liwia pañstwom cz³onkowskim odst¹pienie od zasad sprzecznych z podstawowymi normami jego
wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach
karnych.
– Jakie g³ówne zmiany instytucjonalne wprowadza traktat
lizboñski?

– Poza utworzeniem nowych
stanowisk przewodnicz¹cego Rady
Europejskiej oraz wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych
i bezpieczeñstwa (którym bêdzie
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej), traktat lizboñski
wzmacnia te¿ rolê Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji. Ponad 40 nowych
obszarów, w tym: rolnictwo,
polityka energetyczna, imigracja i
unijne fundusze bêdzie podlegaæ
procedurze wspó³decydowania
unijnej rady ministrów i Parlamentu Europejskiego. Parlament zyskuje te¿ ostatnie s³owo w sprawie bud¿etu UE. Jednoczeœnie
traktat nadaje Radzie Europejskiej
pe³en status instytucji unijnej i
dookreœla jej rolê. Rada UE, g³ówna instytucja prawodawcza UE,
bêdzie czêœciej przyjmowaæ akty
prawne i decyzje wiêkszoœci¹ g³osów (a nie – jak dotychczas –
jednomyœlnie), co skróci i uproœci proces legislacyjny.

