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Zaczê³o siê od tego, ¿e grupa
antyterrorystyczna wraz z
funkcjonariuszami Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
zlikwidowa³a w jednym z
podopolskim domów pokaŸn¹
uprawê marihuany. Zabezpieczono
ponad tysi¹c roœlin o
czarnorynkowej wartoœci ponad
miliona z³otych. Plantacja
zajmowa³a trzy pomieszczenia, by³a
profesjonalnie przygotowana i
wyposa¿ona w oœwietlenie oraz
system nawadniania. Na miejscu
aresztowano dwóch w³aœcicieli.
Nied³ugo potem policjanci z CBŒ
wspólnie z funkcjonariuszami
brzeskiej komendy powiatowej
dokonali zatrzymania w ró¿nych
miejscach 5 osób. Podczas rewizji
znaleziono ponad 2 kg marihuany,
pó³ kilograma amfetaminy, 58
tabletek ekstazy i 50 tys. z³otych
pochodz¹cych z handlu
narkotykami.
W Brzegu i Prêdocinie policja
dokona³a kolejnych zatrzymañ. Za
kraty trafi³ 29-letni Tomasza C.,
dwóch 19-latków Rudolfa U. oraz
Rados³awa M., a tak¿e 25-letni
funkcjonariusz stra¿y miejskiej,
podejrzany o posiadanie 146 gram
marihuany, któr¹ zakupi³ od jednego
z cz³onków grupy.
Kluczow¹ rolê w dzia³alnoœci grupy
przestêpczej odegra³ Tomasz C.,
który od lipca 2008 do grudnia 2009
wprowadzi³ do obrotu 24 kilogramy
marihuany i ponad 4,5 kilograma
amfetaminy. Podejrzani nie
przyznaj¹ siê do dzia³alnoœci
przestêpczej. Na wniosek
prokuratury s¹d aresztowa³ ich na
trzy miesi¹ce. Stra¿nik miejski
zosta³ zawieszony w czynnoœciach
s³u¿bowych, a za posiadanie
narkotyków grozi mu kara do 3 lat
pozbawienia wolnoœci.
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BARAN CZY BARANY?

C
o ma wspólnego Janusz Palikot
z nikotynizmem i Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych? Na

pozór nic, a faktycznie bardzo du¿o. Ca³e
jestestwo barwnego pos³a zaczê³o siê
przecie¿ od szumnej zapowiedzi ograni-
czenia burdelu w polskim ¿yciu publicz-
nym, czyli przywrócenia nale¿nego miej-
sca rozumowi w takich obszarach, jak
urzêdy i wszelkiej maœci biurokracje.
Komisja Palikota mia³a uprzyjaŸniæ pañ-
stwo obywatelom. Wygl¹da to mniej
wiêcej tak.

Przez kilka miesiêcy pos³owie pod
wodz¹ na³ogowego palacza Boles³aw
Piechy pracowali w pocie czo³a nad
ustaw¹ antynikotynow¹, poniewa¿ w
Polsce nie ma wa¿niejszych spraw ni¿
wychowywanie doros³ych ludzi poprzez
wprowadzanie ob³udnych zakazów. Pañ-
stwu, które bezgranicznie troszczy siê o
zdrowie obywateli, nie przeszkadza jakoœ
czerpanie 16 mld z³ z akcyzy, mimo i¿ na
opakowaniach papierosów stoi jak wó³,
¿e palenie zabija.

Po d³ugich debatach Wysoka Izba
uchwaliæ raczy³a knota, który prawie ni-
czym nie ró¿ni³ siê od obowi¹zuj¹cych
dot¹d  restrykcji. W szpitalach i przychod-
niach nie mo¿na paliæ od dawna, tako¿
w urzêdach, szko³ach i przedszkolach. 90
proc. obiektów u¿ytecznoœci publicznej
nale¿y do strefy antynikotynowej prawie
od czasu obalenia komuny. Co wiêc no-
wego wniós³ owoc wytê¿onej umys³owej
pracy poselskiego grona?

Przez chwilê wydawa³o siê, ¿e nie
bêdzie teraz mo¿na paliæ na przystankach
komunikacji, a w akademikach, hotelach i
domach zakonnych zostan¹ wydzielone
dla palaczy specjalne miejsca. Kwestiê za-
krystii Boles³aw Piecha od³o¿y³ do nastêp-
nej nowelizacji. Za ustawê wzi¹³ siê na-
stêpnie senat, który coœ tam cofn¹³, coœ
do³o¿y³ i w sumie wysz³o na to, ¿e jest tak
samo jak przedtem. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e w³a-
œciciele jednoizbowych knajp bêd¹ musieli
budowaæ klatki dla palaczy. Parlament ma
dwie izby, wiêc nie przewiduje siê zamy-
kania wybrañców narodu w dymoszczel-
nych kapsu³ach.

Powszechnie znany jest przypadek
mieszkañca Kêdzierzyna-Ko¿la, który
trafi³ przed oblicze Temidy, poniewa¿ nie
wytrzyma³ nerwowo i wykrzycza³ w twarz
pracownicy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych, ¿e instytucjê tê nale¿a³oby
wysadziæ w powietrze. Cz³owieka w koñ-
cu uniewinniono, a ZUS – podobno w
celu dostosowania prawa do ordynacji
podatkowej – tworzy w najlepsze kolej-
ne absurdy. By³em niedawno œwiadkiem,
jak w opolskim oddziale klient zosta³ do-
prowadzony do takiej desperacji, ¿e gdy-
by ¿ona nie wyprowadzi³a go na powie-
trze, to urzêdnicy wezwaliby pewnie od-
dzia³ antyterrorystyczny.

Dotychczas udzia³owcy spó³ek cy-
wilnych, które nie zatrudniaj¹ pracowni-
ków, odprowadzali sk³adki sumarycznie
trzema przelewami. Racjonalizatorzy
postanowili towarzystwo rozdzieliæ. Je-
œli spó³kê tworz¹ na przyk³ad cztery
osoby, to obecnie muszê co miesi¹c
z³o¿yæ tyle¿ kompletów deklaracji i wy-
konaæ ³¹cznie 12 przelewów. Banki siê
ciesz¹, a Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych  bêdzie mia³ powód, ¿eby
zwiêkszyæ zatrudnienie, bo przecie¿
czterokrotnie przyby³o mu pracy.

Prawdziwy ambaras zaczyna siê w
momencie, gdy spó³ka potrzebuje za-
œwiadczenie o niezaleganiu ze sk³adkami.
Palikot mia³ raz na zawsze zast¹piæ tego
typu œwiadectwa moralnoœci oœwiadcze-
niami, ale jak to w Polsce – czekaj tatka
latka. Nie po to pañstwo chce wprowadziæ
nadzór nad palarniami dla kamedu³ów bo-
sych, ¿eby bez urzêdowej podk³adki wie-
rzyæ obywatelom. ZUS zaœwiadczenia jed-
nak obecnie nie wystawi, gdy¿ wed³ug
zmienionych przepisów spó³ka cywilna dla
ZUS-u nie istnieje, mimo ¿e nadal jest
bytem niezaprzeczalnym w Urzêdzie
Skarbowym czy w G³ównym Urzêdzie
Statystycznym.

Czteroosobowej spó³ce ZUS wypisu-
je a¿ piêæ dokumentów. W pierwszym
stwierdza, ¿e spó³ki nie ma, a w kolejnych
poœwiadcza, ¿e ka¿dy udzia³owiec z
osobna nie zalega. Rozwœcieczony klient
chcia³ siê dowiedzieæ, jak to mo¿liwe, aby
coœ by³o i zarazem nie by³o? Jeœli wasza
firma zatrudni przynajmniej jednego pra-
cownika, to znów pojawicie siê w naszej
bazie – oœwiadczy³a dobrodusznie urzêd-
niczka, doprowadzaj¹c cz³owieka do
szewskiej pasji.

Jakie¿ ¿ycie jest proste! Wystarczy
tylko przyswoiæ logikê biurokratów.

ADAM WITEK

W Cementowni Góra¿d¿e
powsta³a najwiêksza w Polsce
pisanka, któr¹ przewieziono do
Warszawy, gdzie by³a jedn¹ z
atrakcji jarmarku wielkanocnego.
Wa¿¹ce 660 kg,  mierz¹ce 3,5
m wysokoœci jajo wykonali z be-
tonu i styropianu pracownicy
cementowni, a pomalowa³y  cz³on-
kinie zespo³u pieœni ludowej
„Szwarne Dzio³chy” – Jolanta
Nogosek i Inga Frank.

Obok mega-pisanki zaprezen-
towano w Warszawie opolskie
tradycje wielkanocne. Stó³ z wik-

tua³ami przygotowa³y równie¿
„Szwarne Dzio³chy”, które zaœpie-
wa³y na jarmarku œl¹skie pieœni,
a wtórowa³a im Orkiestra Dêta
Góra¿d¿e Cement SA. W czasie
konferencji prasowej sto³y zasta-
wi³y wielkanocnymi smako³ykami
cz³onkinie Stowarzyszenie Kraina
œw. Anny w Krapkowicach. Po
imprezie gigantyczna pisanka zo-
sta³a w stolicy na sta³e. War-
szawsk¹ promocjê przygotowa³
Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Opolskiego.

UO

GIGANT JAJO Z GÓRA¯D¯Y
„Szwarne Dzio³chy” w akcji

660 kilo wagi, 3,5 metra wysokoœci
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Mimo licznych kampanii
znów da³a o sobie znaæ
niebezpieczna mieszanka, jak¹
jest brawurowa jazda i alkohol.
Osobowy peugeot z trójk¹
mê¿czyzn wpad³ w poœlizg i po
zjechaniu na chodnik rozbi³ siê
na s³upie energetycznym
w Gogolinie. 26-letni pasa¿er
zgin¹³ na miejscu, drugi wraz
z kierowc¹ (26 i 33 lat) trafi³
do szpitala.  Byli nietrzeŸwi.
Za spowodowanie w tym stanie
œmiertelnego wypadku grozi
kara pozbawienia wolnoœci
do lat 8, ale ka¿dy pijany
za kierownic¹ myœli, ¿e bêdzie
mia³ fart.

RP

Znów œmieræ
pod wp³ywem
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Kêdzierzyñsko-kozielskie
czworaczki  Oliwia,

Krzyœ, Kubuœ i Karolek s¹
ju¿ w domu. Dzieci pañstwa
Barbary i Klaudiusza Wie-
czorków przysz³y na œwiat
w Wojewódzkim Szpitalu
Ginekologiczno-Po³o¿niczym
w Opolu 23 stycznia, pó³to-
ra miesi¹ca przed terminem.
Mama czworaczków spêdzi-
³a w szpitalach, najpierw w
Kêdzierzynie-KoŸlu, a potem
w Opolu, a¿ 5 miesiêcy.
Teraz rodzicom nie jest
³atwo. Szczególnie noce s¹
bardzo uci¹¿liwe, bo nie-
mowlêta czêsto p³acz¹.

– Œpimy po 15-20 mi-
nut. Dzieci co trzy godziny
jedz¹. Dziennie potrafi¹
zjeœæ pó³torej puszki mleka
i to tylko troje z nich, bo
jedno karmiê piersi¹ –opo-
wiada pani Barbara. - Po
ka¿dej nocce jesteœmy na-
prawdê zmêczeni. Dobrze,

¿e pomagaj¹ nam nasi ro-
dzice.

Pan Klaudiusz wypija
dziennie dwie kawy, które
dodaj¹ mu wigoru. Pani
Barbara z racji karmienia
piersi¹ mo¿e tylko o ma³ej
czarnej pomarzyæ. Rodzice
zwracaj¹ uwagê na ogrom-
ne kosz ty ut rzymania
czwórki dzieci. – Bardzo
drogie s¹ szczególnie leki,
witaminy, pieluchy – wyli-
cza pan Klaudiusz.

Podczas wizyty w domu
Wieczorków prezydent Kê-
dzierzyna-KoŸla Wies³aw
F¹fara obieca³, ¿e miasto
przeka¿e rodzinie wsparcie
finansowe w wysokoœci
oko³o 4 tysiêcy z³otych.
Gmina rozwa¿a te¿ udzie-
lenie pomocy rzeczowej.
Chodzi m.in. o zakup krze-
se³ek do karmienia, noside-
³ek, pieluch i innych naj-
potrzebniejszych produktów.
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Dobrze siê sta³o, ¿e
karê œmierci zniesio
no w Polsce przed

nastaniem prawdziwej de-
mokracji, bo w przeciwnym
razie ró¿nie mog³oby byæ z
ministrami i premierami, a
nawet z politykami prowe-
niencji lokalnej. W Korei
Pó³nocnej rozstrzelano szefa
wydzia³u finansowego re¿i-
mowej partii, poniewa¿
przygotowa³ wymianê walu-
ty nie tak, jak ¿yczy³o so-
bie Najjaœniejsze S³oñce Kim
Dzon Il i zamiast zd³awiæ
inflacjê, jeszcze bardzie j¹
rozkrêci³.

Porównywanie w jakim-
kolwiek aspekcie Polski do
komunistycznej Korei jest
rzecz jasna czczym absur-
dem. W ramach gdybania
nie mo¿na jednak wyklu-
czyæ hipotetycznej anoma-
lii, gdyby kara œmierci zo-
sta³a utrzyma³a. W koñcu
ró¿ne rzeczy po 1989 r. siê

zdarza³y. Prezydentem
Rzeczpospolitej o ma³y w³os
nie zosta³ Stan Tymiñski,
Andrzej Lepper by³ pe³no-
wymiarowym wicepremie-
rem, a Lech Wa³êsa wed³ug
osobników mieni¹cych siê
naukowcami to przede
wszystkim tajny wspó³pra-
cownik bezpieki. Historia
uczy, ¿e w pewnych szcze-
gólnych warunkach ca³kiem
blisko jest od zawo³ania
„Balcerowicz musi odejœæ”
do eliminacji Balcerowicza
w znaczeniu dos³ownym.

Zw³aszcza ¿e strzelani-
nê s³ychaæ u nas od rana
a¿ do wy³¹czenia ostatnich
kamer na politycznej scenie.
Na szczêœcie tylko inwek-
tywn¹. Bior¹c jednak pod
uwagê genetyczn¹ wœcie-
k³oœæ ka¿dej opozycji wobec
ka¿dej partii rz¹dz¹cej wska-
zane by³oby, ¿eby Platfor-
ma Obywatelska przesta³a
przy wsparciu SLD forsowaæ

pomys³ zliberalizowania
przepisów o dostêpie oby-
wateli do broni palnej.
Strach pomyœleæ, co mo¿e
siê zdarzyæ na sali obrad
plenarnych, kiedy pose³
Niesio³owski, maj¹c za pa-
zuch¹ giwerê, krzyknie
„spadaj” do pos³a Mularczy-
ka, nosz¹cego ka³acha pod
idealnie skrojon¹ marynark¹.

Wœciek³oœæ przenios³a
siê w pe³nym rozkwicie na
dolne partie w³adzy i ju¿
dziœ – choæ do wyborów
samorz¹dowych ponad pó³
roku – towarzystwo napa-
rza siê z wiêksz¹ ekspresj¹
ni¿ koty na wiosnê. Prezy-
dent Opola zbiera ciêgi
przede wszystkim od swo-
ich dawnych politycznych
kompanów, dla których by³
jedyny i niepowtarzalny, gdy
ramiê w ramiê walczyli o
sto³ki. PóŸniej siê poprzty-
kali – przewa¿nie z powo-
du owych sto³ków – i te-

raz Ryszard Zembaczyñski
sta³ siê dla nich ostatni¹
niedorajd¹.

Z gmin dochodz¹ sygna-
³y, ¿e nowe twarze szykuj¹
siê ostro do wysadzenia z
foteli dotychczasowych
wójtów i burmistrzów. Szu-
kaj¹ partyjnego zaplecza,
grzebi¹ ludziom w przesz³o-
œci, byle tylko zyskaæ po-
klask lokalnej widowni. Jest
przecie¿ o co walczyæ.
Minimum 5 tysiêcy z³otych
na rêkê, a bywa, ¿e i po-
wy¿ej 10 tysiêcy, przez bite
cztery lata siedzenia za
biurkiem i bywania na fe-
stynach, to gratka, jakiej nie
osi¹gnie siê na ¿adnym
innym etacie. Personel
wszystko wykona, bo prze-
cie¿  w tej robocie chodzi
przede wszystkim o remon-
towanie dróg, budowanie
kanalizacji za unijn¹ kasê
oraz dzielenie z automatu
w³asnej kasy na szko³y,

przedszkola, stra¿ po¿arn¹
i bezdomnych.

Dziury w jezdni ³ata siê
tak samo niezale¿nie od
pogl¹dów wójta, wiêc po-
lityki w samorz¹dach mamy
tyle, co brudu za paznok-
ciem, a jednak partie nie
odpuszczaj¹. Od lat obie-
cuj¹, ¿e gdy tylko zdobêd¹
wiêkszoœæ w parlamencie,
to odpolityczni¹ wybory sa-
morz¹dowe, po czym postê-
puj¹ dok³adnie na odwrót.
Inaczej byæ nie mo¿e. Mia-
sta i gminy to przecie¿ dla
partii niezbywalne miejsce
do lokowania swoich po-
pleczników oraz przenosze-
nia w lud nieustannej py-
skówki tocz¹cej siê na
szczytach w³adzy.

Jeœli ktoœ mówi, ¿e w
tym wszystkim chodzi o
jakieœ dobro publiczne, to
po prostu bezczelnie k³amie.

JAN P£ASKOÑ

Zaczyna  siê sezon politycznej wœciek³oœci
N A  J E S I E Ñ  P O D W Ó J N E  W Y B O R Y

Gdy dzieci œpi¹, mo¿na przez chwilê odpocz¹æ Pani Barbara mo¿e tylko pomarzyæ o przerwie na ma³¹ czarn¹

Zad³u¿enie mieszkañców
województwa opolskiego
siêgnê³o w 2009 roku 489
mln z³. Statystyczny d³u¿nik
jest 37-letnim mê¿czyzn¹
spod znaku Byka.
 Na tle ca³ego kraju
zdecydowanie wyró¿nia siê
województwo mazowieckie,
w którym wartoœæ zad³u¿enia
wynosi 1454 mln z³.
Najmniej zad³u¿eni s¹
mieszkañcy podlaskiego
(146 mln z³). Jeœli chodzi o
zad³u¿enie osób fizycznych i
przedsiêbiorstw w
przeliczeniu na jednego
mieszkañca, region opolski
znajduje siê na pierwszym
miejscu ze œredni¹ wartoœci¹
d³ugu 10 042 z³.
Konsument-rekordzista z
Opolszczyzny jest zad³u¿ony
na 404 tys. z³. Dla
pocieszenia –  najwiêkszy
d³ug mieszkañca
województwa warmiñsko-
mazurskiego przekracza 1
mln z³. Najbardziej zad³u¿one
przedsiêbiorstwo w regionie
opolskim ma do sp³aty
ponad 134 mln z³.
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NIE TAKIE STRASZNE
STATYSTYCZNE D£UGI
OPOLAN
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W 1940 roku profe
sor Marcel Honet
odkry³ na wy¿ynie

Rio Branco w pó³nocnej
Amazonii olbrzymie jajo o
d³ugoœci 100 i gruboœci 20
metrów. W Kazachstanie
odkryto kamienne jaja o
wadze 12 ton. Symbol
ten, u nas zwi¹zany z
Wielkanoc¹, przewija siê
w licznych legendach i
opisach powstania ludzko-
œci . Czy to na pewno
przypadek?

Pisanki znane by³y ju¿
staro¿ytnym Persom i Fe-
nicjanom, a nawet Chiñ-
czykom. Sk³adano je w
grobach razem ze zmar-
³ymi, zakopywano pod
progami mieszkañ, budyn-
ków gospodarczych lub
pod prowadz¹c¹ do obej-
œcia furtk¹. Jajami dzielo-
no siê z byd³em domo-
wym, a skorupy miesza-
no ze zbo¿em i rzucano
w ziemiê, by da³y obfite
plony. Skorupy rzucane na
dach cha³upy mia³y j¹
chroniæ od uderzenia pio-
runa. Woda ze skorupka-
mi mia³a pomagaæ na tr¹-
dzik, wrzody i wypryski
skórne, zaœ sporz¹dzone w
Wielk¹ Sobotê pisanki, za-
wieszone w sadzie, mia³y
zapewniæ dobre zbiory.

Pozosta³oœci zamierz-
ch³ych mitów o jaju s¹
widoczne do dziœ w wielu
legendach, baœniach i przy-
powieœciach. Obdarowywa-
nie siê pisankami wraz z
¿yczeniami d³ugiego i zdro-
wego ¿ycia znano jeszcze
przed nasz¹ er¹. Zmar³ych
grzebano w j¹jopodobnych
kurhanach, a komorê grze-
baln¹ obficie obrzucano
¿ó³t¹ glin¹ na podobieñstwo
¿ó³tka. Do dziœ Ukraiñcy po
Wielkim Dniu sk³adaj¹ na
groby zmar³ych pisanki i
kroszonki, czcz¹c w ten
sposób pamiêæ swych przod-
ków. Co wiêcej – istnieje
ukraiñskie przes³anie mó-

wi¹ce o tym, ¿e Matka
Boska robi³a pisanki, gdy
Chrystusa prowadzono na
Golgotê.

Jajo kosmiczne pojawia
siê te¿ od dawna. Wystar-
czy wspomnieæ choæby mi-
tologiê hermopolitañsk¹, w
której z takiego w³aœnie jaja
rodzi siê przysz³y stwórca
œwiata – Bóg-S³oñce. Tak-
¿e mitologia chiñska zna
jajo kosmiczne, uto¿samia-
ne z Hun-tunem, personifi-
kacj¹ pierwotnego chaosu.
Zgodnie z wierzeniami orfi-
ków Chronos stworzy³ z
Chaosu i Eteru (najwy¿sze
warstwy nieba) jajo œwia-
ta, z którego wyklu³ siê bóg
œwiat³a. By³a to skrzydlata
istota o cechach obu p³ci,
która podzieli³a niebo i zie-
miê niczym jajo na dwie
po³ówki.

Z£E STWORZENIA
ZROBI£Y JAJECZNICÊ
Ludy Anatolii twierdz¹,

¿e u pocz¹tków œwiata Zie-
miê przemierza³y stworze-
nia, które nie mia³y œwia-
domoœci. Z tych kreatur
narodzi³y siê istoty rozum-
ne, a¿ powsta³ Zofasemin
(tj. Patrz¹cy z nieba), który
stworzony zosta³ na wzór
jaja. Perska legenda o ko-
smicznym jaju, które by³o
pocz¹tkiem tego œwiata
g³osi, ¿e Ormuzd po stwo-
rzeniu szeœc iu dobro -
czyñców i dwudziestu
czterech innych bóstw
umieœci³ ich w jaju-œwie-
cie. Z³e stworzenia rozbi-
³y jajo i z³o zmiesza³o siê
z dobrem. Mawi, wielki
prorok perskiego pocho-
dzenia z III wieku naszej
ery, pisze: „Postanowi³
stworzyæ wszystko i wyda³
z siebie jajo, i z³o¿y³ w nie
zarodek: ten sta³ siê S³oñ-
cem”.

Inkowie maj¹ w swej
mitologii dwie tego rodza-
ju legendy. Pierwsza mówi
o z³otym jaju, które przy-

by³o z Kosmosu i z które-
go za³oganci stworzyli ca³¹
ludzkoœæ. Druga wspomina
o ludziach, którzy wykluwali
siê z metalowych jaj spa-
daj¹cych z nieba.

W 1940 roku profesor
Marcel Honet odkry³ na
wy¿ynie Rio Branco w
pó³nocnej Amazonii olbrzy-
mie jajo o d³ugoœci 100 i
gruboœci 30 metrów. Ob-
szar ten obfituje w sym-
bole kó³ i s³oñca. W d¿un-
gli Costa Rici le¿¹ tysi¹ce
sztucznych tworów (kul,

Po œmierci Mamy, Babci i Teœciowej

EUGENII MARCINKOWSKIEJ
wyrazy szczerego wspó³czucia

Ewie, Agnieszce i Marianowi Malikom

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Panoramy Opolskiej

Najstarsze na œwiecie pisanki
ze strusich jaj pochodz¹ z
trzeciego tysi¹clecia przed
nasz¹ er¹ - znaleziono je w
grobowcu w Asharah w Syrii.
Natomiast najstarsz¹ polsk¹
pisankê wykopano na
Ostrówku w Opolu. Powsta³a
w X wieku naszej ery.

Wielkanoc to kolorowe, zie-
lone, mo¿na rzec wiosenne
Œwiêta. Równie¿ przygotowa-
nia, choæ nerwowe,  otoczone
s¹ rozmaitymi barwami. Œwiê-
towanie poprzedza dzieñ œwie-
cenia pokarmów. Do Polski ten
zwyczaj dotar³ w XIV stuleciu.
Najpierw œwieêcono baranka z
chleba,kolejno dok³adano miê-
so, jajka, ciasta.

Dziœ do koszyka wk³adamy
przewa¿nie siedem podstawo-

jaj, form owalnych) o œred-
nicy od paru centymetrów
do kilku metrów. Najciê¿-
sza wa¿y 16 ton. Na
p³askowy¿u Di¹uis i na
wy¿ynie Piedras Blancas
(na po³udniowy-wschód od
Coto River) le¿¹ miliony
kul zrobionych z granitu,
lawy, bazaltu. Wiele z nich
zniszczono, gdy¿ stara le-
genda mówi o tym, ¿e w
œrodku l znajdowa³o siê
z³oto.

KULE OBCYCH
CYWILIZACJI

Kult kul by³ zwi¹zany
z kultem gwiezdnym –
twierdz¹ naukowcy. Nato-
miast Erich von Daniken
uwa¿a, ¿e chodzi o œlady
pobytu przedstawicieli ob-
cych cywilizacji, którzy wy-

l¹dowali na naszej plane-
cie w statkach o kszta³cie
kuli. Du¿e iloœci kul odkry-
to tak¿e w Gwatemali, w
USA (Santa Barbara i Inyo
County nad Chiñskim Je-
ziorem).

Nawet w najbardziej
samotnym zak¹tku œwiata,
na Rapa Nui, spoczywa
nad brzegiem oceanu ka-
mienne jajo o gigantycz-
nych rozmiarach. Kiedyœ
le¿a³o w centrum œwi¹ty-
ni s³oñca, gdy¿, jak g³osi
legenda, przybyli w nim
i wyszli w tym miejscu
bogowie. Nazywano ich
ludŸmi z Wszechœwiata.
Nad nimi panowa³ naczel-
n y  B ó g  Ma k e -M a k e .
Mieszka on w przestwo-
rzach, a jego symbolem
te¿ jes t j a jo . Z ko le i
Maorysi twierdz¹, ¿e po-
chodz¹ od Boga Tangalo,
który przyby³ do nich w
b³yszcz¹cym jaju. Nato-
miast plemiê z wyspy
Raroia opowiada o kuli,
która zapocz¹tkowa³a ten
œwiat: ... i wtedy zacz¹³
sam kr¹¿yæ.

Co roku w miejscowo-
œci Compiegne we Francji
odbywaj¹ siê œwiatowe wy-
stawy jajek. ZnaleŸæ tam
mo¿na tysi¹ce misternie
zdobionych pisanek z ca-
³ego œwiata. Jajo ci¹gle sta-
nowi symbol ¿ycia, wiosny,
zmartwychwstania oraz
energii ¿yciowej. Dlatego
w Wielk¹ Niedzielê trze-
ba je zjeœæ z kawa³kiem
surowego chrzanu. Wypa-
li on wszystkie grzechy, a
moc wielkanocnej pisanki
przejdzie do osoby, która
j¹ spo¿yje.

ST. SAWKIEWICZ

wych pokarmów, wœród nich
chleb, wêdlina, jajko, ser, chrzan
ciasto i sól. Kolorowe pisanki
malujemy farbkami, barwimy
domowymi sposobami np. ce-
bulin¹, zdobimy naklejkami.

 Polskie œwiêcone  znane
by³o od wieków z obfitoœci  i
piêknie ozdobionego sto³u.
Dziœ te¿ na sto³ach znaleŸæ
mo¿na baranki z marcepana,
czekoladowe zaj¹czki, wiel-
kanocne baby i mazurki, a

wszystko w otoczeniu zielo-
nej rze¿uchy.

Od dawien dawna nie mo-
g³o zabrakn¹æ  bia³ego barsz-
czu,kie³basy i  uwêdzonej w ja-
³owym dymie swojskiej szynki.
Zaj¹czek to symbol obdarowy-
wania, najbardziej wyczekiwa-
ny przez najm³odszych. Pre-
zenty zgodnie z tradycj¹ zosta-
wia w gniazdku zrobionym z
sianka pod drzewem.

PA

Marcepanki, baranki, zaj¹czki, pisanki
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Wiadomo, ¿e przesz³oœæ
ma³ego Prószkowa by³a  tak
potê¿na, ¿e mo¿na by ni¹
obdzieliæ przynajmniej kil-
ka miast. Do 1769 r. za-
mek znajdowa³ siê w rê-
kach potê¿nego rodu hra-
biów prószkowskich, a w
po³owie XIX w. w posia-
d³oœci przejêtej przez w³a-
dze pruskie utworzono
Królewsk¹ Akademiê Rol-
nicz¹, w której studiowa³o
ponad 2 tysi¹ce studentów.
Po przeniesieniu jej do
Wroc³awia i Berlina Prósz-
ków nadal by³ miastem aka-
demickim, z rozwijaj¹cym
siê Królewskim Instytutem
Pomologicznym, Instytutem
Mleczarskim, Seminarium
Nauczycielskim, Wy¿sz¹
Szko³¹ Rolnicz¹ i Ni¿sz¹
Szko³¹ Ogrodnicz¹ oraz
Królewsk¹ Szko³¹ Leœn¹.

Przez wiele lat produ-
kowano tu s³ynny na ca³y
œwiat fajans, który nale¿y
dzisiaj do najbardziej poszu-
kiwanych eksponatów na
œwiatowych gie³dach staro-
ci. Szczycono siê w Prósz-
kowie równie¿ browarem
Krombholza. Niiezwyk³oœci
te mo¿na zobaczyæ w wy-

danej w³aœnie w³aœnie ksi¹¿-
ce „Prószków – miastecz-
ko z nut¹ nostalgii” – „Pro-
skau Städtchen mit ein
Tropfen Wehmut.

O zachowanie uroku
starych pocztówek pocho-
dz¹cych ze zbiorów Klaudii
i Henryka Laków zadba³o
wydawnictwo Bogus³awa
Szybkowskiego. 28 marca
sala rycerska prószkowskie-
go zamku po raz ostatni
goœci³a w swoich podwojach
mieszkañców miasta oraz
przyjezdnych, gdy¿ na d³u¿-
szy czas zostanie zamkniê-
ta  z powodu gruntownego
remontu.

W niedzielne popo³udnie
licznie zgromadzeni Prósz-
kowianie i goœcie spotkali
siê z autorami i wydawc¹
albumu. W promocji wzi¹³
udzia³ m.in. prof. Stanis³aw
S³awomir Nicieja (prezes
Uniwersyteckiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Ratowania
Zabytków Œl¹ska Opolskie-
go, kustosz Wzgórza Uni-
wersyteckiego), który jako
autor przedmowy do ksi¹¿-
ki przedstawi³ krótki rys
historyczny miasta.

GM

Henryk Lakwa z jeszcze
ciep³ym albumem

Prószkowska
pasja

Lakwów
zapisana

w ksi¹¿ce
o ich

rodzinnym
mieœcie
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Wyspa Wielkanocna,
zwana te¿ Rapa
Nui, to najbardziej

odleg³e zamieszkane miejsce
na Ziemi. Le¿y na Oceanie
Spokojnym, 3600 kilome-
trów na zachód od wybrze-
¿y Ameryki Po³udniowej. Od
najbli¿szego zamieszkanego
l¹du – po³o¿onej na zacho-
dzie maluteñkiej wyspy Pit-
cairn –  dzieli j¹ 2075 km
oceanu. Ma zaledwie 163
km kw. powierzchni i trzy
wygas³e sto¿ki wulkaniczne,
którym zawdziêcza swoje
istnienie. Dla œwiata odkry³
j¹ holenderski ¿eglarz Jakub
van Roggeveen, który dotar³
do wyspy w niedzielê wiel-
kanocn¹ 1722 r. – st¹d jej
europejska nazwa.

Tym, co zrobi³o na
Holendrze najwiêksze wra-
¿enie, by³o ponad 230 ka-
miennych pos¹gów, tzw.
moai, ustawionych wokó³
wyspy na kamiennych plat-
formach (ahu). Z wyj¹tkiem
kilku wszystkie by³y zwró-
cone twarzami w g³¹b l¹du.
Czêœæ mia³a na g³owach
potê¿ne kamienne czapy
wykonane z czerwonej ska³y
wulkanicznej.

Wiêkszoœæ moai zosta³a
wykuta bazaltowymi narzê-
dziami w wulkanicznym
tufie przy kraterze Rano
Raraku, a potem przetrans-
portowana na wybrze¿e,
odleg³e o ponad 10 kilome-
trów. W jaki sposób miesz-
kañcy Rapa Nui przesuwali
wa¿¹ce niekiedy a¿ 80 ton
i maj¹ce 10 metrów wyso-
koœci pos¹gi, nie wiemy.
Dotychczasowe hipotezy i
doœwiadczenia nie daj¹ za-
dowalaj¹cej odpowiedzi.
NajwyraŸniej nie przychodzi-
³o im to jednak ³atwo, gdy¿
wiele z ogó³em wykutych
ok. 900 moai porzucili po
drodze. Niektóre niedokoñ-
czone, jak 20-metrowy gi-
gant o masie ponad 270
ton, na zawsze pozosta³y w
kamienio³omie.

W 1955 r. na wyspê
przyby³ norweski podró¿nik
Thor Heyerdahl. Przeprowa-
dzone wtedy badania racz-
kuj¹c¹ dopiero metod¹ da-
towania radiowêglowego

sugerowa³y, ¿e pierwsi lu-
dzie pojawili siê na wyspie
oko³o 400 roku n.e., a 300
lat póŸniej dotar³a na ni¹
druga fala imigrantów.

Zdaniem Heyerdahla i
innych naukowców przez
pierwsze stulecia ¿ycie na
zagubionej na oceanie wy-
spie, któr¹ mieszkañcy na-
zwali Pêpkiem Œwiata, by³o
idyll¹. Okalaj¹ce j¹ wody
dostarcza³y ryb (m.in. tuñ-
czyka), gleba by³a doœæ
¿yzna, by uprawiaæ

np. bataty. Menu uzupe³nia-
³y liczne ptaki.

W pewnym momencie
liczba mieszkañców mia³a
szybko wzrosn¹æ, osi¹gaj¹c
od 10 do 20 tys. Pod upra-
wy wyciêto wszystkie drze-
wa i gleba zaczê³a ja³owieæ.
Pozbawieni drewna ludzie
nie mogli budowaæ porz¹d-
nych statków i byli skaza-
ni na ³owienie ryb tylko
blisko wyspy.

WYBILI WSZYSTKIE
PTAKI

Zacz¹³ siê g³ód, a wraz
z nim przysz³a wojna. Zda-
niem archeologów mia³o to
miejsce w XVII w. Z tego
okresu pochodz¹ liczne
ostrza z obsydianu – kru-
chego, ale szalenie ostrego
szkliwa wulkanicznego – i
szkielety ze œladami pobicia
na œmieræ. Tradycja ustna
przekaza³a podania o kani-
balizmie. Z raju wyspa prze-
kszta³ci³a siê w piek³o, z

którego nie by³o jak uciec.
Mieszkañcy wybili z g³odu
wszystkie ptaki.

Z czasem okaza³o siê, ¿e
badania wykonane w latach
50. i póŸniej nie w pe³ni
zas³uguj¹ na uznanie. Kil-
ka lat temu naukowcy po-
nownie przeanalizowali
uzyskane wówczas wyniki i
ustalili datê pojawienia siê
cz³owieka na ok. 800 r.
Amerykañscy antropolodzy
Terry Hunt i

Carl Lipo przesuwaj¹ mo-
ment zasiedlenia wyspy o
kolejne cztery wieki. W
latach 2004-05 badacze
pobrali próbki z wydmy w
zatoce Anakema, w której
warstwy materia³u archeolo-
gicznego zachowa³y siê w
doskona³ym stanie. Ponow-
na analiza starych wyników
wykaza³a, ¿e ludzie przybyli
na Rapa Nui dopiero oko³o
1200 r.

– Opieraj¹c siê na ust-
nej tradycji, Heyerdahl wie-
rzy³, ¿e pierwsza fala imi-
grantów przyp³ynê³a z Ame-
ryki Po³udniowej, a druga z
Polinezji. Jednak nie ma
dowodów na migracjê z
tego pierwszego kierunku.
Wspó³czesne badania nad
jêzykiem, genetyk¹, roœlina-
mi i zwierzêtami Rapa Nui
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e
jej mieszkañcy pochodzili z
Polinezji i przybyli na wy-
spê prawdopodobnie w po-
jedynczej migracji, zapewne

z rejonu Mangareva-Pitcairn
– powiedzia³ prof. Hunt.

Amerykanie twierdz¹
te¿, ¿e to nie ludzi nale¿y
oskar¿aæ o zag³adê lasów
na Rapa Nui, ale szczury.
Ich zdaniem w latach
1200-1300 populacja tych
przyby³ych razem z cz³o-
wiek iem gryzon i
wzros³a do oko³o
20 mln! G³ównie
dlatego, ¿e poza

cz³owiekiem nie mia³y in-
nego wroga na wyspie.
¯ywi³y siê m.in. owocami
wielkich palm i wkrótce
doprowadzi³y do ich ca³ko-
witego wymarcia. Zaraz po-
tem liczba szczurów mia³a
spaœæ do oko³o miliona.

NAJAZD
BIA£EGO CZ£OWIEKA
Hunt i Lipo uwa¿aj¹ te¿,

¿e wyspy nigdy nie zamiesz-
kiwa³o wiêcej ni¿ kilka ty-
siêcy ludzi. – Prawdopodob-
nie nie by³o ¿adnego wiel-
kiego spadku liczby miesz-
kañców Rapa Nui, bo nigdy
nie by³o tam du¿ej popula-
cji – powiedzia³ Lipo inter-
netowemu serwisowi Live
Science. Zdaniem naukow-
ców jedynym sprawc¹ zag³a-
dy cywilizacji Rapa Nui byli
Europejczycy. Bia³y cz³owiek
i jego choroby.

Gdy Van Roggeveen
odnalaz³ pozbawion¹ lasów
Rapa Nui, ¿y³o na niej dwa,

mo¿e trzy tysi¹ce dobrze
od¿ywionych i zdrowych
ludzi. Zapisa³ te¿, ¿e wszyst-
kie moai sta³y pionowo.
Przyby³y na wyspê 52 lata
póŸniej Anglik James Cook
zasta³ ju¿ pos¹gi obalone.
Czêœæ naukowców przypusz-
cza, ¿e by³ to efekt znane-
go z ustnych podañ buntu
tzw. krótkouchych

przeciwko dominuj¹cym na
wyspie d³ugouchym, którzy
zostali co do jednego wy-
mordowani u podnó¿a wul-
kanu Paukatiki. Nie jest
jasne, czy d³ugousi byli inn¹
grup¹ etniczn¹, czy te¿
mo¿e arystokracj¹ lub do-
minuj¹cym rodem.

W XIX w. Europejczy-
cy coraz czêœciej odwiedzali
wyspê. Pierwszym skrytym
morderc¹ czterotysiêcznej
ju¿ wówczas populacji Rapa
Nui by³ przywleczony przez
nich syfilis. W 1862 r.
wyspê najechali peruwiañ-
scy handlarze niewolników.
WywieŸli ponad 1500 osób.
Dziêki miêdzynarodowej in-
terwencji uwolnili uprowa-
dzonych po roku. Na Rapa
Nui wróci³o tylko 15 osób
– reszta zmar³a w Peru.
Razem z nimi na wyspê
trafi³ wirus ospy, na który
mieszkañcy nie byli odpor-
ni. W 1877 r. ¿y³o ju¿ tylko
111 osób.

Prawie ca³kowite wy-
marcie mieszkañców Rapa
Nui doprowadzi³o do utra-
ty znacznej czêœci przeka-
zywanej ustnie tradycji.
W niejasnych
okolicznoœciach
zag inê ³y te¿
setki tabliczek z
hieroglificznym

pismem rongo rongo – je-
dynym znanym systemem
pisma w Oceanii. Zosta³y
tylko liczne tajemnice, nad
którymi naukowcy bêd¹ siê
jeszcze d³ugo g³owiæ.

Obecnie na Wyspie
Wielkanocnej mieszka oko-
³o 3800 ludzi. 60 proc. to
po tomkowie dawnych
mieszkañców. Rz¹d Chile,
do którego wyspa nale¿y
od 1888 r., stara siê ogra-
niczyæ migracjê na Rapa
Nui, by ocaliæ miejscow¹
ludnoœæ przed wynarodo-
wieniem. Trwaj¹ prace nad
odczytaniem rongo rongo,
które znamy z 25 ocala-
³ych zabytków rozrzuco-
nych po ca³ym œwiecie.
Ponad 50 pos¹gów znów
stoi na platformach dziê-
ki naukowcom z wielu
pañstw, w tym Polski.
Wiêkszoœæ wyspy wci¹¿
pokrywa tylko trawa.

TERESA STAÑSKA

Lato
przez ca³y rok
U nas po zimie nieœmia³o pojawiaj¹
siê przebiœniegi, a  tam kwiaty nigdy
nie znikaj¹. Maj¹ barwy, jakich nie
ujrzy siê pod nasz¹ szerokoœci¹
geograficzn¹. Wkrótce za¿ó³c¹ siê
u nas pierwiosnki, a tam ci¹gle kwitnie
ca³y œwiat. Nieprzypadkowo Karaiby
nazywa siê rajem.

FOT. ROMAN KWAŒNIEWSKI
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Stephen Turoff wa¿y
oko³o stu kilogramów
i liczy prawie dwa

metry wzrostu. Gdy wstê-
powa³ w niego doktor Kahn,
jego twarz wydawa³a siê
du¿o starsza, pochyla³ swe
potê¿ne plecy, jakby wyra-
sta³ mu niewielki garb i
pow³óczy³ praw¹ nog¹. Lubi³
witaæ swych pacjentów
stwierdzeniem: „Nazywam
siê doktor Kahn. Œmieræ nie
istnieje, a ja jestem tego
¿ywym dowodem”. Oczywi-
œcie mówi³ z wyraŸnym nie-
mieckim akcentem.

Joseph Abraham Kahn
zmar³ w roku 1912. By³ le-
karzem specjalizuj¹cym siê w
neurochirurgii, chirurgii oka
i kardiochirurgii. Nastawia³
te¿ koœci i zajmowa³ siê psy-
choterapi¹. – W moich cza-
sach po prostu nale¿a³o coœ
wyci¹æ lub odci¹æ! – komen-
tuje z pewn¹ doz¹ ironii le-
karz-widmo. Ale kiedy zna-
laz³ siê po drugiej stronie,
móg³ znacznie poszerzyæ swe
umiejêtnoœci, odwiedzaj¹c
przez kolejne lata w posta-
ci niematerialnej szpitale i
sale operacyjne.

Kahn twierdzi, ¿e istnie-
je na wy¿szym poziomie wi-
bracji ni¿ my. Dlatego, by
móc tu funkcjonowaæ, musi
przenikn¹æ w cia³o cz³owie-
ka – w tym przypadku Ste-
phena Turoffa. – Moje
narzêdzie ma prawie dwa
metry wysokoœci. Ja zaœ,
kiedy ¿y³em na Ziemi, mia-
³em o 30 cm mniej. Tote¿
gdy obni¿am poziom wibra-
cji, by staæ siê takim, jaki
by³em na ziemskim, mate-
rialnym planie, bardzo trud-

no mi wejœæ w tak du¿e
cia³o i kierowaæ nim – dzieli
siê refleksjami lekarz - duch.

Kahn twierdzi, ¿e wspó³-
pracuje z 17 asystentami;
jednym z nich ma byæ Jose
Arigó, innym Egipcjanin
prof. Pali, jeszcze innym
doktor Gino, prze-
mawiaj¹cy do
pacjentów w
jêzyku w³o-
skim. Pa-
cjentka Joy-
ce Morgan-
Protheroe na-
malowa³a w
transie portret
niemieckiego
lekarza. Co cie-
kawe, zosta³ on
rozpoznany przez

osoby, które spotyka³y siê
z nim przed jego œmierci¹.

Turoff urodzi³ siê w
roku 1947. Jako dziecko by³
dyslektykiem, a nauczycie-
le uwa¿ali go za ociê¿a³e-
go umys³owo. Bardzo samot-
ny, pomimo i¿ mia³ dwie
siostry, ju¿ we wczesnym
dzieciñstwie wykazywa³
zdolnoœci mediumiczne. Wo-
kó³ niego wci¹¿ pojawia³y
siê szepcz¹ce cienie i za-
mazane twarze, które jed-
nak nie budzi³y w nim lêku.
Jako nastolatek zacz¹³ czê-

sto chorowaæ, przy czym
dolegliwoœci te, choæ z po-
cz¹tku zdawa³y siê groŸne,
w dziwny sposób szybko mi-
ja³y. Wykonywa³ ró¿ne za-
wody: by³ stolarzem, portie-
rem, ochroniarzem jednego
z cz³onków Parlamentu (w

uzyskaniu tego anga-
¿u niew¹tpliwie
pomog³a mu po-
stura). Sw¹ mi-
sjê uzdrawia-
nia rozpocz¹³
od nak³ada-
n i a r ¹k

i nierzadko udawa³o mu siê
zredukowaæ b¹dŸ nawet ca³-
kowicie usuwaæ ból u pa-
cjentów.

W roku 1985 usi³owa³
pomóc w ten sposób swojej
kole¿ance Lindzie, która cier-
pia³a na straszny ból krêgo-
s³upa. W pewnej chwili – jak
opowiada – us³ysza³ w g³o-
wie powa¿ny g³os: Bêdzie-
my operowaæ!. W³aœnie wte-
dy po raz pierwszy objawi³
sw¹ obecnoœæ doktor Kahn.
Diagnoza by³a trafna, gdy¿
Turoff stwierdzi³, i¿ trzeba
zaj¹æ siê brzuchem kobiety.
Nie móg³ wiedzieæ, ¿e aku-
rat tego dnia Linda dowie-
dzia³a siê od lekarzy, ¿e ma
cystê na jajniku!

Przyniesionym z kuch-
ni no¿em do krojenia chle-
ba lekarz z zaœwiatów otwo-
rzy³ brzuch chorej i wyci¹³
naroœl. Potem opuœci³ cia³o
Stephena, który nie pamiê-
ta³ przebiegu tego zdarze-
nia. Operowana pacjentka
stwierdzi³a, ¿e ból znikn¹³,

a badania lekarskie wyka-
za³y, ¿e cysty nie ma.

W Danbury i Barbican
powsta³y wkrótce dwie lecz-
nice, w których Turoff przyj-
mowa³ chorych. Jego s³awa
chirurga duchowego zatacza³a
coraz szersze krêgi. Zainte-
resowanie mediów sprawi³o,
¿e ka¿dego dnia mia³ oko³o
200 pacjentów. Kiedy zacz¹³
leczyæ tak¿e w Hiszpanii, na
zaproszenie przedstawicieli
tamtejszego Koœcio³a Spiryty-
stycznego, sta³ siê znany
praktycznie w ca³ej Europie.

Turoff wielokrotnie pod-
dawa³ siê badaniom, nie
stroni³ te¿ od rejestrowania
swoich zabiegów przez te-
lewizjê. Do operacji dopusz-
cza³ innych lekarzy, a wy-
ci¹gane z cia³ pacjentów
chore tkanki przekazywa³ do
badañ laboratoryjnych. Ta
otwartoœæ na ró¿nego rodza-
je testy sprawi³a, i¿ zainte-
resowa³ swoj¹ osob¹ spore
grono naukowców.

Jak wiêkszoœæ samo-
zwañczych chirurgów du-
chowych, mia³ k³opoty z
wymiarem sprawiedliwoœci.
Np. w Hiszpanii musia³ t³u-
maczyæ siê z faktu, i¿ wy-
konuje zawód lekarza, nie
dysponuj¹c dyplomem aka-
demii medycznej.

Jako ciekawostkê mo¿na
podaæ fakt, i¿ Turoff otrzy-
ma³ tytu³ szlachecki z r¹k
polskiego polityka emigracyj-
nego Juliusza Nowiny-Sokol-
nickiego, przedstawiaj¹cego
siê jak¹ Prezydent Wolnej
Polski na WychodŸstwie.
Zaszczyt ten mia³ spotkaæ
healera za uzdrowienie ¿o-
ny Sokolnickiego z raka
mózgu. Trzeba tu jednak
nadmieniæ, i¿ sam Prezydent
jest uwa¿any w Anglii za
oszusta, a Honorowy S¹d
Orderowy, dzia³aj¹c na mocy
uchwa³y Konferencji Progra-
mowej Konfraterni Ge-
neralnej w Polsce, w 2007
roku stwierdzi³, ¿e wszelkie
tytu³y szlacheckie i arystokra-
tyczne nadane przez Juliu-
sza Nowinê-Sokolnickiego
uwa¿a siê za niewa¿ne.

MM
Pacjentka w transie namalowa³a portret Kahna, nie znaj¹c
jeszcze jego zdjêcia, które odnaleziono wiele lat póŸniej

Stephen Turoff
twierdzi, ¿e
jest tylko
narzêdziem
w rêkach
zmar³ego
przed
laty
chirurga

Czeska Agencja Praso
wa poda³a, ¿e miesz
kañcy pewnego domu

w miejscowoœci Strasice w
zachodnich Czechach s¹
niepokojeni wydarzeniami o
charakterze paranormalnym.
Z niewyjaœnionych przyczyn
pojawiaj¹ siê tam czêste
drobne po¿ary oraz zaryso-
wania na szybach okien-
nych. Eksperci nie potrafi¹
tego wyjaœniæ.

Dziennik „Lidove Novi-
ny” poinformowa³, ¿e zaj-
muj¹cy siê tym przypadkiem
parapsycholodzy s¹ pewni,
i¿ maj¹ do czynienia z ak-
tywnoœci¹ poltergeista –
ducha, który manifestuje siê
g³ównie przez poruszanie
przedmiotami. Wyjaœnijmy
w tym miejscu, i¿ nazwa
poltergeist wywodzi siê od
niemieckiego czasownika
poltern – „³omotaæ” oraz
rzeczownika der Geist –
„duch”. O manifestacjach
tego rodzaju znany angiel-
ski ³owca duchów Harry
Price napisa³, ¿e s¹ to stwo-
ry psotne, niszcz¹ce i krad-
n¹ce, ha³aœliwe, okrutne, na-
tarczywe, zmyœlne, niem¹-
dre, nieczu³e, z³oœliwe, bez-
czelne, dokuczliwe, wrogie,
mœciwe, bezwzglêdne, prze-
bieg³e, a nawet krwio¿ercze.

Zamieszkuj¹cy nawie-
dzony dom cz³onkowie ro-
dziny Mracek opowiadaj¹,
¿e zdarza³o im siê gasiæ
zarzewia niewielkich p³o-
mieni nawet 60 razy w
ci¹gu jednego dnia. P³onê³y
plastikowe torby, obrazy,
jak i gniazdka elektryczne,

do których nie pod³¹czo-
no ¿adnego urz¹dzenia.
Ponadto w domu pêka³y
szyby okienne, ¿arówki i
termometry, a pewnego
razu niespodziewanie za-
czê³a wrzeæ woda w akwa-
rium.

Nêkana tajemniczymi
zjawiskami rodzina nie
mo¿e spokojnie spaæ w
nocy. – Czekamy tylko,
gdzie znowu wybuchnie
po¿ar. Nasz syn przeniós³
siê do babci, ale my mu-
simy tu zostaæ, ¿eby ga-
siæ ogieñ. To nasz dom,
sami go zbudowaliœmy i
przez dziesiêæ lat wszyst-
ko by³o w porz¹dku. Nie
mo¿emy pozwoliæ mu sp³o-
n¹æ – mówi dziennikowi
Hana Mrackova.

Na miejscu wykonywali
ju¿ badania inspektorzy
zak³adu energetycznego
oraz przedstawiciele tele-
komunikacji. Bez rezulta-
tu. Paranormalnymi zda-
rzeniami w domu rodziny
Mracek niepokoi siê bur-
mistrz Jiri Hahner.

– Nie chcemy popadaæ
w okultyzm, dlatego posta-
ramy siê wyjaœniæ te zja-
wiska w sposób naukowy.
Jednak bêdzie to bardzo
trudne – mówi Hahner.

Podobno, jeœli sytuacja
nie ulegnie zmianie, mia-
sto zaoferuje nieszczêœni-
kom inne mieszkanie, bo
–jak wyrazi³ siê burmistrz
– ¿ycie w tym domu jest
nazbyt niebezpieczne.
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 azimierz W.
mieszka na opol-
skiej Malince.
Ma dwie dora-
staj¹ce córki i

10-letniego syna Kubê. Od
dwudziestu lat pracuje na
tym samym stanowisku. Jest
kierownikiem dzia³u tech-
nicznego w zupe³nie nieŸle
funkcjonuj¹cej firmie. ¯ona
Kasia po trzydziestu latach
ma³¿eñstwa nadal zachowa-
³a swój m³odzieñczy entu-
zjazm, ale i tak Kazimierz
nie umie odpowiedzieæ, czy

show bulwersowa³y go,
zwiedza³ nieznane mu za-
k¹tki œwiata, póŸn¹ noc¹
s³ucha³ zwierzeñ, o których
nigdy nie œmia³by rozma-
wiaæ ze swoj¹ ¿on¹. Odda-
la³ siê coraz bardziej, mimo
¿e wejœcie do jego pokoju
znajduje siê zaledwie trzy
metry od pokoju dzieci.

Coraz czêœciej by³ poiry-
towany. Najbardziej dener-
wowa³ siê, gdy przeszkadza-
³y mu puszczaj¹c g³oœn¹
muzyk¹ lub paplaj¹c o nie-
wiadomo czym. – Mog³yby-
œcie ogl¹dn¹æ film o gepar-
dzie – krzycza³ do córek,

Nie by³oby w tym nic dziw-
nego, poniewa¿ 54% ankie-
towanych posiada ponad trzy
odbiorniki, gdyby nie fakt, ¿e
iloœæ ta przekracza staty-
styczn¹ liczbê domowników
– szacowan¹ na 2,5 miesz-
kañca. Iloœæ telewizorów
przeros³a wiêc liczbê osób
z nich korzystaj¹cych.

Na rodzimym gruncie
sytuacja wygl¹da podobnie.
Wœród stu przepytanych

Coraz czêœciej plazmy
staj¹ siê elementem marke-
tingowym, który ma przy-
ci¹gn¹æ potencjalnych klien-
tów. W wielu pubach i
restauracjach, dworcach
odbiorniki telewizyjne s¹
standardem.

– Wiêkszoœæ klientów
zadowolona jest z takiego
rozwi¹zania. Nie musz¹ wra-
caæ do domu na swój ulu-
biony program – wyjaœni³a
jedna z kelnerek. – Czasami
prosz¹ o prze³¹czenie kana-
³u. Ludzie przyzwyczaili siê
do w³¹czonych telewizorów.
Wtedy nawet rozmowa lepiej
siê „klei”. Wielu wystarczy
wpatrywania siê w ekran. Nic
nie musz¹ do siebie mówiæ.
To za³atwia sprawê.

UZALE¯NIENI
W niektórych pañ-

stwach Europy zachodniej
absorpcja czasu doros³ych i
dzieci, spêdzaj¹cych czas
przed szklanym ekranem,
sta³a siê tak znaczna, ¿e
próbowano ograniczyæ ogl¹-
dalnoœæ telewizji, proponu-
j¹c wykluczyæ j¹ z ¿ycia
codziennego w jednym dniu
tygodnia. Pomys³ ten zosta³
skrytykowany. Nie znalaz³
siê nikt chêtny, aby w nim
uczestniczyæ.

W Stanach Zjednoczo-
nych i Japonii posuniêto siê
do jeszcze bardziej radykal-
nych œrodków. W ramach
eksperymentu losowo wy-
branym ludziom obiecano

pieni¹dze w zamian za re-
zygnacjê z ogl¹dania telewi-
zji przez dwa tygodnie. W
USA nawet ten wabik nie
zadzia³a³. A¿ trzy czwarte
z wytypowanych osób nie
zgodzi³o siê na uczestnictwo
w badaniach. W Japonii
czêœæ rodzin wycofa³a siê w
trakcie trwania eksperymen-
tu. Czêœæ z nich oszukiwa-
³a, chodz¹c potajemnie do
s¹siadów, by spêdziæ chwi-
lê przed szklanym ekranem.

Sztab naukowców w
porozumieniu z psychologa-
mi ustali³, ¿e przeciêtny
Amerykanin ma w³¹czony
telewizor przez siedem go-
dzin dziennie, a telewizjê
ogl¹da 37 godzin w tygo-
dniu. Rodzi to silne powi¹-
zanie miêdzy wytworem
techniki a cz³owiekiem.

W Polsce z roku na rok
sytuacja zaczyna siê upo-
dabniaæ do wzorców ame-
rykañskich. Bezpoœredni jej
wp³yw widoczny jest w
relacjach rodzinnych. Zgod-
nie z badaniami Agencji
Marketingowych i Spo³ecz-
nych ARC a¿ 40 procent
osób twierdzi, ¿e najbar-
dziej typow¹ form¹ spêdza-
nia czasu w gronie rodzin-
nym jest ogl¹danie telewi-
zji. Kolejne 30 procent
uwa¿a, ¿e jest to jedyna ak-
ceptowalna forma bycia z
najbli¿szymi.

Przeprowadzono liczne
badania na ten temat stwier-
dzaj¹c, i¿ w skrajnych przy-
padkach ludzie nie s¹ w
stanie egzystowaæ bez tele-
wizji. W Stanach Zjednoczo-
nych dosz³o do samobójstw,
których bezpoœredni¹ przy-

czyn¹ by³o zaprzestanie
emisji ulubionego serialu lub
te¿ w innym przypadku
odebranie ch³opakowi przez
ojca odbiornika telewizyjne-
go.

Naukowcy z Uniwersy-
tetu w Nebrasce udowodni-
li, ¿e 15 tysiêcy dzieci „za-
dzierzgnê³o” emocjonaln¹
wiêŸ z telewizorem. Po³owa
z ankietowanych stwierdzi-
³a, ¿e wola³aby mieæ odbior-
nik ni¿ ojca. Ten silny zwi¹-
zek nie pozostaje bez wp³y-
wu na wartoœci preferowa-
ne przez cz³owieka. Przeciêt-
ny odbiorca kreuje obraz rze-
czywistoœci bezkrytycznie
„wch³aniaj¹c” informacje
podawane w mediach.

12 LAT PRZED
EKRANEM

W czasie badañ prowa-
dzonych na Uniwersytecie
Jagielloñskim okaza³o siê, ¿e
ponad po³owa przepytanych
respondentów z Opola i
Krapkowic (55 procent)
deklarowa³a, ¿e ogl¹da tele-
wizjê co najmniej dwie go-
dziny, zaraz po przyjœciu z
pracy. Ten nowy sposób
spêdzania czasu wykszta³ci³
siê stosunkowo niedawno i
zwi¹zany jest z mo¿liwoœci¹
biernej partycypacji w ró¿-
norakich wydarzeniach, dzie-
j¹cych siê na ekranie. Ich
fikcyjnoœæ zast¹piona zosta-
je przekonaniem o uczest-
nictwie w czymœ istotnym,
co dzieje siê w tej chwili w
zupe³nie innym miejscu.

Ten swoisty wehiku³
czasu i przestrzeni spra-

jest szczêœliwy w zwi¹zku
opartym na przyzwyczaje-
niu. Ucieka wzrokiem, ma
k³opoty ze skupieniem. Jego
pociechy nie stwarzaj¹ wiêk-
szych k³opotów. Dzieci za-
wsze przynosi³y œwiadectwa
z czerwonym paskiem, ale
to przecie¿ ich obowi¹zek.

Kazimierz idzie rano do
pracy tak samo jak kilka-
dziesi¹t milionów Polaków.
Wraca ko³o godz. 16 i za-
myka siê w swoim pokoju.
Nie ma czasu na rozmowy,
utyskiwania Katarzyny. K³o-
poty i uniesienia dzieci
rozwi¹zuje ¿ona. On ma
wa¿niejsze misje do spe³nie-
nia. ¯ycie rodzinne wydaje
mu siê zbyt banalne. Zaraz
po przekroczeniu progu
mieszkania w³¹cza telewi-
zor. Gasi go dopiero ko³o
godziny 23, gdy k³adzie siê
spaæ. Kilka lat temu zdecy-
dowa³ siê na zamontowanie
kablówki. Od tej chwili
zrozumia³ jak wiele traci³ do
tej pory. Zobaczy³ inny
œwiat. Problemy ludzi w tok

które k³óci³y siê graj¹c w
jak¹œ kolejn¹ planszówkê.

WSZYSCY MAJ¥,
A NIEKTÓRZY

CZTERY
Coraz mniej jest ludzi,

którzy wyobra¿aj¹ sobie
¿ycia bez telewizji. Dane
statystyczne bij¹ na alarm
– wiêkszoœæ domów wypo-
sa¿ona jest w odbiornik
telewizyjny niezale¿nie od
statutu i posiadanych zaso-
bów na koncie. Pó³tora roku
temu radni miejscy w 190-
tysiêcznego holenderskim
Groningen uchwalili, ¿e
ka¿dy mieszkaniec ma pra-
wo do posiadania odbiorni-
ka, nawet jeœli go na niego
nie staæ. Dostanie na ten
cel dotacjê w wysokoœci
450 euro. Za tyle mo¿na
kupiæ niez³¹ plazmê.

Jeszcze wiêkszym zasko-
czeniem by³y wyniki og³oszo-
ne w ubieg³ym roku przez
firmê Nielsen. Statystycznie
w ka¿dym amerykañskim
domu jest 2,86 telewizorów.

krakowian wszyscy ankieto-
wani byli w³aœcicielami te-
lewizorów. 22 osób – jeden
odbiornik, 42 – dwa tele-
wizory, 30 osób – trzy, a
6 osób nawet cztery.

Nawet kilkanaœcie lat ¿ycia poch³ania
nam ogl¹danie telewizji. Mo¿e ona byæ
równie¿ przyczyn¹ œmiertelnego zejœcia
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AGNIESZKA MALIK

W Polsce z roku na rok sytuacja zaczyna siê upodabniaæ do wzorców amerykañskich
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M
amy do czynie-
nia ze zjawi-
skiem opisywa-
nym przez na-

ukowców jako „sprzê¿enie
zwrotne”: im cieplejsza staje
siê planeta, tym szybciej siê
ogrzewa.

Badania wskazuj¹, ¿e
bez efektu odbijania promie-
ni s³onecznych przez ark-
tyczny lód, temperatura na
Ziemi podniesie siê do po-
ziomu, na którym niewy-
obra¿alne iloœci metanu, sil-
nego gazu cieplarnianego,
zostan¹ uwolnione z dna
oceanów do atmosfery. Je-
œli do tego dojdzie, warun-
ki atmosferyczne na Ziemi
bêd¹ podobne do tych, ja-
kie panowa³y 215 mln lat
temu, kiedy to z naszej pla-
nety zniknê³o 95% ¿ycia.

Dwa g³ówne gazy cieplar-
niane, odpowiedzialne za glo-
balne ocieplenie to dwutle-
nek wêgla i metan. Ma³o kto
wie, ¿e zgodnie z raportem
ONZ i NASA przyczyn¹ nu-
mer jeden globalnego ocieple-
nia jest jedzenie miêsa. W
ostatnim stuleciu iloœæ zjada-
nego miêsa wzros³a tak bar-
dzo, ¿e zaczê³o mieæ to kon-
sekwencje ekologiczne – zu-
¿ywanie oraz zatruwanie
ogromnych iloœci ziemi, wody
i powietrza prowadz¹ce do
globalnego ocieplenia i zagro-
¿enia istnienia ¿ycia na Zie-
mi. Dlaczego tak siê dzieje?

1. Potrzeba du¿ych ob-
szarów ziemi do produkcji
paszy dla zwierz¹t.

Ziemia potrzebna do wy-
produkowania 1 kg:
* wo³owiny - 269 m2
* wieprzowiny – 55 m2
* miêsa kurzego – 53 m2
* ry¿u i produktów zbo¿o-
wych – 17 m2
* warzyw – 6 m2

Dla wyprodukowania 1
kg wo³owiny potrzeba 45
razy wiêcej ziemi ni¿ dla
warzyw i 16 razy wiêcej ni¿

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

dla zbó¿. W USA obszar zie-
mi pod uprawê roœlin dla
zwierz¹t hodowlanych jest
14 razy wiêkszy ni¿ pod
uprawê roœlin spo¿ywanych
przez ludzi.

Co godzinê wycina siê
1200 ha lasu z przeznacze-
niem na pola uprawne, z
czego 85% wykorzystane jest
na paszê dla zwierz¹t. Glo-
balnie wyciêto ju¿ 3/4 la-
sów istniej¹cych na Ziemi.

2. ¯yzna ziemia zamie-
nia siê w ugór.

Cz³owiek w ci¹gu 7 lat
intensywnego uprawiania
ziemi niszczy jej ¿yzn¹
warstwê pozostawiaj¹c na
danym obszarze step lub
pó³pustyniê, gdzie roœnie
tylko sk¹pa trawa.

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

Nie tylko ziemia przesta-
je spe³niaæ swoje zadanie. Po
to, by ³atwiej od³awiaæ tzw.
owoce morza niszczone s¹
lasy mangrowe bêd¹ce m.in.
buforem dla fal tsunami. Na
samych tylko Filipinach z 500
tys. hektarów lasów mangro-
wych zosta³o 36 tys. pozosta-
wiaj¹c resztê tego obszaru jako
„nieu¿ytek”. Umieraj¹ te¿ rafy
koralowe niszczone sieciami
rybackimi, chemikaliami i
wzrostem temperatury wody.

3. Ogromne zu¿ycie
wody.

Przemys³ miêsny (pro-
dukcja paszy, hodowla, prze-
rób miêsa) zu¿ywa 75%
œwiatowych zasobów wody

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

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

4. Zatrucie chemikalia-
mi ziemi, wody, powietrza
i ludzi.

Aby zwierzêta szybciej
ros³y i przybiera³y na wa-
dze, aby kury nios³y wiê-
cej jaj a krowy dawa³y wiê-
cej mleka podaje siê im
hormony, sterydy i inne
œrodki chemiczne. ̄ eby cia-
³a ³ososi hodowlanych za-
barwia³y siê na ró¿owo wle-
wa siê do wody barwniki.

Hodowla zwierz¹t w
ciê¿kich i nienaturalnych
dla nich warunkach ¿ycia,
deformacje ich budowy po-
woduj¹, ¿e s¹ s³abe i cho-
rowite, wiêc musz¹ byæ
wzmacniane i ci¹gle leczo-
ne. Delikatne wymiona
krów dojonych czêsto, d³u-
go i mechanicznie s¹ tak
podatne na infekcje bakte-
ryjne, ¿e podaje im siê pro-
filaktycznie antybiotyki.

Aby otrzymaæ wiêksze
plony traw i zbó¿ do wykar-

mienia zwierz¹t, stosuje siê
pestycydy (zabijaj¹ce chwasty,
grzyby i owady), nawozy
sztuczne (przyspieszaj¹ce i
zwiêkszaj¹ce wzrost plonów)
i inne chemikalia. Przenikaj¹
one do ziemi, wód otwartych
i gruntowych, unosz¹ siê w
powietrzu. Powoduje to m.in.
degradacjê ziemi, ska¿enie

wody pitnej, nadmierny roz-
rost alg w wodach, co z kolei
wyci¹ga z wody tlen, choro-
by uk³adu oddechowego. W
USA rolnictwo przyczynia siê
bardziej do ska¿enia wód ni¿
wszystkie amerykañskie mia-
sta i ca³y przemys³.

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

Niezliczone iloœci zwie-
rzêcych odchodów le¿¹ na
pastwiskach, polach, wywo-
¿one s¹ do lasów i groma-
dzone s¹ na specjalnych
sk³adowiskach. Bakterie

przekszta³caj¹ zawarty w
nich amoniak – w kwas,
który paruj¹c ³¹czy siê w
powietrzu z tlenkami azo-
tu (pochodz¹cymi z nawo-
zów sztucznych) oraz z za-
nieczyszczeniami powie-
trza, a nastêpnie spada na
ziemiê pod postaci¹ kwa-
œnych deszczów.

5. Emisja gazów cieplar-
nianych i niszczenie ozonu.

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

2
. 18% emisji CO

2

pochodzi z hodowli zwierz¹t
– wiêcej ni¿ ze wszystkich
samochodów, statków i sa-
molotów razem wziêtych.
Wypalanie lasów i emisja
metanu stanowi¹ drugi co do
wielkoœci czynnik powodu-
j¹cy globalne ocieplenie.

Pal¹cy siê las emituje do
atmosfery ogromne iloœci
dwutlenku wêgla, które w
stratosferze tworz¹ pokrywê
ciepln¹. Drzewa absorbuj¹
dwutlenek wêgla i produkuj¹
tlen, a ludzie niszcz¹ je po
to, by hodowaæ zwierzêta,
których odchody wydzielaj¹
metan i podtlenek azotu.

W 2002 r. w Polsce rol-
nictwo odpowiada³o za emi-
sjê 22% ca³kowitej iloœci
metanu oraz za emisjê 74%
podtlenku azotu. Gazy te cha-

rakteryzuj¹ siê wielokrotnie
wiêkszym od dwutlenku wê-
gla potencja³em ocieplania
klimatu - metan powiêksza go
21-krotnie, a podtlenek azo-
tu a¿ 310-krotnie.

Nawozy i pestycydy sto-
sowane w uprawach roœlin
oraz metan z odchodów zwie-
rz¹t maj¹ swój udzia³ w nisz-
czeniu ochronnej warstwy
ozonu, przez co zwiêksza siê
promieniowanie ultrafioletowe.
Promieniowanie UV m.in.
uszkadza kie³ki nasion oraz
niszczy plankton roœlinny oce-
anów, produkuj¹cy a¿ 80% tle-
nu na Ziemi.

6. Gazohydraty - ekolo-
giczna bomba zegarowa.

Dalsze podnoszenie siê
temperatury ziemi mo¿e wy-
wo³aæ nieodwracaln¹ reakcjê
³añcuchow¹ wywo³an¹ uwal-
nianiem siê metanu z gazo-
hydratów (zwi¹zek wody i
metanu wystêpuj¹cy w stanie
sta³ym). Jest to lód, który za-
wiera metan. Gazohydraty wy-
stêpuj¹ w ogromnych iloœciach
w oceanach oraz na l¹dzie,
na obszarach wiecznej zmar-
zliny. Dalsze podnoszenie siê
temperatury mo¿e spowodo-
waæ nie tylko rozmarzanie ko-
lejnych lodowców, ale i zmar-
zlin Syberii i Alaski. Metan
bêdzie podnosi³ temperaturê
Ziemi wywo³uj¹c kolejne zmia-
ny i katastrofy klimatyczne
oraz rozmarzanie coraz g³êb-
szych z³ó¿ gazohydratów, co
mo¿e staæ siê nieodwracalnym
procesem ocieplania siê Zie-
mi i zatrucia metanem wszyst-
kich ¿yj¹cych istot.
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wia, i¿ wed³ug badañ te-
lemetrycznych (systemu
pomiarów widowni co do
sekundy – dziêki zamon-
towanemu do telewizora
elektronicznemu mierniko-
wi ogl¹dalnoœci nastêpuje
automatyczna rejestracja
dnia, kana³u i czasu ogl¹-
dania) przeprowadzonych
na wiosnê 1997 roku
Polacy przeznaczaj¹ na
ogl¹danie telewizji oko³o 4
godzin i 20 minut dzien-
nie, natomiast w weekend
prawie 5 godzin i 30 mi-
nut. W sumie wiêc spê-
dzaj¹ przed szklanym ekra-
nem a¿ dwanaœcie lat
¿ycia.

Dariusz Rocki, g³ówny
specjalista do spraw Obs³u-
gi Klienta Telemetrycznego
TNS OBOP zauwa¿a, i¿ w
2008 roku dzieci spêdza³y
œrednio przed ekranem 2
godziny i 12 minut. Dane
te jednak nie uwzglêdniaj¹
czasu spêdzanego przed
komputerem, który sta³ siê
teraz równie popularny jak
dawniej telewizor.

Rekordy bij¹ tu miesz-
kañcy Wielkiej Brytanii.
Spêdzaj¹ statystycznie czter-
naœcie lat na wpatrywaniu
siê w telewizyjny ekran.
Licz¹c, ¿e Brytyjczyk prze-
¿ywa œrednio 78 lat, niemal
jedn¹ trzeci¹ z tego poœwiê-
ca na spaniu, a wiêc na
¿ycie pozostaje mu zaledwie
38 lat.

Badanie szwedzkie s¹
jeszcze bardziej alarmuj¹-
ce, poniewa¿ dowodz¹, ¿e
m³odzie¿ w czasie 10-let-
niej nauki spêdza przed
szklanym ekranem 18 tys.
godzin, czyli a¿ o 3 tysi¹-
ce godzin wiêcej ni¿ w
szkole.

Naukowcy z Francji i
Australii obserwowali w
ci¹gu szeœciu lat 8800 zdro-
wych osób. W czasie eks-

perymentu 284 z nich
umar³y na nowotwory lub
choroby sercowo-naczynio-
we. Ryzyko œmierci wzrasta-
³o u grupy, która siedzia³a
przed ekranem ponad czte-
ry godziny dziennie. Zwi¹-
zane jest to g³ównie z bra-
kiem ruchu, zastojem miê-
œni i z³¹ przemian¹ meta-
boliczn¹ oraz zaburzon¹ go-
spodark¹ glukozy. W grupie
tej znalaz³y siê tak¿e oso-
by, które po ogl¹dniêciu te-
lewizji rozpoczyna³y æwicze-
nia fizyczne.

W 2006 roku naukow-
cy z Bostonu przeprowa-
dzili badania, z których
wynik³o, ¿e telewidz nie
jest w stanie wykonaæ
swojej dziennej normy
kroków. Potrzebna jest
ona ka¿demu cz³owiekowi
do prawid³owego funkcjo-
nowania or-
g a n i zmu  –
œ r e dn i o  10
tysiêcy kro-
ków dziennie.
Ka¿da godzi-
n a  t o  1 4 4
kroki mniej.
Wystarczy za-
si¹œæ w fote-
lu na ok. 3,5
godziny, aby
o g r a n i c z y æ
w y k o n a n i e
„ z a d a n i a ”
prawie w 50
procentach .
W c z a s i e
w e e k e n d u
niektórzy te-
lemani ogl¹-
dali TV przez
19 godzin.

W rodzi-
nie Kazimie-
rza ¿ycie to-
czy³o siê od
serialu do se-

rialu. Dzieci rosn¹, ¿ona
siê starzeje. Najczêœciej
mówi im: dzieñ dobry i
dobranoc. Nie rozumiej¹
go. Nie chc¹ razem z nim
siedzieæ przed telewizo-
rem. Czasami wpada do
salonu z wypiekami na
twarzy i prosi, aby popa-
trzyli choæ przez chwilê
na jakiœ arcyciekawy pro-
gram. Ich t³umaczenia, ¿e
rozmawiaj¹, s¹ dla niego
niezrozumia³e. Przecie¿ za
chwilê program siê skoñ-
czy, a dyskusjê mo¿na
prze³o¿yæ na póŸniej. Jesz-
cze bardziej denerwowa³
siê, gdy akurat ogl¹dali
film – jego zdaniem ma³o
interesuj¹cy. Nie chcieli
prze³¹czyæ kana³ów, aby
zobaczyæ to o czym w³a-
œnie mówi³. Ich zarzuty,
¿e na ponad 50 stacjach
zawsze mo¿na znaleŸæ coœ

interesuj¹-
cego, wcale
g o  n i e
p r zekony -
wa³y.

K u b a
czasami przy-
chodzi³ do
pokoju ojca i
razem patrzy-
li w szklany
ekran. To
by³y ich
chwile. Œmia-
li siê z po-
tkniêcia bo-
hatera, tato
komentowa³
poszczególne
sceny. Syn
nie umia³ jed-
nak zrozu-
mieæ, dlacze-
go nawet po

jego wyjœciu tato nadal do sie-
bie mówi i wygra¿a piêœci¹
panu ze szklanego okienka.

Kubuœ problemy rozwi¹-
zywa³ z matk¹. Próbowa³
kilka razy zwróciæ siê do
Kazimierza, ale nie wysz³o.
Ojciec z uporem zmienia³
temat. Wskazywa³ na przy-
k³ady telewizyjnych hero-
sów. Ch³opak zrozumia³, ¿e
znajdzie z ojcem porozu-
mienie tylko na jednej
p³aszczyŸnie – programo-
wej. Nie chcia³ rozmawiaæ
tylko o emisjach progra-
mów telewizyjnych i s³u-
chaæ ich streszczeñ. Prze-
sta³ do niego zagl¹daæ.
Czasami robi³ wyj¹tek, gdy
transmitowano mecze pi³-
karskie.

Najwiêcej problemu
stwarza³o jedzenie wspól-
nych posi³ków. Koniecznie
musia³ byæ w³¹czony tele-

wizor. Cisza denerwowa³a
Kazimierza. Chodzi³ wtedy
rozdra¿niony jak lew w
klatce – tak mówi³a m³od-
sza córka.

Rozmowy o niczym iry-
towa³y go jeszcze bardziej.
Proœby dzieci, aby zostawi³
im film m³odzie¿owy nie
skutkowa³y. Prze³¹cza³ ka-
na³y, nie umiej¹c siê na nic
zdecydowaæ. Najbli¿si pro-
testowali, ka¿dy chcia³ co
innego. Koñczy³o siê trza-
skaniem drzwiami. Wola³
jeœæ w samotnoœci. We w³a-
snym pokoju mia³ bowiem
w³asny telewizor. A rodzin-
ne spacery po wyspie Bol-
ko ogl¹da³ na programie
lokalnym. To mu wystar-
cza³o.

AGNIESZKA MALIK

ci¹g dalszy ze str. 9

W
 Niedzielê Palmow¹, jak nakazywa³a tradycja,
œwiêcono „palmy”, z których nastêpnie ka¿dy do-
mownik zjada³ pojedyncze bazie, co mia³o zapew-
niæ dobr¹ pogodê i ochroniæ przed chorobami

gard³a. Stare poœwiêcone „palmy” z poprzedniego roku wy-
korzystywano do robienia krzy¿y, które nastêpnie wk³adano
na polach do ziemi, co mia³o zapewniæ ochronê przed gradem,
susz¹ czy powodzi¹ oraz zabezpieczyæ dobre urodzaje. W noc
przed Wielkim Pi¹tkiem stawiano przed ³ó¿kiem kamieñ, aby
rano trafia³a nañ stopa, co mia³o zabezpieczaæ przed choro-
bami nóg przez ca³y nastêpny rok.

Jeszcze przed wschodem s³oñca m³odzie¿ zbiera³a siê
przed miejscowymi potokami i obmywa³a twarz w bie¿¹cej
wodzie, która w ten dzieñ mia³a mieæ moc uzdrawiaj¹c¹. By³o
to zwi¹zane z wiar¹, ¿e w czas œmierci Chrystusa wszelka
bie¿¹ca woda zamienia siê w krew Jezusa i w tym sensie
ma moc ozdrowieñcz¹. Inne t³umaczenie tego zwyczaju wi¹-
¿e siê z legend¹ o wrzuceniu Jezusa w dniu jego œmierci do
kamiennego potoku. Bie¿¹c¹ wodê zanoszono te¿ w konew-
kach do domu, aby pozostali domownicy mogli skorzystaæ
z jej uzdrawiaj¹cej mocy. W szczególnie ciep³e dni kwietnio-
we m³odzie¿ nie tylko my³a w rzekach twarz, ale te¿ za¿y-
wa³a k¹pieli.

W potokach p³awiono równie¿ konie, aby i one mog³y sko-
rzystaæ z cudownych w³aœciwoœci, jakie mia³a posiadaæ woda
w tym dniu. Wielki Pi¹tek postrzegano jako czas najœciœlejsze-
go postu i najczêœciej powstrzymywano siê od posi³ków przy-
najmniej do obiadu. Wierzono, ¿e w tym dniu najwiêkszej ¿a³o-
by nawet s³oñce jest sk³onne chowaæ siê za chmurami, aby wy-
raziæ swój ¿al i wspó³czucie wobec cierpieñ Chrystusa.

W Wielk¹ Sobotê œwiêcono nie tylko wodê, ale równie¿
kredê. Po powrocie z koœcio³a, zanim przekroczono ze œwiê-
con¹ wod¹ próg domu, wlewano jej nieco do studni oraz skra-
piano ni¹ chlew i stodo³y. Œwiêcon¹ kred¹ malowano trzy
krzy¿e nad ka¿dym oknem oraz nad drzwiami chlewu i sto-
dó³. Zbawcza si³a mia³a w ten sposób zapewniæ pomyœlnoœæ
we wszelkich poczynaniach gospodarskich w ca³ym nastêp-
nym roku.

Œwiêcenie pokarmów odbywa³o siê dopiero w niedzielê
wielkanocn¹, bezpoœrednio po uroczystej mszy rezurekcyjnej.
Œwiêconkê w postaci ró¿nego rodzaju miês, jaj, soli oraz bab
wielkanocnych spo¿ywano nastêpnie jako g³ówne danie
wczesnego œniadania (na drugie by³a kawa i ciasto). Przestrze-
gano zasady, aby w czasie spo¿ywania tego posi³ku zacho-
waæ milczenie, a resztki pokarmów troskliwie zbierano i spa-
lano. Pozosta³e po jedzeniu koœci zakopywano na polach, co
mia³o zapewniæ ochronê przed uk¹szeniami ¿mij. Ze œwiê-
conk¹ nale¿a³o jak najszybciej udaæ siê z koœcio³a do domu,
wierzono bowiem, ¿e od tego jak d³ugo idziemy, zale¿y czas
trwania nastêpnych ¿niw, a wszystkim zale¿a³o wówczas na
szybkich i sprawnych zbiorach.

Drugi dzieñ œwi¹t by³ tradycyjnie czasem rodzinnych od-
wiedzin, podczas których spotykali siê krewni z bliska i dale-
ka. Mê¿czyŸni dyskutowali o gospodarstwie i polityce, kobie-
ty o problemach rodzinnych. Dla goœci przygotowywano ob-
fity posi³ek, a g³ówn¹ miejsce zajmowa³y w nim œl¹skie krup-
nioki. Poniedzia³ek wielkanocny to tradycyjny œmigus-dyngus.
Ju¿ wówczas rozlega³y siê g³osy przygany wobec wulgarnych
czêsto zachowañ dorastaj¹cej m³odzie¿y, ganiaj¹cej po
wsiach z wiadrami pe³nymi wody.

Tak œwiêtowano Wielkanoc w okolicach Starych Budko-
wic w pierwszych dekadach XX wieku. Przedstawione zwy-
czaje opisane zosta³y w 1926 roku. Z relacji z pocz¹tku XX
wieku (lata 1903-1904), dotycz¹cych ogólnie terenów Górne-
go Œl¹ska, warto przypomnieæ jeszcze obyczaj wrzucania
rozdrobnionych ³usek od jaj wielkanocnych do kretowin, co
mia³o w sposób doskona³y usuwaæ krety. W niektórych rejo-
nach dzielono siê te¿ z partnerem po³ówk¹ poœwiêconego jaja
– w razie zb³¹dzenia wystarczy³o przypomnieæ sobie tylko tê
osobê, a udawa³o siê odnaleŸæ w³aœciw¹ drogê. Odbywa³y siê
te¿ zawody w „toczeniu jaj”. Zwyciêzc¹ zostawa³a osoba, a
w³aœciwie jej jajo, które najprêdzej „stoczy³o siê” z podwy¿sze-
nia do odpowiednio oznaczonego miejsca.

RUDOLF MOHLEK
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Na pocz¹tku stycznia w centrum
Opola zosta³ zastrzelony cz³o
wiek. Na forach internetowych

przez kilka dni toczy³a siê zagorza³a
dyskusja, czy bandytê powinno siê na-
zywaæ cz³owiekiem. W ferworze szarpa-
nych myœli pojawia³y siê opinie, ¿eby
prawo pozwala³o zabiæ ka¿dego, kto do-
puszcza siê napadu. Bandyta, zanim
upad³ trafiony œmierteln¹ kul¹, zaatako-
wa³ w³aœciciela kantoru. Nie wiedzia³, ¿e
ten ma za pazuch¹ giwerê.

Z biegiem czasu wysz³y na jaw
nowe okolicznoœci, a komentarze  od-
mieni³y siê radykalnie, co dowodzi
prawdy starej jak œwiat, ¿e pozory czê-
sto myl¹. Po pierwsze mê¿czyzna z
kantoru dobrze wiedzia³, ¿e zostanie
zaatakowany, wiêc w torbie do przeno-
szenia utargu nie mia³ nawet z³amane-
go szel¹ga.  O zamiarze dokonania
napadu zawiadomi³a go policja, która
uyska³a tê informacjê w toku rozpo-
znania wywiadowczego, czyli po ludz-
ku mówi¹c – ktoœ uprzejmie zakapo-
wa³. Donos nie by³ jednak precyzyjny,
wiêc funkcjonariusze obstawili dwa
ró¿ne kantory. Zamaskowali siê profe-
sjonalnie. Gdy pad³ strza³ i niebosz-
czyk kona³ na zmro¿onej ziemi, z ukry-
cia momentalnie wyskoczy³ oddzia³
antyterrorystów. Chcieli z³apaæ bandy-
tê na gor¹cym uczynku. Nie zd¹¿yli.

Po drugie – policjanci zdawali sobie
sprawê, ¿e w³aœciciel kantoru posiada
legalnie broñ. Nie przysz³o im jednak do
g³owy, ¿eby zamieniæ ostre naboje na
œlepaki albo pociski z gazem ³zawi¹-
cym. Pozostawili losowi rozwój niebez-
piecznej sytuacji. Gdy by³o ju¿ po
wszystko, okaza³o siê, ¿e napastnik
zaatakowa³ ofiarê go³ymi rêkoma.
Chcia³ tylko wyrwaæ ofierze torbê.

Prokuratura ustali³a, ¿e napadniêty
wystrzeli³ dwukrotnie, czyli prawdopo-
dobnie tak¿e do uciekaj¹cego ju¿ na-
pastnika, co stawia pod znakiem zapy-
tania wype³nienie warunków tzw. obro-
ny koniecznej, uzasadniaj¹cej u¿ycie
broni. Prowadz¹cy œledztwo zastana-
wiaj¹ siê, czy postawiæ w³aœcicielowi
kantoru zarzut zabójstwa w afekcie.
Taki czyn jest zagro¿ony kar¹ nawet 10
lat pozbawienia wolnoœci.

Ta sama prokuratura nie wypowia-
da siê w sprawie zachowania policji,
która, jakby nie patrzeæ, sprowokowa³a
dramat, wiêc w jakiejœ mierze ponosi
odpowiedzialnoœæ za tê œmieræ. Ale –
czyj¹ œmieræ? Bandyty czy jednak
cz³owieka, który naogl¹da³ siê sensa-
cyjnych filmów i nie przewidzia³, ¿e w
odpowiedzi na wyci¹gniêt¹ piêœæ na-
padniêty mo¿e poci¹gn¹æ za spust pi-
stoletu.

Mia³a byæ popisowa akcja antyterro-
rystów. S¹ dwa zniszczone ¿ycia. Ban-
dyta spocz¹³ w grobie. W³aœciciel kan-
toru, jeœli nawet uniknie odpowiedzial-
noœci karnej, do koñca swoich dni bê-
dzie siê mêczy³ z sumieniem. Mog³o
tego wszystkiego nie byæ, gdyby policja
zadzia³a naprawdê prewencyjnie. Ale
policja te¿ ogl¹da amerykañskie filmy.

JAN P£ASKOÑ



13kwiecieñ
2010Z LEPSZEJ PÓ£KI

POLSKA JEST NIEZWYK£A JESTEŒ TYM, CO JESZ

PORADNIK
PE£EN TAJEMNIC

SZWAJCARIA

Cezary Rudziñski

DLA KONESERÓW

SAMOLOTY II WOJNY
ŒWIATOWEJ

Julian Brudzewski

Zamiast sennika

Trudnoœci mo¿emy mieæ przy od-
czytywaniu ka¿dego snu, który - przy
prawid³owym jego rozumieniu - niós³-
by informacjê o istnieniu jakichœ po-
wa¿nych nieprawid³owoœci w sposo-
bie naszego ¿ycia. Przyjêcie takiej informacji do wiadomoœci z
jednej strony zaburza³oby w nieprzyjemny sposób obraz w³a-
snej osoby, z drugiej zaœ obligowa³oby do podjêcia okreœlonych
dzia³añ w kierunku zmiany pewnych postaw. Aktywnoœæ na tym
polu jest - jak doskonale wiemy - jedn¹ z najmniej chêtnie po-
dejmowanych.

W dodatku charakterystyczny dla zachodniej kultury sposób
¿ycia u³atwia i usprawiedliwia bagatelizowanie zjawiska snu -
przecie¿ zawsze brak nam wolnego czasu, wci¹¿ jesteœmy zmê-
czeni, widzimy przed sob¹ lawinê problemów ¿yciowych o wiêk-
szej wadze ni¿ t³umaczenie snów. Inn¹ przyczyn¹ niezrozumie-
nia snów jest fakt, ¿e inne modele interpretacyjne wymagaj¹
zwykle b¹dŸ g³êbokiego zainteresowania psychologi¹, b¹dŸ uzna-
nia czyjegoœ autorytetu.

300 najs³ynniejszych samolotów

II wojna œwiatowa to pierw-
szy okres w dziejach œwiata, w
którym lotnictwo odegra³o tak
ogromn¹ rolê i które w znacznym stopniu zadecydowa³o o total-
nym charakterze zmagañ. Wystarczy wspomnieæ naloty Luftwaffe
na Warszawê czy Belgrad, a potem ofensywê powietrzn¹ Sprzy-
mierzonych. Ka¿dy z 300 samolotów przedstawiony jest na ko-
lorowej ilustracji. W ksi¹¿ce znajdziemy dok³adny opis wymiarów,
masy i uzbrojenia poszczególnych typów maszyn oraz dane tech-
niczne ich silników, a tak¿e informacje o historii powstania, roz-
woju oraz s³u¿by ka¿dego samolotu.

Chris Chant

Godfey Goodwin

DLA PAÑ

PRYWATNY ŒWIAT
KOBIET OTTOMAÑSKICH

Popularne studium po-
œwiecone kobietom za-
mieszkuj¹cym imperium ot-
tomañskie na przestrzeni

szeœciu wieków jego istnienia. Autor rekonstruuje wszelkie
sfery ¿ycia przedstawicielek wielu warstw spo³ecznych: od
¿on nomadów przemierzaj¹cych tereny Anatolii, przez ubo-
gie ch³opki i œredniozamo¿ne mieszkanki miast, po przed-
stawicielki najwy¿szych warstw spo³ecznych i wreszcie
„wielk¹ rodzinê” su³tana.

Ksi¹¿ka zawiera mnóstwo fascynuj¹cych szczegó³ów doty-
cz¹cych poszczególnych zagadnieñ: strojów, kultury materialnej,
architektury, kuchni oraz rytua³ów zwi¹zanych z narodzinami, za-
wieraniem ma³¿eñstw i œmierci¹.

¯ycie najubo¿szych polega³o na nieustaj¹cej walce o prze-
trwanie; w szczególnoœci dotyczy to kobiet, które bra³y na siebie
nieskoñczenie wiele obowi¹zków: do ich zadañ nale¿a³o zajmo-
wanie siê domem i dzieæmi, gotowanie, wyrabianie tkanin, praca
w polu i ogrodzie, dogl¹danie zwierz¹t.

Zielony przewodnik

PRZEWODNIK

Majestatyczne szczyty Alp, rozleg³e
³¹ki i lœni¹ce jeziora zmieniaj¹ swój
wygl¹d wraz z porami roku, powodu-
j¹c, ¿e przy ka¿dej wizycie turysta
mo¿e odkryæ ró¿ne oblicza szwajcarskiej przyrody. Co ciekawe,
w Szwajcarii niejednorodnoœæ jest cech¹ nie tylko natury, ale
tak¿e znajduje odbicie w jej kosmopolitycznych miastach, wyro-
s³ych na przestrzeni wieków z wielonarodowego tygla kulturowe-
go, têtni¹cych dziœ rytmem kulturalnego ¿ycia, podczas gdy spo-
kojne górskie wioski niezmiennie ho³duj¹ tradycjom przodków.
Odk¹d narciarstwo sta³o siê modnym sportem, co roku zim¹ do
Szwajcarii przybywaj¹ osoby w ró¿nym wieku w poszukiwaniu
pokrytych œniegiem stoków, a w s³ynnych na ca³ym œwiecie oœrod-
kach sportów zimowych mi³oœnicy nart i snowboardu oddaj¹ siê
œnie¿nym szaleñstwom.

Ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy siê Zermatt le¿¹cy u pod-
nó¿a szczytu Matterhorn, za najstarszy oœrodek narciarstwa na
œwiecie uwa¿any jest Sankt Moritz, który dwukrotnie goœci³ Zi-
mowe Igrzyska Olimpijskie (1928 i 1948), natomiast Gstaad
s³ynie z luksusowych hoteli, miejsc zakupów i ¿ycia nocnego,
ciesz¹cego siê zainteresowaniem licznie odwiedzaj¹cych go
gwiazd show biznesu. Najodwa¿niejsi narciarze wybieraj¹ spo-
kojniejsze, ale za to nios¹ce wiêksze wyzwania stoki Titlis i
lodowca Diablarets. Warte odwiedzenia jest równie¿ Ticino,
zjazd który koñczy siê na obszarze poroœniêtym drzewami pal-
mowymi i kwitn¹cymi krzewami.

Portugalia to wymarzone miejsce
na wakacje, i to o ka¿dej porze roku.
S³oñce œwieci tu bowiem niemal bez
ustanku, nawet w zimie. Pomimo nie-

wielkiego terytorium kraj oferuje spor¹ ró¿norodnoœæ krajobra-
zów: od bezkresnych, spalonych s³oñcem równin Alentejo, po-
przez pasma ³agodnych zielonych wzgórz (jak Serra de Mon-
chique i Serra de Sao Mamede), po najwy¿sze, po³o¿one w pó³-
nocnej czêœci kraju góry Serra da Estrela (do 1993 m n.p.m.),
gdzie od listopada do lutego zalega œnieg; od ci¹gn¹cych siê
kilometrami pla¿ o bia³ym piasku po przepiêkne klifowe i skal-
ne wybrze¿a, kryj¹ce podwodne groty. Do tego dodaæ trzeba
trzynaœcie portugalskich obiektów wpisanych na Listê Œwiato-
wego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego (niniejszy
przewodnik obejmuje siedem z nich), by nabraæ pewnoœci, ¿e
Portugalia to jeden z najciekawszych dla turysty krajów Stare-
go Kontynentu. Warto wybraæ siê nad Atlantyk, by siê o tym
przekonaæ i doœwiadczyæ goœcinnoœci niezwykle ¿yczliwych i
skorych do pomocy Portugalczyków.

Niniejszy przewodnik opisuje Lizbonê oraz jej bli¿sze i dal-
sze okolice, obejmuj¹c obszar od Fatimy na pó³nocy po prze-
piêkne pla¿e po³udniowego wybrze¿a kraju. Czytelnik znajdzie
tu zatem opis tego, co najatrakcyjniejsze w Portugalii: popular-
nych kurortów regionu Algarve, przepiêknych i cichych pla¿
Alentejo oraz po³o¿onych dalej od oceanu urokliwych starych
miast i miasteczek.

Lizbona – czêsto pierwsza na trasie przybywaj¹cych na kra-
niec Europy turystów – zachwyca swymi w¹skimi stromymi ulicz-
kami, z których co chwila otwieraj¹ siê wspania³e widoki na mia-
sto i majestatyczny Tag. Sto³eczna aglomeracja, do niedawna
senna i tkwi¹ca w kulturalnym marazmie, od kilku lat prze¿ywa
swój szybki rozkwit.

PORTUGALIA

Anna Pamu³a, Frederico Kuhl
de Oliveira

PODRÓ¯E

KUCHNIA I NIE TYLKO

Ksi¹¿ka kucharska. Ponad
150 zdrowych i smacznych

przepisów

Gillian McKeith

Któ¿ z nas nie chcia³by byæ zdrowszy i szczêœliw-
szy, a przy tym mieæ prawid³ow¹ wagê? Wszystko
to - oraz wiêcej energii, lepszy seks i wiêksze zdol-
noœci umys³owe - obiecuje Gillian McKeith przestrzegaj¹cym jej
zaleceñ. Autorka pokazuje, jak sposób od¿ywiania wp³ywa na
dzia³anie organizmu, jak siê wyzbyæ z³ych nawyków, jak zapobie-
gaæ problemom zdrowotnym zwi¹zanym z od¿ywianiem i jaka
¿ywnoœæ pomaga odtruwaæ organizm. Proste i skuteczne rady
Gillian McKeith sprawi¹, ¿e ju¿ wkrótce bêdziesz siê czuæ i wy-
gl¹daæ œwietnie. Pó³tora miliona egzemplarzy sprzedanych w sa-
mej tylko Wielkiej Brytanii.

Autor by³ ma³ym ch³opcem, gdy w
maju 1940 roku wraz z matk¹ i rodzeñ-
stwem deportowano go na sowieck¹
Syberiê. Jego ojciec, oficer Wojska
Polskiego, wziêty do niewoli przez Ar-

miê Czerwon¹, zgin¹³ jako jedna z tysiêcy ofiar zbrodni katyñskiej.
Rozdzielenie rodziny i wysiedlenie zapocz¹tkowa³o dziesiêciolet-
ni¹ tu³aczkê. Skrajnie trudne warunki ¿ycia w Kazachstanie, g³ód,
karko³omna ucieczka z ZSRR, œmieræ matki, obozy dla uchodŸ-
ców, rodziny zastêpcze - tê drogê, tak jak Autor, przesz³o tysi¹-
ce Polaków.

W pasjonuj¹cych wspomnieniach Wies³aw Adamczyk odda-
je g³os ofiarom sowieckiego barbarzyñstwa. Bezkompromiso-
wa, przejmuj¹ca opowieœæ jest zapisem utraty dzieciêcej nie-
winnoœci i zmagañ z rozpacz¹, przez które przechodzi³ ma³y
ch³opiec. W opracowaniach dotycz¹cych II wojny œwiatowej
czêsto przemilcza siê tê mroczn¹ kartê europejskiej historii, po-
zostaj¹c¹ w cieniu Holokaustu. Wydarzenia na niej zapisane
wci¹¿ jeszcze czekaj¹, by w pe³ni oddaæ im historyczn¹ spra-
wiedliwoœæ. „Znam wiele opisów syberyjskiej odysei oraz innych
zapomnianych wojennych dziejów. ¯aden jednak nie jest bar-
dziej pouczaj¹cy, wzruszaj¹cy i piêkniej napisany ni¿ Kiedy Bóg
odwróci³ wzrok”. z Przedmowy Normana Daviesa Wies³aw
Adamczyk mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest emeryto-
wanym chemikiem oraz doradc¹ podatkowym. A tak¿e uzna-
nym sportowym bryd¿yst¹.

Wies³aw Adamczyk

KIEDY BÓG ODWRÓCI£
WZROK

PRL W£ADCY DRÓG
I POBOCZY

Adam Zakrzewski

Auto-Moto PRL to niezwyk³a i bezkonkurencyjna publikacja o
codziennych i niecodziennych polskich pojazdach okresu PRL. Dla
osób pamiêtaj¹cych minion¹ epokê jest to sentymentalne wspomnie-
nie dwóch, czterech a nawet wiêcej kó³ek – obiektów zachwytu, m³o-
dzieñczych marzeñ, a w koñcu w³asnych, wyczekanych wehiku³ów.
Z kolei dla tych, którzy nie zetknêli siê osobiœcie z poprzednim sys-
temem, zebrany w ksi¹¿ce materia³ jest niebywa³¹ okazj¹ do przybli-
¿enia sobie tematyki dawnej polskiej motoryzacji. Warszawy, Syre-
ny, Fiaty, ¯uki, Nysy, Stary, Jelcze, SHL, WFM, WSK, Osy, czy w
koñcu legendarne Junaki – wszystko to, a tak¿e wiele innych kon-
strukcji seryjnych i prototypowych zosta³o opisanych w ciekawy
sposób. Poznajemy historiê polskiej powojennej motoryzacji z
uwzglêdnieniem wszystkich produkowanych w Polsce samochodów
osobowych, dostawczych, ciê¿arowych oraz motocykli i motorowe-
rów. Ka¿dy model zosta³ omówiony od momentu powstania koncepcji
do zakoñczenia jego produkcji. Nie pominiêto wrêcz historycznych
prototypów, takich jak: Warszawa 210, Syrena Sport czy Beskid.
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BARAN
W ¿yciu nie uda ci siê byæ szczêœliwym, jeœli nadal bêdziesz œwiat widzia³
tylko ze swojej perspektywy. Wiêcej elastycznoœci. Wyci¹gnij rêkê do tych,
którzy ciê kochaj¹. Wrogom powiedz zdecydowanie „nie” i przestañ uda-

waæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Zas³ugujesz na chwilê radoœci. Wszystko zale¿y od
ciebie. Wykorzystaj swoj¹ szansê.

BYK
Koniecznie odpocznij po pracowitych tygodniach. Nikt ci nie zagwarantu-
je, ¿e minie burza w pracy, ale na pewno nie  mo¿esz a¿ tak wykañczaæ
siê psychicznie. Uwa¿aj na s³owa, które wypowiadasz, bo mimochodem

mo¿esz zraniæ blisk¹ ci osobê. Dobrze ci zrobi spotkanie w rodzinnych gronie. Odprê-
¿ysz siê i byæ mo¿e poznasz kogoœ ciekawego.

BLIZNIAK
Twoj¹ najwiêksz¹ wad¹ jest dzia³anie na ostatni¹ chwilê. Ju¿ dziœ usi¹dŸ
na kanapie i pomyœl o tym, co masz zrobiæ w przysz³oœci. Nie czekaj a¿
nadejdzie wymagany termin, tylko zacznij dzia³aæ. Wykañczaj¹ ciê sytu-

acje stresowe, chocia¿ nie do koñca zdajesz sobie sprawê, ¿e jesteœ ich autorem.

RAK
Ostatnie tygodnie potwierdzi³y, ¿e mo¿na na tobie polegaæ. Zda³eœ eg-
zamin na szóstkê i nale¿¹ ci siê wielkie brawa. W nagrodê wyznacz
sobie kilka dni na wyjazd, w czasie którego odpoczniesz i siê zrelak-

sujesz. Nie daj siê wykorzystywaæ. Twoje poœwiêcenie mo¿e byæ uznane za obowi¹-
zek do spe³nienia.

LEW
Jest w tobie wiele dobroci, któr¹ czasami niepotrzebnie ukrywasz. Nie
obawiaj siê ukazywania mi³oœci. Wszystko co dasz drugiemu, wróci do
ciebie jak bumerang i to z podwójn¹ si³¹ ra¿enia. Warto wiêc zainwesto-

waæ - szczególnie w uczucia. Czeka ciê wielka przygoda w ci¹gu najbli¿szych tygodni.

PANNA
Potrzebujesz wielkiego przyp³ywu energii, ¿eby ponownie stan¹æ na nogi.
Upa³y i z³e samopoczucie nie mog¹ zabiæ w tobie wiary, ¿e ju¿ nied³ugo
bêdzie lepiej. Staraj siê ws³uchaæ w swój organizm. On najlepiej ci powie,

czego naprawdê potrzebujesz od ¿ycia.

WAGA
Przed tob¹ zupe³na zmiana dotychczasowego ¿ycia, o ile - oczywiœcie - na
ni¹ siê zdecydujesz. Minusem mo¿e byæ utrata dotychczasowej niezale¿-
noœci, ale reszta to ju¿  tylko plusy. Nie wahaj siê! Czasami warto ryzyko-

waæ. Zwyciêstwo mo¿e byæ mi³e.

SKORPION
Niby wiesz  czego chcesz, ale cofasz siê do ty³u jakbyœ by³ spod zna-
ku Raka. Twoja frustracja przekuwa siê na nieprzyjemnoœci, w których
ostatnio znalaz³eœ sobie upodobanie. Dosyæ z przykroœciami oraz za-

dawaniem niepotrzebnego bólu sobie i innym. Zacznij kochaæ swoje potrzeby. G³o-
œno je wyra¿aj.

STRZELEC
Wakacyjna pora sprzyja odwiedzinom i odpoczynkowi. Ty zaœ zastana-
wiasz siê nad swoim ¿yciem, a nad twoj¹ g³ow¹ zbiera siê coraz wiêcej
chmur. Tak nie mo¿na. S¹ ludzie, którzy ciê kochaj¹ i ci ufaj¹. Tylko o

nich zapomnia³eœ. Bêd¹ dla ciebie doskona³ym lekiem na smutn¹  duszê.

KOZIORO¯EC
Ciep³o i s³oneczko nie s³u¿¹ twojej pracy naukowej, a szkoda. Ju¿ nied³u-
go mo¿esz osi¹gn¹æ wiêcej ni¿ w ca³ym roku, wiêc zaciœnij zêby i weŸ siê
do dzie³a pod koniec miesi¹ca. Owoce zbieraæ bêdziesz ju¿ nied³ugo i to

do koñca ¿ycia, a wiêc warto teraz trochê siê poœwiêciæ.

WODNIK
Ustêpowanie nie le¿y w twojej naturze, ale warto czasami zmieniæ swoje
przyzwyczajenia. Nie mów te¿ zawsze tego, co myœlisz. O dyplomacji wiesz
wiele, ale jej zastosowanie w praktyce pozostawia sporo do ¿yczenia.

RYBY
Jeœli kochasz, to rób to intensywnie i stanowczo. Je¿eli zaœ jesteœ w
zwi¹zku nieszczêœliwy, to powiedz o tym partnerowi. Albo razem przej-
dziecie przez chwilowy kryzys, albo dalsze mêczenie nie ma sensu. Pa-

miêtaj, ¿e do stracenia masz ca³e swoje ¿ycie, wiêc nie warto poœwiêcaæ go dla niko-
go, ani niczego. Jeszcze bêdziesz szczêœliwy.

WRÓ¯

kwiecieñ

Sk¹d wiadomo, ¿e Martin Schmidt jest od-
miennej orientacji?

– Bo przelecia³ Ma³ysza.
– A dlaczego Ma³ysza oskar¿ono o molesto-

wanie?
– Bo przelecia³ wszystkich.
*
Pi³karskie Mistrzostwa Œwiata, 90 minuta

meczu Niemcy – Arabia Saudyjska. Niemcy wy-
grywaj¹ 8:0. Wkurzony szejk pochyla siê do ki-
bicuj¹cego gor¹co Niemca i pyta: – Przepra-
szam bardzo, czy mo¿e mi pan powiedzieæ, ile
kosztowa³a 1,5 godziny temu benzyna w Niem-
czech?
*
Mistrz w pchniêciu kul¹ do trenera: – Dziœ

muszê pokazaæ klasê. Na trybunie siedzi moja
teœciowa.

– Eee! Choæbyœ bardzo siê stara³, to nie do-
rzucisz.
*
¯ona mówi do Ma³ysza:
– Chyba bêdzie padaæ.
– A co, znów nisko latam?

*

Siedzi dwóch wiêŸniów w celi. Jeden z nich
pyta: – Ty, znasz Ma³ysza?

– Nie.
– Ten to mia³ skok.
*
Lata 80. Po przegranym meczu reprezenta-

cji Polski z Luksemburgiem 0:3 polscy pi³karze
boj¹ siê wychodziæ z domu, obawiaj¹c siê re-
akcji kibiców. Boniek wpad³ na pomys³, ¿eby
przebraæ siê za zakonnicê i pójœæ zrobiæ zaku-
py. W pewnej chwili s³yszy za sob¹: „Siostro
Boniek”. Przera¿ony chowa siê za rega³em, a
nagle ktoœ mówi szeptem: „Siostro Boniek, to
ja, siostra ¯muda”.
*
Rozmowa w agencji reklamowej:
– Szkoda, ¿e Ma³ysz nie jest kobiet¹.
– Dlaczego?
– Bo by³y wymarzonym obiektem do rekla-

my podpasek ze skrzyde³kami.
*
Przychodzi Ma³ysz do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, boli mnie.
– Gdzie?
–Tu, pod skrzyd³em – pokazuje Adaœ.

W³odek Smolarek kr¹¿y
jak elektron ko³o j¹dra
Zbyszka Boñka.

*
Dosta³ ¿ó³t¹ kartkê,

gdy¿ radoœci poza bo-
iskiem – w myœl przepi-
sów UEFA – okazywaæ nie
wolno.

*

Oto ten moment przed
momentem na pañstwa
ekranach.

*
Dosta³em sygna³ z War-

szawy, ¿e maj¹ ju¿ pañstwo
obraz, wiêc mo¿emy spokoj-
nie we dwójkê ogl¹daæ mecz.

*
Teraz poka¿emy bram-

ki z tego meczu dla tych,
którzy widzieli, ale myœlê,

¿e chêtnie obejrz¹ je jesz-
cze ci, którzy nie widzieli.

*
Norwegowie w czerwo-

nych koszulkach i bia³ych
spodenkach, Polacy - w
strojach odwrotnie pokolo-
rowanych.

*
Zawodnicy uzupe³niaj¹

przy linii bocznej boiska
pierwiastki œladowe.

DARIUSZ SZPAKOWSKI

Kwiatki z pi³karskiej ³¹czki
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Niecodzienne znalezisko
poczynili mieszkañcy dwóch
nowoczesnych osiedli miesz-
kaniowych w Opolu. Ko³o jed-
nego z bloków znaleŸli wa-
¿¹ce ponad piêæset kilogra-
mów tablice nagrobne w jê-
zyku niemieckim. Nie by³o by
mo¿e w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, ¿e w okolicy
nie ma ¿adnego cmentarza.
Oba pochodz¹ z czasów I
wojny œwiatowej i maj¹ nie-
mieckie inskrypcje. Na jed-
nym z nich wygrawerowane
jest nazwisko rodziny Haer-
tel (Marie pochowana 1912
roku, Karl – w 1938 roku,
by³ rektorem), a na drugim
mniejszym – rodzina Sakow-
skich: Albert, Emma i Georg

– a przy nim dopisek w jê-
zyku niemieckim, ¿e poleg³
na obcej ziemi.

Nie wiadomo, dlaczego
sprawcy ukradli nagrobki z
cmentarza. Najprawdopodobniej
chodzi³o o przeszlifowanie
kamienia i sprzedanie go po raz
kolejny.

Nie jest to pierwszy takie-
go rodzaju wybryk. Pod koniec
lutego w Zdzieszowicach wan-
dale zniszczyli piêædziesi¹t
grobów. Ich dzia³anie by³o
celowe, poniewa¿ wybrali dwie
s¹siaduj¹ce ze sob¹ alejki. Po-
licjanci ustalili, ¿e nie u¿ywa-
li ¿adnych narzêdzi. Poprzew-
racali nagrobki i krzy¿e, kopi¹c
w nie nog¹.

AM

Wandale na cmentarzu
NIEMIECKIE TABLICE DO PRZESZLIFOWANIA?

13 marca przed pó³noc¹
dy¿urny Komisariatu Policji w
Praszce przyj¹³ zg³oszenie o
kradzie¿y elementów trakcji
kolejowej w miejscowoœci Ja-
ninów. Wys³ane natychmiast
dwa patrole policji potwierdzi³y,
i¿ w dwóch miejscach na czyn-
nym szlaku kolejowym zosta³y
wykrêcone i skradzione ele-
menty miedziane tzw. d³awi-
ków. W czasie kontroli drogo-
wej policjanci znaleŸli w fia-
cie seicento przedmioty mie-
dziane, które wzbudzi³y ich po-
dejrzenia.

Zatrzymali 35 i 29-latka,
mieszkañców powiatu k³obuc-
kiego, którzy s¹ podejrzani o
kradzie¿e elementów infrastruk-
tury kolejowej. Nie zdawali
sobie nawet sprawy, ¿e ich kra-
dzie¿e powoduj¹ równie¿ za-
gro¿enie w ruchu kolejowym.
Bracia spowodowali straty na
kwotê oko³o 12 tys. z³otych.

W trakcie œledztwa policjan-
ci ustalili, ¿e mê¿czyŸni doko-
nali równie¿ szeregu wymu-
szeñ rozbójniczych oraz rozbo-
jów w powiecie k³obuckim. Na
prze³omie roku 2009 i 2010

¿¹dali od kilku mieszkañców
gminy Przystajñ, Panki oraz
Krzepice zap³acenia 10 tysiê-
cy z³otych gro¿¹c, w razie
odmowy, podpaleniem domu
szanta¿owanych osób. W co
najmniej dwóch przypadkach,
przed wykonaniem telefonów
z ¿¹daniem, dla potwierdzenia
wiarygodnoœci gróŸb podpalili
niezamieszkany budynek oraz
stóg s³omy nale¿¹ce do po-
krzywdzonych.

Bracia podejrzewani s¹
równie¿ o dokonywanie napa-
dów na kierowcach. Zatrzymy-
wali pojazdy, umieszczaj¹c
przeszkody na jezdni, a nastêp-
nie po otwarciu drzwi próbo-
wali okradaæ swoje ofiary.

Braciom nie byli wczeœniej
notowani. 16 marca na wnio-
sek prokuratora S¹d Rejonowy
w Oleœnie wobec zatrzymanych
zastosowa³ œrodek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres trzech
miesiêcy.

Za pope³nione czyny grozi
im kara nawet do 8 lat po-
zbawienia wolnoœci.

AM

Z³odzieje maj¹ bogate przestêpcze konto

Wpadli na miedzi

Œ
 mieci, ga³êzie, zesch³e li-
œcie zgrabione z obejœæ – po-
cz¹wszy od pierwszego dnia
wiosny wszystko to groma-

dzone jest skrzêtnie w wyznaczo-
nym miejscu, na polu lub w ogro-
dzie za domem. W Wielki Czwar-
tek po zapadniêciu zmroku Œl¹-
zacy podpalaj¹ stosy.

– Jak by³am ma³¹ dziewczyn-
k¹, ojciec robi³ nam z puszek po
farbie kadzide³ka – zaczyna opowieœæ
Beata Pasoñ, mieszkan-
ka Miedzianej. – W
pustej puszce przebija³o
siê dziury, przeci¹ga³o
drut, a do œrodka mo¿-
na by³o w³o¿yæ szyszki,
¿ywicê zebran¹ w lesie,
ewentualnie siano. Po-
tem podpala³o siê zawar-
toœæ puszki. Wszystkie
dzieci ze wsi biega³y, wy-
machuj¹c kadzide³kami, z których
sypa³y siê iskry. By³a to dla nas nie-
samowita frajda.

Babcia t³umaczy³a ma³ej Beacie,
¿e œmieci pali siê w Wielki Czwar-
tek na pami¹tkê zdrady Judaszo-
wej, poniewa¿ w przeddzieñ ukrzy-
¿owania Chrystusa, na wzgórzu
p³onê³y ogniska, a wojsko szuka³o
Jezusa. – To przecie¿ takie proste
– wtr¹ca siê do rozmowy Damian,
syn Beaty – Judasz to by³ œmieæ,
dlatego pali siê œmieci, jakby chcia³o
siê spaliæ tego zdrajcê.

W Wielki Czwartek po zmro-
ku mieszkañcy Miedzianej wy-
chodz¹ na pola i ogrody, gdzie
gromadz¹ siê przy stertach œmie-
ci. Rozpalaj¹ ogniska i zaczyna siê
œwiêtowanie. – To jest taki dzieñ,
w którym mo¿na siê wspólnie
bawiæ, ale bez tañców, bo to prze-
cie¿ wielki post – wyjaœnia pani
Pasoñ. – Opowiem jak by³o u nas
w zesz³ym roku. Od pierwszego

dnia wiosny uk³adaliœmy w stertê
za domem zgrabione liœcie, ga³¹zki
pozosta³e po przycinaniu drzewek,
dok³adaliœmy drewno. Potem jesz-
cze stare opony i plastikow¹
wanienkê, bo sztuczne tworzywa
daj¹ najwiêcej œwiat³a. W Wielki
Czwartek do³o¿yliœmy œmieci ze-
brane przy sprz¹taniu domu. Pa-
lenie ¿uru to jedyna okazja, kie-
dy s¹siedzi nie maj¹ do siebie pre-
tensji o to, co siê pali w ogni-
skach i czy siê kopci.

Po zapadniêciu zmroku rodzi-
na Pasoniów – Beata z mê¿em
Jackiem i dzieæmi Damianem, De-
nisem i ma³¹ Paulink¹ – podpali-
li œmieci. Po krótkim czasie do³¹-
czyli do nich znajomi. Ogniska za-
p³onê³y te¿ w s¹dziedztwie. W tym
czasie w Miedzianej nikt chyba
nie siedzia³ w domu. Wspólne
rozmowy, ¿arty, grillowanie przy
piwie – atmosfera ca³kiem jak na
letnim biwaku. Po pewnym cza-
sie ktoœ wpad³ na pomys³, ¿eby
przynieœæ gitarê i za chwilê roz-
leg³y siê dŸwiêki piosenek biesiad-
nych: „Posz³a Karolinka”, „Mia³a
baba koguta”, „Teœciowo, ty sta-
ry rowerze”. Wokó³ ogniska bie-
ga³y dzieci, rozsiewaj¹c iskry z pu-
szek. Kiedy ogieñ zmala³ ktoœ
przeskoczy³ przez ognisko. Za
chwilê znalaz³o siê wiêcej ama-
torów skakania.

– Mojemu tacie kiedyœ zapali³
siê but, a wujek poparzy³ rêkê,

bo kiedy chcia³ skoczyæ, ktoœ do-
³o¿y³ do ognia – wyjaœnia Damian.
Tego wieczoru dzieci nie musia³y
wczeœnie k³aœæ siê do ³ó¿ka. Mog³y
bawiæ siê z doros³ymi tak d³ugo,
a¿ poczu³y zmêczenie, ca³kiem jak
w Sylwestra. O pó³nocy nikt jesz-
cze nie myœla³ o zakoñczeniu
zabawy. Miedziana to du¿a wieœ
i niemal przy ka¿dym gospodar-
stwie palono ¿ur. Zgodnie z tra-
dycj¹, w tym czasie nie mo¿na
œwiêtowaæ samotnie, a tam, gdzie

najweselej, zbiera siê naj-
wiêcej ludzi. Wiosenna
noc, perspektywa zbli¿aj¹-
cych siê œwi¹t Wielkiej
Nocy, jak przed laty wy-
zwala w mieszkañcach
Œl¹ska pozytywne emocje,
budzi siê duch zabawy.

W innych czêœciach
Polski obrzêd ten równie¿

gdzieniegdzie przetrwa³. W Pruch-
niku nad Sanem uroczystoœci towa-
rzyszy spektakl. G³ówny aktor ce-
remonii – sêdzia i oskar¿yciel w
jednej osobie – ci¹gnie odciêt¹ od
stryczka s³omian¹ kuk³ê Judasza, któ-
r¹ zebrana gawiedŸ ok³ada kijami,
aby potem spaliæ, a resztki utopiæ
w rzece. Na szczêœcie zaniechano
ju¿ zwyczaju przebierania za Jezu-
sowego zdrajcê u³omnego czy cho-
rego umys³owo mieszkañca.

Niegdyœ powszechny na ca³ym
Œl¹sku zwyczaj palenia ¿uru, do dziœ
zachowa³ siê w niewielu wioskach.
W Miedzianej wiêkszoœæ mieszkañ-
ców stanowi¹ Œl¹zacy i mo¿e dla-
tego zwyczaje ludowe s¹ tu kulty-
wowane bardziej ni¿ w oddalonych
o dwa kilometry Kosorowicach. ̄ ur
pali siê jeszcze w Przyworach,
K¹tach i Zimnicach. – Wiem, ¿e
moja rodzina nigdy nie zaniecha
tego obrzêdu – mówi Beata Pasoñ.

MB
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