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kazany nieprawomocnie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności
Andrzej Lepper doznał swoistej iluminacji i ogłosił na antenie TVN, że

czasy mamy znów stalinowskie. Asumptem do wyrażenia mocnej opinii
ma być sposób sądzenia Stanisława Łyżwińskiego, z którym przewodniczący
Samoobrony podzielił wokandę w sprawie seksafery. Niegdysiejszy poseł spotykał się z wymiarem sprawiedliwości za kratami aresztu, ponieważ ze względu
na stan zdrowia nie mógł być transportowany do budynku sądu. Po ogłoszeniu
wyroku wyjechał jednak na wolność w karetce pogotowie, co pozwala stwierdzić,

%XB NJFTJƾDF UFNV *OTUZUVU
1PTUǋQPXBOJB 5XÓSD[FHP [ PE[J 
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SVDIPNPǧǀXSB[['VOEBDKƾ;BNLV
,TJƾǻƾU/JFNPEMJǝTLJDI;OBMFǺMJTJǋ
KVǻQPUFODKBMOJOBCZXDZ/JFLUÓS[Z[
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że konkluzja Leppera jest grubo przesadzona. Za Stalina, jeśli Łyżwiński opuściłby
już więzienie, to w samochodzie całkiem innego przeznaczenia. Podążającym w
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niewiadomym kierunku.
Koszmarne porównanie przywołuje z humorystycznej pamięci zgoła inne
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czasy, z których stalinowski aparat bezpieczeństwa czerpał bez ograniczeń.
Bohater wielu dowcipów agent Styrlitz po wielogodzinnych torturach, mających
na celu wydobycie z jego pamięci kontaktów i adresów, został wrzucony do
celi. Po chwili strażnik zagląda przez judasza. Styrlitz tłucze głową o ścianę,
powtarzając niczym mantrę: muszę sobie przypomnieć, muszę, bo ci szaleńcy
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mnie zabiją!
Mentalność Leppera przetrwa jeszcze długo partię, którą zbudował na
populistycznej bazie, nawet gdy podobne porównania będą coraz bardziej bez
sensu. Czasy zmieniają się bowiem przeważnie nie do poznania. Zeznający
przed sejmową komisją hazardową Ryszard Sobiesiak również zapadł na
absolutną amnezję i na każde pytanie odpowiadał: nie wiem, nie pamiętam,
ewentualnie od czasu do czasu – nie powiem. Odmieniło mu się dopiero, gdy
postawił na swoim i doprowadził do utajnienia przesłuchania. Wychylający
się zza zamkniętych drzwi członkowie komisji zdradzali, że słynny „Rychu”
z podsłuchów Kamińskiego dzieli się teraz wiedzą wyczerpująco, a nawet
barwnie się rozkręcił.
Zachowanie Sobiesiaka było zrozumiałe i zarazem zaskakujące. Wchodząc
do gmachu parlamentu, nie omieszkał nazwać dziennikarzy swołoczą. Trzeba
więc przyjąć do wiadomości, że nie miał ochoty nawet na krótkie pogawędki w
obecności tak szemranego towarzystwa. Jednoznacznie przy tym zauważył, że
w dzisiejszych czasach obok dziennikarzy winę za wszystko nie ponoszą już
Żydzi i cykliści. Za sprawców afery hazardowej uznał – oprócz wymienionych
na sejmowych schodach – szefa CBS, pogrążonych w ciągłych rozgrywakach
polityków oraz tępych urzędasów, którzy utrudniają mu życie.
W pierwszych słowach wygłoszonego przed komisją oświadczenia
boss hazardowego biznesu przedstawił się jako człowiek ze wszech miar
uczciwy, jako przedsiębiorca dający pracę wielu ludziom, a w zamian za
to niszczony przez polityczną i państwową machinę. Skoro nie skorzystał
z okazji, żeby wejść z komisją w dialog, czyli przekonać opinię publiczną
do swej niepośledniej szlachetności, musi chyba mieć wyjątkową alergię
na swołocz z kamerami.
Chwilowe uczulenie wywołali u Sobiesiaka również członkowie komisji. Kończąc atakującą mowę. ostrzegł: „Nie zmusicie mnie do udziału w
waszej grze na waszych warunkach”. Po przerwie zmienił jednak zdanie i
gdy drzwi przed ciekawską opinią zostały zatrzaśnięte, zdecydował się na
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W jednym z podopolskich domów
zabezpieczono ponad tysiąc roślin
marihuany. Czarnorynkowa wartość
narkotyku to ponad milion złotych. Zatrzymano dwóch mieszkańców Opola
- za uprawę i wytwarzanie narkotyku
grozi im kara do 15 lat pozbawienia
wolności.
Na miejscu policjanci zastali 31 i 41latka „pracujących nad swoją uprawą”.
Plantacja zajmowała trzy pomieszcze-

daleko idące ustępstwa, czym doprowadził do zadowolenia nawet posłankę
Beatę Kempę.
Prace komisji hazardowej dobiegają końca. Z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, że podobnie jak poprzednie tzw. sejmowe organy

nia domku, była bardzo profesjonalnie
przygotowana i wyposażona w oświetlenie i system nawadniania. Policjanci
zabezpieczyli ponad tysiąc roślin konopi
indyjskiej, kilka kilogramów suszu oraz

śledcze, zespół pod przewodnictwem Mirosława Sekuły nic albo niewiele
wyjaśni. W tym zakresie Sobiesiak miał rację, wypominając komisji w żywe
oczy, że miliony z jego podatków są marnotrawione na bezefektowne obrady.
Z naszych podatków także.

kilkanaście worków z suchymi łodyga-
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mi. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni zajmowali się tym procederem
od dłuższego czasu.
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PRZESTĘPCY
Seria napaści na kobiety, w tym na tle seksualnym,
rozpoczęła się 9 stycznia br. w Zielonej Górze.
Doszło w sumie do 10 napadów. Pięć z nich miało miejsce w Zielonej Górze, pozostałe w Świdnicy, Lubsku,
Wschowie, Krośnie Odrzańskim i Leśniowie Wielkim.
Policja dysponuje sześcioma portretami pamięciowymi
sprawców. Został także ustalony profil DNA sprawcy
jednej z napaści w Zielonej Górze. W lubuskim garnizonie obowiązuje stan podwyższonej gotowości. W
ciągu doby nad bezpieczeństwem mieszkańców Zielonej
Góry i okolic czuwa ok. 150 policjantów, zarówno umundurowanych, jak i pracujących po cywilnemu.
DZIESIĘĆ LAT
TEMU NA OPOLSZCZYŹNIE POLICJA TEŻ
ZOSTAŁA POSTAWIONA W STAN NADZWYCZAJNEJ GOTOWOŚCI
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 MBUB  [ D[FHP QSBXJF E[JF
XJǋUOBǧDJF TQǋE[J X XJǋ[JF
OJBDI 1JFSXT[Z SB[ TUBOƾ QS[FE
TƾEFN[BHXBUKBLPOJFMFUOJX
3 $[UFSZ OBTUǋQOF XZSPLJ NJBZ
QPEPCOƾLXBMJêLBDKǋ HXBU QSÓCB
HXBUV HXBU[DJǋǻLJNVT[LPE[F
OJFN DJBB 1P LPMFKOZDI PETJBE
LBDI 4[D[FQBO 8 TUBXB TJǋ OB
XPMOPǧDJDPSB[CBSE[JFKBHSFTZXOZ
-VE[JF[1JPUSPXJD/ZTLJDI EPLƾE
XSBDB QP XZSPLBDI  PQPXJBEBKƾ 
KBL CF[DFSFNPOJBMOJF OBHBCZXB
LPCJFUZ QPEHMƾEBKFXJFD[PSBNJX
NJFT[LBOJBDI  QPELSBEB TDIOƾDƾ
OBQPEXÓS[BDIEBNTLƾCJFMJ[Oǋ
4JFEFNOBǧDJF NJFTJǋDZ UFNV
4[D[FQBO 8 PQVǧDJ ;BLBE ,BS
OZ X (SPELPXJF 0ETJFE[JB UV
QJǋǀJQÓSPLV XUZND[UFSZMBUB 
LUÓSZDI XZLPOBOJF PEXJFTJ TƾE 
QPOJFXBǻ LPS[ZTUBKƾD [ XBSVOLP
XFHP [XPMOJFOJB HXBDJDJFM [OÓX
[BBUBLPXB
8OJFE[JFMǋ TJFSQOJBS 
[BHJOǋB8BEZTBXB4 NJFT[LBO
LB TƾTJBEVKƾDFHP [ 1JPUSPXJDBNJ
,BLPXB1PEXÓDIEOJBDICF[TLV
UFD[OZDIQPT[VLJXBǝ [BUS[ZNBOP
4[D[FQBOB81S[Z[OBTJǋEPNPS
EFSTUXBJ[BQSPXBE[JQPMJDKBOUÓX
EPNJFKTDB HE[JFVLSZDJBP,JMLB
HPE[JOQÓǺOJFKQPXJFE[JB ǻF[BCJ
UFǻJOOƾLPCJFUǋ8E[JLJNQBSLV
OB PCS[FǻBDI 0UNVDIPXB FLJQB
ǧMFED[B XZEPCZB TQPE XBSTUXZ
[JFNJJUSBXZSP[LBEBKƾDFTJǋ[XP
LJ,SZTUZOZ$ LUÓSFK[OJLOJǋDJFSP
E[JOB[HPTJBQS[FENJFTJƾDFN
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MFUOJB8BEZTBXBƦQPHOBB
X OJFE[JFMǋ SBOP LSPXZ OB QPQF
HFFSPXTLJFQBTUXJTLPX,BLPXJF
,JFEZ X QPS[F PCJBEV [XJFS[ǋUB
XSÓDJZ TBNF EP PCPSZ  NBULB
8BEZTBXZXT[D[ǋBBMBSN,JMLB
EOJ XD[FǧOJFK DÓSLB PQPXJFE[JBB
NBUDF  ǻF 4[D[FQBO 8 QPEKFDIB
EPOJFKOBƾLǋSPXFSFNJ[BD[ƾTJǋ
POBOJ[PXBǀ6DJFL HEZXQPCMJǻV
QPKBXJTJǋKBLJǧE[JFDJBL
;BOJN X ,BLPXJF J X 1JP
USPXJDBDI /ZTLJDI QPKBXJZ TJǋ
SBEJPXP[Z  LUPǧ [ NJFKTDPXZDI
QS[ZQPNOJB TPCJF  KBL OJFEBXOP
4[D[FQBO8DIXBMJTJǋ JǻXXJǋ
[JFOJVQS[FT[FEQPS[ƾEOƾT[LPǋJ
UFSB[QPUSBê UBL [BDJFSBǀ QP TPCJF
ǧMBEZ  ǻF ǻBEOB QPMJDKB OJF [BQSP
XBE[JHP[QPXSPUFN[BLSBUZ*OOZ

PQPXJFE[JB  KBL 4[D[FQBO CJFHB
OJFEBXOP OBHP QP DNFOUBS[V
"MCPKFǺE[JSPXFSFNQPPLPMJD[
OZDIXJPTLBDIJFLTQPOPXBQS[FE
E[JFXD[ZOLBNJ[BXBSUPǧǀSP[QPS
LB,UPǧ[FTUBST[ZDIEPS[VDJ ǻFX

NVLBKEBOLJ
m 8 NPNFODJF [BUS[ZNBOJB
CZ CBSE[P TQPLPKOZ m PQPXJBEB
TJFSǻBOU3PNBO4US[ǋQB[XZE[JBV
LSZNJOBMOFHP OZTLJFK LPNFOEZ
m 0ǧXJBED[Z  ǻF OJD [FHP OJF
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QP[PTUBZXHSPELPXTLJNXJǋ[JF
OJV [OBKEVKFTJǋPEQJTV[BTBEOJF
OJBXZSPLV[BOBKCBSE[JFKCSVUBMOZ
HXBU LUÓSFHPEPQVǧDJTJǋX
S 6QBUS[Z TPCJF OB EXPSDV 1,4
X 0UNVDIPXJF VD[FOOJDǋ T[LPZ
[BXPEPXFK8T[FE[BOJƾEPBV
UPCVTV(EZE[JFXD[ZOBXZTJBEB
OB QS[ZTUBOLV X 1JPUSPXJDBDI 
QS[FDJƾKFKESPHǋJVEFS[ZQJǋǧDJƾ
X UXBS[ 1PUFN EPLPOB XJFMP
LSPUOFHPHXBUV [NVT[BEPXZ
SBêOPXBOZDI QP[ZDKJ TFLTVBMOZDI
JEPNJPǧDJGSBODVTLJFK/BLPOJFD
[BDJƾHOƾPêBSǋ EP PCPSZ [NZ KFK
LSFX[UXBS[ZJPTUS[FH ǻF[BCJKF 
KFǧMJLPNVǧPQPXJF DPKƾTQPULBP
4BOJBKƾDƾTJǋE[JFXD[ZOǋEPTUS[FHMJ
OBESPE[FǻPOJFS[F801%[JǋLJ
UFNVQS[FTUǋQDB[PTUBTDIXZUBOZ
OJFNBMOBNJFKTDV[CSPEOJ0US[Z
NBLBSǋEXVOBTUVMBUQP[CBXJFOJB
XPMOPǧDJ8JFS[ƾDZXTLVUFD[OPǧǀ
SFTPDKBMJ[BDKJ TǋE[JB [ 8ZCS[FǻB
4[D[FQBO8PETJBEZXBXZSPLX
T[UVNTLJNXJǋ[JFOJV EBSPXBNV
KFEOƾUS[FDJƾLBSZ
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m5BLJNBNZUVUBK[XZD[BKmNÓXJ
EZSFLUPS6SCBǝTLJmǻFKFǧMJTLB[BOZ
OJFNBEPLPHPQPKFDIBǀ UPOJFXZ
DIPE[JXDBMF[BNVS4[D[FQBOB8
UZMLPOBQPD[ƾULVPECZXBOJBXZ
SPLVPEXJFE[JBS[FLPNBLPOLVCJ
OBPSB[TJPTUSB1ÓǺOJFKKVǻOJLUOJF
DIDJB[OJNVUS[ZNZXBǀLPOUBLUV
%[JǧPCMFXBKƾNOJFQPUZ HEZQPNZǧMǋ 
DPNPHPTJǋ[EBS[Zǀ HEZCZNQPEQJ
TB4[D[FQBOPXJQS[FQVTULǋ
1POJFXBǻ X PTUBUOJDI EOJBDI
EZSFLUPS D[ǋTUP HPǧDJ V TJFCJF
QS[FETUBXJDJFMJNFEJÓX US[ZNBX
QPHPUPXJVOBCJVSLVCSPT[VSǋ X
LUÓSFKQSPG-FX4UBSPXJD[TUXJFS
E[J ǻFUFSBQJBPTÓCVKBXOJBKƾDZDI
TFLTVBMOF [BCVS[FOJB  LUÓSF QSP
XBE[ƾ EP OBSVT[FOJB QSBXB  KFTU
EVHPUSXBB NVTJCZǀQSPXBE[POB
QS[F[XZTPLJFKLMBTZTQFDKBMJTUÓXJ
XZNBHB EVǻZDI OBLBEÓX êOBO
TPXZDI %ZS 6SCBǝTLJ PED[ZUVKF
Uǋ EJBHOP[ǋ J EPEBKF  ǻF PELƾE
4[D[FQBO8QPSB[QJFSXT[ZTUBOƾ
QS[FETƾEFN OJLUOJFQPNZǧMBP
UZN ǻFCZHPMFD[Zǀ[BNJBTUJ[PMP
XBǀ NJǋE[Z LPMFKOZNJ OBQBEBNJ
T[BMFǝTUXB
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%ZSFLUPS ;BLBEV ,BSOFHP X
(SPELPXJFNÓXJ ǻFDFMBOS LUÓSƾ
[BKNPXB4[D[FQBO8 OBEBMQJǋLOJF
QBDIOJF KFTUXOJFKJEFBMOZQPS[ƾEFL
m KBLCZ EBXOZ MPLBUPS QS[FLB[B
OBTUǋQDPN[BNJPXBOJFEPIJHJFOZ
4[D[FQBO8[BXT[FCZQS[FTBEOJF
D[ZTUZ JEFBMOJFXZHPMPOZ MVCJEPCSF
LPTNFUZLJ(EZEBXBXZDIPXBX
DZ QJFOJƾE[F OB CVUZ  UP QBSǋ SB[Z
QS[ZQPNJOB ǻFCZLVQJǀXZƾD[OJF
"#40-8&/58*ġ;*&//&+4;,0: êSNPXF BEJEBTZ J LPOJFD[OJF CJBF
-VCJJNQPOPXBǀ,JMLBEOJQP[XPM
8 BLUBDI 4[D[FQBOB 8  LUÓSF OJFOJVQS[ZKFDIBEP(SPELPXBPEF
CSBǀQP[PTUBƾD[ǋǧǀ[BQBUZ[BQSBDǋ
XXJǋ[JFOOFKQSBMOJ LUÓSƾQS[F[MBUB
PELBEBOPNVOBLPODJF1S[ZXJÓ[
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[F TPCƾ XZTUS[BPXƾ CMPOEZOLǋ  [
Co czwarta kobieta na Wyspach Brytyjskich padła oﬁarą gwałtu. Takie
szokujące wyniki przynoszą badania organizacji Havens zajmującej się
HBUVOLV UZDI  LUÓSF PGFSVKƾ VTVHJ
przemocą wobec kobiet - podaje Polskie Radio Londyn.Dwadzieścia
OBQPCPD[BDIT[PT
pięć procent badanych przyznało, że uprawiało seks wbrew swojej woli.
.JNPǻFQS[F[QJǋǀJQÓSPLV
Autorzy badań podkreślają, że zmuszanie do stosunku kwaliﬁkuje się jako gwałt, nawet jeśli kobieta uprawia seks z mężem czy narzeczonym.
4[D[FQBO8OJFTQSBXJBX(SPE
Sondaż pokazuje też, że co piąta zgwałcona nie zdecydowałaby się na zgłoLPXJF QSPCMFNÓX  BOJ SB[V OJF
szenie przestępstwa na policję.
PUS[ZNBQS[FQVTULJ

NPEPǧDJ4[D[FQBOHXBDJOBXFU
LVSZXHPTQPEBSTLJDIPCFKǧDJBDI 
BǻQBEBZOJFǻZXF
1PMJDKBQS[F[EXBEOJQS[ZQP
NPDZQPHSBOJD[OJLÓX PDIPUOJLÓX
[FTUSBǻZQPǻBSOFKJNJFT[LBǝDÓX
XTJD[FTBBPLPMJDǋXQPT[VLJXB
OJV ǧMBEV 8[NPDOJPOP PDISPOǋ
QS[FCJFHBKƾDFKXQPCMJǻVHSBOJDZ[
$[FDIBNJ 0CTUBXJPOP XT[ZTULJF
PQVT[D[POFXFXTJSVEFSZ
4[D[FQBOB8EPQBEMJNJFT[LBǝ
DZXTJ BDIXJMǋQÓǺOJFKD[FLBKƾDZ
OBTLSBKVXJPTLJQPMJDKBODJ[BPǻZMJ

[SPCJ BVLSZXBTJǋ[FTUSBDIV CP
XJFE[JB ǻFXT[ZTDZHPT[VLBKƾ
$JBP8BEZTBXZƦTQPD[ZXB
PQPEXBSTUXƾQS[FHOJZDIMJǧDJJ
USBXZ OBLBXBLVQPMOFHPOJFVǻZU
LVPQJFSBKƾDFHPTJǋP[BHBKOJL%P
NJFKTDB HE[JFLPCJFUBQBTBLSPXZ 
KFTUTUƾEPLPPQJǋDJVLJMPNFUSÓX
8BEZTBXBƦ[PTUBBVEVT[POBJ
QDIOJǋUBOPǻFNXCS[VDI

1S[FE[XPMOJFOJFN[(SPELPXB
LVSBUPSTƾEPXZQS[FQSPXBE[JSP
[F[OBOJFXǧSPEPXJTLV EPLUÓSFHP
NJBXSÓDJǀ4[D[FQBO8;[BOPUP
XBOZDIXUFEZTQPTUS[FǻFǝOJDTJǋ
EP E[Jǧ OJF [NJFOJP #SBU  LUÓSZ
NJB EBǀ 4[D[FQBOPXJ EBDI OBE
HPXƾ OBEBMNJFT[LBXXZQBMPOFK
SVEFS[F CF[ QSƾEV J XPEZ 5S[Z
TUV[PUPXZ[BTJFL KBLJPUS[ZNVKF
[PQJFLJTQPFD[OFK OJFXZTUBSD[Z
OBDPE[JFOOFEBXLJBMLPIPMV XJǋD
NVTJD[BTFNQPNBHBǀMVE[JPNX
QPMV .JFT[LBǝDZ 1JPUSPXJF /Z
TLJDI QPXJFE[JFMJ LVSBUPSPXJ  ǻF
4[D[FQBOOJFNBEPD[FHPXSBDBǀ 
BQP[BUZNOJLUXFXTJOJFDIDFHP
XJE[JFǀ XJǋDMFQJFK ǻFCZ[PTUBX
XJǋ[JFOJV
5FSB[ MVE[JF NÓXJƾ  ǻF QPMJDKB
OJDOJF[SPCJB ǻFCZVDISPOJǀJDI
QS[FENPSEFSDƾ1PMJDKBOBUPNJBTU
PEQPXJBEB JǻUPXBǧOJFMVE[JF[
1JPUSPXJF QS[ZD[ZOJMJ TJǋ EP USB
HFEJJ 4[FNSBMJ CPXJFN QP PCFK
ǧDJBDI  BMF ǻBEFO OJF [EFDZEPXB
TJǋ [PǻZǀ EP QSPUPLPV [BXJBEP
NJFOJB P EFXJBDKBDI 4[D[FQBOB
8 ,JFEZ UFO OBQBTUPXB KFEOƾ [
LPCJFU  KFK Nƾǻ QS[ZPǻZ NV QP
HS[CJFDJF KFEOBLQPMJDKJOJFDIDJB
XUPNJFT[Bǀ
1PED[BT XJ[KJ MPLBMOFK MVE[JF
VQS[ƾUBKƾDZ[QÓM[CPǻBHSP[JMJ[B
CÓKDZTBNPTƾEFN$ISPOJBHPBS
NJBQPMJDKBOUÓX(EZ4[D[FQBO8
[OÓXUSBê [B LSBUZ XFSZêLPXBOP
XT[FMLJF USPQZ  LUÓSF NPHZ NJFǀ
[XJƾ[FL[UZNQS[FTUǋQDƾ4QSBX
E[BOPOBXFUPEMFHFXD[BTJF MFD[
DJƾHMF OJFXZKBǧOJPOF [EBS[FOJB
LSZNJOBMOF
8  S 4ƾE 0LSǋHPXZ X
0QPMV TLB[B 4[D[FQBOB 8 OB
LBSǋ EPǻZXPUOJFHP XJǋ[JFOJB
.PSEFSDBTUBXJBTJǋOBTBMJSP[
QSBXJEFBMOJFPTUS[ZǻPOZJPHPMP
OZ QBDIOƾDZQFSGVNBNJ1PSB[
QJFSXT[ZNPǻFXZKǧǀOBXPMOPǧǀ
XSPLV
"%".8*5&,
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EPMG4DIVCFSU[HJOƾX
1PEPCOJF ,BSM (VUUNBOO 
1BVM )FJTJH  &SXJO -PTTF 
"EPMG,SFJTFM 3JDIBSE#FSHFSJKFT[
D[FE[JFXJǋUOBTUVNJFT[LBǝDÓXXTJ
(SÅëJDI8JFTF
8  OJF XSÓDJP [ XPKOZ
EXVE[JFTUV NǋǻD[Z[O  XǧSÓE OJDI
EXÓDIPKFEOBLPXZNJNJFOJVJOB
[XJTLV/JFXJBEPNP D[Z,BSM,MFJO
CZTZOFN,BSMB,MFJOB.PǻFKFHP
EBMT[ZNLSFXOZN BNPǻFUPUZMLP
QS[ZQBELPXB[CJFǻOPǧǀ8TLB[ÓX
Lƾ NPHZCZ CZǀ EBUZ VSPE[JO  BMF
QS[Z [BCJUZDI QPEBOP KFEZOJF SPL
ǧNJFSDJ .JǋE[Z ,MFJOBNJ [OBMB[
TJǋ+PIBOO;VSFL(EZCZQS[FǻZ*
XPKOǋ J EPD[FLB LPǝDB OBTUǋQOFK 
OB[ZXBCZ TJǋ QFXOJF ƺVSFL  +BO
ƺVSFL1P[PTUBKƾDXTUBSZNNJFKTDV
[BNJFT[LBOJB NVTJBCZUFǻ[NJFOJǀ
BESFT ; (SÅëJDI 8JFTF OB ƾLǋ
1SVEOJDLƾ
"EPMG (SPTT  "EPMG 0UUF  'SBO[
)FJTJHJ+PIBOO4PIOFSêHVSVKƾQPE
SPLJFN;OBMFǺMJTJǋOBMJǧDJFQP
MFHZDI NJNPǻFPELMǋTLJ/JFNJFDJ
"VTUSP8ǋHJFSNJOǋPQS[ZOBKNOJFK
LJMLBNJFTJǋDZ.PǻF[NBSMJXEP
NVXXZOJLVGSPOUPXZDISBOBMCP
[PTUBMJ QPDIPXBOJ X OJF[OBOZDI
NJFKTDBDI BOJFǧNJFSUFMOJLJEPUBSZ
EPSPE[JO[PQÓǺOJFOJFN/JLUKVǻ
UFHPOJFVTUBMJ
1PPXB LBNJFOOFK UBCMJDZ OJF
[PTUBB OB SB[JF PEOPXJPOB  XJǋD
OB[XJTLB ǻPOJFS[Z [ QPD[ƾULP
XZDIMBUXPKOZTƾOJFD[ZUFMOF+FǧMJ
D[FSǝ GBSCZ XZPTUS[Z LJFEZǧ MJUFSZ
XZǻPCJPOF X T[BSZN HSBOJDJF 
EPXJFNZTJǋ LUPKFT[D[FNJFT[LBX
(SÅëJDI8JFTFQS[FESPLJFN
5BLBXJFE[BNPǻFTJǋQS[ZEBǀUZMLP
MPLBMOZNNJPǧOJLPNIJTUPSJJ1P
UPNOJCZǀNPǻFQBNJǋUBKƾ BMFOJF
NPHƾTJǋOJƾQPE[JFMJǀ6DJFLMJTUƾE
XTUZD[OJV
;BOJNXJFǧ[OBMB[BTJǋOBMJOJJ
GSPOUV  QǋE[POP QS[F[ OJƾ X HƾC
3[FT[ZXJǋǺOJÓXPCP[V"VTDIXJU[
#JSLFOBV .BST[F ǧNJFSDJ [BCJZ
XJFMVTQPǧSÓEUZDI LUÓS[ZVOJLOǋMJ
LPNÓSHB[PXZDI1PUFNNJǋE[ZEP
NZXUPD[ZZTJǋD[PHJ[HXJB[EBNJ
OBXJFǻZD[LBDI3PTKBOJFTUS[FMBMJEP
XT[ZTULJFHP DPOJFNJFDLJF3PE[JOB
TUBSFKǧMƾTLJFKT[MBDIUZ4FEMOJU[LZWPO
$IPMUJU[FXBLVPXBBTJǋ[[BNLVX
PTUBUOJFKDIXJMJ;BCSBMJUZMFEPCZULV 
JMF[NJFǧDJMJEPT[FǧDJVXBMJ[FL
(EZCZ TPEBDJ XJFE[JFMJ  ǻF [B
NFLOBMFǻBEPISBCJFHP%JFUSJDIB 
LUÓSZ[ZTLBNJBOPCF[X[HMǋEOFHP
OJT[D[ZDJFMBJPEEBOFHPXZLPOBXDZ
QMBOÓX)JUMFSB [BNJFOJMJCZQFXOJF
PCJFLUXQFS[ZOǋ+BLPEPXÓEDB***
CBUBMJPOV1VLV1PXJFUS[OP%F
TBOUPXFHPISBCJB[EPCZXNPSEFS
D[FKXBMDF3PUUFSEBN"XBOTPXBOZ
EPTUPQOJBHFOFSBBNBKPSB[SÓXOB
[[JFNJƾ4FXBTUPQPMOB,SZNJF"
QPUFN VMFH OJFQSBXEPQPEPCOFK
QS[FNJBOJF6TDIZLVXPKOZ[PTUB

XF[XBOZEPHÓXOFKLXBUFSZ'ÛISF
SBX,ǋUS[ZOJFJPUS[ZNBOPNJOBDKǋ
OBLPNFOEBOUB1BSZǻBt;SP[VNJB
FNXUFEZ ǻF)JUMFSKFTUT[BMFǝDFNu
mOBQJT[FQPMBUBDIXLTJƾǻDFPPDBMF
OJVTUPMJDZ'SBODKJ3P[LB[XPE[B***
3[FT[ZOJFQP[PTUBXJBXƾUQMJXPǧDJ
NPǻOBQPEEBǀKFEZOJFSVJOZ1BSZǻB
5ZMLPLBNJFǝOBLBNJFOJV
8PKTLBBMJBODLJFCZZDPSB[CMJǻFK 
OBUPNJBTUQZOƾDF[HÓXOFKLXBUFSZ
ǻƾEBOJBTQBMFOJBNFUSPQPMJJTUBXBZ
TJǋDPSB[CBSE[JFKOBUBSD[ZXF%JF
USJDIWPO$IPMUJU[OBXJƾ[BLPOUBLU
[ GSBODVTLJN SVDIFN PQPSV  B
OBTUǋQOJF QPQS[F[ T[XFE[LJFHP

panorama OPOLSKA

8ZDJǋMJ DIBT[D[F J VTVOǋMJ XBS
; OJFNJFDLJN QPNOJLJFN LSB
TOPBSNJFKTDZ PCFT[MJ TJǋ XFEVH TUXǋCPUOJTUFK[JFNJ XLUÓSFK[BTUZ
PCZD[BKV[XZDJǋ[DÓX3P[XBMJMJQZUZ HZHSBOJUPXFQZUZ8JǋLT[BMFǻBB
GSPOUFN EP TQPEV 0EXSÓDJMJ Kƾ J
HPZNJSǋLPNB
QPE QBKǋD[ZOƾ [JFMPOFK OBSPǧMJ VK
S[FMJOB[XJTLBXQJǋDJVLPMVNOBDI
413;Ĕ5"/*&Ľ8*"5"
SÓXOPNJFSOJF VPǻPOF  KBLCZ X
101»8*&,6
,JFEZ ƾLB 1SVEOJDLB TUBB TJǋ XPKTLPXZNT[ZLV
TLSBXLJFN ;JFN 0E[ZTLBOZDI  X
.OJFKT[ƾ QZUǋ [EPCJ LS[Zǻ [
MJD[ƾDFK QSBXJF  OVNFSÓX XTJ SBNJPOBNJ[XǋǻBKƾDZNJTJǋTZNF
QP[PTUBPUZMLPT[FǧǀǧMƾTLJDISPE[JO USZD[OJFLVǧSPELPXFNVQVOLUPXJ
/JFDIDJFMJVDJFLBǀ CPVXBǻBMJ ǻF 1S[FTUS[FǝNJǋE[ZOJNJXZQFOJBZ
UV KFTU JDI EPN %PQJFSP X MBUBDI MJǧDJF EǋCV /B EPMOZN SBNJFOJV
TJFEFNE[JFTJƾUZDITFOUZNFOUZQS[F XZSZUPEBUǋ¢ BQPELS[ZǻFN
HSBZ[[BDIPEOJPOJFNJFDLƾNBSLƾ TFOUFODKǋt6OTFSFOUBQGFSFO)FMEu
(JFSFLEBJNQBT[QPSUZJXƾDFOJF mt/BT[ZNE[JFMOZNCPIBUFSPNu
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EPNÓXTLBEBMJTJǋQPJMFLUPNÓH 
BCZ NBUFSJBMOJF XTQPNÓD JOUFODKF
OJF[OBKPNZDI  [ LUÓSZNJ IJTUPSJB
QPTUƾQJBQPEPCOJF
8 ƾDF QPXTUB LPNJUFU PECV
EPXZ QPNOJLB  B *SFOB .BEFSB
[PSHBOJ[PXBBEMBVD[OJÓXLPOLVST
1S[FOJFTJPOFOBQBQJFSXJ[KF[BHP
TQPEBSPXBOJBQMBDVOBQS[FDJXSVJO
[BNLV XZTBOP EP /JFNJFD #VS
NJTUS[ /PSUIFJN VGVOEPXB E[JF
DJPNQMFDBLJ LSFELJJëBNBTUSZ
1P VQBELV NVSV CFSMJǝTLJFHP
EBXOJ NJFT[LBǝDZ (SÅëJDI 8JFTF
DPSB[ D[ǋǧDJFK QS[ZKFǻEǻBMJ QPPE
EZDIBǀ ǧXJBUFN  LUÓSFHP KVǻ OJF
CZP(EZ1PMTLB[PTUBBQS[ZKǋUBEP
[KFEOPD[POFK &VSPQZ  .BEFSPXB
XZNZǧMJB NBƾ JOUFHSBDKǋ (NJOB
[BQSPTJB ƦMƾ[BLÓX [ /PSUIFJN 
JDIE[JFDJPSB[XOVLJ;BCBXBQPE
OBNJPUFNUSXBBEPǧXJUV-VEPXF
QJPTFOLJOJFNJFDLJFNJFT[BZTJǋ[
MXPXTLJNJ QS[ZǧQJFXLBNJ  B ,B
SPMJOLBT[BEP(PHPMJOBXǧMƾTLJFK
HXBS[F
5BCMJDǋQS[FT[MJGPXBLBNJFOJBS[
[1SVEOJLB0EOPXJOB[XJTLB[BCJ
UZDIXMBUBDI¢3PL
[BD[ƾ QPS[ƾELPXBǀ PE ǧSPELB ;
HSBOJUPXFKT[BSPǧDJXZPOJMJTJǋ'SBO[
6INBOO 'SBO[.VMMFSPSB['MPSJBO
4UFQIBO;BQBEB[NJFS[DIJOJFEBP
TJǋ PED[ZUBǀ LPMFKOFHP OB[XJTLB
+PIBOO -JOEOFS NJB QPD[FLBǀ EP
SBOB BMFXOPDZLUPǧPCMBUBCMJDǋ
GBSCƾ

5",4*ġ101-Ĕ5":-04:
,PMVNOZOB[XJTL VPƒPOFKBLXƒPOJFSTLJNT[ZLV

LPOTVMBOBLPOJEPXÓE[UXPXSPHB 
BCZQS[ZTQJFT[ZP[BKǋDJF1BSZǻB
TJFSQOJBSOBEXPSDVLPMFKP
XZN.POUQBSOBTTFISBCJBQPEQJTB
BLULBQJUVMBDKJJ[PTUBKFǝDFNBMJBO
UÓX1PXPKOJF[BNJFT[LBX#BEFO
#BEFOJKFT[D[FEVHPǻZ[QJǋUOFN
[ESBKDZ  OJFHPEOZN PêDFSB  OBXFU
CBSCBS[ZǝTLJFKBSNJJ
;BDIPXBOJB MVE[J X TZUVBDKBDI
FLTUSFNBMOZDI CZXBKƾ D[BTFN UBL
TBNP[BXJFJOJFQS[FXJEZXBMOFKBL
MPTZQPNOJLÓX
0CFMJTL[OB[XJTLBNJQPMFHZDI
X*XPKOJFǧXJBUPXFKNJFT[LBǝDÓX
(SÅëJDI8JFTFTUBOBQS[FDJX[BNLV
$IPMJU[ÓX EXJFǧDJFNFUSÓXPEE[JF
E[JǝDB8ZTUS[FMPOZXTUZD[OJV
[ SBE[JFDLJFHP NPǺE[JFS[B QPDJTL
MFEXJFNVTOƾOBSPǻOƾXJFǻǋ9*7
XJFD[OFKUXJFSE[Z;BNFLQPQBE
XSVJOǋ[OBD[OJFQÓǺOJFK XD[BTBDI
ƾLJ 1SVEOJDLJFK /BKQJFSX T[B
CSPXOJDZHSBCJMJXOǋUS[B8ZOJFǧMJ
NFCMFJPCSB[Z XZT[BSQBMJ[QPEÓH
LBëF /PDBNJ QBMJMJ X LPNOBUBDI
PHOJTLB1PUFNQBǝTUXPVS[ƾE[JP
XT[MBDIFDLJFKQPTJBEPǧDJTUBEOJOǋ
,POJFNJBZEBDIOBEHPXƾ EPQÓLJ
OJFSVOǋZQS[FHOJUFXJǋǺCZ

[PTUBBOJKFEFOBVUPDIUPO
1JFSXT[ZUSBOTQPSU[F8TDIPEV
EPUBS EP ƾLJ  HEZ ǧMBEÓX QP Hƾ
TJFOJDBDI TPXJFDLJDI D[PHÓX OJF
QPSPTB KFT[D[F USBXB ; XBHPOÓX
XZT[MJVNǋD[FOJEVHƾESPHƾ1PMBDZ 
LUÓSZN LB[BOP PQVǧDJǀ XDJFMPOF
EP ;433 XPKFXÓE[UXP UBSOPQPM
TLJF .PHMJ QS[FCJFSBǀ EP XPMJ X
QPOJFNJFDLJDIHPTQPEBSTUXBDI8
LJMLB NJFTJǋDZ ƾLB TUBB TJǋ XTJƾ
SFQBUSJBOUÓXJQS[ZCZT[Z[DFOUSBM
OFK1PMTLJ T[VLBKƾDZDIBUXJFKT[FHP
DIMFCB
*SFOB.BEFSBKFTUǻPOƾTPUZTB
8JPTOƾSXT[LPBDIQS[FQSP
XBE[BOP BLDKǋ TQS[ƾUBOJB ǧXJBUB 
B HSV[PXJTLP OBQS[FDJX SVJO
[BNLVCZPXZKƾULPXPT[QFUOF X
EPEBULVQS[ZBTGBMUÓXDF[FƦMƾTLB
EP $[FDI  LUÓSƾ QPESÓǻVKF LBXB
&VSPQZ .BEFSPXB QSPXBE[J X
ƾDF1SVEOJDLJFKPǧSPEFLLVMUVSZ
/BNÓXJBVD[OJÓX ǻFCZXTQÓMOJF
[SPCJǀ QPS[ƾELJ 1S[ZT[P XJǋDFK
E[JFDJBLÓX  OJǻ TJǋ TQPE[JFXBB 
CP LUPǧ QPXJFE[JB  ǻF QPE SV
NPXJTLJFN [OBKEVKF TJǋ XFKǧDJF
EP UVOFMV ƾD[ƾDFHP [BQVT[D[POF
NJFKTDF[EBXOƾUXJFSE[ƾ

%[JFXJǋǀMBUQÓǺOJFK.BEFSPXB
QPXJF ǻFHEZCZXUBNUFOQPOJFE[JB
FLXJFE[JBB JǻPELSZDJF[BQSPXBE[J
KƾQS[FEPCMJD[FQSPLVSBUPSB UPLB[B
BCZQS[ZLSZǀQZUZ[JFNJƾ/JFDICZ
EBMFKUBNMFǻBZ
4[ZCLPKFEOBLQSPTUVKFm(VQ
TUXB[OFSXÓXHBEBN1PTUƾQJBCZN
UBLTBNP%PLBEOJFUBLTBNPKBL
XUFEZ/JFEBXOPCZBNXF-XPXJF
/BQBUS[ZBNTJǋ KBLD[DJNZQBNJǋǀ
1PMBLÓXOB$NFOUBS[V0SMƾUPSB[[
KBLƾQPHBSEƾTQPHMƾEBKƾD[BTFNX
OBT[ƾTUSPOǋ6LSBJǝDZ HEZ[BQBMB
NZQS[ZHSPCBDI[OJD[F3ÓǻOJDBX
UZN ǻFDJUVUBKOJFT[MJEPCSPXPMOJF
OBQS[FDJX ǧNJFSDJ ;BCSBOP JDI [
HPTQPEBSTUXJXZTBOPOBXPKOǋ [
LUÓSƾOJFNJFMJOJDXTQÓMOFHP
(EZ[BQBOPXBUSFOEQPEQJTZXB
OJBVNÓX[QBSUOFSBNJX&VSPQJF 
XBE[F 1SVEOJLB OJFQS[ZQBELPXP
XZCSBZX/JFND[FDINJBTUP/PS
UIFJN5BNXBǧOJFQPXPKFOOZDI
SP[EBSDJBDI PTJFEMJP TJǋ XJFMV BV
UPDIUPOÓX 8JBEPNPǧǀ P UZN  ǻF
1PMBDZ DIDƾ SFTUBVSPXBǀ UBCMJDF [
OB[XJTLBNJJDIQPMFHZDILSFXOJB
LÓX XZXPBBTQPOUBOJD[OƾSFBLDKǋ
8ZHOBOJQS[F[IJTUPSJǋ[SPE[JOOZDI

/JFNJFDLJF QPNOJLJ XZXPVKƾ
OB0QPMT[D[ZǺOJFTQPSZJLPOëJLUZ
PE  MBU  LJFEZ [BD[ǋZ XZBOJBǀ
TJǋ[OJFCZUVQPQÓXJFD[VJTUOJFOJB
;JFN 0E[ZTLBOZDI +FEOF QS[F
USXBZ NJMD[FOJF IJTUPSJJ X [JFNJ 
JOOFD[FLBZXT[PQBDIJTUPEPBDI
/JFLUÓSFX[OJFTJPOPPEQPETUBXX
NJFKTDPXPǧDJBDI HE[JFNOJFKT[Pǧǀ
OJFNJFDLBNJBBXQZXOBXJǋLT[Pǧǀ
NJFT[LBǝDÓX
"ENJOJTUSBDKB QBǝTUXPXB QP
TUBXJB TQSBXǋ KBTOP NPǻOB D[DJǀ
QBNJǋǀ QPMFHZDI  BMF CF[ HMPSZê
LPXBOJBTZNCPMJLPKBS[ƾDZDITJǋ[
***3[FT[ƾ;BTUS[FǻFOJFPEOPTJTJǋ
[XBT[D[B EP IJUMFSPXTLJDI ƺFMB
[OZDI ,S[ZǻZ  HSBXFSPXBOZDI OB
UBCMJDBDI[OB[XJTLBNJ[BCJUZDIX
**XPKOJFǧXJBUPXFK
8  S X BNCJOPXJDBDI
OJF[OBOJ TQSBXDZ PCPǻZMJ ESFX
OJBOZ LSVDZêLT TUBSZNJ PQPOBNJ 
LUÓSF PCMBMJ CFO[ZOƾ  ǻFCZ PHJFǝ
NJBMFQT[ƾTUSBXǋ5FKTBNFKOPDZ
XZNBMPXBMJ OB NBSNVSPXZN
QPNOJLVIBTBt1PKFEOBOJFUPOB
JXOPǧǀ LBNTUXPJQPETUǋQu t/JF
NBQS[FCBD[FOJBEMBOJFNJFDLJFHP
MVEPCÓKTUXBu  t(JFSNBǝDPN OB
XTJFHEBQPNJPXBOJBOJFUu
DJƾHEBMT[ZOBTUS
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EPLPǝD[FOJF[FTUS
,S[Zǻ E[JFMJ PE QPNOJLB QJǋǀ
IFLUBSÓXUSBXJMBTV;BQVT[D[POB
HMFCBXZNJFT[BBTJǋUVOB[BXT[F
[ QSPDIBNJ OBSPEÓX &VSPQZ 1P
NOJL [CVEPXBB MVEPXB XBE[B 
BCZ VQBNJǋUOJǀ UZTJƾDF PêBS IJUMF
SPXTLJFHP PCP[V ,SVDZêLT XCJMJ
X [JFNJǋ NJFKTDPXJ OB QBNJƾULǋ
NǋD[BSOJƦMƾ[BLÓXVXJǋ[JPOZDIX
CBSBLBDIQPXPKOJFQS[F[CF[QJFLǋ
-BNNTEPSGNJBCZǀQS[ZTUBOLJFN
XZTJFEMBOZDIEP/JFNJFD%MBXJFMV
PLB[BTJǋHSPCFN
ƺFCZ VQPS[ƾELPXBǀ QSPCMFN
QPNOJLÓX  LPMFKOJ PQPMTDZ XPKF
XPEPXJFXZTZBMJXUFSFOLPNJTKF
XFSZêLVKƾDF [HPEOPǧǀ FNCMFNBUÓX
[QSBXFN8S[BEBOJFUBLJF
PUS[ZNB/PSCFSU-ZTFL XPKFXÓE[LJ
QFOPNPDOJLEPTQSBXNOJFKT[PǧDJ
OBSPEPXZDI .FEJB QPMJD[ZZ  ǻF
NJNP XD[FǧOJFKT[ZDI PCJFUOJD 
PCFMJTLÓX PEOPT[ƾDZDI TJǋ EP **
XPKOZ ǧXJBUPXFK [BXJFSB OBEBM
USFǧDJ OJF[HPEOF [ QSBXFN /JF
VTVOJǋUP[OJDIƺFMB[OZDI,S[ZǻZ 
OJFQS[FUVNBD[POPOBKǋ[ZLQPMTLJ
OJFNJFDLJDIJOTLSZQDKJ
-ZTFL UP ƦMƾ[BL [ E[JBEB QSB
E[JBEB m ;EBXBFN TPCJF TQSBXǋ
mXTQPNJOBmǻFXJ[ZUBXSPE[JO
OZN,BNJFOJVƦMƾTLJNCǋE[JFEMB
NOJF ESBNBUZD[OB  BMF OJF QS[Z
QVT[D[BFN ǻFQPESBǻOJTUBSF[BESZ
1S[FEQPNOJLJFN[FCSBBTJǋHSVQB
NJFT[LBǝDÓX,JFEZXZKƾFNBQBSBU 
ǻFCZTGPUPHSBGPXBǀƺFMB[OZ,S[Zǻ 
LUPǧLS[ZLOƾ$PUZ DIPQJF SPCJT[ 
1S[FDJFǻUVTƾOB[XJTLBUXPJDITUSZK
LÓX0KDJFDCZDJǋDIZCB[BCJ
4UBSZ-ZTFL KBLHPOB[ZXBMJXF
XTJ TUSBDJOPHǋQPE4UBMJOHSBEFN
/JFQSPTJTJǋOBXPKOǋ;PTUBQS[Z
NVTPXPXDJFMPOZEP8FISNBDIUV 
UBL KBL XT[ZTDZ TQSBXOJ ê[ZD[OJF
NǋǻD[ZǺOJ[,BNJFOJB#SBUPKDBCZ
QJMPUFN  [HJOƾ X CJUXJF P "OHMJǋ
ƺPOJFS[F  LUÓS[Z QS[ZXJFǺMJ KFHP
DJBP OJFQP[XPMJSPE[JOJFPUXPS[Zǀ
NFUBMPXFK USVNOZ %SVHJ CSBU OJF
XSÓDJ [ LPUB OB VLV ,VSTLJN
6XJFD[OJPOP HP OB QPNOJLV  BMF
OJLUOJFXJF HE[JFTQPD[ǋZLPǧDJ
*DIPKDJFDNJǋE[ZXPKOBNJXBM
D[ZQS[FDJXLP/JFNDPNXQPXTUB
OJBDI ǧMƾTLJDI m /JF XJFN  DP CZ
E[JBEFLQPXJFE[JB HEZCZ[PCBD[Z
JNJPOBTZOÓXQPEƺFMB[OZN,S[Z
ǻFNm[BTUBOBXJBTJǋ/PSCFSU-ZTFL
m5BLTJǋQPQMƾUBZOBT[FMPTZ

4&,3&5"3;10%;*&-*
'0#*&3"%/&(0
'BSCǋ[UBCMJDZXƾDF1SVEOJD
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LJFKEBPTJǋBUXP[NZǀ BMFLPMFKOF
OB[XJTLB OJF CZZ KVǻ PEOBXJBOF
/JFTQPE[JFXBOJF[HPTJTJǋOBQPMJ
DKǋXBǧDJDJFM[BLBEVOBHSPCLPXFHP
[ ǻƾEBOJFN [XSPUV NJFOJB ,VQJ
HSBOJUPXFQZUZPEHNJOZKFT[D[FX
S%BUZTTUBSZDI[PUZDI
/JF[BCJFSBJDIQS[F[EXBOBǧDJFMBU 
CPOJFCZZNVQPUS[FCOF OBUPNJBTU
UFSB[DIDFVǻZǀCVEVMDBOBHSPCJF
TXPJDISPE[JDÓX.PǻFPETQS[FEBǀ 
MFD[[BEVǻPXJǋDFKOJǻOPXZDI
[PUZDI
5BCMJDB [ OB[XJTLBNJ PêBS *
XPKOZQPKFDIBBEP[BLBEV%SVHB
[PTUBBOBTUBSZNNJFKTDV
%VHP USXBZ UBSHJ [ LBNJF
OJBS[FN  Bǻ X LPǝDV CVSNJTUS[
1SVEOJLB QPXJFE[JB  ǻF NB UFHP
EPǧǀ  QPOJFXBǻ HNJOǋ OJF TUBǀ OB
PELVQJFOJFQZU NJNPǻFCF[QSBX
OJFKFTQS[FEBB4ZUVBDKB[NJFOJBTJǋ
QPXZCPSBDI3BEBHNJOZX
S QS[F[OBD[ZB  UZT [PUZDI OB
VQPS[ƾELPXBOJFQMBDVJSFOPXBDKǋ
QPNOJLB BOPXZCVSNJTUS['SBODJ
T[FL'FKEZDIVE[JFMBKVǻXZXJBEÓX
PQS[ZLBEOZNQPKFEOBOJV1PMBLÓX
J/JFNDÓX
1ZUBXSÓDJBOBQMBDQS[FE[BN
LJFN ;PTUBB [BNPOUPXBOB OB
OPXZN QPTUVNFODJF ,BNJFOJBS[
NJB[BD[ZOBǀSFOPXBDKǋLPMFKOZDI
OB[XJTL HEZEPTQSBXZXLSPD[ZB
QSPLVSBUVSB #ZZ QPTF  B UFSB[
SBEOZ1SBXBJ4QSBXJFEMJXPǧDJ+FS[Z
$[FSXJǝTLJ[PǻZ[BXJBEPNJFOJFP
[BNJBS[FQSPQBHPXBOJBOB[J[NVX
ƾDF1SVEOJDLJFK
1SBXJDPXZ E[JBBD[ OBCSB QP
EFKS[Fǝ  HEZ [PCBD[Z ESVHƾ D[ǋǧǀ
QPNOJLB[XZǻPCJPOZNXLBNJFOJV
ƺFMB[OZN,S[ZǻFN;BOJNQPT[FEEP
QSPLVSBUVSZ QSÓCPXBOBLPOJǀXPKF
XPEǋEPBOVMPXBOJBEFDZ[KJMPLBMOFHP
TBNPS[ƾEV/JDOJFXTLÓSB QPOJFXBǻ
SPLXD[FǧOJFK8PKFXÓE[LJ,PNJUFU
0DISPOZ8BMLJJ.ǋD[FǝTUXBX0QPMV
V[OB ǻFQPNOJLJ[*XPKOZǧXJBUPXFK
NBKƾCZǀUSBLUPXBOFKBLPPCJFLUZIJ
TUPSZD[OFJOJFNPǻOBLXFTUJPOPXBǀ
[BXBSUZDIOBOJDIUSFǧDJ
$[FSXJǝTLJOJFDIDFQS[ZKƾǀEP
XJBEPNPǧDJ ǻFLS[Zǻ[SPLV
JLS[ZǻOBEBXBOZQS[F[SFǻJN)J
UMFSBUPEXBSÓǻOFTZNCPMF BTBNP
PE[OBD[FOJF[PTUBPXQSPXBE[POF
QS[F[ LSÓMB 1SVT X D[BTJF XPKFO
OBQPMFPǝTLJDI/JFDIDFTZT[Fǀ ǻF
XD[BTJF*XPKOZǧXJBUPXFKƺFMB[OZ
,S[ZǻDJFT[ZTJǋQSFTUJǻFNSÓXOJFǻ
X T[FSFHBDI QPMTLJDI MFHJPOJTUÓX
&LTQPTF OBQJTB OB XPKFXPEǋ
TLBSHǋEPTFLSFUBS[B3BEZ0DISPOZ
1BNJǋDJ 8BML J .ǋD[FǝTUXB "O
ES[FKB1S[FXPǺOJLB

1SPLVSBUPSQS[FTVDIBPTPCZ[B
BOHBǻPXBOFXSFOPXBDKǋQPNOJLBJ
OJFEPQBUS[ZTJǋ[OBNJPOQS[FTUǋQ
TUXB.JNPUPQSBDFOBQMBDVQS[FE
[BNLJFN [PTUBZ XTUS[ZNBOF  CP
TFLSFUBS[1S[FXPǺOJLQPE[JFMJGPCJF
SBEOFHP$[FSXJǝTLJFHP

,*&%:83&4;$*&
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8JDFCVSNJTUS[ 1SVEOJLB 4UB
OJTBX )BXSPO NÓXJ  ǻF OJLU OJF
DIDF QPMJUZD[OFK [BEZNZ X ƾDF
1SVEOJDLJFK6S[ƾECǋE[JFXJǋDD[F
LBBǻ1S[FXPǺOJL[FDIDFQJTFNOJF
PEQPXJFE[JFǀOBQZUBOJF EMBD[FHP
XZSBǻBTJǋOFHBUZXOJFPQPNOJLV
m1BOTFLSFUBS[TVHFSVKFXNFEJBDI 
ǻFOBKMFQJFKCZPCZQS[FOJFǧǀQZUZ
OBDNFOUBS[ CPEMB1PMBLBǻBEFO
OJFNJFDLJǻPOJFS[OJFKFTUCPIBUF
SFN BUBLOBQJTBOPOBQPNOJLV
)BXSPOOJFNPǻFTJǋOBE[JXJǀ ǻF
LUPǧKFT[D[FUBLQPLSBD[OJFQPKNVKF
IJTUPSJǋ;XBT[D[BǻFQPNOJLDIDƾ
PEOPXJǀ 1PMBDZ  LUÓS[Z OBKMFQJFK
PED[VXBKƾCÓM[XJƾ[BOZ[QJFMǋHOP
XBOJFNTXPJDINJFKTDQBNJǋDJOB
,SFTBDI/JFKFEFONJFT[LBOJFDƾLJ
[BDJTLB[ǋCZ HEZVLSBJǝTLJFXBE[F
VUSVEOJBZSFOPXBDKǋQPMTLJDIǧMB
EÓXXF-XPXJF
8QBǺE[JFSOJLVQS[ZKFDIBB
EPƾLJTFKNPXB,PNJTKB.OJFKT[P
ǧDJ /BSPEPXZDI J &UOJD[OZDI 1P
SP[NPXJF[MVEǺNJXFXTJQPTPXJF
XF[XBMJNJOJTUSBLVMUVSZ BCZOBLP
OJ"OES[FKB1S[FXPǺOJLBEPVE[JF
MFOJB PEQPXJFE[J  HEZǻ VTUBXPXZ
UFSNJONJOƾQÓSPLVUFNV
*SFOB.BEFSPXBXJF ǻFSFOPXBDKǋ
QPNOJLBNPǻOBCZEPLPǝD[ZǀCF[
VX[HMǋEOJBOJBTUBOPXJTLBTFLSFUBS[B 
CPXJNJFOJVS[ƾEVQP[ZUZXOƾEFDZ[Kǋ
XZEBKVǻXPKFXPEBPQPMTLJ/JFDIDF
KFEOBLCZǀ[OPXVX[ZXBOBEPQSPLV
SBUVSZ/JFDIDFUBOJFKTFOTBDKJ
/BPTUBUOJFTQPULBOJFBVUPDIUP
OÓXQS[ZKFDIB[/JFNJFDNǋǻD[Z[OB
XNPDOPQPEFT[ZNXJFLV1BLB 
US[ǋTZNVTJǋSǋDF(EZPTXPJTJǋ
USPDIǋ[PUPD[FOJFN QPXJFE[JB ǻF
QS[F[T[FǧǀE[JFTJƾUD[UFSZMBUBCBTJǋ
UVXSÓDJǀ8D[UFSE[JFTUZNQJƾUZN
3PTKBOJF[BTUS[FMJMJNVPKDBJOBKFHP
PD[BDI[BLPQBMJDJBPX[JFNJ
%PCS[F[BQBNJǋUBNJFKTDF1S[Z
TUVEOJ OJFEBMFLPEPNV.BEFSÓX
1BOJ*SFOB[BQZUBB D[ZDIDF ǻFCZ
LUPǧSP[LPQB[JFNJǋ
m/JFUS[FCBmPEQBSTUBSVT[FL 
[BQBMBKƾDLPPTUVEOJǧXJFD[Lǋm/JF
US[FCB CP[BSB[[MFDƾTJǋTǋQZ
+"/1"4,0ĳ
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F  X S [ F ǧ O J V
 SPLV OJF
XJFMLJF  EXV
E[JFTUPUZTJǋD[OF NJBTUP
4PLÓLB  MFǻƾDF X QÓ
ESPHJ QPNJǋE[Z #JB
 Z N T U P L J F N  B
(SP EOFN 
[ O B M B [  P
T J ǋ  X
DFOUSVN
V X B H J
P Q J O J J
QVCMJD[
O F K 
8Ó X 
D[BTCPXJFN
NFEJB OBHPǧOJZ [EBS[FOJF  EP
LUÓSFHP EPT[P QS[FE OJFNBM SP
LJFN m EPNOJFNBOZ DVE FVDIB
SZTUZD[OZ
 QBǺE[JFSOJLB  SPLV
X LPǧDJFMF QPE XF[XBOJFN "O
UPOJFHP 1BEFXTLJFHP KFEFO [
XJLBSJVT[ZVQVǧDJOB[JFNJǋLP
NVOJLBOU;HPEOJF[PCPXJƾ[V
KƾDZN[XZD[BKFNQPTUBOPXJPOP
SP[QVǧDJǀHPXOBD[ZOJV[XPEƾJ

/

0[PSPXTLJ QPXPB LPNJTKǋ LP
ǧDJFMOƾ XTLBELUÓSFKXFT[MJUS[FK
QSPGFTPSPXJFUFPMPHJJ NBKƾDƾ[B
[BEBOJF[CBEBǀ D[ZQPED[BTDB
FHP QSPDFTV USBOTTVCTUBODKBDKJ
QS[FNJBOZ IPTUJJXǻZXƾULBOLǋ
OJF [BJTUOJBZ D[ZOOJLJ EZTLXB
MJGJLVKƾDF KFK OBEQS[ZSPE[POZ
DIBSBLUFS
8QBǺE[JFSOJLVVCSLBODMFS[
LVSJJLT"OES[FK,BLBSFLPXZEB

BLJMLBNJFTJǋDZQS[FEUFN 
[BOJN [OBMF[JPOP KFHP
DJBP XJT[ƾDF X HBSEFSP
CJFXQPLPKVIPUFMPXZNX#BOH
LPLV  %BWJE $BSSBEJOF   
NÓXJPEVDIV LUÓSZ KBLXJFS[Z 
QS[FǧMBEPXB HP QS[F[ DBF UZHP
EOJF 8ZXJBE  OBHSBOZ EMB QSF
NJFSPXFHP PEDJOLB LPEPXBOFHP
QSPHSBNV #*0 t$FMFCSJUZ (IPTU
4UPSJFTu t(XJB[EZ P EVDIBDIu 
LUÓSFHP QSFNJFSǋ XZ[OBD[POP OB
US[FDJFHPQBǺE[JFSOJLB TLVQJBTJǋ
OBPQPXJFǧDJ$BSSBEJOFBPUZN ǻF
%BOB m [NBSZ Nƾǻ KFHP PCFDOFK
QJƾUFK KVǻ  ǻPOZ  "OOJF #JFSNBO
mVǻZXBHBSEFSPCZXJDITZQJBMOJ 
BCZNBǻFǝTLƾQBSǋOBXJFE[BǀJEP
OJFKQS[FNBXJBǀ4UBST[BXZKVǻBL
UPSLVOHGVPQJTBVD[VDJFMPEPXB
UFHP[JNOB KBLJFPED[VXB JMFLSPǀ
NJBEPD[ZOJFOJB[EVDIFN
m4ƾE[ǋ ǻFCZXBXHBSEFSPCJF CP
D[BTFN LJFEZXDIPE[ǋEPǧSPELB 
KFTU UBN OJFTBNPXJDJF [JNOP  [V
QFOJFOJFXJBEPNPEMBD[FHPmQP
XJFE[JBNJǋE[ZJOOZNJ$BSSBEJOF

8FEVHtѮF/FX:PSL1PTUu BLUPS
CZSÓXOJFǻQS[FSBǻPOZXJEPLJFN
KFEOFHP[LSBXBUÓXOBMFǻƾDZDIEP
%BOZ LUÓSZ[OBMB[XHBSEFSPCJF
m0CSÓDJTJǋOBNPJDIPD[BDI
JEPTUS[FHFNNBZ[OBD[FL[OB
QJTFNt(SBUFGVM%FBEu XE[JǋD[OZ
[NBSZ ;BTUBOPXJFNTJǋXUFEZ 
DP DIDF NJ X UFO TQPTÓC QPXJF
E[JFǀ 5PNVTJBCZǀ[EFDZEPXBOJF
ǻBSUJEPXÓEOBUP ǻF[NBSMJNBKƾ
QPD[VDJFIVNPSV
$BSSBEJOF[NBSD[FSXDB
S  LJFEZ FQJ[PE XBTOPSǋD[OFHP
QPEEVT[BOJB DIPE[JUVPU[XBVUP
FSPUZD[Oƾ BTêLTKǋ  QPMFHBKƾDƾ OB
ǧXJBEPNZN[NOJFKT[BOJVEPQZXV
UMFOVEPPSHBOJ[NVJ[XJǋLT[BOJV

QS[F[UPQS[ZKFNOPǧDJTFLTVBMOFK 
[BLPǝD[ZTJǋUSBHJD[OJF;OBMF[JP
OP HP OBHJFHP  [ MJOLƾ [BDJǧOJǋUƾ
XPLÓ T[ZJ 3PC 4IBSFOPX [ #*0
TUXJFSE[J ǻFTJFǀOJFDIDJBBǻFSP
XBǀ OB ǧNJFSDJ $BSSBEJOFB  XJǋD
XTUS[ZNBBFNJTKǋQSPHSBNV
m 1S[FEF XT[ZTULJN QSBHOǋ
MJǧNZ VT[BOPXBǀ QBNJǋǀ BLUPSB
0E QPD[ƾULV OBHSBOJB XZXJBEV
[ $BSSBEJOFN [BLBEBMJǧ NZ  ǻF
XZFNJUVKFNZHPKBLPPEDJOFLQSF
NJFSPXZDBFKTFSJJ8JE[PXJFTB
NJPELSZKƾQS[FSBǻBKƾDƾ[CJFǻOPǧǀ
UFHP  P D[ZN BLUPS PQPXJBEB  [
UZN DPTJǋXZEBS[ZPX#BOHLPLV
mQPETVNPXB4IBSFOPX
/*&;/"/:Ľ8*"5
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XTUBXJPOPEPUBCFSOBLVMVN,V
[E[JXJFOJV NJFKTDPXZDI LTJǋǻZ
QP LJMLV EOJBDI X WBTDVMVN
EPTUS[FǻPOP D[FS XPOZ LPMPS 
QS[ZXPE[ƾDZ OB NZǧM LSFX +BL
QPX JFE[JB QSPCPT[D[ QBSBGJJ 
LT 4UBOJTBX (OJFE[JFKLP m /B
IPTUJJXJEBǀCZPD[FSXPOƾTVC
TUBODKǋ1PJOGPSNPXBMJǧNZLVSJǋ 
TQSBXƾ[BKǋMJTJǋOBVLPXDZ
8ZOJLJ CBEBǝ [BTLP D[ZZ
XT[ZTULJDI 1SPGFTPS 4UBOJTBX
4VLPXTLJ  QBUPNPSGPMPH [ 6OJ
XFSTZUFUV.FEZD[OFHPX#JBZN
TUPLV  TUXJFSE[J  ǻF QS[ZTBOZ EP
PDFOZNBUFSJBXTLB[VKFOBULBOLǋ
NJǋǧOJBTFSDPXFHP BQS[ZOBKNOJFK
[FXT[ZTULJDIULBOFLǻZXZDIPSHB
OJ[NVOBKCBSE[JFKKƾQS[ZQPNJOB
-FLBS[EPEB ǻF[QPEPCOZNQS[Z
QBELJFNTQPULBTJǋQPSB[QJFSX
T[Z+FT[D[FCBSE[JFKLBUFHPSZD[OB
XTXPJDITƾEBDIPLB[BBTJǋQSPG
.BSJB4PCBOJFDPUPXTLB
5BLJF TZUVBDKF [EBS[BKƾ TJǋ
OJF[XZLMF S[BELP 8 DBFK VEP
LVNFOUPXBOFK IJTUPSJJ [KBXJTL
OBEQS[ZSPE[POZDI BOBMPHJD[OZ
GFOPNFO NJB NJFKTDF [BMFEXJF
LJMLB SB[Z /BKCBSE[JFK [OBOZN
QS[ZQBELJFN KFTU QPD IPE[ƾDZ
[ 7*** XOF  [BBLDFQUPXBOZ
QS[F[,PǧDJÓDVE[-BODJBOPXF
8PT[FDI 5BN QPEPCOP IPTUJB
[BNJFOJBTJǋXULBOLǋMVE[LJFHP
TFSDB  B TBNB SFMJLXJB EP E[Jǧ
TUBOPXJ QS[FENJPU LVMUV J KFTU
XZTUBXJPOBOBXJEPLQVCMJD[OZ
;BTLBLVKƾDF XZOJLJ CBEBǝ
QBUPNPSGPMPHÓX [ #JBFHPTUPLV
TQPXPEPXBZ  ǻF UBNUFKT[Z NF
USPQPMJUB  BSDZCJTLVQ &EXBSE

PGJDKBMOFPǧXJBED[FOJF XLUÓSZN
QPELSFǧMB ǻFLPNVOJLBOU [LUÓ
SFHP [PTUBB QPCSBOB QSÓCLB EP
FLTQFSUZ[Z KFTUUZNTBNZN LUÓSZ
[PTUBQS[FOJFTJPOZ[[BLSZTUJJEP
UBCFSOBLVMVNXLBQMJDZOBQMFCB
OJJ*OHFSFODKJPTÓCQPTUSPOOZDI
OJFTUXJFSE[POP4QSBXǋPTUBUFD[
OJF QS[FLB[BOP EP /VODKBUVSZ
"QPTUPMTLJFKX8BST[BXJF
8UZNTBNZNOJFNBMD[BTJF 
QJFSXT[FHPQBǺE[JFSOJLBS
1PMTLJF 4UPXBS[ZT[FOJF 3BDKP
OBMJTUÓX [PǻZP EPOJFTJFOJF EP
QSPLVSBUVSZ P [OBMF[JFOJV MVE[
LJDI T[D[ƾULÓX TJD  X LPǧDJFMF
QPE XF[XBOJFN "OUPOJFHP 1B
EFXTLJFHPX4PLÓDF5BKFEOBL
[EFDZEPXBB  [F ǧMFE[UXB X UFK
TQSBXJFOJFCǋE[JF HEZǻOJFNB
EPXPEÓXXTLB[VKƾDZDI ǻF[PTUB
PQPQFOJPOFQS[FTUǋQTUXP
1SBXE[JXZ TLBOEBM XZCVDI
KFEOBL QPE LPOJFD NJFTJƾDB 
LJFEZ PLB[BP TJǋ  Jǻ FLTQFSUZ[Z
EXÓKLJCJBPTUPDLJDIMFLBS[ZOJF
VX[HMǋEOJZ XZKBǧOJFOJB OBK
QSPTUT[FHP [ NPǻMJXZDI 1SPG
-FDI $IZD[FXTLJ  T[FG ;BLBEV
1BUPNPSGPMPHJJUBNUFKT[FHP6OJ
XFSTZUFUV .FEZD[OFHP  TUXJFS
E[J  Jǻ [B D[FSXPOƾ QMBNLǋ OB
IPTUJJPEQPXJBEBX[SBTUBKƾDBOB
QJFD[ZXJFNJLSPTLPQJKOBCBLUFSJB
TFSSBUJB NBSDFTDFOT  [XBOB QB
FD[LƾLSXBXƾ8T[ZTULP[BUFN
XTLB[VKFOBUP ǻFDVEOJFKFTUDV
EFN MFD[[KBXJTLJFNOBUVSBMOZN 
BBVUPS[ZtFLTQFSUZ[ZuVKS[FMJUP 
DPCBSE[PDIDJFMJ[PCBD[Zǀ
/*&;/"/:Ľ8*"5
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BNFT-FJOJOHFSNÓHCZVDIP
E[Jǀ [B QS[FDJǋUOFHP BNF
SZLBǝTLJFHP MBULB  HEZCZ
OJF KFEFO T[D[FHÓ 8JFMF GBLUÓX
XTLB[VKFOBUP ǻFDIPQJFDNPǻF
TUBOPXJǀ JOLBSOBDKǋ [NBSFHP X
D[BTJF ** XPKOZ ǧXJBUPXFK QJMPUB
+BNFTB)VTUPOBKVOJPSB
8 PQVCMJLPXBOFK OJFEBXOP
LTJƾǻDF t4PVM TVSWJWPSu t%VT[B 
LUÓSB QS[FUSXBBu  PQPXJFE[JBOP
OJF[XZLƾ IJTUPSJǋ  LUÓSB TUBOPXJ
KFEFO [ OBKXBǻOJFKT[ZDI BSHV
NFOUÓXOBS[FD[XǋESÓXLJEVT[ 
KBLJQPKBXJTJǋXPTUBUOJND[BTJF
0UÓǻPLB[VKFTJǋ ǻFHEZ-FJOJOHFS
NJBEXBMBUB [BD[ǋZNVTJǋǧOJǀ
QS[FSBǻBKƾDF LPT[NBSZ .BMFD
[EBXB TJǋ XÓXD[BT [OBKEPXBǀ X
TXFHPSPE[BKVUSBOTJF DPPCKBXJB
P TJǋ UZN  ǻF XZLS[ZLJXB KBLJFǧ
OJF[SP[VNJBF TPXB %PQJFSP QP
VQZXJF LJMLV NJFTJǋDZ #SVDF J
"OESFB-FJOJOHFSPXJFCZMJXTUB
OJFSP[T[ZGSPXBǀVSZXBOF[EBOJB
#S[NJBZ POF NOJFK XJǋDFK UBL
,BUBTUSPGB MPUOJD[B  4BNPMPU X
PHOJV.BZD[PXJFLOJFNPǻF
TJǋXZEPTUBǀ
$P XJǋDFK  DIPQJFD [BD[ƾ
XLSÓUDFXTQPNJOBǀOB[XǋPLSǋUV
/BUPNBPSB[OB[XJTLP+BDLB-BS
TFOB 1ZUBOZ P TUSƾDPOZ TBNPMPU 
VUS[ZNZXB  ǻF [FTUS[FMJMJ HP +B
QPǝD[ZDZ(EZSPE[JDFQPLB[BMJNV
BMCVN[F[EKǋDJBNJ[**XPKOZǧXJB
UPXFK +BNFTCF[XBIBOJBXTLB[B
UF LUÓSFQS[FETUBXJBZCJUXǋP*XP
+JNǋ OBE 1BDZêLJFN J P[OBKNJ 
ǻFUPXBǧOJFXUZNNJFKTDVKFHP
NBT[ZOBXQBEBEPNPS[B
#SVDF J "OESFB m XZLT[UB
DPOB  OPXPD[FTOB QBSB  [EBXBB
TJǋ CZǀ [BQS[FD[FOJFN LPHPǧ  LUP
[NJFKTDBVXJFS[ZXQPEPCOƾIJ

TUPSJǋ,JFEZKFEOBLCBCLBDIPQDB
[BD[ǋBQS[FCƾLJXBǀ ǻFCZǀNPǻF
KFKXOVLQS[ZQPNJOBTPCJFTDFOLǋ
[F TXPKFHP XD[FǧOJFKT[FHP ǻZDJB 
QPTUBOPXJPOP QPQSPTJǀ P QPNPD
UFSBQFVULǋ$BSPM#PTNBO [BKNVKƾ
DƾTJǋ[KBXJTLJFNNFUFNQTZDIP[Z
; KFK QPNPDƾ LPT[NBSZ [BD[ǋZ
QPXPMJ VTUǋQPXBǀ  B +BNFT DPSB[
D[ǋǧDJFKCZXTUBOJFQS[ZXPZXBǀ
TXFXTQPNOJFOJBOBKBXJF
*MPǧǀ SFMBDKPOPXBOZDI QS[F[
OJFHPEFUBMJTQPXPEPXBB ǻFPKDJFD
QPEKƾ EFDZ[Kǋ P [XFS ZêLPXBOJV
UZDISFXFMBDKJ%MBXT[ZTULJDICZP
CPXJFN KBTOF  ǻF DIPQBL [ SBDKJ
XJFLVOJFNÓH[FULOƾǀTJǋXD[F
ǧOJFK [ NBUFSJBBNJ EPUZD[ƾDZNJ
XPKOZQPXJFUS[OFK[SPLV
+BLTJǋPLB[BP XD[BTJFCJUXZ
P*XP+JNǋ[HJOƾKFEFOUZMLPD[P
XJFL m QPSVD[OJL +BNFT )VTUPO
KVOJPS LUÓSZNBSDBXZSVT[ZX
TXPKƾ Uƾ  B [BSB[FN PTUBUOJƾ
NJTKǋ QS[FE QPXSPUFN EP EPNV
5BL TJǋ [PǻZP  ǻF QJMPU OJHEZ EP
PKD[Z[OZOJFEPUBS BKFHPTBNPMPU
[FTUS[FMJMJ+BQPǝD[ZDZ
1P TQSBXE[FOJV EBOZDI PLB
[BP TJǋ  ǻF +BNFT CZOBKNOJFK OJF
GBOUB[KPXB )VTUPO S[FD[ZXJǧDJF
XZSVT[Z [F TUBULV /BUPNB  B UP
XBS[ZT[ZNVNJǋE[ZJOOZNJ+BDL
-BSTFO1POBEUPDIPQJFDP[OBKNJ 
ǻF KFHP TBNPMPU USBêPOP X TBN
ǧSPEFLTJMOJLB LUÓSƾUPXFSTKǋQP
UXJFSE[JJOOZQJMPUCJPSƾDZVE[JB
X UFK CJUXJF  3BMQI $MBSCPVS $P
DJFLBXF DIPQJFDEZTQPOPXBUBL
LPOLSFUOƾXJFE[ƾOBUFNBUÓXD[F
TOFHP XZQPTBǻFOJB TJ QPXJFUS[
OZDI64" ǻFCZXTUBOJFQPQSB
XJBǀXZQPXJFE[JPTÓCEPSPTZDI
1ZUBOJF  KBLJN DVEFN US[ZMBUFL

XT[FE X QPTJBEBOJF JOGPSNBDKJ 
ǻFTBNPMPUZ[**XPKOZǧXJBUPXFK
NJBZ QBTLJF LPB  LUÓSF ǧDJFSBZ
TJǋ QPED[BT MƾEPXBOJB  QP[PTUBP
CF[PEQPXJFE[J
%[JTJBK +BNFT NB E[Jǧ  MBU 
B KFHP OJF[XZLF XTQPNOJFOJB [
D[BTVXPKOZQPXPMJXZHBTBKƾ0O
TBNJKFHPSPE[JDFVXBǻBKƾ ǻFDBB
UBIJTUPSJBKFTUOBQSBXEǋOJFTBNP
XJUB /JF [HBE[B TJǋ [ UZN [OBOZ
LSZUZL [KBXJTL QBSBOPSNBMOZDI 
1BVM ,VSU[  LUÓSZ QS[FLPOVKF  ǻF
SPE[JDF DIPQBLB TBNJ TJǋ PT[V
LVKƾ QPOJFXBǻ[BGBTDZOPXBBJDI
UBKFNOJDBPUBD[BKƾDBTZOB
;EBOJB [BPǻZDJFMB $4*$01V
OJFQPE[JFMBǻZKƾDBEPE[JǧTJPTUSB
+BNFTB)VTUPOBKVOJPSB "OOF#BS
SPO EPLUÓSFKSPE[JDFOJF[XZLFHP
E[JFDLBOBQJTBMJMJTU+BLTUXJFSE[JB
LPCJFUB  DIPQJFD CZ UBL QS[FLP
OVKƾDZ XF XT[ZTULJN  DP NÓXJ  J
XJFE[JBUBLEVǻP ǻFOJFNBǻBEOFK
NPǻMJXPǧDJ  BCZ QPTJBE Uǋ XJFE[ǋ
XTQPTÓCSBDKPOBMOZ#BSSPO LUÓSB
VXJFS[ZB ǻFNBMFDKFTUJOLBSOBDKƾ
KFK[NBSFHPQS[FEQPOBET[FǧǀE[JF
TJǋDJVMBUZCSBUB QPTUBOPXJBOBXFU
QS[FLB[Bǀ DIPQBLPXJ QBNJƾULJ
QS[ZTBOFKFKQPǧNJFSDJQJMPUB
/*&;/"/:Ľ8*"5
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RÓ¯NE
¯niwa w œrodku zimy

Plantacja za milion z³otych
Grupa antyterrorystyczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wraz z
funkcjonariuszami z Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego zlikwidowali
profesjonaln¹ uprawê marihuany. W
jednym z podopolskich domów zabezpieczyli ponad tysi¹c konopi indyjskich,
kilka kilogramów suszu oraz kilkanaœcie
worków z suchymi ³odygami. Czarnorynkowa wartoœæ narkotyków to ponad
milion z³otych. Zatrzymano dwóch
mieszkañców Opola, 31 i 41-latka, których z³apano na gor¹cym uczynku akurat zajmowali siê pielêgnacj¹ roœlin.

Niezamieszka³y budynek zaadoptowany by³ w najdrobniejszych szczegó³ach do potrzeb narkobiznesu. W trzech
pomieszczeniach policjanci znaleŸli profesjonalnie przygotowan¹ i w pe³ni wyposa¿on¹ plantacjê w profesjonalne
oœwietlenia oraz system nawadniania.
Mê¿czyŸni od dawna parali siê nielegaln¹ dzia³alnoœci¹. Za wytwarzanie
narkotyku w znacznej iloœci i jego uprawê grozi im kara do 15 lat pozbawienia
wolnoœci. Zostali aresztowani na trzy
miesi¹ce.
WIR

Dziupla w warsztacie

Rozebrana karoseria samochodu osobowego i mnóstwo luŸno
le¿¹cych czêœci. Tyle zastali policjanci po wejœciu na teren
warsztatu samochodowego w którym by³ rozbierany samochód
pochodz¹cy z kradzie¿y. Policjanci zatrzymali na miejscu trzech
podejrzanych, jednemu z zatrzymanych zosta³ postawiony zarzut
paserstwa. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Policjanci z Krapkowic ustalili,
¿e jeden z w³aœcicieli warsztatu
samochodowego prowadzi przestêpcz¹ dzia³alnoœæ. W trakcie kontroli za jedn¹ ze œcian znaleziono
rozebran¹ karoseriê osobowego
passata (rok produkcji 2007 o wartoœci rynkowej w chwili kradzie¿y
oko³o 60 tys. z³). Okaza³o siê, ¿e

pod koniec stycznia samochód zosta³ skradziony w woj. œl¹skim.
Policjanci zatrzymali trzech
mê¿czyzn, którzy byli na miejscu i
rozbierali pojazd na czêœci. Przygotowywali siê do wyjazdu. Wœród nich
by³ 35-letni w³aœciciel warsztatu.
Towarzyszy³o mu dwóch 36-latków
z woj. œl¹skiego.

Strzeliñski Oœrodek Kultury og³asza II Ogólnopolski Konkurs
Poetycki „O Granitow¹ Strza³ê” i Turniej 1 Wiersza

Wygraj Granitow¹ Strza³ê
W konkursie poetyckim mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby pe³noletnie debiutuj¹ce
lub maj¹ce na swoim koncie wydane
ksi¹¿ki.
*
Nale¿y nades³aæ:
1.Zestaw piêciu wierszy (w formacie
Word), w 3 egzemplarzach o dowolnej
tematyce, które nie by³y dot¹d publikowane (tak¿e w tomikach pokonkursowych, antologiach, prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza siê
teksty publikowane w internecie.
2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na dyskietce lub p³ycie CD (brak zapisu na dyskietce lub p³ycie CD - eliminuje autora z konkursu).
3. Wiersze nale¿y oznaczyæ god³em
(pseudonimem).
4. Do zestawu do³¹czyæ zamkniêt¹
kopertê, opatrzon¹ tym samym god³em,
zawieraj¹c¹ dane autora (imiê i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
5. Mo¿na wys³aæ tylko jeden zestaw.
6. Z uwagi na koniecznoœæ umieszczenia na kopercie swoich danych w

przypadku listów poleconych - nale¿y
wys³aæ przesy³kê zwyk³ym trybem.
*
Prace nale¿y nadsy³aæ do 5 kwietnia 2010 r. na adres: Strzeliñski Oœrodek Kultury, 57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 10 a. Z dopiskiem na kopercie:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitow¹ Strza³ê”.
W przypadku uczestników, nie maj¹cych na swoim koncie wydanej samodzielnej ksi¹¿ki ani arkusza poetyckiego - nale¿y dopisaæ na kopercie:”Przed
debiutem”. O przyznanych nagrodach
laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie i poczt¹ elektroniczn¹.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê 7 maja
I nagroda - 1300 z³
II nagroda - 800 z³
III nagroda - 600 z³
oraz 4 wyró¿nienia - po 200 z³ ka¿de. Zostanie przyznana tak¿e Nagroda Specjalna dla debiutanta oraz wiele
cennych nagród rzeczowych i wyró¿nienia ksi¹¿kowe.
KOM
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W Opolskim Centrum Onkologii otwarto nowoczesny
pawilon z przychodniami

Oby mniej t³oczno
nwestycja zrealizowana zosta³a
w rekordowym czasie dziesiêciu
miesiêcy i kosztowa³a ok. 6,8 mln
z³otych –- z czego przesz³o dwa
miliony z³otych pochodzi³y z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, drugie tyle
z bud¿etu samorz¹du województwa.
Pozosta³e koszty sfinansowa³o centrum onkologii z w³asnych œrodków.
Nowy pawilon ma ponad tysi¹c metrów powierzchni przewidzianej na dzia³alnoœæ medyczn¹ i
oko³o 800 metrów kwadratowych,
na których umieszczona zosta³a infrastruktura techniczna. Powsta³ w
miejscu dawnej szpitalnej kot³owni. W przeszklonym holu znajduj¹
siê trzy stanowiska do rejestracji
pacjentów. St¹d odchodz¹ promieniœcie dwa korytarze. Jeden mieœci dwie poradnie profilaktyki
chorób piersi, poradniê genetyki,
poradniê konsultacyjn¹ chemioterapii, gabinet chirurgii onkologicznej oraz pracowniê mammografii
(wyposa¿ona zostanie w cyfrowy
mammograf – procedury zakupu s¹
w toku) i pracowniê usg. Po drugiej stronie holu, w drugiej czêœci budynku, znajduje siê dzienny oddzia³ chemioterapii z oœmiu
stanowiskami le¿¹cymi i piêcioma
siedz¹cymi.
– Dot¹d wszystkie poradnie mieœci³y siê w budynku g³ównym OCO
– przypomina dyrektor Wojciech Redelbach. – Gdy je otwierano pod
koniec lat siedemdziesi¹tych przyjmowa³y dziennie od 100 do 150
pacjentów, ostatnio oko³o 400 osób
dziennie.
Nowy pawilon roz³aduje wiêc
t³ok, pacjenci oczekiwaæ bêd¹ na
poradê w bardziej komfortowych
warunkach. Poniewa¿ do nowo

I

powsta³ej przychodni kierowane bêd¹
osoby, które na onkologiê przychodz¹, by skorzystaæ z badañ profilaktycznych lub konsultacji, rozdzielenie ich z pacjentami, którzy s¹ w
trakcie leczenia, ma te¿ znaczenie
psychologiczne.
Obecny w trakcie otwarcia pawilonu marsza³ek województwa
opolskiego, Józef Sebesta, stwierdzi³,
i¿ wreszcie zmieni siê ogl¹d opolskiej onkologii postrzegany dot¹d
przez pryzmat zat³oczonych korytarzy, a nie wysokiej jakoœci us³ug
medycznych.
– Onkologia i kardiologia – zapowiedzia³ marsza³ek – s¹ dziedzinami medycyny, które bêd¹ wspierane przez samorz¹d województwa,
choæby z tego wzglêdu, ¿e choroby nowotworowe i uk³adu kr¹¿enia dotykaj¹ najwiêksze rzesze spo³eczeñstwa.
W budynku g³ównym OCO
nadal bêd¹ funkcjonowaæ: gabinet
chirurgii onkologicznej, gabinet ginekologii onkologicznej, poradnia
stomijna, opieki paliatywnej, gabinet zabiegowy. Ich pomieszczenia bêd¹ sukcesywnie modernizowane.
Doktor Wojciech Redelbach
uwa¿a, ¿e Opolskie Centrum Onkologii zarówno pod wzglêdem
warunków, jak i jakoœci leczenia
dorównuje licz¹cym siê placówkom
specjalistycznym w kraju.
– 95 procent nowotworów
mo¿emy leczyæ sami, kolejki mamy
jedne z najkrótszych w kraju i
nowoczesny, bo zakupiony w ostatnich latach, specjalistyczny sprzêt
diagnostyczny.
Dla pacjentów nowe poradnie
czynne s¹ od 1 lutego.
MS

Lovela to rodzina hipoalergicznych œrodków do prania pieluszek i bielizny
niemowlêcej oraz ubranek dzieciêcych, doskona³a równie¿ dla alergików
i osób z wra¿liw¹ skór¹. Posiada pozytywn¹ opiniê Instytutu Matki i Dziecka
Lovela kolor 600 g kosztuje ok. 9 z³.
Produkty Lovela zapewniaj¹ skuteczne i wygodne pranie.
* s¹ bezpieczne dla skóry dziecka,
* skutecznie usuwaj¹ zabrudzenia,
* dobrze wyp³ukuj¹ siê z tkanin,
* nie wywo³uj¹ podra¿nieñ delikatnej i wra¿liwej skóry niemowl¹t,
* maj¹ delikatny, neutralny zapach,
* nadaj¹ siê do prania we wszystkich temperaturach, zarówno rêcznego, jak i w pralce automatycznej.
Delikatny p³yn do p³ukania w nowym ekonomicznym 2-litrowym
opakowaniu - cena ok. 21 z³.
Miêkka, puszysta œwie¿oœæ dla niemowl¹t i ma³ych dzieci a tak¿e osób
z wra¿liw¹ skór¹. P³yn ma subtelny, œwie¿y zapach. Sprawia, ¿e ubrania
staj¹ siê miêkkie i mi³e w dotyku.

Zmêczenie w pracy, przysypianie w ci¹gu dnia,
uczucie niewyspania nawet po 8 - godzinnym œnie.
Jak siê
okazuje
przyczyn¹
naszej
niskiej
wydajnoœci
oraz sta³ego
zmêczenia
w pracy
mo¿e byæ
chrapanie

Chrapanie wp³ywa
na pracê
olegliwoœæ ta postrzegana
jest g³ównie jako problem
spo³eczny. Jest przyczyn¹
napiêæ w zwi¹zku, a czêsto
nawet separacji ³ó¿ek. Cierpi¹cy na
zaburzenia oddychania w czasie snu
czêsto nie zdaj¹ sobie jednak sprawy z tego, ¿e poza uci¹¿liwoœci¹ dla
otoczenia, chrapanie mo¿e mieæ tak¿e przykre konsekwencje dla zdrowia,
które mog¹ wp³ywaæ równie¿ na ¿ycie
zawodowe.
Zaniedbanie chrapania, mo¿e doprowadziæ do rozwiniêcia siê zespo³u
bezdechów œródsennych. Jest to
znacznie powa¿niejsze schorzenie,
które wi¹¿e siê z trudnoœciami w oddychaniu w czasie snu. Przerywany,
czasem nawet kilkanaœcie razy w ci¹gu nocy, sen nasila objawy niedotlenienia przez co osoba chrapi¹ca budzi siê zmêczona i niewyspana. Nadpobudliwoœæ, dra¿liwoœæ i problemy z
koncentracj¹, bêd¹ce tego rezultatem,
negatywnie wp³ywaj¹ na jakoœæ naszej
pracy.
Zasypianie w niecodziennych okolicznoœciach, np. za kierownic¹ stanowi te¿ zagro¿enie na drodze. Dlatego wzrasta œwiadomoœæ spo³eczna
odnoœnie problemów z oddychaniem
w czasie snu. Dotyczy to nie tylko
chrapania, ale przede wszystkim bezdechu.
- Tak¹ tendencjê mo¿na zauwa¿yæ zw³aszcza w grupach aktywnych
zawodowo, np. wœród managerów
czy osób prowadz¹cych w³asny biznes – mówi Anetta Gawe³, dyrektor
kliniki, zajmuj¹cej siê leczeniem chrapania i bezdechów œródsennych. -

D

Wœród tych osób motywacj¹ do podjêcia leczenia jest koniecznoœæ utrzymywania sta³ej aktywnoœci zawodowej, nierzadko wyjazdów, w czasie
których chrapanie po prostu przeszkadza otoczeniu. Ponadto osoby te
nie mog¹ pozwoliæ sobie ani na d³ug¹
nieobecnoœæ w pracy, ani na zmêczenie i brak koncentracji, bêd¹cy wynikiem bezdechu.
Rosn¹ce zapotrzebowanie powoduje, ¿e kliniki lecz¹ce problem zaburzeñ oddychania w czasie snu siêgaj¹
po coraz nowoczeœniejsze rozwi¹zania.
Plastyka gard³a, podniebienia miêkkiego i jêzyczka, przeprowadzona metod¹
koblacji nie wymaga hospitalizacji i szybko pozwala wróciæ do obowi¹zków zawodowych. Operacja pozwala w sposób bezkrwawy i bezbolesny pozbyæ siê
tej uci¹¿liwej dolegliwoœci. Taka forma
zabiegu jest wygodna dla osób prowadz¹cych aktywny tryb ¿ycia, poniewa¿
nie wymaga hospitalizacji oraz nie zmusza do przeznaczania urlopu na walkê
z chrapaniem.
KOM
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Zabójczy
czad
W domku jednorodzinnym
w Brzegu dosz³o do dramatu.
Ziêæ kilkakrotnie dzwoni³ do
teœciów, którzy jednak nie odbierali telefonu. W koñcu postanowi³ do nich rano podjechaæ. W mieszkaniu znalaz³
zw³oki emerytów. 90-letni
mê¿czyzna i 88-letnia kobieta zatruli siê czadem, wydobywaj¹cym siê z pieca kaflowego.
Na pocz¹tku lutego
mieszkaniec Prudnika zadzwoni³ na pogotowie, gdy
nagle Ÿle siê poczu³ w
³azience. Okaza³o siê, ¿e w
mieszkaniu jest bardzo wysokie stê¿enie tlenku wêgla.
Przyczyn¹ ulatniania by³ zepsuty piecyk gazowy.
Równie¿ w Nysie uda³o siê
uratowaæ piêæ osób, które zatru³y siê czadem. Nad ranem
w Hajdukach (powiat nyski)
interweniowa³a stra¿ po¿arna.
Tym razem zepsu³ siê piec
centralnego ogrzewania. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Najwiêksza
iloœæ osób zaczadzonych w
tym sezonie zimowym odnotowana zosta³a w powiecie
kêdzierzyñskim. Uratowano
tam kilkanaœcie zaczadzonych osób.
WIR

LUDZIE I ICH LOS
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W³aœciwie nie szuka³am pracy, choæ pieni¹dze
z oszczêdnoœci zaczê³y siê koñczyæ.
Powoli zastanawia³am siê, czy po przerwie,
kiedy siedzia³am w domu z dzieæmi znajdê
pracê. Okaza³o siê, ¿e nie mam na to
¿adnych szans. W wieku 36 lat
z dwójk¹ dzieci by³am za stara.

oja przyjació³ka Ula zapyta³a: – Nie znasz mo¿e
kogoœ, kto móg³by wyjechaæ na trzy miesi¹ce? Znajomi w
Niemczech szukaj¹ kogoœ, kto zamieszka³by z ich rodzicami i im
pomaga³.
Nigdy nie myœla³am o czymœ
takim, ale wtedy poczu³am, ¿e jest
to dla mnie szansa.
– W³aœnie znalaz³aœ! Siedzi przed
tob¹ – stwierdzi³am zdecydowanie.
Dopiero potem zaczê³am siê
martwiæ, kto siê zajmie dzieæmi. Od
dwóch lat jestem 36-letni¹ wdow¹.
Z pomoc¹ przysz³a ciocia, która
zaoferowa³a pomoc przy 10-letniej
córce i o dwa lata starszemu synowi. Dwa dni póŸniej siedzia³am w
busiku, za który zap³aci³a rodzina
starszej pani i jecha³am w nieznane. Dopiero w ma³ym niemieckim
miasteczku dotar³o do mnie, ¿e
zdana jestem sama na siebie i nieznanych mi ludzi, których jêzyka
dobrze nie rozumiem.
Pod bramk¹ mojego nowego
domu sta³y dwie rozeœmiane kobiety. Jedna tr¹ci³a drug¹: – To ta nowo?
Tako m³odo? Eee... nie da se rady.
Ogl¹da³y mnie jak na wybiegu.
Wtedy poczu³am przera¿enie.
*
Praca okaza³a siê bardzo ciê¿ka
– ledwo poruszaj¹cy siê Henry i

M

przepraszaj¹ca za
wszystko Maria, jego ¿ona.
Mój wygl¹d zaniepokoi³ Henrego,
bo wezwa³ 60-letni¹ córkê Lidiê, która
zrobi³a mi przes³uchanie: ile lat, zawód, dzieci, prowadzenie domu, znajomoœæ obs³ugi urz¹dzeñ elektrycznych. Na szczêœcie mówi³am po angielsku, a oni mieszkali kilka lat w
Kanadzie. Zaczê³am uczyæ siê niemieckiego, bo okaza³o siê, ¿e wiedza wyniesiona z ³aw szkolnych
dawno ju¿ mi wywietrza³a.

ANIO£ Z OPOLA
Szybko odnalaz³am siê w nowej
roli, choæ pierwszy tydzieñ to niezapowiedziane wizyty ca³ej familii,
naloty córki, patrzenie mi na rêce
i do garnków. – Jesteœ naszym
anio³em – us³ysza³am po kilku dniach.
– Traktujem ciê jak wnuczkê z innego kraju.
Kilka dni po moim przyjeŸdzie
starsi pañstwo obchodzili 61 rocznicê œlubu. Otworzy³am butelkê
wina, zapali³am œwiece w ich pokoiku, kupi³am kwiaty. Wszyscy byli
zdziwieni, co siê dzieje.
– Macie dziœ œwiêto, takiej rocznicy te¿ bym sobie ¿yczy³a – powiedzia³am wzruszona.
Maria podesz³a do ³ó¿ka Henryka, z którego siê nie rusza³, uca³owa³a go, wziêli siê za rêce i tak
siedzieli kilka godzin wspominaj¹c
m³odoœæ.
Co wieczór zagl¹da³a córka Lidia. – Wiesz Jolu – mówi³a do mnie.
– A to niespodzianka. S¹ teraz tacy
szczêœliwi. Nie zawsze tak by³o,

Kêdzierzyn-KoŸle w gronie organizatorów

Norwedzy na OpolszczyŸnie
Kêdzierzyn-KoŸle zosta³ jednym spoœród 58 miast, które bêd¹ goœciæ
reprezentacjê narodow¹ Norwegii, bior¹c¹ udzia³ w V Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Decyzja œwiatowej organizacji Special Olympics o tym, ¿e zmagania odbêd¹ siê we wrzeœniu w Warszawie, zosta³a
przyjêta z wielkim entuzjazmem. Rywalami Polski by³y takie pañstwa jak
Belgia, Hiszpania czy Portugalia. Od 18 do 24 wrzeœnia zawita w Polsce
1600 sportowców, 600 trenerów z 58 krajów, 1500 cz³onków rodzin zawodników, 2000 wolontariuszy, 200 sêdziów i 250 lekarzy.
Od 15 wrzeœnia przez trzy dni poszczególne reprezentacje bêd¹ odpoczywaæ po podró¿y w jednym z wytypowanych miast, które bior¹ udzia³ w
Programie Miast Goszcz¹cych. Tam te¿ bêd¹ przygotowywaæ siê i trenowaæ przed olimpiad¹. Kêdzierzyn-KoŸle nie znalaz³ siê w tym gronie przypadkowo. Miasto ma idealn¹ infrastrukturê sportow¹, z której bêd¹ korzystaæ Norwedzy. Dodatkowym atutem jest to, ¿e od lat organizowane s¹ tu
imprezy dla osób niepe³nosprawnych. Ich motorem napêdowym jest nauczycielka Ewa Ha³ambiec z miejscowego Zespo³u Szkó³ Specjalnych, która
wspó³pracuje z nauczycielami i uczniami kozielskiego liceum im. Henryka
Sienkiewicza. Pani Ewa pe³ni równoczeœnie funkcjê dyrektora Olimpiad
Specjalnych w województwie opolskim.
WIR

m ama b y ³ a
zazdrosna, tata by³ trudny i lubi³ flirtowaæ z innymi kobietami. Tak siê cieszê, ¿e nimi siê
opiekujesz.
Po takich s³owach pomyœla³am, ¿e
to jest najpiêkniejsza nagroda za niedospane noce, wymiociny na poœcieli, zasikane przeœcierad³a, pranie, gotowanie i sprz¹tanie. Za wyci¹ganie
z buzi staruszków sztucznych szczêk
pe³nych resztek jedzenia, kichanie
wprost w moje jedzenie, d³ubanie w
nosie – musia³am siê z tym oswoiæ.
Na pocz¹tku nie raz wymiotowa³am.
Maria by³a zagubiona, nawet
drepta³a niepewnie po domu, przestraszona obecnoœci¹ kogoœ obcego.
Wtedy pomyœla³am o w³asnej babci. Od razu polubi³am ujmuj¹cy
uœmiech Marii. Skrêpowanie powoli mija³o. Sama czu³am siê niepewnie, gdy musia³am j¹ po raz pierwszy wyk¹paæ.
Po jakimœ czasie zbli¿y³yœmy siê
do siebie na tyle, ¿e rozumia³yœmy
bez s³ów. Gdy mia³a doœæ goœci, mruga³a do mnie i wszystko by³o jasne.
By³am dla niej wybawieniem, mówi¹c
¿e zaraz ma wizytê u lekarza. Spacerowa³am z ni¹, chodzi³am z ni¹ do
koœcio³a, na koncerty, elegancko
ubiera³am.
Ksi¹dz, mieszkaj¹cy naprzeciwko, kiedy przychodzi³ co miesi¹c z
komuni¹, mówi³: – Pani
przywróci³a j¹ ¿yciu,
to nie ta kobieta.
Lekarz, pielêgniarki nie mogli siê nas
nachwaliæ.

OSTATNI RUM
PRZED ŒMIERCI¥
Maria nigdy w ¿yciu nie prowadzi³a auta. W wieku 87 lat dosiad³a
mechanicznego rumaka – motoru dla
starszych ludzi, z fotelikiem, koszykiem na zakupy i biegami. Najszybciej mog³a jechaæ 6 km na godzinê,
a ja sz³am przy niej i pomaga³am
przy manewrach.
– Bêd¹ siê ze mnie œmiaæ – ba³a
siê, co powiedz¹ s¹siedzi.
Najpierw robi³yœmy slalom
miêdzy krzes³ami na podwórku,
opanowywa³a skrêty. Okaza³o siê,
¿e ma wspania³e wyczucie odleg³oœci.
– Urodzony z pani rajdowiec –
mówi³am.
By³a taka szczêœliwa, gna³a z
wiatrem w srebrnych w³osach po
parku, œmia³a siê g³oœno. Raz chcia³a z fantazj¹ wjechaæ do bramki i
porysowa³a trochê b³otnik.
– Co powie Henry – ba³a siê.
– To nic, kochanie, chcia³bym
zobaczyæ jak sobie radzisz na mo-

torku – uœmiechn¹³ siê smutno jej
m¹¿. – Zanim umrê.
Henry nie zawsze by³ ³atwy i
sympatyczny. – Daj mi spokój, nie
potrzebujê ciê, mo¿esz jechaæ do
domu – wykrzycza³ kiedyœ do mnie.
„Strajk” – napisa³am na du¿ych
kartkach i powiesi³am w kilku miejscach.
Córki Lidia i m³odsza Monika przysz³y tego dnia. – Og³osi³am strajk w³oski. Wszystko robiê porz¹dnie, ale nie
uœmiecham siê i nie rozmawiam – wyjaœni³am. – Tylko to, co konieczne.
Œmia³yœmy siê z tego, choæ one
wystraszy³y siê, ¿e wyjadê.
Zanim Henryk umar³, zwioz³am
go na podwórko. Tydzieñ przed amputacj¹ nogi. Wróci³ ze szpitala, ju¿
bez koñczyny. Rozp³aka³ siê ze szczêœcia na nasz widok. Ogoli³am go,
uczesa³am. Nie chcia³ jeœæ, ani piæ,
nie chcia³ za³o¿yæ pampersa.
Chcia³ po prostu umrzeæ. Prosi³ o trochê rumu. Czeka³am
na lekarza z decyzj¹, czy mo¿na spe³niæ jego proœbê. Nie
zd¹¿y³ siê napiæ. Umar³ ko³o
6 rano. Œmieræ czuæ
by³o w powietrzu.
Nie mog³am tej
nocy spaæ.
Kr¹¿y³am
i na-

s³uchiwa³am, czy oddycha.
– Wybieraj, co chcesz, nie
patrz na ceny – powiedzia³a Lidia
w jednym z najdro¿szych sklepów
z odzie¿¹ w mieœcie. Nie chcia³am,
ale Lidia ubra³a mnie na pogrzeb w
superciuchy. To by³y najdro¿sze zakupy w moim ¿yciu.
Po raz pierwszy ktoœ przy mnie
umar³. Prze¿y³am to jak rodzinny dramat. Wróci³y wspomnienia. Na
dŸwiêk telefonu podskoczy³am. Przypomnia³am sobie, jak w s³uchawce
obcy g³os zakomunikowa³, ¿e m¹¿
mia³ œmiertelny wypadek. Do dziœ
trudno mi w to uwierzyæ. Wyjecha³
do pracy i nigdy nie wróci³. Jakby
by³ na wiecznej delegacji. Ku mojemu zaskoczeniu teraz by³am opanowana, dopiero po kilku godzinach wyp³aka³am siê i napi³am tego henrykowego rumu – za niego i za siebie.

WIÊZIENIE ZA EURO
Nawi¹za³am kontakty z kole¿ankami z Polski, najczêœciej z Opolszczyzny lub Œl¹ska, które pozna³am
w czasie zakupów, w przychodni,

pralni. Porzuci³y swoje dotychczasowe ¿ycie, mê¿ów alkoholików, rozbite ma³¿eñstwa, d³ugi, chore dzieci. Ka¿da z
nich wybra³a wygnanie z innego powodu. Wiele z nich nie mia³o takich rodzinnych stosunków jak ja.
Za kilkadziesiat euro dziennie by³y
poni¿ane, oszukiwane, a czêsto
uwiêzione przez swoich podopiecznych, uznaj¹cych ¿e maj¹ byæ do ich
natychmiastowej dyspozycji.
Mnie siê uda³o. Zwykle rano pielêgniarka Karin przywozi³a mi ciep³e
rogaliki, czasem z nami jad³a œniadanie, s¹siadki przynosi³y ciasta, lekarz
przynosi³ czekoladki. Wiedzia³, ¿e
du¿o czytam, wiêc wrzuca³ mi do
skrzynki œlicznie zapakowane paczuszki z ksi¹¿kami w wersjach angielsko-niemieckich,
¿ebym szkoli³a jêzyk. Du¿o roz-

Najbardziej za
mam¹ têskni³ syn.
Do dziœ nie rozumie, dlaczego nie
widzi jej przez wiele miesiêcy

mawialiœmy. Martwi³
siê, ¿e rozstanie jest dla
mnie ciê¿kim prze¿yciem.
I nagle zda³am sobie sprawê,
¿e w Opolu nikt siê o mnie nie
martwi, tak jak ci obcy ludzie.
Têskni³am za dzieæmi, które na
kilka tygodni wakacji przyjecha³y do
mnie. Nie mog³y nacieszyæ siê nieskoñczon¹ iloœci¹ lodów, s³odyczy i
soków. Zwiedzaliœmy razem okolice,
rodzina Marii okaza³a nam wiele serca.
– Mamo, jak to jest, ¿e tu siê
nieznajomi do siebie uœmiechaj¹ i
pozdrawiaj¹ na ulicach? – pyta³y
mnie.
Wróci³am do domu ze sporymi
pieniêdzmi, prezentami, wymêczona i stêskniona.
Po dwóch miesi¹cach myœlê o
nastêpnym wyjeŸdzie. Zaczê³am
têskniæ za Mari¹ i jej rodzin¹, która nagle sta³a siê moj¹. Pracy znaleŸæ w Opolu nadal nie mogê. Pieni¹dze stopnia³y w zastraszaj¹cym
tempie. Jedynie nie wiem, jak poradz¹ sobie beze mnie moje dzieci.
WYS£UCHA£A BEATA D¯ON
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W tym roku zima d³ugo dawa³a szansê kierowcom przygotowania samochodów do œnie¿nej aury. Oszczêdzanie na
przegl¹dach nie zawsze koñczy siê podjechaniem do warsztatu i wymian¹ zepsutej czêœci na now¹

Opony

Osoby, które dysponuj¹ odpopony to oczywiœcie pod- wiedni¹ gotówk¹ i swobodnie wystawa. Jak co roku w wiêk- bieraj¹ wœród opon zimowych poszoœci magazynów bran¿o- winny pamiêtaæ o jednej zasadzie
wych promowane jest ogumienie – zim¹ sprawdzaj¹ siê lepiej opony
zimowe. Problem polega na tym, wê¿sze – nie warto inwestowaæ w
¿e w praktyce wielu kierowców super szerokie „zimówki”, nawet
nie staæ na zmianê ogumienia i jeœli przemawiaj¹ za tym wzglêdy essezon zimowy rozpoczynaj¹ na tetyczne. Doskona³ym przyk³adem
³ysych oponach. Wzglêdy finanso- mog¹ byæ tutaj samochody rajdowe
we nie mog¹ byæ tuw zimowej specyfikacji – ¿aden
taj ¿adnym wyt³uma- Zim¹ sprawdzaj¹ kierowca na œnieg i lód nie
czeniem. £yse opony siê lepiej opony zak³ada przesadnie szerokich
to zagro¿enie zdrowia wê¿sze – nie
opon. Oczywiœcie – w waruni ¿ycia nie tylko dla warto inwesto- kach drogowych, gdzie nakierowcy i jego pasa- waæ w super sze- wierzchnie s¹ odœnie¿ane mo¿¿erów, ale tak¿e dla rokie „zimówki” na pozwoliæ sobie na pewien
innych u¿ytkowników
kompromis, ale optymalnym wyjdrogi, którzy maj¹
œciem wydaje siê po prostu drugi
pe³ne prawo ¿¹daæ, aby samocho- komplet felg – najlepiej stalowych
dy w takim stanie by³y wy³¹czone i starannie dobrane ogumienie.
z ruchu.
Pojawia siê w tym miejscu inne
pytanie – jeœli ktoœ musi oszczêdzaæ na oponach, powinien wzi¹æ
Problemy z uk³adem hamulcoto pod uwagê w chwili zakupu wym zdarzaj¹ siê dziœ zdecydowasamochodu i wybraæ taki model, nie rzadziej ni¿ w epoce maluchów
który wymaga mniejszej œrednicy i du¿ych fiatów. Zima niezwykle suopon, tzn. tañszych.
rowo „ocenia” nawet najdrobniej-

O

Hamulce

sze nieprawid³owoœci w dzia³aniu
tego uk³adu. Test hamulców jest
badaniem podstawowym podczas
obowi¹zkowego przegl¹du technicznego. Diagnosta kontroluje nie tylko
wydajnoœæ hamulców, ale tak¿e równomiernoœæ ich dzia³ania na poszczególnych ko³ach. W³aœnie ten
parametr decyduje o stabilnoœci kierunkowej pojazdu podczas hamowania. Latem, jeœli jedno z kó³ hamuje s³abiej ni¿ s¹siednie po drugiej stronie samochodu, mo¿emy
tego w ogóle nie odczuwaæ lub po
prostu nieco mocniej przytrzymaæ
kierownicê.
Zim¹ na œliskiej nawierzchni taka
usterka mo¿e niespodziewanie wprowadziæ samochód w poœlizg. GroŸba
st³uczki lub wypadku staje siê bardzo realna nawet przy lekkim hamowaniu. Wniosek jest prosty – jeœli
samochód ma ju¿ swoje lata a data
przegl¹du jest jeszcze odleg³a, warto odwiedziæ diagnostê wczeœniej i
poprosiæ o sam¹ kontrol¹ hamulców.
Wiele serwisów w okresie zimowym
prowadzi bezp³atne akcje kontroli –
warto z nich skorzystaæ.

Zawieszenie

Zawieszenie to utrapienie wiêkszoœci kierowców je¿d¿¹cych po
naszych drogach. Niestety – nie
mo¿na bagatelizowaæ jego zu¿ycia, bo
to po pierwsze jest niebezpieczne
a po drugie zbyt drogo kosztuje. Luzy
w zawieszeniu utrudniaj¹ zachowanie pe³nej kontroli nad pojazdem.
Po pierwsze – tracimy wyczucie na kierownicy, po drugie – auto
staje siê nieprzewidywalne podczas
hamowania na œliskiej nawierzchni. Zu¿yte zawieszenie uniemo¿liwia precyzyjn¹ regulacjê zbie¿noœci co z kolei przyœpiesza zu¿ycie
opon. „Oszczêdnoœæ” na naprawach
zawieszenia sprawia, ¿e pieni¹dze

wydane na opony wyrzucimy w
b³oto.

kierowca mo¿e znaleŸæ siê nagle w
takiej sytuacji, w której z³y stan
amortyzatorów oka¿e siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ wypadku. Co wiêcej
– w samochodach nowszej generaCzo³owe firmy motoryzacyjne cji wyposa¿onych w uk³ad ABS zuzalecaj¹ kontrolê amortyzatorów co ¿yte amortyzatory zdecydowanie
20 tys.-30 tys. km. Zu¿ycie amorty- wyd³u¿aj¹ drogê hamowania. Ko³a,
zatorów zale¿y od techniki jazdy i które przesadnie podskakuj¹ na nieod rodzaju nawierzchni, po której równoœciach blokuj¹ siê w powiezwykle porusza siê auto.
trzu a elektronika pojazNa równych autostrado- Zu¿yte zawieszenie du odbiera to jako poœlizg
uniemo¿liwia
wych drogach, pokonywai zmniejsza si³ê hamowanych w turystycznym tem- precyzyjn¹ regulacjê nia nawet do zera. W
pie dobry amortyzator wy- zbie¿noœci co z kolei szczególnym przypadku
trzyma nawet 100 tys. przyœpiesza zu¿ycie mo¿e siê zdarzyæ, ¿e auto
opon.
km. Na dziurawych najad¹ce z prêdkoœci¹ 40 km/
wierzchniach pokonywah nie zdo³a zatrzymaæ siê
nych codziennie w drodze do pra- przed przejœciem dla pieszych, tylcy – mo¿e nadawaæ siê do wymia- ko w tempie ¿ó³wia wjedzie na pasy
ny znacznie szybciej. Niektórzy kie- i potr¹ci zaskoczonych przechodniów.
rowcy wyczuwaj¹ zu¿ycie amortyzaZim¹, kiedy liczy siê ka¿dy centorów. Inni – nie zdaj¹ sobie na- tymetr odjêty z drogi hamowania
wet z tego sprawy. St¹d okresowa jakoœæ amortyzatorów ma znaczenie
kontrola jest rzecz¹ niezwykle priorytetowe. Ka¿dy kierowca we
istotn¹.
w³asnym interesie powinien zatem
Panuje b³êdne przekonanie, ¿e sprawdziæ stan amortyzatorów –
delikatna, asekuracyjna jazda gwa- choæby dlatego, by wiedzieæ czy jego
rantuje pe³ne bezpieczeñstwo au- auto nie zagra¿a pasa¿erom i innym
tem ze zu¿ytymi amortyzatorami. uczestnikom ruchu drogowego.
Niestety, nawet najostro¿niejszy
AKADEMIA BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

Amortyzatory

Komiks jako podrêcznik

Bobby i Molly pojad¹
na Ukrainê
Artur Klose ze Strzeleczek (powiat krapkowicki) jest twórc¹
dwujêzycznego komiksu pod tytu³em „Tajemnice Opolszczyzny”. Jego bohaterowie Bobby i Molly podró¿uj¹ po opolskich
gminach, odkrywaj¹c sekrety z przesz³oœci, spotykaj¹c historyczne postaci, poznaj¹c lokalne ciekawostki. Nauczyciele jêzyka niemieckiego w Polsce ju¿ dawno wpadli na pomys³, ¿e
jest to dobre narzêdzie edukacyjne dla uczniów. W marcu autor
tego niecodziennego podrêcznika jedzie na Ukrainê. Do Lwowa wysy³a go Instytut Goethego, aby zaprezentowa³ polskoniemiecki komiks i przy okazji zosta³ ambasadorem niemieckiej kultury.
Pomys³ takiej nauki zrodzi³ siê, gdy pan Andrzej wyjecha³ do
Niemiec po skoñczeniu opolskiego liceum plastycznego. Nie zna³
niemieckiego, ale za to uwielbia³ komiksy. Okaza³o siê, ¿e dziêki
temu szybko opanowa³ podstawy jêzyka. Do tej pory Klose wyda³
równie¿ ksi¹¿eczki dwujêzyczne o przygodach Bobby i Molly, odwiedzaj¹cych m.in. Lipsk, Norymbergiê czy Kassel. Autor chcia³by,
aby jego bohaterowie zaczêli zwiedzaæ nie tylko Europê, ale ca³y
œwiat.
WIR
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Jedziemy na narty
Okazuje siê, ¿e wielu Opolan
zamiast siedzieæ bezczynnie przed
telewizorem spêdza aktywnie czas
na nartach. Zgodnie z najnowszymi
badaniami OBOP a¿ 20% Polaków
w zimie zamienia siê w narciarzy.
Zanim jednak ruszymy w trasê
koniecznie zadbajmy o przygotowanie organizmu na dodatkowy wysi³ek. Niezale¿nie, czy wybierzemy
narty zjazdowe czy biegowe kilka
prostych æwiczeñ pomo¿e nam
wzmocniæ miêœnie.
Najlepiej codziennie przemierzaæ
po kilkadziesi¹t schodów a¿ do
pierwszej zadyszki. Windom wypowiadamy wojnê. Ci, którzy wind nie
maj¹ w swoich domach co wieczór
wykonuj¹ trzy serie przysiadów po
dwadzieœcia ka¿da.
NARTY BIEGOWE
Bardzo trudno jest kupiæ w
Opolu tanie narty biegowe. Sklepy
sportowe raczej ich nie oferuj¹, a
w Makro Alpiny z zapiêciami kosz-

tuj¹ ok. 350 z³, buty 300 z³, a kijki
ok. 50 z³.
Najlepiej wiêc na pocz¹tek rozgl¹dn¹æ siê za sprzêtem u¿ywanym.
Najatrakcyjniesze cenowo s¹ zestawy narciarskie sprzedawane na gie³dzie internetowej Allegro (www.allegro.pl). Komplet z butami i kijkami mo¿na dostaæ nawet za 70 z³.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie
ka¿de zapiêcie w biegówkach pasuje do ka¿dego buta. Najlepiej wiêc
kupowaæ w komplecie. Najnowszym
zapiêciem jest SNS produkowany
tylko przez firmê Salomon, NNN firmy Rosignol lub Rottefella. Do starych typów nale¿y tzw. „kaczka” z nart wystaje charakterystyczny
dziubek lub „ucho” - buty maj¹ plastikow¹ wyst¹j¹c¹ czêœæ podobn¹ do
ucha.
Narty powinny byæ d³u¿sze od
biegacza o ok. 15-20 cm, kijki zaœ
siêgaæ mu pod pachy. Naj³atwiej zrobiæ tzw. test kartki. Pod nartê k³adziemy kartkê papieru i stajemy na

desce. Je¿eli kartkê da siê wyci¹gn¹æ, to znaczy ¿e d³ugoœæ jest
dobrze dopasowana do wagi. Najlepiej, ¿eby narty mia³y na spodzie
tzw. ³uskê, która pocz¹tkuj¹cym u³atwi poruszanie siê.
Przy dobieraniu butów powinno siê uwzglêdniæ ciep³¹ skarpetê.
NARTY ZJAZDOWE
Wybór nart zjazdowych nie jest
wcale ³atwiejszy od biegowych,
mimo ¿e buty wszystkich firm pasuj¹ do wi¹zañ. Dawniej deski
musia³y byæ wy¿sze od narciarza.
Czym lepiej jeŸdzi³, tym narty ros³y razem z nim (nawet do 20 cm
nad g³ow¹). Nowe modele carvigowe powinny byæ krótsze do 15 cm,
je¿li dopiero zaczynami stawiaæ
pierwsze kroki.
Na pocz¹tek nie warto kupowaæ
nowego sprzêtu, który kosztuje w
komplecie od 1000 z³ - najtañsze
narty z wi¹zaniami ok. 700 z³, buty
400 z³, kijki 50 z³.

W zjazdówkach wa¿ne s¹ buty,
które mog¹ mieæ ró¿n¹ iloœæ klamer. Najlepsze s¹ te, które maj¹
ich najwiêcej, a wiêc cztery. Noga
powinna byæ zabezpieczona tak jakby znajdowa³a siê w dybach.

AM

Oszczêdzamy trzy z³ote
ak co roku wœród noworocznych postanowieñ znajduje siê
to dotycz¹ce oszczêdzania, zgodnie z popularn¹ ostatnio maksym¹: kto oszczêdza ten ma! LONGER MIX to noworoczna oferta
KFC, która pozwala wprowadziæ j¹
w ¿ycie.
W ofercie restauracji KFC znalaz³y siê dwie nowe wersje popularnej
kanapki Longer. Soczyste polêdwiczki kurczaka w ostrej panierce Hot&Spicy, serwowane ze œwie¿¹ sa³at¹ w
chrupi¹cej bu³ce posypanej sezamem
teraz s¹ dostêpne w dwóch nowych
smakach: pikantnym Mexican i ³agodnym Ceasar. Kupuj¹c zestaw obejmuj¹cy dwa Longery, porcjê frytek i napój
w nieograniczonej iloœci mo¿na zaoszczêdziæ ponad 3 z³.
– Nowa oferta Longer Mix pozwala zaspokoiæ g³ód, umo¿liwia
dopasowanie menu do indywidualnych potrzeb i gustów a wszystko
to za niewygórowan¹ cenê – mówi
Anna Bednarska, Brand Manager
KFC. – Longer z zio³owym sosem
Ceasar polecamy tym, którzy preferuj¹ ³agodniejsze smaki, zaœ kanapkê z sosem meksykañskim i ¿ó³tym

J

Rajski deser na ciep³o
Za oknami plucha, termometr wskazuj¹cy ledwie kilka stopni na plusie,
czapki, szaliki, p³aszcze... Nic wiêc dziwnego, ¿e wiêkszoœæ z nas z utêsknieniem czeka na pierwsze mocniejsze
promienie s³oñca, marz¹c o ciep³ym,
letnim dniu.
Têsknota za smakami lata jest tym
wiêksza, im mniej dni dzieli nas od wakacyjnych przyjemnoœci. Próbowaliœmy
zatrzymaæ s³oneczne aromaty mro¿¹c,
pekluj¹c, susz¹c i konserwuj¹c, jednak
to tylko namiastka prawdziwego s³oñca. W supermarketach zastajemy ³adne
i dojrza³e, ale zupe³nie pozbawione
smaku owoce. I wci¹¿ nie jesteœmy
usatysfakcjonowani, bo jak tu czekaæ
na lato prze¿uwaj¹c wysuszone pomarañcze, gumowe morele, czy papierowe banany?
Zdrowotnych walorów warzyw i owoców z letnich sadów nie da siê zast¹piæ. Szczególnie teraz, gdy pogoda
zdaje siê robiæ wszystko, aby po³o¿yæ
nas do ³ó¿ka, powinniœmy gromadziæ w
organizmie jak najwiêcej witamin, chroni¹cych nas przed op³akanymi skutkami przemoczonych butów, czy przemarzniêtych uszu.
Jak jednak dbaæ o zdrowie w skuteczny, bezpieczny i przyjemny sposób?
Mo¿na piæ soki, szczególnie te wzbogacone w naturaln¹ witaminê C. Jednak ich smak odbiega daleko od smaku prawdziwych, osobiœcie wyciskanych

soków. D¿emy? S³odzone i pasteryzowane nie siêgaj¹ nawet do piêt konfiturom babci. Mo¿e desery? Na ciep³o lub
zimno, z dodatkiem jogurtu lub syropu
owocowego szybko mog¹ siê staæ nie
tylko ulubionym smako³ykiem, ale i oryginaln¹ propozycj¹ obiadow¹.
Na wielu pólkach sklepowych odnaleŸæ mo¿na propozycjê zachêcaj¹c¹ do
spróbowania iœcie rajskiego deseru -Naleœników z brzoskwiniami Virtu. Gotowe
dania Virtu s¹ bardzo ³atwe w przygotowaniu, a ich aromat ma szansê zachwyciæ nawet najbardziej wybrednego
smakosza.
Owoce przetwarzane natychmiast
po zbiorach zachowuj¹ swój niepowtarzalny aromat, a delikatne ciasto syci wystarczy podgrzaæ, przybraæ kilkoma
listkami miêty, dodaæ ulubiony jogurt lub
cukier puder, a nowe danie mo¿e chwyciæ za serce nie tylko najbli¿sz¹ rodzinê, ale tak¿e znajomych i przyjació³,
zaproszonych na niedzielny podwieczorek.
Naleœniki z nadzieniem brzoskwiniowym to idealna propozycja na wiosenne popo³udnia. Jedz¹c tak przygotowany, pyszny rajski deser, mo¿na przenieœæ siê nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni- do letniego, obfituj¹cego w
najlepsze dary sadu, z którego ¿aden
owoc nie jest zakazany. A ile przy tym
smakowych radoœci…
KOP

WWW.KFC.PL ORAZ WWW.LONGERMIX.KFC.PL

pieprzowym serem tym, którzy lubi¹
zdecydowanie przyprawione potrawy.
W ramach promocji uruchomiona zosta³a te¿ specjalna strona
internetowa www.longermix.kfc.pl,
na której od po³owy miesi¹ca rozpocznie siê konkurs dla konsumentów. Internauci bêd¹ zachêcani do

przesy³ania krótkich filmików przedstawiaj¹cych fajne chwile z ich ¿ycia.
Bêd¹ one udostêpniane zarówno na
youtube.com jak te¿ na podstronie
konkursowej. Autorzy najlepszych
kreacji zostan¹ nagrodzeni zaproszeniami do restauracji KFC.
WIR

Lubisz ostre, dobrze przyprawione jedzenie? A mo¿e wolisz raczej przek¹siæ coœ delikatnego? Sam wybierzesz
co zjesz, jeœli weŸmiesz udzia³ w naszym konkursie. Wystarczy, ¿e odpowiesz na pytanie:

Jak nazywaj¹ siê najnowsze wersje popularnej kanapki Longer serwowanej
w restauracji KFC?
Nowa oferta Longer Mix pozwala zaspokoiæ g³ód oraz umo¿liwia dopasowanie menu do indywidualnych potrzeb i
gustów, a wszystko to za niewygórowan¹ cenê. Longer z zio³owym sosem to oferta dla tych, którzy preferuj¹ ³agodniejsze smaki, zaœ kanapka z sosem meksykañskim i ¿ó³tym pieprzowym serem dla mi³oœników zdecydowanie przyprawionych potraw. Atutem oferty Longer Mix jest równie¿ przystêpna cena.
OdpowiedŸ prosimy wys³aæ na adres redakcja@panoramaopolska.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs KFC”. Wœród
osób, które przeœl¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ rozlosujemy zaproszenia do restauracji KFC wa¿ne na terenie ca³ej Polski na
dowolny zestaw.
Podpowiedzi szukaj na stronie www.longermix.kfc.pl

14

UŒMIECHNIJ SIÊ

luty
2010

LUTY
Ten miesi¹æ bêdzie czasem wielkich porz¹dków w twoim ¿yciu. WeŸ w rêce miot³ê i szufelkê, ¿eby zamieœæ ka¿dy bród. Nagromadzi³o siê wiele spraw, które musisz rozwik³aæ a czasami nawet definitywnie
zakoñczyæ. Dosyæ czekania na bardziej sprzyjaj¹cy los. Pora podj¹æ ostateczne decyzje i wybraæ jedn¹
z opcji. Mi³osne decyzje od³ó¿ na drug¹ po³owê roku. Od wrzeœnia zaczniesz nowe ¿ycie. Amor sam siê
o ciebie upomni. Pod koniec miesi¹ca mo¿esz trochê podupaœæ na zdrowiu. W pracy szykuje ci siê
ciekawa propozycja. Uwa¿aj na finanse, bo masz sk³onnoœæ do roztrwaniania pieniêdzy.
Przez ubieg³e lata d¹¿y³eœ konsekwentnie do wyznaczonego celu. Wiosna to ostatni moment na
dokoñczenie rozpoczêtych prac. Skup siê teraz na sobie samym. Gruntownie przebadaj swoje zdrowie, bo w przeciwnym wypadku czeka ciê szpital i d³ugotrwa³e leczenie. A zaraz potem koniecznie
wybierz siê na wymarzony urlop, który bez przerwy przek³adasz. Inaczej spojrzysz na ¿ycie, a rodzina na ciebie. Musisz nauczyæ siê odpoczywaæ. Zastanów siê nad swoimi wadami. Staæ ciê na szybk¹
i bezbolesn¹ zmianê.
W ¿yciu osobistym czeka ciê wielka zmiana. Mo¿esz byæ najszczêœliwszym cz³owiekiem na œwiecie lub
te¿ osob¹, która zaprzepaœci³a wielk¹ szansê. Tylko od ciebie zale¿y, jak¹ podejmiesz decyzjê. Ju¿ na
pocz¹tku miesi¹ca twoje ¿ycie mo¿e zmieniæ siê jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Dwoistoœæ
twojej natury sprawia, ¿e nie umiesz podejmowaæ mi³osnych decyzji. Twój partner chce ostatecznej
deklaracji. Jeœli nie bêdzie ciê staæ na szczeroœæ mo¿esz ju¿ w po³owie lutego zostaæ sam. Los sp³ata
ci na wiosnê figla, jeœli bêdziesz nadal unika³ odpowiedzialnoœci. Postaraj siê byæ szczêœliwy w ci¹gu
kilku najbli¿szych dni i uszczêœliw tych, którzy na to od dawna czekaj¹.
To czas dzia³ania i nowych dokonañ. Wola³byœ siedzieæ w domowym zaciszu i cieszyæ siê rodzinnym
ciepe³kiem, ale przysz³oœæ ma wobec ciebie inne plany. Nie zmarnuj swojego talentu. Bierz udzia³ we
wszystkich konkursach - nagrody murowane. W styczniu mia³eœ doœæ ci¹g³ego pokrzykiwania prze³o¿onych. Teraz bêdzie spokojniej, wiêc nie wycofuj siê z ¿ycia zawodowego, bo stwarza ci szansê
samorealizacji, chocia¿ nie zdajesz sobie z tego do koñca sprawy. Nie pozwól, aby partner wszed³
ci na g³owê, bo na wiosnê mo¿e dotkn¹æ was powa¿ny kryzys.
Przezwyciê¿ysz powa¿ne k³opoty zdrowotne. We wszystkich dzia³aniach bêd¹ wspieraæ ciê najbli¿si.
To trudny miesi¹c, pe³en zaskakuj¹cych rozstrzygniêæ. Otrzymasz atrakcyjn¹ ofertê pracy, która bêdzie siê wi¹zaæ z przeprowadzk¹. Odpoczynek zaplanuj najwczeœniej w kwietniu, aby nie straciæ
mo¿liwoœci awansu. Bêdziesz musia³ wykazaæ siê du¿¹ dawk¹ zrozumienia. W marcu szykuj¹ siê
niez³e zyski finansowe, które bêd¹ procentowaæ a¿ do koñca roku.
Ten miesi¹c bêdzie jednym z bardziej fascynuj¹cych. Ruszy twoja zawodowa kariera, ale tak¿e
¿ycie osobiste bêdzie przypomina³o jazdê na karuzeli. Ju¿ nied³ugo poznasz mi³oœæ swego ¿ycia,
która wp³ynie na twój dotychczasowy zwi¹zek. Bêdziesz musia³ wybraæ pomiêdzy rozs¹dkiem a
uczuciem. Dla Panien w sta³ych zwi¹zkach to czas próby. Oka¿e siê, kto ma w sobie duszê odkrywcy, gotowego zaryzykowaæ i zerwaæ z przyzwyczajeniem. Pod koniec zimy bliska ci osoba bêdzie
potrzebowa³a twojego wsparcia. Sam musisz do niej wyci¹gn¹æ rêkê, ¿eby nie dosz³o do tragedii.
Na pocz¹tku lutego gwiazdy bêd¹ ci sprzyjaæ, ale w marcu musisz koniecznie wyjechaæ na wakacje,
¿eby nie wpaœæ w zawodowe tarapaty. Sam nie wiesz, czego za bardzo chcesz zarówno zawodowo
jak i emocjonalnie. Wygodnictwo nie zawsze pop³aca, wiêc zastanów siê, czy warto ¿yæ bez mi³oœci.
Brakuje ci harmonii i sta³oœci, ale wiosn¹ twój ¿yciowy partner bêdzie chcia³ ostatecznej deklaracji.
Samotne Wagi maj¹ wtedy szansê na ognisty romans bêd¹ch pocz¹tkiem wielkiej mi³oœci. Wszystkie wyœnione dot¹d marzenia zaczn¹ siê spe³niaæ pod koniec miesi¹ca.
Zimowa aura sprzyjaæ bêdzie ogólnemu poczuciu szczêœcia i zadowolenia zarówno w pierwszej jak
i ostatniej czêœci roku. Pozosta³y czas up³ynie pod znakiem wytê¿onej pracy, której owoce zbierzesz
w marcu. Koniecznie zagraj w tym czasie w lotka lub ci¹gnij losy, bo czeka naciebie zaskakujaca
wygrana. Przeznacz j¹ na zimowy wyjazd, w czasie którego zdarzy siê wiele zaskakuj¹cych rzeczy.
Nie zapominaj o swoich przyjacio³ach, którzy chêtnie ugoszcz¹ ciê w czasie wakacji. Nie pokazuj im
jedynie swojego jadowego kolca.
Rok 2010 r. bêdzie znakomity w sferze zawodowej, ale nienajlepszy w rodzinnej. Od marca postaraj
siê wiêcej czasu spêdzaæ z najbli¿szymi, ¿eby wiosn¹ ich nie straciæ. Najbli¿si nie krêpuj¹ twej pracy,
masz ich wsparcie, ale uwa¿aj na romans, który szykuje ci siê poza domem. Mo¿esz straciæ nie tylko
rodzinê. Zranieni ludzie umiej¹ zniszczyæ równie¿ uk³ady zawodowe. Wiosn¹ nie szar¿uj za kierownic¹, bo mo¿esz trafiæ do szpitala. Twoje szczêœcie w twoich rêkach. Sta³oœæ w tym roku bêdzie
szczególnie pop³acaæ. Nie zapomnij o tym.
Szef doceni ciê w pracy, co jednak nie bêdzie mia³o prze³o¿enia na finanse. Dlatego te¿ musisz
spróbowaæ wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci po godzinach. Mo¿e poznasz kogoœ wiosn¹, kto zaoferuje ci wielkie pieni¹dze. Uwa¿aj tylko, ¿eby nie naci¹gn¹³ ciê i zabezpiecz siê od strony prawnej.
Musisz wyciszyæ swoje wnêtrze, co bêdzie mia³o wp³yw na twój zwi¹zek. Najczulszy gest wróæi do
ciebie jak bumerang, wiêc nie ¿a³uj ciep³ych s³ów. Masz w sobie tysi¹ce pomys³ów, które powinny
zacz¹æ ju¿ kie³kowaæ. ZaraŸ nimi przyjació³, s¹siadów i najbli¿szych.
Dotychczasowe zajêcie bêdzie coraz mniej op³acalne, wiêc jak najszybciej realizuj pomys³y, które
zmieni¹ twój status materialny. Sprzyjaæ temu bêdzie szczególnie pocz¹tek roku. Przez ostatnie
miesi¹ce ci¹gle czeka³eœ na spe³nienie marzeñ. Teraz pora wzi¹æ odpowiedzialnoœæ w swoje rêce i
mieæ wp³yw na los. Emocjonalnie i zawodowo mo¿esz tylko na tym zyskaæ. Gwiazdki rzadko same
spadaj¹ z nieba, wiêc postaw wszystko na jedn¹ kartê i postaraj siê po prostu byæ szczêœliwym.
Najlepiej jak najszybciej.
Koniec z kompromisami i przytakiwaniem. Twoje zdanie jest równie wa¿ne. Twój partner na pocz¹tku
siê zdziwi, a potem to doceni. Na wiosnê twoje uczucia zostan¹ odœwie¿one. W pracy czeka ciê
stagnacja, jeœli w lutym nie podejmiesz siê zadania, które mo¿e rzuciæ na twoje umiejêtnoœci zupe³nie nowe œwiat³o. Urlop planuj z najbli¿szymi, bo inaczej twój zwi¹zek mo¿e na tym ucierpieæ. Staraj
siê ze swoj¹ po³ow¹ mieæ wspólne zainteresowania.

Oto list do jednego z czasopism poradnikowych

Moja ¿ona chyba mnie
zdradza

Pilne pytanie. Proszê o pomoc. Potrzebujê wyczerpuj¹cej
odpowiedzi. Z góry dziêkujê.

Jakiœ czas temu zacz¹³em podejrzewaæ swoj¹ ¿onê o zdradê. Sk¹d
siê dowiedzia³em? No bo zachowywa³a siê typowo dla takich sytuacji.
Gdy odbiera³em telefon w domu, po drugiej stronie odk³adano s³uchawkê. Mia³a czêsto spotkania z kole¿ankami, niespodziewane wyjœcia na
kawê czy po ksi¹¿kê. Na pytanie „z kim z naszych wspólnych znajomych siê spotyka”, odpowiada³a, ¿e s¹ to nowe przyjació³ki i ja ich nie
znam.
Zazwyczaj czekam na taksówkê, któr¹ ona wraca do domu, jednak
¿ona wysiada kilkaset metrów wczeœniej i resztê drogi idzie na nogach, tak ¿e nigdy nie widzê jakim samochodem przyje¿d¿a i z kim.
Kiedyœ wzi¹³em jaj komórkê, tylko aby zobaczyæ która godzina. Wtedy
ona po prostu dosta³a sza³u i zakaza³a dotykaæ jej telefonu. Przez ca³y
ten czas nie mog³em siê zdecydowaæ, by porozmawiaæ z ni¹ o tym
wszystkim. Pewnie nie dowiedzia³bym siê prawdy, gdyby nie przypadek. Pewnej nocy ¿ona niespodziewanie gdzieœ wysz³a. Ja siê zainteresowa³em, ¿e coœ nie tak.
Wyszed³em na zewn¹trz. Postanowi³em schowaæ siê za naszym samochodem, sk¹d by³ doskona³y widok na ca³¹ ulice, co pozwoli³oby mi
zobaczyæ, do jakiego samochodu wsi¹dzie. Kucn¹³em przy swoim wozie
i nagle z niepokojem zauwa¿y³em, ¿e tarcze hamulcowe przy przednich
ko³ach maj¹ jakieœ brunatne plamy, podobne do rdzy.
Proszê mi odpowiedzieæ, czy ja mogê jeŸdziæ z takimi tarczami hamulcowymi, czy trzeba je stoczyæ? Je¿eli natomiast trzeba je wymieniæ,
to czy mo¿na zamontowaæ tañszy zamiennik, a nie oryginalne, a je¿eli
tak, to które najlepiej?
Czekam z niecierpliwoœci¹ na odpowiedŸ
TOMASZ

Wpisy do ksi¹¿ki
skarg i za¿aleñ
SKARGA Z 1988 ROKU:
Chcia³am kupiæ kilogram cukru i kawê, pokazuj¹c legitymacjê II grupy inwalidztwa. Pani ze stoiska cukierniczego nie chcia³a mnie obs³u¿yæ poza kolejnoœci¹.
Wreszcie gdy mnie za³atwia³a, ca³y czas ubli¿a³a, co spowodowa³o podburzenie
stoj¹cych w kolejce ludzi. Na skutek jej zachowania jakiœ wulgarny typ wyrwa³ mi
kawê i wrzeszcza³ ko³o ucha, ¿e ma w dupie moj¹ legitymacjê inwalidzk¹
STANIS£AWA OSTROWSKA

Dopisek innej osoby:
By³em œwiadkiem. Klientka, rzekomo inwalidka, odgra¿a³a siê, ¿e nas tu wszystkich urz¹dzi. Sama sprowokowa³a tak¹, a nie inn¹ reakcjê stoj¹cych w 30-osobowej kolejce. Nie mam nic przeciwko ludziom z przywilejami, ale czy musz¹ robiæ
zakupy akurat po 16, gdy normalni ludzie wychodz¹ z pracy, i przeszkadzaæ. Poza
tym kawa jest u¿ywk¹, a nie artyku³em pierwszej potrzeby.
MIA£KOWSKI

Pochwa³a z 1988 roku: Pragnê z³o¿yæ dyrekcji podziêkowanie za zmianê dawnego personelu z kierownictwem na czele w naszym sklepie. Personel obecny jest
fachowy i mi³y. Odnoszê wra¿enie, jakbym by³ obs³ugiwany przed wojn¹.
IN¯. STANIS£AW WIŒNIEWSKI, KOMBATANT
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EOJV LJFEZNJBBCSBǀǧMVC KFK[XPLJ
XSBDBZ EP /JFNJFD X USVNOJF
&LJQB TQFDKBMJTUÓX QS[ZKFDIBB EP
EPNV"EBNBJQPCSBBNBUFSJBHF
OFUZD[OZ4QSBXE[BMJT[D[PUFD[LǋEP
[ǋCÓX T[VLBMJXPTÓXOBHS[FCJFOJV
JNBT[ZODFEPHPMFOJB8TUZD[OJV
SPLVQS[ZT[PQPUXJFSE[FOJF 
ǻF"EBNKVǻOB[BXT[FQP[PTUBOJF
X UBKTLJN SBKV 1PDIPXBOP HP X
[CJPSPXFKNPHJMF

SBHBOÓX  UBKGVOÓX  US[ǋTJFǝ [JFNJ 
MBXJOJFSVQDKJXVMLBOÓX QPKBXJBKƾ
TJǋUBLǻF[BHSPǻFOJB[,PTNPTV
NBSDBSPLVBTUFSPJEBPǧSFE
OJDZNFUSÓXNJOǋB;JFNJǋX
PEMFHPǧDJ  UZT LJMPNFUSÓX
(EZCZ OBEMFDJBB T[Fǧǀ HPE[JO
QÓǺOJFK  TQPXPEPXBBCZ [BHBEǋ
OBT[FK DZXJMJ[BDKJ 4[BDVKF TJǋ  ǻF
PSCJUǋ [JFNTLƾ QS[FDJOB LJMLBTFU
UZTJǋDZBTUFSPJEPǧSFEOJDZPELJMLV
EPLJMLVE[JFTJǋDJVNFUSÓX;EFS[BKƾ
TJǋ[FTPCƾJPED[BTVEPD[BTVKFEOB
[OJDITUSƾDBJOOƾXLJFSVOLVOBT[F
HPHMPCV1S[ZQPNJOBUPLPTNJD[OZ

CJMBSE  LUÓSZ QFXOFHP EOJB NPǻF
XQǋE[Jǀ MVE[LPǧǀ [ QPXSPUFN EP
FQPLJLBNJFOJB
+VǻXSPLVHSVQBGSBODV
TLJDIOBESFBMJTUÓX[BPǻZB$FOUSBM
OF#JVSP#BEBǝ4VSSFBMJTUZD[OZDI 
LUÓSF HSPNBE[JP JOGPSNBDKF OB
UFNBU UBKFNOJD[ZDI  [EBS[Fǝ J
[CJFHÓXPLPMJD[OPǧDJ$[ǋTUPCZXB
UBLmUVNBD[ZMJmǻFOBT[FPCBXZ 
QSBHOJFOJBJMǋLJUPSVKƾTPCJFESPHǋ
EP S[FD[ZXJTUPǧDJ [FXOǋUS[OFK J
TUBKƾTJǋGBLUBNJ1PXPZXBMJTJǋOB
QS[ZLBE[OBOFHPTVSSFBMJTUZD[OFHP
NBMBS[B 7JDUPSB #SBVOFSB  LUÓSZ
QS[F[E[JFTJǋǀMBUVQPSD[ZXJFQS[FE
TUBXJB X TXPJDI PCSB[BDI UXBS[F
[PLBMFD[POZNPLJFNBǻXLPǝDV
KFHPPCTFTKBQS[FLT[UBDJBTJǋXGBLU
NBUFSJBMOZBSUZTUBVMFHXZQBELPXJ
JVUSBDJX[SPLXKFEOZNPLV/JF
QPKǋUF [CJFHJ PLPMJD[OPǧDJ OB[XBMJ
XJǋDQS[ZQBELJFNPCJFLUZXOZN
/JF[XZLZDITQMPUÓXPLPMJD[OP
ǧDJD[ǋTUPOJFEBTJǋQS[ZQJTBǀKFEZ
OJF QS[ZQBELPXJ 5SBHJD[OZNJ MVC
T[D[ǋǧMJXZNJ XZEBS[FOJBNJ [EBKF
TJǋS[ƾE[JǀKBLJǧOJFXZUVNBD[BMOZ
D[ZOOJL t8 VKǋDJV TZNCPMJD[OZN
NPǻFUPCZǀXJFMLB LPTNJD[OBEPǝ 
LUÓSBEPQBTPXBBTJǋEPSǋLBXJD[LJ 
[PǻPOFK[QJFSXJBTULÓXê[ZD[OFHP

ǧXJBUB JUFSB[SVT[BQBMDBNJ3VDI
LDJVLBQPXPEVKFVMJD[OFTQPULBOJF 
NBZ[BǧQBMFDTQSBXJBXKBLJǧTQPTÓC
TXPJNSVDIFN ǻFPCPLXZTUƾQJ[JF
MPOBCSBNBumUXJFSE[J+BNFT8FCC 
BVUPSXJFMVLTJƾǻFLPXTQÓD[FTOZN
SFOFTBOTJFPLVMUZ[NV
/BVLPXDZ OJF USBLUVKƾ UFHP
SPE[BKV[EBS[Fǝ EBKƾDZDITLƾEJOƾE
EPNZǧMFOJB KBLPNBUFSJBVEPXP
EPXFHP OB UP  Jǻ MVE[LJN MPTFN J
ǧXJBUFNTUFSVKFKBLBǧOJFXJE[JBMOB
SǋLB/JDXUZNE[JXOFHP ǻFMVE[JF
HJOƾ OB TLVUFL VQBELV [ ESBCJOZ
D[Z UFǻ PE VEFS[FOJB QJPSVOB 5P 
D[Z TUBOJFNZ TJǋ XZCSBǝDBNJ MVC
PêBSBNJ MPTV KFTU UZMLP LXFTUJƾ [OB
MF[JFOJBTJǋXPEQPXJFEOJND[BTJFJ
XFXBǧDJXZNNJFKTDV
"KFEOBLOBXFUTLSBKOZNSBDKP
OBMJTUPNUSVEOPUP[BBLDFQUPXBǀ
/BKUSVEOJFK[BǧQPHPE[JǀTJǋ[UZN 
ǻF8T[FDIǧXJBUNPǻFCZǀE[JFFN
QS[ZQBELV "MCPXJFN QSBXEPQP
EPCJFǝTUXPUFHP ǻFOBSPE[JTJǋPO
QS[ZQBELPXP KFTU m KBL PCMJD[ZMJ
ê[ZDZ mSÓXOJFOJFQSBXEPQPEPCOF 
KBLQPXTUBOJFLBUFESZ/PUSF%BNF
XTLVUFLUPSOBEBT[BMFKƾDFHPXLB
NJFOJPPNBDI

8

JBSBXQS[F[OBD[FOJF X
[CJFHJ PLPMJD[OPǧDJ  X
[FJEPCSFPNFOZTUBB
TJǋ NPEOB [XBT[D[B QPE LPOJFD
99XJFLV1PSPLVOJF[NBMBB
MJD[CBPTÓCXJFS[ƾDZDIXBTUSPMPHJǋ
J QS[FLPOBOZDI  ǻF OJF NPǻOB TJǋ
QS[FDJXTUBXJǀMPTPXJ[BQJTBOFNVX
MJOJBDIEPOJ XVLBE[JFLBSU5BSPUB
D[ZXIFLTBHSBNBDI+FEOBUS[FDJB
/JFNDÓXXJFS[ZXQS[FQPXJFEOJF 
[BQZUBOZDITPOEBǻPXP0QPMBO
SÓXOJFǻ
(B[FUZ SPKƾ TJǋ PE QS[ZLB
EÓX E[JXOZDI  OJFTQPE[JFXBOZDI
OJFT[D[ǋǧǀ J LBUBTUSPG +BL DIPǀCZ
[EBS[FOJF [  MJTUPQBEB  SPLV
X"MHJFSJJXTLVUFLHXBUPXOFKCV
S[Z LUÓSBXZXPBBXJFMLJFMBXJOZ
NVV [HJOǋPQPOBEPTÓC+BL
OB JSPOJǋ  [ QPXPEV EVHPUSXBFK
TVT[Z EVDIPXOJ BMHJFSTDZ NPEMJMJ
TJǋQS[FEUƾLMǋTLƾPEFT[D[
8TJFSQOJVSPLVX5VSDKJ
TFLVOEPXF US[ǋTJFOJF [JFNJ
[BCSBP ǻZDJF QPOBE  UZT PTÓC
8 UZN TBNZN SPLV  X HSVEOJV 
VMFXOF EFT[D[F TQPXPEPXBZ QP
XPE[JFX8FOF[VFMJMJD[Cǋ[BCJUZDI
PT[BDPXBOP OB  UZTJǋDZ ,MJNB
UPMPE[ZOJFNZMJMJTJǋ NÓXJƾDǻFX
OBKCMJǻT[FKQS[ZT[PǧDJNPǻFNZTJǋ
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