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Palikot znowu ¿yje
anusz Palikot niczym Mark
Twain zmartwychwsta³
szybciej ni¿ umar³. „Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno
przesadzone” – oœwiadczy³ by³
wybitny amerykañski pisarz i
humorysta, gdy po d³ugiej nieobecnoœci w kraju ujrza³ w gazecie swój nekrolog. Rezolutny
pose³ przebi³ autora „Ksiêcia i
¿ebraka”. Po katastrofie pod
Smoleñskiem zawiadamia³ osobiœcie opiniê publiczn¹ o w³asnym zgonie. Wizualnym dowodem na to, ¿e poprzedni Palikot
nie ¿yje, mia³a byæ ug³adzona
czupryna na g³owie nowego
Palikota oraz okulary w rogowej
oprawie na jego nosie.
¯ycie jest jednak silniejsze
od œmierci. Zw³aszcza nasze
swojskie ¿ycie polityczne. Palikot znów szaleje, a oponenci
Jaros³awa Kaczyñskiego dywaguj¹, czy spowodowana tragedi¹ przemiana prezesa PiS
ju¿ dobiega koñca, czy te¿ powrót do dawnej formy nast¹pi
dopiero po wyborach. Obóz
Platformy i SLD straszy, ¿e
Kaczyñski poka¿e w pe³ni, co
potrafi, gdy zostanie prezydentem. A jeœli nie zostanie – poka¿e tym bardziej.
W ramach metamorfoz szefowa sztabu Kaczyñskiego zaapelowa³a na posiedzeniu plenarnym do marsza³ka sejmu,
p.o. prezydenta i prawie prezydenta w jednej osobie, aby powstrzyma³ Palikota przez organizowaniem w Lublinie hucpy w
tym samym czasie i miejscu, które zarezerwowano na wiec kandydata PiS. Dawniej z trybuny
sejmowej polecia³yby grzmoty o
szczególnej silnej ra¿enia. Teraz
zrobi³o siê kulturalnie.
Tym bardziej ¿e zmartwychwsta³y pose³ Palikot zaplanowa³ na lubelskiej starówce zaledwie rodzinny festyn.
Co prawda podczas sielskiej
zabawy zgromadzeni zajmowali siê przede wszystkim ruganiem Kaczyñskiego, ale

J

przecie¿ u cioci na imieninach
te¿ rozmawia siê o polityce.
Nagle ktoœ rzuci³ w stronê
Palikota kamieñ. Na szczêœcie –
a mo¿e i umyœlnie – nie trafi³.
Sztabowcy PiS momentalnie
jednak za¿¹dali, ¿eby zajœcie
dog³êbnie wyjaœniæ, zw³aszcza w
zakresie opcji prowokacyjnej, z
uwzglêdnieniem, ¿e prowokator
móg³ byæ wynajêty przez samego pos³a. – Tak? – uœmiechn¹³
siê pod w¹sem kandydat Komorowski. – To wyjaœnijmy z jakiej
opcji by³ delikwent, który na spotkaniu z rodakami w Londynie
postawi³ mi przed nosem fallusa
z latexu.
Na krakowskim rynku z kolei zwolennicy Jaros³awa Kaczyñskiego przepuszczali
bezkolizyjnie pochód z Lajkonikiem, który póki co pozostaje
postaci¹ apolityczn¹, ale kiedyœ mo¿e byæ uznany za prowokatora. Pl¹cze siê przecie¿
toto na szlaku zarezerwowanym przez prawdziwych patriotów z transparentami wzywaj¹cymi do przegonienia zaprzañca, czyli Bronis³awa Komorowskiego
Oponenci wytykaj¹ marsza³kowi gafê za gaf¹, a tymczasem Komorowski za³atwi³
na jednym posiedzeniu sejmu
fundamentalne sprawy, które
kiedyœ toczy³yby siê miesi¹cami. Parlament wybra³ nowego
prezesa NBP, powo³a³ nowego rzecznika praw obywatelskich oraz wysadzi³ z foteli
Krajow¹ Radê Radiofonii i
Telewizji.
Szczególnie interesuj¹cy z
punktu widzenia propagowanych przez Platformê „zdrowych” zasad politycznych jest
ostatni przypadek. Komorowski
zapowiada trwa³e odpartyjnienie mediów publicznych. Po wyborach dowiemy siê, czy aby
pog³oski po raz kolejny nie
oka¿¹ siê mocno przesadzone.
JAN P£ASKOÑ

nów sprawdza siê sta
re przys³owie, ¿e jeœli
Pan Bóg chce kogoœ
pokaraæ, to mu rozum odbiera. W okresie przedwyborczym Platforma Obywatelska wywali³a ze stanowiska Kazimierza £ukawieckiego, dyrektora Oddzia³u
Opolskiego Narodowego
Funduszu Zdrowia. £ukawiecki to œwietny menad¿er,
stawiany czêsto za wzór na
trudnym ugorze ochrony
zdrowia.
Chwali³a go wielokrotnie
sama minister Ewa Kopacz,
a nawet – jak wynika z wiarygodnych Ÿróde³ – proponowa³a mu objêcie kierownictwa centrali. Zamiast
splendorów £ukawiecki dosta³ jednak kopniaka, bo tak
postanowi³ prezes NFZ Jacek
Paszkiewicz – krajan Donalda Tuska i zausznik Platformy Obywatelskiej. Paszkiewicz s³ynie z tego, ¿e zwalnia po kolei wszystkich dyrektorów oddzia³ów NFZ.
£ukawieckiego zostawi³ sobie na koniec, choæ wieœæ
gminna nios³a, ¿e kiedyœ to
nast¹pi.
£ukawiecki jest bowiem
cz³owiekiem niepokornym i
robi wszystko po swojemu,
czyli z g³ow¹. W przeciwieñstwie do prezesa, który
parokrotnie ju¿ zas³yn¹³ z
niekonwencjonalnych decyzji. Rok temu na przyk³ad
uzna³, ¿e nie ka¿dy chory
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na raka powinien korzystaæ
z chemioterapii, za co premier pozbawi³ go jednomiesiêcznej pensji. Powinien
by³ wyrzuciæ prezesa na
zbit¹ twarz, ale krajanie tak
ju¿ maj¹, ¿e trzymaj¹ siê
w kupie i nie pozwol¹ jeden drugiemu zgin¹æ.
£ukawiecki otrzyma³
wypowiedzenie z pominiêciem dzia³u kadr. Prezes
Paszkiewicz sporz¹dzi³ je
osobiœcie, pisz¹c takie bzdury, ¿e nadzoruj¹ca pracê
oddzia³u NFZ spo³eczna rada
pok³ada³a siê ze œmiechu.
Rada czym prêdzej odpisa³a do Warszawy, ¿eby Paszkiewicz wybra³ siê na poszukiwanie szarych komórek, jako ¿e coœ mu siê
wyraŸnie popl¹ta³o. Rzekome zarzuty pod adresem
£ukawieckiego by³y faktycznie jego osi¹gniêciami, za
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które powinien dostaæ premiê, a nie rozwi¹zanie
umowy o pracê.
W zwolnieniu znalaz³
siê jeden element, przed
którym przeciêtny Polak
ugina siê w kolanach, dostaje dr¿enia r¹k i palpitacji miêœnia sercowego. Prezes stwierdzi³ mianowicie,
¿e w opolskim oddziale NFZ
mia³a miejsce kontrola CBA.
Dotychczas Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmowa³o siê œledztwami, ale widaæ afery definitywnie siê
pokoñczy³y i ch³opaki nie
maj¹ za co bardzo robiæ.
Równie¿ w tym przypadku
zamêt wywo³any przez prezesa Paszkiewicza nie trwa³
d³ugo. Indagowany przez
media rzecznik CBA oœwiadczy³, ¿e rutynowa kontrola
odby³a siê w ró¿nych oddzia³ach NFZ, natomiast do
£ukawieckiego agenci nic
nie maj¹. Dok³adnie nic!
Za szefem opolskiego
oddzia³u NFZ postawili siê
pos³owie i dzia³acze partyjni od lewa do prawa, ca³a
s³u¿ba zdrowia oraz setki
innych osób. Do Warszawy
p³yn¹ zewsz¹d listy protestacyjne, a mimo to durnota wci¹¿ ma siê dobrze.
Kolejn¹ kontrolê zarz¹dzi³a
w Opolu minister Kopacz,
a teraz ju¿ drugi tydzieñ
rozmyœla, co z tym fantem
pocz¹æ. Przyspieszenia do-

sta³a pani minister jedynie
w przedwyborczy pi¹tek.
Usi³owa³a wp³yn¹æ na organizatorów manifestacji pod
budynkiem oddzia³u NFZ,
¿eby odwo³ali protest, a w
zamian sprawa zostanie
wyjaœniona do wtorku.
Komitet, który zawi¹za³
siê, by broniæ £ukawieckiego, nie da³ siê nabraæ na
obiecanki. Protest odby³ siê
w zaplanowanym terminie. I
ca³kiem s³usznie, gdy¿ pani
minister nadal siê zastanawia.
Tymczasem sprawa jest banalnie prosta. Nale¿y przywróciæ £ukawieckiego, a
wywaliæ Paszkiewicza. Tym
bardziej, ¿e coraz wiêcej
poszlak wskazuje na to, jakie
by³y faktyczne intencje rozróby w Opolu. Paszkiewicz
szuka roboty dla swego kumpla, który zdo³a³ roz³o¿yæ ju¿
dwa szpitale. To po pierwsze. Po drugie – £ukawiecki
nie chcia³ za³atwiæ intratnego kontraktu pewnej wroc³awskiej firmie. Tak siê dziwnie sk³ada, ¿e jej tropy wiod¹
do Warszawy.
Gdyby siê ktoœ pyta³, to
Platforma Obywatelska nadal preferuje szczytne has³a o uczciwoœci oraz odejœciu do praktyk, które nagminnie stosowa³a PZPR, a
póŸniej PiS. Strach siê baæ
co bêdzie w Polsce dalej.
JP
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domoœæ posiadali zapewne
organizatorzy tragicznego
lotu i na pewno nie posadziliby za sterami pilota,
który s³abo zna jêzyk rosyjski. Kiedy podchodzi³em
do l¹dowania w Smoleñsku, b³yskawicznie przestawi³em siê z angielskiego
na rosyjski. Nie by³o z tym
najmniejszych k³opotów.
Ca³y czas obs³ugiwano nas
w jêzyku rosyjskim, ale dosz³a frazeologia wojskowa.

Kilka godzin po katastrofie pod Smoleñskiem pilotowa³ pan samolot wioz¹cy na miejsce tragedii
Jaros³awa Kaczyñskiego.
Próbowa³ pan zmawiaæ z
bratem prezydenta?
Na lotnisku w Warszawie przywita³em go jako
kapitan samolotu. Dyskrecjê
i uszanowanie cierpienia
potraktowa³em jako przejaw
szacunku do osób, które
znalaz³y siê na pok³adzie
mojego SAAB-a 340. Najpierw wyl¹dowaliœmy w
Witebsku, sk¹d pasa¿erowie
odjechali do Smoleñska, a
za kilka godzin otrzymaliœmy zgodê na wylot do
Smoleñska.
Nie odczuwa³ pan szczególnych emocji? Oprócz
prezesa PIS, na pok³adzie
znaleŸli siê pos³owie i ministrowie, ludzie, którzy
przed kilkunastoma godzinami stracili swoich najbli¿szych.
Niekontrolowane emocje
s¹ jednym z g³ównych grzechów w moim zawodzie.
Smutek po tragedii odczuwam tak jak i inni, natomiast swój ¿al muszê profesjonalizowaæ. Zw³aszcza
¿al po stracie kolegów pilotów.
Jak to rozumieæ?
Nie wolno oszczêdzaæ
na ustawicznym szkoleniu
pilotów, na okresowym
omawianiu sytuacji kryzysowych, na analizowaniu komunikacji jêzykowej, na
ci¹g³ej czujnoœci.
Cz³owiek jest przecie¿
tylko cz³owiekiem?
Ale nie ka¿dy musi byæ
pilotem. Kiedyœ wydawa³o
mi siê, ¿e zatrudniam w
mojej firmie znakomitego
pilota. Niestety, kiedyœ w

Zawini³a pogoda?
Warunki atmosferyczne
s¹ czêsto nasz¹ zmor¹.
Gdy l¹duje siê przy piêknej pogodzie, lotnisko widaæ ju¿ z odleg³oœci 50
km. Kiedy siê leci na lotnisko s³abo oprzyrz¹dowane, w gêstej mgle, mog¹
byæ k³opoty, ale nawet dla
œredniej klasy pilota nie
powinny one stanowiæ
istotnej przeszkody.

trudnej sytuacji uleg³ strachowi. Wiedzia³em, ¿e z
banalnych powodów mo¿e
kiedyœ rozwaliæ samolot,
zabiæ pasa¿erów i siebie. Na
po¿egnanie podaliœmy sobie
rêce, bez ¿adnych pretensji. W naszym kraju nie
wyci¹gniêto odpowiednich
wniosków z tragicznych
zdarzeñ, które mia³y miejsce chocia¿by pod Miros³awcem czy z helikopterem
Leszka Millera. Dlatego w
99 procentach nie mam
w¹tpliwoœci, gdzie szukaæ
genezy tragedii pod Smoleñskiem. Tu nie s¹ winni
piloci, lecz ca³y system
doboru, szkolenia, doskonalenia umiejêtnoœci. Profesjonalnego pilota nie powinna
deprymowaæ obecnoœæ na
pok³adzie nawet stu gene-
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ra³ów. W rosyjskiej ruletce,
jak ktoœ nie ma szczêœcia,
to tylko swój ³eb rozwali,
natomiast w polskiej rezultat owej gry jest tragiczny
dla wielu ludzi. Koniec i
kropka!
Czy to mo¿liwe, ¿e za³oga
samolotu nie mog³a dogadaæ siê z kontrol¹ ruchu?
Tak siê czasem zdarza.
Standardy latania wymagaj¹
od za³óg dobrej znajomoœci
angielskiego. O rozbie¿noœciach decyduje na przyk³ad
akcent. Kontroler skandynawski, polski, niemiecki,
ma inny akcent ni¿ kontroler w³oski, grecki czy hiszpañski. To mo¿e spowodowaæ, ¿e percepcja jêzyka jest
ograniczona. Czasami trzeba siê dopytywaæ albo do-

myœlaæ, co mówi wie¿a.
Czasem mog¹ wiêc byæ k³opoty ze zrozumieniem pewnych pojêæ. Pos³ugujemy siê
pewnymi skrótami jêzykowymi, bo gdybyœmy chcieli
rozwijaæ pe³ne frazy, jak
zalecaj¹ instrukcje, to po³owa samolotów zamiast l¹dowaæ, kr¹¿y³aby nad pasem.

Fot. Celina Geisler

Jakie jest lotnisko pod
Smoleñskiem?
Typowe wojskowe lotnisko, na co dzieñ zamkniête dla ruchu pasa¿erskiego. Pojawienie siê na
nim samolotów cywilnych
mo¿na porównaæ do spotkania karawany wielb³¹dów na Saharze. Tê œwia-

Czy¿by na pok³adzie TU
154 nast¹pi³a dekoncentracja pilotów z jakiegoœ
innego powodu?
Byæ mo¿e. Powiedzia³em
na wstêpie o jednym procencie moich w¹tpliwoœci.
Jeden procent bywa czasem
rozstrzygaj¹cy.
ROZMAWIA£
JERZY PRZY£UCKI

WYBORY
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Opolanin w Emiratach
dam Malik z Opola
po rocznym pobycie
w Emiratach Arabskich zawita³ do domu.
– Bêdê tu zaledwie kilka
dni, bo przede mn¹ nowe
wyzwania – powiedzia³. –
Poprowadzê reprezentacjê
juniorów Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. W lipcu zaczynamy obóz szkoleniowy w Olsztynie. Po jego
zakoñczeniu lecimy do Arabii Saudyjskiej na turniej.
W kraju Adam Malik
pracowa³ dla Mostostalu
Kêdzierzyn-KoŸle, a tak¿e
¿eñskich dru¿yn z Pi³y i
Muszyny. By³ szefem banku informacji reprezentacji
Polski kobiet, kiedy
prowadzi³ j¹ Zbigniew Krzy¿anowski
i Andrzej Niemczyk.
Wraz z Krzysztofem
Kowalczykiem uwa¿any jest za ojca
chrzestnego polskiej
myœli statystycznej.
Ostatni rok by³
dla Malika bardzo
pracowity. Zosta³ drugim trenerem przedostatniej wówczas
dru¿yny seniorów Al Ain.
Wraz ze s³owackim trenerem
Rastislavem Chudikiem postawili wysoko poprzeczkê – ich
celem by³y medale. Zespó³
pod wodz¹ polsko-s³owackiego duetu szybko sta³ siê rewelacj¹ rozgrywek. Po pierwszej fazie rozgrywek stali siê
liderami. Ostatecznie dru¿y-

A
– Zakoñczyliœmy pierwszy etap budowy naszego
Centrum Handlowego –
obwieœci³ Jonathan Tinker,
dyrektor zarz¹dzaj¹cy Helical Poland. – Wierzê, ¿e
Turawa Park wraz ze swoim potencja³em, lokalizacj¹
i ofert¹ handlow¹, stanie siê
wa¿nym punktem na mapie
regionu.
Prace przebiegaj¹
sprawnie i terminowo.
Pierwsi klienci zawitaj¹
ju¿ wiosn¹ 2011 roku.
Projekt, przygotowany
przez architektów z pracowni Czora&Czora obejmuje 40 tys. m2 powierzchni: galeria –
22 tys.2, a park handlowy
– ponad 8 300 m2 ,Praktiker – prawie 9 tys. m2.
Na terenie obiektu znajdzie siê ok. 80 sklepów,
restauracji oraz punktów
us³ugowych. Do dyspozycji klientów bêdzie 1600
darmowych miejsc parkingowych. Dodatkowo, inwestor sfinansuje budowê
po³¹czenia z obwodnic¹,
co u³atwi sprawne dotarcie do centrum.
Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 75 milionów
euro. Obok takich marek jak:
Apart, CCC, Rossmann, Sephora, Camaieu oraz Play, na
terenie centrum znajd¹ siê
równie¿ najwiêksze sieci handlowe, jak Carrefour, SuperPharm i Praktiker. To w³aœnie
na dachu tego ostatniego zawis³a tradycyjna wiecha.
Do grona najemców Turawa Park do³¹czy³a ostatnio

marka TKMaxx, sieæ ciesz¹ca siê du¿¹ popularnoœci¹
wœród Polaków mieszkaj¹cych w Wielkiej Brytanii, a
obecnie dynamicznie wkraczaj¹ca na rynek polski.
Wójt gminy Turawa,
Waldemar Kampa nie kry³
zadowolenia: – Jestem
szczêœliwy widz¹c, jak
mimo zimy i powodzi,
sprawnie i szybko posuwaj¹
siê prace. To sukces nas
wszystkich i mam nadziejê, ¿e wielu mieszkañców

mojej gminy znajdzie w
tym obiekcie pracê.
Wmurowanie kamienia
wêgielnego pod budowê
odby³o siê w listopadzie
ubieg³ego roku. Turawa
Park bedzie jednym z najwiêkszych parków handlowych na OpolszczyŸnie.
Umo¿liwi bliski dostêp do
sieciowych marek mieszkañcom miasta oraz klientom z s¹siaduj¹cych z Opolem miejscowoœci.
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wa¿ne wyzwanie. Powierzono mu prowadzenie juniorskiej reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Bêdzie on równie¿ asystentem trenera i statystyAdam Malik z Superpucharem kiem kadry seniorów.
O tej porze roku na
Bliskim Wschodzie panuj¹ wysokie temperatury, dlatego nowy trener postanowi³ rozpocz¹æ obóz szkoleniowy
w Polsce. Od 8 lipca,
przez nastêpne trzy
tygodnie siatkarze znad
Zatoki Arabskiej bêd¹
na zgrupowaniu w
nie – zdobycie Superpucha- Olsztynie.
– Chcia³by znaleŸæ choæ
ru Sheikha Zaida.
Dzia³acze klubu nie ukry- chwilê, aby pojechaæ z moj¹
wali zadowolenia ze wspó³- córk¹ do Dinoparku w Krapracy z Malikiem, który po- siejowa – œmieje siê pan
prowadzi dru¿ynê równie¿ w Adam. – W dubajskich cenprzysz³ym sezonie. Jednak trach handlowych mo¿na
zanim przygotowania do zobaczyæ makiety dinozausezonu rozpoczn¹ siê na do- rów, ale to jednak nie to
bre, przed Polakiem kolejne, samo.
na Al Ain siêgnê³a po br¹zowy medal, co, mimo rozbudzonych apetytów w klubie,
uznano za sukces, dok³adaj¹c
w maju historyczne wydarze-

Dzieciaki chc¹ do Mediolanu
czerwcu dru¿yny z
Opolszczyzny bra³y
udzia³ w wojewódzkim finale turnieju „Z podwórka
na stadion” w Rozmierce.
Stawk¹ by³ awans do ogólnopolskich pó³fina³ów. Gra by³a
zaciêta, a emocje siêga³y zenitu, poniewa¿ ju¿ we wrzeœniu najlepsze dru¿yny z
ca³ego kraju zagraj¹ o tytu³
mistrzów Polski oraz wyjazd do Mediolanu na
s³awny stadion San Siro.
Do najwiêkszego pi³karskiego turnieju dla
dzieci i m³odzie¿y zg³osi³a siê rekordowa liczba
zawodników – 2 tysi¹ce,
a w ca³ym kraju by³o ich
ponad 40 tysiêcy.
O zwyciêstwie w grupie
ch³opców zadecydowa³
mecz pomiêdzy dru¿ynami
PUKS 2 Rod³o Opole i Stal
Brzeg. Mimo ogromnej determinacji i chêci awansu do pó³fina³ów
Turnieju, zawodnicy Stali Brzeg
ulegli swemu rywalowi 0-5.

W

Jak przyznaje Krzysztof
Che³pa, trener zwyciêskiej
dru¿yny ch³opców: nasze
zwyciêstwo jest owocem kilkuletniej pracy. Ch³opcy zaczêli trenowaæ maj¹c 5-6 lat,
wiêc po czterech latach dysponuj¹ ju¿ umiejêtnoœciami

A. KRASZEWSKI

W czerwcu nad nowym
centrum handlowym zawis³a
symboliczna wiecha.

Z Dubaju do Krasiejowa

na odpowiednim poziomie,
by uchodziæ za twardych rywali dla konkurencyjnych
dru¿yn.

Szkoleniowiec zdradzi³ tak¿e taktykê, dziêki której zamierza awansowaæ do wielkiego fina³u. Na pewno skorzystam z
mo¿liwoœci dobrania do swojej
dru¿yny najlepszych pi³karzy z
innych zespo³ów, które wyst¹pi³y podczas opolskiego fina³u,
aby w pó³fina³ach wystawiæ
zespó³, który godnie bêdzie
reprezentowa³ Opolszczyznê.
W grupie dziewczynek
najlepsze okaza³y siê zawodniczki UKS Zdzieszowice,
które w zaciêtym starciu pokona³y dru¿ynê Cerekwianki
Polska Cerekiew 3-1. – Nasza
wygrana to sukces ca³ej szko³y, która dzielnie wspiera³a i
dopingowa³a dru¿ynê, ale
g³ównymi bohaterkami s¹
oczywiœcie m³ode pi³karki, które nie zawiod³y pok³adanych w
nich nadziei. W najbli¿szych
dniach i tygodniach zawodniczki bêd¹ przygotowywaæ siê
do pó³fina³ów. Nie spoczywamy na laurach – powiedzia³ trener Adam Pasdzior.
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Wyjecha³ z rodzicami ze Staniszcz Wielkich, gdy mia³ 17 lat. Wtedy nikt nie pyta³ go o zdanie

a szyb¹ samochodu
migota³y domy dawnych kolegów. Zdawa³o mu siê, ¿e ogl¹da film na szybko przewijanej taœmie. Widzia³ rzeczkê, nad któr¹ przesiadywa³
wieczorami.
Uœmiechn¹³ siê w miejscu, gdzie po raz pierwszy
spad³ z roweru i ba³ siê
wróciæ do domu z krwawi¹cym kolanem. Popatrzy³ na
³¹ki, po których biega³ w
krótkich spodenkach.
Wszystko to dzia³o siê
ponad æwieræ wieku temu.
Hubert Krupa mia³ wtedy
17 lat. Jecha³ z rodzicami
w kierunku niemieckiej gra-

REKLAMA

Z

nicy. Po raz ostatni spojrza³
na drzewo, które pamiêta³o jego dzieciêce szaleñstwa.
Mia³o na zawsze pozostaæ
s³odk¹ tajemnic¹. Postanowi³
jednak pokazaæ je siostrze
Ró¿y, zanim auto minê³o tablicê: „Staniszcze Wielkie”.
W miejscowej szkole pozosta³o wiele pustych miejsc
po dziewczynach i ch³opakach, którzy opuszczali z rodzinami Polskê. Najczêœciej
decyzja o emigracji by³a do
ostatniego dnia utrzymywana w sekrecie. Nauczycielka kiwa³a tylko g³ow¹, s³ysz¹c pytania, czy to prawda, ¿e po wakacjach ubêd¹

nastêpni. Ale uczniowie i
tak wiedzieli swoje.
Postawny zbli¿aj¹cy siê
do 50-tki mê¿czyzna œwietnie mówi po polsku.
– Trudno by³o zapomnieæ jêzyka, bo z biegiem
lat w fabryce by³o coraz
wiêcej rodaków, którzy przyje¿d¿ali zarobiæ prawdziwe
pieni¹dze – œmieje siê pan
Hubert. – Kilku z mojej wsi
te¿ siê przewinê³o.
Kupi³ mieszkanie niedaleko rodziców w okrêgu
przemys³owym Karlsrue.
Wystarczy³o przejœæ trzydzieœci kroków, aby dotrzeæ na
obiad i kawê przy rodzinnym stole. Od poniedzia³ku
do pi¹tku siada³ za kierownic¹ i jecha³
120 kilometrów do pracy.
Tak
samo
dzieñ w dzieñ
przez 22 lata.
Nocna zmiana
w firmie Mercedesa gwarantowa³a stabilizacjê, ale
wymarzone eldorado rodziców nie by³
jego przystani¹.
Mia³
wszystko, lecz
czu³ siê obco.
Nie by³o tu dla
niego miejsca.
Ci¹gle dopada³y go jakieœ
bóle. Coraz
czêœciej myœla³
o Staniszczach,
gdzie krajobraz
nie sk³ada³ siê
z betonu i stali.
¯eby choæ
na chwilê oderwaæ siê od
codziennoœci,
znalaz³ now¹
pasjê – ³owiectwo.
Gdy
pierwszy raz
wszed³ do
lasu, odetchn¹³
g³êboko pe³n¹
piersi¹. Nadal
brakowa³o mu
zapamiêtanych
z dzieciñstwa
zapachów, ale
wœród olbrzymich drzew
odzyska³ kawa³ek wolnoœci.
Dla mamy
Huberta œwiat

M³odzi emigruj¹,
zostaj¹ seniorzy

zawali³ siê kilka lat temu.
– Ko³o dziesi¹tej wieczorem
telefonowa³a córka – wspomina kobieta. – Prosi³a,
¿ebym po³o¿y³a siê wczeœniej spaæ.
To by³a ich ostatnia rozmowa. Ró¿a ju¿ siê nie
obudzi³a.
Hubert pomóg³ rodzicom
posklejaæ pêkniête nagle
¿ycie. Zrozumia³ wówczas,
¿e musi te¿ zrobiæ coœ ze
swoim. W 2006 roku przyjecha³ do Staniszcz Wielkich.
Zamieszka³ w tym samym
domu, który opuœci³ 26 lat
wczeœniej. Matka pokaza³a
mu pokój, w którym siê
urodzi³.
– Nawet powietrze jest
lepsze ni¿ w Niemczech –
przekonuje pan Hubert. – I
s¹siedzi tak samo goœcinni
jak dawniej. Czasami wydaje
mi siê, ¿e wróci³em z d³u-

Z raportu Ministerstwa Pracy wynika
¿e Niemcy wydali najwiêksz¹ iloœæ pozwoleñ na pracê obywatelom polskim.
Na drugim miejscu uplasowa³a siê Wielka Brytania. Nie odzwierciedla to w pe³ni procesów migracyjnych, poniewa¿ w
raporcie nie uwzglêdniono osób z podwójnym obywatelstwem, pracuj¹cych
za granic¹. Maj¹ one bowiem dodatkowo
paszport niemiecki.
Szacuje siê, ¿e w ci¹gu 20 lat liczba
polskich obywateli zmaleje o ponad 2 miliony, za to wzroœnie liczba emerytów o 3,5
mln. Najczêœciej bowiem wyje¿d¿aj¹ ludzie m³odzi. Emigranci z województwa
opolskiego deklarowali, ¿e 18,5% wydatków przeznaczaj¹ na ¿ywnoœæ, prawie
18% na zakup lub remont mieszkania, a
16,5% na odzie¿ i obuwie.

gich wakacji.
Bardzo d³ugich.
Kilka dni
temu przyjechali do Krupy w odwiedziny rodzice. – Têskniê
za nim, ale
widaæ tak
mia³o byæ –
mówi mama.
– Teraz najwa¿niejsze
dla syna jest odzyskanie polskiego obywatelstwa. 25 lat
temu musia³am siê zrzec w
jego imieniu, bo by³ niepe³noletni.
Pan Hubert jest pe³en
wiary i optymizmu. Uœmiech
nie schodzi mu z twarzy.
Z³o¿y³ ju¿ dokumenty w starostwie.

Ma wiele pomys³ów, a
wszystkie dolegliwoœci przesz³y mu jak rêk¹ odj¹³.
Mówi, ¿e nawet lasy
otaczaj¹ce rodzinny dom
Krupów s¹ ciagle takie
same. I pachn¹ tak samo
– jak w czasach jego dzieciñstwa.
AGNIESZKA MALIK

WYJAZDY
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O Moordrecht mo¿na œmia³o powiedzieæ „obóz pracy”. Œliczne miasteczko z XIV w. zachowa³o niemal œredniowieczne stosunki
spo³eczne. Praca w nocy po 14 godzin, zarobek od 3 do 5 euro za godzinê. Czêœæ „nocki’ pracuje siê za darmo. Nie wa¿ne czy jest
siê mê¿czyzn¹ czy kobiet¹ w 7 miesi¹cu ci¹¿y.

Wierz¹ w obietnice bez pokrycia
S

W 2008 roku Joanna i
Dariusz dali siê przekonaæ,
¿e w Holandii to prawie raj.
Przyzwyczajeni do pracy w
polu, nie bali siê wyzwania.
Kuzynka z Opola opowiada³a, ¿e przez kilka miesiêcy
mo¿na nieŸle siê dorobiæ.
Nie chcieli „u Niemca”, bo
jakoœ im by³o niezrêcznie –
dziadek na wojnie zgin¹³,
inni byli na robotach przymusowych.
– Ma³y kraj, pewnie i
bezpieczniej – umyœlili sobie ma³¿onkowie.
Przypadkowo spotkali w
centrum miasta „naganiacza”, któremu dobrze z
oczu patrzy³o. Zachêca³, liczy³ zarobki, snu³ wizje.
Nawet obieca³, ¿e zawiezie
na miejsce. Po wielu godzinach drogi trafili do Moordrecht. Ta stara, zabytkowa holenderska miejscowoœæ, usadowi³a siê wzd³u¿
rzeki Ijssel, miêdzy Goud¹
znan¹ z sera ¿ó³tego a Rotterdamem. Po³udniowo-za-

chodnia czêœæ Holandii
przywita³a ich osiedlem
przyczep. Musieli pomieœciæ
siê ciasno upchani w plastikowych œcianach zaparzonych pomieszczeñ. Wszyscy
w jednej roboczej komunie:
samotni i ma³¿onkowie,
obcy mówi¹cy w ró¿nych
jêzykach, czyœci i ci mniej
domyci, przepoceni i œmierdz¹cy. W domkach mieszkali ci, którzy przyjechali tu
na sezon trwaj¹cy ca³y rok.
Joanna i Dariusz trafili
do plantatora, który nie da³
im siê nudziæ i po krótkim
wypoczynku us³yszeli „do
roboty”. – O kontraktach pogadamy potem, dostaniecie
po 5 euro za godzinê netto
– us³yszeli od Arenda Reijma, który ma ogromne gospodarstwo rolne w Nieuwerkerk.
Mieli pracowaæ od 8 do
10 godzin dziennie. Na
pocz¹tku „na czarno”, dopóki siê nie sprawdz¹. Po-

7 czerwca policjanci ze strzeleckiego komisariatu
odebrali dziwny telefon. Mieszkaniec gminy Jemielnica
twierdzi³, ¿e pozbawiono go wolnoœci, dopóki nie zgodzi
siê zawrzeæ ma³¿eñstwa za pieni¹dze. Mê¿czyŸni, którzy
tego dokonali, czekaj¹ na niego w pobli¿u jego domu.
olicjantci z Zawadzkiego zatrzymali mieszkañców Wroc³awia: 35letniego Odysa D. i 49letniego Henryka W.
Kilka dni wczeœniej do
45-latka przyszed³ znajomy Henryk W., proponuj¹c pracê w Niemczech.
Towarzyszy³ mu Odys,
którego od kilku lat zna³ z
widzenia. Jemielniczanin
zgodzi³ siê na wyjazd i
jeszcze tego samego dnia
wszyscy ruszyli w podró¿.
Henryk wysiad³ w Strzelcach Opolskich, a poszkodowany wraz z 35-latkiem
pojecha³ do Hanoweru. Gdy
przeje¿d¿ali przez Wroc³aw, do
samochodu wsiad³a kobieta.
Dojechali do Celle, gdzie
pokrzywdzony dowiedzia³
siê, ¿e ma zamieszkaæ z rodzin¹ Odysa D. Tylko w ich
towarzystwie wychodzi³ na
zewn¹trz. Nie próbowa³ uciekaæ. Odys kaza³ mu wyrobiæ
kartê debetow¹. Wniosek zosta³ odrzucony przez bank,
gdy¿ Opolanin figurowa³ na
liœcie d³u¿ników.

P

45-latek posiada obywatelstwo polskie i niemieckie, wiêc
sprawcy zdecydowali, ¿e poœlubi kuzynkê jednego z nich, za co
dostanie 2000 z³ lub 500 euro.
Wrócili do Polski, aby zabraæ dokumenty potrzebne do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego. 45-latek
natychmiast po wejœciu do
mieszkania zadzwoni³ na policjê.
Prokurator zarzuci³ im pozbawienie cz³owieka wolnoœci.
Czyn ten zagro¿ony jest kar¹ od
3 miesiêcy do 5 lat wiêzienia.

robocz¹ przed informacjami
– oburza siê Krzysztof Borsuk, który od 5 lat mieszka w holenderskim Lelystad.
Zajmuje siê doradztwem i rozliczeniami finansowymi. S³u¿y œwietn¹
wiedz¹ prawn¹, znajomoœci¹ mechanizmów miejscowej biurokracji i doœwiadczeniem. W Olsztynie
ukoñczy³ wydzia³ prawa.
Po przyjeŸdzie wszystko
by³o poza jego zasiêgiem:
brak jêzyka, znajomoœci,
wiedzy na temat nowego
kraju. Ci¹gle s³ysza³: „To
jest za trudne dla ciebie,
nie musisz tego wiedzieæ,
tylko pracuj. My siê zajmiemy reszt¹”.
– Postanowi³em jednak
to zmieniæ. Dziœ czêsto jestem zszokowany warunkami w jakich przez lata
mieszkaj¹ i pracuj¹ Polacy
– podsumowuje pan Krzysztof. – S¹ zniewoleni i godz¹
siê na to.

Kiedy trafi³ do Moordrecht, uzna³, ¿e to miejsce grupuj¹ce „wspó³czesnych niewolników”. Do
tego wyj¹tkowo pokornych.
Zdo³a³ namówiæ kilka osób
do napisania odrêcznych
oœwiadczeñ, które jako ich
pe³nomocnik przekaza³
m.in. do inspekcji pracy, lokalnego urzêdu pracy i dochodów.
– Zgodnie z holenderskim prawem nale¿¹ im siê
zasi³ki rodzinne i urlopy –
wyjaœnia. – Nie maj¹ obowi¹zkowych ubezpieczeñ, a
ich zarobki odbiegaj¹ diametralnie od minimalnej p³acy miesiêcznej w rolnictwie.
Brutto wynosi ona 1226
euro. O wyp³acaniu godzin
nadliczbowych w ogóle nie
ma mowy.
Pracownicy po 6 miesi¹cach zatrudnienia maj¹ prawo do zasi³ku dla bezrobotnych. Jest wiêc o co walczyæ.
BEATA D¯ON

Turawa nadal bêdzie Turaw¹
urawscy radni podjêli decyzjê o wpisie gminy do
rejestru gmin dwujêzycznych, dziêki czemu równie¿ i tu
pojawi¹ siê jeszcze przed wakacjami tablice zarówno w jêzyku polskim, jak i niemieckim.
Na mocy
wczeœniejszej uchwa³y
12 miejscowoœci bêdzie
zmienia³o tablice: Kotórz
Ma³y to Klein
Kottorz, Rzêdów to Friedrichsfelde.
Jedynie Turawa w obu
jêzykach
brzmieæ bêdzie
tak
samo.
Zgodnie
bowiem z
przepisami
ustawowymi
mniejszoœci
narodowe i
etniczne
maj¹ zagwa-

T

Œlub za euro

tem mia³o byæ legalnie i z
ubezpieczeniem.
Joanna i Darek, jak wielu innych Polaków, bali siê
przede wszystkim policji i
tego, ¿e bez zap³aty zostan¹
wyrzuceni z roboty.
– Pierwszy rok pracowa³am nocami od 17 do 7
rano po 14 godzin, ale tylko za 12 mia³am p³acone i
to 3 euro za godzinê –
mówi Joanna. – Kolejne dwa
lata przepracowa³a za 4 euro
i wcale pracodawcy nie interesowa³o, ¿e jestem w
ci¹¿y.
Zdarza³y sie robocze niedziele od godz. 21 do 7
rano. Dariusz od 1 listopada 2008 do koñca kwietnia
2009 dostawa³ 3 euro za
godzinê w tym, samym systemie co ¿ona.
– To koszmar. Ci ludzie
nic nie wiedz¹ o swoich
prawach, nawet jak jad¹ do
Polski, te¿ niczego siê nie
dowiaduj¹, a pracodawcy
chroni¹ swoj¹ tani¹ si³ê

rantowane prawo do u¿ywania
nazw geograficznych w jêzykach rodzimych tam, gdzie
skupiaj¹ one co najmniej 20
procent mieszkañców. Taka
w³aœnie jest sytuacja w gminie
Turawa, która jako 26 w Pol-

sce zdecydowa³a siê na taki
krok. Koszt 50 tys., z³ wymiany tablic pokryje ministerstwo
spraw wewnêtrznych.
W gminie Strzelce Opolskiej
nie ma wymaganego progu 20
procent, a wiêc o dwujêzyczno-

œci zadecydowaæ mo¿na tylko
po przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych. Radni odrzucili
tak¹ mo¿liwoœæ, argumentuj¹c
¿e zmiana tablic nie wp³ynie ani
na rozwój gminy, ani na jej walory turystyczny.

REKLAMA

tarzy ludzie w znoszonych okryciach przysiadaj¹ na stareñkich
³aweczkach. Z apati¹ przygl¹daj¹c siê pêdz¹cemu
œwiatu. M³odzi nie umiej¹
oprzeæ siê atakom reklam
wo³aj¹cych z witryn sklepowych czy wielkich bilbordów. – Najbardziej dzieci
nieodporne, chc¹ tego,
owego, a sk¹d braæ na to?
Nigdy gór nie widzia³y,
morza te¿ – przyznaje 30letnia Joanna, mieszkaj¹ca
blisko granicy z Bia³orusi¹.
W przyciasnawym domu
wychowuje z mê¿em dwoje
dzieci. Pomaga im teœæ.
– Ludzie zaczêli znów za
chlebem jeŸdziæ – mówi ze
wschodnim zaœpiewem teœciowa Joanny. – Jak dawniej za cara. Nie ma w portfelu, to i mus, wiêc jad¹.
Miasto liczy ponad 28
tysiêcy dusz. Kobiet w wieku rozrodczym, aktywnych
zawodowo o ponad 8 tysiêcy wiêcej ni¿ mê¿czyzn.
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gów: Kawê miêtow¹ oraz
Kawê miêtowo-czekoladow¹
(Czas na Herbatê).
Powsta³e na bazie ziaren
ekskluzywnej Arabiki Excelso,
na pewno dodadz¹ ka¿demu
si³ i energii na resztê dnia. To
miêta pobudza
wszystkie
zmys³y,
nie od
dziœ
o¿ywiaj¹c
umys³ i

Zielono mi…. Nie taki szpinak straszny, jak go maluj¹
WWW.HERBATA.NET

ochodzi z Etiopii, a w
Europie pojawi³a siê
oko³o XVI wieku. Dziœ
trudno wyobraziæ sobie pocz¹tek dnia bez œwie¿o zaparzonej, gor¹cej kawy. Dynamizuje,
aktywizuje, daje poczucie si³y.
Kawa, odwieczny twórca
dobrego nastroju, to jeden z
najczêœciej pitych napojów na
œwiecie. Ile kultur, tyle sposobów jej przyrz¹dzania: z mlekiem, œmietank¹, alkoholem
czy z sokiem z cytryny – choæ
mo¿liwoœci s¹ nieograniczone,
najczêœciej z braku czasu i pomys³u wybieramy dobrze znany, wypróbowany smak czarnej, parzonej kawy.
Gdy jednak za oknem ¿ar
leje siê z nieba, u niektórych
ochota na tradycyjnie przyrz¹dzony, gor¹cy napój topnieje z
prêdkoœci¹ kostki lodu pozostawionej na s³oñcu. Wysokie
temperatury nie sprzyjaj¹ ciê¿kim aromatom, dlatego poszukiwaczom nieznanych smaków w dobrze znanym œwiecie
kawy proponujemy dwa nowe
oblicza czarnego napoju bo-

PANORAMA ZDROWIA
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cia³o. Wzmacnia
koncentracjê i pozwala
zapomnieæ o rozkojarzeniu, a
w po³¹czeniu z kaw¹ i czekolad¹ tworzy niezwyk³¹ kompozycjê trzech, po³¹czonych w
jednoœæ smaków, o których
trudno zapomnieæ.
Kawa miêtowa i miêtowoczekoladowa to tak¿e bardzo
dobra baza dla orzeŸwiaj¹cego napoju mro¿onego – wystarczy odrobina wody, trochê
zimnego mleka i kilka kostek

Koszmar z dzieciñstwa
Z

lodu, aby
otrzymaæ porcjê energii
na gor¹cy dzieñ. Mo¿emy dodaæ do niej ga³kê lodów lub
porcjê bitej œmietany – tak
przyrz¹dzona, w po³¹czeniu z
delikatn¹ nut¹ czekolady,
gwarantuje doskona³y nastrój
zarówno podczas kawowego
poranka, jak i popo³udniowego relaksu, bo któ¿ z nas nie
lubi sprawiaæ sobie drobnych
przyjemnoœci.
WIR

A dla serca – puszka soku pomidorowego Si³a Serca

adania dowodz¹, ¿e
jedn¹ z przyczyn wielu
wspó³czesnych chorób
jest niedobór magnezu i potasu.
Jak temu zapobiec? Zanim siêgniemy po farmaceutyki, wypróbujmy naturalny sok pomidorowy Si³a Serca - unikalny na
rynku polskim produkt wskazany w
profilaktyce chorób
serca i schorzeñ
cywilizacyjnych.
Spo³eczeñstwa
wysokorozwiniêtych
krajów, w tym równie¿ Polski, wkroczy³y w XXI wiek obarczone chorobami cywilizacyjnymi, które
osi¹gnê³y ju¿ postaæ
epidemii. Dominuj¹
zw³aszcza choroby
uk³adu kr¹¿enia, oty³oœci, cukrzycy czy osteoporozy. Profilaktyka i leczenie wczesnych stadiów tych
dolegliwoœci to szansa, jak¹ wykorzystaæ musi wspó³czesne spo³eczeñstwo, aby ¿yæ d³u¿ej i w
dobrej kondycji.
W trosce o zdrowie Polaków Fundacja Rozwoju Kar-

B

diochirurgii z Zabrza, za³o¿ona
przez prof. Zbigniewa Religê,
stworzy³a projekt „Si³a Serca”
– nowatorski program maj¹cy
na celu szeroko rozumian¹
profilaktykê zdrowotn¹, szerzenie wiedzy i budowanie
spo³ecznej œwiadomoœci
koniecznoœci dbania o
zdrowie.
Produkty tej marki to
wysokiej jakoœci ¿ywnoœæ funkcjonalna,
suplementy diety, których
technologia wytwarzania i receptura decyduje o ich
prozdrowotnym
charakterze. Receptury powstaj¹ min.
we wspó³pracy
z warszawskimi i wroc³awskimi
placówkami naukowymi.
Unikatowym na rynku polskim jest sok pomidorowy w
puszce wyprodukowany przez

www.silaserca.pl

Magnez ratuje przed zawa³em
firmê Dawtona. Zawiera on formu³ê zachowuj¹c¹ korzystne
proporcje potasu i magnezu.
Wartoœæ soku w porównaniu
do innych napojów pomidorowych jest znacznie wiêksza
dziêki zast¹pieniu u¿ywanej
dotychczas soli – sol¹ o zwiêkszonej zawartoœci magnezu i
potasu, a obni¿onej zawartoœci
szkodliwego w nadmiarze
sodu. Sok ten stanowi tak¿e
Ÿród³o wielu niezbêdnych do
prawid³owego funkcjonowania
organizmu witamin, mikro- i
makroelementów oraz likopenu - jednego z najsilniejszych
przeciwutleniaczy, który hamuje procesy starzenia. Jest tak¿e bardzo po¿ywny, a do tego
niskokaloryczny - ca³a puszka
soku to tylko 45 kcal!
Czêœæ dochodu ze sprzeda¿y wspiera realizowany przez
Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, program budowy
prototypu i wdro¿enia do praktyki klinicznej systemu wspomagania serca dla dzieci w wieku
szkolnym, który umo¿liwi regeneracjê niewydolnego serca lub
podtrzymanie jego funkcji w
oczekiwaniu na transplantacjê.

ielony koszmar dzieciñstwa i najgorsza potrawa w ¿yciu - to najpopularniejsze opinie dotycz¹ce szpinaku, prawdopodobnie wyniesione jeszcze
z lat dzieciñstwa.
Historia szpinaku siêga
jeszcze œredniowiecza, kiedy to Arabowie przywieŸli
go z dawnej Persji. Niestety, na swoje odkrycie przez
Europejczyków to zielone
cudo musia³o czekaæ a¿ do
XIX wieku. Do jego rozs³awienia przyczyni³y siê nieœwiadomie pielêgniarki od
œw. Wincentego a Paulo,
które w swoich schroniskach dla bezdomnych i
chorych stosowa³y napar z
liœci szpinaku, poj¹c nim
s³abych i wycieñczonych.
Tajemnicze ziele, przywracaj¹c zdrowie anemikom, zyska³o rozg³os tak¿e
w Stanach Zjednoczonych,
gdzie jego w³aœciwoœci poparte zosta³y naukowymi badaniami.
Ustalono, ¿e szpinak
zawiera rekordow¹
iloœæ ¿elaza – podstawowego budulca
krwi, a tak¿e wapnia, niezbêdnego w
procesie tworzenia
koœci. Ma w sobie
ponadto ca³¹ masê
innych sk³adników
wspomagaj¹cych
nasz organizm, jak
choæby mangan, jod,
karoten, a tak¿e witaminy: przede
wszystkim C oraz: E,
K, B1, B2, B6. Wa¿ne, ¿e wszystkie te
cenne komponenty
s¹ ³atwo przyswajane przez organizm,

Niestety, nie ka¿dy
mo¿e pochwaliæ siê zami³owaniem do kulinarnych
przygód, a ju¿ na pewno nie
do tych zwi¹zanych ze szpinakiem. Tak zwani szpinakowi przeciwnicy z zasady
mog¹ skorzystaæ z dañ gotowych, zawieraj¹cych to
zielone warzywo.
Wa¿ne jednak, by kupowane produkty by³y naprawdê dobrej jakoœci, cechowa³y
siê tradycyjnym smakiem i
zawartoœci¹ odpowiednich
przypraw, jak np. naleœniki
ze szpinakiem Virtu. Zawiniête w syc¹ce i delikatne
ciasto zielone liœcie nie tylko nasyc¹, ale uzupe³ni¹ w
organizmie niedobory podstawowych witamin. Alternatyw¹ dla naleœników mog¹
byæ Pierogi Virtu – oczywiœcie równie¿ ze szpinakiem
– danie równie smaczne jak
i zdrowe. Ich przygotowanie zajmuje dos³ownie chwilê, a domowy
smak z pewnoœci¹
na d³ugo pozostanie w pamiêci.
Nie bójmy
siê wiêc przezwyciê¿yæ naszej nieWWW.VIRTU.COM.PL
chêci do tego jednego z najbardziej wartoœciowych warzyw.
Podobno preferencje kulinarne
cz³owieka zmieniaj¹ siê co siedem lat.
SprawdŸmy,
czy nasze nie
przestawi³y siê
aktualnie na zielony smak.

dlatego szpinak mog¹ jeœæ
dzieci, doroœli oraz osoby
starsze. Dziêki zawartoœci
antyoksydantów, unieszkodliwiaj¹cych wolne rodniki,
warzywo to wykazuje dzia³anie opóŸniaj¹ce procesy
utraty pamiêci, a wiêc tak¿e przeciwdzia³aj¹ce chorobom Alzheimera i Parkinsona.
Jakby tego by³o ma³o,
to drogocenne warzywo
jest te¿ niezwykle smaczne! Trzeba tylko umieæ je
prawid³owo przyrz¹dziæ.
Doprawione sol¹, pieprzem
i czosnkiem oraz zabielone lekko œmietank¹ 30%
mo¿e uraczyæ ka¿de podniebienia niepowtarzalnym
smakiem. Jeœli chcemy,
mo¿emy wzbogaciæ szpinak
o podsma¿on¹ cebulkê i
boczek, warto tak¿e poeksperymentowaæ z serem
pleœniowym, jajkiem lub
sokiem z cytryny.

KOM
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Jest 11 lutego 1991 roku. Trwa wojna w Zatoce Perskiej, a stacjonuj¹ce w Arabii Saudyjskiej oddzia³y ¿o³nierzy amerykañskich czeka
jeszcze wiele niebezpiecznych akcji. Nad pustyni¹ zapada zmierzch. ¯o³nierze kompanii rozpoznania jedz¹ w³aœnie kolacjê, gdy nagle ktoœ
krzyczy, ¿e na niebie pojawi³ siê Chrystus. Oczy wszystkich unosz¹ siê w górê.

ozmowy i œmiechy fotografia medytuj¹cego Bud- jak w przypadku powstawa- niknê³o najpierw jedno obcichn¹. Niektórzy z dy, a na niebie nad po³u- nia myœlografii. Chodzi³oby licze, potem jeszcze kilkamê¿czyzn padaj¹ na dniowo-wschodni¹ Azj¹ tu o mentalne przenoszenie naœcie innych.
kolana. Rzecznik prasowy ar- wykonano dwa zdjêcia bud- wykreowanych przez umys³
– Patrzy³em w pod³ogê,
mii brytyjskiej, nagabywany dyjskiej bogini Kwanym – obrazów bezpoœrednio na gdzie, jak mi powiedziano,
przez dziennikarzy tygodni- personifikuj¹cej wspó³czucie kliszê fotograficzn¹. Gdy znajdê te twarze – opowiaka „Sun”, stwierdza potem: i litoœæ.
ktoœ odczuwa potrzebê sfo- da³ jeden ze œwiadków. – I
N i e k t ó r z y b a d a c z e tografowania jakiegoœ miej- gdy tylko moje oczy przywy– Wed³ug relacji, które
do mnie dotarty, niebo na- twierdz¹, ¿e takie œwiête sca, nie wiedz¹c, po co k³y do pó³mroku, bardzo wygle pojaœnia³o i na jego tle fotografie s¹ inspirowane w³aœciwie to robi, prawdo- raŸnie zobaczy³em oblicze
pojawi³ siê ogromny wize- przez ludzi uduchowionych, podobnie otrzymuje pod- m³odej kobiety. Najpierw by³
runek Jezusa Chrystusa.
to jedynie zaŒwietlista postaæ ubrana by³a
rys, ale z ka¿d¹
na bia³o i mia³a roz³o¿one
chwil¹ dostrzeramiona, jakby w geœcie
ga³em wiêcej
b³ogos³awieñstwa.
szczegó³ów. To
Zbiorowa halucynacja?
by³a straszna
Cud? Tak zwana simulatwarz. Obca –
kra? Wyjaœnijmy: simulakra
i jakoœ dziwnie
to wystêpowanie zwodnijasna, niezwyczych efektów wizualnych,
kle jasna. Potworzonych przez cienie,
tem pojawi³y
liœcie, fakturê pod³o¿a albo
siê jeszcze
uk³ad chmur.
inne – ludzi
starych i dzieW przypadku, o jakim
ci, wszystkie
mowa, wizerunku Jezusa nie
sfotografowano. Zdarza siê
zrodzone w cejednak, ¿e takie cudowne
Postaæ Chrystusa sfotografowana mencie pod³oz okna samolotu
gi.
obrazy zostaj¹ utrwalone na
kliszy. Do najbardziej znaProfesor
Hans Bender,
nych zdjêæ tego rodzaju
znany nienale¿y Chrystus w œniegu –
obraz rozpowszechniany od obdarzonych swego rodzaju œwiadomie sygna³ o bliskiej miecki parapsycholog zajmukilkudziesiêciu lat. Istnieje darem czy te¿ charyzm¹. Do aktywacji psychokinetycznej. j¹cy siê zjawiskiem, przyjekilka opowieœci o tym, gdzie takich postaci nale¿a³a nie- Oczywiœcie w przypadku cha³ do Hiszpanii rok po
i w jakich okolicznoœciach w¹tpliwie Veronica Leuken, wyobra¿eñ o treœci religij- ukazaniu siê pierwszych
ow¹ fotografiê wykonano. zwana jasnowidz¹c¹ z Bay- nej owo zdalne oddzia³ywa- twarzy. Nie mia³ ¿adnych
Najczêœciej jednak mówi siê, side. Ta nie¿yj¹ca ju¿ pro- nie – wp³ywanie umys³em w¹tpliwoœci, ¿e zjawisko to
¿e zdjêcie zrobi³ pewien rokini gorliwie rozpowszech- na materiê – mo¿e nabraæ jest autentyczne; nazwa³ je
mê¿czyzna przez iluminator nia³a zdjêcia z cudownymi charakteru masowego: t³um nawet najwa¿niejszym zjasamolotu, gdy maszyna prze- wizerunkami Jezusa i Maryi, wyczekuj¹cy cudu byæ mo¿e wiskiem paranormalnym XX
latywa³a nad szczytami Alp. które sama wykona³a.
jest w stanie go stworzyæ. wieku. Z jego obserwacji
W³aœnie wówczas w pewCzy powstawanie podob- Mo¿liwe te¿, ¿e wizja jed- p³ynie niezwykle interesuj¹nym momencie coœ kaza³o nych zdjêæ to jedynie foto- nej osoby natychmiast udzie- cy wniosek. Otó¿ Bender zamu nacisn¹æ migawkê.
grafowanie przypadkowych la siê innym. Je¿eli mo¿na uwa¿y³, ¿e ka¿dy, kto wpaWizerunek, opublikofotografowaæ halucynacje trywa³ siê w oblicza na cewany po raz pierwszy w
wzrokowe – jak udowod- mencie pod³ogi, postrzega³
1958 roku, zyska³ tak
ni³ to zespó³ dr. Giena- je nieco inaczej. W podobogromn¹ popularnoœæ, ¿e
dija Krochalewa w latach nie ró¿ny sposób ludzie pogazeta „Sundey People”
70. – to i halucynacje strzegaj¹ cuda religijne: w
drukowa³a go potem jeszzbiorowe mog³yby zostaæ szczegó³ach ich relacje zwycze wielokrotnie na ¿yczeutrwalone na noœniku. kle siê ró¿ni¹.
nie czytelników.
Przedziwny cud fotoStanowi³yby wtedy doW latach 60. natowód. Dowód, owszem - graficzny odkryto w latach
miast jeden z wychodz¹20. przy okazji oglêdzin
ale na co?
cych w Kentucky dzienobrazu Matki Boskiej z GuTWARZE
ników opublikowa³ zdjêSPOD CEMENTU
cie Chrystusa w chmurach, który udziela b³ogoInteresuj¹cy przyk³ad
s³awieñstwa. Dziennikadziwnych wizerunków,
rze utrzymywali, ¿e fotoktóre da³y siê sfotografografiê przekaza³ im cz³o- Jedna z twarzy, które pojawi³y siê na waæ, dostarcza incydent
nek za³ogi amerykañskie- posadzce w andaluzyjskiej wsi Belmez z lat 70. który mia³ miejgo bombowca i ¿e zostasce w Hiszpanii, w an³a ona zrobiona podczas uk³adów chmur, które dla daluzyjskiej wsi Belmez. Na
wojny w Korei.
obserwatora uk³adaj¹ siê w kuchennej posadzce w
Chrzeœcijanie nie maj¹ rozpoznawalny kszta³t? Nie- domu Marii Gomez Pereiry
monopolu na ten rodzaj którzy badacze s¹dz¹, ¿e w nieoczekiwanie pojawi³y siê
cudownych zdjêæ. W 1982 takich sytuacjach w grê wówczas podobizny ludzkich
roku w obiegu pojawi³a siê wchodzi psychokineza, tak twarzy. Zza cementu prze-

R

adelupe – o czym wielokrotnie pisano. Fotograf Alfonso Gonzales zauwa¿y³,
¿e w namalowanych na
p³ótnie oczach Maryi mo¿na dostrzec jakieœ postacie.
Badania wykonane w latach 80. dostarczy³y znacznie wiêcej szczegó³ów. Za
pomoc¹ mikroskopii elektronowej i komputerów
ustalono, ¿e w Ÿrenicach
oczu podobizny Matki Boskiej z Guadelupe widoczne jest odbicie sceny, jaka
rozegra³a siê w domu biskupa przed 450 laty: zidentyfikowano trzy postacie oraz czteroosobow¹ rodzinê. Jedn¹ z owych postaci jest Indianin Juan
Diego, kanonizowany przez
Jana Paw³a II.
Jakie zjawisko umo¿liwi³o wykonanie tej historycznej fotografii? Badaj¹cy jej
fenomen Francis Johnson
tak komentuje niezrozumia³e
z punktu widzenia fizyki wydarzenia: „Zupe³nie jakby
p³ótno by³o przygotowan¹ do
zrobienia zdjêcia kolorow¹
klisz¹, na której Matka Boska – choæ niewidoczna dla
ludzkiego oka – sfotografowana zosta³a dok³adnie w
momencie, gdy Juan Diego
odzwierciedli³ siê w jej
oczach. Nale¿y tu jednak
dodaæ, ¿e prawdopodobnie
Matka Boska by³a widoczna
dla oczu przysz³ego œwiêtego tak, jak jest widoczna dla
wszystkich, którym siê objawia”.

PYTANIA
BEZ ODPOWIEDZI
Nie wnikaj¹c w delikatn¹ materiê wiary i Ÿród³a podobnych doœwiadczeñ,
bez wiêkszego ryzyka mo¿na za³o¿yæ, ¿e subiektywna
rzeczywistoœæ prze¿ywanych
objawieñ jest rodzajem doœwiadczeñ namacalnych. To

znaczy, ¿e cz³owiek, ca³y
jego organizm, podlega tego
rodzaju doznaniom, jakby
naprawdê obcowa³ z istot¹
bosk¹.
Wychodzi wiêc na to,
¿e doznania pozazmys³owe
mog¹ spowodowaæ zmys³owe skutki. Czasem tak realistyczne, ¿e rejestrowane
przez zmys³y wzroku, s³uchu, dotyku czy wêchu. Klisza fotograficzna mo¿e zaœ
te quasi-materialne wytwory
utrwaliæ, zatrzymaæ w kadrze coœ, co jest bardziej
ulotne ni¿ nasza myœl.
W 1898 roku salezjanin
o. Noguier de Malijay uzyska³ pozwolenie od króla
Humberta I, by z pomoc¹
fotografii uzyskaæ jak najwierniejsz¹ kopiê Ca³unu
Turyñskiego. Do wykonania
fotografii zaanga¿owano fotografika-amatora Secondo
Pia. Po zrobieniu zdjêcia Pia
w³o¿y³ kliszê do wywo³ywacza i obserwowa³ wy³anianie siê konturów. Trudno
mu by³o powstrzymaæ zdumienie, gdy zamiast niewyraŸnych zarysów negatywowych, ujrza³ pozytyw sylwetki mê¿czyzny!
Ca³un, który okaza³ siê
byæ doskona³ym negatywem,
poprzez odkopiowanie ujawni³ faktyczn¹ podobiznê fotograficzn¹. Pamiêtajmy jednak, ¿e jest to fotografia datowana przynajmniej na œredniowiecze, a wiêc wieleset
lat wczeœniej, zanim ktokolwiek w ogóle móg³ wyobraziæ sobie utrwalania podobn¹
technikê obrazów.
W jaki sposób powsta³
ten niezwyk³y wizerunek? I
jaka energia by³a w stanie
utrwaliæ go na p³ótnie, niczym na œwiat³oczu³ej emulsji? Na te pytania do dziœ
nikt nie potrafi udzieliæ sensownej odpowiedzi.
AW
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TAJEMNICE I ZAGADKI
S³ynne fa³szerstwa, oszustwa i skandale
wydawnictwo: Bellona
cena: 39 z³
Dzieje dawne i najnowsze obfituj¹ w fa³szerzy i
fa³szerstwa, w rozmaitych oszustów i hochsztaplerów, w kanty i skandale. Autor przedstawia
16 takich afer ze œwiata sztuki, archeologii i literatury. Co siê kry³o za sfabrykowaniem „brakuj¹cego ogniwa” ewolucji? W jaki sposób oty³y londyñski plebejusz szukaj¹cy przygód
w Australii zdo³a³ przekonaæ opiniê publiczn¹, ¿e jest m³odym angielskim arystokrat¹, który zagin¹³ bez wieœci w 1854 roku?
Wielkie zagadki przesz³oœci
wydawnictwo: Bellona
cena: 27 z³
Historia ludzkoœci jest pe³na tajemnic, co zrêcznie wykorzysta³ autor niniejszej ksi¹¿ki. Wydarzenia od staro¿ytnoœci po XX wiek odbywa³y
siê albo przy otwartej kurtynie, albo by³y pilnie
strze¿one. Gdyby nie praca archeologów, nie wiedzielibyœmy, ¿e
w kamiennym bloku z okresu karbonu znaleziono wmurowan¹
weñ z³ot¹ niæ. Wiele tajemnic skrywaj¹ zimne przestrzenie dalekiej Pó³nocy, dziewicza przyroda Ameryki Po³udniowej, bezkresne tereny Rosji. Kto zbudowa³ wielkie pos¹gi na Wyspie Wielkanocnej, gdzie siê podzia³a Atlantyda, a gdzie Arka Noego?
Pytañ jest wiele, wiele te¿ bywa odpowiedzi
Cuda, zagadki, sekrety, niewyjaœnione zdarzenia
wydawnictwo: Bellona
cena: 33 z³
Autorka przedstawi³a ró¿nego rodzaju zagadki intryguj¹ce wspó³czesnych ludzi. Siêgnê³a
zarówno do tak „klasycznych” kwestii jak zaginiêcie Atlantydy, umiejscowienie Ogrodu
Edeñskiego, czy natura œw. Graala, pokazuj¹c je w nowym i mo¿liwie pe³nym œwietle, jak i do nowych zjawisk, które zaczê³y byæ
odnotowywane dopiero w XX wieku. Omawiaj¹c ka¿de z nich
Farrington stara siê zachowaæ obiektywizm, oddaj¹c g³os zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom danej teorii.

Atlantyda. Tajemnica zaginionych kontynentów
wydawnictwo: Bellona
cena: 27 z³
Wiele Ÿróde³ literackich i liczne ustne tradycje przekaza³y dramatyczne wspomnienia koñca pradawnej tajemniczej cywilizacji Morza,
któr¹ oficjalna nauka i historia ignoruj¹, uparcie
zaprzeczaj¹c jej istnieniu. Pomimo to, fascynacja mitem Atlantydy i innych zaginionych kontynentów, zatopionych wskutek wstrz¹sów geologicznych, od dawna towarzyszy dziejom cz³owieka.
Niezwyk³e tajemnice zaginionych skarbów
wydawnictwo: Bellona
cena: 25 z³
Wyj¹tkowo ciekawa pozycja zawieraj¹ca opowieœci o œwiecie pe³nym bogactw i tajemnic,
bêd¹ca zarazem u¿ytecznym przewodnikiem
dla poszukiwaczy skarbów. Ksi¹¿ka opowiada
o stwierdzonych i udokumentowanych skarbach, które z ró¿nych
powodów dzisiaj s¹ zaginione. Przepad³y czêsto ca³kiem niedawno, jak tego dowodzi choæby historia tajnej bazy hitlerowskich
okrêtów podwodnych na wyspie Fuerteventura. W samej Europie na wydobycie czekaj¹ m. in.: olbrzymi zbiór sreber sto³owych
ksiêcia elektora bawarskiego Maksymiliana I, skarby koronne
Jana bez Ziemi, znalezione w XIX wieku (i znowu zaginione) w
po³udniowej Francji skarby Ludwika IX.
Najwiêksze tajemnice spraw mrocznych,
upiornych i niewyjaœnionych
wydawnictwo: Bellona
cena: 25 z³
Ksi¹¿ka zawiera zbiór niewyjaœnionych spraw,
wydarzeñ oraz incydentów w historii ludzkoœci
zgrupowanych w odrêbne kategorie. S¹ tu wybryki natury, tajemnicze potwory i niewyjaœnione znikniêcia, zagubione œwiaty, najs³ynniejsze duchy, widma i upiory, zagadki
dotycz¹ce kosmosu, dziwaczne zwierzêta, przybysze z innych
œwiatów, ponadludzkie moce. Opisom towarzysz¹ czêsto unikatowe fotografie.

NA WAKACJE

Jura Krakowsko-Czêstochowska
wydawnictwo: Bezdro¿a
cena: 29,90 z³
To kraina niemal baœniowa, przystrojona niebotycznymi ska³ami i malowniczymi ruinami
warowni – Orlich Gniazd, które niegdyœ broni³y tego terenu. To
tak¿e mekka dla mi³oœników wspinaczki ska³kowej i groto³azów
– tu zaczynali najwybitniejsi polscy alpiniœci i speleolodzy. Jura
jest te¿ wymarzonym miejscem do jazdy na rowerach górskich,
przeja¿d¿ek konnych oraz uprawiania narciarstwa biegowego.
Maroko - w labiryncie orientalnych medyn
wydawnictwo: Bezdro¿a
cena: 49,90 z³
Maroko to Afryka w ca³ym swym bogactwie:
panuj¹ca tu od wieków kultura islamu wprowadza w œwiat orientalnych barw i zapachów,
przepiêknie zdobionych meczetów, tajemniczych medyn i gwarnych suków. Urokliwe muzu³mañskie miasta
otaczaj¹ wynios³e grzbiety Atlasu, gor¹ce piaski pustyni, doliny
i oazy z glinianymi wioskami oraz oczywiœcie b³êkit oceanu.
Kreta, Rodos, Santorini
wydawnictwo: Bezdro¿a
cena: 24,90 z³
To najciekawsze z greckich wysp. Coœ dla
siebie znajd¹ tu zarówno wielbiciele muzeów,
jak i amatorzy beztroskiego wylegiwania siê
w s³oñcu. Œlady wspania³ej przesz³oœci – minojskie pa³ace, zamki rycerzy œw. Jana czy
weneckie twierdze – s¹siaduj¹ ze wspania³ymi pla¿ami, górami, a nawet sto¿kiem prawdziwego wulkanu!
Bajkowe krajobrazy (Santoryn uwa¿a siê za jedno z najpiêkniejszych miejsc na œwiecie), wyborne jedzenie (kuchnia kreteñska jest jedn¹ z najsmaczniejszych i najzdrowszych w Europie) i ¿yczliwi wyspiarze sprawiaj¹, ¿e mo¿na siê tu poczuæ
jak w raju.

TAJEMNICZA

MROCZNA HISTORIA
Najwiêksze i prze³omowe bitwy I wojny œwiatowej
wydawnictwo: Bellona
cena: 26 z³
Znakomicie napisana, przeznaczona dla szerokiego odbiorcy historia bitew I wojny œwiatowej,
które w sposób bezpoœredni wp³ynê³y na ostateczny wynik wojny. W ka¿dej zastosowano prze³omow¹ dla póŸniejszych czasów innowacjê strategiczno-techniczn¹
(np. u¿ycie czo³gów, samolotów, gazów truj¹cych, nowe sposoby
taktyczne itp.) W ksi¹¿ce znajduj¹ siê opisy tak fascynuj¹cych bitew
jak: pod Ypres, nad Marn¹, Somm¹, pod Passchendaele.
Rycerze Boga
wydawnictwo: Bellona
cena: 29 z³
Rycerski su³tan Saladyn, piêkna królowa Sybilla, owiani tajemnic¹ templariusze... Dzieje
krain podbitych w XI wieku przez Europejczyków na Bliskim Wschodzie s¹ jak baœnie z tysi¹ca i jednej nocy. Bajka dobiega jednak koñca po kilkudziesiêciu latach œwietnoœci, gdy chrzeœcijañskie królestwa, ksiêstwa,
hrabstwa i baronie zaczynaj¹ siê kruszyæ; agonia potrwa do pocz¹tków XIV wieku. Ksi¹¿ka bada okolicznoœci i uwarunkowania,
w których dosz³o do prze³omu - bitwy pod Hittin w 1187 roku, gdy
Saladyn po raz pierwszy zada³ druzgoc¹c¹ klêskê intruzom z
Europy i zapocz¹tkowa³ stopniowy upadek pañstw krzy¿owych.
Odessa - tajna organizacja essesmanów
wydawnictwo: Bellona
cena: 32 z³
„Odessa” to tajna i legendarna organizacja
by³ych esesmanów - wielokrotnie opisywana w
literaturze sensacyjnej, m.in. przez F. Forsytha.
Docieraj¹c do prawdy o organizacji, autor oddzieli³ naros³e przez lata mity od bezspornych faktów.
Najwiêksze b³êdy w wojnach polskich
wydawnictwo: Bellona
cena: 25 z³
Dlaczego stoj¹ca u szczytu potêgi Rzeczpospolita szlachecka dozna³a upokarzaj¹cych pora¿ek w walce z buntuj¹cymi siê Kozakami
Bohdana Chmielnickiego?. Jakie okolicznoœci
doprowadzi³y do klêski wojsk polskich w trzydniowej bitwie pod
Warszaw¹ ze Szwedami w 1656 r.? Czy mo¿na by³o wygraæ bitwê pod Maciejowicami? Ksi¹¿ka Romualda Romañskiego ukazuje znaczenie b³êdów polskich dowódców, które doprowadzi³y
do militarnych klêsk i zawa¿y³y na losach pañstwa.
Tajna wiedza zakazanych zwi¹zków, stowarszeñ i kultów
wydawnictwo: Bellona
cena: 32 z³
Obok historii „oficjalnej” istnieje równie¿ tajny
jej nurt, którego si³¹ sprawcz¹ s¹ zwi¹zki i stowarzyszenia. Nale¿y do nich wolnomularstwo,
ale tak¿e nastêpcy zakonu templariuszy, illuminaci oraz pogrobowcy mrocznych kultów nazistowskich.
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NA RATUNEK ZDROWIU
Apteka natury
wydawnictwo: AWM
cena: 35,50 z³
Zdrowie jest dla nas podstaw¹ pogody ducha,
sukcesów, a przede wszystkim poczucia dobrze prze¿ytego ¿ycia, ¿ycia, które zosta³o
dane nam tylko jeden raz. Lekarka-naturalistka stworzy³a kompleksowy poradnik dla zdrowych, pragn¹cych
utrzymaæ zdrowie do póŸnych lat ¿ycia, i dla chorych, którzy chc¹
odzyskaæ sprawnoœæ. W jednym opracowaniu znalaz³o siê wiele metod wywodz¹cych siê z ró¿nych kultur i tylko od czytelnika
zale¿y wybór najw³aœciwszej dla niego.
Cukrzyca
wydawnictwo: AWM
cena: 17 z³
Doœwiadczona terapeutka w zakresie medycyny niekonwencjonalnej zajmuje siê chorobami przemiany materii. Ksi¹¿ka opisuje alternatywne metody leczenia cukrzycy, które
maj¹ zachêciæ osoby chore do podjêcia terapii umo¿liwiaj¹cej
stopniowe zmniejszanie dawek insuliny. Podstawowym warunkiem osi¹gniêcia tego celu jest terapia ca³oœciowa. Pacjenci
powinni zmieniæ swój dotychczasowy tryb ¿ycia i aktywnie
uczestniczyæ w leczeniu.
Uzdrawiaj¹ca moc umys³u
wydawnictwo: Limbus
cena: 17 z³
Czujesz siê s³aby, mo¿e wrêcz chory, gaœniesz
w oczach swoich i w oczach innych, brak ci si³y
¿ycia? W ksi¹¿ce tej znajdziesz informacje, które nale¿y dopasowaæ do w³asnej sytuacji, aby
mog³y przynieœæ efekty. Zasady i æwiczenia tu
opisane by³y sprawdzane na przestrzeni wielu lat, a wyniki uzyskane przez pacjentów zosta³y dok³adnie i wielokrotnie zbadane. Æwiczenia te nawi¹zuj¹ce do uzdrawiaj¹cych praktyk Indian
i Tybetañczyków, zmieni¹ twe ¿ycie i pomog¹ w samodoskonaleniu dziêki uzdrawiaj¹cej mocy.
South Beach - program dla serca
wydawnictwo: Rebis
cena: 25 z³
Choroby serca stanowi¹ jedn¹ z g³ównych
przyczyn zgonów w przypadku obojga p³ci.
Szokuj¹cy fakt jest taki, ¿e wiêkszoœci ataków
serca i udarów da³oby siê zapobiec dziêki wiedzy medycznej, jak¹ ju¿ posiadamy. A jednak tak siê nie dzieje!
W ramach tej osobistej i zaanga¿owanej ksi¹¿ki doktor Arthur
Agatston, który pomóg³ ju¿ milionom ludzi odkryæ zdrowy tryb
¿ycia, staje siê orêdownikiem rewolucji w dziedzinie prewencji
chorobób serca, która pomo¿e jej czytelnikom w dos³ownym
sensie ratowaæ swoje ¿ycie. Na czteroczêœciowy program South
Beach na rzecz ochrony serca sk³adaj¹ siê:
- dieta zdrowa dla serca
- utrzymywanie sprawnoœci fizycznej zdrowej dla serca, obejmuj¹ca æwiczenia na wytrzyma³oœæ i prawid³ow¹ postawê
- najnowsze metody badania krwi i serca
- œrodki nasercowe, w razie koniecznoœci

TYLKO DLA ODKRYWCÓW
Z astrologi¹ pod rêkê
wydawnictwo: KOS
cena: 26 z³
O wszystkich znakach i nie tylko: czy horoskop
ma wp³yw na zdrowie, kulinarne przysmaki?
Co i jak gotuj¹ zodiakalne znaki, kupujemy
prezent dla znaków zodiaku, astrologiczny katalog szefów, cykle ¿ycia pod wp³ywem planet. Jeœli usi¹dziesz
wieczorem na parapecie swojego okna i spojrzysz na rozgwie¿d¿one niebo, pamiêtaj, ¿e gdzieœ tam w oddali miêdzy
gwiazdami wiruj¹ na swych orbitach planety. SprawdŸ, jak wp³ywaj¹ na twoje ¿ycie...
¯ycie w harmonii z rytmem Ksiê¿yca
wydawnictwo: KOS
cena: 35 z³
Faza Ksiê¿yca, pozycja zajmowana przez Ksiê¿yc w znaku Zodiaku posiada przemo¿ny wp³yw
na ludzkie ¿ycie. Wybór w³aœciwego momentu
postêpowania czêstokroæ decyduje o sukcesie albo pora¿ce. Autorzy wychowali siê w œrodowisku, w którym wiedza ta pozosta³a
przez stulecia ¿ywa i jako pierwsi zaprezentowali j¹ milionom ludzi. W ksi¹¿ce znajdziecie rady dotycz¹ce m.in. lecznictwa holistycznego, zdrowego od¿ywiania siê, skutecznych sposobów wykonywania prac w gospodarstwie domowym, pracy w ogrodzie i
na polu – bez u¿ycia chemii i nawozów sztucznych.
Œwietlista si³a anio³ów z kartami
wydawnictwo: KOS
cena: 65 z³
Anio³y towarzysz¹ nam od pocz¹tku dziejów.
Jeœli tylko tego zapragniemy, staj¹ siê naszymi przewodnikami na drodze do doskonalenia
– swojego ¿ycia i siebie samych. 56 opisanych
tutaj anio³ów, formu³y anielskich przywo³añ i modlitw, opisy rytua³ów, jak równie¿ do³¹czone do ksi¹¿ki karty i metody ich uk³adania s³u¿¹ przywo³ywaniu anielskich si³ do naszego ¿ycia i aktywowaniu ich energii. W ten sposób anio³y zaczynaj¹ w nas dzia³aæ, a my – wziêci pod ich skrzyd³a – rozwijamy w sobie nowe
zdolnoœci i doznajemy g³êbi duchowego oœwiecenia, zdobywaj¹c nowe p³aszczyzny egzystencji w aurze mi³oœci.
Szaman miejski
wydawnictwo: KOS
cena: 30 z³
Teraz, nawet jeœli nie mo¿esz wybraæ siê na
pustkowie, ani podj¹æ d³ugotrwa³ej nauki u
mistrza, mo¿esz nauczyæ siê praktykowaæ
sztukê szamanizmu. Przystosowany do dzisiejszego œwiata w
niepowtarzalny sposób, hawajski szamanizm pod¹¿a œcie¿k¹
³owcy przygód, wprowadzaj¹c zmiany poprzez mi³oœæ i wspó³pracê – w odró¿nieniu od powszechnie znanej œcie¿ki wojownika,
która k³adzie nacisk na samotne poszukiwania i zwyciê¿anie
dziêki sile. Ten pierwszy praktyczny podrêcznik stosowania staro¿ytnej sztuki uzdrawiania w naszym wspó³czesnym ¿yciu pozwoli ci dowiedzieæ siê, jak interpretowaæ i zmieniaæ swoje sny,
uzdrawiaæ siebie, swoje zwi¹zki i otoczenie, przepowiadaæ przysz³oœæ z szamañskich kamieni, przeprowadzaæ potê¿ne rytua³y,
wp³ywaæ na rzeczywistoœæ.
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czerwiec

Maturalne dylematy

BARAN
Nie jesteœ nieudacznikiem, a jednak czasami robisz potworne g³upoty.
Praca: przemyœl dok³adnie swój nastêpny krok, ¿ebyœ nie musia³ go ¿a³owaæ. Sam czêsto jesteœ autorem nerwowych sytuacji.
Mi³oœæ: têsknota pomo¿e ci zobaczyæ w partnerze to, czego nie widzisz na co dzieñ.
Postaraj siê zrobiæ dla was coœ szczególnego.

Matematyka:
Udowodnij, stosuj¹c odpowiednie za³o¿enia, w dowolnym zbiorze kwadratów
mo¿na wskazaæ trójk¹tny
okr¹g o co najmniej dwóch
œrodkach.

BYK
Musisz opanowaæ swój rozszala³y temperament. Inaczej bêdzie Ÿle.
Praca: nie rób niczego na si³ê, bo bêdziesz musia³ zaczynaæ od pocz¹tku.
Mi³oœæ: bez ciebie wasz zwi¹zek straci³by na uroku - spróbuj jednak czêœciej uœmiechaæ siê do najbli¿szych.

Biologia:
Na przyk³adzie kole¿anki/kolegi przedstaw podstawowe funkcje uk³adu rozrodczego ssaków.

Geografia:
Wyka¿, ¿e najkrótsza
droga prowadzona z Kaliningradu do Moskwy wiedzie
przez polski korytarz tranzytowy i nie przechodzi
przez Bia³oruœ ani Litwê.

Chemia:
Za pomoc¹ dro¿d¿y,
wody i cukru wyka¿ substytucyjnoœæ przemys³u mono-

BLI•NIAK
Jesteœ rozkapryszony jak ma³y dzieciak. Pomó¿ innym, którzy na ciebie
licz¹. Dobro wróci z podwójn¹ si³¹.
Praca: jedno dobre s³owo mo¿e zdzia³aæ wiêcej ni¿ tysi¹ce gestów.
Mi³oœæ: jest niedaleko od ciebie. B¹dŸ bardziej otwarty.
polowego w Polsce. Uwaga:
za³ó¿, ¿e przemys³ winiarski i siarkowy s¹ komplementarne.

Wiedza
o spo³eczeñstwie:
Wyka¿, na podstawie wybranych przyk³adów z ¿ycia
gospodarczego (powodzie, in-

wazja Talibów w Klewkach,
samoistny opad radioaktywny
ze z³ó¿ uranu w Górach Sowich), ¿e Leszek Balcerowicz
musi odejœæ.

Historia:
Oceñ wp³yw Andrzeja
Leppera na ruchy narodowowyzwoleñcze Mulatów w
Polsce.

Jak zarobiæ, by siê nie narobiæ i nie podejmowaæ ryzykownych
inwestycji? Wykorzystaj swoje cia³o i zgarnij kasê – wyjaœnia
serwis Divine Caroline

Wszystko na sprzeda¿
W³osy to towar po¿¹dany w
przemyœle fryzjerskim. Wykorzystuje siê je do produkcji peruk czy do przed³u¿ania w³osów. Najwiêkszy internetowy
„sklep z w³osami” Hairtrader
przyjmie ka¿d¹ czuprynê, która
nie by³a utleniana, poddana
trwa³ej ondulacji, malowana,
rozjaœniana, czy prostowana
œrodkami chemicznymi. Hairtrader za 60-centymetrowe w³osy gotów jest zap³aciæ nawet 2,5
tys. dolarów amerykañskich.
Polskie skupy w³osów za kilogram 20-centymetrowych kosmyków p³ac¹ przynajmniej
200 z³. Za w³osy d³ugie na co
najmniej 55 cm ceny siêgaj¹
ponad 2 tys. z³.

ZAP£AC¥ ZA SIKANIE
Na sprzeda¿ mo¿na wystawiæ tak¿e swój… mocz.
To towar po¿¹dany przez
tych, którzy czuj¹ siê niepewnie przed testami narkotykowymi, na jakie zwykle wysy³aj¹ ich pracodawcy. W USA
osoby uzale¿nione od alkoholu czy narkotyków, za nieska¿ony mocz p³ac¹ oko³o
200 dolarów.
W internecie dostêpny
jest nawet specjalny zestaw,
dziêki któremu mo¿na wyprowadziæ „fa³szywy” mocz
prosto do pojemnika, który
trafi do laboratorium. Taki
zestaw, to koszt 80 dolarów.

CHODZ¥CA REKLAMA
Mo¿na tak¿e zarobiæ,
staj¹c siê chodz¹c¹ powierzchni¹ reklamow¹. Firma Globat ju¿ w 2006 roku
wynajê³a szyjê mieszkañca
Pensylwanii. 27-letni Robert
Reames nosi tatua¿ z adresem globat.com. Za pieni¹dze z tego kontraktu kupi³
sobie nowy samochód.
MAMA SPRZEDA MLEKO
Roœnie liczba amerykañskich banków mleka, gdzie
mo¿na sprzedaæ lub kupiæ
mleko matki. Za 3 litry p³ynu z kobiecych piersi trzeba zap³aciæ oko³o 200 dolarów. Pokarmem zainteresowane s¹ przede wszystkim
matki, których dzieci nie
chc¹ piæ mleka z butelki.
KRWAWE PIENI¥DZE
Nie brakuje te¿ banków
krwi. W USA dawcy krwi
dostaj¹ oko³o 50 dolarów
(110 z³). By znaleŸæ najbli¿szy bank plazmy krwi, wystarczy odwiedziæ stronê
Blood Banker. Serwis ten poinformuje te¿, jak czêsto mo¿esz oddawaæ swoj¹ krew.

RAK
Odetchnij z ulg¹, bo wszystkie komplikacje s¹ ju¿ za tob¹. Przyszed³ czas
triumfu i odbierania gratulacji.
Praca: wyjaœnij szefowi swoje bol¹czki. Na pewno pomo¿e ci je rozwi¹zaæ.
Musisz w koñcu komuœ zaufaæ.
Mi³oœæ: Za bardzo przejmujesz siê ziemskimi problemami i przejmujesz tym, co nie istotne. Skup siê tylko na sobie i partnerze.
LEW
S³oñce œwieci jasno tylko dla tych, co nie mru¿¹ oczu w jego blasku.
Praca: wyjdŸ zza biurka i odetchnij œwie¿ym powietrzem.
Mi³oœæ: Przychodzi czas na wielkie uczucie, które rozkwitnie pe³n¹ moc¹
dopiero jesieni¹.
PANNA
Nie wiele rzeczy zwraca twoj¹ uwagê. Z niewiadomych powodów skupiony jesteœ tylko na sobie. Spróbuj to jak najszybciej zmieniæ.
Praca: Nie traæ czasu na odpoczynek.
Mi³oœæ: Nie zapominaj o uczuciu, które nie powinno zamieniæ siê w przyzwyczajenie.
WAGA
Zapomnij o innych, skup siê tylko na sobie i przyjemnoœciach.
Praca: Dosyæ marudzenia i niesnasek. Koledzy w pracy s¹ ci przychylni,
nawet jeœli w to niewierzysz.
Mi³oœæ: Ostatnie tygodnie nie nale¿a³y do romantycznych. WeŸ sprawy w swoje rêce i
spraw, ¿eby wasz zwi¹zek odrodzi³ siê z popio³ów.
SKORPION
Nie zale¿y ci na przyjacio³ach, mimo ¿e bez nich ¿yje ci siê o wiele gorzej.
Praca: wszystko u³o¿y siê tak, jak sobie zaplanowa³eœ.
Mi³oœæ: potrzebujesz, aby ktoœ obdarzy³ ciê gor¹cym i niepowtarzalnym uczuciem. Na twojej drodze pojawi siê szansa stworzenia czegoœæ niepowtarzalnego.
STRZELEC
Uwa¿aj nie tylko na s³owa, ale równie¿ na czyny, które mog¹ raniæ bardziej ni¿ strza³a.
Praca: nic nie zmieniaj, bo w³aœnie osi¹gn¹³eœ stan idealny.
Mi³oœæ: przestañ myœleæ tylko o sobie. To jest nudne!
KOZIORO¯EC
£ap ka¿d¹ szczêœliw¹ chwilê do rêkawa. Postaraj siê zaraziæ innych swoim dobrym samopoczuciem.
Praca: zapomnij na chwilê o obowi¹zkach. Nic z tego powodu siê nie stanie. Potrzebujesz kilka dni urlopu.
Mi³oœæ: twój dobry gest wróci do ciebie rykoszetem, wiêc nie stroñ od dobrych uczynków.
WODNIK
Idziesz do przodu nie ogl¹daj¹c siê za siebie. Mo¿e to nie jest najlepszy
pomys³ na przysz³oœæ.
Praca: daj z siebie wszystko. Op³aci siê.
Mi³oœæ: nie roztkliwiaj siê nad sob¹. Po co?!
RYBY
Zamknij oczy i zastanów siê, czego naprawdê potrzeba ci do szczêœcia.
Praca: uderz w stó³ i konsekwentnie zmierzaj do celu.
Mi³oœæ: wyjdŸ ze swojej norki, a mo¿e spotkasz kogoœ, kto zawróci ci w g³owie?

Z RÓ¯NYCH STRON
Historia Browaru Namys³ów
na beczkach

N

Artystyczna promocja Opolszczyzny

Ekscytuj¹ce lato w ESKA TV

Opolski zespó³ „Tadeusz
Pabisiak Trio” powróci³
ze stolicy Bawarii, gdzie
wzi¹³ udzia³
w 4-dniowej imprezie
festiwalowej
„Jazz i polityka”.
Jeden dzieñ poœwiêcono
jazzowi w Polsce.

Eska TV, najbardziej muzyczna telewizja w Polsce
przygotowuje letnie niespodzianki dla swoich widzów. W
czasie kiedy telewizje ograniczaj¹ ramówki, ESKA TV przeprowadzi zmasowany atak nowoœci.
„Nie mogê zdradziæ co szykujemy, bo nie by³oby niespodzianki” – tajemniczo mówi Igor
Nurczyñski, dyrektor programowy i szef projektu ESKA TV.
Jednoczeœnie przyznaje, ¿e
fani dobrej muzyki, œwietnych
teledysków i exluzywnych wywiadów i filmików realizowanych na tegorocznej trasie Hitów Na Czasie oraz Hit Festiwalu powinni byæ zadowoleni.
Oczywiœcie poza nowoœciami na antenie nie zabraknie zarówno rozgrzewaj¹cych
klipów na bardziej deszczowe
dni jak i ch³odz¹cych na te najbardziej upalne. Lato w ESKA
TV bêdzie naprawdê gor¹ce,
nie tylko dziêki muzyce ale tak-

Pabisiak
w Monachium

Zamek pe³en piwa
ie ka¿dy wie, ¿e zaledwie 40 km od Wroc³awia, wœród bujnej zieleni lasów, pomiêdzy licznymi
dworkami, parkami i jeziorkami kryje siê jeden z najstarszych browarów w Europie,
bêd¹cy jednoczeœnie unikatowym œredniowiecznym zamkiem, goszcz¹cym niegdyœ
wiele koronowanych g³ów,
m.in. Wielkiego IV, Kazimierza
Wielkiego i W³adys³awa Jagie³³ê.
Historia zamku i browaru s¹
ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane. Pierwotna drewniana twierdza, zbudowana w 1312 r. wyprzedza swoim powstaniem browar o jedyne 9 lat. Z 1321 r. bowiem pochodz¹ pierwsze
wzmianki opisuj¹ce s³odowniê i
warzelniê w Namys³owie. Z biegiem czasu zamek rozbudowywano i ulepszano: cesarz Karol
IV na miejscu drewnianej twierdzy wzniós³ fortecê z kamienia,
w XV w. powsta³a fosa, dobudowano te¿ wie¿yczki galerii strzelniczej. Niestety, XVII w. z najazdami szwedzkimi i pruskimi przyniós³ kompletne spustoszenie

15

czerwiec
2010

miasta oraz zamku, po którym
zosta³y tylko ruiny. Nie trzeba
by³o jednak d³ugo czekaæ, aby
siedziba ksi¹¿¹t oleœnickich i namys³owskich powróci³a do dawnej œwietnoœci. Jej potencja³, a
tak¿e mo¿liwoœci s¹siedniego
browaru zauwa¿y³ mistrz piwowarski August Haselbach, który
w 1862 roku kupi³ browar za
kwotê 6275 talarów, a 33 lata
póŸniej naby³ ca³y zamek. Od tej
pory rozpoczynaj¹ siê lata œwietnoœci Browaru Namys³ów, który
³¹czy dzisiaj tradycjê z nowoczesnoœci¹. Do wyrobu z³ocistego
napoju u¿ywa siê tam jedynie
krystalicznej wody, która ³¹czona ze s³odem, chmielem jest fermentowana w specjalnych
otwartych kadziach, co pozwala
zachowaæ niepowtarzalny smak
i aromat.
Wa¿ne s¹ tak¿e okolicznoœci powstawania bursztynowego napoju: odpowiednia temperatura, cisza, spokój, pó³mrok…
i oczywiœcie doskonale sterylne
warunki gwarantuj¹ce, ¿e nasz
napój z b¹belkiem bêdzie zawsze doskona³y w smaku.

Dr Ralf-Peter Fuchs z
Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium przedstawi³ historiê jazzu w Polsce w kontekœcie wydarzeñ
politycznych. Wspomnia³ te¿
o najstarszym w regionie
miêdzynarodowym festiwalu
„Jazz Rock Meeting” organizowanym przez Opolskie Towarzystwo Jazzowe.
Grupa „Tadeusz Pabisiak
Trio” wykona³a w³asne opracowania utworów jazzowych, bluesowych i bossanovy takich kompozytorów
jak Duke Ellington, Baden

WER

Powell, Charlie Byrd, czy
Antonio Carlos Jobim, a tak¿e coverów (m.in. z repertuaru zespo³ów The Beatles
i The Eagles).
Pabisiak zaprezentowa³
unikalne, w³asne opracowania jazzowe i oko³o-jazzowe
dzie³ klasycznych takich
kompozytorów jak: Jan Sebastian Bach, Vincente Gomez czy Izaac Albeniz.
Obok lidera, sk³ad jego zespo³u tworz¹: graj¹cy na
gitarze basowej Zbigniew
Towarnicki i perkusista Jaros³aw Korzonek.
Dzia³aj¹cy pod patronatem Opolskiego Towarzystwa
Jazowego zespó³ ”Tadeusz
Pabisiak Trio” istnieje 5 lat.
Poza koncertami w kraju –
w tym udzia³em w miêdzynarodowych festiwalach –
opolski gitarzysta klasyczny
i jazzowy Tadeusz Pabisiak
czêsto koncertowa³ poza granicami – w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Serbii, Austrii,
na Ukrainie i Cyprze oraz
czêsto w Niemczech.
Zaproszenie do wystêpu
w Rationaltheater w ramach
cyklu „Jazz i polityka” jest
konsekwencj¹ sukcesu jaki
zespó³ odniós³ w Monachium we wrzeœniu 2009 r.
na Niemiecko-Polskim Festiwalu Jazzowym.

¿e dziêki temu ¿e letni program
poprowadz¹ w.... letnich strojach prezenterki ESKA TV Joanka, Kaœka i Kinia – potwierdzaj¹ nieoficjalnie osoby zwi¹zane ze stacj¹.
Eska TV jest muzyczn¹
stacj¹ telewizyjn¹, nadaj¹c¹ od
ponad dwóch lat. Pocz¹tkowo
stacja dostêpna by³a w Internecie. W maju 2009 roku zadebiutowa³a na platformie nowej generacji n. Wtedy tak¿e w ramówce stacji pojawi³y siê popularne
obecnie programy (np. ró¿norodne listy przebojów i autorskie
programy prezenterów).
Od momentu satelitarnego
debiutu ESKA TV dynamicznie rozwija siê i zdobywa kolejne rynki. Obecnie dostêpna
jest tak¿e w systemie DVB-H
(cyfrowa telewizja mobilna)
oraz w ponad 40-stu sieciach
kablowych, do których nale¿¹
m.in. UPC, Vectra, Aster,
Toya, Multimedia.
WIR

Z³odzieje
ukradli nawet
papier
toaletowy

MARIUSZ MAJERAN

ODKRYWANIE SMAKÓW Jak po przejœciu
Do wygrania 5 podwójnych zaproszeñ do restauracji Pizza Hut o wartoœci 50
z³ ka¿de! Odpowiedz na pytanie:
Czy do makaronu Tagliatelle Molto Bene dodawane s¹ suszone pomidory?
Podpowiedzi szukaj na stronie www.pizzahut.pl
OdpowiedŸ wyœlij na adres kontakt@panoramaopolska.pl wraz z danymi kontaktowymi (imiê, nazwisko, e-mail, tel.)

³osi mówi¹, ¿e makaron to ich tradycja, ale przede
wszystkim, prawdziwa mi³oœæ. Czy makarony rzeczywiœcie mo¿na pokochaæ? Za
to jak ³¹cz¹ prost¹ formê i
nieograniczone mo¿liwoœci
kompozycji smakowych? Jak
najbardziej tak!

W

Œl¹skie restauracje Pizza
Hut przygotowa³y wyj¹tkow¹
ofertê dla mi³oœników makaronów i wszystkich tych,
którzy otwarci s¹ na poznawanie nowych smaków, ale…
wol¹ ograniczaæ wydatki. W
promocji „Festiwal makaronów” p³ac¹c tylko raz 24,90

z³ za porcjê makaronu ka¿d¹
kolejn¹ otrzymuje siê za darmo! Mo¿na rozsmakowaæ siê
bez ograniczeñ w oferowanych w Pizza Hut smakach
– od klasycznego Spaghetti
Pommodoro, przez oryginaln¹,
„zakrêcon¹” Lasagne Neapoliana , po makarony zapieka-

ne w piecu jak Farfalle o Sero
Mio. Do makaronów dodawane s¹ dwa paluchy chlebowe w prezencie!
Oferta wa¿na jest od
14.06 i obowi¹zuje w œl¹skich restauracjach Pizza Hut:
Katowice, CzeladŸ, Opole,
Rybnik, Czêstochowa.

tornada

Zniszczona instalacja centralnego ogrzewania, powykrêcana instalacja sanitarna,
wywrócone meble, wyrwane panele œcienne – taki
widok zasta³ gospodarz hotelu przy stadionie Unii w
Krapkowicach, gdy rano przyszed³ do pracy. W chwili
kiedy powiadamia³ policjê o
w³amaniu w rêkach policjantów ju¿ byli sprawcy, którzy
z ³upem zostali zatrzymani
„na gor¹cym uczynku”.
26-letni B³a¿ej K. i 25letni Rafa³ H. z Krapkowic
doskonale s¹ znani krapkowickim policjantom. Obaj
posiadaj¹ bogat¹ kryminaln¹
przesz³oœæ. Tym razem w³amali siê do remontowanej
czêœci hotelu w kompleksie
sportowym KS Unia Krapkowice. Wystarczy³a chwila,

aby po remoncie nie pozosta³o ani œladu. Mê¿czyŸni
przy okazji kradzie¿y oko³o
100 metrów miedzianej instalacji centralnego ogrzewania, poprzewracali meble,
wyrywali grzejniki, panele
œcienne, które zas³ania³y instalacjê. Ich ³upem pad³o 11
baterii prysznicowych, 13
umywalkowych oraz papier
toaletowy.
Koszty zwi¹zane z doprowadzeniem remontowanych pokoi hotelowych do
stanu sprzed wizyty mê¿czyzn, wynios¹ ponad kilka
tysiêcy z³otych. Krapkowiczanom udowodniono jeszcze
pope³nienie kilkunastu w³amañ do domów i gara¿y.
Grozi im do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
AM
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