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Mie s i ê czn i k

Kolejne wybory za pasem i znów wychodzi na to, ¿e gatunek
ludzki jest szczególny poœród wszelkiego stworzenia. A pod
gatunek wiecznych dzia³aczy szczególny jeszcze bardziej. „Wœród

ptaków wielkie poruszenie, ci odlatuj¹, ci zostaj¹” – œpiewali przed
laty Skaldowie. Z domoros³ymi politykami ca³kiem inaczej. Zlatuj¹
siê, gdy tylko us³ysz¹ o wyborach.

Do fotela prezydenta Opola wystartuje kandydat, który nie ma
najmniejszych szans. Przekona³ siê o tym wielokrotnie w latach mi-
nionych, ale nie daje za wygran¹. Bo w ¿yciorysie lepiej wygl¹da
wielokrotna obecnoœæ na listach ni¿ sporadyczna. Ów kandydat –
mniejsza o nazwisko – zaszczyca³ swoj¹ obecnoœci¹ partie, których
dawno ju¿ nie ma. On jednak trwa w pe³nej gotowoœci bojowej.
Mobilizuje siê raz na cztery lata.

Z kandydatami do rad miejskich, gminnych i tym podobnych rzecz
ma siê tak samo. S¹ tacy, którzy przefrunêli z PO do PiS, potem,
maj¹c ju¿ mandat, wybili siê na niezale¿noœæ, a teraz znów pukaj¹
do bram Platformy, bo ta przewodzi w sonda¿ach poprzedzaj¹cych
jesienne wybory samorz¹dowe. Wieczni dzia³acze cierpi¹ na przy-
wi¹zanie do krzese³ nieznane ogó³owi ludzkoœci.

Najlepiej obrazuje to przypadek pos³anki El¿biety Jakubiak, która
niespodziewanie obwieœci³a, ¿e nabiera wody w usta, gdy¿ w wy-
niku dwugodzinnej rozmowy z prezesem Kaczyñskim dosz³a do
wniosku, ¿e wewnêtrzne sprawy PiS-u powinny byæ rozstrzygane
wy³¹cznie w partyjnym gronie. A dobê wczeœniej – zaraz po tym,
jak j¹ prezes zawiesi³ w prawach cz³onkowskich – ostrzega³a niczym
wilk z radzieckiej bajki, ¿e jeszcze mu poka¿e.

Okazuje siê, ¿e d³u¿sze obcowanie z obliczem Jaros³awa Kaczyñ-
skiego dzia³a do tego stopnia koj¹co, ¿e Jakubiak nie zapyta³a go
nawet, z jakiego konkretnie powodu zosta³a zawieszona. R¹bka ta-
jemnicy uchyli³a Joanna Kluzik-Rostkowska. Szefowa sztabu wybor-
czego prezesa postraszy³a, ¿e w dowód solidarnoœci gotowa jest opuœciæ
szeregi PiS, skoro kole¿anka zosta³a tak bezceremonialnie ukarana
za posiadanie w³asnego zdania.

Gdy jednak pani Ela wysz³a z gabinetu szefa w stanie absolut-
nego rozpromienienia, choæ bêd¹c nadal w zawieszeniu, to pani
Joasia te¿ zmieni³a zamiary. Widaæ prezes zara¿a optymizmem nawet
na odleg³oœæ.

Przywi¹zanie bywa czasem mocno problematyczne. Mimo ¿e wybory
samorz¹dowe ju¿ w listopadzie, jedna z opolskich dzia³aczek PO
wci¹¿ nie mo¿e siê zdecydowaæ, czy powinna kandydowaæ do rady
miejskiej, gdy¿ sk¹d in¹d wie, ¿e partia mo¿e j¹ rzuciæ na inny, doœæ
intratny odcinek. Czyli mówi¹c pod ludzku: daæ dobr¹ fuchê.

Z psychologicznego punktu widzenia kwestiê tê wyjaœni³ ostat-
nio wyj¹tkowo trafnie bohater afery hazardowej Zbigniew Chlebow-
ski, który powiedzia³ w wywiadzie prasowym, ¿e przez ostatni rok
czu³ siê jak w piekle, ¿e dostrzeg³ wreszcie degrengoladê klasy po-
litycznej, ale nie umie odfrun¹æ z tego œwiatka. Skrzyd³a po prostu
odmawiaj¹ pos³uszeñstwa.

„Na ³¹ce stoj¹ jak na scenie, czy te¿ prze¿yj¹, czy dotrwaj¹?” –
œpiewali Skaldowie. Ale to by³o o ptakach. Tylko o ptakach!

JAN P£ASKOÑ

ZNÓW WYBORCZY ZLOT Pod Wie¿¹ Piastowsk¹ w Opo-
lu roœnie nowa konstrukcja amfi-
teatru. Nowoczesna bry³a architek-
toniczna bêdzie kosztowaæ ponad
28 mln z³. Wkrótce wykonawca
zamontuje poszycie dachu, który ju¿
wygl¹da imponuj¹co. Prace nie
zostan¹ przerwane w okresie zi-
mowym, poniewa¿ zgodnie z pla-
nami na wiosnê amfiteatr ma byæ
gotowy do kolejnego festiwalu
piosenki. Tyle ¿e festiwal mo¿e siê
ju¿ nie odbyæ.

Tegoroczny 47. KFPP okaza³ siê
kompletn¹ pora¿k¹. Z powodu
modernizacji amfiteatru imprezê
przeniesiono do kampusu politech-
niki w dawnych koszarach wojsko-
wych. To nie jedyne przesuniêcie.
Po katastrofie smoleñskiej prezy-
dent Opola Ryszard Zembaczyñski
zadecydowa³, ¿e festiwal, zamiast
tradycyjnie w czerwcu, odbêdzie siê
we wrzeœniu. Opolska publicznoœæ
nie dostosowa³a siê do zmian i
spora czêœæ widowni œwieci³a pust-
kami. W ostatnim momencie ob-
ni¿ono trzykrotnie ceny biletów,
zorganizowano bezp³atny dowóz
autobusami, ale niewiele to da³o.
Realizatorzy przesuwali ludzi do
sektora przed estrad¹, ¿eby jako
tako wypad³y transmisje w TV.

   Na próbach i koncertach co
rusz dawa³ o sobie znaæ brak pro-
fesjonalizmu. Wykonawcy nie znali
tekstów piosenek, scenariusz
modyfikowano pod telewizyjn¹
komercjê, odbywa³a siê nieustan-
na improwizacja. Czarê goryczy
przela³ dyrektor artystyczny festi-
walu Jacek Kêcik, który publicznie
nazwa³ imprezê amatorszczyzn¹ i
oœwiadczy³, ¿e formu³a opolskich
festiwali definitywnie siê wyczer-
pa³a.

Chocia¿ prezydent Zembaczyñ-
ski nazywa dumnie festiwal flago-
wym okrêtem Opola, niebawem
mo¿e siê okazaæ, ¿e okrêt idzie na
dno. Pojawiaj¹ siê sygna³y, ¿e TVP
mo¿e wycofaæ siê z organizacji
imprezy. Stacje komercyjne te¿ nie
wykazuj¹ zainteresowania. W cza-
sach, gdy wszyscy licz¹ pieni¹dze,
mo¿e dojœæ do paradoksalnej sytu-
acji: w nowoczesnym, niemal eks-
kluzywnym amfiteatrze zapanuje
wieczna cisza.

Obok amfiteatru ma powstaæ
muzeum polskiej piosenki, co brzmi
obecnie jak z³owieszczy znak.
Muzea kojarz¹ siê zazwyczaj z
przesz³oœci¹, czêsto definitywnie
zamkniêt¹.

JR

Oko³o 300 ¿o³nierzy i 20 mar-
kietanek z Polski, Czech i Niemiec
przyby³o na IV Dni Twierdzy KoŸ-
le. Kulminacyjnym punktem imprezy
by³a rekonstrukcja wielkiej bitwy.
W 1807 r. teren dzisiejszego
województwa opolskiego sta³ siê
aren¹ dzia³añ wojennych, w któ-
rych Twierdza KoŸle odegra³a bar-
dzo wa¿n¹ rolê. Re¿yserem wyda-
rzeñ by³ sam Napoleon Bonaparte.
KoŸle w ci¹gu niespe³na piêciu
miesiêcy oblega³o 7546 ¿o³nierzy
bawarskich i francuskich. Twierdzy
broni³o 67 oficerów i 4249 szere-
gowych, dysponuj¹cych 229 dzia³a-
mi. Jej pruska za³oga ponios³a
ogromne straty, z 4316 osób prze-
¿y³o ok. 1100-1500. Straty oddzia-
³ów francusko-bawarskich by³y
minimalne.

Twierdza powsta³a w XVIII w.,
gdy Austriacy przyst¹pili do opasa-
nia miasta systemem obwarowañ
bastionowych. W  1741 r. KoŸle
opanowali Prusacy, którzy przyst¹-
pili w 1743 r. do przebudowy
zastanych fortyfikacji. System for-
tyfikacji przypominaj¹cy oœmiora-
mienn¹ gwiazdê przebudowano w
gwiazdê piêcioramienn¹. O podjê-
ciu intensywnych prac fortyfikacyj-
nych zdecydowa³ osobiœcie król
Fryderyk II. W przesz³oœci budow-
la o wysokoœci 24,5 metra otoczo-
na by³a fos¹ i wa³em ziemnym. To
jeden z nielicznych tego typu
obiektów na Starym Kontynencie.

Podczas tegorocznej imprezy
pokazano obraz autorstwa Zbignie-
wa Grzonki z Kêdzierzyna-KoŸla,
przedstawiaj¹cy oblê¿enie twierdzy
przez wojska francusko-bawarskie.
P³ótno ma wymiary  2,4 m na 1,4
m i powstawa³o oko³o dwóch
miesiêcy

– Maluj¹c obraz, musia³em
bazowaæ na starych rycinach KoŸla
i przekopaæ siê przez wiele histo-
rycznych ksi¹¿ek – mówi pan
Zbigniew, który od lat interesuje
siê burzliw¹ przesz³oœci¹ tych ziem.
Wkrótce przy pomocy pêdzla i farb
zamierza uwieczniæ wydarzenia
zwi¹zane z trzecim powstaniem
œl¹skim na Górze œw. Anny.

RS

AMFITEATR BEZ FESTIWALU?
Opolska impreza zwyczajnie siê przejad³a i zu¿y³a O¿y³a twierdza

KoŸle

R
E
K
L
A
M
A



3wrzesieñ
2010REKLAMA



4 wrzesieñ
2010 PIENI¥DZE

Podstaw¹ sprawnego
funkcjonowania na
rynku jest p³ynnoœæ fi-

nansowa. Przekona³ siê o
tym ka¿dy przedsiêbiorca pró-
buj¹cy utrzymaæ siê „na po-
wierzchni”. Powi¹zanie koñca
z koñcem to jednak nie lada
wyczyn. Zapanowanie nad
dziesi¹tkami zobowi¹zañ
miesiêcznie i dopilnowanie
kolejnych nieub³aganych ter-
minów wymaga du¿ych umie-
jêtnoœci zarz¹dzania firm¹, a
tak¿e – co tu du¿o mówiæ –
sta³ego i terminowego dop³y-
wu gotówki.

O ile w zarz¹dzanie firm¹
du¿o zale¿y wy³¹cznie od jej
w³aœciciela, to na termino-
wy dop³yw œrodków bardzo
czêsto nie mamy wp³ywu. O
naszej p³ynnoœci finansowej
w wielu przypadkach decy-
duj¹ kontrahenci, którzy
zwlekaj¹ z uregulowaniem
p³atnoœci za wykonane us³u-
gi. Jak wynika z najnowszych
danych Rejestru D³u¿ników
ERIF BIG S.A, osoby prowa-
dz¹ce jednoosobow¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ zalegaj¹
œrednio na 33 940 z³. Dla
wiêkszych firm taka kwota
mo¿e nie stanowiæ proble-
mu. Jednak dla wielu mniej-
szych przedsiêbiorców 34 tys.
z³ oznacza „byæ albo nie byæ”.

Kwota 33 940 z³ to jed-
nak tylko uœredniona war-
toœæ zad³u¿enia dla wszyst-
kich województw. Najgorzej
sytuacja przedstawia siê w
Lubuskiem, gdzie œrednie
zad³u¿enie wynosi 340 207
z³. Wszystko za spraw¹ jed-
nego z przedsiêbiorców,
którego pojedynczy d³ug
siêgn¹³ 6 007 751 z³. Taka
kwota mog³aby doprowadziæ
do upad³oœci ka¿de przed-
siêbiorstwo. W wojewódz-
twie opolskim wynosi ona
46 422,14.

– Firma funkcjonuje w
okreœlonym otoczeniu rynko-
wym – mówi Urszula Okar-
ma, prezes ERIF BIG S.A. –
P³ynnoœæ finansowa uzale¿-
niona jest od wielu innych
podmiotów dzia³aj¹cych na
rynku, takich jak urzêdy,
klienci, kontrahenci, podwy-

konawcy. Bardzo czêsto,
mimo naszych najszczerszych
chêci i usilnych starañ o
terminowe regulowanie p³at-
noœci, to w³aœnie kontrahent
staje siê przyczyn¹ finanso-
wych tarapatów naszej firmy.
Jeœli nie dokona zap³aty za
wykonan¹ us³ugê czy produkt,
run¹æ mo¿e nie tylko dobre
imiê naszej firmy. Taki d³ug
mo¿e oznaczaæ niewyp³acal-
noœæ i bankructwo – dodaje
Okarma.

Nowelizacja przepisów o
udostêpnianiu informacji go-
spodarczych, która wesz³a w
¿ycie w po³owie 2010 r., roz-
szerza kr¹g firm, instytucji i

osób, które mog¹ wpisywaæ
swoich d³u¿ników do BIG.
Wczeœniej by³y to banki, fir-
my ubezpieczeniowe i teleko-
munikacyjne. Teraz mo¿e to
zrobiæ  ka¿dy wierzyciel, w tym
równie¿ osoby fizyczne –
pracownicy, konsumenci,
klienci ró¿nych firm i insty-
tucji. Zanim d³u¿nik zostanie
zg³oszony do BIG, wierzyciel
ma obowi¹zek powiadomiæ go
o takim zamiarze listem pole-
conym. Do BIG mo¿na zg³a-
szaæ d³ugi przeterminowane
powy¿ej 60 dni. W przypad-
ku osoby fizycznej minimalna
wartoœæ zad³u¿enia to 200 z³,
a przedsiêbiorcy – 500 z³.

Z roku na rok roœnie
liczba polskich firm, które
og³aszaj¹ upad³oœæ. Bie¿¹cy
rok mo¿e siê zakoñczyæ re-
kordow¹ liczb¹ zamkniêtych
firm. Jednym z skutecznych
sposobów na uchronienie
siê przed wspó³prac¹ z nie-
rzetelnym partnerem jest
sprawdzenie go w biurze
informacji gospodarczej.
Opinia, jak¹ potencjalny
kontrahent ma na rynku,
mo¿e byæ dla cenn¹ infor-
macj¹, która uchroni nie-
jedn¹ firmê przed bankruc-
twem.
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Ewa Godyla,
w³aœcicielka pa³acu
w Paw³owicach

Wierzy³a pani, ¿e uda
siê doprowadziæ
inwestycjê do fina³u?
W po³owie czerwca od-

by³o siê uroczyste otwarcie
pa³acu, na które zaproszeni
zostali wszyscy chêtni. To je-
dyne tego rodzaju przedsiê-
wziêcie w najbli¿szej okoli-
cy. Bez dofinansowania z
RPO nie by³oby szans na
jego realizacjê. Sk³adaj¹c
wniosek obawialiœmy siê, ¿e
wy¿ej punktowane bêd¹
projekty usytuowane w oko-
licach Gór Opawskich czy
Jezior Turawskich.

Turystyka zwana
pa³acow¹ jest jeszcze
na OpolszczyŸnie w
powijakach. Od dawna
marzy³a pani, ¿eby mieæ
taki obiekt na w³asnoœæ?
To XIX-wieczny budynek,

z którym czas nie obszed³
siê ³askawie. Straci³ w³aœci-
wie wiêkszoœæ elementów
zdobniczych, pamiêtaj¹cych
czasy pierwszych w³aœcicie-
li. Przez wiele lat mieœci³a
siê w nim szko³a rolniczo-
ogrodnicza i w³aœnie wtedy
bywa³am w jego progach,
odwiedzaj¹c kolegów i kole-
¿anki, choæ sama uczêszcza-
³am do innej placówki. W
2002 roku szko³a zosta³a
zlikwidowana po prawie 50
latach dzia³alnoœci, a budynek
opustosza³. Dowiedzieliœmy
siê z mê¿em o jego sprzeda-

¿y. D³ugo siê zastanawialiœmy.
W koñcu podjêliœmy decyzjê.

Jakie mia³o byæ
pierwotne przeznaczenie
pa³acu?
Chcieliœmy stworzyæ w

nim dom dla starszych ludzi,
ale ostatecznie zrezygnowali-
œmy z tego pomys³u. Zadecy-
dowa³y warunki rynkowe.
Nasze spo³eczeñstwo nie jest
na tyle zamo¿ne, a po drugie
trzeba mieæ do tego celu
bardzo wykwalifikowan¹ kadrê
opiekuñcz¹. Pozyskanie œrod-
ków unijnych na dzia³alnoœæ
turystyczn¹ wydawa³o siê wiêc
najlepszym rozwi¹zaniem. W
ten sposób zrodzi³ siê pomys³
zbudowania hotelu cztero-
gwiazdkowego, dysponuj¹cego
ponad 90 miejscami noclego-
wymi (37 pokoi i 5 apartamen-
tów), z restauracj¹ o wysokim
standardzie. Bêdzie te¿ odno-
wa biologiczna z centrum spor-
towo-rekreacyjnym: niecka
basenowa, jacuzzi, grota sol-
na, sauny parowa oraz sucha,
solarium, si³ownia. W piwni-
cach znajduje siê winiarnia i
izba regionalna, gdzie bêdzie
mo¿na poznawaæ historiê i
zobaczyæ stare przedmioty.

Jak inwestycja wp³ynie
na lokaln¹ spo³ecznoœæ?
Mamy nadziejê, ¿e bê-

dzie to miejsce integruj¹ce.
Stworzymy te¿ nowe miej-
sca pracy. Oczywiœcie zale¿y
nam na ludziach wykszta³co-
nych kierunkowo, znaj¹cych
jêzyki. Kuchnia bêdzie na
pewno serwowaæ dania re-
gionalne. W budynkach ko³o
pa³acu, które równie¿ kupi-
liœmy, chcemy stworzyæ salê
balow¹, drug¹ restauracjê,
kaplicê ekumeniczn¹ i kolej-
ne miejsca noclegowe. Mamy
nadziejê, ¿e turyœci z przy-
jemnoœci¹ bêd¹ do nas przy-
je¿d¿aæ, a mieszkañcy zyskaj¹
atrakcyjne miejsce, w którym
bêd¹ organizowaæ wiêksze
rodzinne imprezy.

ROZMAWIA£A AM

W tym roku pana motel
obchodzi³ dziesiêciolecie
istnienia.
„Domino” zacz¹³ dzia³aæ w

2000 r. g³ównie jako termi-
nal obs³ugi autostrad. Na
pocz¹tku stworzyliœmy miejsca
noclegowe dla kierowców,
którzy przyje¿d¿ali do niemo-
dliñskiego urzêdu celnego.
Mogliœmy przyj¹æ 55 osób.
Urz¹d zlikwidowa³ posterunek,
a my postawiliœmy na tury-
stów zmotoryzowanych. Oka-
za³o siê jednak, ¿e wielu
klientów oczekuje wy¿szego
standardu. Nie mogliœmy rów-
nie¿ przyjmowaæ zorganizowa-
nego ruchu turystycznego ani
autokarowego

Czy nowa inwestycja
hotelowa sprawi³a, ¿e
problem przesta³ istnieæ?
Ju¿ przynosi zamierzone

efekty. Mamy coraz wiêcej

klientów. Zrobiliœmy du¿y
parking, na którym s¹ 54
miejsca osobowe i dwa au-
tokarowe. Wzros³o zaintere-
sowanie organizatorów szko-
leñ. Zatrzymuje siê u nas
du¿o turystów zagranicznych,
mamy coraz wiêcej wycie-
czek autokarowych. Wcze-
œniej w motelu znaczny
odsetek podró¿uj¹cych pocho-
dzi³ ze Wschodu. Teraz przy-
je¿d¿aj¹ do nas Niemcy,
Francuzi, nawet Amerykanie.
Kiedyœ standard motelu by³
dla nich za niski. Zdarza³y
siê sytuacje, ¿e ekipa noco-
wa³a w Niemodlinie, a w³a-
œciciel wyje¿d¿a³ szukaæ
noclegu w Opolu. Teraz nie
ma ju¿ takich przypadków.

Jakie zmiany s¹
najistotniejsze?
Rozbudowaliœmy zaplecze

gastronomiczne. Mamy siedem
klimatyzowanych sal konferen-
cyjno-restauracyjnych z pe³nym
nag³oœnieniem i sprzêtem au-
diowizualnym. Wszystkie s¹ nie-
zale¿ne, dziêki czemu mo¿emy

organizowaæ w tym samym cza-
sie równoleg³e imprezy, a go-
œcie nie poczuj¹ dyskomfortu.
Jesteœmy przygotowani na ob-
s³ugê du¿ego ruchu turystyczne-
go. Mo¿emy przyj¹æ równocze-
œnie 300 goœci. Pokoje s¹ wy-
posa¿one w Internet. Jeden z
nich przygotowaliœmy z myœl¹
o inwalidach. Nie ma ¿adnych
barier architektonicznych: s¹ pod-
jazdy, pochylnie.

Czy inwestycja by³aby
prowadzona bez
dofinansowania?

Agnieszka
¯urakowska
w³aœcicielka hotelu
„Dêbowe Wzgórze”
w Pokrzywnej

Pokrzywna to dobre
miejsce na inwestycjê
hotelarsk¹?
Skoro wybudowa³am ho-

tel, to chyba nie najgorsze.
Problem polega na tym, ¿eby
przyci¹gn¹æ turystów, oferu-
j¹c im coœ innego ni¿ trady-
cyjne wejœcie na Kopê Bi-
skupi¹ i wypicia piwa po
czeskiej stronie. Pokrzywna
jest bram¹ do Gór Opaw-
skich, ale czas jakby siê tu
zatrzyma³. Oœrodki pamiêta-
j¹ce czasy PRL s¹ dalekie od
obowi¹zuj¹cych dziœ standar-
dów i oczekiwañ goœci, któ-

ry ³ó¿ko i stare meble ju¿
nie wystarcz¹. Dlatego wy-
marzy³ mi siê obiekt wielo-
funkcyjny, a nie tylko noc-
legownia.

Jak siê dochodzi do
takich marzeñ?
  Przez wiele by³am pra-

cownikiem najemnym w
du¿ej korporacji, a¿ w koñ-
cu powiedzia³am – wsytar-
czy. Fakt, ¿e do podjêcia osta-
tecznej decyzji zmobilizowa³a
mnie mo¿liwoœæ siêgniêcia
po œrodki unijne, choæ przy
pierwszym naborze procedury
by³y znacznie trudniejsze ni¿
obecnie. Otrzymanie prome-
sy z banku wydawa³o siê
drog¹ nie do pokonania,
prowizje szokowa³y, ale na
szczêœcie bankowoœæ spó³-
dzielcza mia³a do klienta
bardziej ludzkiej podejœcie.
Jako matka dwójki maluchów
wymyœli³am tak¹ koncepcjê
hotelu, w którym mamy nie
bêd¹ siê martwiæ, czym za-
j¹æ swoje pociechy. Urz¹dzi-
³am bajlandiê, w której dzie-
ciaki mog¹ harcowaæ, kiedy
panie korzystaj¹ na przyk³ad
ze SPA.

Myœli pani, ¿e ludzie
zmieni¹ upodobania i
zamiast w Tunezji

zaczn¹ odpoczywaæ w
Pokrzywnej?
  Zachêcê ich korzystny-

mi cenami i ofert¹ ca³oroczn¹.
Oprócz przytulnych pokoi i
dobrej kuchni hotel „Dêbo-
we wzgórze” oferuje salê
konferencyjn¹ na 120 osób,
perfekcyjnie wyposa¿on¹ w
sprzet audio i wideo. To
powinno zainteresowaæ or-
ganizatorów ró¿nych spotkañ.
Chcê daæ klientom gwaran-
cjê jakoœci i dlatego staram
siê, ¿eby hotel dosta³ trzy
gwiazdki, co w tej okolicy
bêdzie absolutn¹ nowoœci¹.

Bran¿a, w któr¹ pani
wesz³a, nie gwarantuje
chyba szybkiego
zrobienia fortuny.

Wiem o tym. Kredyty
skoñczê sp³acaæ dopiero na
staroœæ, wiêc inwestycja
przyniesie prawdziwe profi-
ty dopiero moim dzieciom.
Zw³aszcza, ¿e to nie koniec
wydatków. Hotel ju¿ dzia³a,
teraz trzeba wyposa¿yæ gabi-
nety SPA, co zaplanowa³am
na drugim etapie przedsiê-
wziêcia.

I po co to pani? Nie
lepiej by³o wieœæ
spokojnie ¿ycie na
etacie?
Bo marzeniom trzeba

czasem wyjœæ naprzeciw, a
ja zawsze chcia³am osi¹gn¹æ
coœ wiêcej ni¿ zas³u¿on¹
emeryturê.

ROZMAWIA£ JP

DZIÊKI DOTACJOM Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZMIENIA SIÊ
RZECZYWISTOŒÆ I SPE£NIAJ¥ SIÊ MARZENIA. JEDNI BUDUJ¥ HOTELE, INNI RATUJ¥ PA£ACE

TURYSTYKA
PA£ACOWA

MIA£AM DOSYÆ ETATÓW

Na pewno w najbli¿szych
latach nie bylibyœmy w sta-
nie jej udŸwign¹æ. Jej war-
toœæ jest i tak wy¿sza ni¿
pierwotnie wnioskowana
kwota, bo musieliœmy te¿
wykonaæ infrastrukturê. W
sierpniu 2008 rozpoczêliœmy
prace budowlane, a 30 wrze-
œnia 2009 zakoñczyliœmy
ca³oœæ. W marcu bie¿¹cego
roku dokonano ostatnich
weryfikacji kontrolnych.
Wszystko posz³o wed³ug
planów.

ROZMAWIA£A  AM

SZCZÊŒCIE NAS NIE OPUSZCZA£O
Zbigniew Dominiak,
w³aœciciel motelu
„Domino” w
Niemodlinie

A móg³ popaœæ w ruinê

Hotel ju¿ dzia³a, teraz trzeba wyposa¿yæ gabinety SPA

Mo¿emy przyj¹æ równoczeœnie 300 goœci
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W 114 roku n.e. po
wyruszeniu z Bri
gantii zagin¹³ ca³y IX

legion rzymski licz¹cy 6 000
¿o³nierzy. Nie pozosta³ po
nich ¿aden œlad. Potê¿ny
oddzia³ wojska rozp³yn¹³ siê
w powietrzu.

W lipcu 1768 roku sprzed
w³asnego domu w Shepton
Mallet znikn¹³ siedemdziesiê-
cioletni krawiec Owen Par-
fitt. Cz³owiek ten by³ od wielu
lat ca³kowicie sparali¿owany
od pasa w dó³ i spêdza³ czas
na wózku inwalidzkim. Wó-
zek pozosta³ przy wejœciu do
domu, natomiast krawiec
wyparowa³. A przecie¿ bez
pomocy domowników nie
móg³ siê w ogóle przemiesz-
czaæ. Mimo i¿ w wyniku
poszukiwañ zarz¹dzonych
przez w³adze przetrz¹œniêto
ca³¹ okolicê a¿ do miastecz-
ka Wells, zaginionego nie
znaleziono. Nie natrafiono
równie¿ na ¿aden œlad, któ-
ry móg³by wyjaœniæ zagadkê.

W 1850 roku mieszkañ-
cy Newport na Rhode Island
zauwa¿yli, jak w kierunku
rafy przez Easton’s Beach
zmierza statek „Seabird”,
który wióz³ ³adunek kawy,
cennego drewna i drzewa
farbiarskiego z Hondurasu do
Newport. Pla¿owicze bezrad-
nie patrzyli, jak jednostka
wyniesiona wysok¹ fal¹ osiada
tu¿ przy brzegu, ju¿ poza
stref¹ rafy. Gdy œwiadkowie
dotarli na miejsce, okaza³o
siê, ¿e jest ona pusta. Je-
dyn¹ ¿yw¹ istot¹ na niej by³
kundel. Kapitan John Durham
z za³og¹ zniknêli, natomiast
przyrz¹dy by³y na swych
miejscach, a w czajniku go-
towa³a siê woda na kawê.
Ostatni zapis w dzienniku
okrêtowym informowa³, ¿e
statek min¹³ rafê Branton,
która le¿y nieca³e dwie i pó³
mili od brzegu wyspy.

W lipcu 1854 roku do-
sz³o do dramatycznego wy-
darzenia z udzia³em Orio-
na Wiliamsona z Selmy, w
amerykañskim stanie Alaba-
ma. W krytycznym momen-
cie Wiliamson szed³ przez
teren w³asnej farmy, kieru-
j¹c siê ku nadje¿d¿aj¹cym
w³aœnie przyjacio³om, gdy
nagle - na ich oczach -
znikn¹³. ̄ ona i dwaj przyja-
ciele przetrz¹snêli ca³e pole,
ale bez efektu. Poszukiwa-
nia trwa³y kilka dni i uczest-
niczy³o w nich ponad 300
osób. Nie przynios³y ¿adne-
go rezultatu. Nastêpnej wio-
sny w miejscu znikniêcia
farmera odkryto natomiast
kr¹g zwiêd³ej trawy o œred-
nicy 15 stóp.

W czerwcu 1872 roku
parowiec „Iron Mountain”
p³yn¹³ z Vickssburga do Lo-
uisville z ³adunkiem bawe³ny
i melasy. Liczni œwiadkowie
widzieli, jak statek z przycze-

pionymi barkami skry³ siê za
zakrêtem rzeki. P³yn¹cy t¹
sam¹ tras¹ parowiec „Iroqu-
ois Chief’ natkn¹³ siê ju¿ tylko
na samotnie dryfuj¹ce barki.
Sam statek zdematerializowa³
siê. Liny ³¹cz¹ce go z barkami
by³ przeciête.

ZNIKNÊ£A CA£A WIOSKA
W listopadzie 1930 roku

traper Joe Labelle znalaz³
wyludnion¹ wioskê niedaleko
jeziora Anjikuni na pó³nocy
Kanady. Natkn¹³ siê w niej
na naczynia pe³ne jedzenia.
wisz¹ce wci¹¿ nad paleniska-
mi. W jednym z namiotów
natrafi³ natomiast na wypraw-
kê z foczej skóry z wbit¹ ig³¹,
co œwiadczy³o, ¿e Indianka
raptownie porzuci³a pracê. W
wielu namiotach obok drzwi
sta³y karabiny Eskimosów. Sto
metrów od wioski Joe i poli-
cjanci z Northwest odnaleŸli
siedem pad³ych psów. By³y
przywi¹zane do drzewa i
wszystkie zdech³y z g³odu.
Obok nich znajdowa³ siê ka-
mienny kopiec, gdzie Eskimosi
grzebali zmar³ych. Co zastana-
wiaj¹ce, groby te by³y rozko-
pane, a cia³a zosta³y usuniê-
te. Kamienie z kopca le¿a³y
obok, starannie u³o¿one w
dwie pryzmy.

Policja ustali³a, ¿e Eski-
mosi wyszli z wioski dwa
miesi¹ce wczeœniej, ni¿ przy-
by³ tam traper Labelle. Li-
cz¹ca 30 mieszkañców osa-
da zosta³a opuszczona nagle
- gospodarze pozostawili
gotuj¹ce siê jedzenie, kara-
biny, psy, ubrania, ³odzie.
Nawet znakomici tropiciele
nie potrafili podaæ kierunku,
w którym siê udali. Nigdy nie
natrafiono na ich œlad.

W 1942 roku tereny
wokó³ San Francisco by³y
patrolowane przez sterowce
zwiadowcze marynarki wojen-
nej. Z bazy na Treasure Is-
land wzbi³ siê do lotu stero-
wiec z dwoma ¿o³nierzami w
gondoli. Jednym by³ porucz-
nik Cody, drugim chor¹¿y
Adams. Sterowiec kr¹¿y³ nad
zatok¹ w ustalonym porz¹d-
ku przez oko³o 2 godziny,
póŸniej zaœ zacz¹³ bez³adnie
tañczyæ nad przybrze¿nymi
terenami, by w koñcu oko³o
godziny 10.30 opaœæ w cen-
trum Da³y City na przedmie-
œciach San Francisco. Gdy
dotarli tam pierwsi ludzie,
drzwi gondoli by³y otwarte,
a ona sama pusta. W œrodku
znaleziono tratwê ratunkow¹
i spadochrony, brakowa³o
natomiast za³ogi. Warto do-
daæ, ¿e sterowiec by³ przez
ca³y czas obserwowany przez
okolicznych mieszkañców oraz
za³ogi dwóch ³odzi patrolo-
wych i nikt nie zauwa¿y³, by
¿o³nierze go opuœcili. Mimo
zakrojonych na szerok¹ ska-
lê poszukiwañ, zaginionych ni-
gdy nie odnaleziono.

Podczas II wojny œwia-
towej na pograniczu birmañ-
sko-indyjskim niedaleko
miejscowoœci Monar stacjo-
nowa³a 490 eskadra bom-
bowców. Na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia 1943
roku przelatywa³y one nad
³añcuchem wzgórz Naga,
które oddzielaj¹ indyjski
Assam od Birmy Pó³nocnej.
Gdy znalaz³y siê nad prze-
³êcz¹, w polu widzenia
eskadry pojawi³y siê nagle
dziwne chmury o jednako-
wych kszta³tach. Na wyso-
koœci 2500 metrów samo-

lot porucznika Reynada
wszed³ w jedn¹ z nich i -
znikn¹³. Inni piloci, kiedy
dostrzegli brak maszyny,
wszczêli alarm. Œmig³owce
przeczesa³y teren ewentu-
alnej katastrofy, jednak bez
rezultatu. Bombowiec Rey-
narda zdematerializowa³ siê.
Kapitan Stuart C. Burdick,
który lecia³ bombowcem
zaledwie 65 metrów od
pierwszej maszyny, nicze-
go nie zauwa¿y³.

ROZP£YN¥£ SIÊ
BEZ ŒLADU

23 listopada 1953 roku
radar bazy w Superior Lake
przechwyci³ sygna³y UFO
wisz¹cego nad. Soo Looks. Z
lotniska Kinross Field wystar-
towa³ porucznik-pilot Felix
Monela z zadaniem prze-
chwycenia obiektu. Dystans
miêdzy myœliwcem a UFO
stale mala³. Nagle na ekra-
nie radarów bazy dwa impul-
sy zla³y siê w jeden, który
ruszy³ z du¿¹ szybkoœci¹.
Rozpoczêto intensywn¹ ak-
cjê poszukiwawcz¹ z udzia-
³em jednostek USA i Kana-
dy. Nie znaleziono ani szcz¹t-
ków maszyny, ani zw³ok pi-
lotów czy te¿ plam oleju.
Wygl¹da na to, ¿e samolot z
porucznikiem-pilotem Felixem
Monela oraz porucznikiem
R.R. Wilsonem na pok³adzie

zosta³ nagle przeniesiony w
inn¹ rzeczywistoœæ.

W styczniu 1960 roku na
Bermudach niedaleko ame-
rykañskiej bazy lotniczej Kin-
dley znikn¹³ nagle samolot
myœliwski „Super Sabre”.
Przy niemal bezchmurnym
niebie 5 myœliwców uformo-
wa³o klucz i pogr¹¿y³o siê
w du¿ej chmurze, z której
wylecia³y tylko 4 maszyny.
Przeszukiwania wybrze¿a
oraz przybrze¿nych wód nie
da³y rezultatów. Nie natra-
fiono na œlad szcz¹tków po
zaginionym myœliwcu.

ZNIKN¥£
NA OCZACH OJCA
W marcu 1962 roku za-

obserwowano w Korei, jak
znika amerykañski samolot
myœliwski. Na oczach obser-
watorów maszyna wpad³a w
dziwn¹ chmurê, która - jak
twierdzili póŸniej œwiadko-
wie - nie zachowywa³a siê
normalnie. Myœliwiec ju¿ siê
z niej nie wynurzy³. Znik³
przechwycony przez coœ nie-
znanego.

W 1969 roku znikn¹³
nagle siedmioletni Dennis
Martin. Ch³opiec wybra³ siê
z ojcem i krewnymi na
wycieczkê w góry Great
Smoke Mountains i ca³y czas
przebywa³ pod opiek¹ rodzi-
ny. Dennis rozp³yn¹³ siê
nagle w powietrzu w momen-
cie, gdy szed³ tu¿ obok swe-
go ojca. Specjalnie sprowa-
dzony tresowany pies zgubi³
trop dziecka w miejscu, gdzie
dosz³o do incydentu.

25 kwietnia 1977 roku w
Pampa Lluscuma kapral armii

chilijjskiej Armando Valdes
znikn¹³ nagle na oczach sze-
œciu otaczaj¹cych go ¿o³nie-
rzy. Mo¿na rzec, ¿e zdema-
terializowa³ siê w mgnieniu
oka, a gdy po kwadransie
równie nagle siê pojawi³, jego
twarz pokrywa³ kilkudniowy
zarost. Kalendarz na jego
zegarku wskazywa³, ¿e prze-
bywa³ poza nasz¹ rzeczywi-
stoœci¹ przez 5 dni. Nie by³
jednak w stanie powiedzieæ,
co w tym czasie robi³. Z
du¿ym zdziwieniem obmacy-
wa³ natomiast swój zarost. W
Putne miejscowy nauczyciel

nagra³ na taœmie zeznania Val-
desa, które jednak nie roz-
wik³a³y tajemnicy jego nag³e-
go znikniêcia i powrotu.

   GDZIE JEST
TAMTA STRONA?
Zwróæmy uwagê na fakt,

¿e znikniêciom z regu³y nie
towarzysz¹ powroty. Jeœli
natomiast ju¿ dzieje siê ina-
czej, delikwent nie pamiê-
ta, co siê z nim dzia³o. Jak
to mo¿liwe, ¿e zdarzenia
pozostawiaj¹ce trwa³e œlady
na ciele i psychice cz³owie-
ka nie zapisuj¹ siê w pamiê-
ci zainteresowanego? Czy¿-
byœmy w takich sytuacjach
mieli do czynienia z bloko-
waniem pewnych jej frag-
mentów albo z wymazywa-
niem niektórych godzin ¿ycia
ofiary, jak dzieje siê to nie-
jednokrotnie w trakcie spo-
tkañ z UFO i ich za³ogami?
A mo¿e ju¿ samo przejœcie
z jednego œwiata do drugie-
go czyni pustkê w pamiêci
osoby chwilowo zaginionej?

W tym kontekœcie zwra-
ca uwagê zdarzenie w Seat-
tle z czerwwca 1959 roku.
Co ciekawe, bez wzglêdu na
naturê fenomenu uczestni-
cz¹ce w nim dwie pielêgniar-
ki doskonale pamiêta³y, co
siê wówczas sta³o. Miano-
wicie w szpitalu miejskim pie-
lêgniarka Gladys Galvin po-
prosi³a kole¿ankê o imieniu
Rosemary, by razem z ni¹
zjecha³a do sutereny po
potrzebne œrodki medyczne.
Po wejœciu do windy naci-
snê³y najni¿szy przycisk. Jak
zgodnie twierdz¹, mimo ¿e
guzik zaœwieci³ siê, winda
ruszy³a w górê na najwy¿-
sze piêtro. Gdy zaœ jej drzwi
otworzy³y siê, zaskoczone
pielêgniarki nie mog³y uwie-
rzyæ w³asnym oczom. Przed
nimi rozpoœciera³ siê bowiem
jakiœ dziwny korytarz, który
nie mia³ prawa tam istnieæ.

Zamiast bia³ych œcian szpi-
tala widaæ by³o ciemn¹, drew-
nian¹ boaazeriê, a na pod³o-
dze le¿a³ gruby, miêkki dy-
wan. Ponadto korytarz oœwie-
tla³y staromodne kandelabry,
które mo¿na spotkaæ ju¿ tylko
w filmach. NajwyraŸniej win-
da zawioz³a pielêgniarki do
jakiegoœ surrealistycznego
hotelu z innej epoki. Kobie-
ty wskoczy³y z powrotem do
windy i zjecha³y ju¿ bez
przeszkód na w³aœciwy po-
ziom. Próby powrotu na ta-
jemnicze piêtro nie powio-
d³y siê.

Inny przyk³ad kontaktu z
rzeczywistoœci¹ spoza zas³o-
ny czasu obrazuje przypadek
Alexandra Sifta. By³o to la-
tem 1953 roku, a przydarzy-
³o siê rumuñskiemu biologo-
wi w miejscowoœci Cluj.
Najpierw zaobserwowa³ on
upadek jaskrawo œwiec¹cej
kuli w pobliskie zaroœla.
Biolog pomyœla³, ¿e to me-
teoryt i zaciekawiony pod-
szed³ bli¿ej. Wówczas spo-
strzeg³, ¿e po kuli nie ma
ju¿ œladu. Gdy za pomoc¹
d³ugiego kija zacz¹³ przed nim
macaæ przestrzeñ, z przera-
¿eniem stwierdzi³, ¿e kij oraz
czêœæ rêki sta³y siê niewi-
dzialne. W tym samym mo-
mencie odczu³ mocne piecze-
nie podeszew, a nastêpnie
zimny ucisk na ca³ym ciele.
Sift odskoczy³ wtedy do ty³u
i byæ mo¿e dziêki temu
unikn¹³ przeniesienia siê w
inn¹ czasoprzestrzeñ.

ZEBRA£ I OPRACOWA£
 STANIS£AW SAWKIEWICZ
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W dzisiejszych czasach rodzice maj¹
niewiele czasu dla dziecka. Podczas czy-
tania powstaje szczególna wiêŸ miêdzy
najbli¿szymi – malec przytulona siê do
mamy lub taty. Badania dowodz¹, ¿e
dziecko czuje siê wtedy bezpieczne,
spokojne i kochane. Rodzic poœwiêca
ten czas wy³¹cznie jemu.

Podczas czytania dziecko s³ucha,
ogl¹da obrazki. Rodzice pomag¹j¹ mu
wyjaœniæ niezrozumia³e treœci, uspoko-
iæ, kiedy w bajce jest coœ groŸnego, przy-
stêpnie wyt³umaczyæ zachowania boha-
terów. W ten sposób wp³ywaj¹ na kszta³-
towanie siê zdrowych emocji. Rozbu-
dzaj¹ wyobraŸniê malucha, nadaj¹c w³a-
œciwy kierunek rozumowaniu dziecka.

Czytaj¹c pouczaj¹ce bajki mo¿na
dziecku udzieliæ odpowiedzi na wiele
skomplikowanych pytañ i wyjaœniæ
ró¿nicê miêdzy dobrem a z³em na
podstawie bohaterów bajek i ich za-
chowañ.

Rodzic czytaj¹cy dziecku bajkê sta-
ra siê modulowaæ g³os, wczuwaæ w role
bohaterów, co go wycisza i uspokaja.
Ma wiêc wiêcej cierpliwoœci do dziec-
ka, dziêki czemu umacniaj¹ siê ³¹cz¹-
ce ich wiêzi.

KOM

PSYCHOLOGOWIE APELUJ¥, ¯E
CZYTANIE DZIECIOM MA NA NIE
ZDROWOTNY WP£YW

Bajka pomaga
w wychowaniu

H
istoria lubi p³ataæ psikusy, szcze-
gólnie tym, którzy s¹ przekonani,
¿e ju¿ wszystko zosta³o opisane.

Archeolodzy odkryli w po³udniowo-
wschodnim Iranie l iczne warsztaty
metalurgiczne sprzed 5400 lat. Ów-
czeœni mieszkañcy zajmowali siê wy-
tapianiem metalu, w tym miedzi. Na-
ukowcy wzbogacili siê o kilka plomb
datowanych na rok 3000 p.n.e., szkie-
let i bi¿uteriê.

Tymczasem najstarsze przedmioty
zwi¹zane z epok¹ ¿elaza pochodz¹ z XV
wieku p.n.e. Warsztaty s¹ nawet wcze-
œniejsze ni¿ epoka br¹zu, której formal-
nym pocz¹tkiem jest rok 2500 p.n.e.

Wygl¹da wiêc na to, ¿e dotychczaso-
wa nazwa epok przesta³a byæ ju¿ aktual-
na. Trudno bowiem wyt³umaczyæ dziec-
ku, ¿e w epoce kamienia tworzono me-
talowe plomby.

Archeolodzy ze Szwajcarii odkryli za
to przedmioty, które znajdowa³y siê w
miejscu po cofniêciu siê lodowca Schni-
dejoch. Wœród 300 eksponatów by³y te¿
szpile z br¹zu. Po zbadaniu znalezisko
oceniono na 6500 lat. S¹ one starsze o
ponad tysi¹c lat od najcenniejszego do-
tychczasowego znaleziska w Alpach, któ-
rym by³ cz³owiek z lodu. Otzi – jak zosta³
nazwany – ma oko³o 5100 lat.

AM

Archeolodzy zniszczyli historiê

Epoki do kosza

Na OpolszczyŸnie
prowadzono akcjê
Tajemniczy klient,
maj¹ca sprawdziæ, ilu
sprzedawców skontroluje
nieletnich, chc¹cych
kupiæ papierosy.

Na czarnej liœcie znala-
z³o siê 55 punktów sprze-
da¿y. 43,64% sprzedawców
zapyta³o ankietera o wiek.
Tyle samo poprosi³o o do-
wód osobisty. Mimo tego i
tak ponad 86% sprzeda³oby
papierosy dziecku.

Serwis BBC poda³, ¿e
rz¹d brytyjski zakaza³ wysta-
wiania wyrobów tytonio-
wych w witrynach sklepo-
wych. Obowi¹zuje on w
Walii i Anglii. Wczeœniej
zrobiono to samo w Irlan-
dii, dziêki czemu o 10 pro-
cent spad³a liczba dzieci
pal¹cych papierosy.

Problem jest wa¿ny,
gdy¿ statystyki alarmuj¹. A¿
200 tys. angielskich dzie-
ci w wieku od 11 do 15
lat nale¿y do grona pala-
czy. W Turcji co trzeci
mê¿czyzna pali wyroby ty-
toniowe, z tego ponad 10

procent to dzieci w wie-
ku 7-11 lat.

Polski rz¹d równie¿ za-
mierza przeforsowaæ to roz-
wi¹zanie, ale ju¿ dziœ pro-
pozycja spotka³a siê z g³oœn¹
opozycj¹. Sejmowa komisja
zdrowia wprowadza za to
poprawki do ustawy o ochro-
nie zdrowia przed nastêp-
stwami palenia tytoniu. Je-
œli zmiany wejd¹ w ¿ycie, to
w³aœciciel obiektu u¿ytku
publicznego (restauracje,
bary, stadiony, dyskoteki itd.)
bêd¹ musieli zap³aciæ za z³a-
manie zakazu do 20 tys. z³
grzywny. Palacz zaœ - 100 z³.

64 procent sprzedawców
nie przestrzega zakazu sprze-
da¿y wyrobów tytoniowych
niepe³noletnim - wynika z
najnowszego badania Progra-
mu Odpowiedzialnej Sprze-
da¿y wyrobów tytoniowych
STOP18! W poprzednim
badaniu by³o ich 73 procent,
a wiêc akcja prowadzona od
1998 roku zaczyna przyno-
siæ ma³e sukcesy. Mimo nie-
znacznej poprawy, wyniki
najnowszego badania ca³y
czas s¹ alarmuj¹ce.

KOM

Dzieciaki mog¹ paliæ do woli

Proszê paczkê fajek
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Najchêtniej kupowane produkty pior¹ce dla dzieci.
Doskona³e równie¿ dla alergików
i osób z wra¿liw¹ skór¹

Nie daj siê alergii
S kóra noworodków, nie-

mowl¹t i ma³ych dzieci
jest bardzo delikatna i

wra¿liwa. Nie ma w pe³ni
wykszta³conej bariery ochron-
nej. Pod wp³ywem
czynników ze-
wnêtrznych  ³atwo
ulega podra¿nie-
niom. Dlatego ro-
dzice powinni
zwracaæ szcze-
góln¹ uwagê, aby
wszelkie produk-
ty stykaj¹ce siê
ze skór¹ dziecka
mia³y odpowied-
nio dobrany sk³ad.
Im mniejszy osesek, tym wiêk-
sze znaczenie ma bezpieczeñ-
stwo produktów.

Podra¿nienia mog¹ byæ
wywo³ywane przez substancje
chemiczne zawarte w prepa-
ratach pielêgnacyjnych, prepa-

ratach do mycia a tak¿e œrod-
kach pior¹cych. Pozosta³oœci
proszku do prania, które mog¹
osadzaæ siê na tkaninach mimo
intensywnego p³ukania, stano-

wi¹ zagro¿enie dla wra¿-
liwej skóry.

Dlatego do prania
pieluszek, bielizny nie-
mowlêcej oraz ubranek
dzieciêcych powinno
siê u¿ywaæ specjalnych
proszków lub p³ynów.
Proszki do prania dla
doros³ych nie nadaj¹
siê do tego celu, po-
niewa¿ zawieraj¹ licz-
ne œrodki dra¿ni¹ce tj.

silnie dzia³aj¹ce detergen-
ty, enzymy i wybielacze
optyczne.

Proszek i mleczko do pra-
nia Lovela s¹ œwietne do pie-
luszek, bielizny niemowlêcej
oraz ubranek dzieciêcych.

Produkty zosta³y opracowane
zgodnie z zaleceniami specja-
listów z Instytutu Matki i
Dziecka oraz Pañstwowego
Zak³adu Higieny, a ich bez-
pieczeñstwo potwierdzono te-
stami klinicznymi. Lovela za-
wiera tylko specjalnie dobra-
ne, ³agodnie dzia³aj¹ce sk³ad-
niki, bezpieczne dla skóry
dziecka. Produkty Lovela  za-
pewniaj¹ skuteczne i wygod-
ne pranie.
* £atwo rozpuszczaj¹ siê w
ciep³ej wodzie
* Nadaj¹ siê do prania w
pralkach automatycznych,
wirnikowych oraz do prania
rêcznego.
* Usuwaj¹ zabrudzenia dba-
j¹c o kolory
* Dobrze wyp³ukuj¹ siê
* Maj¹ delikatny, neutralny
zapach

WIR

CO TO JEST ADHD?
Choroba wynikaj¹ca z nie-

prawid³owego funkcjonowania
czo³owych obszarów mózgu.
Charakteryzuje siê bardzo
szerokim zestawem objawów
z krêgu zaburzeñ poznaw-
czych, emocjonalnych i zacho-
wania. Najbardziej typowe dla
choroby przejawy obejmuj¹
brak uwagi, nadmiern¹ aktyw-
noœæ i impulsywnoœæ. Wa¿ne
jest to, by czas trwania tych ob-
jawów (przed 7 rokiem ¿ycia)
utrudnia³ funkcjonowanie
dziecka co najmniej przez 6
miesiêcy.

ZACHOWANIA DZIECKA
Najczêœciej choroba ujaw-

nia siê nieumiejêtnoœci¹ sku-
pienia siê na zadaniu, trudno-
œci¹ z dostrzeganiem szczegó-
³ów, rozproszeniem czy niezro-
zumieniem z³o¿onych poleceñ.
Dzieci z ADHD nie odró¿niaj¹
bodŸców istotnych od nieistot-
nych,  bo zwracaj¹ uwagê na

ka¿dy impuls i to w³aœnie sta-
nowi podstawê ich odmienno-
œci. W szkole dzieci z ADHD
uwa¿a siê za niesystematycz-
ne i niestaranne. Ucz¹ siê go-
rzej, poniewa¿ unikaj¹ d³u¿-
szych wysi³ków i nie pamiêtaj¹,
o co pyta je nauczyciel oraz co
winny przygotowaæ na nastêp-
ne zajêcia. Cechuje je buntow-
niczoœæ, brak rozwagi, mówie-
nie du¿o i g³oœno oraz krótko-
trwa³e reagowanie na dyscypli-
nuj¹ce uwagi. Bywaj¹ nieprze-
widywalne dla otoczenia. Maj¹
problemy z prac¹ w grupie,
gdy¿ nie umiej¹ czekaæ na
swoj¹ kolej i przeszkadzaj¹
innym. B³êdna klasyfikacja
tych zachowañ jako niepos³u-
szeñstwo i zaczepnoœæ prowa-
dzi do odrzucenia ich przez ro-
dziców, grupê rówieœników i
nauczycieli.

SZUKAJ POMOCY
Zespó³ nadpobudliwoœci

psychoruchowej wystêpuje na

ca³ym œwiecie, we wszystkich
kulturach. Jego czêstoœæ
wœród dzieci w wieku 7-13 lat
jest oceniana na 3-5%, z prze-
wag¹ wystêpowania u ch³op-
ców. Tylko ok. 20% pacjentów
jest objêtych specjalistycznym
leczeniem. Chorobie czêsto to-
warzysz¹ dysleksja czy dys-
grafia, wiêc opieka specjalisty
staje siê tym bardziej niezbêd-
na. Je¿eli wiêc rodzic podej-
rzewa, ¿e jego dziecko mo¿e
cierpieæ ADHD, powinien w
pierwszej kolejnoœci porozma-
wiaæ z nauczycielem lub peda-
gogiem szkolnym. Warto szu-
kaæ pomocy w lokalnych po-
radniach psychologiczno-pe-
dagogicznych. Lekarze dziœ
maj¹ do dyspozycji ca³¹ gamê
œrodków terapeutycznych, w
tym innowacyjn¹ farmakotera-
piê. Na rynku istniej¹ ju¿ œrod-
ki dostosowane do rytmu dnia
dziecka, zapewniaj¹ce mu
skuteczn¹ pomoc  przez ca³y
aktywny dzieñ.

ADHD – deficyt czy nadmiar uwagi?

Ma³y z³oœnik mo¿e byæ chory

R
E
K
LA
M
A
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J
 oanna i Tomasz od sied-
miu lat s¹ ma³¿eñstwem.
Od razu po œlubie ku-
pili du¿e mieszkanie w
centrum miasta i rozpo-

czêli jego urz¹dzanie. Naj-
wa¿niejszym punktem ich
gniazdka mia³ byæ pokój
dziecinny. Marzy³a im siê
dwójka lub trójka maluchów.
Po roku bezskutecznych sta-
rañ o potomka zaczêli siê
martwiæ. Mimo zapewnieñ
lekarza prowadz¹cego Joan-
nê, ¿eby siê nie przejmo-
waæ, bo dopiero po dwóch
latach trwania po¿ycia mo¿-
na rozpocz¹æ badania na
niep³odnoœæ, postanowili nie
czekaæ. Rozpoczê³a siê mê-
cz¹ca i bardzo kosztowna
droga ku – jak im siê wy-
dawa³o – szczêœciu. Pierw-
sze badania mogli wykonaæ
nieodp³atnie. Niestety, wy-
kaza³y, ¿e w ich przypadku
jedyn¹ desk¹ ratunku jest
poddanie siê zabiegowi za-
p³odnienia pozaustrojowego
z mikroiniekcj¹.

Z niewielu wtedy krajo-
wych ofert wybrali ³ódzk¹
klinikê leczenia bezp³odno-
œci. Lekarze byli bardzo mili,
wiêc poczuli siê tam na-
prawdê bezpiecznie. W
koñcu zaczêli wierzyæ, ¿e
ktoœ jest im w stanie po-
móc. Niestety, pomoc nie
by³a bezinteresowna: ka¿de
dodatkowe badanie, ka¿da
wizyta, ci¹gnê³y za sob¹ ol-
brzymie koszty. W koñcu
profesor opiekuj¹cy siê nimi
ustali³ termin pierwszego
zabiegu.

Do kliniki jechali z
uœmiechami na twarzy, pe³ni
nadziei, ¿e wszystko siê uda
i ¿e w koñcu z³api¹ swoje
szczêœcie. Wertowali ksi¹-
¿eczkê z imionami, szuka-
j¹c odpowiedniego dla ich
upragnionego maleñstwa.
Niestety, po kilku dniach
czeka³o na nich wielkie
rozczarowanie. Zabieg nie
powiód³ siê. Organizm Jo-
anny odrzuci³ zarodek, a ona
sama czu³a siê bardzo Ÿle.
Wracaj¹c do domu nie
mówili nic, tylko Tomek
trzyma³ rêkê Joasi. Wcze-
œniej wyrzuci³ do kosza w
parku imiennik.

Profesor prosi³, ¿eby siê
nie zniechêcali. T³umaczy³,
¿e reakcja organizmu Joan-
ny jest naturalna i nie wy-

KA¯DEGO ROKU NA TERENIE OPOLSZCZYZNY RODZI SIÊ KILKASET DZIECI MNIEJ NI¯ W ROKU
POPRZEDNIM. NIE WYNIKA TO JEDYNIE Z POGORSZENIA SYTUACJI MATERIALNEJ SPO£ECZEÑSTWA.
CORAZ WIÊCEJ JEST PRZYPADKÓW, KIEDY DZIECKO NIE MO¯E PRZYJŒÆ NA ŒWIAT, POMIMO SZCZEREJ
CHÊCI RODZICÓW. PRZYCZYN¥ JEST ICH BEZP£ODNOŒÆ.

Dziecko na wagê z³otówek

klucza to mo¿liwoœci zajœcia
w ci¹¿ê przy kolejnej pró-
bie. Postanowili, ¿e j¹ po-
dejm¹, ale dopiero za jakiœ
czas. Powód prozaiczny –
brak pieniêdzy. Na poprzed-
ni zabieg wydali wszystkie
swoje oszczêdnoœci i zapo-
¿yczyli siê u rodziny i zna-
jomych. Sporo kosztowa³y
ich wyjazdy i hotele, w któ-
rych musieli nocowaæ, aby
wypocz¹æ przed wizyt¹.
Przyt³oczeni realiami szarej
rzeczywistoœci, swoje marze-
nia o dziecku od³o¿yli na
jakiœ czas na bok i zaczêli
sp³acaæ zaci¹gniête d³ugi.

PAÑSTWO NIE DOTUJE
Pomimo i¿ ka¿dego roku

na œwiat przychodzi coraz
mniej dzieci – i to nie tyl-
ko ze wzglêdu na pogarsza-
j¹c¹ siê sytuacjê materialn¹
przysz³ych rodziców, ale w
du¿ej mierze przez wzrasta-
j¹c¹ liczbê par maj¹cych
trudnoœci z prokreacj¹ – za-
biegi wspomagaj¹ce rozród
nie s¹ dotowane z bud¿etu
pañstwa. Jak podaj¹ statysty-
ki, na samej tylko Opolsz-
czyŸnie ró¿nica miêdzy uro-
dzeniami w roku 1998 a
1999 wynosi³a a¿ 1430.
Przyczyny rozrastaj¹cego siê
problemu bezp³odnoœci s¹
liczne i wi¹¿¹ siê przede
wszystkim z trybem ¿ycia.
Wroc³awska klinika leczenia
niep³odnoœci w swoich wy-
kazach podaje, ¿e obecnie
co pi¹ta para boryka siê z
problemem bezp³odnoœci.

– Przyczyn takiego sta-
nu rzeczy jest bardzo wie-
le – mówi lekarz Anna Hyl-

la. – To mo¿e byæ na przy-
k³ad wzrastaj¹ce zanieczysz-
czenie œrodowiska, przeby-
te choroby zakaŸne, zbyt
póŸno podjêta decyzja o
chêci posiadania dziecka czy
te¿ stres. Je¿eli zaœ chodzi
o odp³atnoœæ zwi¹zan¹ z
przeprowadzaniem specjali-
stycznych badañ, to w szpi-
talu ginekologiczno-po³o¿-
nicznym w Opolu wykony-
wana jest bezp³atnie diagno-
styka par oraz pewne zabie-
gi operacyjne. Niestety, za-
p³odnienie pozaustrojowe
nie jest refundowane nawet
w ma³ej czêœci i za te za-
biegi jeszcze d³ugo trzeba
bêdzie p³aciæ.

Ceny w poszczególnych
klinikach wahaj¹ siê nie-
znacznie, jednak wszêdzie
pojedynczy zabieg kosztuje
w granicach kilku tysiêcy
z³otych. Wiêcej trzeba zap³a-
ciæ za wizytê, je¿eli para
decyduje siê na pomoc le-
karza z tytu³em profesora.
Wtedy stawka jest nawet
dwukrotnie wy¿sza, jak mo-
¿emy zauwa¿yæ w wykazie
cen jednej z ³ódzkich klinik.

Najni¿sze ceny w skali
ogólnopolskiej ma klinika
wroc³awska. Tam zap³odnie-
nie pozaustrojowe kosztuje
4000 z³otych. Ten sam za-
bieg, tyle ¿e z mikroiniekcj¹,
kosztuje 500 z³otych wiêcej.
To jednak nie koniec listy
wydatków.

Koszt leków do stymu-
lacji (analog i gonadotropi-
na) wynosz¹ czêsto drugie
tyle, w zale¿noœci od reak-
cji pacjentki. Prawid³owo-
œci¹ jest równie¿, ¿e zabie-

gowi zap³odnienia in vitro
poddawane s¹ wszystkie po-
brane komórki, a potem
reszta zostaje zamro¿ona i
jest wykorzystywana przy
kolejnych próbach. Za to,
rzecz jasna, trzeba zap³aciæ
dodatkowo – zamro¿enie
zarodków i op³ata za ich
dwuletnie przechowywanie
wynosi 350 z³otych, trans-
fer zarodków po ich odmro-
¿eniu kolejne 900 z³otych.

Choæ po tych wydat-
kach portfele zdesperowa-
nych par s¹ ju¿ mocno od-
chudzone, jeszcze kilkakrot-
nie musz¹ siê otworzyæ.
Trzeba przecie¿ zap³aciæ le-
karzowi – pierwszy raz jest
najdro¿szy, kosztuje 70 z³o-
tych (u jednego z warszaw-
skich profesorów 300 z³);
kolejne, a jest ich oko³o
siedmiu przy ka¿dej próbie,
kosztuj¹ w granicach 50 z³.
Niestety, obejmuj¹ zaledwie
badanie USG, a nie dotycz¹
wszelkich badañ dodatko-
wych, takich jak hormonal-
ne czy posiewy bakteriolo-
giczne. Gdyby zsumowaæ
wszystkie wydatki, wyjdzie
minimum osiem tysiêcy
z³otych. Pytanie, kogo w
dzisiejszych czasach staæ na
taki luksus? Z przykroœci¹
mo¿na stwierdziæ, ¿e jedy-
nie nielicznych.

KREDYT NA DZIECKO
Wiele par decyduje siê

na p³acenie tych horrendal-
nych sum kosztem wielu
wyrzeczeñ i nierzadko za-
ci¹gania kredytów na mor-
derczy procent. – Myœlê, ¿e
ka¿de pieni¹dze s¹ warte

uœmiechu dziecka, jego uf-
nego spojrzenia i si³y, któr¹
daje najbli¿szym – mówi
Joanna.

Razem z Tomaszem
wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e
rodzina jest najwy¿sz¹ war-
toœci¹ i warto dla niej po-
œwiêciæ wszystko, zw³aszcza
pieni¹dze. – Jesteœmy m³o-
dzi. Zawsze w jakiœ sposób
mo¿emy je zarobiæ, sprê¿yæ
siê, aby pooddawaæ zaci¹-
gniête d³ugi. Najwa¿niejsze,
¿eby tylko w naszej rodzi-
nie pojawi³o siê dziecko.

Joanna i Tomek jeszcze
trzykrotnie poddawali siê
zabiegom w ³ódzkiej klini-
ce. Nic jednak nie zmieni-
³o siê w ich ¿yciu. Kolejne
zabiegi koñczy³y siê bo-
wiem niepowodzeniami.
Mimo to nadal s¹ dobrej
myœli, nie przestaj¹ wierzyæ,
¿e kiedyœ los siê do nich
uœmiechnie. Zdaj¹ sobie
sprawê z faktu, ¿e byæ
mo¿e przed nimi jeszcze
wiele nieudanych prób, za-
nim ich starania zakoñcz¹
siê sukcesem. Jedyn¹ prze-
szkod¹ s¹ pieni¹dze.

£ódzka klinika jest dro¿-
sza od wroc³awskiej. Za ka¿-
dym razem musz¹ mieæ do
dyspozycji kilkanaœcie tysiêcy
z³otych. Zaci¹gaj¹ wiêc d³u-
gi, a potem je sp³acaj¹. Gdy
sp³ac¹, zaci¹gaj¹ nowe. I tak
w kó³ko. Czasami ¿artuj¹, ¿e
ca³e ¿ycie pracuj¹ na dziec-
ko. Jednak wci¹¿ zabijana
nadzieja nie pozwala im na
czêste ¿arty. Widz¹, ¿e teraz
si³a ich zwi¹zku tkwi w nich
samych. Jeœli bêd¹ siê wspie-
raæ i wierzyæ, ¿e wreszcie siê
uda, przetrwaj¹ i ich marze-
nia bêd¹ mia³y szansê siê zi-
œciæ. Niestety, wiele jest ta-
kich par, które nie wytrzy-
muj¹ napiêcia nerwowego
zwi¹zanego  z tego typu sy-
tuacj¹ i wœród wzajemnych
obwinieñ rozstaj¹ siê.

W tym wszystkim naj-
bardziej przykry jest fakt, ¿e
chocia¿ w Polsce rodzi siê
coraz mniej dzieci, w zwi¹z-
ku z czym pracê trac¹ na-
uczyciele, a kraj zamienia
siê w pañstwo emerytów,
nikt nie potrafi przeforsowaæ
dofinansowania zabiegów,
które mog³yby ten stan rze-
czy zmieniæ.

MAGDALENA BARAN

Dla wielu rodziców to wci¹¿ niespe³nione marzenie.

NIENORMALNI STOJ¥
Studenci czekaj¹ w wiel-

kiej auli na zbli¿aj¹cy siê eg-
zamin. Nagle wœciek³y pro-
fesor wchodzi do sali wyk³a-
dowej i od progu krzyczy:
– Wszyscy nienormalni
proszê wstaæ!
Nikt siê nie rusza. Po d³u¿-
szej chwili z oci¹ganiem
wstaje student.
– No proszê – mówi ironicznie
profesor. – Jeden, który umia³
siê w³aœciwie oceniæ.
– Nie jestem nienormalny.
Tylko g³upio mi by³o, ¿e pan
profesor sam tak sta³.

ALE £OBUZ!
Na wyk³adzie z anoma-

liach seksualnych profesor
zadaje studentom pytanie: –
Jak nazywamy mê¿czyznê,
który chce, lecz nie mo¿e?
– Impotentem – pada od-
powiedŸ.
– Bardzo dobrze, a mê¿-
czyznê, który mo¿e, lecz
nie chce?
– £obuzem – krzyczy stu-
dentka z pierwszej ³awki.

Historie z wyk³adów
Akademia Rolnicza we

Wroc³awiu. Æwiczenia z hi-
storii myœli politycznej. Dr Z.
bardzo nie lubi, jak ktoœ siê
spóŸnia na jego zajêcia. Po
15 minutach otwieraj¹ siê
drzwi. Wchodzi zasapany
student i od drzwi nawija:

– Bardzo przepraszam,
ale zasiedzia³em siê w biblio-
tece. 
– Tak, a czego pan tam
szuka³ – pyta dr Z.
– Czyta³em dzie³a Sokratesa...
– I gdzie je pan znalaz³ w
naszej bibliotece?
– Oczywiœcie, ¿e tak.
– To gratuluje, jest pan
pierwszym cz³owiekiem na
ziemi, który znalaz³ dzie³a
Sokratesa.

 
Uniwersytet Adama

Mickiewicza w Poznaniu.
Anatomia. Profesor poda-
j¹c studentom czaszkê 3-
miesiêcznego p³odu
ostrzega: – Kto upuœci i
rozbije ma 12 miesiêcy na
oddanie nowej!

Uniwersytet Jagielloñ-
ski.  Mgr WiedŸmin na zali-
czeniu metrologii:
  – Wie pan, ¿e ja w tym
momencie czujê siê jak
sejmowa komisja œledcza.
Zada³em panu pytanie,
pan mi odpowiedzia³, a ja
nie  rozumiem w³asnego
pytania.

Studenckie
¿ycie na
weso³o
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W
 ojtek za
wsze, jak
s i êga pa -
m i ê c i ¹ ,
mia³ proble-

my z nauk¹. W VII klasie
sk³ada³ litery, jego prace pi-
semne oceniane by³y najczê-
œciej na niedostateczny. I to
nie dlatego, ¿e przychodzi³
bez odrobionych zadañ do-
mowych. Nauczyciele zwy-
kle nawet ich nie sprawdza-
li. Za pismo, za liczne b³ê-
dy ortograficzne – tak uza-
sadniali negatywne oceny.
Tylko dziêki mamie udawa-
³o mu siê przechodziæ z
klasy do klasy. W domu czy-
ta³a mu polecenia do zadañ,
sprawdza³a je. Gdy mia³a
wiêcej czasu, pisa³a za nie-
go wypracowania. – Ale
zawsze wszystko sam jej
dyktowa³em – podkreœla
Wojciech.

W szkole koledzy uwa-
¿ali go za klasowego debi-
la. Pogodzi³ siê z tym. Wie-
dzia³, ¿e coœ z nim jest nie
tak. Dyrektor wiele razy pro-
ponowa³ skierowanie ch³op-
ca do szko³y specjalnej. –
Przecie¿ on jest u³omny –
sugerowa³ matce. Ta jednak
siê upar³a. Podstawówkê dla
dzieci normalnych ukoñczy³
po dziesiêciu latach nauki.
– To by³ najgorszy okres w
moim ¿yciu – wspomina po
latach. Brak zrozumienia i
tolerancji, a przecie¿ fascy-
nowa³ siê wieloma rzecza-
mi – w jego pokoju na pó³ce

Z opolskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej korzysta rocznie kilka tysi¹ce uczniów.
S¹ g³ównie dyslektykami lub w ³agodniejszym wydaniu – dysortografikami.
Wiêkszoœæ z nich jest jednak inteligentniejsza od rówieœników, a jednak to oni w³aœnie maj¹ powa¿ne k³opoty z jêzykiem
polskim, które rzutuj¹ na ich przysz³e zawodowe ¿ycie.

Dysleksja rozwojowa to specyficzna trud-
noœæ w nauce czytania, pisania i poprawnej
pisowni wystêpuj¹ca u dzieci o prawid³owym
rozwoju intelektualnym, czêsto bardzo zdol-
nych. Nie zawsze wszystkie zaburzenia wy-
stêpuj¹ ³¹cznie. Wyró¿nia siê:

* dysleksjê – objawiaj¹c¹ siê trudnoœcia-
mi w nauce czytania;

* dysortografiê – k³opoty z opanowaniem
poprawnej ortograficznej pisowni;

* dysgrafiê – czyli niski poziom graficzny
pisma.

Przyczyny dysleksji rozwojowej s¹ naj-
czêœciej ró¿norodne. Zazwyczaj powoduj¹ j¹
mikrouszkodzenia centralnego uk³adu ner-
wowego, bêd¹ce wynikiem patologii ci¹¿y i

porodu. Dysleksja mo¿e byæ równie¿ dzie-
dziczna, wystêpowaæ jako zaburzenie hor-
monalne lub emocjonalne. Poprzez stymu-
lacjê rozwoju dziecka mo¿na wyeliminowaæ
lub zmniejszyæ nasilenie zaburzeñ. W spe-
cjalistycznych placówkach dzieci poddawa-
ne s¹ indywidualnemu programowi, który re-
alizowany jest w domu, szkole, a w przypad-
kach tego wymagaj¹cych – w poradni. W
Polsce uczniowie z dysleksj¹ stanowi¹ 10–
15 proc. populacji.

Dysleksja ma równie wiekow¹ przesz³oœæ
jak pojawienie siê pisma. Pierwsze jej przy-
padki opisa³ angielski okulista Morgan w 1896
r. Do s³ynnych dyslektyków nale¿eli m.in. A.
Rodin, T. Edison, W. Churchill, A. Einstein.
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sta³y skomplikowane minia-
turki maszyn, które konstru-
owa³, aby nie myœleæ o no-
wym szkolnym dniu. Umia³
naprawiæ w domu w³aœciwie
wszystko. To by³o ³atwiejsze
ni¿ przeczytanie za³¹czonej
instrukcji.

Dwadzieœcia lat temu
ukoñczy³ podstawówkê. Pra-
cuje obecnie w zak³adzie
pogrzebowym. Kopie do³y
dla nieboszczyków. W ele-
ganckim uniformie i bia³ych
rêkawiczkach towarzyszy
zmar³emu na miejsce ostat-
niego spoczynku. Nadal nie
umie szybko czytaæ, ale na
testach psychologicznych
okaza³o siê, ¿e jego IQ

wynosi 135. To du¿o wy-
¿ej ponad przeciêtn¹.

PAS NA LENIA
Mama Julii jest dokto-

rem habilitowanym na wy-
¿szej uczelni. Czêsto jeŸdzi
na zagraniczne sympozja,
nie ma czasu dla dziewczyn-
ki. Ojciec pracuje jako in-
formatyk. Jego firma zatrud-
nia dwudziestu najlepszych
speców z bran¿y elektronicz-
nej. Zlecenia otrzymuj¹ z
ca³ej niemal Europy.

Pierwsze wspomnienia
Julki z dzieciñstwa to nia-
nia z najlepszymi rekomen-
dacjami i ma³y komputerek,
na którego ekranie pojawia³y

siê bajkowe stwory. Proble-
my zaczê³y siê dopiero po-
tem – pierwsze litery w
szkolnym zeszycie i pierw-
sze s³abe oceny. Dziewczy-
na uczy siê teraz w prywat-
nym liceum. Rodzice p³ac¹
za jej edukacjê. Staæ ich na
to. Chc¹, aby Julka zosta³a
lekarzem. – Ma ku temu na-
turalne predyspozycje, bo
bazgrze jak przys³owiowa
kura pazurem – œmieje siê
ojciec.

Z matematyk¹ nie ma
problemów, z innymi przed-
miotami równie¿ – opowia-
da jej habilitowana matka.
– Tylko ten nieszczêsny
jêzyk polski. Gdyby choæ
trochê wziê³a siê do pracy.

A przecie¿ Julia przyk³a-
da siê do nauki. T³umaczy
jednak, ¿e nie rozumie tego,
co chwilê wczeœniej przeczy-
ta³a. Na sprawdzianach nie
zd¹¿y zapoznaæ siê z pole-
ceniem, a ju¿ trzeba odda-
waæ kartki. Próbowa³a powie-
dzieæ o tym tacie, ale on nie
dopuszcza do siebie myœli, ¿e
Julka mo¿e byæ dyslektyczk¹.
– Co te¿ pani mi opowiada
– wygarn¹³ nauczycielce,
która próbowa³a namówiæ go,
¿eby poszed³ do specjalistycz-
nej paradni. – Moja córka
nie mo¿e mieæ ¿adnego za-

burzenia. Jeœli nic siê nie po-
prawi, to zmieniê szko³ê.
Ona jest tylko leniwa.

Zdaniem rodziców jedy-
nym rozwi¹zaniem jest za-
trudnienie korepetytorki z
jêzyka ojczystego lub zdyscy-
plinowanie krn¹brnej nasto-
latki, choæby przy u¿yciu
rzemiennego paska.

Kuba by³ d³ugo oczekiwa-
nym dzieckiem pañstwa K.
Od ma³ego zadziwia³ ich
swoj¹ bystroœci¹. W ogóle nie
raczkowa³, od razu zacz¹³
chodziæ. By³ nad wiek roz-
winiêty. Tylko z mow¹ nie
sz³o mu najlepiej. D³ugo
komunikowa³ siê za pomoc¹
gestów i s³ów wymyœlanych
na swój u¿ytek. Wyniki te-
stów psychologicznych oka-
za³y siê jednoznaczne – nie-
mal genialny, a mówi tak
niewyraŸnie, ¿e trudno go
zrozumieæ. Za ch³opca wzi¹³
siê logopeda. Kiedy odebra³
swoj¹ tradycyjn¹ tutê i zo-
sta³ mianowany na ucznia
szko³y podstawowej, proble-
my zaczê³y narastaæ w lawi-
nowym tempie: k³opoty z ry-
sowaniem szlaczków, pierw-
szych liter, a czytanie wy-
dawa³o siê wrêcz niemo¿li-
we do opanowania.

INTELIGENTNY,
ALE W PORADNI
Rodzice zaprowadzili

Kubê do opolskiej Poradni
Pedagogiczno-Psychologicz-
nej. Teraz Jakub jest ju¿ w
II klasie gimnazjum. Ma za-
œwiadczenie, ¿e jest dyslek-
tykiem. Testy kompetencji
zalicza celuj¹co. To wcale
jednak go nie zwalnia z
czytania lektur czy pisania
kartkówek. Mo¿e jednak li-
czyæ na polonistkê, która po-
mo¿e zawsze, gdy ch³opiec
nie zrozumie polecenia.
Przed feriami po raz pierw-
szy wystawi³a mu za semestr
dobr¹ ocenê z polskiego.

Z pozosta³ych przedmio-
tów przewa¿aj¹ u Kubu
oceny celuj¹ce i bardzo
dobre. Bierze udzia³ w olim-
piadach przedmiotowych.
Jego marzeniem jest zostaæ
prawnikiem. Chce studio-
waæ na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim. Wie, ¿e nie bêdzie
to ³atwe, ale uda³o siê to
jego starszemu kuzynowi ze
stwierdzon¹ dysortografi¹ –
jest ju¿ na III roku.

TU NIE TRAFIAJ¥
WARIACI

Do oœrodka pedagogicz-
no-psychologicznego przy-
chodz¹ dzieci z mam¹ lub
tat¹ – to warunek. Bez zgo-
dy rodzica zainterweniowaæ
nie mo¿e babcia ani nikt z
rodziny. Wa¿nym ogniwem
jest tu nauczyciel, który do-
strzega problem szybciej ni¿
najbli¿si. – Nie jesteœmy
placówk¹ s³u¿by zdrowia,
tylko oœwiatow¹ – mówi pe-
dagog Pawe³ Koch, jeden z
kilkudziesiêciu fachowców.
– Mamy pod opiek¹ kilka
tysiêcy dzieci. Czasami trze-
ba czekaæ na pierwsze spo-
tkanie nawet kilka tygodni.

Niektórzy malcy przeja-
wiaj¹ trudnoœci ju¿ na po-
cz¹tku swojej przedszkolnej
kariery i trafiaj¹ do porad-
ni w wieku kilku lat. Inni
zg³aszaj¹ siê dopiero w gim-
nazjum albo liceum. Ka¿dy
przypadek jest traktowany
indywidualnie. Po pierw-
szym badaniu wystawia siê
dziecku opiniê, z któr¹ za-
pozna j ¹ s i ê rodz i ce .
Uwzglêdnione s¹ w niej
wskazówki dla nich i dla na-
uczycieli; jak pracowaæ z
uczniem, jak mu pomagaæ.

Najwiêcej do oœrodka
przychodzi gimnazjalistów,
poniewa¿ mo¿na z tytu³u
dysleksji i dysortografii otrzy-
maæ taryfê ulgow¹ na egza-
minach.

– Wszystkich oszustów,
którzy chc¹ braki w ortografii
zast¹piæ zaœwiadczeniem, wy-
³apujemy bardzo szybko – po-
wiedzia³a nam jedna z osób
przeprowadzaj¹cych testy. –
Nasi podopieczni znaj¹ bo-
wiem wyœmienicie wszystkie
zasady ortograficzne i grama-
tyczne. Maj¹ tylko problem
z ich zastosowaniem.

Najwiêkszym proble-
mem dla dzieci dyslektycz-
nych jest zrozumienie tego
zaburzenia przez najbli¿-
szych. – To oni najczêœciej
staraj¹ siê je bagatelizowaæ,
przez co u dziecka narasta
poczucie winy i sfrustrowa-
nie – twierdzi Pawe³ Koch.
– Czasami traktuj¹ malca jak
chorego psychicznie. Tym-
czasem dyslektykami s¹ naj-
czêœciej dzieci szczególnie
uzdolnione.

AGNIESZKA MALIK

Problem czêsto jest niedostrzegany
przez doros³ych
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R oœnie popularnoœæ za
wodu opiekuna osób
starszych. W tym roku

osób decyduj¹cych siê na pra-
cê w tym charakterze mo¿e
byæ jeszcze wiêcej, gdy¿ liczba
ofert w krajach Europy Za-
chodniej (g³ównie w Niem-
czech) jest wci¹¿ bardzo du¿a.
W 2009 wyjecha³o do pracy o
50% wiêcej opiekunów ni¿ w
roku 2008.

Wed³ug raportów UE w
2050 roku 40% spo³eczeñstwa
Europy bêdzie mia³o ponad 65
lat. Zbyt ma³a liczba gotowych
do pracy opiekunów w po-
szczególnych krajach  UE oraz
wysokie koszty ich zatrudnie-
nia sprawiaj¹, ¿e Niemcy czy
Anglicy coraz czêœciej poszu-
kuj¹ opiekunek zza granicy, a
zw³aszcza Polek, które ciesz¹
siê du¿ym uznaniem.

Wyjazd do pracy w charakte-
rze opiekuna osób starszych jest
szans¹ szczególnie dla osób z
terenów z wysokim bezrobo-
ciem. Niektórzy pracodawcy nie
wymagaj¹ dyplomów i doœwiad-
czenia, a firmy poœrednicz¹ce
pomagaj¹ w odbyciu szkoleñ
fachowych i jêzykowych.

Najczêœciej zatrudnienia w
zawodzie opiekuna za granic¹
poszukuj¹ kobiety w wieku 40-55
lat, czêsto pochodz¹ce z mniej-
szych miejscowoœci. Wyspecjali-
zowane firmy zapewniaj¹ legaln¹
pracê i organizuj¹ wszelkie for-
malnoœci. Pracownicy s¹ zatrud-
niani na umowy o pracê, a co za
tym idzie maj¹ zapewnione
wszystkie œwiadczenia, co gwa-
rantuje im mo¿liwoœæ wypraco-
wania przysz³ej emerytury.

Przeciêtnie opiekunka w
Niemczech zarabia netto oko³o
1000 Euro czyli oko³o 4000 z³,
ale osoby z doœwiadczeniem i
dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
mog¹ liczyæ nawet na ponad
5000 z³. To znacznie wiêcej ni¿
w Polsce, gdzie w opiece mo¿-
na dziœ zarobiæ od 1200 do
1600 z³, st¹d tak du¿e zaintere-
sowanie tego typu prac¹.

Najczêœciej wybieranym
przez polskie opiekunki krajem
s¹ Niemcy. Polki pracuj¹ tam
zarówno w instytucjach me-
dycznych, domach opieki, jak
i w domach prywatnych swoich
pacjentów. W wielu przypad-
kach nie chodzi o pomoc me-
dyczn¹, ale o towarzyszenie w
codziennych obowi¹zkach i
zajmowanie siê domem.

Najwa¿niejszym kryterium
przy wyborze kraju jest oczywi-
œcie znajomoœæ jêzyka obcego,
który jest niezbêdny do komuni-
kacji z pacjentem.

WIR

Coraz wiêcej
opiekunów wyje¿d¿a
za granicê

-

Najlepiej
z niemieckim

S
 ¹d skaza³ Janusza A.
na rok i cztery mie-
si¹ce wiêzienia za
znêcanie siê nad ro-
dzicami. Janusz A.

mia³ wtedy 25 lat. Zosta³
zwolniony warunkowo po
jedenastu miesi¹cach – sê-
dzia penitencjarny poleci³
mu podj¹æ sta³¹ pracê i po-
wstrzymaæ siê od nadu¿ywa-
nia alkoholu. Piêæ lat póŸ-
niej Janusz A. zgin¹³ z r¹k
swojego ojca.

W trakcie œledztwa i pro-
cesu s¹dowego wysz³o na jaw,
¿e syn przez ca³y czas mal-
tretowa³ rodziców, ale ci bali
siê o tym komukolwiek mó-
wiæ. Po jednej z awantur

ojciec próbowa³ szukaæ pomo-
cy na policji, za co Janusz
wybi³ mu kilkanaœcie zêbów.
Dwa lata przed tragiczn¹
œmierci¹ tak poturbowa³ mat-
kê, ¿e musia³a leczyæ rany w
szpitalu. Nie powiedzia³a kto
by³ sprawc¹ jej nieszczêœcia.

Z treœci wyroku, jaki
zapad³, gdy Janusz mia³ 25
lat, wynika, ¿e znêca³ siê on
fizycznie i moralnie nad ro-
dzicami: wyzywa³ ich, gro-
zi³ no¿em i siekier¹, ¿¹da³
pieniêdzy na alkohol, a gdy
ich nie dostawa³ – wynosi³
z domu wartoœciowe przed-
mioty, które zamienia³ na
wódkê. By³ ju¿ za to wcze-
œniej skazany na szeœæ mie-
siêcy wiêzienia, ale – jak
rych³o siê okaza³o – kara nie
odnios³a ¿adnego skutku.
Kiedyœ Janusz pobi³ i sko-
pa³ matkê, a gdy ojciec sta-
n¹³ w jej obronie, te¿ zdzie-
li³ go po g³owie. Innym
razem zdemolowa³ rodzinny

dom: pot ³uk³ szyby w
oknach i uszkodzi³ drzwi
wejœciowe. Przyczyna tego
zachowania by³a w ka¿dym
przypadku ta sama: nadmiar
wypitego alkoholu i brak
gotówki na kolejn¹ butelkê.

Otrzymuj¹c warunkowe
zwolnienie Janusz A. solen-
nie obiecywa³ poprawê. Le-
dwie jednak wyszed³ za
mury wiêzienia, znów poka-
za³ swoj¹ prawdziw¹ naturê.
Gdy matka nie chcia³a finan-
sowaæ jego na³ogów, grozi³,
¿e puœci cha³upê z dymem.

Z czasem znalaz³ sobie
nowy obiekt agresji: dziec-
ka swojego m³odszego bra-
ta. To w³aœnie ono stanie siê

przyczyn¹ nocnej awantury,
gdy rozbudzony w œrodku
nocy Stanis³aw A. chwyci
trzonek od ³opaty, którym
zada œmiertelne ciosy syno-
wi. Przes³uchany tej samej
nocy powie, ¿e Janusz A.
nienawidzi³ ¿ony brata, a ca³¹
z³oœæ przenosi³ na ch³opca,
który czêsto przebywa³ u
dziadków. Piêcioletni Mate-
usz bêdzie œwiadkiem zbrod-
ni. Rano w obecnoœci psy-
chologa opowie prokuratoro-
wi jak wujek Janusz go du-
si³ i jak dziadek Staszek ude-
rzy³ wujka w ucho – a¿ po-
lecia³a mu krew.

*
Janusz A. wyszed³ z

domu oko³o dziewi¹tej. Wró-
ci³ o czternastej. By³ dobrze
wypity – tak jak codziennie
od miesiêcy. Gdy matka
poda³a mu obiad, próbowa³
sprowokowaæ k³ótniê, po-
szturchiwa³ Mateusza, ci¹gn¹³
go za w³osy. W koñcu zasn¹³.

Wsta³ pod wieczór i burkn¹³,
¿e idzie na dyskotekê.

Rodzice Janusza A. po³o-
¿yli siê spaæ: pani Alfreda z
wnukiem w pokoju na par-
terze, a jej m¹¿ na piêtrze.
Stanis³aw A. wypi³ przed
snem dwa piwa – w czasie
zatrzymania po zabójstwie
syna badanie alkomatem
wykaza³o u niego 0,68 pro-
mila alkoholu. Na temat tego,
co sta³o siê po pó³nocy, ka¿-
de z nich przedstawia³o
póŸniej nieco inn¹ wersjê.

– Gdy Janusz wróci³ do
domu, by³ bardzo pijany –
zezna³a matka. – Siad³ na
skraju wersalki, na której
spa³am z wnukiem i chwy-

ci³ go za szyjê. Mateusz
zacz¹³ krzyczeæ, wzywa³
pomocy. Powiedzia³am do
syna, ¿eby da³ dziecku spo-
kój. Na to on za¿¹da³ pa-
pierosów. Da³am mu dwie
sztuki. Poszed³ do kuchni i
usiad³ na piecu kaflowym,
a po chwili po³o¿y³ siê na
nim, tak ¿e g³owa zwisa³a
mu w dó³. Podesz³am do
niego i powiedzia³am, ¿eby
szed³ spaæ na górê, ale nie
chcia³ mnie pos³uchaæ.
Zsun¹³ siê na pod³ogê, do-
maga³ siê jedzenia. Powie-
dzia³am wiêc, ¿e kolacjê ma
na górze. W pewnej chwili
zobaczy³am k¹tem oka, ¿e
do kuchni zszed³ m¹¿.

Wed³ug Stanis³awa A.,
znalaz³ siê on w kuchni ju¿
w momencie, gdy ¿ona
uspokaja³a przestraszonego
wnuka. Zszed³ na dó³, bo
s³ysza³ krzyk ch³opca, któ-
remu Janusz kaza³ wynosiæ
siê do swojego domu.

– Kiedy syn mnie zoba-
czy³ – opowiada³ Stanis³aw A.
policji kilka godzin po trage-
dii – ruszy³ w moj¹ stronê z
zaciœniêtymi piêœciami, be³ko-
cz¹c: teraz siwy ch... ciê za-
³atwiê. Odpowiedzia³em: tym
razem ja ciebie za³atwiê. Rano
zostawi³em na ganku trzonek
od ³opaty. Ba³em siê, ¿e Ja-
nusz bêdzie chcia³ mnie biæ,
poniewa¿ po pijanemu zdarza-
³o mu siê to czêsto. Pomyœla-
³em o tym kiju, ¿eby go tylko
og³uszyæ. ̄ eby mia³ pami¹tkê.

Ojciec uderzy³ syna
trzonkiem w szyjê. Uderzy³
dwukrotnie – tak to zapamiê-
ta³ – po czym Janusz prze-
wróci³ siê. A mo¿e drugi raz

trafi³ g³owê – nie jest tego
pewny. Le¿¹c na pod³odze i
brocz¹c krwi¹ syn mia³ po-
wiedzieæ: jak siê podniosê,
to ciê zabijê. Wówczas oj-
ciec znów zdzieli³ go styli-
skiem, chyba po ¿ebrach.

W czasie œledztwa Alfre-
da A. utrzymywa³a, ¿e nie
widzia³a jak m¹¿ bije syna,
bo ubiera³a ju¿ Mateusza, z
którym posz³a do s¹siadów
telefonowaæ po policjê. S³y-
sza³a tylko szamotaninê w
kuchni. Gdy przyjecha³ radio-
wóz, zobaczy³a Janusza le¿¹-
cego na prawym boku w
ka³u¿y krwi. M¹¿ w tym
czasie czeka³ przed domem.
Mówi³ coœ, ale Alfreda A. nie
pamiêta jego s³ów. Przyjecha-
³o pogotowie i lekarz stwier-
dzi³, ¿e Janusz A. nie ¿yje.

Tej wersji przeczy ze-
znanie dziecka. Mimo i¿
obecny przy przes³uchaniu
Mateusza psycholog stwier-
dzi³, ¿e s³owa ch³opca ze

wzglêdu na jego wiek nie
maj¹ istotnej wartoœci dowo-
dowej, to fakty, o których
opowiedzia³ malec, sugeruj¹,
i¿ nie móg³ on wyjœæ z
domu z babci¹ przed tym,
zanim dziadek wzi¹³ do rêki
trzonek od ³opaty.

Oto najwa¿niejszy frag-
ment zeznania Mateusza: „W
momencie jak babcia zesz³a
z ³ó¿ka, wujek Janusz zacz¹³
mnie dwoma rêkami dusiæ.
Zacz¹³em wo³aæ dziadka.
Zszed³ z góry, mówi¹c do
wujka: nie duœ mojego Ma-
teusza. Miêdzy nim wywi¹-
za³ siê bijatyka. Dziadek mia³
przy sobie coœ od ³opaty. Tym
przedmiotem uderzy³ wujka

w ucho. Widzia³em to. Ude-
rzy³ bardzo silnie. Wujek
upad³ na pod³ogê i z ucha za-
czê³a mu lecieæ krew. Nastêp-
nie wraz z babci¹ nieletni po-
szed³ dzwoniæ na policjê.”

Mo¿e wiêc Alfreda A.
chcia³a wyrzuciæ z pamiêci
obraz œmierci Janusza A.?
By³a przecie¿ jego matk¹,
bez wzglêdu na to jaki los
zgotowa³ jej syn.

*
Prokurator ¿¹da³ oœmiu

lat pozbawienia wolnoœci dla
Stanis³awa A. Rozpatruj¹c
okolicznoœci tragedii i wcze-
œniejsze zachowanie ofiary,
s¹d uniewinni³ ojca. S¹d
uzna³, ¿e dzia³a³ on w wa-
runkach obrony koniecznej.

Na pytanie, czy ¿a³uje
œmierci syna, 62-letni Stani-
s³aw A. odpowiedzia³: – ̄ a³u-
jê. Po chwili zawaha³ siê: –
A mo¿e nie ¿a³ujê, bo on by
nas wszystkich wykoñczy³...

ADAM WITEK

Jak siê podniesiesz, to ciê zabijê
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BARAN
Tak d³u¿ej byæ nie mo¿e! Zaniedbujesz
podstawowe obowi¹zki i nawet nie zauwa-
¿asz, ¿e cierpi¹ na tym twoi najbli¿si. Pora

przetrzeæ oczy, bo jak dalej bêdziesz tak  postêpowaæ to
zmarnujesz w swoim ¿yciu to, co najwa¿niejsze. Uwa¿aj
równie¿ na finanse. Jedna nieroztropna decyzja, a mo¿esz
zacz¹æ mieæ k³opoty, o jakich nawet ci siê nie œni³o. Pa-
miêtaj te¿, ¿e masz oddanych przyjació³, którzy zawsze
chêtnie ci pomog¹.

BYK
W tym miesi¹cu bêdziesz odkrywa³ nowe
l¹dy. To prze¿ycie nie tylko ciê wzbogaci,
ale równie¿ zobaczysz, ile do tej pory stra-

ci³eœ. Staraj siê byæ bardziej wyrozumia³y, szczególnie w
pracy. Twoja nerwowoœæ i wybuchowoœæ zaczyna byæ
przedmiotem plotek. Postaraj siê zaskoczyæ w domu swo-
ich najbli¿szych. Twój partner dawno nic ju¿ od ciebie nie
dosta³ - tak zupe³nie bez okazji.

BLI•NIAK
Okazywanie uczuæ, to zupe³nie coœ inne-
go ni¿ naigrywanie siê z wad innych. Po-
rzuæ swoj¹ z³oœliwoœæ i odkryj drug¹ czêœæ

duszy. Na pewno wówczas wszystko wróci na stare tory.
Pamiêtaj jednak, ¿e przesada w ka¿dym dzia³aniu jednak

jest niebezpieczna. Popraw sobie humor i zrób to, co lubisz.
B¹dŸ te¿ dobry dla siebie samego.

 RAK
Czasami jedno s³owo wypowiedziane w gnie-
wie mo¿e bardziej zraniæ ni¿ pocisk rakieto-
wy.Ostatnio o tym zapomnia³eœ. Zrób w³asny

bilans strat i zysków, bo zbyt  ³atwo jest na ciebie wp³yn¹æ.
Przypomnij sobie chwile, które w ostatnich miesi¹cach by³y
dla ciebie dobre. Uœmiechnij siê sam do siebie i nie rezygnuj
z wczeœniejszych postanowieñ. ¯ycie jest na to za krótkie.

LEW
Jesieñ to dobry czas na krótki wypad poza
miasto. Mo¿e byæ romantycznie, zabawnie lub
œmiesznie - wszystko zale¿y od ciebie. W pra-

cy te¿ postaraj siê o wiêkszy luz. Na pewno ociepli to dosyæ
napiêt¹ od niedawna atmosferê. Uwa¿aj na zdrowie pod ko-
niec miesi¹ca. Nie bagatelizuj pierwszych symptomów, bo nie
masz czasu na le¿enie w ³ó¿ku.

PANNA
Zaczyna siê w  twoim ¿yciu nowy okres - byæ
mo¿e najwa¿nieszy. Stajesz przed wyborem,
tworzenia czegoœ nowego. Ta  decyzja bêdzie

mia³a wp³yw na resztê twego ¿ycia. Nie mo¿esz jednak prze-
widzieæ jej skutków. Zanim cokolwiek zrobisz skontaktuj siê
ze swoim partnerem. Najlepiej, ¿ebyœcie we wrzeœniu razem
omawiali nawet najdrobniejsze szczegó³y.

WAGA
Potrzebujesz bliskoœci i zaufania. Odgoñ od sie-
biez³e myœli i przestañ siê zamartwiaæ. Nie mo-
¿esz ci¹gle wracaæ do przesz³oœci. Zapomnij o

wrogach,a skup siê na nowych przyjaŸniach. Radoœæ sprawi ci
drobny upominek. Nie czekaj a¿ go od kogoœ dostaniesz. Po pro-
stu idŸ do sklepu i zaszalej.

 SKORPION
To nie bêdzie ³atwy miesi¹c. Zmiany pogodowe
sprawi¹, ¿e bêdziesz Ÿle siê czuæ. To zaœ wp³y-
nie na twoj¹ zwiêkszon¹ dra¿liwoœæ. Uwa¿aj,

¿ebyœ nie wypuœci³ za du¿o jadu. bo twoi najbli¿si mog¹ tego nie
prze¿yæ. Gdy poczujesz, ¿e ogarnia ciê z³oœæ, wyjdŸ z domu. Umów
siê z kimœ kogo lubisz na spotkanie. Narzekaj, rozczulaj siê nad

sob¹, ale nie rañ domowników. Pamiêtaj równie¿, ¿e przyjaciele
te¿ maj¹ swoj¹ odpornoœæ. Jeœli uda ci siê zwalczyæ z³e emo-
cje, czeka ciê nagroda. Sam bêdziesz zaskoczony z tej nieby-
wa³ej niespodzianki.

STRZELEC
Mia³eœ zadzwoniæ i ci¹gle siê wahasz. Nie
jesteœ w stanie odci¹æ siê od przesz³oœci.
Jeœli nie chcesz o niej pamiêtaæ, to po pro-
stu o tym powiedz. Ale nie skreœlaj ludzi,

którzy wówczas byli przy tobie. Têskni¹ za twoim poczu-
ciem humoru i pomys³ami. B¹dŸ sob¹ i nie pozwól, ¿eby
negatywne myœli zabra³y ci to, co najwa¿niejsze - radoœæ
¿ycia.

KOZIORO¯EC
Chcia³eœ dobrze, ale nie wysz³o. Mo¿e nie
warto ci¹gn¹æ czegoœ, co nie ma przysz³o-
œci. Boisz siê zmian i gwa³townych decy-
zji, ale jednak najbardziej ty na tym tracisz.

Próbowa³eœ wszystkich metod: krzyku, przeprosin, prezen-
tów i gróŸb. Nadal jesteœ nieszczêœliwy, nawet gdy oszu-
kujesz  siê sam przed sob¹.

WODNIK
Twój niewyparzony jêzyk mo¿e ciê w koñ-
cu zgubiæ. Gdy ponosz¹ ciê nerwy, policz
do dziesiêciu, wyjd¿ z pokoju, nie daj siê

wyprowadziæ z równowagi. Masz jasno wytyczony cel i
tego siê trzymaj. W paŸdzierniku bêdziesz móg³ wreszcie
odpocz¹æ. Nie martw siê, ¿e nad Ba³tykiem morze jest zim-
ne, mo¿esz ruszyæ w ka¿dy zak¹tek œwiata. Potrzebujesz
tylko chêci i wiary, ¿e dasz radê. Nie pozwól, aby ¿ycie
uciek³o ci miêdzy palcami. Jest za krótkie za kruche.

RYBY
To twój szczêœliwy miesi¹c. Nie zapomnij o
tym w chwilach pe³nych napiêæ i konfliktów.
One bowiem ciê nie omin¹, ale bêd¹ tylko

po to, ¿ebyœ zrozumia³, ¿e nale¿ysz do grona wybrañców.
Zastanów siê, czego oczekujesz od partnera. B¹dŸ stanow-
czy i egzekwuj to, co wa¿ne. Nie mo¿esz staæ na boku, bo
inaczej mo¿esz straciæ to, co najistotniejsze - mi³oœæ. Pierw-
szy raz  musisz tupn¹æ nog¹ i postawiæ na swoim.

WRÓ¯

Wojski przy³o¿y³ ucho do ziemi i us³ysza³ tu-
pot niedŸwiedzich kopyt.

*
Robak, ratuj¹c Tadeusza, strzeli³ do nie-

dŸwiedzia, który nie wiedzia³, ¿e jest jego ojcem.
*
Pan Dulski by³ sterylizowany przez ¿onê.
*
Tatarzy jeŸdzili konno i pieszo.
*
Boryna by³ teœciem ¿ony syna Antka Hanki.
*
W odró¿nieniu od innych zwierz¹t ptaki maj¹

nakrapiane jaja.
*
Po jednej stronie rynku naszego miasteczka

stoi koœció³, po drugiej stronie ratusz, a dooko³a
wybudowano same nowe domy publiczne.

*
Meteorolodzy wychodz¹ trzy razy dziennie

ogl¹daæ swoje narz¹dy.
*
Kangur ma ³eb do góry, dwie krótkie przed-

nie koñczyny, dwie tylne d³ugie, a w worku ma
brzuch na ma³ego i d³ugi ogon.

*
Jej córeczka Ania uœmiechnê³a siê pod w¹sem.
*
Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali sa-

moobs³ugê.

Kiedy Adam Mickiewicz zawiód³ siê na kobie-
cie, wzi¹³ siê za Pana Tadeusza.

*
Przedstawicielem materializmu by³ Demokryt

z Abwehry.
*
Górnik pog³aska³ konia po g³owie i cicho zar¿a³.
*
Œrodkiem p³atniczym w Rosji s¹ wróble.
*
Wiedzia³, ¿e w okularach jest mu do twarzy,

dlatego nosi³ je zawsze w kieszeni.
*
Admira³owie s¹ ubrani w marynarki wojenne.
*
Szlachta w „Panu Tadeuszu” by³a bardzo

goœcinna, bo jak przyjecha³ pan Tadeusz na
koniu, to o nic siê go nie pytano, tylko dano mu
siana.

*
Jest nas dziewiêcioro rodzeñstwa, a oprócz

tego tatuœ pracuje dorywczo jako monter.
*
S³u¿¹cy doi³ krowê nad stawem, a w wo-

dzie wygl¹da³o to odwrotnie.
*

 Makbet mia³ wyrzuty po mordzie.
*
Bogurodzica œpiewana by³a czêsto na rozpo-

czêcie bitwy pod Grunwaldem.
EURO 2012
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T o ludzie, którzy wziêli
udzia³ w konferencji
podsumowuj¹cej do-

tychczasow¹ realizacjê Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³
Ludzki w województwie
opolskim.

Jej wspó³organizatorami
byli samorz¹d województwa
opolskiego, Wojewódzki
Urz¹d Pracy oraz Regional-
ny Oœrodek Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

–  Opolszczyzna – jak
informowa³ Józef Sebesta,
marsza³ek województwa
opolskiego – dysponuje w
tym programie kwot¹ 174,3
mln euro. To ogromna szan-
sa na to, byœmy ¿yli w
dojrza³ym, otwartym spo³e-
czeñstwie, dysponuj¹cym
najwa¿niejszym kapita³em –
wykszta³conymi, aktywnymi,
zdolnymi do zmian ludŸmi.

Do 1 wrzeœnia w regio-
nie og³oszono 60 konkursów
na kwotê 287,7 mln z³o-

pa 2020” wyznacza wyraŸ-
ne cele. Wœród nich zak³a-
da siê, ¿e 40 proc. m³ode-
go pokolenia powinno byæ
poddane edukacji na pozio-
mie wy¿szym, do 20 mln
osób powinna siê w Euro-
pie zmniejszyæ strefa biedy,
a wskaŸnik zatrudnienia
wzrosn¹æ do 75 proc. Pro-
fesor Szlachta przewiduje, i¿
Unia Europejska na rozwi¹-
zywanie problemów spo³ecz-
nych przeznaczy trzycyfro-

kawsze projekty realizowa-
ne w ramach PO „Kapita³
Ludzki”.

I tak w priorytecie VI –
Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, I miejsce zdo-
by³a Opolska Izba Gospodar-
cza za projekt „Tutaj zosta-
jê i zak³adam w³asn¹ firmê”,

* II miejsce – Opolskie
Centrum Demokracji Lokal-
nej FRDL za „Mobilni ro-
dzice”,

* III miejsce – Stowa-
rzyszenie „PRO PARO-
CHIA” na rzecz odnowy i
rozwoju Rzymskokatolickiej
Parafii pw. Œw. Miko³aja i
œw. Ma³gorzaty w Wysokiej
ko³o Olesna za projekt „Pod-
nosimy kwalifikacje.

Wyró¿nienie otrzyma³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Siemys³owie za projekt „Pod-
noszenie zawodowych kwa-
lifikacji mieszkañców wiej-
skiej gminy Domaszowice”.

Priorytet VII – Promo-
cja integracji spo³ecznej:

* I miejsce – Fundacja
Pomocy Dzieciom B¹dŸ Do-
broczyñc¹ – BOSA Ekonomia
Spo³eczna czyli Brzesko-Opol-
sko-Strzeleccy Animatorzy
Ekonomii Spo³ecznej,

* II miejsce – Powiat
brzeski/PCPR w Brzegu za
„Dobry sta¿ – pracê masz”,
III miejsce – Gmina Byczyna/
Centrum Integracji Spo³ecznej
„CISPOL” za „Nowe perspek-
tywy”, wyró¿nienie – Ko³o
Brzeskie Towarzystwa Pomo-
cy im. œw. Brata Alberta –
„Bezdomny to tez cz³owiek”.

Priorytet VIII – Regional-
ne kadry gospodarki:

* I miejsce – Zak³ady
Nutricia w Opolu za „Kre-
owanie wartoœci regionu
poprzez rozwój pracowni-
ków Nutricia Zak³ady Pro-
dukcyjne w Opolu”,

* II miejsce – Powiat
nyski/Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Nysie „Opolskie –
ludzie, pasja, sport”,

* III miejsce – Opolski
Park Naukowo-Technologicz-
ny Sp. z o.o. za „Regional-
ne biuro promocji klastrów
etap II”.

Wyró¿nienie: Uniwersy-
tet Opolski – „Lokalna Aka-
demia CISCO, Uniwersytec-
kie Centrum Podnoszenia
Kwalifikacji Zawodowych”.

Priorytet IX – Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji
w regionach:

* I miejsce – Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Jasie-
nica Dolna i Wsi Drogoszów
– „Zimowy kurs kompute-
rowy- inicjatywa mieszkañ-
ców wsi Jasienica Dolna i
Drogoszów,

* II miejsce – Gmina
Chrz¹stowice – „Przedszko-
laki z Chrz¹stowic”,

* III miejsce – powiat
kêdzierzyñsko-kozielski/Cen-
trum Kszta³cenia Praktyczne-
go i Ustawicznego w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu „Absolwenci z
Kêdzierzyna-KoŸla najlepsi z
najlepszych”.

Wyró¿nienie – Powiat
prudnicki „Nasze przed-
szkole”.

Nagrodzeni otrzymali
statuetki wykonane przez
dzieci Domu z Pora¿eniem
Mózgowym. Na zakoñczenie
konferencji wyst¹pili Grze-
gorz Turnau i Andrzej Si-
korowski z koncertem „Pa-
sjans na dwóch”.

MS

tych, do realizacji przyjêto
niemal 220 projektów sys-
temowych o wartoœci 159,2
mln z³otych. Uczestniczy³o
w nich oko³o 60 tys. osób
– bezrobotni, ludzi zamie-
rzaj¹cy rozpocz¹æ w³asna
dzia³alnoœæ gospodarcza,
uczniowie, studenci, dokto-
ranci, pracodawcy i wiele
innych.

Obecny na konferencji
prof. Jacek Szlachta, regio-
nalista, wspó³autor Krajowej
Strategii Rozwoju Regional-
nego do 2020 roku, przy-
pomnia³, i¿ „Strategia Euro-

wa kwotê liczon¹ w miliar-
dach euro.

Wicemarsza³ek Józef
Kotyœ mówi¹c o efektywnym
wydawaniu funduszy euro-
pejskich, zapowiedzia³, ¿e
województwo opolskie bê-
dzie zabiegaæ o zajêcie jak
najlepszego miejsca w ran-
kingach, nie tylko w RPO,
ale i w programie Kapita³
Ludzki. Do podzia³u z Kra-
jowej Rezerwy Wykonania
dla najlepszych jest kwota
ponad 300 mln euro.

W trakcie konferencji
nagrodzone zosta³y najcie-

Kapitalni w Opolskiem
Opolszczyzna s³ynie ze œwietnych osób. Maj¹ to na piœmie
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Policjanci z Krapkowic za-
trzymali 45-letniego mieszkañ-
ca Krapkowic na „gor¹cym
uczynku”. Mê¿czyzna kilkuki-
lowym m³otem niszczy³ ka-
pliczkê usytuowan¹ przy wej-
œciu do koœcio³a przy ul. ks.
Duszy w Krapkowicach. O in-
cydencie poinformowa³ miesz-
kaniec, który w nocy us³ysza³
niepokoj¹ce odg³osy docho-
dz¹ce od strony koœcio³a.

Szybko ujêto wandala, dziêki
czemu nie zd¹¿y³ ca³kowicie
zniszczyæ kapliczkê.

Wczeœniej pozbawi³ g³owy
figurê œw. Jana Nepomucena
przy ul. Piastowskiej. M³otem
rozwali³ te¿ Jezusa na krzy-
¿u. 45-latek by³ trzeŸwy i nie
umia³ wyjaœniæ swojego zacho-
wania. Grozi mu do 2 lat po-
zbawienia wolnoœci.

KW

Pozbawi³ Jezusa g³owy

W Urzêdzie Stanu Cywilne-
go w Kruszynie pod Czêsto-
chow¹ zawarto najd³u¿ej trwa-
j¹ce ma³¿eñstwo w Polsce. 28
listopada 1928 roku 18-letnia
Maria Marsza³ek wziê³a œlub z
20-letnim Romanem Feliksem.
S¹ ju¿ ma³¿eñstwem 76 lat.

Najstarszym panem m³odym
jest Alojzy ¯urek, który 5 wrze-
œnia 2001 roku w Katowicach w
wieku 79 lat poœlubi³ Brygidê Kla-
rê Kern, m³odsz¹ o siedem
lat.Jubileusze ma³¿eñskie

1 rok – rocznica bawe³niana
2 lata – papierowa
3 lata – skórzana
4 lata – kwiatowa
5 lat – drewniana

6 lat – cukrowa
7 lat – miedziana
8 lat – spi¿owa
9 lat – generalska
10 lat – cynowa
11 lat – stalowa
12 lat – lniana
13 lat – koronkowa
14 lat – koœci s³oniowej
15 lat – kryszta³owa
20 lat – porcelanowa
25 lat – srebrna
30 lat – per³owa
35 lat – koralowa
40 lat – rubinowa
45 lat – szafirowa
50 lat – z³ota
55 lat – brylantowa
60 lat – diamentowa

Ma³¿eñskie rekordy
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