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KRONIKA POD PARAGRAFAMI

olicjanci dali nieœmia³o g³os w
sprawie krzy¿a pod Pa³acem.
¯al¹ siê, ¿e musz¹ harowaæ po
kilkanaœcie godzin dziennie, ¿e s¹
im wstrzymywane urlopy i generalnie maj¹ ju¿ tego cyrku po dziurki
w nosie. Rzecznik sto³ecznej komendy uspokaja co prawda, ¿e
ch³opaki na razie jeszcze wytrzymuj¹, ale zarazem dodaje, i¿ ka¿dy
jest cz³owiekiem. Co nale¿y odczytaæ jako zagro¿enie bezpieczeñstwa
publicznego, jeœli widowisko odbywaj¹ce siê na koszt podatników
nie zostanie w koñcu przerwane.
Sprawê mo¿na by rozwi¹zaæ
prosto i definitywnie, gdyby w
Polsce by³o przestrzegane prawo.
Choæby w elementarnej postaci.
Skoro krzy¿ przynieœli harcerze, to
jest on ich prawowit¹ w³asnoœci¹,
a zatem zaw³aszczaj¹c przedmiot,
obroñcy krucyfiksu wystêpuj¹ przeciw siódmemu przykazaniu. Tym
bardziej, ¿e w pierwszej fazie konfliktu hierarchia koœcielna jednoznacznie orzek³a, i¿ nie jest stron¹
w sporze, czyli nie bêdzie siê
anga¿owaæ w rozstrzygniêcie losu
zbitych co prawda na kszta³t krzy¿a, ale nie poœwiêconych desek.
Ostatnio kierownictwo Episkopatu radykalnie zmieni³o zdanie, lecz w tym samym momencie PiS na czele z Jaros³awem Kaczyñskim zapad³ na dziwn¹ chorobê natury laryngologicznej. Dolegliwoœæ jako ¿ywo przypomina
stary dowcip, gdy podczas spowiedzi wypytywana o szczegó³y zdrad
ma³¿eñskich kobitka krzyczy ksiêdzu do ucha, ¿e z tej strony konfesjona³u nic nie s³ychaæ. PiSowstwo us³ysza³o doskonale, ¿e
Episkopat optuje za wzniesieniem
pomnika ofiar katastrofy smoleñskiej, choæ w komunikacie nie ma
wzmianki o tym, i¿ obelisk powinien stan¹æ przed Pa³acem. Prezes i jego kompania og³uchli natomiast ca³kowicie na wezwanie
biskupów, ¿eby przenieœæ krucyfiks do œwi¹tyni i zakoñczyæ ¿enuj¹ce widowisko.
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Tymczasem rozróba pod Pa³acem oddzia³ywuje inspiruj¹co. Pewien przedsiêbiorca oferuje przez
Internet us³ugê umieszczania w dowolnym miejscu krzy¿y z pe³nym
pakietem protestacyjnym. Taki all
inclusive. Jak siê komuœ coœ nie
podoba, wynajmuje grupê manifestantów, stawia ich przy krucyfiksie i wymusza wszystko, co mu siê
w g³owie uroi.
Mieszkaniec podopolskiej wioski wcieli³ ju¿ ideê w czyn. Od
paru lat spiera³ siê z s¹siadem o
miedzê, niczym filmowy Kargul z
Pawlakiem. Ostatnio na spornym
pasie ziemi ksi¹dz proboszcz poœwiêci³ kapliczkê, któr¹ pomys³owy Dobromir wybudowa³ w ci¹gu
nocy. Sakralnego obiektu nikt teraz
nie ruszy, a sprawa w s¹dzie bêdzie siê ci¹gn¹æ latami. Gdy w
koñcu zostanie rozstrzygniêta, oka¿e
siê zapewne, i¿ miedza jest ju¿
miejscem kultu. Niewykluczone, ¿e
emanuj¹cym cudown¹ moc¹.
Obroñcy krzy¿a mog¹ staæ
pod Pa³acem do koñca kadencji
prezydenta Komorowskiego. Tym
bardziej, ¿e w warszawskim magistracie pojawi³y siê pomys³y,
¿eby wy³¹czyæ z ruchu ca³e Krakowskie Przedmieœcie. Gdyby
przysz³o im zap³aciæ za galimatias, który stworzyli, pewnie ju¿
dawno rozeszliby siê do domów.
Rachunki pokrywaj¹ jednak podatnicy. Kilka dni temu policzono, ¿e koszt u¿ycia s³u¿b porz¹dkowych w zwi¹zku z akcj¹ protestacyjn¹ wynosi ju¿ kilkaset
tysiêcy z³otych.
Za postawion¹ na miedzy pod
Opolem kapliczkê te¿ wszyscy
zap³acimy, choæ nie zdajemy sobie
z tego sprawy. Sêdziowie zapowiadaj¹ w³aœnie akcjê protestacyjn¹,
bo chc¹ podwy¿ek p³ac. Pozew w
sprawie spornego kawa³ka ziemi i
usuniêcia nielegalnej budowli trafi³ ju¿ do s¹du. Za darmo nikt go
nie bêdzie rozpatrywa³.
JAN P£ASKOÑ

Zabójstwo z urojenia
Do zabójstwa dosz³o w ubieg³ym
roku roku w Dylakach. 31-letnia ¯aneta K. ugodzi³a œmiertelnie kuchennym
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Nie po¿y³ z przemytu
57-letni mieszkaniec Lubszy utrzymywa³ siê z handlu przemycanymi
papierosami i alkoholem. Funkcjonariusze Stra¿y Granicznej nie okazali siê
jednak wyrozumiali dla przedsiêbiorcy
i ukrócili rozkwit biznesu. Zarekwirowali
mu 226 paczek mo³dawskich i ukraiñskich papierosów, dwa opakowania tytoniu oraz 19 plastikowych butelek wysokoprocentowego spirytusu. W celu
rozliczenia ca³ej dzia³alnoœci sprawê
skierowano do s¹du.

no¿em swojego konkubenta Marka S.
W s¹dzie t³umaczy³a, ¿e mê¿czyzna
chcia³ j¹ zaatakowaæ. Feralnego dnia
bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu konkubent zmusza³ kobietê do ogl¹dania
pornograficznego filmu. Gdy przyst¹pi³
do rêkoczynów, ¯aneta ugodzi³a go
ostrzem no¿a w szyjê i w obojczyk.
Potem wezwa³a pogotowie, ale na ratunek by³o za póŸno. Przekonywa³a
prokuraturê, ¿e dzia³a³a w obronie koniecznej, zw³aszcza, i¿ z powodu awantur policja goœci³a w tym domu czêsto.
W kwietniu S¹d Okrêgowy w Opolu uzna³ kobietê winn¹ zabójstwa, zastosowa³ jednak nadzwyczajne z³agodzenie kary, wymierzaj¹c jej trzy lata
i trzy miesi¹ce pozbawienia wolnoœci.
Od wyroku odwo³a³ siê prokurator,
¿¹daj¹c oœmiu lat wiêzienia, i obroñca, który chcia³ uniewinnienia. S¹d
Apelacyjny we Wroc³awiu podzieli³
wyrok pierwszej instancji, uznaj¹c, ¿e
obawy ¯anety K. by³y urojone gdy¿
konkubent wcale jej nie atakowa³.
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Religia w barwach bia³o-czerwonych

Tragiczn¹ œmierci¹ prezesa Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Budzieszowic
zakoñczy siê festyn gminny w Korfantowie. Roman K. pojecha³ na zabawê
z koleg¹ Paw³em. Chcia³ wygraæ na
loterii lodówkê dla ¿ony, bo stara ju¿
siê psu³a. Dosiedli siê do grupy miejscowych mê¿czyzn. Pij¹c piwo us³yszeli, ¿e szykuje siê zadyma z policj¹ i
ochron¹, bo ju¿ poprzedniego dnia
dosz³o do bójki, w wyniku której funkcjonariusz trafi³ do szpitala. Z Opola
wezwano posi³ki.
– Szykowaliœmy siê do wyjœcia, ale
nie zd¹¿yliœmy – opowiada Pawe³. –
Zakuli nas w kajdanki i zaczêli biæ.
Romek zsinia³ i przesta³ dawaæ oznaki
¿ycia, gdy jeden z ochroniarzy przydusi³ go pa³k¹.
Godzinna reanimacja nie odnios³a
skutku. O godz. 16.30 lekarz stwierdzi³
zgon 37-letniego mê¿czyzny. Uczestnicy festynu krzyczeli pod adresem policjantów i ochroniarzy: Zabójcy! Gestapo!

O ma³y w³os nie dosz³o do linczu. Roman K. osieroci³ piêcioro dzieci. Jeden z
pracowników firmy ochroniarskiej Agar
zosta³ na trzy miesi¹ce tymczasowo
aresztowany. Drugi otrzyma³ policyjny
dozór i zakaz opuszczania kraju.
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BRONIS£AW KOMOROWSKI I JAROS£AW KACZYÑSKI - JESZCZE W LIPCU WISIELI OBOK
SIEBIE NA PLAKATACH. POLITYKA PO KATASTROFIE SMOLEÑSKIEJ MIA£A BYÆ NACECHOWANA
MI£OŒCI¥. PO WYBORACH WSZYSTKO WRÓCI£O DO POLSKIEJ NORMY. POLITYK¥ NADAL RZ¥DZI
WŒCIEK£OŒÆ I NIENAWIŒÆ. PRZEZ KILKA TYGODNI OBYDWAJ BYLI POKAZYWANI W KONWENCJI:
Z LUDZK¥ TWARZ¥. MO¯E DLA ZBIOROWEGO ZDROWIA PSYCHICZNEGO TAKIMI W£AŒNIE TRZEBA
ICH ZAPAMIÊTAÆ.

Z szabl¹ i w kaloszach
ronis³aw Komorowski
twierdzi, ¿e ma tylko
jedn¹ tajemnicê. Postanowi³ sam j¹ odkryæ, aby nikt
nie szuka³ na niego przys³owiowych politycznych haków.
– Mój dziadek by³ piratem – og³osi³ publicznie.
Juliusz Komorowski uprawia³ korsarski proceder w
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czasie powstania paŸdziernikowego na uprowadzonym
Rosjanom statku „KniaŸ
Andriej Bogolubski”. Strzela³ z wielkich kulomiotów
zarówno do „bia³ych” jak i
„czerwonych”, przewozi³
uchodŸców z pó³nocy, a na
ogarniête walk¹ i g³odem
po³udnie przemyca³ jedzenie.

Jak przysta³o na spadkobiercê wojowniczych tradycji,
Bronis³aw Komorowski kolekcjonuje szable. Pierwsz¹ dosta³ jako dziecko w czasach,
gdy brakowa³o pieniêdzy na
jedzenia, a rarytasem by³a
ziemniaczanka pitraszona
przez tatê Zygmunta. O bo¿onarodzeniowych podarkach
nikt wówczas nie myœla³.
Tymczasem dziadek ofiarowa³
Komorowskiemu cudo, marzenie ka¿dego ch³opca. Inna
trafi³a do jego r¹k, gdy odchodzi³ ze stanowiska szefa
Ministerstwa Obrony Narodowej. Sentymentem darzy
równie¿ tê, która pamiêta
bitwê pod Ostro³êk¹.
Nie chce, aby zwracaæ siê
do niego Bronis³aw Maria
hrabia Komorowski, choæ
jego rodzina posiada XIVwieczne korzenie i ma do
tytu³u pe³ne prawo. W historycznych anna³ach odno-

towano, i¿ w trakcie bitwy
pod Worskl¹ na Ukrainie w
1399 r. u boku ksiêcia Witolda zgin¹³ jeden z cz³onków rodu Komorowskich.
W jego ¿yciu nic nie jest
przypadkowe. Nawet imiê.
Odziedziczy³ je po stryju,
który dzia³a³ w polskiej konspiracji. W 1943 roku 16latek o pseudonimie Korsarz
zosta³ z³apany z broni¹ w
rêku i rozstrzelany w podwileñskich Ponarach. Wczeœniej imiê Bronis³aw nosi³
wuj Romer. Rotmistrz szwole¿erów równie¿ zakoñczy³
¿ywot w dramatycznych okolicznoœciach – w 1918 roku
zastrzelili go w Petersburgu
bolszewicy.
Trudno wiêc siê dziwiæ,
¿e Zygmunt Komorowski na
wieœæ o aresztowaniu syna
Bronka w grudniu 1971 roku
uzna³, ¿e 19-latek kontynuuje rodzinn¹ tradycjê walecz-

nego rodu. Antoni Macierewicz, który go o tym zawiadomi³, us³ysza³: – To dobrze.
Wreszcie zaczyna dzia³aæ.
Dzia³aj¹c w harcerstwie
póŸniejszy Prezydent RP na-

Nie wpuszcza kamer
do domu, jest dobry
w myciu naczyñ,
relaksuje siê z ksi¹¿k¹
na hamaku. Kocha
konie. Nie ma wielkich
sekretów. Stara siê ¿yæ
radoœnie.
wi¹za³ przyjaŸnie na ca³e
¿ycie, pozna³ ¿onê Annê,
zosta³ aresztowany i poczu³
pierwszy smak walki o idea³y. Zawdziêcza to Paw³owi
Dangelowi, który wprowadzi³ go do dru¿yny na Mokotowie. Dzisiejszy szef grupy
Allianz Polska czêsto wspomina wspólne wypady na Suwalszczyznê. W Go³dapi

Granat w ¿yciorysie
aros³aw Kaczyñski jest jed
nym z najbardziej tajem
niczych polskich polityków. Jego ¿ycie od urodzenia by³o niezwyk³e, bo przyszed³ na œwiat w towarzystwie brata bliŸniaka. Po zagraniu w filmie „O dwóch
takich, co ukradli ksiê¿yc”
nic ju¿ dla obydwu nie by³o
takie samo jak wczeœniej.
Przez lata ochrania³ swoje
¿ycie: nie dementowa³ plotek z bulwarówek, nie sili³
siê na tani¹ popularnoœæ.
Osoby, którym pozwoli³ siê
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do siebie zbli¿yæ, szanowa³y
jego prywatnoœæ.
Dopiero przed wakacjami
Jaros³aw Kaczyñski opowiedzia³ o tym, jakim jest cz³owiekiem prywatnie, gdy œci¹gnie garnitur i weŸmie na
kolana Ewê, wnuczkê tragicznie zmar³ego brata.
Do tej pory temat osoby
bliskiej serca stanowi³ œcis³e tabu. W koñcu polityk
przyzna³, ¿e istnia³a w jego
¿yciu kobieta, z któr¹ siê
rozsta³. Do dziœ s¹ w kontakcie, ale m³odzieñcza mi-

³oœæ by³a tak silna, i¿ nie
za³o¿y³ nawet w³asnej rodziny. Bajki czyta³ za to Marcie, córce brata. Robi³ to z
aktorskim oddaniem, wiêc
dziewczynka ba³a siê stworów, które jak ¿ywe wychodzi³y z opowieœci. Najbardziej przera¿a³ j¹ wymyœlony przez stryja okropny
kocur, ale nie wyobra¿a³a
sobie zaœniêcia bez tych
opowiastek. Gdy mia³a trzy
latka, mówi³ jej o dŸwiêkach
dzwonów z koœcio³a œw.
Stanis³awa Kostki, które
mia³y zwiastowaæ przylot
bo¿onarodzeniowych anio³ków.
MARZENIA O ZAWALE
Klubowa kole¿anka Joanna Kluzik-Rostkowska jest
dumna z ponad 20-letniej
przyjaŸni, która ³¹czy j¹ z by³ym premierem. Od lat s¹
po imieniu, ani razu siê na
nim nie zawiod³a. Jako by³a
korespondentka wojenna zaprawiona jest w boju i sytuacjach stresowych, ale
przy Kaczyñskim miewa ich

niewiele. Wielokrotnie podkreœla³a, ¿e mo¿na liczyæ na
jego spokój i umiejêtnoœæ
roz³adowania nabudowanych
emocji.
Ból po stracie brata bliŸniaka sprawi³, ¿e na twarzy
Jaros³awa Kaczyñskiego odcisnê³o siê trwa³e piêtno
boleœci. Zmieni³ siê, posta-

Ca³e ¿ycie siê
odchudza³ i mo¿e
dlatego nie jest
najlepszym kucharzem.
Chodzi³ w p³aszczu
Ludwika Dorna.
W szkole nie nale¿a³
do prymusów, ale za to
przez studia przeszed³
jak burza.
rza³, ale nie straci³ wiary.
Zdaje sobie sprawê, ¿e czasu cofn¹æ nie mo¿e, ale
chcia³by dowiedzieæ siê, ¿e
mia³ zawa³, obudzi³ siê i
us³ysza³, ¿e katastrofa pod
Smoleñskiem wcale siê nie
wydarzy³a.
Przyznaje, ¿e nie poczu³
fizycznie w ¿aden sposób

momentu œmierci bliŸniaka,
gdy tysi¹ce kilometrów od
Warszawy samolot rozpada³
siê na drobne kawa³ki. Obowi¹zek nakazywa³ mu osobiœcie zidentyfikowaæ cia³o
brata. Wielu krewnych innych
ofiar nie by³o w stanie tego
zrobiæ. Ludzie z najbli¿szego otoczenia opowiadali, ¿e
w Smoleñsku to w³aœnie Jaros³aw Kaczyñski wspiera³ ich
na duchu i pomaga³ pozbieraæ siê psychicznie. Potem
najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³a
ochrona ciê¿ko schorowanej
matki. Pani Jadwiga d³ugo nie
wiedzia³a o katastrofie. Walczy³a z seps¹, nie by³a w
stanie samodzielnie oddychaæ.
Czasem w szpitalu myli³a
Jaros³awa z Leszkiem, mimo
¿e nigdy wczeœniej jej siê
to nie zdarza³o. Przez kilka
tygodni Kaczyñski przekonywa³ mamê, ¿e brat jest w
Ameryce £aciñskiej, sk¹d
wróci statkiem. Powodem
d³ugiej podró¿y mia³ byæ
wybuch islandzkiego wulkanu. Jeszcze d³ugo ³apa³ siê
na tym, ¿e ka¿dy telefon

ogl¹dali z otwartymi ustami
l¹dowanie Apollo 11 na
Ksiê¿ycu. Byli zwyczajnymi
ch³opakami, przemierzaj¹cymi
autostopem Mazury Garbate.
Pawe³ doskonale zapamiêta³
Bronka wskakuj¹cego na
pas¹ce siê przy drogach konie. To wówczas zarazi³ siê
¿yciow¹ pasj¹ i zaraz po
powrocie do Warszawy rozpocz¹³ naukê jeŸdziectwa.
Wiele lat póŸniej spêdzali
mnóstwo czasu na koñskich
wyprawach po Puszczy Kampinoskiej.
Z klasowym koleg¹ Markiem Zgorza³kiem po³¹czy³a
go wyprawa w Bieszczady, a
póŸniej objazd autostopem
Wêgier. Ekspedycje by³y
niemal ekstremalne, bo za
ka¿dym razem ruszali w nieznane. Za Ustrzykami koñczy³a siê cywilizacja, a na
wêgierskich bezdro¿ach autostopowicze nie byli znanym
zjawiskiem. Licealistami interesowa³a siê wiêc czêsto
milicja.
PIERŒCIONEK
ZAMIAST ŒMIERCI
Raz na cztery lata odbywa siê zjazd Komorowskich z
ca³ego œwiata. Z Wielkiej Brytanii przyje¿d¿a Adam, syn
Tadeusza „Bora” Komorowskiego, dowódcy Armii Krajowej, który zdecydowa³ o wy(ci¹g dalszy na str. 4)
wydawa³ siê tym jedynym –
od Leszka.
Socjolog Jadwiga Staniszkis twierdzi, ¿e prawdziw¹
uczuciowoœæ by³ego premiera zna³ jedynie jego brat i
najbli¿sza rodzina.
Dziadek Jasiewicz (od
strony matki) nale¿a³ do
lewicowców. W 1920 roku
walczy³ z bolszewikami i
w³aœnie w okopach zachorowa³ na gruŸlicê. Do rodzinnych anegdot przesz³a
historia, gdy jego ¿ona Stefania œpiewa³a „Pierwsz¹
brygadê”. Nie bardzo by³ z
tego zadowolony i pó³ ¿artem wysy³a³ j¹ pod Belweder, aby wys³ucha³ jej marsza³ek Pi³sudski. Wywodzi³a siê bowiem z rodziny o
mocnych tradycjach powstañczych: zarówno listopadowych jak i styczniowych.
Barwn¹ postaci¹ by³ równie¿ dziadek Kaczyñski, pe³ni¹cy przez wiele lat kierownicze funkcje w kolejnictwie.
W 1918 roku dokona³ z
koleg¹ brawurowego napadu
na niemiecki poci¹g i ukrad³
broñ. W 1939 roku mia³
nawet zostaæ szefem wêz³a
w Brzeœciu, ale plany przekre(ci¹g dalszy na str. 5)
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Z szabl¹
i w kaloszach
(dokoñczenie ze str. 3)

buchu powstania warszawskiego. Czêœæ rodziny mieszka w
Kanadzie, W³oszech, Szwecji,
Francji. Zjawiaj¹ siê nawet
przedstawiciele ¿ony nastêpcy belgijskiego tronu. Najczêœciej spotykaj¹ siê w Polsce,
choæ miejscem sentymentalnym jest Litwa. Stamt¹d bowiem wywodzi siê rodzina
pana Bronis³awa. W jego
domu wisi na œcianie zdjêcie
dworu w Kowaliszkach, z
którymi ród zwi¹zany jest od
XVIII wieku. Znajdowa³y siê
w nim pokoje goœcinne, salon, jadalnia, sala bilardowa i
biblioteka z prawdziwego zdarzenia.
Arystokratyczne korzenie
zweryfikowa³a powojenna historia. Jak przyznaje pan Bronis³aw, ¿ycie z przesz³oœci¹ AKowsk¹ w nowej Polsce nie
by³o ³atwe. 5-osobowa rodzina wynajmowa³a od milicjanta ma³y barak. Zawilgocone
œciany œwietnie przewodzi³y
pr¹d. Na 10 metrach kwadratowych nie by³o nawet miejsca na naukê chodzenia m³odszej siostry. PóŸniejszy Prezydent Polski pamiêta, ¿e wszêdzie sta³y ³ó¿ka i krzes³a. S¹siedztwo by³o ma³o wykwintne: z jednej strony – z³odziej,
z drugiej – kobieta lekkich obyczajów i druga zajmuj¹ca siê
zio³olecznictwem. Pobyt w Józefowie ko³o Otwocka to czas
prawdziwie dzieciêcych radoœci. Czêsto wyrzucani z pracy
rodzice mieli du¿o czasu dla
potomstwa. Ma³y Bronek wyrasta³ w atmosferze wojennych
opowieœci, w klimacie spacerów z ojcem (AK-owski pseudonim Kor) i trudnych pytañ,
które nigdy nie zostawa³y bez
odpowiedzi. Mog³o tego
wszystkiego nie byæ, bo ojciec cudem unikn¹³ œmierci,
przekupuj¹c z³otym pierœcionkiem stra¿nika, który pilnowa³
go w ostatni¹ noc przed rozstrzelaniem.
Matka Jadwiga, z wykszta³cenia doktor socjologii, by³a
pe³n¹ ciep³a kobiet¹. Po latach
Bronis³aw Komorowski powie,
¿e to dziêki niej okazywa³ du¿o
uczuæ swoim dzieciom, czêsto
je przytula³ i g³aska³. Stara siê
robiæ na co dzieñ ¿onie ma³e
przyjemnoœci: zaparzyæ kawê,
napisaæ œmieszny wierszyk, zaproponowaæ spacer. Aby wie-

dzia³a, ¿e w nawale piêtrz¹cych siê spraw jest blisko niej.
Nigdy nie zwolni³ siê z
¿ycia rodzinnego. W domu mia³
zawsze obowi¹zki, do których
nale¿a³o dbanie o to, by dzieci sprz¹tnê³y swoje pokoje. Kiedyœ chwyci³ miot³ê i obwieœci³, ¿e wszystkie zabawki,
które nie trafi³y na pó³ki,
zostan¹ wyrzucone na œmietnik. Córka Zosia w ostatniej
chwili pozbiera³a z pod³ogi lalki
i samochodziki. Syn natomiast
siedzia³ niewzruszony na kanapie, patrz¹c z dezaprobat¹
na ojcowskie dzia³ania.
– Dlaczego nie sprz¹tasz,
Tadeuszku?
– Najwa¿niejsze, ¿e karabin schowa³em – odpowiedzia³
dzieciak.

PIWNY KUCHMISTRZ
Bronis³aw Komorowski nie
nale¿y do mistrzów kuchni.
Kiedy dzieci zostawa³y z ojcem, wiedzia³y, ¿e na stole
pojawi siê zawsze ta sama
potrawa: panierowany kotlet
z ¿ó³tego sera, sa³atka i kefir
zamiast zupy. Kiedyœ próbowa³
wznieœæ siê na wy¿yny sztuki kulinarnej i przyrz¹dzi³ nieopatrznie polewkê piwn¹.
Dzieciaki do dziœ wspominaj¹
to niemal jak prze¿ycie traumatyczne. Nie chcia³y zupy
ruszyæ, wiêc tato musia³ sam
opró¿niæ zawartoœæ garnka, co
skoñczy³o siê dla niego lekkim szumem w g³owie.
Najwiêkszym osi¹gniêciem
kulinarnym Komorowskiego
jest zupa rakowa. Babcia Magdalena Górska zawsze powtarza³a, ¿e to najbardziej wymagaj¹ca potrawa. Aby j¹ przygotowaæ, trzy dziewczyny przez
dwa dni musz¹ uwijaæ siê w
kuchni. Wnuk postanowi³
udowodniæ, ¿e uda mu siê ten
specja³ przyrz¹dziæ. Jak wspomina, trwa³o to faktycznie trzy
dni. Pierwszy – ³apanie raków,
drugi – obierania, i trzeci –
przyrz¹dzanie. Zupa wysz³a znakomicie. Komorowski obieca³,
¿e nied³ugo zrobi j¹ po raz
drugi dla przyjació³ z Lubelszczyzny. Z czasów studenckich
pozosta³a mu do dziœ umiejêtnoœæ fachowego mycia naczyñ. W 1976 roku wyjecha³
do pracy za granicê i oczywiœcie sta³ przy zmywaku.
Cieszy siê, ¿e synowie
radz¹ sobie w kuchni du¿o
lepiej ni¿ on sam, choæ nie

wie, jak uda³o im siê przejœæ
dzieciñstwo, nie zaliczaj¹c ani
jednej st³uczonej szyby. W tej
materii zawsze by³ najlepszy.
Czêsto powtarza, ¿e dzieci s¹ bardzo pryncypialne, wiêc
w domu roi³o siê od liderów.
Zadawa³y pytania, a nie tylko
wykonywa³y polecenia. Decyzjê o kandydowaniu na prezydenta podejmowali wspólnie. Odby³ siê tradycyjny rodzinny sejmik. Siedli przy
stole i ka¿dy artyku³owa³
w³asne obawy. Cz³onkowie rodziny nie chcieli utraciæ swojej autonomicznoœci. Bali siê
nagonki mediów i podejrzeñ,
¿e buduj¹ kariery na koneksjach tatusia. Komorowski
dobrze wie, ¿e polityka niszczy ¿ycie rodzinne i dlatego
ceni zdanie najbli¿szych. Zawsze stara³ siê nie byæ „ojcem dyrektorem”. Powtarza³
wielokrotnie, ¿e dzieci otrzyma³y od niego to, co najwa¿niejsze: wykszta³cenie, portret
przodka, kartê p³ywack¹, prawo jazdy, znajomoœæ jêzyka
obcego i wiarê, ¿e s¹ w stanie osi¹gn¹æ wszystko.
Przed wakacjami 29-letni
syn Tadeusz, absolwent prawa, stan¹³ na œlubnym kobiercu. Rodzice pana m³odego byli
wzruszeni podwójnie. Œlubu
udziela³ bowiem ten sam
ksi¹dz, który 33 lata wczeœniej
po³¹czy³ Annê i Bronis³awa.
Wróci³y wspomnienia, gdy
poznali siê równo 40 lat
wczeœniej.

widzianej z perspektywy
Warszawy. Nie ma miêdzy
nimi dystansu, od lat s¹
po imieniu.
Anna Tym, ¿ona satyryka
Stanis³awa Tyma, ma domek
w Zak¹tach, s¹siedniej wsi.
Wiele godzin spêdzili na
wspólnych ucztach, gdy na
stole królowa³y ryby przyrz¹dzane przez Annê Komorowsk¹. Wspomina, jak z
Bronkiem dawniej chodzili
³owiæ ryby.
– S¹ fantastycznie skromni i ¿yczliwi wobec wszystkich – wspomina biesiady przy
po³owach pysznie przyrz¹dzonych przez pierwsz¹ damê RP.
Komorowski czêsto zaœmiewa siê do ³ez z historyjek, które wpisa³y siê na
trwa³e w lokalny koloryt.
Mieszkañcy sceptycznie podchodzili do kwestii integracji europejskiej. Nie bardzo
przemawia³y do nich jakiekolwiek argumenty. Ówczesny marsza³ek sejmu uknu³
wiêc intrygê. Po latach wspomina³, jak postawi³ przed so³tysem flaszkê œliwowicy ³êckiej.
– A co to jest? – zapyta³
pan Bolek.
– Bimber góralski, który
w przysz³ej Unii Europejskiej
zostanie uznany za produkt
regionalny.
– I mój te¿ mo¿e nim
byæ?
Pó³ wsi przekona³o siê do
Unii.

BIMBER NA SCEPTYCYZM
Rodzinnym azylem jest
drewniana chata w Budzie
Ruskiej, gdzie Prezydent
regeneruje si³y. Miejsce
niemal magiczne. Tu od¿ywaj¹ wspomnienia. Kojarzy
siê z kajakami, po³owami
ryb, krawatem w szafie i
kaloszami na nogach. Tu
uzyska³ 63 procent g³osów
w pierwszej turze wyborów prezydenckich. So³tys
Boles³aw Jurkun nie mo¿e
siê nadziwiæ, ¿e najwy¿sze
funkcje pañstwowe wcale
nie zmieni³y Bronka. Dom
nadal nie jest ogrodzony.
Nie ma nawet bramy strze¿onej przez brytany. Pan
Boles³aw lubi wieczory,
gdy siadaj¹ w ogródku przy
flaszce piwa i nagle wy³ania siê w rozmowie zupe³nie inna Polska od tej
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D. Ratajczak: œmieræ ze znakiem zapytania

Zw³oki
w samochodzie
O historyku Dariuszu Ratajczaku zrobi³o siê g³oœno w 1999
roku. Ówczesny wyk³adowca na
Uniwersytecie Opolskim publicznie negowa³ holokaust
¯ydów, twierdzi³, ¿e œmiercionoœny gaz cyklon B u¿ywano do
dezynfekcji, a w komory gazowe wcale nie s³u¿y³y mordowaniu ludzi. Za tak zwane „k³amstwo oœwiêcimskie” stan¹³ przed
s¹dem karnym, który w 2002
roku umorzy³ postêpowanie,
uznaj¹c nisk¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹ zarzucanych Ratajczakowi czynów. Naukowiec zap³aci³ za swe pogl¹dy wyrzuceniem
z pracy i utrat¹ rodziny.
Drugi raz media obieg³a
wiadomoœæ, ¿e w po³owie czerwca na parkingu pod najwiêkszym kompleksem handlowym
w Opolu ochroniarze znaleŸli w
Renault Kangoo rozk³adaj¹ce
siê zw³oki 48-letniego mê¿czyzny. Prokuratura ustali³a, ¿e
zmar³y to Dariusz Ratajczak. Ze

znalezionej w samochodzie
umowy kupna wynika³a, ¿e
auto naby³ trzy tygodnie wczeœniej. Najprawdopodobniej mia³
zamiar podj¹æ pracê w Holandii jako t³umacz w firmie specjalizuj¹cej siê sprzeda¿¹ roœlin.
Przyjaciele twierdzili, i¿ próbowa³ równie¿ swoich si³ zarobkowych w Anglii i Norwegii, pracuj¹c na zmywaku. Na pocz¹tku
podejrzewano, ¿e byæ mo¿e
jest to samobójstwo, co jednak
szybko zosta³o wykluczone.
Lidia Sieradzka z Prokuratury
Okrêgowej w Opolu zdementowa³a, i¿ do œmierci przyczyni³y
siê osoby trzecie. W czasie
sekcji zw³ok nie znaleziono na
to dowodów ani œladów w postaci obra¿eñ zewnêtrznych lub
wewnêtrznych. Na pocz¹tku
lipca œledztwo w tej sprawie zosta³o umorzona, a za przyczynê œmierci uznano zatrucie alkoholowe.
WIR

Wszystko zaczê³o siê w Strzelcach

Pomys³y z Ameryki
Renomowan¹ firmê obuwnicz¹
niemieckiego koncernu Gabor znaj¹
wszyscy, ale tylko nieliczni wiedz¹, ¿e
jej za³o¿ycielem by³ szewc Pius Gabor, który zgin¹³ w 1945 roku. Dzia³alnoœæ rozpocz¹³ w³aœnie w Strzelcach
Opolskich. Po wojnie jego synowie
Bernard i Joachim reaktywowali firmê w Niemczech. Anegdot¹ sta³a siê
opowieœæ, gdy za z³oty zegarek ojca
kupowali pierwsz¹ maszynê do szycia typu Singer 34. W 1949 roku stali
siê s³awni wypuszczaj¹c na rynek
buty dla ka¿dego. Kolejnym prze³omem na rynku niemieckim by³o zastosowanie maszyn do obróbki gotowych podeszw. By³ to poplon ich podró¿y po Stanach Zjednoczonych.

Stamt¹d te¿ przywieŸli pomys³ na
buty typu „California”. Technologiczna innowacja szybko sprawi³a,
¿e marka zaczê³a byæ rozpoznawalna nawet za granicami. Do tej pory
koncern Gabor wyprodukowa³ w sumie ponad 230 milionów butów, które noszone s¹ na ca³ym œwiecie.
61-lecie powstania firmy by³o
dobrym momentem przypomnienia
jej pocz¹tków. W holu starostwa powiatowego w Strzelcach Opolskich
otwarto wystawê, na której znalaz³y
siê równie¿ historyczne modele
butów. Jej pomys³odawc¹ jest Waldemar Gaida, przewodnicz¹cy ko³o
DFK w Strzelcach Opolskich oraz
zarz¹du gminnego TSKN.
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W wirtualnej przestrzeni roi siê od zdjêæ przedstawiaj¹cych okrucieñstwo wspó³czesnych wojen. Mo¿na je znaleŸæ tak¿e na polskich serwerach, sporadycznie natomiast
na amerykañskich. Tam jeœli siê pojawi¹, s¹ natychmiast
blokowane. Tak wygl¹da zaprowadzanie porz¹dku w Iraku
i Afganistanie. Ofiarami z pewnoœci¹ nie s¹ ¿o³nierze.

Granat w ¿yciorysie
(dokoñczenie ze str. 3)

przekreœli³o przyjœcie Sowietów. Wiedzia³, ¿e natychmiast zostanie zes³any na
Syberiê. Jego ¿ona Franciszka pochodzi³a z okolic Odessy. Zawsze powtarza³a jak
bardzo pobo¿ny by³ jej ojciec Franciszek Œwi¹tkowski, zaœ jego brat, wysoki
urzêdnik carski – przeszed³
na prawos³awie.
M£OTKIEM W NIEWYPA£
Bracia Kaczyñscy urodzili siê w rodzinnym domu na
warszawskim osiedlu WSM,
gdy¿ w szpitalu panowa³a
epidemia. Bardzo krótko chodzili do przedszkola, bo ci¹gle któryœ z ch³opców by³
chory. Nie cierpieli poobiedniego le¿akowania. Jaros³aw
Kaczyñski podkreœla, ¿e ojciec Rajmund bardzo ba³ siê
o ich zdrowie i nawet wylicza³ synom czas jazdy na
rowerze. Po 45 minutach
musieli koñczyæ wyœcigi.
Czêsto wysy³a³ ich do lekarza, ¿eby upewniæ siê, czy
na pewno nie s¹ chorzy.
Wi¹za³o siê to z traumatycznym prze¿yciami, gdy Rajmund straci³ w m³odym
wieku zarówno brata i siostrê. Jarek i Leszek nie cierpieli ci¹g³ych uwag, ¿e maj¹
zak³adaæ czapkê czy szalik.
By³y ¿o³nierz AK i powstaniec warszawski by³ pod tym
wzglêdem nieub³agany.
Czas spêdzali na s³uchaniu maminych opowieœci,
bójkach z rówieœnikami i
poszukiwaniu wojennych
pami¹tek. Wœród ruin na
¯oliborzu nie brakowa³o he³mów powstañców, nabojów,
a nawet min. Ojciec Tomka Grzywacza ocali³ ch³opców od tragedii, gdy zobaczy³, ¿e syn razem z Jarkiem
wali m³otkiem w znaleziony niewypa³. Wychowawcze
rozmowy na wiele siê nie
zda³y. Ulubion¹ zabaw¹ w
tamtych czasach by³a walka
na kamienie, która zazwyczaj koñczy³a siê u lekarza.
By³y premier wspomina
wyprawy z mam¹ do kawiarni, ruchomej szopki u Kapucynów przy Miodowej,
wieczory autorskie, na których by³ jedynym dzieckiem,
seanse w kinie „Têcza”. Z
sentymentem wraca do epizodu, gdy po spektaklu Leszek odmówi³ wyjœcia z
budynku teatru. Jego opór
prze³amywali wszyscy aktorzy. Na pó³kach w dziecinnym pokoju najwa¿niejsze
by³y misie. W prze³omowym
1957 roku dostali kolejkê
elektryczn¹.

Ich bliŸniacze relacje
by³y tak wyj¹tkowe, ¿e Jaros³awa cieszy³a bardziej
dobra ocena brata ni¿ w³asna. Czasami jednak t³ukli
siê niemi³osiernie i obra¿ali na siebie ju¿ w doros³ym
¿yciu. Po kilku dniach zadry
znika³y. Ma³y Jarek by³ bardzo krewki. Nigdy nie zapomnia³, jak wla³ synowi
komunisty Darkowi Lachowiczowi, który zachwyca³
siê jedynie s³usznym ustrojem. W tym czasie czerwone kojarzy³o siê ze wszystkim, co najgorsze. Nawet
gdy chodzi³o o kolor stronnictwa w powstaniu styczniowym, które nie mia³o nic
wspólnego ze znienawidzon¹
ideologi¹.
W szkole Jaros³aw nie
nale¿a³ do or³ów i w³aœnie
dlatego rodzice podjêli decyzjê, aby bracia uczêszczali
do ró¿nych klas w liceum.
Niezgodê na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ Kaczyñski zacz¹³
demonstrowaæ dosyæ wczeœnie. Nie jest dziœ dumny z
tego, ¿e w 1965 roku poprzestawia³ strza³ki wskazuj¹ce lokal wyborczy, tak ¿e
obywatele trafiali do szaletów miejskich. Jak przyznaje, zawsze z utêsknieniem
czeka³ z bratem na zakoñczenie imprez rodzinnych.
Wtedy mo¿na by³o skosztowaæ niedopitych s³odkich
trunków, które dla ma³olatów by³y zakazane. Tylko
raz uda³o siê ma³emu Jarkowi wyprowadziæ ojca z równowagi – podpali³ siano u
s¹siadów. Po raz pierwszy i
ostatni dosta³ lanie. Kiedy
nie chcia³ uczyæ siê angielskiego, mama gania³a go z
paskiem w rêku. Wczeœnie
zaczêli popalaæ papierosy:
najpierw z przyjació³mi pod
blokiem, póŸniej chowaj¹c
siê w toaletach. Leszek ra-

zem z Markiem Maldisem,
póŸniejszym dziennikarzem
telewizyjnym, zap³acili nawet za to zawieszeniem w
prawach ucznia.
PóŸniejsze czasy by³y tak
gor¹ce, ¿e Jaros³aw Kaczyñski nie zauwa¿y³ nawet, gdy
w sejmowej szatni ubra³
p³aszcz Ludwika Dorna, który
jest od niego zdecydowanie
wy¿szy. Zastanowi³y go
dopiero zdziwione miny napotykanych przechodniów.
Dorn te¿ z opóŸnieniem zauwa¿y³ podmianê. Dopiero
wówczas, kiedy okaza³o siê,
¿e klucze z okrycia nie pasuj¹ do zamków.

BOR NA ROWERACH
By³y premier jest znany
z mi³oœci do kotów. Jego brat
równie¿ kocha³ zwierzêta:
mia³ kota i psy. Alika z przetr¹conymi ³apkami szef PiS
znalaz³ na œrodku drogi. Nie
by³ pewien, czy uda siê go
uratowaæ. Teraz zwierzak ma
prawie dziesiêæ lat.
Pos³anka PiS El¿bieta Jakubiak umie godzinami rozmawiaæ z panem Jaros³awem
o przeczytanych ksi¹¿kach.
Jej zdaniem to twardy polityk z ³agodnym charakterem.
Prywatnie jest bardzo wylewny. Jego ulubiona powieœæ to „Eksplozja w katedrze” Alejo Carpentiera.
Z poetów szczególnie wa¿ny jest dla niego Mickiewicz.
– Czasami toczymy spory o perfekcji w zmywaniu
naczyñ – œmieje siê Jakubiak. – Od tej strony nikt
go nie zna, a jest niek³amanym mistrzem.
By³y premier twierdzi, ¿e
nie ma talentów kulinarnych
i wyspecjalizowa³ siê jedynie w pieczeniu kurczaka.
Dopiero niedawno dowiedzia³ siê od bratanicy, jak

nale¿y go doprawiaæ. Kilka
razy upiek³ ciasto i to w
szczególnie trudnych warunkach – mama przez telefon
udziela³a mu porad. Umie
zrobiæ krupnik i ogórkow¹.
Przez lata najczêœciej jada³
u mamy. Mówi, ¿e zawsze
wydawa³o mu siê, i¿ powinien schudn¹æ. Razem z
bratem uprawiali marszobiegi. Czasami funkcjonariusze
BOR towarzyszyli im na rowerach, bo tak ³atwiej by³o
nad¹¿yæ.
Prezes PiS jako dzieciak zwiedzi³ Polskê wzd³u¿
i wszerz. Najpiêkniejsze
wakacje spêdza³ jednak we
wsi O³daki u siostry dziadka. Kojarz¹ mu siê do dziœ
z lamp¹ naftow¹, krowami
i dzieciêc¹ beztrosk¹. Uda³o im siê uchowaæ 50-hektarowe gospodarstwo dziêki temu, ¿e w czasie wojny ukrywali ¿ydowsk¹ rodzinê. Po wyzwoleniu ocalona ¯ydówka zwi¹za³a siê z
wa¿nym NKWD-owcem i
reforma rolna ich nie objê³a.
Jaros³aw Kaczyñski podkreœla, ¿e zosta³ wychowany
w tradycji, w której mê¿czyŸni nie p³acz¹. Nie objawia
wiêc publicznie uczuæ. S¹ one
zarezerwowane tylko dla
niego. Codziennoœæ po 10
kwietnia poch³onê³y trzy rzeczy: praca, modlitwa i sen.
Po tragedii niemal codziennie dzwoni³ do bratanicy i
stara³ siê choæ trochê zast¹piæ jej rodziców. Martynka,
m³odsza wnuczka zmar³ego
prezydenta, nie widzi ró¿nicy miêdzy dziadkiem a jego
bratem. Gdy mia³a dwa latka
powiedzia³a zdanie, które zapisane zosta³o w rodzinnych
anna³ach: – Jedna tata i druga tata.
AGNIESZKA MALIK
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Prosto z Bieszczad

Opolanin stypendyst¹

Pomys³ na nowe mosty
r in¿. Damian Bêben
z Politechniki Opolskiej jest jednym z
32 m³odych naukowców z
ca³ej Polski, którzy otrzymali
trzyletnie stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Stypendium (4 tys. z³
miesiêcznie) fundowane jest
przez ministerstwo co roku
- to gest w stronê wybitnych
m³odych naukowców, na
ogó³ dwudziestu-trzydziestu
osób z ca³ego kraju, które
nie przekroczy³y 35. roku
¿ycia.
- To spore wyró¿nienie
- cieszy siê dr Bêben i nie
ukrywa, ¿e pieni¹dze z ministerstwa wyp³acane przez
36 miesiêcy bardzo u³atwi¹
mu pracê naukow¹.
- Nie bêdê musia³ przez
jakiœ czas skupiaæ siê na pracach zleconych, by zasilaæ
domowy bud¿et, bêdê móg³
ten czas poœwiêciæ nauce.

D

Dr Bêben, zatrudniony w Katedrze Geotechniki i Geodezji na Wydziale Budownictwa, zajmuje
siê naukowo obiektami
mostowymi stalowo-gruntowymi.
- To stosunkowo nowy
typ mostów, coraz bardziej
popularny w Polsce, bowiem
technologia ich budowy jest
atrakcyjna, bo szybka; nie
u¿ywa siê do ich wznoszenia np. betonu, który wi¹¿e siê trzydzieœci dni, co
znacznie wyd³u¿a budowê t³umaczy dr Bêben.
- Zajmujê siê wszelkimi
obliczeniami zwi¹zanymi z
tymi konstrukcjami i ich
monta¿em: obci¹¿eniem statycznym, dynamicznym,
„wspó³prac¹” miêdzy stal¹
a gruntem. Owe mosty nie
s¹ wielkie, ich rozpiêtoœci
nie przekraczaj¹ 30 metrów, jednak œwietnie
sprawdzaj¹ siê jako obiek-

ty do stawiania w trudnym
terenie. Bêdê nadal zajmowa³ siê t¹ problematyk¹,
przygotowujê te¿ pracê habilitacyjn¹ z
tego zakresu.
O tym, ¿e dr
Bêben znalaz³ siê w
elitarnym gronie, zadecydowa³ jego dotychczasowy dorobek
naukowy.
Dr Damian Bêben koñczy w tym
roku 35 lat. Studiowa³ na Politechnice
Opolskiej, studia
doktoranckie zrobi³
na Politechnice Krakowskiej.
Doktorat obroni³
w Opolu, po czym
zosta³ zatrudniony na
Wydziale Budownictwa Politechniki
Opolskiej. Mieszka
we Wroc³awiu.

Panna zdawa³a w Opolu egzamin ustny na wy¿sz¹ uczelniê.
Egzaminator zada³ jej pierwsze pytanie:
- Proszê opisaæ sytuacjê bud¿etu narodowego po dymisji ministra finansów, pana Ko³odki.
- Niestety, nic nie wiem na ten temat - odpowiada przysz³a
studentka.
- A co pani wie o aferze Rywina?
- Niestety nic... nie wiem nawet kto to jest Rywin.
- No a wie pani, kto pe³ni obecnie funkcjê premiera rz¹du
polskiego?
- Niestety, nie.
- A czy s³ysza³a pani o Jaros³awie Kaczyñskim?
- Nie, nigdy nie s³ysza³am.
- Bo¿e, sk¹d pani siê tu wziê³a?
- Z Bieszczad...
Nasta³a cisza. Egzaminujacy profesor podszed³ do okna i powiedzia³:
- Hmm..., a mo¿e by tak to wszystko zostawiæ i wynieœæ siê w
Bieszczady?!
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POLACY POSZUKIWANI W AMERYCE

Wspó³praca miêdzynarodowa
Polski Klub na Massachusetts Institute of Technology
umo¿liwia polskim uczniom
kontakt ze studentami i zdobycie informacji na temat
Massachusetts Institute of
Technology.

Celem dzia³alnoœci Klubu
jest wzmocnienie pozycji polskich studentów na MIT, promowanie polskiej polityki, kultury oraz udostêpnianie informacji na temat Massachusetts Institute of Technology

wœród m³odych ludzi
w Polsce.
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej http://polisclub.mit.edu/
KW

Premiera odbêdzie siê w Berlinie oraz Opolu

M³odzie¿owy Dom Kultury w Opolu razem z berliñskim Theater der Migranten realizuj¹ koncepcjê teatraln¹ „List
z domu starców”. Bierze w niej udzia³
20 m³odych ludzi. Pochodz¹ oni z Niemiec, Polski, Kazachstanu, Turcji i Danii. Efektem tej miêdzynarodowej wspó³pracy ma byæ spektakl teatralny mówi¹cy o staroœci i przemijaniu.
W czasie wakacji uczestnicy projektu pracowali w Opolu. Spotkali siê z seniorami, aby lepiej zrozumieæ temat, który z racji wieku jest im odleg³y mentalnie. Brali udzia³ tak¿e w warsztatach sce-

nicznych, uczyli siê podstaw aktorskiego rzemios³a. Re¿yserem spektaklu jest Olek Witt, który stawia na
przekaz zrozumia³y niezale¿nie od
miejsca zamieszkania: ruch, muzyka,
taniec. S³owo ma byæ tylko uzupe³nieniem pozosta³ych form.
Ekipa teatralna w sierpniu wyjecha³a do Berlina, gdzie przez cztery
tygodnie pracuje nadal nad spektaklem. Niemiecka premiera zaplanowana jest we wrzeœniu, a opolska –
odbêdzie siê w paŸdzierniku.
KOM
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Student, studenci (tak¿e: œrodowisko studenckie, studenciki,
rozbrykana m³odzie¿, paso¿yty spo³eczeñstwa)
– specyficzna grupa
m³odych osób (w wieku od
18 [zdarzaj¹ siê studenciki
z Ukrainy] do 26 lat, chocia¿ znane s¹ przypadki
ra¿¹cego przekraczania tego
wieku przez studentów),
pojawiaj¹ca siê szczególnie
w wiêkszych miastach,
szczególnie w krajach rozwiniêtych.
Student charakteryzuje
siê nisk¹ samoocen¹, chronicznym brakiem pieniêdzy,
niedomyciem, i nierzadko
brzydkim zapachem (tzw.
rasowy student), chocia¿
zdarzaj¹ siê wyj¹tki (tzw.
studenci – kujony).
Student jest osobnikiem
pe³nym paradoksów. Np. nie
potrafi powiedzieæ, który
dzisiaj dzieñ, jednak z pamiêci wyrecytuje dok³adn¹

Pi ci¹gle
zadziwia
Najdok³adniejsze
wyliczenie s³ynnej
liczby siêga teraz 5
bilionów miejsc po
przecinku - informuje
PopSci.
Tak¹ precyzjê osi¹gn¹³
Shigeru Kondo, 54 letni, japoñski informatyk na komputerze, który sam z³o¿y³
kosztem 18 tysiêcy dolarów. Komputer, który pracowa³ w oparciu o system
Windows by³ dosyæ niestandardowy, zawiera³ na
przyk³ad 20 twardych dysków. Maszyna pracowa³a
przez trzy miesi¹ce nad
uzyskaniem wyniku.
Poprzedni rekord nale¿a³ do francuskiego programisty nazwiskiem Fabrice
Bellard, któremu uda³o siê
osi¹gn¹æ dok³adnoœæ 2,7
miliarda miejsc po przecinku.
Z Kondo wspó³pracowa³
amerykañski student technologii informatycznych Alexander Yee, który dostarczy³
obliczaj¹ce liczbê Pi oprogramowanie „y-cruncher”.
Japoñski matematykamator, ¿ali³ siê w wywiadzie dla agencji AFP, ¿e by³
sam kiedy jego komputer
noc¹ osi¹gn¹³ 5 bilionow¹
dok³adnoœæ, a jego ¿ona i
matka, z którymi mieszka,
nie wykaza³y wiêkszego
entuzjazmu z powodu jego
wielkiego odkrycia.

anatomiê Plecoptera wraz z
nazwami ³aciñskimi, poda w
chronologicznej kolejnoœci
daty œmierci filozofów starogreckich i rozrysuje aksjomat Browna jedn¹ rêk¹,
jednoczeœnie drug¹ rêk¹
wprowadzaj¹c w MySQL
dwie instrukcje – pobierania danych z tabeli i sortowania.
Pierwsi studenci pojawili
siê ju¿ w czasach staro¿ytnych. Byli to US (czyli tzw.
uczniowe Sokratesa, nie
myliæ z Uczniami Szatana).
Inni wielcy filozofowie
równie¿ mieli swoich
uczniów, którzy potem staj¹c siê wielkimi filozofami
mieli swoich uczniów. Powstaje w ten sposób reakcja ³añcuchowa zale¿noœci:
profesor – student, która

przetrwa³a do dziœ, chocia¿
w zmienionej formie.
¯ycie studenta sk³ada siê
z kilku (5–6) okresów, tzw.
lat studiów – jeden rok trwa
od jednego do czterech lat
– podzielonych dalej na semestry, lub trymestr (czasem
wiêcej lub mniej). Ka¿dy z
takich mestrów koñczy siê
sesj¹, a czasem nawet ci¹¿¹,
która to jest najbardziej mêcz¹cymi dwoma tygodniami
lub dziewiêcioma miesi¹cami w ¿yciu studenta. W zale¿noœci od dolegliwoœci.
¯o³¹dek studenta oraz
portfel studenta to dwa jedyne znane przypadki istnienia zbioru absurdalnego, to
jest zbioru który staje siê
pusty po dodaniu do niego
dowolnego elementu.
INTERNET

Wbrew stereotypowi, uczniowie s¹ bardziej sk³onni do rozrabiania na lekcjach prowadzonych przez mê¿czyzn - wynika z sonda¿u przeprowadzonego przez Brytyjski
Zwi¹zek Nauczycieli (NUT).
Naukowcy z uniwersytetu w Warwick, którzy przeanalizowali wyniki ankiety przeprowadzonej wœród 1,5 tys nauczycieli, doszli do wniosku, ¿e nad porz¹dkiem w klasie lepiej panuj¹ kobiety, ni¿ mê¿czyŸni.
Przyk³adowo, podczas gdy a¿ 77 proc. ankietowanych mê¿czyzn przyzna³o, ¿e
uczniowie zak³ócali prowadzone przez nich lekcje przynajmniej raz w tygodniu, takiej
odpowiedzi
udzieli³o zaledwie 44 proc.
kobiet.
Odpowiednio 69
proc. nauczycieli i 57 proc.
nauczycielek przyzna³o, ¿e
pad³y pod ich adresem ze
strony uczniów wyzwiska.
Z pyskówkami do czynienia mia³o 80 proc. nauczycieli i 71 proc. nauczycielek. 25 proc. mê¿czyzn i 17
proc. kobiet zetknê³o siê
natomiast z groŸbami ze
strony rodziców uczniów.
Sekretarz generalny
NUT Christine Blower oceni³a, ¿e wyniki sonda¿u demonstruj¹, jak myl¹ce
mog¹ byæ stereotypy dotycz¹ce p³ci.
REKLAMA
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NIEZNANE

toj¹ blisko siebie. Na
ziemi pal¹ siê wêgle
maj¹ce nawet do
800 stopni Celsjusza. Nie maj¹ butów.
Za chwilê nadejdzie moment
weryfikacji w³asnych lêków.
Umys³ bêdzie musia³ zapanowaæ nad materi¹, a wiara zawalczyæ z pragmatyzmem. W oczach niektórych
tli siê iskra zw¹tpienia.
Ryszard G¹sierkiewicz
bierze do r¹k szamañski bêben. Regularne dŸwiêki jednym dodaj¹ otuchy, innym
odwagi. Pierwsza osoba
przebiega przez roz¿arzony
dywan. Dym siêga kolan. Z
niedowierzaniem patrzy na
swe stopy. Nie ma na nich
najmniejszych œladów oparzeñ. Kilka lat temu G¹sierkiewicz przebieg³ po ¿arze
90 metrów, staj¹c siê jed-

œwiadomoœci za pomoc¹ tarota czy treningu budz¹cego zdolnoœci jasnowidzenia,
poznaj¹ jogê kundalini i
zawi³oœci astrologiczne.
Pani Halina wiecznie siê
uœmiecha. Na co dzieñ jest
masa¿ystk¹.
– Wiele osób mówi³o
mi, ¿e mam w rêkach czarodziejskie moce – œmieje
siê na samo wspomnienie.
Dekadê temu przyjecha³a
do Polski z Ukrainy. Zostawi³a 11-letni¹ Taniê.
– Czu³am siê z tym Ÿle,
choæ wiedzia³am, ¿e nie
chcê ¿yæ dalej byle jak –
t³umaczy. – Postawi³am
wszystko na jedn¹ kartê.
W czasie zajêæ z ustawieñ hellingerowskich pierwsza podnios³a rêkê, aby opo-

„dziecko” chcia³o nawi¹zaæ
z nim kontakt i dopiero, gdy
to siê uda³o, zwróci³o wzrok
w kierunku matki.
– Patrz¹c na tê sytuacjê
z boku czu³am jak moja reprezentantka jest osamotniona i dopiero po rozmowie z
terapeutk¹ zrozumia³am, ¿e
córka teraz ma ju¿ 22 lata i
nie mogê siê ca³y czas obwiniaæ – t³umaczy Saranaczuk. – Poczu³am siê o wiele l¿ej. Spad³ ze mnie jakby
ciê¿ar, który dŸwiga³am tyle
czasu. Nie wiedzia³am, ¿e tak
naprawdê moje dziecko równie¿ szuka kontaktu z ojcem
i bardzo mu na tym zale¿y.
Jagna Kaja Szulczewska,
która wcieli³a siê w postaæ
córki, jest starsza od Tani
zaledwie o rok.
– Kiedy zaczynam odczuwaæ w czasie ustawieñ

nym z liderów w pokonywaniu w³asnych lêków.
– To sprawdzian otwartoœci na mo¿liwoœæ zmian,
osi¹gniêcia tego, co w³aœciwie
wydaje siê nieprawdopodobne – wyjaœnia. – Tylko krok
do uwierzenia, ¿e w ¿yciu
mo¿na zmierzyæ siê z ka¿dym
wyzwaniem. Czasami brakuje nam jednak wiary.
Halina Saranczuk po raz
pierwszy przyjecha³a na
obóz szkoleniowo-magiczny.
Jednak to nie urok jurajskich
Jeziorowic spowodowa³, ¿e
postanowi³a prze¿yæ coœ wyj¹tkowego. Od kilku miesiêcy poznaje tajniki wiedzy na
krakowskim Hogwarcie. S³uchacze ucz¹ siê parapsychologii i bioterapii, docieraj¹
do g³êbokich pok³adów nie-

wiedzieæ o swoim rodzinnym
problemie. To by³a próba
ratowania siebie. Prowadz¹ca zajêcia psycholog Agnieszka G¹sierkiewicz wybra³a
spoœród uczniów osoby, które
mia³y reprezentowaæ Nadiê
oraz Halinê, czyli j¹ sam¹.
Na oczach kilkudziesiêciu
œwiadków nast¹pi³o coœ niezwyk³ego – aktorzy zaczêli
odczuwaæ emocje nieznanych
im zupe³nie kobiet.
„Córka” patrzy³a daleko
przed siebie, jakby nie zauwa¿a³a matki i kogoœ
wypatrywa³a. Okaza³o siê, ¿e
tak naprawdê stara siê dostrzec ojca, który mieszka w
Rosji i nie ma z nimi kontaktu. Gdy siê pojawi³ jako
kolejny wybrany spoœród
obserwuj¹cych zajêcia,

hellingerowskich emocje
innych osób, wydaje mi siê,
jakbym mia³a na plecach
jakiœ ciê¿ki kamieñ – wyjaœnia. – Nikt nie wie, dlaczego tak siê dzieje, choæ
powsta³y oczywiœcie ró¿ne
teorie na ten temat.
Rodzice m³odej kobiety
s¹ buddystami. Matka malarka stawia tarota i uzdrawia za pomoc¹ reiki. Ojciec
rzeŸbiarz jest wegetarianinem i to on podsuwa³ jej
odpowiednie ksi¹¿ki. Chcia³
by rozwija³a siê duchowo.
– W pewnym momencie
zrozumia³am, ¿e potrzebujê
mistrzów, którzy pomog¹ mi
zrobiæ krok dalej – mówi z
przekonaniem. – Nie mog³am
ju¿ wiêcej osi¹gn¹æ sama.
Poza tym chcê pomagaæ in-
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nym, a to bardzo odpowiedzialna funkcja. Pasjonujê siê
dietetyk¹. ¯eby jednak byæ w
tym najlepsz¹, muszê poznaæ
wiele innych dziedzin.
Sama jest witariank¹.
Spo¿ywa tylko te potrawy,
które nie s¹ poddawane

noœci nigdy nie by³y do
koñca wykorzystane.
Od samego pocz¹tku ze
szko³¹ zwi¹zani byli ludzielegendy: najs³ynniejszy polski
parapsycholog Lech Emfazy
Stefañski, Jerzy Prokopiuk, czy
Helena Wilda-Kowalska.

czy³a kurs bioterapii i chodzi³ na zajêcia z tch-chi.
– Czyta³am literaturê
ezoteryczn¹, ale ci¹gle brakowa³o mi odwagi, aby zaj¹æ siê w³asnym rozwojem
– wyjaœnia. – Wydawa³o mi
siê, ¿e trzeba mieæ do tego

obróbce termicznej. W przysz³oœci chcia³aby kompleksowo pomagaæ ludziom stosuj¹c siê do zasad medycyny
holistycznej, a do tego potrzeba jej wiedzy, dziêki
której nikogo nie skrzywdzi.

– Nie wierzê we wró¿ki, które za 150 z³ obdarowuj¹ szczêœciem ani w bioenergoterapeutów, obiecuj¹cych natychmiastowe wyzdrowienie. Ani panów
wypêdzaj¹cych duchy za
pomoc¹ wahad³a – œmieje
siê twórca szko³y.
– Znajomoœæ bioterapii
pozwala osi¹gn¹æ znacznie
lepsze postêpy w pracy z
pacjentami – wyjaœnia G¹sierkiewicz, który przez jakiœ
czas pracowa³ w przychodni. – W dzia³alnoœci zawodowej przydaje siê równie¿
znajomoœæ psychotroniki. 30
procent uczniów pochodzi
ze Œl¹ska, Pomora, Berlina
czy Wiednia.

specjalne, wrêcz magiczne,
predyspozycje.
Pani¹ Gra¿ynê zafascynowa³ masa¿ dŸwiêkiem za
pomoc¹ mis i gongów prowadzony przez Kubê Koryckiego oraz nauka gry na
digeridoo, czyli d³ugiej rurze, zaliczanej do najstarszych instrumentów œwiata.
Arkadiusz Buczek wyt³umaczy³, ¿e wydobycie wibruj¹cego dŸwiêku wymaga
æwiczeñ, bo zwi¹zane jest
z umiejêtnoœci¹ odpowiedniego oddychania. Sztuka ta
nie jest ³atwa do opanowania. Wywodzi siê z kultury
Aborygenów. Opanowanie
odpowiednich technik zajmuje jednak lata.
Gdy na sali pojawi³y siê
gongi i misy, ka¿dy z
uczniów uderza³ w nie bez
umiaru. Dopiero po chwili
przysz³o zastanowienie i
wczucie siê we w³asne potrzeby. Pó³tony mia³y rozlewaæ siê po ciele, wprawiaj¹c je w przyjemne wibracje.
– To ma byæ k¹piel w
gongach – przekonywa³
Kuba Korycki.
Czêœæ grupy po³o¿y³a siê
na matach i zamknê³a oczy.
Pozostali adepci zaczêli tworzyæ muzykê na intuicyjnym
poziomie. Efekt przeszed³
najœmielsze wyobra¿enia.

WRÓ¯KI NIE
UZDRAWIAJ¥
Jagna nale¿y do grona
najm³odszych uczniów, których w grupie jest niewielu. Wielu ma poczucie, ¿e
w ¿yciu chodzi o coœ innego ni¿ tylko zarobienie pieniêdzy i pêdzenie przed siebie bez chwili refleksji. S¹
wœród nich sêdziowie, lekarze, artyœci – przedstawiciele
w³aœciwie wszystkich zawodów. Czasami przebywaj¹
ju¿ na emeryturze, odchowali wnuki. Pragn¹ wreszcie skoncentrowaæ siê wy³¹cznie na sobie oraz w³asnym rozwoju. Szukaj¹ duchowej œcie¿ki rozwoju.
Placówka powsta³a prawie dziesiêæ lat temu jako
owoc wieloletnich doœwiadczeñ i kontaktów Ryszarda
G¹sierkiewicza, który nie
wierzy w cuda. Jego psychika i wielostronne wykszta³cenie zdecydowa³y w du¿ej
mierze o tym, ¿e podchodzi do tego, co robi, bardzo krytycznie. Dojrzewa³
powoli, odkrywaj¹c swe
mo¿liwoœci. Poznawa³ nietypowych ludzi, których zdol-

DO ABORYGENÓW
Nie wszystko da siê
przeprowadziæ na zajêciach,
wiêc adepci chêtnie wyje¿d¿aj¹ na coroczny obóz.
W tym roku hitem by³a
synchronizacja pó³kulowa
czy te¿ warsztaty prowadzone przez wybitnego psychologa-psychoterapeutê Flavio
Anusza, pracuj¹cego na co
dzieñ z ludŸmi, zmagaj¹cymi siê z ciê¿kimi zaburzeniami. Jest on znakomitym
znawc¹ tarota, dziêki któremu adepci mogli zagl¹dn¹æ
we w³asne wnêtrze.
Gra¿yna Wiêckowska z
Krakowa, zanim trafi³a do
Szko³y Psychotroniki, ukoñ-

AGNIESZKA MALIK
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Opolski Sanepid uwra¿liwia, ¿eby unikaæ zatruæ

N

os³abionych chorob¹ i osób
starszych.
Przyczyn¹ zatruæ pokarmowych s¹ najczêœciej potrawy z udzia³em:
· surowych jaj (lub poddanych niewystarczaj¹cej
obróbce termicznej): domowe majonezy, kremy, lody,
ciasta – ptysie, torty, eklery, serniki;
* miêsa i jego przetworów – kaszanka, pasztetowa,
galaretka miêsna, tatar, metka, konserwy miêsne domowej roboty;
* drobiu
* mleka.

METODY UNIKANIA
ZATRUÆ:
* Mycie i wyparzanie jaj
tu¿ przed przygotowaniem
potraw;
* Mycie r¹k po ka¿dym
wyjœciu z toalety i przed

KOM

Œmiertelne zagro¿enie

NA RATUNEK ZDROWIU
APTEKA NATURY
Jadwiga Górnicka
Apteka natury jest to kompendium wiedzy dla zdrowych,
pragn¹cych zachowaæ formê do
póŸnych lat ¿ycia i dla chorych,
którzy chc¹ odzyskaæ sprawnoœæ swojego organizmu. Opracowana przez polsk¹ lekarkê-naturalistkê jest kompleksowym poradnikiem. Autorka propaguje ró¿ne naturalne metody terapii, takie jak:
zio³olecznictwo, apiterapiê (leczenie produktami i
preparatami pszczelimi), argilloterapiê (z zastosowaniem glinki), czy specjalne. Zastosowanie opisanych metod nie wymaga ani przygotowania medycznego, ani ¿mudnego poszukiwania specyfików. Jesteœmy bowiem cz¹stk¹ natury i to w niej
mo¿emy znaleŸæ wszystko to, co nam potrzebne.
W dobie zanieczyszczenia œrodowiska i rozwoju
chorób cywilizacyjnych wrêcz konieczny jest powrót
do natury, bo to ona jest nasz¹ najpewniejsz¹ „aptek¹”. Obszerny dzia³ poœwiêcony ¿ywieniu ró¿nym
dietom, zastosowaniu witamin, makro i mikropierwiastków - to równie¿ propozycja dla osób zdrowych, które wol¹ zapobiegaæ chorobom, ni¿ w przysz³oœci likwidowaæ ich d³ugotrwa³e skutki.

OD LEKARZA
DO GRABARZA
Jerzy Maslanky
Kiedy Hipokrates
uzna³, ¿e „ka¿da choroba ma swoj¹ przyczynê,
któr¹ trzeba usun¹æ”,
nie wiedzia³, ¿e jego filozofia leczenia nabierze szczególnego znaczenia w œwiecie, zdominowanym chemiczn¹ syntez¹. I jeœli s³ynny medyk z Grecji doszukiwa³ siê przyczyn
chorób w powietrzu, ogniu i wodzie, to wspó³czeœni lekarze ekolodzy, biochemicy, toksykolodzy, epidemiolodzy, a nawet specjaliœci
od agrotechniki, widz¹ ich Ÿród³o w ponad
70.000 toksycznych substancjach, wprowadzanych w œrodowisko cz³owieka. Bezbronnego cz³owieka, którego organizm, w imiê
przetrwania, walczy z nimi jak mo¿e i coraz
czêœciej przegrywa....Czy tak byæ musi?
Ksi¹¿ka stanowi kompedium medycznej
wiedzy ekologicznej, daj¹cej wspó³czesnemu cz³owiekowi skuteczne narzêdzia obrony przed chorobami, które go dziesi¹tkuj¹.
Bliska wspó³praca pacjenta z lekarzem jest
tutaj kluczem.

Ksi¹¿ki mo¿na kupiæ w ksiêgarni „Tajemniczej”
przy ul. Malczewskiego 4, blisko Rynku

Dane epidemiologiczne
wskazuj¹, ¿e w Polsce w 2007
roku na raka szyjki macicy zachorowa³o 3376 kobiet. Zmar³o 1907. Od 5 lat realizowany
jest Ogólnopolski Program
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka dla kobiet w
wieku od 25 do 59 lat w ramach, którego wykonywane s¹
raz na trzy lata bezp³atne badania cytologiczne.
Œwiatowe statystyki pokazuj¹, ¿e taka czêstotliwoœæ badañ wystarczy³aby do znacz¹cej redukcji zachorowañ na inwazyjnego raka szyjki macicy.
Po raz pierwszy w naszym kraju dzia³a system aktywnej profilaktyki opartej o wysy³anie
imiennych zaproszeñ do ka¿dej kobiety. Warunkiem koniecznym dla powodzenia tego
programu jest œwiadomoœæ

kobiet dotycz¹ca dba³oœci o
w³asne zdrowie, bowiem regularnoœæ i powszechne wykonywanie badañ jest najwa¿niejszym elementem programu.
W roku 2008 nagrodê Nobla w dziedzinie medycyny
otrzyma³ profesor Zur Hausen
z Niemiec za wykrycie czynnika sprawczego raka szyjki
macicy.
Wykaza³
on, ¿e nowotworzenie w szyjce macicy zwi¹zane jest z infekcj¹ tzw. onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego. Jest to zwi¹zek 50 razy
wiêkszy ni¿ pomiêdzy d³ugoletnim paleniem papierosów a
mo¿liwoœci¹ zachorowania na
raka p³uc. To odkrycie stworzy³o po raz pierwszy w historii
medycyny szanse na profilaktykê pierwotn¹ opart¹ o szczepienia przeciwko HPV.

REKLAMA

ajwiêksza liczba zatruæ pokarmowych
wystêpuje w okresie
letnim. Ma na to wp³yw
wy¿sza temperatura otoczenia i wzrost imprez okolicznoœciowych i rodzinnych
typu: festyny, komunie,
œluby itp.
Zatrucia pokarmowe to
zwykle gwa³towne dolegliwoœci ¿o³¹dkowo - jelitowe,
wystêpuj¹ce w stosunkowo
krótkim czasie po dostaniu
siê do przewodu pokarmowego szkodliwych czynników biologicznych lub chemicznych. Okres wylêgania
zatruæ pokarmowych zakaŸnych, zw³aszcza bakteryjnych, jest krótki - zwykle
od kilku do kilkunastu godzin. Ka¿de zatrucie pokarmowe mo¿e byæ groŸne,
szczególnie dla niemowl¹t,
dzieci do lat trzech, ludzi

ka¿dym przygotowaniem
posi³ków;
* Utrzymywanie czystoœci naczyñ, sprzêtów kuchennych i samej kuchni;
* Przechowywanie ¿ywnoœci w niskiej temperaturze;
* Zapobieganie ponownemu zamra¿aniu ¿ywnoœci;
* Wydzielenie w lodówce miejsca na surowy drób,
miêso, jaja tak, aby nie styka³y siê z produktami gotowymi do spo¿ycia;
* Ca³kowite rozmro¿enie drobiu, miêsa, ryb i ich
przetworów przed przyst¹pieniem do sma¿enia, pieczenia i gotowania;
* Poddawanie ¿ywnoœci
dzia³aniu wysokiej temperatury poprzez gotowanie,
pieczenie, duszenie, które
jest naj³atwiejszym sposobem niszczenia bakterii, dok³adne podgrzewanie ugotowanych potrawy, ale nigdy
wiêcej ni¿ jeden raz, unikanie trzymania ugotowanych potraw na „ma³ym
ogniu” (w cieple bakterie
gwa³townie siê rozmna¿aj¹);
* Unikanie lodów i ciastek pochodz¹cych od nieznanych wytwórców i sprzedawców.

REKLAMA

Uwa¿aj latem na jajka

W 26 krajach œwiata szczepienia przeciw HPV s¹ finansowane z pieniêdzy publicznych
W Polsce w 2008 r. szczepienia przeciw HPV trafi³y do
kalendarza szczepieñ zaledwie zalecanych przez Ministra
Zdrowia
W 2009 roku kilkadziesi¹t
polskich miast i gmin - w tym z
woj. opolskiego Gogolin - zdecydowa³o siê na bezp³atne
szczepienie 11-12 letnich
dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, który odpowiada za
ok. 70% przypadków raka szyjki macicy.
W Europie kilkanaœcie krajów wprowadzi³o powszechne
szczepienia przeciwko wirusowi HPV (W³ochy, Francja,
Wielka Brytania, Niemcy, Rumunia).
MED
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OJCIEC W WEHRMACHCIE, TEŒÆ W CZERWONEJ ARMII. BYÆ MO¯E WROGOWIE STALI KIEDYŒ NAPRZECIW SIEBIE
1979 roku pojecha³em na wycieczkê
do ZSRR, nie przypuszczaj¹c, ¿e wyjazd ten zakoñczy siê dla mnie drugim
ma³¿eñstwem, a biografia
ojca mojej ¿ony dopisze nieprawdopodobn¹ puentê do
wojennej przesz³oœci mego
ojca. Trasa wycieczki wiod³a
z Moskwy przez Karagandê, Samarkandê, Frunze i Bucharê do A³ma Aty. Opiekowa³a siê nami pilotka Intouristu z Kijowa – Anna Niko³ajewna Dudina, urocza
trzydziestolatka, która mog³a
wpaœæ w oko chyba ka¿demu facetowi.
Ania urodzi³a siê w Mukaczewie na Zakarpaciu. Jej
ojciec Niko³aj Siergiejewicz
Dudin pochodzi³ z Orienburga na Uralu. By³ urodzonym
pilotem. Lataæ zacz¹³ jeszcze
przed wojn¹ na kursach pilota¿u szybowców. Potem
ukoñczy³ lotnicz¹ szko³ê
wojskow¹. W okresie pionierskich lotów w kosmos nale¿a³ do elitarnej grupy 23 pilotów, któr¹ przygotowywano do pierwszej wyprawy w
przestrzeñ pozaziemsk¹. Niestety, w czasie skrupulatnych badañ wykryto u teœcia
wadê serca, wiêc móg³ tylko patrzeæ jak do startu szykuje siê Jurij Gagarin. ZaprzyjaŸni³ siê serdecznie z Aleksiejem Leonowem, który jako
pierwszy kosmonauta wyszed³ na orbicie ze statku kosmicznego. Byli w tym samym pu³ku lotniczym.
Teœæ zmar³ w wieku 64
lat. Jego ¿ycie skróci³y prawdopodobnie wojenne rany.
Choæ zabliŸnione, da³y o
sobie znaæ po latach, a
nowotwór mózgu okaza³ siê
nieuleczalny. Skoñczy³ szko³ê wojskow¹, kiedy front by³
ju¿ w okolicach Stryja i od
razu zosta³ skierowany do
dzia³añ bojowych. Podczas
jednej z walk jego samolot
zosta³ zestrzelony. Pocisk
trafi³ w zbiornik paliwa i
ogieñ szybko rozprzestrzeni³
na ca³¹ maszynê. Zacz¹³ siê
paliæ kombinezon na Dudinie. Ogieñ najmniej uszkodzi³ os³oniête goglami oczy
i d³onie, na których mia³
grube rêkawice. W koñcu
szczêœliwie znalaz³ siê na
ziemi, ale mia³ poparzone
ca³e cia³o. Blizny na twarzy
teœcia pozosta³y na zawsze.

W

OPOLE? OPPELN!
Gdy spotkaliœmy siê
pierwszy raz, zapyta³ sk¹d
dok³adnie pochodzê. Wymieni³em Opole, a wtedy Dudin siêgn¹³ do swoich wojskowych map. Wskaza³em
palcem miejscowoœæ. Spoj-

rza³ na mnie, jeszcze raz na
mapê i wyraŸnie siê strapi³.
– Kakoje Opole? Eto Oppeln. Znaczit ty, Norbert,
Niemiec?
Gdybym mu wtedy powiedzia³ o moim ojcu, którego
wcielono do Wehrmachtu i
który z VI armi¹ Paulusa walczy³ tam, gdzie Dudin zestrzeliwa³ niemieckie myœliwce, nie
wiem, czy œlub z Ani¹ doszed³by do skutku. Zapiek³oœæ radzieckich weteranów wojennych wobec Niemców nie wygas³a mimo up³ywu lat, a
nawet by³a kultywowana poprzez monumentalne pomniki i obchody rocznic zwyciêstwa nad faszyzmem, podczas
których dekorowano ich odznaczeniami, tak jakby wojna
dopiero co siê skoñczy³a. Na
pogrzebie teœcia poduszki z orderami nios³o za jego trumn¹
czterdziestu so³datów. Bre¿niew nie mia³ chyba a¿ tylu
medali. Teœæ posiada³ m.in.
dwa ordery Bojowego Czerwonego Sztandaru i dwa ordery
Czerwonej Gwiazdy – jedne
z najwy¿szych radzieckich odznaczeñ.
Gdybym wtedy opowiedzia³ Dudinowi o zagmatwanych losach mojej rodziny,
pewnie nic by nie zrozumia³,
skoro ci, którzy tutaj ¿yj¹, te¿
najczêœciej nie rozumiej¹. Ojciec Wehrmachtowiec, nie
przepadaj¹cy specjalnie za
niemieckim mundurem. Brat
ojca zestrzelony nad Angli¹
i pochowany przez Niemców
w Kamieniu z nale¿nymi honorami wojskowymi. Drugi
brat, który tak¿e walcz¹c dobrowolnie po stronie niemieckiej, zgin¹³ nie wiadomo gdzie, a rodzina nigdy
nie znalaz³a jego mogi³y. I
ja – wychowany przez rodziców w polskim duchu, a potem oœmieszany przez nauczycieli oraz szkolnych ko-

legów z powodu mówienia
gwar¹, która dla mnie by³a
naturalnym œl¹skim jêzykiem.
Poniewa¿ mój teœæ bardzo
chcia³ przyjechaæ do Opola,
wys³a³em mu szybko zaproszenie i wkrótce goœci³em go
w swoim domu. Ledwo przekroczy³ próg, wyrazi³ ¿yczenie, ¿eby go zawieŸæ do Gliwic. W³aœciwie do Gleiwitz
– bo w jego pamiêci miasto
zachowa³o siê pod niemieck¹
nazw¹. Pojechaliœmy. Gdy
znaleŸliœmy siê ko³o lotniska
obecnego aeroklubu, Dudin
wyraŸnie przycich³, a po
chwili wysiad³ z auta i szed³
przed siebie milcz¹co, jakby
by³ w jakimœ amoku. Zatrzyma³ siê na œrodku l¹dowiska
i zacz¹³ p³akaæ.
W czasie wojny stacjonowa³a w tym miejscu jego jednostka. St¹d startowa³y radzieckie samoloty, obieraj¹c kurs na
pobliski Kêdzierzyn, ale równie¿ na czesk¹ Pragê. Miejsce mia³o znaczenie strategiczne, poniewa¿ znajdowa³o siê
niedaleko Zdzieszowic, gdzie
Niemcy produkowali paliwa.
Dlatego ich artyleria reagowa³a
natychmiast, gdy tylko w powietrzu pojawi³ siê myœliwiec
z czerwon¹ gwiazd¹. Samoloty wybucha³y w powietrzu
albo p³onê³y podczas próby powrotu na gliwickie lotnisko.
Wielu kolegów teœcia zginê³o
w miejscu, gdzie on teraz sta³.
Dudin tak¿e otar³ siê
tutaj o œmieræ i przez kolegów pilotów zosta³ ju¿ prawie pochowany. Podczas lotu
Niko³aj Mielnik
- gdyby nie
jego odwaga,
skutki Czarnobyla mog³y byæ
du¿o bardziej
tragiczne

zaatakowa³ go Messerschmitt.
W powietrzu rozegra³a siê
d³uga i dramatyczna walka.
Zanim samolot teœcia zosta³
trafiony, zauwa¿y³ on, ¿e
niemieck¹ maszynê pilotuje
cywil. Uratowa³ siê, wyskakuj¹c na spadochronie w
okolicach Toszka, gdzie spotka³ ch³opa powo¿¹cego furmank¹. Kaza³ siê zawieŸæ do
bazy w Gliwicach.
W tym czasie piloci na
lotnisku zasiedli do kolacji.
Mieli taki zwyczaj, ¿e dla
ka¿dego stawiali szk³o z wódk¹
i jeœli któryœ nie wróci³ z boju,
wypijali za jego pamiêæ, a
wódkê nieobecnego wylewali
na ziemiê. Uczcili wiêc w ten
sposób Dudina, zanim zdo³a³
powróciæ na furmance. Dowódca nie wierzy³ w³asnym
oczom, a po chwili powiedzia³,
¿e ma dla niego niespodziankê. Z s¹siedniego baraku przyprowadzono jeñca. By³ to
cywil, którego mój teœæ widzia³
za sterami niemieckiego myœliwca. Mia³ na sobie skórzan¹
kurtkê, a pod szyj¹ zawi¹zan¹
apaszkê. Poda³ Dudinowi rêkê
i powiedzia³:
– Gratulujê ci sztuki pilota¿u. Jestem asem lotnictwa.
Wiele lat póŸniej teœæ
dowiedzia³ siê, ¿e w ostatnich miesi¹cach wojny Hermann Goering wsadza³ do
samolotów takich cywilnych
mistrzów latania i nawet nie
ubiera³ ich w mundury.

PARADOKS LOSÓW
Wracaliœmy z Gliwic do
Opola. Czeka³o mnie teraz
najtrudniejsze zadanie.
Przed wizyt¹ w domu moich rodziców musia³em
przedstawiæ teœciowi wojenn¹ historiê ojca. Usiedliœmy naprzeciw siebie, nala³em do kieliszków wódki
i prawie wyrecytowa³em
tekst, który od kilku dni
uk³ada³em sobie w g³owie.
W miarê jak postêpowa³a
moja opowieœæ, Ania coraz
bardziej blad³a, a gdy przeszed³em do tego, ¿e ojciec
walczy³ pod Stalingradem,
który dla radzieckich ludzi
by³ wyj¹tkowym symbolem,
mia³a ju¿ twarz kredow¹.
Skoñczy³em mówiæ o amputacji nogi ojca, spodziewaj¹c siê, ¿e teœæ zacznie siê
zaraz pakowaæ, ¿eby natychmiast wyjechaæ do Kijowa,

a on nape³ni³ kieliszki, zaduma³ siê przez chwilê i powiedzia³ tylko kilka s³ów:
– Nu czto tut gawarit...
Tak w ¿yzni bywajet...
Myœlê, ¿e w tym jednym
momencie Dudin poj¹³ ca³y
paradoks losów ludzi, którzy
bez swojej woli zostali wplatani w politykê i w konflikty miêdzy narodami, którzy
stanêli z broni¹ naprzeciw
siebie i musieli karnie wykonywaæ rozkazy, choæ naprawdê nie byli wrogami.
Nazajutrz pojechaliœmy
do Kamienia. Akurat ojciec
obchodzi³ urodziny. Mama
zastawi³a po œl¹sku stó³, a
ja z trudem ukrywa³em zdenerwowanie, obawiaj¹c siê,
¿e dojdzie do jakiejœ zwady. Nic z³ego jednak siê nie
zdarzy³o. Widywali siê potem wielokrotnie. Dudin nigdy nie nawi¹zywa³ w rozmowach do przesz³oœci.
Samoloty by³y ca³ym jego
¿yciem, nic wiêc dziwnego,
¿e chcia³ wykszta³ciæ córkê
na stewardesê. Ania nie wykazywa³a jednak zainteresowania prac¹ w powietrzu na
wysokoœci kilku kilometrów.
Wbrew ¿yczeniom ojca
wola³a obs³ugiwaæ turystów
na ziemi. Trafi³ mu siê
natomiast drugi ziêæ. Niko³aj Niko³ajewicz Mielnik,
m¹¿ siostry Ani, to legenda
radzieckiego lotnictwa, cz³owiek, bez którego katastrofa w czarnobylskiej elektrowni atomowej mog³a mieæ
znacznie gorsze skutki.
Kiedy 26 kwietnia 1986
roku wybuch³ reaktor w
Czarnobylu, radzieckie w³adze najpierw ukry³y z³¹ wiadomoœæ przed œwiatem, a
potem na w³asn¹ rêkê zaczê³y opanowywaæ sytuacjê.
Jeden z profesorów fizyki j¹drowej przypomnia³ sobie o
moim szwagrze, który nie
mia³ konkurencji w dokonywaniu prawdziwych cudów
za dr¹¿kami helikoptera.
Kola skompletowa³ trzyosobow¹ za³ogê, któr¹ kierowa³
s³ynny fizyk j¹drowy prof.
Erlich. Przez trzy miesi¹ce
latali codziennie nad reaktor.
Szwagier sadza³ maszynê
przedni¹ ³ap¹ na kominie wentylacyjnym. Nastêpnie spuszczali w g³¹b reaktora urz¹dzenie mierz¹ce stopieñ promieniowania i tkwili tak przez 27

minut – kilkadziesi¹t metrów
nad j¹drem wybuchu – ¿eby
uzyskaæ dok³adny pomiar.
Dziêki temu mo¿na by³o we
w³aœciwy sposób zabetonowywaæ œmiercionoœne miejsce.
Zabezpiecza³a ich jedynie gruba o³owiana p³yta, któr¹ Kola
kaza³ zamontowaæ na pod³odze helikoptera.

¯YJE, BO PI£ WINO
Z ca³ej za³ogi ¿yje do dziœ
tylko mój szwagier. Unikn¹³
choroby popromiennej byæ
mo¿e dziêki temu, ¿e jako
jedyny po ka¿dym skoñczonym locie wyrzuca³ swoje
ubranie w³¹cznie z bielizn¹
i bra³ d³ugi prysznic, po czym
wypija³ dwie butelki wina
marki „Cabernet”. Dopiero
póŸniej badania naukowe
potwierdzi³y, ¿e trunek ten
potêguje w organizmie odbudowê czerwonych krwinek.
Za Czarnobyl Kola otrzyma³ tytu³ bohatera ZSRR,
order Lenina i piêciopokojowe mieszkanie na Krymie, a
po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego – wysok¹ ukraiñsk¹ rentê. Zosta³ te¿ laureatem miêdzynarodowej Nagrody im. Igora Sikorskiego
za humanitarne zas³ugi dla
ludzkoœci. Potem przeniós³ siê
do lotnictwa cywilnego i
zacz¹³ zarabiaæ prawdziwe
pieni¹dze w Kanadzie. Wspomaga³ przy u¿yciu helikoptera drwali wyr¹buj¹cych drzewo: przenosi³ z powietrza olbrzymie bele do jeziora, sk¹d
drog¹ wodn¹ by³y transportowane dalej. Szkoli³ równie¿
tamtejszych pilotów.
Po jakimœ czasie wróci³ w
rodzinne strony i utworzy³
spó³kê lotnicz¹ z Bu³garami,
z którymi wczeœniej studiowa³ w collagu. Wydzier¿awili u¿ywane ukraiñskie helikoptery. Zmodernizowali je, a nastêpnie zaproponowali Hiszpanom œwiadczenie us³ug
przy gaszeniu po¿arów lasów,
które czêsto siê tam zdarzaj¹.
Dzisiaj Kola jest w Hiszpanii
jednym z kierowników znacz¹cego przedsiêbiorstwa,
choæ sam te¿ czasem siada
za sterami helikoptera, gdy sytuacja wymaga latania w ekstremalnych warunkach.
NORBERT LYSEK

S¹ to fragmenty ksi¹¿ki
„Karlus z Kamienia”
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Uszczêœliwienie kobiety jest bardzo proste. Oto kilka najskuteczniejszych zasad.

Nale¿y tylko byæ:
* przyjacielem i partnerem * kochankiem i bratem * ojcem i nauczycielem
* spowiednikiem i powiernikiem * kucharzem i mechanikiem
* monterem i elektrykiem * szoferem i tragarzem
* sprz¹taczk¹ i stewardem * hydraulikiem i stolarzem
* modelem i architektem wnêtrz * seksuologiem i psychologiem * psychiatr¹ i psychoterapeut¹.
Wa¿ne te¿ s¹ inne cechy. Te s¹ obowi¹zkowe:
* sympatycznym i wysportowanym, ale inteligentnym * silnym, ale kulturalnym
* twardym, ale ³agodnym * czu³ym, ale zdecydowanym i zasadniczym
* romantycznym, ale mêskim * dowcipnym, ale powa¿nym i dystyngowanym
* odwa¿nym, ale misiem * energicznym i zapobiegawczym, ale kreatywnym i pomys³owym
* zdolnym, ale skromnym i wyrozumia³ym
* eleganckim, ale stanowczym i ciep³ym
* namiêtnym, tolerancyjnym, ale honorowym * szlachetnym, ale praktycznym i pragmatycznym
* praworz¹dnym, ale gotowym zrobiæ dla niej wszystko [np. skok na bank], czyli zdesperowanym z mi³oœci, ale opanowanym
* szarmanckim, ale sta³ym i wiernym * uwa¿nym, ale rozmarzonym
* ambitnym i godnym zaufania, ale gotowym do poœwiêceñ i przede wszystkim wyp³acalnym.

Jednoczeœnie musi mê¿czyzna uwa¿aæ na to, aby:
a) nie by³ zazdrosny, a jednak zainteresowany
b) dobrze rozumia³ siê ze swoj¹ rodzin¹, nie poœwiêca³ jej jednak wiêcej czasu ni¿ danej kobiecie
c) pozostawi³ kobiecie swobodê, ale okazywa³ troskê i zainteresowanie, gdzie by³a i co robi³a
d) ubiera³ siê w garnitur, ale by³ gotów przenosiæ j¹ na rêkach przez b³oto po kolana i wchodziæ
do domu przez balkon, gdy ona zapomni kluczy lub goniæ, dogoniæ i pobiæ z³odzieja, który wyrwa³
jej torebkê, w której przecie¿ mia³a tak niezbêdne do ¿ycia lusterko i szminkê
e) zapisaæ siê na kurs i opanowaæ paranormalne metody czytania w myœlach kobiety, ¿eby móc
przyj¹æ odpowiedni¹ postawê do zaistnia³ej okolicznoœci i nie powiedzieæ jakiegoœ g³upstwa czy
niedorzecznoœci.

Wa¿ne jest, aby nie zapominaæ jej:
* urodzin i imienin, * daty œlubu, * daty pierwszego poca³unku
* okresu, * wizyty u stomatologa, * rocznic i urodzin jej najlepszej przyjació³ki i ulubionej cioci.
Niestety, nawet najbardziej doskona³e wykonanie powy¿szych zaleceñ nie gwarantuje pe³nego sukcesu. Kobieta mog³aby siê bowiem czuæ zmêczona obecnoœci¹ w jej ¿yciu idealnego mê¿czyzny oraz poczuæ siê zdominowan¹ przez niego i uciec z pierwszym lepszym menelem z gitar¹,
którego napotka.
A teraz druga strona medalu. Uszczêœliwiæ mê¿czyznê jest zadaniem daleko trudniejszym, poniewa¿ mê¿czyzna potrzebuje:
1. seksu i jedzenia
Wiêkszoœæ kobiet jest oczywiœcie tak wygórowanymi mêskimi potrzebami mocno przeci¹¿ona.
Zaspokojenie tych potrzeb przerasta si³y naszych pañ.

Wniosek:

Rozmawiaj¹ dwaj dzia³acze sportowi:
- Mojemu wnuczkowi opowiedzia³em ju¿ wszystkie bajki, ale wci¹¿
prosi mnie o nowe.
- To opowiedz mu bajkê o amatorstwie w sporcie wyczynowym!
*
Kilkunastoletni lekkoatleta - sprinter przygotowuje siê do pierwszego w ¿yciu udzia³u w zawodach sportowych.
Na trybunach siedz¹ jego rodzice. Gdy rozlega siê sygna³ do startu,
troskliwa matka ch³opaka krzyczy:
- Synku, b¹dŸ ostro¿ny! Nie biegnij za szybko!
*
Pewna dziennikarka przeprowadza wywiad z mistrzem olimpijskim
w p³ywaniu:
- Niech pan mi powie, gdzie tak œwietnie nauczy³ siê pan p³ywaæ.
- Tato mnie nauczy³. W dzieciñstwie, zawsze zabiera³ mnie ³ódk¹
na œrodek jeziora, a potem wrzuca³ do wody.
- A co panu sprawia³o najwiêcej trudnoœci?
- Wydostanie siê z worka...
*
Gdzie mo¿na ogl¹daæ medale polskiej reprezentacji pilkarskiej z mistrzostw œwiata?
- Na Allegro!!

Sport na weso³o

Harmonijne wspó³¿ycie mo¿na ³atwo osi¹gn¹æ, pod warunkiem, ¿e mê¿czyŸni wreszcie zrozumiej¹, i¿ musz¹ nieco ograniczyæ swoje zapêdy i pohamowaæ swoj¹ roszczeniow¹ postawê.

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 udawaæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Zas³ugujesz na chwilê radoœci. Wszystko zale¿y od
ciebie. W gwiazdach pisane jest ci szczêœcie.
BYK
Koniecznie odpocznij po pracowitych tygodniach. Nikt ci nie zagwarantuje, ¿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 rodzinnym gronie. Odprê¿ysz siê i byæ mo¿e poznasz kogoœ ciekawego.
BLI•NIAK
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 wdra¿aæ w ¿ycie to, co zapowiedzia³eœ. Wykañczaj¹ ciê sytuacje stresowe, chocia¿ nie do koñca zdajesz sobie sprawê, ¿e jesteœ ich autorem.
RAK
Ostatnie tygodnie potwierdzi³y, ¿e mo¿na na tobie polegaæ. Zda³eœ egzamin na szóstkê i nale¿¹ ci siê wielkie brawa. W nagrodê wyznacz sobie kilka dni na wyjazd, w czasie którego odpoczniesz i siê zrelaksujesz.
Nie daj siê wykorzystywaæ. Twoje poœwiêcenie mo¿e byæ uznane za obowi¹zek 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 zainwestowaæ - 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
ryzykowaæ. ucieszy ciê przyp³yw gotówki.
SKORPION
Niby wiesz czego chcesz, ale cofasz siê do ty³u jakbyœ by³ spod znaku
Raka. Twoja frustracja przekuwa siê na nieprzyjemnoœci, w których ostatnio znalaz³eœ sobie upodobanie. Dosyæ z przykroœciami oraz zadawaniem
niepotrzebnego bólu sobie i innym. Zacznij kochaæ swoje potrzeby. G³oœno je wyra¿aj.
STRZELEC
Wakacyjna pora sprzyja odwiedzinom i odpoczynkowi. Ty zaœ zastanawiasz 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. W sierpniu 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. Skup siê na nabli¿szych wyzwaniach, bo od tego mo¿e zale¿eæ twoja przysz³oœæ.
RYBY
Jeœli kochasz, to rób to intensywnie i stanowczo. Je¿eli zaœ jesteœ w
zwi¹zku nieszczêœliwy, to powiedz o tym partnerowi. Albo razem przejdziecie przez chwilowy kryzys, albo dalsze mêczenie nie ma sensu.
WRÓ¯

RÓ¯NOŒCI

a wielbicieli s³odkich, si³ku. Z myœl¹ o tych potrzea zarazem orzeŸwia- bach oraz w trosce o ró¿j¹cych deserów cze- norodnoœæ naszej oferty, poka mi³a niespodzianka. Kru- stanowiliœmy rozszerzyæ wyshers to nowa lodowa bór s³odkich propozycji o
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smakach – truchrupi¹cymi kaskawkowym,
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- W zesz³ym roku wprowadziliœmy trzech ró¿nych smakach:
· Truskawkowym – z
do oferty szeroki wybór kaw
i deserów, które od razu sosem truskawkoprzypad³y do gustu naszym wym i chrupi¹cymi
klientom- mówi Marta kawa³kami ciastek
Skrzypczak, jr Brand Mana- waniliowych
· Kit Kat – z
ger marki KFC. - Wielu z
nas lubi przecie¿ sprawiæ so- ciemn¹ czekolad¹ i
bie czasem ma³¹ s³odk¹ pokruszonymi kaprzyjemnoœæ na koniec po-
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wa³kami wafelka Kit Kat
· Karmelowym – z kawa³kami pra¿onych migda³ów w s³odkim karmelu
W ramach dzia³añ promocyjnych KFC udostêpni³o
specjaln¹ stronê produktow¹:
– www.krushers.kfc.pl
Umo¿liwia ona u¿ytkownikom wziêcie udzia³u w zabawie – komponowaniu
w³asnego Krushera i jednoczesnym uwodzeniu wirtualnej partnerki/partnera. Nagrod¹ dla osób, które w³aœciwie dobior¹ sk³adniki napoju, jest e-kupon na ten
s³odki lodowy napój.

Obezw³adnia kobiety jednym spojrzeniem…
Na jego widok dr¿¹ niewieœcie serca…
Myœlenie o nim spêdza paniom sen z powiek…
Panowie gotuj¹ siê przy nim z zazdroœci…

ZNASZ PRAWDZIWEGO KRUSHERA?
Powiedz nam kim jest i wygraj s³odkie lodowe orzeŸwienie od KFC!
OdpowiedŸ wraz z uzasadnieniem wyœlij na adres redakcja@panoramaopolska.pl z dopiskiem
w tytule „Krusher”.
15 osób, które najciekawiej odpowiedz¹ na og³oszenie otrzyma zaproszenie do restauracji KFC
wa¿ne na terenie ca³ej Polski na napój Krusher.

Samoróbka do zabijania

REKLAMA

Piroman znów dzia³a³

rudniccy policjanci
uzyskali informacjê,
¿e jeden z mieszkañców tego miasta, w przesz³oœci karany za podobne
czyny, prawdopodobnie
znów zacz¹³ zajmowaæ siê
produkcj¹ wybuchowych
substancji chemicznych.
Spraw¹ natychmiast zajêli
siê policjanci z Wydzia³u
Kryminalnego KWP w Opolu i KPP w Prudniku.
Po przeszukaniu mieszkania okaza³o siê, ¿e ma
200 gramów wybuchowej
substancji chemicznej. Poniewa¿ zatrzymany przyzna³
siê, ¿e w pojemniku znaj-

ra postawi³a mu zarzut
nielegalnego posiadania
broni i amunicji. Ponadto
odpowie tak¿e za k³usownictwo zgodnie z prawem
³owieckim. Mê¿czyzna
przyzna³ siê do winy i
odstrza³u oœmiu zwierz¹t.
Grozi mu za to kara nawet do oœmiu lat pozbawienia wolnoœci.
JT

duje siê substancja TATP,
podjêto decyzjê o ewakuowaniu przebywaj¹cych w
mieszkaniu osób. Materia³
wybuchowy zosta³ zneutralizowany przez pirotechników z KWP w Katowicach,
po wczeœniejszym zabezpieczeniu próbki materia³u do
badañ laboratoryjnych.
W stycznia 2010 policjanci odnaleŸli i zabezpieczyli dwa piêciolitrowe plastikowe pojemniki z substancjami wybuchowymi o
du¿ej sile ra¿enia, 2 gramy substancji inicjuj¹cej,
13 szklanych s³oi z ró¿nymi substancjami chemicz-

nymi, a tak¿e butelki z
substancjami, które s³u¿y³y do wyrobu materia³ów
wybuchowych. W pomieszczeniach mieszkalnych
znajdowa³y siê równie¿
puste opakowania metalowe po gaœnicach, pojemniki po dezodorantach, tekturowe rurki, termosy,
szklane menzurki, zlewki,
cylindry miarowe i inne
przedmioty, które mog³y
s³u¿yæ do wyrobu materia³ów wybuchowych.
20-latek znów musi siê
liczyæ z kar¹ pozbawienia
wolnoœci do lat oœmiu.
WIR

Opolskie zoo ¿abami stoi

Piranie w Nysie K³odzkiej
ogrodzie zoologicz
nym w Opolu trwaj¹
prace budowlane.
Ju¿ nied³ugo powstanie specjalnie przystosowany pawilon
dla p³azów. Skorzystaj¹ na tym
szczególnie ¿aby mantelle
oraz azureusy, których m³ode
przysz³y niedawno na œwiat.
Amfibarium bêdzie wyposa¿one w klimatyzacjê oraz nowoczesne ekspozycje wystawiennicze. Dyrektor Les³aw Sobieraj
planuje otwarcie we wrzeœniu.
To nie jedyne atrakcje zwi¹zane ze zwierzêtami. Na OpolszyŸnie przybywa ich w zastraszaj¹cym tempie. Na pocz¹tku

W

Wpad³ na kontroli
W
a tak¿e sierœæ zwierzêc¹.
Jak siê okaza³o, m³ody
mê¿czyzna posiada³ broñ
bez zezwolenia. T³umaczy³,
¿e znalaz³ j¹ czêœciowo
zniszczon¹ i sam przerabia³
drewniane elementy metod¹ cha³upnicz¹.
Stosowa³ j¹ do nielegalnego odstrza³u zwierzyny.
Zabija³ na okolicznych polach. Prudnicka prokuratu-

200 gramów bardzo niebezpiecznego materia³u wybuchowego TATP po raz
kolejny zabezpieczyli policjanci w mieszkaniu 20-letniego prudniczanina.
W styczniu znaleŸli w jego mieszkaniu ponad 20 kilogramów
niebezpiecznych substancji. Wtedy s¹d skaza³ go na osiem miesiêcy
pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na trzy lata.

P

KRUSHER POSZUKIWANY!

jednej ze wsi pod
G³ogówkiem poli
cjanci zatrzymali
do rutynowej kontroli volkswagena golfa, którym kierowa³ 21-letni mieszkaniec s¹siedniej miejscowoœci.
W trakcie sprawdzania
zawartoœci baga¿nika odkryli broñ paln¹ myœliwsk¹
typu sztucer, piêæ sztuk
amunicji, odzie¿ myœliwsk¹,
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sierpnia Ryszard Oszytko uda³
siê na ryby w okolicy Kêdzierzyna-KoŸla. Wêdkarz z 45-letnim sta¿em zdziwi³ siê, gdy na
haczyku zobaczy³ kilogramowy okaz z zêbami. Na nastêpny dzieñ kolejnego drapie¿nika wyci¹gn¹³ Janusz Szulewski. Jego trofeum trafi³o do
specjalistycznego instytutu w
Szczecinie, gdzie zostanie
przebadane na okolicznoœæ
chorób tropikalnych.
Zg³oszeñ by³o wiêcej, ale
nikt nie wie, w jaki sposób piranie trafi³y do Nysy K³odzkiej.
Zdaniem ichtiologa Adama
Podgórnego mieli w tym swój

udzia³ hodowcy ryb egzotycznych. To oni bowiem ju¿ za 8
z³otych kupuj¹ ogólnodostêpne ryby z Ameryki Po³udniowej. Opieka nad nimi jest
skomplikowana (czêsta wymiana wody, odpowiednie po¿ywienie) i w³aœnie dlatego
mog³y zostaæ wyrzucone do
rzeki.
Zdaniem specjalisty, istnieje szansa, ¿e zaadaptuj¹
siê do lokalnych warunków.
Konsekwencj¹ by³aby jednak
zmiana ekosystemu, poniewa¿ piranie nale¿¹ do ryb ¿ar³ocznych.
AM
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