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MIESIĘCZNIK

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, za-
grożenie 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. Usły-
szała, 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 
skalę i tym samym odciążyć przychodnie oraz szpitale.

TYLKO TAKICH 
PREZENTÓW,
JAKIE SOBIE 

WYMARZYLIŚCIE,
ŻYCZY MIKOŁAJ

I REDAKCJA
PANORAMY 
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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

Postać Św. Mikołaja w jakimś 
sensie ożywia uśpioną w nas dzie-
cięcość, 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 dostrzeżo-
nym, docenionym i bezinteresownie 
obdarowanym.

Podarki to najsilniejsze skojarze-
nie 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 kole-
gami 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. 

Potrzebujemy Św. Mikołaja rów-
nież po to, by móc wcielać się w jego 
rolę: dosłownie i w przenośni. Któż 
potrafiłby odmówić sobie przyjemno-
ści doklejenia siwej brody i wąsów, 
włożenia czerwonej czapy i kurtki to 
przecież jedno z najlepszych prze-
brań. 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 po-
wściągać, 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 ważniej-
sza niż otrzymywanie prezentów w 
Święta jest możliwość obdarowania 
najbliższych. Tradycja związana z po-
stacią Św. Mikołaja jest tak niezwykła, 
ponieważ składają się na nią gesty, 
dzięki którym możemy pokazać in-
nym, jak są dla nas ważni i wyjątkowi, 
ile znaczą w naszym życiu. 

Św. Mikołaj jest jednym z naj-
bardziej 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 codzienno-
ści, dzięki czemu możemy pogodniej 
znieść przygnębiający koniec jesieni 
i początek zimy. 
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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.

Rozmowa z prof. Alicją Chybicką – kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
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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.

BABKA MAKOWA:
Po szklance maku i cukru, 1 kostka margaryny, 4 jaja, 2 szklan-

ki m¹ki, 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, zapach migda³owy, baka-
lie. W szklance wrz¹cego mleka zaparzyæ szklankê maku, pozo-
stawiæ do wystygniêcia. Utrzeæ margarynê, cukier i jaja, dodaæ za-
parzony mak, m¹kê z proszkiem oraz bakalie.

Piec ok. 40 min w temp. 180°C.

Proponuje Dorota Wojdy³a z Opola

PRZYSMAKI „PANORAMY”

Jeden ze sklepów spo¿ywczych
w œródmieœciu. Ekspedientka dosko-
nale wie, co znaczy kupowaæ na kre-
chê, czyli do zeszytu.

– Czêsto spotykam siê z tak¹
proœb¹ klientów, jednak mamy œci-
s³y zakaz – wyjaœnia i zapewnia, ¿e
stosuje siê do zaleceñ w³aœcicieli.

Tu¿ obok, w sklepie przy uli-
cy 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 odmó-
wiæ 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 przy-
chodz¹ prosiæ o kredyt osobiœcie,
tylko wysy³aj¹ do sklepu swoje
pociechy.

– Taka sprzeda¿ to du¿e ryzy-
ko. Dlatego ustalam sobie pulê pie-
niêdzy, 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?

S£ABOŒÆ DO DZIECI
Niewielki sklep spo¿ywczy przy

Ozimskiej. Sympatyczny sprzedaw-
ca i zarazem w³aœciciel, z uœmie-
chem obs³uguje klientów. Jednym
z nich jest ma³y ch³opiec. Zamiast
sk³adaæ zamówienie, wrêcza sprze-
dawcy kartkê. To proœba napisana
przez jego mamê. Chce, by daæ smy-
kowi zakupy na kredyt. W³aœciciel
sklepu ma miêkkie serce: spe³nia
proœbê.

– Zawsze mia³em d³u¿ników, ni-
gdy jednak tak wielu jak teraz – mówi.

Do niedawna proœby o sprze-
da¿ na kreskê pojawia³y siê dopie-
ro pod koniec miesi¹ca. Teraz nie
ma ju¿ tej regu³y. Ludzie prosz¹ o
kredyt pierwszego, pi¹tego i ka¿de-
go innego. D³u¿ników jest coraz
wiêcej i wiêksze s¹ te¿ kwoty, z
którymi zalegaj¹ w sklepie. W ko-
lorowym zeszycie d³uga lista, podob-
nych do matki malca. Obok imion
wypisane w s³upku kwoty zad³u¿e-
nia: 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.

W³aœciciel podejmuje czasem
próby odzyskania w³asnych pieniê-
dzy, jednak nie ka¿dy d³u¿nik wy-
kazuje 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¿o-
ne rodziny zostaj¹ wyeksmitowane
lub znikaj¹ z okolicy.

Niektórzy regularnie bior¹ na
krechê.

– Moi d³u¿nicy s¹ studentami,
emerytami, ludŸmi w œrednim wie-
ku  – wylicza. – Maj¹ u mnie otwarty
kredyt, jeœli tylko regularnie potra-
fi¹ go sp³acaæ.

Rozumie problemy swoich klien-
tów. Wys³uchuje wielu historii o ich
k³opotach z prac¹, rodzin¹. Wie jed-
nak, ¿e nie wszyscy, którzy kupuj¹
na kredyt, s¹ biedni.

– Czêœæ to osoby na wysokich
stanowiskach, które nie maj¹ wie-
lodzietnych rodzin ani wielkich wy-
datków – opowiada. – A jednak nie
potrafi¹ zap³aciæ za towar. – Czy
sprzedajê na krechê nieznajomym?

 Tak, za niewielkie kwoty. Nigdy
jednak nie odzyska³em tych pieniê-
dzy – przyznaje.

ROZTERKI SPRZEDAWCY
Do podobnych rozterek przyznaje

siê Alicja, wspó³w³aœcicielka ma³e-
go sklepu spo¿ywczego przy Kato-
wickiej.

– Zaczê³o siê od dzieci. Przy-
chodzi³y mówi¹c, ¿e rodziców nie
ma w domu, a tam czeka g³odny
brat, któremu musz¹ zrobiæ obiad.
Nie potrafi³am im odmówiæ, a pie-
ni¹dze 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 Koœne-
go, przyznaje, ¿e kiedyœ sprzedawa-
³a na krechê wielu klientom.

– Byli wœród nich tacy, którzy
oddawali du¿e sumy z opóŸnieniem,
jednak nie zawiedli mego zaufania
– przyznaje sprzedawczyni. – Jed-
nak wiêkszoœæ nie pojawia³a siê ju¿
z pieniêdzmi.

– Trudno  wyrzuciæ cz³owieka
prosz¹cego o chleb i mleko, prze-
cie¿ te¿ jesteœmy ludŸmi – irytuje
siê jeden z w³aœcicieli. – Proszê jed-
nak nie ujawniaæ mojego nazwiska
– prosi. – Nie chcê k³opotów z urzê-
dami tylko dlatego, ¿e mam miêk-
kie serce.

AB

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”.
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Ka¿dy z podró¿ników zawsze
stara siê, aby w czasie œwi¹t mieæ
przy sobie coœ, co przypomina ro-
dzinny dom, oddalony o setki lub ty-
si¹ce 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 ob-
rusem w czasie wieczerzy.

W tych czasach w Himalaje trze-
ba by³o lecieæ przez Moskwê. W trak-
cie przesiadki celnicy z lotniska od-
kryli nieszczêsn¹ przesy³kê. Trudno
opisaæ, co siê wówczas dzia³o. Na
lotnisku podniesiono alarm. Zary-
cza³y syreny, powsta³o zamieszanie,
alpinistów natychmiast aresztowa-
no. Wszak w ewidentny sposób
nakryto na gor¹cym uczynku groŸ-
nych przemytników narkotyków.

Dopiero po kilku godzinach spro-
wadzeni specjaliœci z najwiêkszego
moskiewskiego instytutu odkryli nie-
winne w³aœciwoœci wysuszonej pol-
skiej trawy. Nie mogli daæ wiary, ¿e w
baga¿ach mi³oœników gór znaleŸli
zwyk³e siano. Podejrzliwi radzieccy
celnicy do koñca nie dali wiary wyja-
œnieniom speców od narkotyków. Po
co w³aœciwie Polacy wo¿¹ na drugi ko-
niec œwiata ma³e wi¹zki siana?

MK

W
  1984 r wzi¹³em udzia³
w alpinistycznej wypra-
wie w Patagonii razem
z alpinistami z Krakowa:

Piotrem Lutyñskim, Wies³awem Bu-
rzyñskim, Miros³awom Falco-D¹salem
i Jackiem Kozaczkiewiczem. Wspi-
naliœmy siê na Fitz Roy, bardzo
trudny szczyt w Cordillera Patago-
nica. Mimo, ¿e nie bardzo wysoki
– 3441 m n.p.m. – w œrodowisku
alpinistycznym owiany jest legen-
d¹. To wymarzona do wspinaczki
szklana góra: wielki, strzelisty szczyt,
pokryty lodow¹ czap¹, o potê¿nych,
pionowych, granitowych œcianach wy-
sokoœci do 2000 metrów, otoczony
trudnymi do przejœcia lodowcami.

 Jest to najbardziej wietrzny
rejon œwiata. W roku jest tylko kilka
dni dobrej pogody. Zamierzaliœmy

zdobyæ szczyt now¹ drog¹. Mimo ¿e
byliœmy doœwiadczonymi wspinacza-
mi, nikt w Polsce na nas nie liczy³.
Tym bardziej, ¿e byliœmy nienajle-
piej wyekwipowani.

Gdy na pocz¹tku grudnia prze-
jaœni³o siê niebo, wró¿¹c lepsz¹ po-
godê, z grot lodowych, w których
przetrzymaliœmy wichury i œnie¿yce,
ruszyliœmy pod œcianê. Pocz¹tkowo
droga wiod³a przez zalodzone komi-
ny i rysy, które pokonywaliœmy w
rakach. Po czterech dniach wspinacz-
ki dotarliœmy do maleñkiej pó³ki skal-
nej, zawieszonej nad 400-metrow¹
podstaw¹ œciany. Tu biwakowaliœmy
opatuleni w p³achty biwakowe i w
krótkie œpiwory, tzw. nogi s³onia.
Roztacza³ siê st¹d widok na strze-
liste pasma górskie na l¹dolodzie pa-
tagoñskim. Po chilijskiej stronie mo-

W 1986 roku pojecha³em na kolej-
n¹ wyprawê do Patagonii. Wspinacz-
kê zaczêliœmy w listopadzie. Naszym
celem by³o przebycie nowej drogi na
wielkiej pionowej dwukilometrowej œcia-
nie najwspanialszego obiektu skalne-
go na œwiecie, turni Ceno Torre.

Niestety, nie zdobyliœmy góry. Na-
sze plany przekreœli³a pogoda. Silne,
lodowate wiatry zmusi³y nas do odwro-
tu. Wróciliœmy w niziny. Tym razem
Wigiliê przysz³o nam spêdziæ w Buenos
Aires. Jak zwykle goœciliœmy u Lutka
Sadowskiego, prawdziwego przyjacie-
la 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 Pola-
ków. Goœcili u niego nie tylko sportow-
cy, ale równie¿ polskie zespo³y tanecz-
ne i teatralne. Pod jego dachem prze-

bywa³o wielu Polaków, których los za-
gna³ do Argentyny.

I tak wieczór wigilijny zasta³ nas w
prawdziwym polskim domu u in¿ynie-
ra Sadowskiego. Dziwna by³a to Wigi-
lia. Pod wieczór temperatura spad³a do
plus 38 st. C. Z rozroœniêtych ¿ywop³o-
tów dochodzi³y dŸwiêki cykad, a w po-
wietrzu nad sto³em ustawionym na
trawniku k³êbi³y siê roje komarów. Na-
grania polskich kolêd rozlegaj¹ce siê
miêdzy palmami podkreœla³y niereal-
noœæ sytuacji.

Pod obrusem by³o jednak polskie
siano. Nie zabrak³o barszczu z uszka-
mi, prawdziwego litewskiego kulebia-
ka. Nie chcia³o siê wierzyæ, ¿e siedz¹-
ca przed nami polska m³odzie¿ to
trzecie pokolenie emigracyjne. Œwiet-
nie mówili po polsku, choæ nigdy nie
byli w kraju swych dziadów.

MK

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.

gliœmy zobaczyæ zamglon¹ liniê ho-
ryzontu ju¿ nad Pacyfikiem. Kolej-
ne szeœæ dni (od 16 do 22 grudnia)
zajê³o nam pokonanie wielkiego 600-
metrowego zaciêcia wznosz¹cego siê
nad pó³k¹ biwakow¹.

ANIO£Y Z  PERU
Byliœmy zmuszeni robiæ skompli-

kowane wahad³a na linach przerzu-
caj¹c siê z jednej rysy do drugiej.
Pokonywaliœmy szereg okapów skal-
nych, stosuj¹c iœcie akrobatyczne
sztuczki. Du¿ym utrudnieniem by³a
lodowata woda sp³ywaj¹ca po da-
chówkowatych p³ytach, co uniemo¿-
liwia³o nam wspinaczkê w po³udnie.

Gdy tak wisieliœmy na œcianie,
maj¹c tysi¹c metrów ni¿ej pod no-
gami lodowiec, pojawi³y siê za na-
szymi plecami kondory. Szeœæ wiel-
kich ptaków o ponad dwumetrowej
rozpiêtoœci skrzyde³ kr¹¿y³o bezsze-
lestnie. Wznosiliœmy siê mozolnie
ka¿dego dnia zak³adaj¹c liny porê-
czowe i zje¿d¿aj¹c na noc do na-
szej pó³ki biwakowej. Nie tylko
samo wspinanie wymaga³o wielu
umiejêtnoœci. Codzienne wchodze-
nie kilkaset metrów do góry po pio-
nowych, zawieszonych linach, z 15-
kilogramowym plecakiem okupywa-
ne by³o nadludzkim wysi³kiem.

SZCZYT ZAMIAST CHOINKI
W przededniu Wigilii znaleŸli-

œmy siê 300 metrów pod wierzcho³-
kiem. MroŸny poranek 24 grudnia
zasta³ nas szczêkaj¹cych z zimna na
prze³êczy. Nie byliœmy w stanie wy-
transportowaæ do góry sprzêtu bi-
wakowego. Spaliœmy tylko w ubra-
niu i w p³achtach biwakowych. Na
szczêœcie wschodz¹ce s³oñce posta-
wi³o nas na nogi i wyruszyliœmy w
górê. Pokonaliœmy ostatnie trudno-
œci, by o godz. 15 osi¹gn¹æ niere-
alny dla nas wierzcho³ek. Szczyt
tworzy³a doœæ d³uga grañ pokryta ka-
mieniami, których o dziwo nie wy-
wia³y ci¹g³e wiatry osi¹gaj¹ce prêd-
koœæ do 200 km na godzinê. Ponad
godzinê spêdziliœmy na wierzcho³-
ku, rozkoszuj¹c siê rozleg³¹ górzy-
st¹ panoram¹. Nasza radoœæ by³a
jednak t³umiona œwiadomoœci¹ nie-
bezpieczeñstw gro¿¹cych podczas
zjazdów ze szczytu na linach.

SUCHARY ZAMIAST OP£ATKA
Zmieni³a siê pogoda. Zrobi³o siê

mroczno, zacz¹³ sypaæ œnieg. W cza-
sie zjazdów spotkaliœmy wspinaj¹-
cych siê na szczyt dwóch Ameryka-
nów. Pod wieczór byliœmy na prze-
³êczy, gdzie o godz. 21 rozpoczêli-
œmy nasz wieczór wigilijny. Amery-
kanie do³¹czyli do nas póŸniej. Nie
najbogatszy by³ nasz jad³ospis. Na
siedem osób mieliœmy jedn¹ pacz-
kê wojskowych sucharów, konser-
wê szprotek i jedn¹ mielonkê. Po-
dzieliliœmy siê sucharami jak op³at-
kiem. Nie wymawialiœmy ¿adnych
¿yczeñ, ka¿dy z nas a¿ za dobrze
wiedzia³, ¿e ¿yczymy sobie powro-
tu z tej strasznej góry.

Mieliœmy dylemat, czy zjeœæ
miêso, ale g³ód by³ silniejszy. Dwa
tygodnie póŸniej polskim ksiê¿om

w Buenos Aires przyznaliœmy siê
ze skruch¹ do „grzechu”. Wyt³uma-
czyli nam, ¿e w Polsce by³a ju¿ pierw-
sza w nocy pierwszego dnia Bo¿e-

go Narodzenia... zatem mogliœmy ju¿
jeœæ miêso bez wyrzutów sumienia.

Niezwyk³y by³ to wieczór wigi-
lijny. Siedzieliœmy przytuleni do ska³y
na w¹skiej, urwistej prze³êczy. Nad
nami piêtrzy³y siê strzeliste turnie,
wœród których hula³ wiatr. Pod no-
gami mieliœmy ponad tysi¹cmetrow¹
otch³añ. Przez kilka godzin œpiewa-
liœmy z zapa³em kolêdy. Ich melo-
dia w tej dzikiej, górskiej scenerii
robi³a olbrzymie wra¿enie. Niestety
z czasem nasz œpiew zamilk³, z po-
wodu 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 plat-
formie. Czuliœmy siê ju¿ bezpiecz-
ni. Gdy nastêpnego dnia na niebie
zobaczyliœmy d³ugie cygara chmur, za-
powiadaj¹ce za³amanie siê pogody,
wiedzieliœmy ju¿, ¿e wycofaliœmy siê
ze œciany w ostatniej chwili. Zmê-
czeni, wracaj¹c do bazy po postrzê-
pionym lodowcu, czêsto spogl¹dali-
œmy na wielk¹ pó³nocn¹ œcianê Fitz
Roya z now¹, wytyczon¹ przez nas
polsk¹ drog¹.

Byliœmy wykoñczeni, g³odni, nie-
wyspani, brudni. Ale cieszyliœmy siê,
¿e ¿yjemy i wracamy do zielonych,
patagoñskich dolin têtni¹cych pe³-
ni¹ subarktycznego lata.

MICHA£ KOCHAÑCZYK

Pod palmami

Micha³ Kochañczyk uczestniczy³ m.in. w wyprawie do Pamiru, land roverem od
Tunisu przez Saharê do Kamerunu, Himalaje – pierwsze polskie wejœcia na Bha-
ghirathi 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 pol-
skimi 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 Pa-
kistanie (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 Li-
rung w Nepalu (7231 m); Trisul (ponad 7000 m) w Himalajach, œmieræ Anny Bruzdo-
wicz; Namibia – podró¿ po najstarszej pustyni œwiata, kopalnie diamentów i uranu;
przemierzenie Kalahari, wodospady Wiktorii, sp³yw rzek¹ Zambezi, sp³yw na kata-
maranach Czeremoszem (górska rzeka na Ukrainie); Annapurna; Kongur Shan
(7719 m) w Pamirze Chiñskim; Litwa na rowerze.

Sianko czy narkotyk?

Wigilia na patagoñskim szczycie
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W wiêkszoœci polskich domów œwiêta kojarz¹ siê z niezmieniaj¹c¹ tradycj¹

B
 o¿onarodzeniowy nastrój, je-
dyny i niepowtarzalny, pe³en
œniegu i radoœci wœród œwi¹-
tecznej krz¹taniny. W opolskiej

katedrze kolejka do wszystkich konfe-
sjona³ów. Ludzie z zak³opotaniem prze-
bieraj¹ nogami, niektórzy dyskretnie
zagl¹daj¹ na zegarek. – S³uchaj, musi-
my 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, zo-
stawiaj¹c po sobie zapach drogich per-
fum. Przy konfesjonale klêka dziew-
czyna, ¿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 up³y-
wem czasu gospodyni jest coraz bar-
dziej zdenerwowana. Syn siedzi z ko-
legami i gra w najnowsz¹ grê kompu-
terow¹, córka wchodzi i wychodzi, mê¿a
nie mo¿na siê o nic doprosiæ. Wszyst-
ko na jej g³owie. I nawet krzyczeæ
nie mo¿e, bo to Ÿle rokuje na przy-
sz³y rok. Wszyscy jacyœ podenerwowani.
To chyba z g³odu, bo Halina jest tra-
dycjonalistk¹ i wie, ¿e nale¿y przestrze-
gaæ 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 wra-
ca, jest rozdra¿niony cenami i wydat-
kami poch³aniaj¹cymi ca³¹ jego pensjê.
Kolejkami tak¿e. Siada przed telewi-
zorem i wgapia siê w jeden seriali.
W³aœciwie to zmienia kana³ po kana-
le, bo nie umie siê zdecydowaæ. W
koñcu postanawia wzi¹æ prysznic – prze-
cie¿ na Wigiliê wszyscy powinni byæ
czyœci, pachn¹cy i ³adnie ubrani.

*
Córka Ma³gosia jest zbuntowana,

ale to normalne w tym wieku. – Dla-
czego 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 smu-
tek. 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 bê-
dzie bra³ udzia³u w rodzinnej tradycji.
Matka t³umaczy, ¿e ch³opak nie ma za
wiele pieniêdzy, bo pracuje i studiuje
równoczeœnie. Co prawda kiedyœ do-
wiedzia³ siê o Anio³ku, który podrzu-
ca paczki pod choinkê, ale na tym po-
przesta³. Przyzwyczai³ siê do skrzydla-

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 ko-
szulach przy odœwiêtnie udekorowa-
nym stole. Nie zapomnieli o modli-
twie, op³atku i wszystkich innych pro-
cedurach tej uroczystej nocy. Byli wy-
poszczeni, wiêc szybko znika³y ze
sto³u kolejne potrawy. W sumie po-
trwa³o to mo¿e z trzydzieœci minut.
Nie by³o o czym rozmawiaæ.

Dopiero  po rozdaniu prezentów
wybuch³ spór: – Nie bêdê ogl¹da³
jakiejœ œpiewaj¹cej cha³astry – krzyk-
nê³a g³owa rodu i trzasnê³a drzwia-
mi, 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 za-
mknê³y i skulona zasnê³a w fotelu
przy cichej muzyce telewizyjnych ko-
lêdników. Ma³goœka zamknê³a siê w
pokoju brata i zaczê³a wysy³aæ Inter-
netem zapomniane ¿yczenia bo¿ona-
rodzeniowe. Oba medialne przekaŸ-
niki gra³y do drugiej w nocy. M¹¿ Ha-
liny zasn¹³ z pilotem w d³oni pomiê-
dzy jednym a drugim filmem. Wigilia
by³a jak zwykle tradycyjna.

*
Pañstwo P. prowadz¹ interesy

od lat. Zaczynali od ³ó¿ka z turec-
kimi towarami. Wraz z rozgrzaniem
koniunktury dorobili siê ma³ego sto-
iska w pierwszym prywatnym mar-
kecie. Potem wynajêli lokal, po paru
miesi¹cach kupili go. Dzisiaj maj¹ ju¿
cztery swoje przedstawicielstwa.
Wszyscy s¹ zabiegani. Do godz. 15
musz¹ zebraæ ca³odzienny utarg, po-
zamykaæ sklepy, a dopiero potem sku-
piæ siê na Wigilii. W domu iœcie

kupiecka atmosfera, czêœæ artyku³ów
porozrzucana po du¿ym pokoju.

– Waldek, mia³eœ kupiæ karpia –
krzyczy zdenerwowana Kazia. – Zabrak-
nie 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 rozli-
czaæ 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 pich-
ciæ do pierwszej gwiazdki, czêsto na-
wet nie maj¹ nawet czasu przebraæ
siê odœwiêtnie, ale to nie razi nikogo
z rodziny, bo i tak na codzieñ wygl¹-
daj¹ niezwykle elegancko.

Pañstwu P. uda³o siê wreszcie po
22 usi¹œæ przy stole. Co prawda tylko
na chwilê, bo co kilka sekund dzwo-
ni³ telefon ze spóŸnionymi ¿yczenia-
mi 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 pochodze-
nia Bu³gark¹, w jej domu nie ma ¿ad-
nych 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 któ-
regoœ roku zostali zaproszeni do K.
Podkoszulek Szymona okaza³ siê nie-
stosowny do okolicznoœci. Podpatrzy-
li œwi¹teczny wystrój, spodoba³a im
siê atmosfera. Od tej pory Rosana
kaza³a Szymonowi wk³adaæ w Wigi-
liê bia³¹ koszulê, nawet gdy nie by³a
pierwszej czystoœci. Przyjêli tak¿e
ksiêdza po kolêdzie. Rosana nie wie-
dzia³a jak ma siê zachowaæ, ale Szy-
mon – kiedyœ ministrant – poradzi³
sobie œwietnie. Dzieci zdziwione by³y
zmianami, które zasz³y w ich domu.
Posz³y do pierwszej komunii, potem
do bierzmowania. Wszyscy ucznio-
wie z ich klasy chodzili na religiê,
wiêc dlaczego oni mieli byæ gorsi.
Co prawda najczêœciej odrabiali na
niej zadanie domowe z matematy-
ki, ale maj¹ na œwiadectwach matu-
ralnych napisane „lekcja religii za-
liczona”.

Rosana i Szymon zajêli siê robie-
niem biznesów, kupili dobrze prospe-
ruj¹c¹ firmê. Poœwiêcili siê jej bez
pamiêci, bo to jest ich szansa na lep-
sze ¿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 Ber-

nard 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 przy-
gotowaæ. Zjedli coœ w McDonaldzie.
Na zmianê dzwonili z ¿yczeniami  po
przyjacio³ach i znajomych.

Do domu Rozany i Szymona za-
czêli schodziæ siê m³odzi ludzie, naj-
czêœciej 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–kompu-
terow¹ rzeczywistoœæ.

– Cholera, pierniczê te œwiêta
– rozlega³o siê w póŸnych godzinach
nocnych wo³anie z balkonu kole-
gów Gra¿yny i Bernarda. Alkohol
zrobi³ swoje. Przekleñstwa unosi³y
siê w rytm kolêdy „Lulaj¿e Jezuniu”,
któr¹ wyœpiewywali wierni na pa-
sterce. Zgodnie z tradycj¹.

AGNIESZKA MALIK
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CHOINKI
ciête i w donicach
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N
 ajmniejszy s³owiañski naród – £u¿y-
czanie – to obywatele niemieccy, któ-
rych mow¹ ojczyst¹ jest jêzyk s³owiañ-
ski – ³u¿ycki. Wszêdzie dwujêzyczne

napisy, choæ te niemieckie s¹ wiêksze. £u¿ycza-
nie siê œmiej¹, ¿e maj¹ lepszy wzrok i nie po-
trzebuj¹ wielkich liter. S³owiañsko brzmi¹ce na-
zwy miejscowoœci, ulic, instytucji i sklepów.

Prawnie uznani s¹ za mniejszoœæ narodow¹,
zachowuj¹c wci¹¿ odrêbnoœæ kulturow¹ i w³asny
jêzyk. Do tej pory etnografów zadziwia obycza-
jowoœæ £u¿yczan.

ŒWI¥TECZNA PIRAMIDA
Od adwentu a¿ do Trzech Króli w ka¿dym

domu towarzyszy £u¿yczanom bo¿onarodze-
niowa piramida, czyli „drebom” – drewniane drze-
wo. Pojawi³a siê wczeœniej ni¿ choinka. Od
ok.1880 roku obecna jest w ka¿dej chacie, drew-
niana trzy- lub czteropoziomowa, oklejana ko-
lorowym papierem, zdobiona wieñcami, bukie-
tami kwiatów, z³otymi orzechami, figurkami œw.
Rodziny. Czasem ma prawie 2 metry wysoko-
œci. Szczególnie popularna jest w Dolnych £u¿y-
cach, gdzie nie by³o iglaków.

Na najni¿szym poziomie piramidy  mocowa-
³o siê œwieczki, które porusza³y, wydzielaj¹c cie-
p³o, drewniane skrzyd³a na metalowej obroto-
wej 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, niemiec-
kich 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 zapewnie-
nia powodzenia w nowym roku posz³o ju¿ w za-
pomnienie. Tylko starzy ludzie jeszcze ob³aska-
wiaj¹ si³y natury. Dawniej dla zapewnienia p³od-
noœci sadów i pól zapraszane by³y na wiecze-
rzê drzewa owocowe. Nie mo¿na te¿ w tym
czasie praæ i po¿yczaæ czegokolwiek.

Zapewniano przychylnoœæ byd³a domowe-
go. Najstarsi mieszkañcy pamiêtaj¹ obyczaj
„Nowoletka” (Nowych Roczków), czyli piecze-
nie ciasteczek o kszta³tach zwierz¹t domo-
wych, które dodawane by³y domowym czwo-
ronogom do pokarmu z najlepszymi ¿yczenia-
mi. 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 doro-
s³ych 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, prowadz¹-
cy garbusa z kosturem. W czwartek po œwiê-
tach zjawia³a siê m³oda para z przewodnikiem
– „wodzenie m³odego” mia³a przynieœæ szczê-
œcie w Nowym Roku. Przebierañcy byli obda-
rowywani 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 sie-
bie resztki powsta³e w trakcie przêdzenia. To
symboliczne oczyszczenie siê by³o po¿egna-
niem, a zarazem przygotowaniem siê na powi-
tanie nowego roku.

Spo³ecznoœci wiejskie np. w B³otach „odpu-
kiwa³y” wszystkie wa¿ne wydarzenia w ¿yciu
wspólnoty („wotklepaœ”). So³tys podczas uroczy-
stego zebrania w gospodzie zdawa³ sprawoz-
danie, 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)
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B
 arbara Ÿle znosi³a trudy ope-
racji, póŸniejsz¹ chemiê i ra-
dioterapiê. Do dziœ odwraca
g³owê, gdy widzi, ¿e ktoœ

tylko po³yka leki. Ma wtedy odruch
wymiotny. £adna, uœmiechniêta bru-
netka, mówi, ¿e pogodzi³a siê z cho-
rob¹, ¿e nie chce narzekaæ. Zaraz
jednak pyta rozgoryczona, dlaczego
w mediach mówi siê jedynie o ko-
bietach, które skoñczy³y 40 lat, jako
zagro¿onych rakiem piersi.

– Na sali pooperacyjnej zobaczy-
³am, ¿e nie nale¿ê do najm³odszych
w tym gronie – wspomina kobieta.
Dziœ, trzy lata po operacji, jest pe³na
energii. Kontynuuje studia, na któ-
re zapisa³a siê jeszcze w trakcie
brania chemii. Z³oœci siê, kiedy jej
kole¿anki zwlekaj¹ z wykonaniem
mammografii. Przypomina im, by pa-
mi¹ta³y o samobadaniu i wizycie u
lekarza.

– Jednego tylko nie wiem: kie-
dy zechcê u³o¿yæ sobie ¿ycie z mê¿-
czyzn¹, w którym momencie powin-
nam mu o wszystkim powiedzieæ?
– pyta Basia.

Doktor MARIA PAMUCKA z
Wojewódzkiego Oœrodka Onkolo-
gicznego w Opolu od lat leczy
kobiety chore na raka piersi. Od-
by³a wiele zagranicznych sta¿ów
na oddzia³ach onkologii, m.in. w

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.

NA RAKA PIERSI ZACHORUJE
co szesnasta Polka – to rocznie 10
tys. kobiet. 80 procent z nich przyj-
dzie do lekarza za póŸno, dlatego
co roku w Polsce umiera 5 tys. ko-
biet. Kiedy guz wykryty jest w pocz¹t-
kowym 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.

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 obie-
ca³a sobie, ¿e zbierze pieni¹dze, by
w rocznicê postawiæ piêkny nagro-
bek. Do wyznaczonej daty zosta³o
tylko 10 dni, a by³o jeszcze tyle do
zrobienia. Wieczorny prysznic, Kry-
styna wyczuwa du¿y guz na piersi.
Przeczuwa, ¿e to rak.

Kilka dni po operacji mia³ siê od-
byæ konkurs na stanowisko dyrek-
tora wa¿nej instytucji wojewódzkiej.
Krystyna – in¿ynier ochrony œrodo-
wiska – 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. Do-
piero teraz, po dziesiêciu, latach
postanowi³a wyst¹piæ z wnioskiem
o przyznanie nale¿nego œwiadcze-
nia. 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 wspó³-
pracownicy. Wielu z nich nie wie,
¿e przed dziesiêcioma laty Krystyna
wygra³a walkê o ¿ycie.

PRZYCHODZ¥
I ODCHODZ¥

Danusia – bardzo drobna ko-
bieta, ma w sobie du¿o entuzja-
zmu. Kiedy znalaz³a siê na oddzia-
le onkologii, lekarze wiedzieli, ¿e
nie podda siê chorobie i powie-
rzyli jej stworzenie klubu „Ama-
zonka” dla pañ chorych na raka
piersi. Opolskie amazonki widuj¹
siê raz w miesi¹cu. Na spotkania
przychodz¹ goœcie: lekarze specja-
liœci, rehabilitanci, pracownicy biur

rachunkowych, którzy ucz¹ jakie ele-
menty rehabilitacji mo¿na odliczyæ
od podatku.

TAKIE BYLE CO
Olga ba³a siê powiedzieæ ro-

dzinie, ¿e jest chora. Miesi¹c
przed poznaniem diagnozy jej
ojciec zmar³ na raka jelita grube-
go. Bada³a siê regularnie, co pó³
roku prosi³a o dok³adn¹ kontrolê
piersi. Kiedy us³ysza³a, ¿e w le-
wej piersi umiejscowi³ siê du¿y
guz, zdziwi³a siê, gdy¿ kilka mie-
siêcy 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 usu-
niêcia. Olga zawsze pracowa³a na
dwa etaty, nie dosypia³a, nie mia³a
czasu dla siebie. Myœl¹c o czekaj¹-
cym j¹ zabiegu, martwi³a siê jedy-
nie tym, ¿e przez tydzieñ nie bê-
dzie jej w pracy.

Kiedy wybudzono j¹ po operacji,
czu³a du¿y ból. Mia³a obanda¿owan¹
klatkê piersiow¹. Lekarze unikali jej
wzroku, odmawiali udzielenia infor-
macji. Sama odkry³a, ¿e zamiast ope-
racji oszczêdzaj¹cej odjêto jej ca³¹
pierœ. A przecie¿ to mia³ byæ nie-
groŸny w³ókniak. – Operacja prze-
bieg³a niepomyœlnie – powiedzia³ w
koñcu lekarz, od którego domaga³a
siê wyjaœnieñ.

By³a to jedyna informacja, jak¹
zdoby³a w szpitalu. Spêdzi³a tam kil-
ka tygodni. Naœwietlania, chemia,
rehabilitacja. Dopiero rehabilitant-
ka porozmawia³a d³u¿ej z kobiet¹:
uspokaja³a, ¿e rak nie musi mieæ
przerzutów, poradzi³a gdzie kupiæ
perukê.

Za tydzieñ minie rok od opera-
cji. 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 kobie-
ta. Dzia³a w klubie „Amazonka”.
Jej marzeniem jest wzruszyæ sumie-
nia lekarzy, by pacjentkom po ma-
stektomii chcieli powiedzieæ wiê-
cej ni¿ jej.

ABR

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

Stanach Zjednoczonych. Podkre-
œla, ¿e w leczeniu najbardziej
przeszkadza jej b³êdne przeœwiad-
czenie pacjentki z guzem piersi,
¿e ta choroba  jest wyrokiem
œmierci.

– To przekonanie dominuje u
wiêkszoœci Polek – irytuje siê dok-
tor Pamucka – a przecie¿ onkologia
ma wielkie sukcesy. Lata szeœædzie-
si¹te to próby zmniejszenia bólu pa-
cjentki chorej na raka piersi. Lata
osiemdziesi¹te to starania o wyle-
czenie jak najwiêkszej liczby cho-
rych. Teraz naszym zadaniem jest
nie tylko uzdrowienie kobiet nazy-
wanych amazonkami, ale spowodo-
wanie, by mog³y powróciæ do wy-
konywanej pracy.

Niestety, wobec ogromnych po-
trzeb finansowych szpitale i oœrod-
ki stawiaj¹ na ostatnim miejscu za-
trudnienie psychologa. Brak opieki
psychologicznej to równie¿ najwiêk-
szy problem kobiet zrzeszonych w
opolskim klubie amazonek. Jedynym

Szara aura za oknem nie musi
oznaczaæ szarego krajobrazu na sto-
le. Pomimo, ¿e zim¹ mamy ograni-
czony 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 ener-
gi¹, nie dostarczaj¹ naszemu orga-
nizmowi ¿adnych wartoœci. Najle-
piej zast¹piæ je tak zwanymi „do-
brymi kaloriami”. Na polskim ryn-
ku od niedawna funkcjonuje na-
wet marka o nazwie „Dobra Kalo-
ria”, któr¹ tworz¹ naturalne wyro-
by, udowadniaj¹ce, ¿e kalorie mog¹
byæ Ÿród³em cennych wartoœci
od¿ywczych.

Zim¹ szczególnie przydatna bywa
witamina A, która podnosi odpor-
noœæ organizmu przez wzmacnianie
œluzówki. Jej Ÿród³em jest pe³ne
mleko, œmietana, mas³o, jaja, nie-
które t³uste ryby. W tym okresie
potrzebujemy te¿ wiêcej witamin z
grupy B, istotnych ze wzglêdu na
odpornoœæ i dzia³anie przeciwdepre-
syjne. S¹ one obecne w: nabiale,
drobiu, rybach, wo³owinie, fasoli,
ziarnach, kie³kach, orzechach, pest-
kach, zarodkach pszennych, pe³no-
ziarnistym pieczywie, nasionach ama-
rantusa i kaszy jaglanej. Najwa¿niej-
sza jest jednak w tym czasie wita-
mina C, która wspomaga odpornoœæ
i poprawia wch³anianie innych war-
toœci od¿ywczych. Znajdziemy j¹ pa-
pryce, 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 przechowywa-
nia, 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 t³uszczo-
wych, ¿elaza, magnezu, b³onnika
pokarmowego oraz witamin B1. B6,
PP i E, zwanej witamin¹ m³odoœci
– mówi Marek Kubara z firmy Eko-
produkt produkuj¹cej ekologiczn¹ i
dietetyczn¹ ¿ywnoœæ.

Zima sprzyja stagnacji. Rzadko
uprawiamy sporty, jemy te¿ mniej
owoców i warzyw. Te zmiany mog¹
powodowaæ zaparcia. Niedobór b³on-
nika w codziennej diecie nale¿y
rekompensowaæ pe³noziarnistym
pieczywem, kasz¹ lub suszonymi
owocami. Z racji niedoborów b³on-
nika 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, gry-
ka, pe³noziarnisty kuskus i otrêby
owsiane. Dziêki temu charaktery-
zuje je nadzwyczajne bogactwo
mikro - i makroelementów, wita-
min 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 groma-
dziæ zimowych zapasów t³uszczu.
Warto tak¿e zadbaæ o dostarczenie
organizmowi odpowiednich warto-
œci od¿ywczych i witamin, poniewa¿
odpowiednio dobrana dieta mo¿e
mieæ wp³yw na podnoszenie odpor-
noœci naszego organizmu.

WIR

ZIMOWY
ALFABET
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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 zapomnie-
niu. Czasami autor uzna³, ¿e s¹ ju¿
na wymarciu. Zwraca³ uwagê na
przedchrzeœcijañskie tradycje nie-
których 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 dwu-
nastu dni miêdzy Wigili¹ a œwiê-
tem Trzech Króli.

 „W okresie poprzedzaj¹cym
Bo¿e Narodzenie powszechnie ob-
chodzono 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 wykorzysty-
wano w tym celu czêœæ pokoju.
Na specjalnej podstawie stawiano
stajniê, której wnêtrze oœwietla-
no ma³ymi lampkami. Umieszcza-
no wewn¹trz papierowe postaci
Dzieci¹tka Jezus, Matki Boskiej
oraz œw. Józefa. Nie mog³o oczy-
wiœcie zabrakn¹æ wo³u i os³a, a
tak¿e zawieszonych ponad nimi
anio³ków. Przed Dzieci¹tkiem klê-
czeli pasterze, a powy¿ej œwieci³a
gwiazda betlejemska, która dopro-
wadzi³a do stajenki Trzech Króli,
sk³adaj¹cych ho³d Zbawicielowi
œwiata. Ca³oœæ umoszczona mchem
uzupe³niona by³a jeszcze innymi
postaciami.

Przed stajenk¹ spêdzano d³u-
gie grudniowe wieczory w ocze-
kiwaniu na nadejœcie œwi¹t Bo¿e-

Pasterka o czwartej rano?
go Narodzenia. W sam¹ Wigiliê ju¿
od rana wypiekano ciasta œwi¹tecz-
ne. W miasteczkach i miejscach
targowych odwiedzano jarmarki,
aby zrobiæ ostatnie zakupy. Po po-
³udniu gospodynie przygotowywa-
³y wigilijn¹ kolacjê, a mê¿czyŸni
stroili, zadomowion¹ ju¿ na ca³ym
naszym terenie, choinkê. Jako de-
koracje s³u¿y³y przede wszystkim
ró¿nego rodzaju ciasteczka, w tym
równie¿ w kszta³cie ludzkich po-
staci oraz orzechy, jab³ka i inne
podobne s³odkoœci. Drzewko przy-
ozdabiano 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 wresz-
cie dŸwiêk dzwonka i mog³y uchyliæ
drzwi do pomieszczenia, gdzie sta³o
w pe³nej gali œwi¹teczne drzewko,
pod którym znajdowa³y siê tak d³u-
go wyczekiwane prezenty.

By³y wówczas tak¿e miejscowo-
œci, gdzie „Dzieci¹tko” przychodzi³o
póŸn¹ noc¹, w czasie snu dzieci, tak
¿e ogl¹da³y one swoje podarki dopie-
ro nastêpnego ranka. Pozosta³¹ czêœæ
wieczoru spêdzano najczêœciej w gro-
nie rodzinnym, czasami w jednym
domu spotyka³o siê kilka zaprzyjaŸnio-
nych rodzin, czêsto grano w karty.

Jak podaje autor publikacji, oko³o
godziny czwartej nad ranem odby-
wa³a siê uroczysta msza bo¿onaro-
dzeniowa (W oryginale jest zapisa-
ne: „Geht es auf den Morgen zu,

KARP MOJEJ MAMY:
na ka¿dy kilogram ryby nale¿y wzi¹æ kilo cebuli. Cebulê, naj-

lepiej pokrojon¹ w talarki, ugotowaæ na rybich g³owach w ma³ej
iloœci wody. Rybê sprawiæ, pokroiæ w dzwonka, lekko osoliæ. Ugo-
towan¹ cebulê przetrzeæ przez gêste sito (nie miksowaæ!). Lekko
osoliæ, dodaæ odrobinê cukru, 2 ziarnka ziela angielskiego, 1 li-
stek laurowy, kawa³eczek wyszorowanej skórki z cytryny i kilkana-
œcie rodzynek. W przetartym wywarze gotowaæ przez 10 minut

(na ma³ym ogniu) wczeœniej przygotowan¹ rybê. Miêkk¹ ostro¿nie wyj¹æ ³y¿k¹ cedza-
kow¹ na pó³misek – naj³adniej wygl¹da u³o¿ona w kszta³cie ryby. Wyj¹æ rodzynki i po-
sypaæ 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.

Z pamiêtnika Wandy Golañskiej z gminy Niemodlin

PRZYSMAKI „PANORAMY”

KOCHANY MIKO£AJU!
By³am grzeczn¹ dziewczynk¹

przez ca³y rok i wszystko, czego pra-
gnê na gwiazdkê to pokój, mi³oœæ i
radoœæ dla wszystkich ludzi na œwie-
ciem na wszystkich kontynentach.

TWOJA  SARA

Droga Saro!
Twoi rodzice chyba palili trawkê

jak ciê poczynali!
ŒWIÊTY

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 sfrustrowa-
nych starych, ale nie na mnie. Zno-
wu dostajesz sweter !!!

ŒWIÊTY

KOCHANY MIKO£AJU!
Zostawi³am dla Ciebie mleko i

ciasteczka pod choink¹, a dla Two-
ich reniferów - marchewkê pod tyl-
nymi drzwiami.

KOCHAJ¥CA SUSAN

Droga Susan!
Po mleku mam biegunkê, a re-

nifery po marchewce puszczaj¹ ta-
kie gazy, ¿e nie mogê utrzymaæ lej-
ców jak jedziemy saniami. Chcesz
mi zrobiæ przys³ugê? - zostaw mi bu-
telkê szkockiej...

ŒWIÊTY

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 ni-
sko-bud¿etowe filmy porno. Relak-
suje siê te¿ puszczaj¹c kasê przy
sto³ach ruletki. No có¿, sam chcia-
³eœ to wiedzieæ...

ŒWIÊTY

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, tyl-
ko w cholernym kwaterunkowym M2.
Po trzecie wchodzê do Twojej nory tak
jak wszyscy w³amywacze - przez okno
w sypialni.

S£ODKICH SNÓW, MIKO£AJ

S³u¿ba siada³a przy stole razem z rodzin¹ przy blasku p³on¹cych œwiec

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 gruby-

mi 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 ko-
kosowymi. Ozdobiæ jogurtem i listkami œwie¿ej miêty

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 po-
karmów. Nawet oœci zbierano tro-
skliwie i jedna z kobiet zanosi³a
je do ogrodu pod drzewa owoco-
we. Tak¿e byd³o otrzymywa³o w
tym dniu lepsze po¿ywienie.

Po wieczerzy zmywano naczynia
i dopiero wtedy nastêpowa³a cere-
monia zwi¹zana z przekazywaniem
podarków. Autor wspomina równie¿
o charakterystycznym dla okolic po-
wiatu opolskiego zwyczaju przebie-
rania siê kobiet w postaæ „Dzieci¹t-
ka”. Najczêœciej jednak dzieci by³y
wyproszone z pokoju, gdzie znajdo-
wa³a siê choinka, aby nie przeszka-
dza³y narodzonemu Jezusowi w do-
starczeniu podarków z nieba. W od-
rêbnej 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 zda-
rzy³a siê tutaj pomy³ka czasowa.

W kolejnych dwóch dniach œwi¹-
tecznych czas spêdzano raczej w ro-
dzinnym gronie i dopiero na œw. Jana
Aposto³a, tj. 27 grudnia, ¿ycie na
wsiach nabiera³o poœwi¹tecznego
tempa. Gospodarze wracali do co-
dziennej pracy. Jedynie m³odzie¿
szuka³a okazji, aby siê „wyszumieæ”
z okazji Bo¿ego Narodzenia. W tym
dniu organizowa³a np. wyjazdy sa-
niami. M³odzi spêdzali po po³udnie
na zabawie. Wieczorami towarzystwo
wraca³o i w miejscowej karczmie tañ-
czono do póŸnej nocy.

RUDOLF MOHLEK
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Z
 nam Piotra od 150 lat, cho-
cia¿ tak naprawdê spotkali
œmy siê w ósmej klasie. Nasza
klasa mieœci³a siê na samym

koñcu korytarza starego zamku w
Bia³ej Prudnickiej. Przygotowywali-
œmy 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 czar-
nych, krêconych w³osów. Rozsta-
wi³ przyniesiony przez siebie per-
gaminowy ekran, na którym nagle
zaczê³a tañczyæ egzotyczna, gibka
tancerka w pow³óczystej sukni,
potem Marlena Dietrich z charak-
terystyczn¹ d³ug¹ lufk¹ zakoñczon¹
papierosem i nikt nie zauwa¿y³
nawet, kiedy zmienia³ p³ytê na
adapterze „bambino”.

Ogl¹daliœmy po raz pierwszy
prawdziwy teatr cieni. Po wystê-
pie 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, smu-
k³ych d³oni. A ludzie w Bia³ej za-
wsze wiedz¹ co mówi¹. Wtedy
wymyœli³am dla niego rolê Prome-
teusza w wielkim spektaklu panto-
mimiczno-muzycznym. Przysz³o ca³e
miasto. G³owa przy g³owie, muzyka
Ravela i on: Piotr Myszyñski – tra-
giczny Prometeusz odrzucony przez
bogów i zdradzony przez ludzi. Niby
wszyscy wiedzieli, ¿e to „synek od

fotografa”, ale mo¿e ju¿ wtedy za-
czêli w¹tpiæ?

Ojciec Piotra, Bogdan Myszyñ-
ski, 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 wszyst-
ko zniszczyæ. Umar³, ale Piotra nie
opuœci³ nigdy. Zw³aszcza wtedy, gdy
Piotr poszed³ w wielki œwiat, ten
co le¿a³ daleko poza granicami Bia-
³ej. Postanowi³ zostaæ tancerzem ta-
kim jak Isadora Duncan, chcia³ wy-
tañczyæ siebie i œwiat ca³y.

OKLASKI NA STOJ¥CO
Pierwszym wielkim miastem po

drodze, wtedy w latach siedemdzie-
si¹tych, by³o Opole. Drugie liceum
s³ynê³o ze swoich nietuzinkowych
wychowawców i wychowanków.
Piotr licealista zatañczy³ swój autor-
ski program w czasie wielkiej im-
prezy kulturalnej zorganizowanej
przez studentów Wy¿szej Szko³y Pe-

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 na-
szej Alma Mater”. Ale Piotr chcia³
tylko tañczyæ, tañczyæ, tañczyæ.
Wiedzieli o tym nawet wspó³pasa-
¿erowie na przystanku nr 8 opol-
skiego dworca, sk¹d odchodzi³y
autobusy do Bia³ej.

Na WSP dzia³a³a „Koleina – ro-
dzina artystyczna”, kabaret, teatr, a
czasami sztab organizacyjny studenc-
kich imprez kulturalnych. W czasie
wakacji Piotr pojecha³ z 12-osobow¹
grup¹ kabaretow¹ w kieleckie. „Sy-
renk¹” jecha³y dekoracje, sprzêt na-
g³aœniaj¹cy i Piotr z w³asn¹ sceno-
grafi¹. Zaczyna³ tañczyæ dopiero wte-
dy, gdy publicznoœæ przestawa³a re-
chotaæ i krêciæ siê na krzes³ach. Ju¿
po paru minutach jego wystêpu za-
lega³a g³êboka cisza i pe³ne wyrazu
skupienie, mimo i¿ jego ekspresja
i ¿ywio³owoœæ rozsadza³y ramy sce-
ny. A potem oklaskiwano go d³ugo
i d³ugo. Na stoj¹co.

OPOWIEŒÆ O MARZENIACH
Piotr uciek³ z Opola do Wroc³a-

wia nie dlatego, ¿e Wroc³aw by³ miej-
scem magicznym, ale tam by³ Mistrz
i jego zespó³: Henryk Tomaszewski z
Teatrem Pantomimy. Sztuka pantomi-
my 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 prze-
obra¿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

Chcia³ tylko tañczyæ i tañczyæ. Nagle okaza³o siê, ¿e we Wroc³awiu nie wszystkie drogi prowadz¹ do teatru.
Lekarze postawili diagnozê: sclerosis multiplex, stwardnienie rozsiane.

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 naj-
bardziej 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 posta-
wili diagnozê:  sclerosis multiplex,
stwardnienie rozsiane.

W czasie jednego z pierwszych
pobytów w szpitalu specjalistycznym
Piotr napisa³ ten wiersz:

Wypowiadanie s³ów i nieartyku³owa-
nych 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 choro-

ba drepcze mu po piêtach, na razie
wstydliwie, po cichu. Lada moment
ka¿e mu siêgn¹æ po kule, ale w
Opolu okazuje jeszcze swoj¹ ³aska-
woœæ. Nowa szko³a na wyspie: Stu-
dium Kulturalno-Oœwiatowe by³o
przytuliskiem dla ró¿nej maœci arty-
stów. Chcieli zmieniaæ œwiat, ludzi,
chcieli pozostawiæ swój œlad tu i
teraz. Szymon, Goœka, Tomek, s¹
wokó³ Piotra. Organizuj¹ happenin-
gi, spektakle, wernisa¿e. Piotr robi
pantomimê, swoj¹ pantomimê, prze-
wija siê w niej stale jeden w¹tek:
smutnego Pierrota.

Blada, pobielona twarz mima,
czarny trykot zlewaj¹cy siê z zupe³-
nie pust¹ scen¹, wywa¿one, oszczêd-
ne ruchy i gesty, czyni³y jego opo-
wieœæ o cz³owieku i umar³ych ma-
rzeniach g³êboko wstrz¹saj¹c¹. Wte-
dy 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.

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 Mu-
zeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
(1995), w Bia³ej (1996) i Mosznej
(1997) i Opolu (2000).

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 ch³od-
ny miód (do smaku), olej, herbatê, m¹kê z sod¹ i przypraw¹,
pianê z bia³ek. Piec ok. 40 min. w temp. 180°C. Po wyci¹-
gniêciu polukrowaæ, polaæ polew¹ czekoladow¹, prze³o¿yæ
ulubion¹ marmolad¹ – wedle upodobania. Mo¿na posypaæ
tylko cukrem pudrem.

Proponuje Anna Kampa z gminy Turawa

PRZYSMAKI „PANORAMY”

PRZECHYTRZY£ LOS
Czarek Grenda przyjecha³ do

Prudnika a¿ z Warszawy, za prac¹.
W Prudnickim Domu Kultury za³o-
¿y³ teatr ruchu Apage, musia³ prze-
cie¿ coœ robiæ po pracy. Piotr jeŸ-
dzi³ do Prudnika, bo tam dzia³a³ Klub
Ludzi Pisz¹cych. Przyjaciele z klubu
wyci¹gali mu jego wiersze z prze-
pastnej szuflady, namawiali do pu-
blikacji. Ale najpierw najwa¿niejszy
w Prudniku by³ Czarek i jego teatr.
Stworzyli razem spektakl pt. „Do-
mino”, Piotr by³ gwiazd¹ zespo³u.
Wchodzi³ na scenê o kulach, a inni
wnosili za nim jego obrazy, po czym
nastêpowa³a rzecz dziwna, niewy-
t³umaczalna: obrazy o¿ywa³y, wype³-
nia³y ca³¹ scenê i unosi³y Piotra w
powietrze. On gra³, nie poruszaj¹c
siê z miejsca.

M³odzi ludzie o piêknych, gib-
kich cia³ach otaczali go szczelnie,
rozbiegali siê po scenie i wracali,
jak gdyby nie mogli oderwaæ siê od
niego. Po spektaklu aktorzy podno-
sili z pod³ogi kule Piotra, a publicz-
noœæ patrzy³a na nie jak na koniecz-
ny rekwizyt.

Spektakl pokazywany by³ w Opo-
lu w klubie studenckim: publicznoœæ
nie chcia³a opuœciæ sali, chcieli dys-
kutowaæ g³ównie z Piotrem. Potem
spe³ni³o siê marzenie Czarka i za-
grali w „Starej Prochowni” w War-
szawie. Pisano o Piotrze z niedo-
wierzaniem w sto³ecznych gazetach.
Czarek wróci³ do Warszawy, Piotr
do Bia³ej.

Piotr przechytrzy³ los, który
drepta³ mu po piêtach. Po spo-
tkaniu z teatrem Apage wiedzia³
ju¿, ¿e kule mog¹ byæ rekwizy-
tem, a wiersze i obrazy s¹ sil-
niejsze ni¿ sprawne miêœnie.
Wiedzia³, ¿e ludzie potrzebuj¹ na
scenie prawdy, nie tylko olœnie-
nia, ¿e têskni¹ za drugim cz³o-
wiekiem, który potrafi powiedzieæ
prosto w oczy: patrz, oto jestem
ja, cz³owiek w ca³ej mojej bole-
œci i ca³ej chwale.

W pracowni malarskiej u Pio-
tra na piêterku, w domu, który
zbudowa³ jego ojciec przybywa ob-
razów. Ca³e w  ciemnych, inten-
sywnych b³êkitach pokazuj¹ plaster-
ki Bia³ej, z niekoñcz¹c¹ siê opo-
wieœci¹ o drodze pod wie¿¹ pia-
stowskiego zamku, o kopu³ach ko-
œcio³a.

I o ludziach wêdruj¹cych drog¹
pod górê.

GABRYELA   KOMARNICKA
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MI£OSNE GRY MARKA
H£ASKI

Barbara Stanis³awczyk

NIEWIARYGODNE WYPRAWY
60 pasjonuj¹cych

opowieœci o ludzkiej
wytrzyma³oœci

DLA POSZUKIWACZY

Thomas Cussans

Dzieje ludzi udaj¹cych siê
w niezwyk³e podró¿e zachwy-
caj¹ nas i wprawiaj¹ w os³upienie. Niektóre wyprawy z za³o-
¿enia mia³y charakter przygody, niektóre - mimo niefortun-
nych pocz¹tków - koñczy³y siê hucznie. Jedne przypomina-
³y kataklizm, w czasie innych œwiêcono triumfy, wytrwale
zmagaj¹c siê z przeciwnoœciami losu. Jedni podró¿nicy prze-
trwali, inni zginêli. Co sk³ania³o ich do ryzykowania w³asnym
¿yciem? Dlaczego nara¿ali siê na niebezpieczeñstwa? Fe-
nomenalne obrazy, od zapieraj¹cych dech w piersiach szczy-
tów po groŸne, otwarte morza, oraz szczegó³owe mapy i
frapuj¹ce spostrze¿enia - to wszystko mo¿e stanowiæ inspi-
racjê dla spragnionych przygód.

Literacka próba opi-
su 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 bo-
hatera, 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 two-
rzyæ, a uwik³any zosta³ w œwiat wielkiej polityki, to cz³owiek
niespokojny, wci¹¿ gor¹czkowo szukaj¹cy mi³oœci. Postaæ
tragiczna, wci¹¿ jeszcze odkrywana, zniszczona przez swo-
je czasy i niezaspokojone pragnienia.

BIOGRAFIA

TAJEMNICE KAPLICY
SYKSTYÑSKIEJ

Benjamin Blech,
Roy Doliner

HISTORIA

Tak jak w czasie przeprowa-
dzonego 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 wie-
ków uprzedzeñ, cenzury i zwyk³ej g³upoty. Nigdy ju¿ nie
spojrzymy na Kaplicê Sykstyñsk¹ Micha³a Anio³a tym sa-
mym okiem.

Piêæset lat temu Micha³ Anio³ rozpocz¹³ prace nad ma-
lowid³ami 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 – naj-
wiêkszy na œwiecie fresk w najœwiêtszej kaplicy chrzeœcijañ-
stwa. Na owym olbrzymim, wspania³ym dziele nie ma jed-
nak ani jednego przedstawienia chrzeœcijañskiego.
Tajemnice Kaplicy Sykstyñskiej s¹ fascynuj¹c¹ opowieœci¹
o tym, jak Micha³ Anio³ wplót³ w malowid³a przes³anie bra-
terstwa, tolerancji i wolnomyœlnoœci, by wesprzeæ „towarzy-
szy 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 wie-
rzy³. Nie mia³ zamiaru pozwoliæ Koœcio³owi, by zamkn¹³ mu
usta. Do przekazania tego, czego nie pozwalano mu po-
wiedzieæ otwarcie, u¿y³ tajemnego jêzyka, znajduj¹c genial-
ny sposób komunikacji z wszystkimi, którzy s¹ na tyle do-
ciekliwi, by siê go nauczyæ.

Dziêki „Polsce wed³ug internautów”, jedynemu przewod-
nikowi na rynku wspó³tworzonemu przez pasjonatów pod-
ró¿y z ca³ego kraju, ³atwo dotrzesz w regiony o ¿ywej i boga-
tej kulturze, zwiedzisz urokliwe miasteczka oraz odnajdziesz
maleñkie wioski, pe³ne nikomu nieznanych skarbów. Po-
znasz 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.

POLSKA WED£UG
INTERNAUTÓW

PRZEWODNIK

TYBET

Marek
Kalmus

Legenda i rzeczywiostoœæ

PODRÓ¯E

MAGIA NUMEROLOGII

Gladys Lobos

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. Niew¹t-
pliwie 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 cha-
rakter 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.

NIE Z TEJ ZIEMI

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.

CO ZNACZY KOSZERNE?
¯ydowska wiara i ¿ycie

Paul Spiegel

Grzechy Koœcio³a to ksi¹¿ka podejmuj¹ca trudne dla
polskich katolików tematy takie jak: ludyczna odmiana ka-
tolicyzmu, 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 roz-
³o¿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.

GRZECHY KOŒCIO£A

Tomasz Terlikowski

RELIGIA

Polska 1989-2009 to album podsumowuj¹cy dwie de-
kady wolnej Polski, ukazuj¹cy najwa¿niejsze wydarzenia i
przemiany polityczne, gospodarcze, spo³eczne i kultural-
ne. Tego nie³atwego zadania podjêli siê historyk IPN dr
Antoni Dudek oraz socjolog, wyk³adowca UW dr Pawe³ Œpiewak. Ksi¹¿kê otwie-
raj¹ sceny kolejkowe i obrady okr¹g³ego sto³u, a zamykaj¹ doniesienia o wyborze
Jerzego Buzka na przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego.

Ilustrowany komentarz historyczny

Antoni Dudek, Pawe³ Œpiewak

POLSKA 1989-2009

ALBUM

NIEZNANE

Najobszerniejsza i najbardziej gruntowna monografia pol-
skiego autora na temat Tybetu i buddyzmu tybetañskiego.
Autor opisuje istotne kwestie buddyzmu, ezoteryczn¹ sztu-
kê wad¿rajany, rytua³y, inicjacje, medytacje znaczenie man-
dali. Wprowadza w tajemn¹ medycynê tybetañsk¹, syste-
my wró¿ebne, opisuje znaczenie amuletów i tradycje Tybe-
tañczyków. Kilkaset zdjêæ ilustruj¹cych tekst ukazuje niezwy-
k³e krajobrazy Dachu Œwiata, stare klasztory, ¿ycie tak mni-
chów jak i zwyk³ych ludzi. Ta fotograficzna relacja z wielolet-
nich wêdrówek autora daje wyobra¿enie o specyfice i bo-
gactwie kultury Kraju Œniegów.

Liczne pobyty Marka Kalmusa w klasztorach, spotkania
z Dalaj Lam¹ i z licznymi inkarnowanymi lamami oraz uczo-
nymi 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 pogo-
dzie ducha nauczy³em siê, nawet w obliczu najgorszych prze-
ciwnoœci losu, patrzeæ na ¿ycie bardziej otwarcie, spokojnie
i uwa¿nie. By³o to dla mnie równie¿ inspiracj¹ do ukoñcze-
nia drugiego kierunku studiów: filozofii i kulturoznawstwa
orientalnego oraz do napisania pracy dyplomowej Herme-
neutyka sztuki tybetañskiej.
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* 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!

Naklejki ostrzegawcze na produktach

N
 ajpierw trzeba kupiæ pre-
zenty. Oznacza to, ¿e
bêdê lata³ po sklepach,
przepycha³ siê przez spo-

conych ludzi z ob³êdem w oczach,
¿eby wydaæ mnóstwo kasy na ni-
komu 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 uraczy-
³em kremem nawil¿aj¹cym z prze-
ceny, któremu ju¿ w sylwe-
stra koñczy³ siê termin wa¿-
noœci. W tym roku jedynym
kosmetykiem dla tej lampu-
cery by³by krem przeciw-
zmarszczkowy, ale po pierw-
sze – 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 kompu-
terowy, choæ i tak wiadomo,
¿e przestanie siê nim zajmo-
waæ po 48 godzinach, bo ka¿-
da gra jest dla niego za trud-
na. ¯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 ludŸ-
mi, którzy chêtnie pod³o¿yliby mi
œwiniê i patrzenie na mêki szefa,
¿ycz¹cego „du¿o pieniêdzy”, choæ
wszyscy wiedz¹, ¿e dopiero wte-
dy by³by szczêœliwy, gdybym pra-
cowa³ za miskê zupy z brukwi
przykuty ³añcuchem do kompute-
ra. Krwiopijca jeden. Wszyscy siê
nawal¹ jak szpaki, a pan Wiesio
obœlini biust pani Halinki z ksiê-
gowoœci. Nastêpnego dnia obudzê
siê z kacem, w dodatku ¿ona
bêdzie robiæ wymówki.

Jeszcze tylko trzeba waln¹æ sie-
kier¹ karpia, bo ma³¿onka wra¿liwa

siê razem. Za dwie godziny kiedy
kieliszków poch³onie wiêcej ni¿ kar-
pia, zacznie wyzywaæ swojego œlub-
nego od nienormalnych. To oczy-
wiœcie 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 Wi-
gilii. Jedyna nadzieja, ¿e akurat w
tym roku 6-letnia latoroœl kuzyno-
stwa z Brzegu nie nawali w gacie
w po³owie kolacji i nie zakomuni-
kuje 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 gar-
de³ i na siebie siê poobra¿aj¹.
Ostatni¹ rozrywk¹ bêdzie wypra-
wa 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 naj-
mniej godzinê. Moja ma³¿onka
tradycyjnie wywija od lat or³a na
schodkach koœció³ka. W koœciele
cuchnie jak w gorzelni, bo wier-
ni 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. Wraca-
j¹c 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 za-
lany w p³askorzeŸbê.

Moment zamykania drzwi za ostat-
nim z goœci jest najszczêœliwsz¹ chwi-
l¹ w moim œwi¹tecznym ¿yciu. Po-
zostaje kilka dni odpoczynku a¿ do
sylwestra. O tym napiszê wam w
styczniowym wydaniu „Panoramy”.

ROMEK KOWALSKI Z OPOLA

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.

MAKÓWKA:
O,5 kg mielonego maku, dwie

zwyk³e bu³ki, 20 dkg cukru, po
szklance orzechów, rodzynek, mig-
da³ów, fig; 0,7 litra wrz¹cego mleka.
Bu³kê pokroiæ w kostkê. W salater-
ce uk³adaæ warstwami bu³kê i mak,
wymieszaæ bakalie, cukier i tak do
wyczerpania produktów. Zalaæ wrz¹-
cym mlekiem. Po ok. 30 minutach
gotowe do spo¿ycia.

PRZYSMAKI „PANORAMY”

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 bar-
dzo wiedz¹ co zrobiæ z tym li-
stem. Tak siê wzruszaj¹ losem
biednego Jasia, ¿e postanawiaj¹ spe³niæ jego ¿yczenia. Jednak pracow-
nice 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 pew-
nie na poczcie mi zwinêli.”

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 wigi-
lijna to jedna wielka mêka. Co za
wariat wymyœli³ ³zawy termin „ro-
dzinna wieczerza”? Przyjd¹ wszyscy
ci, od których na co dzieñ trzymam
siê z daleka z dobrym skutkiem.
Usi¹dziemy za sto³em. Trzeba bê-
dzie siê k³amliwie ucieszyæ z kra-

watu kupionego na bazarze od Wiet-
namczyków, który na nastêpny dzieñ
wyrzucê do œmietnika. Dostanê te¿
najtañszy koniak i jakieœ kosmety-
ki. Ju¿ dzieñ wczeœniej wiem jakie
– s¹ mocno przecenione w gazetce
podrzucanej przez pobliski supermar-
ket. Muszê przecie¿ jak najszybciej
wyprzedaæ to, czego nie uda³o siê
upchn¹æ ludziom.

Po prezentach siê zaczn¹ te
same kretyñskie dowcipy wuja Jur-
ka, zw³aszcza ten o so³tysie z W¹-
chocka. Wszyscy bêd¹ dokarmiaæ mo-
jego psa po to, ¿eby narzyga³ w nocy
na poœciel. Ciotka za³zawi siê po
dwóch godzinach prze¿uwania ka-
pusty z wytrwa³oœci¹ tapira i zacznie
p³akaæ: Jak to dobrze, ¿e trzymamy

*
Jak samobójca spêdza œwiêta

Bo¿ego Narodzenia?
- Wiesza siê na choince.

*
Przyjaciel pyta F¹farê:
- Jak minê³y œwiêta?
- Wspaniale! ¯ona serwowa³a mi

same zagraniczne potrwy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiñski, fasolkê po bre-

toñsku, pierogi ruskie i sznycel po wie-
deñsku z kapust¹ w³osk¹.

*
Przedszkolak pyta kolegê:

- Co dosta³eœ na gwiazdkê?
- Tr¹bkê.
- Mówi³eœ, ¿e dostaniesz lepsze

prezenty!
- To super prezent! Dziêki niej zara-

biam codziennie z³otówkê!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, ¿ebym przesta³ tr¹-

biæ!

*
Jasio pisze list do œwiêtego Miko³a-

ja: „Chcia³bym narty, ³y¿wy, sanki i gry-
pê na zakoñczenie ferii œwi¹tecznych”.

*
Pi¹tego grudnia kilkuletnia Ma³gosia

k³ad¹c siê do ³ó¿ka mówi do dziadka:
- Kiedy rano siê obudzê, chcia³abym

znaleŸæ w swoim ³ó¿ku piêkn¹, jasno-
w³os¹ laleczkê!

- Ja te¿ chcia³bym! - mówi dziadek.
*

Ksi¹dz przychodzi po kolêdzie do
biednej rodziny mieszkaj¹cej na wsi.
Pociesza, ¿e œwiêta rodzina te¿ by³a
biedna i zostawia obrazek przedstawia-
j¹cy Jezusa, Józefa i Maryjê. Gdy tylko
wyszed³, ojciec bierze obrazek do rêki i
mówi:

- Widaæ nie byli tak biedni jak my,
bo mieli pieni¹dze na fotografa!

*
Nowicki puka do drzwi s¹siadki i pyta:
- Mog³abyœ mi po¿yczyæ soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A mo¿e chocia¿ m¹ki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coœ, co mog³a-

byœ mi po¿yczyæ?
- Tak. Mogê ci po¿yczyæ weso³ych

œwi¹t!
*

Mama oznajmia Jasiowi:
- Dzisiejszej nocy œwiêty Miko³aj przy-

niós³ ci w prezencie siostrzyczkê. Czy
chcesz j¹ zobaczyæ?

- Nie - odpowiada Jaœ - wolê zoba-
czyæ tego Miko³aja!

Proponuje
Lidia
Fronia
z Wêgier
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Z OPOLA
DO NOWEGO JORKU

U
 rodzi³ siê na jednej z po-
dopolskich wsi, jego ojciec
pojawi³ siê równoczeœnie
z objazdowym weso³ym

miasteczkiem, znikn¹³ równie szyb-
ko jak karuzele. Tofik nie mia³ nawet
budy, wychowywa³ siê pomiêdzy ko-
zami w stodole. Do tej pory uwiel-
bia mleko, jogurty i sery, ale zdaje
sobie sprawê, ¿e tak naprawdê to
by³a jego rodzina zastêpcza. Rodzi-
nê ludzk¹ pozyska³ dziêki Emilce,
która przynios³a go do domu prosto
z ³¹ki  – na próbê. By³ ma³y, zde-
nerwowany, ale zosta³ by pokochaæ
dziadka i babciê, tak jak wczeœniej
mamkê kozê.

Kiedy starsi pañstwo wyje¿d¿ali
do Niemiec na d³ugie wakacje, To-
fik wyruszy³ w swoj¹ pierwsz¹ praw-
dziw¹ podró¿. Na granicy nikt go
nawet nie zauwa¿y³, ale za to jego
kuzyn Lakuœ, ho³ubiony i wo¿ony co

miesi¹c do psiego fryzjera bia³y pu-
del z papierami, nie zapa³a³ mi³oœci¹
do krewniaka. Dosta³ histerii na widok
czworono¿nej konkurencji, która na
dodatek pochodzi³a z gminu, nie ocie-
raj¹c siê nawet o psi¹ arystokracjê.
Nie by³o rady – Tofik wraca³ do
Polski najbli¿szym transportem, aby
zamieszkaæ u dwóch ciotek na opol-
skim ZWM. Po pó³rocznym leniucho-
waniu na kanapie i ogl¹daniu tele-
wizji 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

kolejnego domu. Nie zdziwi³ siê wiêc,
gdy po tym czasie pojawi³a siê oso-
ba znana mu jeszcze z dzieciñstwa
i powiedzia³a, ¿e wyje¿d¿a w dalek¹
podró¿. Marzenia dziesi¹tków tysiê-
cy Polaków zosta³y zredukowane do
jednego zupe³nie zwyk³ego kundel-
ka. Lot nad oceanem nie by³ zbyt
stresuj¹cy. Tofik siedzia³ na w³asnym
fotelu lotniczym, stewardesa przyno-
si³a mu wodê w misce, o alkohol
nie prosi³. Obwieszone z³otymi ³añ-
cuchami starsze Niemki podbiega³y
co chwilê do niego, patrzy³y mu w
œlepia, a on ca³¹ drogê ziewa³ strasz-
liwie (no có¿ ró¿nica ciœnieñ), sie-
j¹c wokó³ woñ kamienia nazêbne-
go. Pracownik Imigration  w Nowym
Jorku tak zachwyci³ siê t¹ nieznan¹
na amerykañskiej ziemi ras¹, ¿e z
wra¿enia zapomnia³ sprawdziæ papie-
ry nowemu obywatelowi USA.

Dom dzieli³ Tofik z kanarkiem.
Bardzo go intrygowa³a ta ¿ó³ta œpie-
waj¹ca kuleczka. Wspólnota potrwa³a

wiêc jedynie trzy dni, poniewa¿ Sa-
brina w czasie rytualnych przelotów
dosta³a siê miêdzy tofikowe ³apki i
skona³a na miejscu. A przecie¿ on
chcia³ tylko przyjrzeæ siê jej z bli-
ska 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 interper-
sonalne. Pomyœla³: „Co kraj to oby-
czaj i czemu oni rozmawiaj¹ w ta-
kim dziwnym jêzyku?” Zacz¹³ regu-
larnie pracowaæ razem ze swoj¹ pani¹
– ona siedzia³a za biurkiem, a on
pod nim. W czasie lunchów wycho-
dzili razem na Times Squere, gdzie

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 czte-
rech lat zosta³ wiêc nobilitowany,
mimo i¿ papierów wcale nie przy-
zna³a mu królowa Anglii. Szybko na-
uczy³ siê angielskiego. W zimie po-
jecha³ na narty, w lecie zwiedzi³
niemal ca³¹ Kanadê. Odwiedzi³ ró¿-
ne miejscowoœci w stanie New Jer-
sey, Connecticut, Delaware, Maine,
Maryland, Massachusetts, New Hamp-
shire, Pensylwania, Vermont, Wa-
shington D.C., West Virginia.

Minê³o kilka miesiêcy. Tofik za-
stanawia 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 Naro-
dzenia, które Tofik spêdzi w pobli-
¿u Statuy Wolnoœci.

Z TYBETU DO OPOLA

M
 a korzenie tybetañskie,
ale urodzi³a siê w Cze-
chach. Nie spodziewa
³a siê, ¿e jej dom zo-

sta³ wybrany jeszcze przed naro-
dzinami. Nie wiedzia³a równie¿, i¿
nale¿y do jednej z najstarszych ras
na œwiecie. Jej przodkowie 2000 lat
temu pe³nili funkcjê stró¿ów œwi¹-
tyni 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 wdziêcz-
noœci. Wierzono, ¿e przynios¹ szczê-
œcie swoim w³aœcicielom. Trafia³y
jako „podarki pokojowe” dla przy-
wódców oœciennych pañstw i ludzi
szczególnie zas³u¿onych, jak choæ-
by wysokich rang¹ dygnitarzy. We-

d³ug legendy, w XIII wieku pierw-
szego „ma³ego Buddê” przywióz³ do
Europy Marco Polo, pewniejsze jest
jednak ¿e przyby³y one na pocz¹t-
ku XX wieku. Nie do podwa¿enia
jest natomiast fakt, ¿e w XXI wie-
ku w ma³ym koszyczku do Opola
przyjecha³a Bunia. Czeka³a na swo-
ich najbli¿szych w sklepie zoologicz-
nym, schowana pod pó³k¹ z rybka-
mi. Kiedy weszli, wysunê³a nieœmia³o
g³ówkê i wtedy ju¿ wiedzia³a, ¿e to
bêdzie jej prawdziwa rodzina. Zno-
wu zadziwi³a siê, ¿e po wziêciu jej
na rêce pani zaczê³a ogl¹daæ jej ma³e
³apki i krzyczeæ zadowolona, ¿e wy-
gl¹daj¹ 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, na-
wet gazety, których bynajmniej nie
mia³a czytaæ. Zobaczy³a, ¿e wszyscy do-
mownicy 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 polskie-
go. Pozna³a ca³e mieszkanie, nie boi
siê ju¿ przekraczaæ progu swojego po-
koju, który dzieli razem z pani¹. Wie,
¿e bêdzie broniæ swojej rodziny, strzec
wszystkich tak jak jej tybetañscy przod-
kowie czuwali nad bezpieczeñstwem
mnichów. To bêd¹ jej pierwsze œwiê-
ta, które spêdzi we w³asnym domu,
mo¿e nawet dostanie jakiœ prezent
pod choinkê. Na pewno dostanie.

MIÊDZY OPOLEM
A NIEMCAMI

J
 est jednym z kilkunastu rzad-
kich okazów europejskich. Ma
lepsze papiery ni¿ ca³a jego ludz-
ka familia, która na sta³e miesz-

ka w Essen. Specjalnie wytatuowa-
ny numer w uchu nie pozwala o tym
zapomnieæ –  jest dwunasty w Eu-
ropie. Niby korzenie Basko pochodz¹
z Niemiec, ale w metryce ma wypi-
sane: amerykañsko-kanadyjski owcza-
rek bia³y. Jako osobna rasa zosta³
uznany dopiero w 1997 roku, mimo

Bunia

Basko

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 po-
nad 2000 DEM i zabrali go do domu.
To by³ ostatni raz, gdy uczestniczy³
w takiej imprezie, jego papiery zo-
sta³y g³êboko schowane w szufladzie
„na pami¹tkê”, a on sam zacz¹³ ¿ycie
w polsko-niemieckiej rodzinie.

Okaza³o siê, ¿e w czasie waka-
cji 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¿ nieje-
den przejezdny. Najbardziej jednak
lubi jeŸdziæ do Marsza³ek ko³o Tura-
wy. 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 od-
wiedzi to miejsce na przysz³e waka-
cje, bo na razie jest za malutka.

Basko wygl¹da groŸnie: ponad metr
wysokoœci, kilkadziesi¹t kilogramów,
ale z natury jest flegmatykiem. Naj-
bardziej lubi spaæ lub wpatrywaæ siê
w swoj¹ pani¹. S¹ tak ze sob¹ zwi¹-
zani, ¿e bez niej nie chce jeœæ i wpada
w g³êbok¹ depresjê. Ostatnio poje-
chali poci¹giem na ferie do Polski. Nie
podró¿owa³ na gapê, mia³ normalny
„ludzki” bilet. We wszystkich prze-

dzia³ach by³ œcisk i t³ok, a oni
tylko we dwójkê, mimo

¿e tyle miejsc czeka-
³o na odwa¿nych
wspó³pasa¿e-

rów. Œmieszy³o to
Baska – pozory mog¹

a¿ tak myliæ. Gdy by³

dzieckiem wymyœli³ swój w³asny ry-
tua³ przywitalny z dziadkami: wita siê
z nimi dotykaj¹c ich nosem. W cza-
sie jednej z wypraw do Polski, jego
pani Malwina, postanowi³a jechaæ dalej
i wraz z przyjació³mi zobaczyæ Bajka³.
Basko nie mia³ odpowiednich papie-
rów, 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 dziewczy-
na znalaz³a w g³êbokiej Rosji kawa-
³ek cywilizowanego miejsca i zadzwo-
ni³a. Opiekun podsun¹³ psu s³uchaw-
kê do ucha. Malwina przekona³a go,
¿e nie warto tak têskniæ, bo to prze-
cie¿ tylko chwila. Po telefonie Basko
zacz¹³ normalnie jeœæ i odwiedzaæ swo-
ich znajomych z Marsza³ek.

Œwiêta spêdzi w Essen z ca³¹
rodzin¹. Przyjad¹ równie¿ dziadko-
wie z Opola. Znowu bêd¹ razem.
Potem na kolejne spotkanie trzeba
bêdzie czekaæ a¿ do wakacji.

AGNIESZKA MALIK

Tofik Kotulek
Kundelski

Gdyby mog³y przemówiæ okaza³oby siê, ¿e ich
losy s¹ ciekawsze ni¿ niejednego cz³owieka.
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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
romantyk. Zrozumie to najlepiej
Bóbr, Gêœ, z którymi stworzy pod-
stawy 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 negocja-

tora, gdy¿ najwa¿niejsze dla niego
jest harmonijne ¿ycie. S³ucha opinii

innych, dziêki czemu
z ³atwoœci¹ rozwi¹-
zuje konflikty. Nie
nale¿y do szaleñ-
ców, którzy w

jednej chwili zmieniaj¹ historiê. Po-
trzebuje wokó³ siebie ludzi. Jego po-
czucie 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 no-
gach. Wiêcej uwagi powinien poœwiê-
caæ plecom i miednicy.

W¥¯ (23.X-22.XI)
To typ zdobywcy za wszelk¹

cenê. Musi wszystko zg³êbiæ nieza-
le¿nie od poniesionych ofiar. Zali-
cza siê do perfekcjo-
nistów z ambicjami.
Charakteryzuje go
spora intuicja, która
objawia siê zdolno-
œciami przewidywa-
nia. Swego partnera
mo¿e doprowadziæ
do depresji, jeœli jest on od niego
charakterologicznie s³abszy. Umie jed-
nak g³êboko kochaæ i pomagaæ.

UCZUCIA: Nale¿y do zaborczych
partnerów. Zwi¹zek traktuje powa¿-
nie – a¿ do œmierci. Oczekuje ci¹-
g³ych dowodów mi³oœci, które przyj-
muje z eufori¹. Ich brak wyprowa-
dza go z równowagi. Powinien zwi¹-
zaæ siê z Wilkiem, Soko³em lub Nie-
dŸwiedziem.

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 bezapelacyj-

nego zrozumienia. Zna odpowiedzi na
najbardziej nurtuj¹ce pytania. Walczy
o idee, którym poœwiêci³a ¿ycie. Nie
idzie na kompromisy, chocia¿ nie prze-
szkadza jej to otaczaæ siê gronem przy-
jació³. Jest gejzerem energii, dziêki
czemu zapala innych do dzia³añ. Naj-
bardziej lubi spotykaæ siê z ludŸmi ma-
j¹cymi coœ do powiedzenia.

UCZUCIA: Nie jest skora do sta-
³ych zwi¹zków, mimo ¿e uwiel-
bia zwi¹zaæ siê z partnerem.

W mi³oœci jest nieokie³-
zana – z ni¹ mo¿na
odkryæ jak smakuje ¿y-

cie. Lubi skupiaæ na sobie

uwagê. Najchêtniej ³¹czy siê z £o-
sosiem lub Wydr¹.

ZDROWIE: Najwra¿liwsze czê-
œci cia³a to biodra i uda. Ma te¿
k³opoty z w¹trob¹, bo lubi sobie do-
brze pojeœæ.

GÊŒ (22.XII-19.I)
To symbol rozs¹dku i opanowa-
nia. Nigdy nie podejmuje pochop-
nych decyzji. Wiele osób uwa-
¿a, ¿e jest nieczu³a, ale to nie-
prawda. Gdy kogoœ pozna,

obdarza go pe³nym za-
ufaniem. Zawsze ma ja-
kiœ plan do zrealizowa-

nia, do którego konse-
kwentnie 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 emo-
cji. Bóbr bêdzie jej doskona³ym uzu-
pe³nieniem. Jeœli Gêœ zaufa wilko-
wi, po¿ycie na pewno przetrwa
wszelkie burze.

ZDROWIE: Wiele czasu powin-
na 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 du-
sz¹ towarzystwa.
Bez ludzi mo¿e siê
obyæ, ale na krót-
ko. Jej poczucie
sprawiedliwoœci czê-

sto jest przyczyn¹ konfliktów. Chêt-
nie pomaga innym - w ka¿dej chwili
gotowa jest zmieniaæ œwiat. Charak-
teryzuje siê spor¹ tolerancj¹ i po-
czuciem wolnoœci. Nie lubi byæ ogra-
niczana.

UCZUCIA: Najwa¿niejsze jest dla
niej porozumienie duchowe. Ca³a
reszta jest tylko dope³nieniem.
Uwielbia zachwyciæ siê swym part-
nerem. Na udany zwi¹zek mo¿e li-
czyæ z Krukiem i Sow¹ - w niej
znajdzie ostojê sprawiedliwoœci.

ZDROWIE: Miewa k³opoty z kr¹-
¿eniem, która najczêœciej bagateli-
zuje. Do póŸnego wieku powinna
chodziæ na spacery.

WILK (19.II-20.III)
G³êboko skrywa swe uczucia,

mimo ¿e umie g³êboko kochaæ. Oka-
zuje 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. Zwi¹z-
kowi jest gotów poœwiêciæ wszyst-
ko i oczekuje tego samego od part-
nera. Nie lubi mówiæ o mi³oœci. Na
jego falach nadaje Sowa.

SOKÓ£ (21.III-19.IV)
Lubi ci¹g³e zmiany. Broni swe-

go zdania, nawet gdy ju¿ sam wie,
¿e nie jest ono prawdzi-
we. Potrzebuje byæ po-
dziwiany. Nie nale¿y do
wielkich strategów, ale
decyzje podejmuje szyb-

ko. Czasami chce posta-
wiæ na swoim. Przy nim
nie mo¿na siê nudziæ.
Jest równoczeœnie naj-

lepszym przyjacielem i najgroŸniej-
szym wrogiem. Nie staæ go na kom-
promis. Jest przekonany, ¿e œwiat
nale¿y do niego.

UCZUCIE: Nie nale¿y do wier-
nych partnerów, aczkolwiek wyma-
ga tego od swego wybranka. Naj-
lepszy zwi¹zek stworzy z drugim So-
ko³em, który bêdzie podziela³ jego
nadmiar energii. W zwi¹zku z Jele-
niem korzystaæ bêdzie z jego pomy-
s³owoœci. Inspirowaæ bêdzie go rów-
nie¿ 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 spo³ecz-
nych. Mo¿na na niego liczyæ, bo za-
wsze chêtnie s³u¿y pomoc¹, nawet
jeœli robi to bez uœmiechu. W pracy
wa¿niejsza dla niego jest pensja ni¿
stanowisko.

UCZUCIA: Nie lubi przypadko-
wych zwi¹zków. W mi³oœci potrze-
buje poczucia bezpieczeñstwa i od-
dania. Nie nale¿y do typów chwilo-
wych zdobywców. Stworzony jest do
¿ycia z Dziêcio³em. Stabilnoœæ osi¹-
gnie równie¿ z drugim Bobrem.

ZDROWIE: Musi uwa¿aæ na k³o-
poty ¿o³¹dkowe. Czasami zatraca
umiar w jedzeniu i piciu. Ma rów-
nie¿ 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 towarzy-
stwie, wyczuwa nastroje
innych. Jest znakomitym pocieszy-
cielem. Czêsto potrzebuje zmian, bo
sta³oœæ mu nie s³u¿y. Nie mo¿e czuæ
siê skrêpowany. Chêtnie podró¿u-
je. Najwiêksz¹ rozrywk¹ s¹ dla nie-
go potyczki intelektualne. Lubi zg³ê-
biaæ niepoznane, choæ w wielu wy-
padkach robi to pobie¿nie.

UCZUCIA: Zwi¹zek z nim bêdzie
bardzo burzliwy. Nie nale¿y do naj-
wierniejszych partnerów, wiêc mo¿-
na go zatrzymaæ wiecznie zaskaku-
j¹c. Jeœli choæ na chwilê pod¹¿y sa-
motnie, nigdy ju¿ nie wróci. Naj-
lepszy zwi¹zek stworzy z Sow¹, Wy-
dr¹ 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 wy-
budowanie gniazda i dbanie o
bezpieczeñstwo najbli¿szych. In-

tuicyjnie wyczuwa, gdy
dzieje siê komuœ w rodzi-
nie krzywda. Nie umie ¿yæ
bez ludzi i dlatego chêt-
nie przywi¹zuje siê do tych,

co obdarzaj¹ go opiek¹. D³ugo
nabiera zaufania do obcych, za-

nim siê przed nimi otworzy.
Wszelkie niepowodzenia dusi
w sobie.
UCZUCIA: Nale¿y do osób sta-

³ych, którym nie w g³owie przelot-
ne flirty. Zazwyczaj kocha do koñ-
ca, jeœli partner troszczy siê o do-
mowe ognisko. Wspólnie idzie przez
¿ycie z Wilkiem lub Bobrem. Naj-
lepsz¹ harmoniê osi¹gnie jednak z
Wê¿em.

ZDROWIE: Nale¿y do osób bar-
dzo wra¿liwych na ból. Nie za bar-
dzo o siebie dba i dlatego czêsto
ma k³opoty z ¿o³¹dkiem.

£OSOŒ (22.VII-21.VIII)
Musi zawsze brylo-

waæ. Nale¿y do uro-
dzonych przywódców,
którym trudno zaim-

ponowaæ. Nie jest ego-
ist¹, mimo ¿e czêsto tak

w³aœnie jest oceniany. Lubi
obdarowywaæ, aczkolwiek za-

wsze liczy na wdziêcznoœæ. Otacza
siê luksusem i przyjació³mi, którzy
umiej¹ go doceniæ. Zajmuje wyso-
kie stanowiska. Niezale¿nie od za-
wodu zawsze chce staæ na œwiecz-
niku. Nie lubi krytyki.

UCZUCIA: Nale¿y do osób za-
borczych, które chc¹ partnera zag³a-
skaæ na œmieræ. W mi³oœci cechuje
go walecznoœæ po³¹czona z wielkim
uczuciem. W ¿yciu najlepiej zrozu-
mie go £osoœ i Sokó³. Udan¹ przy-
sz³oœæ bêdzie mia³ równie¿ z Jele-
niem.

ZDROWIE: Najczêœciej nie wie-
rzy, ¿e mo¿e go dotkn¹æ jakaœ cho-
roba. Nadmiernie eksploatuje swój
krêgos³up.

NIED•WIED•
(22.VIII-21.IX)

Nale¿y do najbardziej obowi¹z-
kowych ludzi. Rzadko siê spóŸnia i
t³umaczy. Czasami
jednak zbyt wiele
ma pretensji i lubu-
je siê w krytykowa-
niu innych. Jest wy-
magaj¹cy w stosun-
ku do siebie i otoczenia. Stara siê
przewidzieæ najbli¿sz¹ przysz³oœæ, aby
nie pope³niæ g³upich b³êdów. Nigdy
nie dzia³a pod wp³ywem przypad-
kowego impulsu. D¹¿y do spokoj-
nego i dostatniego ¿ycia.

UCZUCIA: Bardzo d³ugo ukrywa
swoje uczucia. Nie lubi siê deklaro-
waæ, gdy nie jest pewien. Pod ma-
sk¹ zimnego cynika kryje siê wielki

PRZYSMAKI „PANORAMY”

PRZYSTAWKA WIGILIJNA
WÊGORZ WÊDZONY

W ZALEWIE OCTOWEJ

1,5 kg wêdzonego wêgorza bez
skóry, podzielonego na 8-10 porcji,
zalewa: szklanka octu (10%), 10 zia-
ren ziela angielskiego, 4 liœcie lau-
rowe, 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 za-
grzaæ w piekarniku. Nastêpnie prze-
³o¿yæ do s³oika, zalaæ wrz¹c¹ za-
lew¹, s³oik zakrêciæ, odwróciæ do góry
dnem i zostawiæ do wystygniêcia.

DESER WIGILIJNY
PIERO¯KI MOJEJ MAMY
Z SUSZONYMI ŒLIWKAMI

Ciasto na pierogi, suszone œliw-
ki kalifornijskie – 1 paczka, suszone
œliwki polskie z pestk¹ – ok. 20 dag.

 Œliwki z pestk¹ namoczyæ chwi-
lê w gor¹cej wodzie z odrobin¹ rumu.
Ods¹czyæ na sitku, wybraæ pestki i
przekroiæ na pó³. Do ka¿dej œliwki ka-
lifornijskiej w³o¿yæ kawa³ek œliwki mo-
czonej w rumie. Ciasto cienko roz-
wa³kowaæ, wykrawaæ szklank¹ kr¹¿-
ki. Na ka¿dy na³o¿yæ po jednej œliw-
ce i dok³adnie zlepiæ brzegi ciasta.
Gotowaæ w lekko osolonej wodzie
ok. 8 minut.

Mo¿na podawaæ prosto z wody,
polane roztopionym mas³em lub lek-
ko obsma¿one na maœle.

WIGILIJNA PRZYSTAWKA
MUS ZE SZCZUPAKA

W WÊDZONYM £OSOSIU

Proponuje IWONA CEBULA,
wspó³w³aœcicielka restauracji
„Starka” w Opolu

Kilogram tuszy szczupaka, 30
dag wêdzonego ³ososia w pla-
strach, pó³ szklanki œmietany (30%),
3 ¿ó³tka, pêczek koperku, 5 ³y¿ek
oleju, sól, pieprz, do przybrania: pla-
sterki 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 do-
daæ koperek, ¿ó³tka, sól i pieprz –
dok³adnie wyrobiæ. Na koniec do-
daæ ubit¹ œmietanê i delikatnie wy-
mieszaæ. W garnku zagotowaæ lek-
ko osolon¹ wodê. Ga³kownicê do
lodów wysmarowaæ olejem, wype³-
niæ musem rybnym, zanurzyæ we
wrz¹tku i gotowaæ ok. 10 min. na-
stêpnie delikatnie wyjmowaæ kulki,
dok³adnie obtoczyæ plastrami wê-
dzonego ³ososia. U³o¿yæ na tale-
rzu, przybraæ plasterkami cytryny i
ga³¹zkami koperku.
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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 sa-
niami zaprzê¿onymi w reny z da-
lekiej pó³nocy. Pojawi siê tylko u
grzecznych dzieci o ró¿nych porach.
Wieczorem wskoczy przez balkon
lub okno, by nie budziæ najm³od-
szych, które zasnê³y zmêczone ocze-
kiwaniem. Znowu rodzice bêd¹ siê
chwaliæ, ¿e go widzieli.

W niemieckich domach dzieci
znajduj¹ prezenty w wielkich œwi¹-
tecznych skarpetach, przypiêtych przy
³ó¿eczkach lub na kominkach. Daw-
niej na drutach „sztrykowa³y” je bab-
cie. Dziœ kupuje siê je w marke-
tach. Gdy skarpety rodzice wyci¹-
gaj¹ po rocznej przerwie ze schow-
ka, dzieciom oczy zaczynaj¹ b³ysz-
czeæ – zbli¿a siê czas œwi¹t.

W Niemczech Miko³aj ma wiê-
cej czasu na odwiedziny, bo czêsto
przybywa 5 grudnia. Aaron Syrb, stu-
dent 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. Wie-
czorem 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 ¿ycze-
nie, dmuchaj¹ i piórko mknie do
Miko³aja i jego pomocników. We-
ronika Blaum z Frankfurtu, której
rodzice mieszkali kiedyœ w Prósz-
kowie, wymyœli³a ¿e rozpruje podusz-
kê, by mieæ mnóstwo piórek. Ku

jej zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e w
poduszkach nie ma pierza tylko skrê-
cone nowoczesne silikony. Piórko
wyci¹gnê³a wiêc z puchowej kurtki
taty.

Dzieci marz¹, aby zobaczyæ bro-
dacza z kreskówek, wiêc przygoto-
wuj¹ seriê pu³apek: miskê z wod¹
pod drzwiami, sznurek, ¿eby siê po-
tkn¹³, system skomplikowanych
dzwonków. ̄ ycie Miko³aja nie jest
³atwe.

Marta Kulesza z Turawy te¿
pracowa³a w Niemczech jako opie-
kunka ma³ej dziewczynki.

– Zaskoczeniem jest to, ¿e nie
ma tu specjalnych przygotowañ do
œwi¹t. Nikt nie szaleje tu ze sprz¹-
taniem i zakupami. Za to wszyscy
piek¹ ciasteczka – wspomina. – Ro-
dzice razem z dzieæmi pracuj¹ nad
maleñkimi zdobieniami. S³odkoœci
musz¹ byæ gotowe przed pierwsz¹
niedziel¹ adwentu.

Innym szaleñstwem jest zdobie-
nie okien, domów, ogrodzeñ, mon-
towanie oœwietleñ. Nieznanym w
Polsce obyczajem jest zapalanie czte-
rech œwieczek na wieñcu adwento-
wym w ka¿d¹ z kolejnych niedziel
adwentu.

KALENDARZE Z PYCHOTK¥
Danka Krylska z Opola opieko-

wa³a siê w Duisburgu dwójk¹ ch³op-
ców. W adwencie s³uchali kolêd.

Ka¿dy dom by³ oœwietlony. Od
1 do 24 grudnia Darius i Hel-
mut otwierali kolejne okienka
w kalendarzach adwentowych,
wyjadaj¹c ukryte tam czekolad-
ki. Czasami zdarza³a siê nawet
ma³a zabawka.

Niektóre kalendarze adwen-
towe ukryte maj¹ karteczki z
poradami, np. co zrobiæ z orze-
cha  w³oskiego – œrodek zjeœæ,
skorupki pomalowaæ na srebr-
no lub z³oto, skleiæ i zawiesiæ

na choince.
Doroœli pamiêtaj¹ po latach ka-

lendarze robione rêcznie przez ko-
goœ z rodziny z cienkich deseczek,
kartonu i kolorowych tkanin. Pi-
sarz i dziennikarz Matthias Kne-
ip, pracownik Instytutu Niemiec-
ko-Polskiego w Darmstadt, wyk³a-
dowca 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.

GRZANE WINO I ANIO£Y
Barbara Soliñska z Komprachcic

od kilku lat w niemieckiej rodzinie
opiekuje siê Mart¹.

– Bardzo lubiê weinachtsmark-
ty, œwi¹teczne kiermasze, które prze-
wa¿nie trwaj¹ a¿ do 23 grudnia. Wie-
czorami wszyscy spotykaj¹ siê z przy-
jació³mi przy grzanym winie. Nie bra-
kuje kie³basek przyrz¹dzanych na
wiele sposobów i nerek wo³owych,
które mo¿na spróbowaæ tylko w tym
czasie – opowiada Basia. – Nikomu
nie przeszkadza brak œniegu. Wszê-
dzie krêc¹ siê anio³y.

BEATA D¯ON

Mali Niemcy nie pisz¹ listów do œwiêtego. Bior¹ piórko, myœl¹ ¿yczenie,
dmuchaj¹ i piórko mknie do Miko³aja i jego pomocników.

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 bo-
daj roku by opolski mistrz fotografii nie

przywióz³ ze œwiata jakiejœ znacz¹cej na-
grody. Wygrywa³ konkursy i wystawy fo-
tograficzne w Moskwie, Petersburgu,
Sztokholmie, Rydze, Berlinie. Sukcesy
i zagraniczne splendory Glauera spo-
wodowa³y, i¿ sta³ siê najpopularniejszym
opolskim fotografikiem. Bogaci i wp³y-
wowi opolanie szczycili siê portretowy-
mi 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 Œl¹-
sku, fotografuj¹c m³ode dziewczyny w
regionalnych strojach, starki w mazelon-
kach, 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 wy-
konywania fotografii szpiegowskich.

Glauer fotografowa³ ludzi prostych,
ale tak¿e i wielkich tego œwiata – cesa-
rza Wilhelma II i czeredê pomniejszych
ksi¹¿¹t, prezydenta Friedricha Eberta,
noblistê Gerharta Hauptmanna, wro-
c³awskiego metropolitê kardyna³a Ber-
trama, feldmarsza³ka – prezydenta
Paula von Hindenburga, Adolfa Hitle-
ra i jego kompatriotów.

Dom przy ówczesnej Krakauerstras-
se 34a by³ nie tylko pracowni¹ znako-
mitego fotografika. By³  tak¿e salonem
sztuki i swoistym klubem dyskusyjnym,
do którego na dysputy zachodzili opol-
scy ludzie nauki i kultury. Centraln¹ po-

staci¹ tych dysput by³ gospodarz impro-
wizuj¹cy na fortepianie, nikn¹cy w cy-
garnianym dymie i z maestri¹ opowia-
daj¹cy pieprzne dowcipy.

Bywali w salonie Glauera literaci
Nowinski, Niekrawietz i Koehler, który
po latach utrwali³ dom Glauera we wspo-
mnieniach. Bywa³ zapewne m³ody ra-
bin Baeck, pracuj¹cy wówczas nad
œwietn¹ rozpraw¹ o istocie judaizmu,
bywali i inni nie godz¹cy siê na nijakoœæ
i marazm panuj¹cy w gnuœnym zurzêd-
niczonym Opolu.

Schy³ek ¿ycia znakomitego fotogra-
fika by³ smutny. Straci³ ukochan¹ ¿onê,
ze smutkiem i ¿alem obserwowa³ po-
cz¹tki rz¹dów hitlerowskich i kres daw-
nego tolerancyjnego Opola. Nie ucie-

szy³ go nawet urz¹dzony hucznie ju-
bileusz pó³wiecza pracy artystycznej.
Zmar³ w sierpniu 1935 roku, dwa ty-
godnie po swych 68 urodzinach. Po-
chowany zosta³ obok ¿ony na cmen-
tarzu przy Wroc³awskiej.

Niewiele dziœ zosta³o w Opolu po
Maxie Glauerze. Grób artysty znisz-
czono po wojnie, na miejscu jego
domu stoi dziœ sklep spo¿ywczy, spu-
œcizna artystyczna zosta³a rozproszo-
na. I tylko kilkanaœcie fotografii za-
mieszczonych w ksi¹¿ce Wasylew-
skiego „Na Œl¹sku Opolskim’’ przypo-
mina o artystycznym kunszcie jednej
z najbardziej legendarnych postaci
dawnego Opola.

MB

Na jego grobie stoi sklep spo¿ywczy

S¹ takie
momenty,
gdy Œwiêty
Miko³aj
wzbudza
hiseriê

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

Do Pinokia przyszed³ Miko-
³aj. Rozda³ wszystkim w domu
prezenty i rozmawia z Pino-
kiem:

- 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. Otwie-
ra 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...”.
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– Co to jest traktat lizboñski,
czego i kogo dotyczy oraz dla-
czego nie jest ³atw¹ lektur¹?
– Traktat lizboñski jest odpo-

wiedzi¹ na potrzeby i problemy
rozszerzonej Unii Europejskiej.
Zmiany instytucjonalne i organiza-
cyjne, które wprowadza, usprawniaj¹
jej funkcjonowanie. Wp³ywaj¹ one
na ¿ycie ka¿dego obywatela UE.
Traktat lizboñski jest bardzo obszer-
nym dokumentem, licz¹cym ponad
300 stron i reguluj¹cym bardzo wiele
obszarów dzia³ania wspólnot euro-
pejskich. 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 trak-
tat lizboñski wszed³ w ¿ycie?
– Po kilkuletniej walce europej-

skich polityków i pokonaniu wielu
przeszkód – wszed³ w ¿ycie 1 grud-
nia. Wczeœniej musia³o go ratyfiko-
waæ wszystkie 27 pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej.

– Czy Europa w obecnym sta-
nie potrzebuje na pewno
traktatu lizboñskiego? Czy
zwiêkszy siê dziêki temu jej
znaczenie na arenie miêdzy-
narodowej?
– 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: przewodni-
cz¹cego Rady Europejskiej, który

bêdzie reprezentowa³ UE na ze-
wn¹trz, oraz wysokiego przedstawi-
ciela Unii ds. zagranicznych i bez-
pieczeñstwa, Unia bêdzie przema-
wia³a jednym g³osem, przez co jej
si³a oddzia³ywania powinna znacz-
nie wzrosn¹æ.

– Czy zadaniem traktatu jest
stworzenie europejskiego su-
perpañstwa?
– Zasadniczym zadaniem trak-

t a tu jes t wzmocnien ie 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 su-
perpañstwa. I choæ traktat zawiera
listê wartoœci, na których opiera
siê Unia, a tak¿e jej celów i kom-
petencji, nie ma w nim wzmian-
ki na temat hymnu lub flagi UE
– podstawowych atrybutów ka¿-
dego pañstwa.

– Wejœcie w ¿ycie traktatu li-
zboñskiego oznacza zmiany,
które na pewno odczuj¹ euro-

pejscy obywatele, jakie to
zmiany?
– Wraz z momentem wejœcia w

¿ycie traktatu, obywatele Unii zy-
skuj¹ prawo tzw. europejskiej ini-
cjatywy obywatelskiej, co oznacza,
¿e mog¹ zwracaæ siê do Komisji
Europejskiej z propozycjami wpro-
wadzenia nowych przepisów praw-
nych lub zmiany istniej¹cych. Ponad-
to dziêki nadaniu Karcie praw pod-
stawowych statusu aktu
prawnie obowi¹zuj¹cego
zagwarantowano obywa-
telom UE lepsz¹ ochro-
nê ich praw osobistych,
obywatelskich, politycz-
nych, ekonomicznych i so-
cjalnych. Wielka Brytania
i Polska uzyska³y przyjê-
cie dodatkowego protoko³u do Kar-
ty, na mocy którego obywateli tych
krajów nie bêd¹ obejmowa³y postê-
powania przed Europejskim Trybu-
na³em Praw Cz³owieka.

– Co jeszcze reguluje traktat?
– Kwestie wzajemnego wspar-

cia pañstw cz³onkowskich w przy-
padku wystêpuj¹cych na obszarze UE
klêsk ¿ywio³owych lub katastrof spo-
wodowanych przez cz³owieka, takich
jak powódŸ lub po¿ary lasów. Trak-
tat 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 zwal-
czanie terroryzmu.

– Istniej¹ jednak w¹tpliwoœci,
czy nie zostanie os³abiona
zdolnoœæ pañstw cz³onkow-
skich do prowadzenia nieza-
le¿nej polityki zagranicznej.
– Wprowadzone przez traktat

zmiany maj¹ na celu
wp³yniêcie na postrzega-
nie UE przez inne pañ-
stwa œwiata jako spójnej
ca³oœci. Podejmowane na
szczeblu europejskim
dzia³ania i decyzje pre-
zentowane bêd¹ œwiatu
jednym g³osem. Stworze-

nie wspólnej polityki zagranicznej
w stosunku do pañstw trzecich nie
oznacza jednak, ¿e pañstwa cz³on-
kowskie trac¹ prawo do kreowa-
nia w³asnej polityki zagranicznej,
która jest zreszt¹ jednym z najwa¿-
niejszych atrybutów suwerennego
pañstwa.

– Jakie ulepszenia w obszarze
wymiaru sprawiedliwoœci i
spraw wewnêtrznych wpro-
wadza traktat lizboñski?
– Dziêki postanowieniom trak-

tatu z Lizbony mo¿liwa bêdzie sku-
teczniejsza walka z przestêpczoœci¹

miêdzynarodow¹, nielegaln¹ imi-
gracj¹, przemytem ludzi i broni.
Kwestie te s¹ szczególnie wa¿ne z
punktu widzenia Polski, poniewa¿
jej wschodnia granica jest jednocze-
œnie 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, któ-
ry umo¿liwia pañstwom cz³onkow-
skim odst¹pienie od zasad sprzecz-
nych z podstawowymi normami jego
wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach
karnych.

– Jakie g³ówne zmiany insty-
tucjonalne wprowadza traktat
lizboñski?
– Poza utworzeniem nowych

stanowisk przewodnicz¹cego Rady
Europejskiej oraz wysokiego przed-
stawiciela Unii ds. zagranicznych
i bezpieczeñstwa (którym bêdzie
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Eu-
ropejskiej) , traktat lizboñski
wzmacnia te¿ rolê Parlamentu Eu-
ropejskiego w procesie podejmo-
wania decyzji. Ponad 40 nowych
obszarów, w tym: rolnictwo,
polityka energetyczna, imigracja i
unijne fundusze bêdzie podlegaæ
procedurze wspó³decydowania
unijnej rady ministrów i Parlamen-
tu Europejskiego. Parlament zy-
skuje te¿ ostatnie s³owo w spra-
wie bud¿etu UE. Jednoczeœnie
traktat nadaje Radzie Europejskiej
pe³en status instytucji unijnej i
dookreœla jej rolê. Rada UE, g³ów-
na instytucja prawodawcza UE,
bêdzie czêœciej przyjmowaæ akty
prawne i decyzje wiêkszoœci¹ g³o-
sów (a nie – jak dotychczas –
jednomyœlnie), co skróci i upro-
œci proces legislacyjny.

Rozmowa z Ewelin¹ Markowsk¹, konsultantk¹ Punktu
Informacyjnego Europe Direct-Opole
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