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Absolwenci LO Biegańskiego:

„Mamy poczucie ogromnej
niesprawiedliwości”

Zapraszamy NA PODZIEMNY SALON PRASOWY 7 dni
W poniedziałek 7 maja organizujemy spotkanie Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”. Spotkamy się w Kawiarni „Cafe del Corso” w Trzeciej Alei NMP
53 o godzinie 16:00. Każdy uczestnik spotkania będzie mógł zabrać głos w
sprawach go nurtujących, a najciekawsze wątki trafią na łamy gazety. Zapraszamy
mieszkańców Częstochowy do Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.

To się nazywa wejście w dorosłość – twarde, brutalne ze szczerym
poczuciem niesprawiedliwości. Nie inaczej zapamiętają incydent
z Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie czterej jego absolwenci. Polegali oni na opinii i wiedzy
pracowników szkoły, co przypłacili niedopuszczeniem do matury.
Nie pomogły prośby słane do posłów ziemi częstochowskiej, nie pomogły pisma do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, nie
pomogło wstawiennictwo miejskich radnych do MEN o wydłużenie
terminu wnoszenia opłat za egzamin maturalny – z powodu błędnej informacji, którą jak twierdzą eksuczniowie otrzymali ze szkoły, egzamin maturalny w maju jest nie dla nich.
Na ile możemy ufać osobie, reprezentującej instytucję publiczną, która udziela
nam informacji na ważny
dla nas temat? Przykład absolwentów
Biegańskiego
pokazuje, że nie można ufać
za grosz.
– W roku szkolnym
2015/2016 po raz pierwszy
przystąpiliśmy do egzaminu maturalnego, wyniki
nie były satysfakcjonujące, więc przystąpiliśmy do
matury jeszcze raz. Pomimo starań, nie udało nam
się dostać na wymarzone
studia. W roku szkolnym
2017/2018 chcieliśmy spróbować ponownie. Złożyliśmy, za pośrednictwem liceum deklaracje maturalne
w odpowiednim terminie i
znowu przygotowywaliśmy
się do kolejnej próby zdania
matury na zadowalającym
nas poziomie – mówi jedna
z absolwentek.
W przypadku bohaterów
tego materiału nie chodzi
o to, że wcześniejsze dwa
podejścia do egzaminu
maturalnego
zakończyły
się niepowodzeniem. Cała
czwórka za pierwszym razem zdała maturę, jednak
wyniki, które uzyskali nie
były na tyle dobre, by dostać się na wymarzone studia. Młodzież przestępując
do kolejnej matury, chciała
wcześniejsze wyniki poprawić.
ciąg dalszy na stronie 4
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Ubaw w 7 dni
 Weź udział w akcji Zielony Rekord

Polski

Ogólnopolska akcja startuje jutro 27 kwietnia tuż po północy. Chodzi w niej o zasadzenie w ciągu jednej doby jak największej liczby drzew, kwiatów i innych roślin. Celem akcji, organizowanej po
raz drugi przez Fundację Rozwój, jest szeroko rozumiana edukacja
ekologiczna – popularyzowanie sadzenia drzew i roślin, a dzięki
temu ,,dotlenianie” miast i poprawa ich estetyki. Na akcję składają
się zarówno nasadzenia indywidualne, jak i grupowe - w wybranych
lokalizacjach. Aby wziąć udział w biciu rekordu na własną rękę, wystarczy zakupić nową roślinę do swojego domu, mieszkania lub ogrodu, posadzić ją 27 kwietnia i wysłać do organizatora minimum dwa
zdjęcia – zdjęcie miejsca, w którym będzie posadzona oraz zdjęcie
rośliny już posadzonej. Fotografie można przesyłać poprzez stronę
organizatora http://www.dotlenieni.org albo profil na facebooku
http://www.facebook.com/dotlenieni.org. Uczestniczki i uczestnicy
otrzymają certyfikaty; czekają też na nich konkursy czy zniżki na
zakup produktów do pielęgnacji roślin. W akcję włączą się także
miejskie instytucje.

 MACHALista przebojów

W niedzielę 29 kwietnia o godz. 19.00 w
częstochowskim teatrze premiera Ballad
i piosenek w wykonaniu Piotra Machalicy. Usłyszymy tam
utwory największych
mistrzów minionego
stulecia: Bułata Okudżawy, Jana Wołka,
Wojciecha Młynarskiego, Georgesa
Brassensa, Edwarda
Stachury, Agnieszki
Osieckiej, Jonasza
Kofty... Teksty liryczne, humorystyczne i trochę wspomnień. Czterech muzyków i dwóch narratorów. Zjawiskowy głos i wyjątkowe
interpretacje Piotra Machalicy. W programie koncertu m.in. „Bal na
Gnojnej”, „Alkoholicy z mojej dzielnicy”, „Modlitwa”, „Życie to nie
teatr”, „Czerwony Kapturek 62”. Artyście akompaniować będzie Taj
Maha Lisa Trio. Kolejne spektakle: 20 maja o godz. 19.00 oraz 8 i 9
czerwca o godz. 19.00.

 28. Festiwal GAUDE MATER

W programie trwającego od 1 do 7 maja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej znajdzie się m.in. muzyka dawna, organowa,
chóralna i gospel. Impreza wraca do swojej pierwotnej formuły –
koncerty odbędą się wyłącznie w naszym mieście. Tegoroczna edycja
będzie mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego w programie znajdą się także wystawy malarstwa i fotografii. Koncert inauguracyjny
odbędzie się w bazylice jasnogórskiej 1 maja o godz. 18.00. Muzykę
ze zbiorów klasztoru zagra „La Tempesta”, jeden z czołowych polskich zespołów wykonujących muzykę dawną. Później festiwalowe
wydarzenia będą gościć w siedzibie OPK ,,Gaude Mater”, MDK-u,
Filharmonii Częstochowskiej, a także w kościołach – ewangelicko-augsburskim, rektorackim oraz kościele Wyższego Seminarium
Duchownego. Poza wykonawcami z Polski, usłyszymy muzyków z
Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy Izraela. Podczas koncertu zamykającego festiwal, 7 maja o godz. 19.00 w Filharmonii Częstochowskiej
oratorium ,,Mesjasz” Händla wykona chór i orkiestra Filharmonii
wraz z solistami. Wśród pozamuzycznych wydarzeń festiwalu znalazła się prezentacja malarstwa częstochowskiego artysty Jarosława
Kweclicha, a także wystawa prac częstochowskich fotografików –
Jarosława Dumańskiego i Cezarego Miłosia. Bilety są do nabycia w
siedzibie OPK przy ul. Dąbrowskiego 1. Wejściówki na „Koncert
Muzyki Synagogalnej” dostępne są także w kasie Filharmonii Częstochowskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie.

 Komunikacja w długi weekend

W długi weekend majowy w całej sieci komunikacyjnej obowiązują
następujące typy rozkładów:
30 kwietnia (poniedziałek) – poniedziałek przed Świętem Pracy –
rozkłady sobotnie
1 maja (wtorek) – Święto Pracy – rozkłady niedzielne
2 maja (środa) – Święto Flagi Państwowej – rozkłady sobotnie
3 maja (czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja – rozkłady niedzielne
4 i 5 maja (piątek i sobota) – rozkłady sobotnie
6 maja (niedziela) – rozkłady niedzielne
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest
przedstawiony na zdjęciu?

Kontynuujemy nasz cykl rozrywkowo-sentymentalny.
Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków
i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycieczek i żywego
kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc nie chcąc, tamte
czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to i więcej latków.
Starszym Czytelnikom chcemy odświeżyć pamięć,
a młodemu pokoleniu uzmysłowić, że nie zawsze były
komputery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

a) liczydło
b) kostka Rubika
c) układanka
d) warcaby
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – buty relaksy– udzieliła pani Elżbieta.
red.
Gratulujemy!

Trzy ważne święta
1 maja

Święto Pracy, Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy to
międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone corocznie od
1890 roku. Święto wprowadziła w
1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych
dni maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej
kampanii na rzecz wprowadzenia
8-godzinnego dnia pracy. W Polsce
zostało ogłoszone w 1899 roku.
Po zakończeniu wojny polski rząd
komunistyczny nadał dniu 1 maja
status święta państwowego, wolnego od pracy i stan ten trwa do chwili
obecnej. W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. W latach 80. nielegalne
demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych
obchodów podziemna Solidarność.
Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w PRL-u, miało
ono również szczególną wagę dla
nazewnictwa w tym okresie. Nazwę „imienia 1 maja” nosiło w kraju
wiele ulic i placów. Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę również
jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej Polsce – KWK 1 Maja w Wodzisławiu
Śląskim.
W Kościele katolickim 1 maja
obchodzone jest wspomnienie św.
Józefa Rzemieślnika (Robotnika).
Wprowadził je do kalendarza liturgicznego papież Pius XII w 1955 r.
jako alternatywę dla laickiego Święta Pracy.

2 maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto wprowadzone
na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r.
Tego samego dnia obchodzony jest
Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
2 maja nie jest dniem wolnym od
pracy, jednak wielu Polaków bierze

w ten dzień urlop, ze względu na to,
że ta data jest jedyną w kalendarzu
występującą pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy.
W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje
patriotyczne. W ostatnich latach,
powszechne stało się noszenie na
ubraniu kokardy narodowej. Dnia 2
maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę
na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie.
W latach PRL, właśnie w tym dniu
zdejmowano (po 1 maja) flagi państwowe, aby nie były eksponowane
w dniu zniesionego przez władze
komunistyczne Święta Konstytucji
3 Maja.

3 maja

Święto Konstytucji 3 maja,
uchwalonej właśnie 3 maja 1791
roku jako ustawy regulującej ustrój
prawny Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w
Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Konstytucja zmieniła ustrój państwa polskiego na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając
prawo głosu i decyzji w sprawach
państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła
polityczne zrównanie mieszczan i
szlachty oraz stawiała chłopów pod
ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańsz-

czyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27
lat (od wprowadzenia w 1764 roku
skonfederowanej organizacji pracy
sejmu) liberum veto.
Konstytucja przestała w praktyce
obowiązywać 24 lipca 1792 roku (w
momencie przystąpienia króla do
konfederacji targowickiej) - czyli po
nieco ponad 14 miesiącach, w ciągu
których Sejm Czteroletni uchwalił
szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień.
Przestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym 23 listopada
1793 roku. Sejm grodzieński uznał
wtedy Sejm Czteroletni za niebyły
i uchylił wszystkie ustanowione na
nim akty prawne.
Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało
wznowione w II Rzeczypospolitej
w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów
podczas okupacji Polski w czasie II
wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946
r. nie było obchodzone w Polsce.
W styczniu 1951 r. święto 3 maja
zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W
roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często
dochodziło w Polsce do protestów i
demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych.
Po zmianie ustroju, od kwietnia
1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja
należy do uroczyście obchodzonych
polskich świąt.
red.
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Fałszywy Mateusz Morawiecki

nie zwróci podatku!
Każdy, kto korzysta ze skrzynki
mailowej wie, co
zrobić z setkami
komunikatów
o super produktach, wyjątkowych promocjach
czy atrakcyjnych
nagrodach – po
prostu lądują w
koszu. Są jednak takie wiadomości, które
wzbudzają naszą
ciekawość. List
z Ministerstwa
Finansów podpisany przez
Mateusza Morawieckiego z pewnością do takich
należy. Miliony
osób w Polsce dostało takie pismo
i niestety wielu
dało się nabrać.

Niejedna firma z Częstochowy, ale nie tylko,
otrzymała w ostatnim
czasie maila z informacją
o zwrocie nadpłaconego
podatku. Pismo posiada
w nagłówku oryginalne
logo Ministerstwa Finansów i zatytułowane

oprogramowania miały
miejsce w roku 2016.

Nasz
komunikat:

jest: „formularz zwrotu
pieniędzy”. W dalszej
części zawiadomienia
czytamy: „Po ostatnich
rocznych obliczeniach
Twojej
działalności
stwierdziliśmy, że jesteś
uprawniony do otrzymania zwrotu podatku
w wysokości 718,725
PLN”.
Pismo jest przygotowane dość profesjonalnie i stąd przez wiele
osób może być potraktowane na poważnie.

Bardzo przekonującym
elementem jest nazwisko osoby w podpisie
dokumentu:
Mateusz
Morawiecki. Każdy, kto
ma choć trochę oleju w
głowie wie, że posługiwanie się czyimś nazwiskiem, zwłaszcza premiera kraju jest karalne.
Tym bardziej godność
nadawcy sugeruje, że
pismo nie może być fałszywe.
Nieufność wzbudza
jednie tytuł dokumentu:

„Dyrekcja
Generalna
Finansa Publiczna” oraz
adres mailowy nadawcy
z końcówką „de”.
Ponieważ wątpliwości jest sporo, Redakcja
7 dni zwróciła się do
Ministerstwa Finansów
z pytaniami o legalność
tajemniczych maili.

Oto stanowisko
ministerstwa:
„Ministerstwo Finansów nie jest nadawcą

tych maili. Już wcześniej otrzymaliśmy kilka zgłoszeń o tym incydencie zarówno pocztą
elektroniczną, jak i telefonicznie. Wydaliśmy
komunikat na ten temat
i zgłosiliśmy sprawę do
CERT.GOV.PL prowadzonego przez Agencję
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
Inne próby podszywania się pod Ministerstwo
Finansów połączone z
dystrybucją złośliwego

Do
użytkowników
poczty elektronicznej trafiają wiadomości dotyczące otrzymania „zwrotu pieniędzy za ostatni
rachunek podatkowy”.
Warunkiem ma być
uzupełnienie formularza
elektronicznego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Uwaga: takie e-maile są próbą wyłudzenia
danych i nie należy ich
otwierać.
Odnośnik w e-mailu
prowadzi do fałszywej
strony
internetowej,
która nie należy do Ministerstwa Finansów i
wyłudza dane osobowe, hasło logowania do
poczty elektronicznej
oraz dane karty kredytowej.
Do wiadomości dołączony jest załącznik
o nazwie DYREKCJA
GENERALNA FINANSA PUBLICZNA.pdf,
który udaje oficjalną korespondencję urzędową.
W pliku nie stwierdzono obecności żadnego znanego kodu złośliwego, jednak zalecamy,
aby go nie otwierać.
Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!”
Renata R. Kluczna
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Absolwenci LO Biegańskiego:

„Mamy poczucie ogromnej
niesprawiedliwości”
dokończenie ze strony 1.
– Po złożeniu dokumentów pojawiła się jednak wątpliwość czy nie powinniśmy
uiścić stosownej opłaty za
egzaminy, ponieważ od absolwentów różnych szkół,
którzy w poprzednich latach
poprawiali kilkakrotnie maturę, dowiedzieliśmy się, iż
opłata obowiązuje dopiero
w przypadku trzeciej poprawy egzaminu maturalnego
z tego samego przedmiotu.
Zwróciliśmy się z pytaniem
do sekretariatu Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Władysława Biegańskiego
w Częstochowie, którego
jesteśmy
absolwentami.
Dowiedzieliśmy się, że nie
mamy się czym martwić,
ponieważ opłata w tym roku
nas jeszcze nie dotyczy, a
jeśli cokolwiek w tej kwestii się zmieni, zagwarantowano nam, że zostaniemy
niezwłocznie o tym poinformowani
telefonicznie.
Dodatkowo, jedna z nas
dzwoniła później do szkoły, żeby upewnić się, czy na
pewno wszystko jest w porządku. Chcieliśmy wszystkiego dopilnować, aby móc
spokojnie przygotowywać
się do najważniejszych egzaminów w naszym życiu.
Wtedy również dostaliśmy
informacje, że nie mamy
się czym martwić, ponieważ
owa opłata nas nie dotyczy
– wyjaśnia kolejna absolwentka.
I to był błąd. Młodzież
zaślepiona wiarą w nieomylność szkoły, wiedzę
i znajomość tematu przez
pracowników
placówki
oświatowej, samodzielnie
nie sprawdziła, jak się sprawy z opłatami mają, a już w
połowie lutego miały niestety źle.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
poinformowała Redakcję 7
dni, iż termin opłat za egzamin jest ustalony ustawowo
(do 07. lutego) i wszyscy,
którzy dokonali wpłaty po
tym terminie do egzaminu
nie przystąpią.
– 27.02.2018 r. dostaliśmy informacje drogą
mailową, że kody do zalogowania się do serwisu maturzysty są do odebrania. Zalogowaliśmy się do serwisu
maturzysty i okazało się, że
na czerwono jest zaznaczo-

na kwota niezapłaconych 50
zł. za każdy egzamin. Jak
najszybciej, tego samego
dnia, wróciliśmy do szkoły,
aby wyjaśnić daną sytuację
i prosić o pomoc. Dowiedzieliśmy się, że wystarczy
dokonać przelewu na odpowiedni rachunek bankowy
oraz wysłać dodatkowy załącznik 26a i bez problemu
będziemy mogli przystąpić
do egzaminu. Jednak po tej
sytuacji nie byliśmy przekonani czy szkoła udziela
nam rzetelnych informacji.
Nie dawało nam to spokoju,
więc postanowiliśmy zadzwonić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Podczas rozmowy
z pracownikiem OKE dowiedzieliśmy się, że dokonanie wpłaty po 7.02.2018
r. jest już nieskuteczne, bo
nawet jeśli ją zrobimy, to i
tak pieniądze zostaną zwrócone. To tylko utwierdziło
nas w przekonaniu, iż sekretariat szkoły od początku
przekazywał nam błędne
informacje, co nie powinno mieć miejsca w instytucji państwowej – opowiada
eksmaturzystka.

Czarna rozpacz
– Byliśmy w szoku i nie
wierzyliśmy, że dzieje się
to naprawdę. Przez trzy lata
uczęszczania do tego liceum
byliśmy odsyłani z każdym
zapytaniem do sekretariatu szkoły, polegaliśmy na
wiedzy osób ze środowiska oświatowego, którym
ufaliśmy, nie braliśmy pod
uwagę, że zostaniemy wprowadzeni w błąd. Nie przypuszczaliśmy, że po tak
tragicznej dla nas sytuacji,
dyrektor w naszym byłym
liceum nie będzie poczuwał
się do odpowiedzialności,
aby w jakiś sposób nam pomóc, sprostować całą sytuację, wyjaśnić dlaczego w
naszym mniemaniu Instytucja Zaufania, którą powinna być szkoła daje swoim
absolwentom nierzetelne,
nieprawdziwe informacje,
a co najważniejsze do końca lutego utwierdza nas w
przekonaniu, że wszystko
jest w porządku. Bardzo
zawiedliśmy się, że nie dostaliśmy żadnego wsparcia
ani pomocy ze strony szkoły
– twierdzą „chórem” absolwentki Biegańskiego.

Ze strony szkoły wsparcia być nie mogło, bo dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Biegańskiego, Jan Randak
absolutnie nie poczuwa się
do winy za – zdaniem młodzieży – wprowadzenie jej
w błąd przez sekretariat
szkoły.
– Mnie przy tym nie
było, więc głowy pod topór
nie podłożę. Nie uważam
jednak, by ktokolwiek ze
szkoły źle poinformował
absolwentów.
Młodzież
deklaracje podpisała, więc
chyba umie czytać, zwłaszcza że do matury startuje.
To prawda szkoła przyjmuje i przesyła dokumenty do
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ale opłaty wnosi
absolwent – mówi Jan Randak, dyrektor Biegańskiego.

Młodzież jest innego zdania i uważa, że jeśli nawet
informacje o opłatach przeoczyła, to stało się to pod
wpływem sugestii ze strony
pracownika szkoły.
– Owe opóźnienie nie
było naszym celowym działaniem, a wynikiem uzyskania błędnych informacji.
Teoretycznie szkoła nie ma
obowiązku informowania
nas o opłatach, ale uważamy, że nie powinna też
wprowadzać nas w błąd,
udzielając nieprawdziwych
informacji. Bardzo zależy
nam na tym, aby poprawić
maturę, gdyż bez tego nie
mamy szans na studiowanie
na wymarzonych kierunkach – żali się była uczennica III LO.
Młodzież z Biegańskiego
okazała się bardziej opera-

tywna niż można było się
spodziewać. Poruszyli prawie niebo i ziemie. Dziesiątki pism trafiło na biurko dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Jaworznie, drugie tyle młodzież
przesłała do Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej w
Warszawie. Absolwenci LO
dotarli też do posłów ziemi
częstochowskiej. Tematem
zainteresowały się: posłanka Izabela Leszczyna (PO)
i posłanka Lidia Burzyńska
(PiS). Ta ostatnia przekazał
pismo od młodzieży z Częstochowy na ręce minister
edukacji Anny Zalewskiej.
Niestety, mimo ogromnego
wysiłku i zaangażowania
wielu osób – absolwenci z
Biegańskiego w tym roku
do matury nie przystąpią.
Być może przebieg zdarzeń

byłby inny, gdyby do pomoc
eksmaturzystom dołączył
się dyrektor szkoły Jan Randak, wykazując odrobinę
dobrej woli. Bądź co bądź
szkoła raczej bez winy nie
jest.
– Mamy poczucie ogromnej niesprawiedliwości, że
przez błąd szkoły jesteśmy
pozbawieni możliwości dostania się na studia. Nasz
przypadek to sytuacja, która
nie powinna mieć miejsca.
Jest to dla nas nauczka na
przyszłość, że należy sprawdzać każdą udzieloną nam
informację, nawet przez –
jak nam się wydawało – najlepiej poinformowanych w
sprawach matury pracowników szkoły – wypowiedzieli
się byli uczniowie Biegańskiego.
Renata R. Kluczna

ROWER MIEJSKI
– Ahoj przygodo !!!
„Jak nie stracić dwóch tysięcy złotych
za niewypożyczony rower miejski... Jestem zapalonym rowerzystą i chciałbym
się z Czytelnikami Tygodnika 7 dni podzielić spostrzeżeniami z wynajmowania
miejskiego roweru. Konkretnie i na temat, bez zbędnego wstępu!

się. Jeśli, wkurzeni, zrezygnujemy teraz z
załatwienia tego problemu na miejscu, np.
przez niewykonanie telefonu do serwisu, to
może się okazać, że po kilku minutach rower odepnie się samoczynnie, co zauważył
jeden z naszych Czytelników, i ktoś inny go
sobie przywłaszczy, a my, w najgorszym
wypadku, zapłacimy karę za zgubiony roCzarny scenariusz nr 1
wer, gdyż w systemie figuruje on cały czas
Udajemy się do stacji wypożyczania ro- jako wypożyczony przez nas.
werów o nazwie „Pasaż Bareły/Jasna Góra”
(nie bez kozery właśnie tutaj). Wybieramy Czarny scenariusz nr 2
Szczęśliwie udało nam się dokonasz wymarzony rower, sprawdzamy czy
nie jest przypadkiem dodatkowo przypięty nać czynności wypożyczenia roweru, co
linką przez poprzedniego wypożyczającego oznajmiliśmy otoczeniu okrzykiem YES!
(co mogłoby sugerować problem z wcze- Co ciekawe, okrzyk ten wcale nie budzi
śniejszym oddawaniem roweru), oceniamy zdziwienia wśród obecnych współwypowstępnie działanie hamulców, przerzutki, życzających, lecz lekką, usilnie tłumioną
sprawdzamy ciśnienie powietrza w opo- zazdrość. Jedziemy, ale podczas trwającej
nach, luzy na sterach (również nie przy- naszej wycieczki rowerowej, ktoś, kto zna
padkowo) itd... Uruchamiamy aplikację nasz numer telefonu, może na terminalu
mobilną na telefonie, która może zażądać zmienić nasz PIN. Na szczęście nie będzie
podania PIN-u. Nie podajemy jednak PIN- go jednak znał. My też go możemy, na
-u (nawet poprawnego), bo nic to nie da, nasze nieszczęście, nie poznać, ponieważ
uruchamiamy tylko aplikację jeszcze raz podczas jazdy rowerem rozładował się nasz
lub wielokrotnie, w nadziei że aplikacja o telefon, na który została wysłana informaPIN ponownie nie zapyta. Skanujemy kod, cja o zmianie PIN-u. W takim przypadku
klikamy „wypożycz” i już jesteśmy zado- może stać się niemożliwe oddanie roweru
woleni, bo aplikacja mówi nam, że rower (ale tylko w przypadku, jeśli wystąpią jazostał wypożyczony, a nawet jedziemy nim kiekolwiek problemy przy próbie zwrotu w
sposób standardowy).
już od kilku sekund (tak wirtualnie).
Ale niestety rower ani drgnie, jakby był Czarny scenariusz nr 3
przyspawany do stojaka. Próbujemy go od- (psychologiczny)
dać - nie da się, chcemy pojechać – nie da
Oddaliśmy właśnie rower, w którym

podczas jazdy ujawniła się poważna usterka. Nie zgłaszamy jednak problemu do
serwisu, gdyż zastraszeni karami pieniężnymi za ewentualne uszkodzenia, mamy
wątpliwość, czy to aby na pewno nie nasza
wina, że rower jest niesprawny. Odchodzimy więc, ale ze świadomością, że ktoś, kto
taki rower wypożyczy, może zrobić sobie
krzywdę.
I to by było na tyle... moich przykrych
doświadczeń z miejskim rowerem.
Powyższe informacje, obnażające
błędnie działający system wypożyczania
i oddawania rowerów, mogą być na dzień
dzisiejszy już nieaktualne, ponieważ aplikacja mobilna jest ciągle modyfikowana
(eksperymentalny poligon doświadczalny
dla użytkowników), o czym świadczy np.
fakt, że nie trzeba już na telefonie klikać
„potwierdzam zwrot”. Wystarczy tylko
umieścić rower w stojaku (i oczywiście
przezornie sprawdzić w aplikacji, czy został oddany).
Nieuczciwie byłoby jednak nie wspomnieć o pozytywnych stronach systemu, a
mianowicie: pozbycie się 15 zł z naszego
konta bankowego w celu aktywowania konta rowerowego, działa na prawdę bezbłędnie, kwota zostaje przelana natychmiastowo
i bez żadnych dodatkowych prowizji.
Także nie jest źle, coś działa!
Stały Czytelnik.”
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„Prominenci nie życzą sobie, by pod
ich oknami przejeżdżały samochody”
„Proszę redakcję o interwencję w
sprawie ulicy Małopolskiej w Częstochowie. Dzielnica Parkitka, jako jedna
z niewielu w naszym mieście rozwija się
na potęgę. Co i rusz pojawiają się nowe
budynki wielorodzinne stawiane przez
deweloperów, nie brakuje też nowych
inwestycji jednorodzinnych. Można by
rzec – pełnia szczęścia, zwłaszcza że
mieszkańcy nie mają powodów do narzekań, bo dogodnych połączeń drogowych
jest u nas coraz więcej. I rzeczywiście,
jeśli chodzi o Parkitkę wciąż przybywa
nowych ulic, chodników, skwerów. Ktoś,
kto jest na Parkitce po raz pierwszy zachwyca się wszechobecną zielenią i mnogością nowych dróg.
Ulica Małopolska, przez którą codziennie przejeżdżam, śmiało mogłaby trafić do
foldera reklamującego Częstochowę, taka
jest ładna. Od numeru ok. 6. do numeru
ok. 79., przyjezdnych i mieszkańców wita
szeroka, nowiusieńka jezdnia, a wzdłuż niej
wybrukowane chodniki, nocą oświetlone
nowoczesnymi lampami. Dojeżdżamy jednak do numeru 79., a tuż za nim... niespodzianka. Droga nagle się kończy, jakby ktoś
zwinął asfalt.
Szutrowa ulica także o nazwie Małopolska przez około 500 metrów nie pozwala
zapomnieć, że jeszcze nie tak dawno na tym
terenie pasły się krowy.
Ale na tym nie koniec zaskakujących
atrakcji. Po przejechaniu polnego fragmentu drogi ponownie wjeżdżamy na asfalt
również o nazwie Małopolska. Częstochowianie mieszkający na jednym lub drugim
„brzegu” Małopolskiej mają do wyboru:
albo jeździć wyboistą drogą szutrową i tym
samym wciąż naprawiać samochód, albo
robić kółka po Parkitce, nabijając kilometry
objazdami, co też kosztuje.
Często na ten temat rozmawiam z sąsiadami i wielu ma własne teorie budowy
drogi donikąd, zarówno z jednej, jak i z
drugiej strony Małopolskiej. Niektórzy z
nich twierdzą, że przyczyna nietrafionej (bo
przerwanej w połowie) inwestycji władz
miasta leży w osobowościach zamieszkujących przy szutrowej Małopolskiej. Ci
prominenci podobno nie życzą sobie, by
pod ich oknami przejeżdżały samochody,
na przykład mieszkańców okolicznych blokowisk. Po prostu chcą mieć ciszę i świeże
powietrze na swoich prywatnych posesjach.
Ten argument w zasadzie przekonałby
mnie do ich racji, gdyby nie to, że mówimy
o drodze publicznej, miejskiej, a nie prywatnej.
Po co miasto wydało miliony złotych
na ślepą drogę, która w żaden sposób nie
rozładowuje ruchu kołowego, a wręcz go
kumuluje na drogach sąsiadujących z Małopolską?
W przedstawionej przeze mnie sytuacji
mamy do czynienia nie z miejską, a z prywatną drogą dla prywatnego dojazdu do
prywatnej posesji.
Wierny Czytelnik.”
Wnioski naszego Czytelnika na tyle nas
zaintrygowały, że nie omieszkaliśmy Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w
Częstochowie zadać kilka pytań, po to, by
poznać powody MZDiT, dla których ulica
Małopolska nie została ukończona.
* Patrząc na mapę, ul. Małopolska składa

się jakby z kilku części, mniej więcej od ul.
Zakopiańskiej do Bialskiej, od Bialskiej do
Mazowieckiej, od Mazowieckiej w pola, z
pól do ul. Łódzkiej. Poza tym, w ostatnim
przytaczanym przez nas fragmencie ul. Małopolska to także odnogi od głównej Małopolskiej (jedna z bocznych dróg nazywa się
Staropolska).
Prosimy o podanie terminu budowy każdego z wymienionych fragmentów.
* Prosimy o podanie kosztów budowy
każdego z wymienionych fragmentów.
* Co było powodem braku realizacji połączenia dwóch odcinków Małopolskiej?
* Kiedy urząd miasta zamierza połączyć
dwa odcinki ulicy Małopolskiej?
* Prosimy o wyznaczenie trasy, w jaki
sposób mają dotrzeć do swoich posesji i
bloków mieszkańcy ulic:
- Małopolska 167, Mazowiecka 28, 96,
104, 131, Bialska 156 A i wielu innych w
tych okolicach – mieszkaniec chce wrócić
do domu od strony dzielnicy Tysiąclecie
bądź Centrum Handlowego M1;
- Małopolska 84 i dalej (boczna 1), Małopolska 66 i dalej (boczna 2), Małopolska
44 i dalej (boczna 3), Staropolska 1 i dalej
(boczna 4) i wielu innych domostw - mieszkaniec chce wrócić do domu od strony z
Cmentarza Rocha lub z Kłobucka.

W imieniu MZDiT
odpowiedzi udzielił Maciej
Hasik, rzecznik prasowy:
„I Etap budowy ul. Małopolskiej w 2015
roku kosztował ponad 6,4 mln zł.
Budowa III etapu w roku ubiegłym wraz
z odwodnieniem i oświetleniem poniosła za
sobą koszt ponad 2,4 mln zł.
Etapy budowy rzeczonej ulicy wynikały
z potrzeb, które determinowała zabudowa
ulicy (mieszkańcy żyjący przy ul. Małopolskiej już od lat czekali na nowa ulicę w

pierwszej kolejności).
Brakujący odcinek ulicy zostanie wybudowany wówczas, kiedy w jego ciągu
zostaną wytyczone zabudowania. Ich brak
przy ewentualnej budowie drogi mógłby
rodzic w przyszłości problemy polegające
na przykład na nieuregulowanych zjazdach
itp. Kiedy wzdłuż brakującego odcinka zacznie powstawać regularna zabudowa bądź
jej projekty wówczas realizacja II etapu budowy ul. Małopolskiej będzie uzasadniona
merytorycznie i będzie można ją łatwiej zaplanować.
Niemniej MZDiT planuje przeprowadzenie tej inwestycji w przyszłości. Na dziś

jednak nie można podać konkretnej daty
ewentualnych prac.”
Gdyby się tak głębiej nad opisaną przez
naszego Czytelnika sytuacją zastanowić, to
w zasadzie każdy z nas chciałby mieć dojazd do domu tylko dla siebie, i aby inne
pojazdy nie zakłócały naszego spokoju, nie
wspominając już o smrodzie spalin.
Pozostając w oparach miejskiego absurdu zgłaszamy postulat, którego nadawcą
powinien być każdy mieszkaniec: jeździć
ulicą Waszyngtona przed urzędem miasta
i zatrzymywać się na tamtejszym parkingu,
wolno... TYLKO MNIE!
Renata R. Kluczna
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SZYBKI SERWIS
forBET
Włókniarz
wygrał
w Zielonej
Górze
forBET Włókniarz Częstochowa wciąż pozostaje
niepokonaną drużyną w tegorocznych rozgrywkach PGE
Ekstraligi. W minioną niedzielę biało-zieloni pokonali
w wyjazdowym meczu ekipę
Falubazu Zielona Góra różnicą dwóch „oczek” – 46:44.
Gości do triumfu poprowadził Fredrik Lindgren, który
wywalczył płatny komplet
punktów (14+1).

Kolejny udany
występ
Musielaka
W poniedziałkowym meczu, w ramach brytyjskiej
Premiership ekipa Leicester
Lions, uległa na własnym
torze Swindon Robins 44:46.
W ekipie gości jednym z najskuteczniejszych jeźdźców
okazał się Tobiasz Musielak.
Żużlowiec forBET Włókniarza Częstochowa zapisał bowiem przy swoim nazwisku
12 „oczek”.

Częstochowski
grappler
Mistrzem
Polski 2018

Rio Grappling Club Częstochowa wywalczyło dwa
medale podczas XIV Mistrzostw Polski ADCC, które odbyły się w Warszawie.
Marcin Ciszek został złotym
medalistą i mistrzem Polski
w kategorii masters zaawansowani do 70 kg. Drugi medal, brązowy, wywalczył Tomasz Stodulski w kategorii
początkujący do 60 kg. Formuła zawodów ADCC Submission Fighting to cykliczna
impreza mającą na celu wyłonienie najlepszych zawodników sportów chwytanych
w Polsce. Dzięki uniwersalności przepisów w turnieju
mogą brać udział zawodnicy
trenujący jiu-jitsu, Judo, zapasy, sambo, brazylijskie jiu-jitsu czy MMA.
red.

PRZEPIS

Wiosenne kanapki
z zieloną pastą i jajkiem przepiórczym

Składniki:
3 dojrzałe awokado
20 dag startego parmezanu
½ puszki groszku zielonego
2 łyżeczki jogurtu naturalnego
10 listków bazylii
kilka listków mięty
sól i pieprz do smaku
sok z cytryny
6 jaj przepiórczych
chleb kanapkowo-tostowy

Przygotowanie:
Groszek odsączmy z zalewy. Wsypujemy do miski, a
wraz z nim wydrążone awokado, starty parmezan oraz
listki mięty i bazylii. Całość
blendujemy. Na końcu do-

dajemy jogurt i mieszając
doprawiamy do smaku przyprawami i sokiem z cytryny.
Pastę odkładamy na chwilę
do lodówki, aby smaki się
przeszły. W dalszej kolejności smażymy jaja przepiórcze. Na rozgrzanej patelni rozpuszczamy masło.
Lekko redukujemy stopień
nagrzania i wbijamy jajka.
Smażymy je do momentu,
aż białko się zetnie, a brzegi zrumienią. Zdejmujemy
łopatką z patelni, tak by nie
uszkodzić żółtek. Z chleba
wycinamy „serca” lub inny
kształt. Na każdej kromeczce rozsmarowujemy zieloną
pastę, a na wierzchu układamy sadzone jajko.
Smacznego!

15

Sukcesy częstochowskich
kijkarzy w Mińsku
W minioną sobotę w Mińsku
został rozegrany pierwszy
etap Pucharu Europy Nordic
Walking. Park Zwycięstwa
gościł zawodników z Białorusi, Rosji, Polski, Austrii,
Niemiec i Francji.
W minioną sobotę w Mińsku został
rozegrany pierwszy etap Pucharu Europy Nordic Walking. Park Zwycięstwa
gościł zawodników z Białorusi, Rosji,
Polski, Austrii, Niemiec i Francji.
Zawody, zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki
Białorusi, rozgrywane były na dwóch
dystansach - 5 kim i 10 km. W obu wy-

startowała dwójka reprezentantów Viking Nordic Team Częstochowa.
Nasi zawodnicy wrócili z Białorusi z
czterema pucharami. Mariola Pasikowska wywalczyła dwa pierwsze miejsca
w kategorii K30 na obu dystansach, a

Daniel Wojtasiński dwa drugie w kategorii M40.
Kolejne cztery etapy Pucharu Europy
zostaną rozegrane w Słowenii, Niemczech, Polsce i Austrii.
red.
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Uwaga na kleszcze!
Wiosna w pełni. Spacerujmy po lesie, łąkach,
ogródkach, nad brzegami rzek, po miejskich
skwerach i parkach. Niestety wraz z pojawieniem się zieleni i ciepłych dni, do życia obudziły się również kleszcze.
Z roku na rok kleszczy
jest coraz więcej. Ponieważ
średnie temperatury roczne
są coraz wyższe, to i małych
krwiopijców jest całkiem
sporo. W miarę ciepłe zimy
powodują, że jaja kleszczy
nie giną w niskich w temperaturach.
Panuje przekonanie, że
najwięcej kleszczy jest w lasach i to tam istnieje największe prawdopodobieństwo, że
intruz się do nas przyczepi.
Tymczasem naukowcy zwracają uwagę, że kleszcze żyją
w trawach i niskich krzewach i raczej nie spadają na
nas z drzew. Jest ich za to
mnóstwo w miastach. Dlatego statystycznie największe
prawdopodobieństwo złapania kleszcza jest w miejskich
parkach, na ogródkach działkowych czy placach zabaw,
zwłaszcza tam gdzie trawa
nie jest regularnie koszona.
Nie ma co jednak wpadać w panikę i zamykać się
w domu. Wystarczy wzmóc
czujność i ostrożność.
Po pierwsze ubiór. Na
spacer do lasu powinniśmy
zakładać długie rękawy, długie spodnie, wysokie skarpety, które naciągniemy na nogawki. Jeśli ubranie będzie w
jasnym kolorze, mamy więk-

szą szansę zauważyć kleszcza i zareagować zanim przedostanie się do naszej skóry.
Po drugie obserwacja. Po
każdym powrocie ze spaceru
należy obejrzeć swoje ciało.
Na ludzkiej skórze dobrze
się czują nie tylko dorosłe
osobniki kleszczy, ale też
larwy i mające zaledwie 1,5
mm nimfy, więc trudno je
dostrzec. W czasie oglądania ciała szczególną uwagę
zwróćmy na pachwiny, pachy, miejsca za uszami, pod
kolanami i miejsca graniczące z owłosionymi partiami
skóry, czyli wszędzie tam
gdzie jest ciepło i wilgotno.
Kleszczy raczej nie spotkamy na owłosionej skórze
głowy.
Po trzecie odstraszacze.
Nawet jeśli nasza skóra jest
chroniona przez ubrania, nie
daje to pewności, że kleszcz
się do nas nie przyczepi. Te
malutkie pajęczaki reagują
przede wszystkim na temperaturę ciała, zapach potu i
wydychany dwutlenek węgla, dlatego wyczuwają naszą obecność już z odległości
20 metrów. By trochę uśpić
czujność kleszczy, dobrze
jest stosować chemiczne odstraszacze (repelenty). Na
rynku dostępne są różnego

rodzaju spray’e, maści i kremy.
Wszyscy wiedzą, że
kleszcze są groźne dla człowieka, bo ich ugryzienie
może doprowadzić do wielu
chorób m.in. boreliozy, nueuroboreliozy czy odkleszczowego zapalenia mózgu.
I z tego względu należy się
przed nimi zabezpieczać.
Jeśli, pomimo profilaktyki znajdziemy kleszcza na
swoim ciele, należy go jak
najszybciej wyjąć. Nie wpadajmy przy tym w panikę,
bo nie wszystkie kleszcze
są zakażone bakterią odpowiedzialną za zachorowanie
na boreliozę, a ponadto gdy
usuniemy go szybko – raczej
nic nam nie grozi. I tu bardzo
ważna jest technika. Kleszcza tkwiącego w skórze nigdy i niczym nie smarujemy.
Działa to drażniąco na kleszcza, który może wpuścić nam
do krwi więcej zakażonych
substancji. W aptekach można dostać całą gamę specjalnych „narzędzi” do usuwania
kleszczy – pęsety, kleszczokarty, długopisy czy pompki.
Kleszcza nie należy wykręcać. Zamiast tego, chwytamy
go tuż przy skórze np. pęsetą i energicznym ruchem,

wzdłuż
osi wkłucia, wyciągamy ku
górze, po czym dokładnie dezynfekujemy miejsce
wkłucia i myjemy ręce mydłem dezynfekującym.
Ważne, by nie łapać kleszcza zbyt wysoko, bo jeśli jest
on już wypełniony krwią, to
w czasie wyciągania może
nam wstrzyknąć zarazki. Jeśli sami nie umiemy wyjąć
kleszcza, najlepiej zgłosić
się do najbliższej placówki
zdrowia i poprosić o pomoc
doświadczony personel medyczny.
Nie zawsze jest tak, że od
razu po spacerze zauważymy
intruza na ciele. Nie wiemy
wtedy jak długo tam tkwi,
kilka godzin czy może kilka
dni. W takim przypadku, po
usunięciu kleszcza, obserwujemy uważnie miejsce
wkłucia nawet przez kilka
tygodni. Zaraz po ukąszeniu
wokół rany może pojawić się
rumień. Często jest on wynikiem reakcji alergicznej na
jad kleszcza. Nie oznacza on
od razu zarażenia boreliozą.
Natomiast niepokojący jest
rumień wędrujący, w formie
charakterystycznych kręgów
przypominających
tarczę
strzelniczą. Może się on pojawić już 3 dnia po ukąszeniu. Występuje na różnych

43.
Po ucieczce z aresztu policja
na pewno intensywnie go teraz
szuka. Na szczęście za zakrętu
wyłonił się kursowy autobus
PKS. Zwalniając przejechał
kilkadziesiąt metrów i zatrzymał się na przystanku. Świder
obserwował go przez dziurę
w dykcie. Usłyszał trzaśnięcie
drzwiami i zauważył pod podwoziem szczupłe kobiece nogi
w szpilkach. Autobus ruszył
z miejsca odsłaniając drobną
postać Anny Terleckiej. Antek
prowadząc rower wyszedł zza
przystanku.
– Dzień dobry! – zawołał
machając skutymi w kajdanki
rękoma.
Terlecka zobaczywszy go

odruchowo cofnęła się do tyłu.
– Widzi pani, skonstruowałem tą maszynę! – mówił
zbliżając się do dziewczyny. –
Słowny człowiek jestem.
– Dlaczego masz kajdanki
na rękach? – zapytała przechodząc na drugą stronę ulicy.
– Uciekłem z aresztu – wyznał zgodnie z prawdą. – Później odsiedzę, te dziesięć lat.
Teraz nie mam czasu.
– Zabiłeś kogoś? – mówiła
rozglądając się strachliwie na
boki.
– E nie, tylko wysadziłem
most. Ale o tym cisza, bo obiecałem, że nikomu nie powiem
– oparł rower o biodro i machnął skutymi w kajdanki

rękoma w stronę lasu. – Była
pani w chałupie Kazimierskiego?
– Nie.
– Niech pani wsiądzie na
ramę i pojedziemy. To niedaleko stąd.
– Mam jechać na ramie? –
obruszyła się Terlecka.
– A na czym skoro nie ma
bagażnika? – zezłościł się Antek. – Nikt nie będzie widział,
bo zaraz skręcimy w las.
– Rzeczywiście skonstruowałeś tą maszynę? – dopytywała z niedowierzaniem.
– Naprawdę robi wędlinę
lepszą niż szynka?
– Jasne, że tak! – potwierdził
Świder. – Na dodatek z ziem-

niaków i kaszy gryczanej.
Terlecka rozejrzała się po
drodze i zdecydowała:
– Jedźmy więc!
Wzięła torebkę pod pachę i
usiadła na ramie roweru. Antek przełożył ręce w kajdanach
przez jej głowę i złapał za kierownicę.
Chwiejąc się, wolno pojechali szosą w stronę lasu, do
chaty Kazimierskiego. Po półgodzinie dojechali na miejsce.
Chałupa była otwarta, a jej
sędziwy właściciel kręcił się
w obejściu. Gdy ich zobaczył
zatrzymał się na chwilę zdumiony.
– Część Antek! – zawołał
machając ręką na powitanie. –

częściach ciała i przemieszcza się. O zarażeniu boreliozą świadczą też nagłe, napadowe bóle, np. głowy,
stawów, czy wysoka gorączka. W Polsce najczęściej kleszcze atakują system
nerwowy – więc może dojść
do zaburzenia widzenia czy
równowagi. Symptomy boreliozy najpierw pojawiają się
rzadko, z czasem jednak nasilają się i stają się uporczywe. Dlatego przy pierwszych
objawach boreliozy natychmiast udajmy się do lekarza,
który najprawdopodobniej
zaleci nam antybiotykoterapię. Im szybciej podejmiemy leczenie, tym większe są
szanse na zniszczenie krętków boreliozy. Ważne, aby
samemu nie przerywać leczenia, tylko dlatego, że rumień zniknął lub poczuliśmy
się trochę lepiej. To wcale
nie oznacza, że nie mamy już
boreliozy.
Niestety bywa i tak, że
w ogóle nie zauważyliśmy
kleszcza na swoim ciele, a on
zdążył nas zarazić bakteriami
boreliozy. Zdarza się również, że rumień nie wystąpił
albo został przeoczony. Taka
sytuacja jest niebezpieczna,
bo krętki boreliozy mogą
zaatakować układ stawowy
lub nerwowy. Z reguły zaatakowany jest jeden z dużych
stawów, który silnie puchnie,
boli i jest zaczerwieniony.
Na dodatek zapalenie może
wędrować, tzn. poprzechodzić z jednego stawu do drugiego, np. z barku do łokcia,
a ból możemy odczuwać niesymetrycznie.

A co to za elegancką panią na
rowerze wieziesz i dlaczego
masz ręce w kajdankach?
– Panie Kazimierski, czapka
z głowy, bo to jest pani dyrektor wiezienia, którą wziąłem
jako zakładniczkę! – żartował
Świder – A maszyneria wciąż
działa?
– A pewnie, że tak. Przez ten
czas co cię nie było dwie miednice tego mięsa wyprodukowałem, żebym miał na zapas. Ale
ile prądu poszło… – złapał się
za głowę.
Antek wszedł do sieni i pociągnął za sobą Terlecką. Przerobiony na maszynę masarską
parnik huczał i dudnił. Kręciły
się tryby, podskakiwała blaszana pokrywa, a do postawionej
na ziemię miednicy co chwilę
wpadała gorąca grudka mięsa.
– Spróbuj! – rzekł Świder.
– Przekonasz się, że nie kłamałem.
Terlecka wzięła do ręki
grudkę mięsa i zbliżyła ją do
ust.
– No zobaczymy – kiwnęła
głową z powątpiewaniem.

Po ugryzieniu przez kleszcza może dojść także do
zachorowania na neuroboreliozę. Najbardziej typowym
objawem tej choroby jest porażenie nerwu twarzowego.
Ale zdarza się, że uszkodzeniu ulegają korzenie rdzeniowe i wtedy mamy objawy podobne do popularnych
„korzonków”.
Nierzadko
dochodzi do zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych lub
do kleszczowego zapalenia
mózgu (KZM). Na szczęście
na rynku jest dostępna skuteczna szczepionka przeciwko zachorowaniu na KZM,
która podana odpowiednio
wcześnie, najlepiej wiosną,
prowadzi do wytworzenia
odporności i chroni przed
chorobą nawet po ukłuciu
przez zakażonego kleszcza.
By potwierdzić lub wykluczyć choroby odkleszczowe lekarze wykonują m.in.
dwa rodzaje testów – Elisa i
Western-Blot. Niestety oba
testy nie są doskonałe i żaden z nich nie jest w stanie
potwierdzić w 100 proc. zachorowania, albo tego, że
jesteśmy już całkiem zdrowi.
Zdarza się, że wyniki wskazują na boreliozę, choć pacjent jest zupełnie zdrowy.
Dlatego antybiotyk dostaniemy dopiero wtedy, gdy
obydwa testy dadzą wynik
dodatni.
Warto wiedzieć, że nawet
gdy wyleczyliśmy boreliozę, to wcale nie nabyliśmy
odporności. Nie oznacza to
zatem, że na boreliozę w
przyszłości nie zachorujemy
ponownie.
red.

Niby jak taki pijaczyna
mógłby ze zwykłego parnika
zrobić maszynę, na którą duże
firmy wydałby dziesiątki tysięcy dolarów? Ugryzła kawałek
mięsnej grudki i natychmiast
na jej twarzy pojawił się wyraz
zdumienia:
– Przecież to jest… to jest…
– nie mogła znaleźć słów. –
Fantastyczne! Znakomite! W
życiu nie miałam nic lepszego
w ustach! – z radości podskoczyła w miejscu. – A ty Świder
jesteś genialny! – powiedziała
spontanicznie całując w go policzek.
Konstruktor niezwykłej maszyny z zafrasowaniem podrapał się po głowie.
– O tym to ja zawsze wiedziałem, tylko dlaczego wylali
mnie z roboty w kółku rolniczym?
– Z tego co wiem, to za picie
Antoś! – odpowiedziała Terlecka.
– Ale już ja zadbam o to, żebyś ty więcej nie pił… – dodała
uśmiechając się mile.
Koniec części pierwszej cdn
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SKUP AUT

OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

tel. 506 500 494

NASZĄ GAZETĘ ZAWSZE ZNAJDZIESZ

W CZĘSTOCHOWSKICH PUNKTACH OPŁAT „ZŁOTÓWECZKA”:

ul. Brzozowa 2/8 lok. 140
(w Centrum Handlowym Jagiellończycy),
al. Wolności 17 (w pobliżu dworca PKP),
al. Armii Krajowej 68a,
ul. Iwaszkiewicza 8 (wieżowiec przy Biedronce),
ul. Witosa 1b (budynek S.M. Północ),
ul. Krasińskiego 2
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Zgodne z nową Konstytucją (z marca 1921), wybory parlamentarne w listopadzie 1922, ustanawiają Sejm wybitnie rozproszony (17 ugrupowań). Obok mocnej prawicy (blisko 1/3 posłów), znaczącą
reprezentację zyskują mniejszości narodowe: Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Białorusini.

Śmierć Prezydenta
9 grudnia 1922

16 grudnia 1922

– Zgromadzenie Narodowe wybiera Gabriela Narutowicza na pierwszego w historii Prezydenta Rzeczypospolitej; za Narutowiczem głosowało 186 posłów polskich
oraz 103 posłów innych narodowości, przeciw – 256
głosów polskich. Prawica narodowa i chrześcijańskie
centrum odmawiają współpracy z prezydentem i rozpętują przeciw niemu agresywną kampanię; z informacji w
„Kurierze Warszawskim”: Przed gmachem sejmowym
przez czas trwania Zgromadzenia Narodowego gromadziła się młodzież polska, czekając na rezultaty
głosowania. Na wieść, iż prezydentem ma zostać Narutowicz, zwolennik Belwederu [Piłsudskiego], który
uzyskał większość dzięki głosom Żydów, Niemców i
innych „mniejszości narodowych” – z piersi młodzieży wydarł się żywiołowy krzyk: „Nie chcemy takiego
prezydenta! Nie znamy go! Precz z Żydami!”.

– podczas wizyty w „Zachęcie” Prezydent Gabriel
Narutowicz ginie z rąk Eligiusza Niewiadomskiego, malarza i wykładowcy związanego z ruchem narodowym.
Jan Skotnicki (malarz, dyrektor Departamentu Kultury
i Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego): Usłyszałem czterokrotny suchy
trzask. […] Zauważyłem dziwny niepokój na sali i
przedzierającego się przez tłum Niewiadomskiego.
Trwało to wszystko sekundę, po czym spojrzałem na
Prezydenta i zauważyłem, że patrzy na mnie zdziwionym wzrokiem i chwieje się. […] Upadł na mnie
bezwładnie. Dociągnęliśmy go do kanapki, była jednak za krótka, wobec czego trzeba go było położyć na
podłodze. Oczy miał otwarte, patrzył na nas i powoli,
milcząco gasł.

10 grudnia 1922
– trwa nagonka na Narutowicza; publicysta Stanisław
Stroński publikuje w „Rzeczpospolitej” artykuł pod tytułem „Ich Prezydent”: Czy pan Gabriel Narutowicz
nie ma poczucia niewysłowionej krzywdy, jaką wyrządza narodowi polskiemu, przyjmując wybór dokonany z podeptaniem najsłuszniejszych zasad tego
narodu, który walczył z pokolenia na pokolenie, aby
sam, naprawdę sam o swych losach rozstrzygać? [...]
Wybór ten, zdumiewająco bezmyślny, wyzywający,
jątrzący, wytwarza stan rzeczy, z którym większość
polska musi walczyć i na podstawie którego żadną
miarą nie stanie do pracy państwowej, bo byłoby to
tylko utrwaleniem rozstroju i zagładą podstawowych
pojęć, którymi stoją narody.

17 grudnia 1922
– pełniący obowiązki Prezydenta RP Marszałek Sejmu Maciej Rataj powołuje rząd z generałem Władysławem Sikorskim na czele; ciało Prezydenta Narutowicza
zostaje wystawione na widok publiczny w sali audiencyjnej Belwederu.

31 stycznia 1923
– następuje wykonanie wyroku śmierci na Eligiuszu
Niewiadomskim. Zabójca Prezydenta w ostatnim słowie
podczas procesu stwierdza: Umieram szczęśliwy, że
dzieło zbudzenia sumień i zjednoczenia serc polskich
już się spełni.

16 grudnia 1922. Urzędowa odezwa do mieszkańców
Kielc w związku z zabójstwem prezydenta Gabriela
Narutowicza. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

14 grudnia 1922
– Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przekazuje władzę Prezydentowi Narutowiczowi.

Warszawa, 19 grudnia 1922. Wyprowadzenie zwłok
prezydenta Gabriela Narutowicza z Belwederu na Zamek Królewski. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ośrodek KARTA uruchomił 5 stycznia 2018 program „Nieskończenie Niepodległa”, przyjmując za
pomysłodawcą – jednym z najwybitniejszych polskich
grafików Andrzejem Pągowskim – znak nieskończoności jako symbol trwałości Rzeczpospolitej. Celem
programu jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na
przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Historia okresu
1918 – 2018 opowiedziana zostanie w ścisłym kontekście niepodległości, z wyakcentowaniem momentów
zasadniczych dla bytu niepodległego Rzeczpospolitej.

Warszawa, 10 grudnia 1922. Józef Piłsudski i Gabriel
Narutowicz w Belwederze. Fot. Narodowe Archiwum
Cyfrowe
Warszawa, 22 grudnia 1922. Rodzina prezydenta Gabriela Narutowicza w kondukcie żałobnym. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Bielsko, 28 października 1928. Uroczystość odsłonięcia
pomnika Gabriela Narutowicza. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kraków. Prezydent Stanisław Wojciechowski podczas
wizyty na Wawelu. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.
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Rajd Ekologiczny Otwarcie
po gminie Janów sezonu
Koła PZW
Wykromet
Szkoła Podstawowa w Janowie z okazji
Dnia Ziemi zorganizowała Gminny Rajd
Ekologiczny „Zmieniaj nawyki – nie klimat”. W rajdzie uczestniczyli uczniowie
szkół podstawowych z Janowa, Piasku i
SP nr 53 z Częstochowy oraz Gromady
Zuchowe z Lusławic i Rudnik.
Blisko 250 uczestników wystartowało spod janowskiej podstawówki zmierzając w kierunku złotopotockich błoni przy stawie Amerykan.
Na specjalnie przygotowanej mapie zaznaczonych było jedenaście najważniejszych punktów, w
tym: Aleja Klonów, budynek Nadleśnictwa Złoty

Potok z pięknym ogrodem czy zespół pałacowo-parkowy z dębem „Dziad” i innymi przyrodniczo-kulturowymi atrakcjami. Na wszystkich strudzonych piechurów na złotopotockich błoniach
czekało ognisko, przy którym można się było
ogrzać i upiec kiełbaski. Była także gra terenowa, wspólne śpiewy i inne zabawy. Wójt Gminy
Janów, przedstawicielka Nadleśnictwa Złoty Potok oraz opiekunka Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody, wręczyły legitymacje LOP nowym
członkom, a także dyplomy, tematyczne broszury,
budki lęgowe oraz inne nagrody ufundowane przez
partnerów i sponsorów wydarzenia.
red.

Naturalne materiały
w budowlance

Deweloperzy coraz częściej sięgają po
wysokiej jakości, nietoksyczne, bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego
materiały budowlane. Wprowadzają również rozwiązania chroniące mieszkańców
osiedli przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, emitowanym
przez coraz większą ilość sprzętu elektronicznego.
Mieszkańcy proekologicznych osiedli mogą też
często korzystać z rozwiązań typu smart home. Inteligentne systemy, poza tym że zapewniają użytkownikom lokali komfort, przyczyniają się także
do optymalizacji kosztów, dzięki racjonalnemu,
centralnemu sterowaniu ciepłem i światłem. To z
kolei zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
W przyjaznych naturze inwestycjach, budowanych w myśl zrównoważonego rozwoju, szczególnie w tych oddalonych od centów miast, gdzie
parcele są większe, otoczenie budynków zagospo-

W słoneczna niedzielę na rzeką Wartą w
miejscowości Kłobukowice spotkali się
członkowie Koła PZW Wykromet, by rozpocząć oficjalnie sezon wędkarski.
Do rywalizacji przystąpiło 39 uczestników (1 kadetka, 4 kadetów i 34 seniorów).
Do klasyfikacji każdy z zawodników mógł
zgłosić 3 najdłuższe ryby, których łączna
długość (1mm = 1pt.) dawała całkowity
wynik. Łowiono na jedną wędkę 4 godziny zgodnie z regulaminem, stosując metodę
spławikową lub gruntową.
Niestety ryby brały bardzo chimerycznie.
Tylko 4 uczestników, z 13 punktujących,
zgłosiło komplet 3 ryb. Pozostałym 26 nie
udało się złowić miarowej ryby, choć spora grupa miała po kilka krótkich kleni i jazi,
którym do wymiaru brakowało kilka centymetrów.
Po podliczeniu wyników prezes Robert
Amborski wraz wiceprezesem Sławomirem
Kowalikiem wręczyli najlepszym: puchary,
dyplomy i upominki. Specjalną statuetkę
ufundowaną przez Piotra Ciężkowskiego –
rzecznika dyscyplinarnego Koła otrzymał
za najdłuższą rybę (płoć 26,5 cm) Tomasz
Błachowicz.
Na dużą uwagę zasługują wyniki młodzieżowców, bo Kuba Barwaniec zwycięzca
zawodów i Paweł Kowalski, który uplaso-

wał się na trzecim miejscu zostawili w tyle
wielu doświadczonych wędkarzy. Należy
nadmienić, że wszystkie ryby w stanie idealnym trafiły po zmierzeniu żywe do wody.
Po części oficjalnej całe towarzystwo
uraczyło się pysznym obiadem dostarczonym nad wodę przez gospodarstwo agroturystyczne „Niezapominajka” z Garnka.

Najlepsza szóstka:
1. Kuba Barwaniec (kadet) – 571 pkt.
2. Jerzy Kardas – 562 pkt.
3. Paweł Kowalski (kadet) – 532 pkt.
4. Tomasz Kowalski – 465 pkt.
5. Jerzy Bekus – 410 pkt.
6. Janusz Ciastek – 350 pkt.
RSA

darowane bywa w niezwykle atrakcyjny sposób.
Jeśli istnieje taka możliwość deweloperzy urządzają w nich prywatne parki, sadzawki, czy sady. Jest
w nich też organizowana przestrzeń przeznaczona
do rekreacji z podestami i urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Na terenie niektórych
inwestycji powstają nierzadko boiska, ścieżki rowerowe, a nawet pola do minigolfa.
Jeśli parcela leży przy naturalnym zbiorniku
wodnym, inwestorzy rewitalizują tereny nadbrzeżne, poprawiają ich jakość, by mieszkańcy osiedli
mogli w pełni korzystać z pobliskich jezior lub
przystani.
Ponadto w wielu inwestycjach, jako materiały
wykończeniowe stosuje się naturalne surowce jak
kamień i okładziny kwarcowe, a także szkło i stal
nierdzewną. W mieszkaniach montowane są drewniane okna, które są jednym z kluczowych elementów, mających wpływ na zużycie energii cieplnej
w budynku, ponadto ich produkcja jest mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego.
red.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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Dresiarz pokazuje swe mięśnie dziewczynie.
Prezentuje biceps:
– Co, prawdziwa bomba?! – pyta się.
– Tak, bomba – potwierdza dziewczyna.
Prezentuje mięśnie pośladków.
– Prawda, że bomba?
Dziewczyna ogląda dokładnie:
– Tak, bomba, ale lont za krótki...

1. Jak rozpalić grilla?
Zaczynamy od wyboru odpowiedniego węgla i
rozpałki. Węgiel powinien pochodzić z drzew liściastych, unikajmy brykietu - zawiera klej, którego
„smakiem” może przesiąknąć nasze danie. Podpałka do grilla powinna być pochodzenia naturalnego, np. wióry drewniane. Nigdy nie używajmy do
rozpalenia grilla benzyny czy oleju - popsują smak
potrawy i mogą nam zaszkodzić. Grill ustawiamy
w dobrym miejscu (zwróćmy uwagę na kierunek
wiatru, który będzie niósł dym). Jeśli używamy
rozpałki w płynie, najpierw układamy węgiel, który następnie polewamy. Gdy wybraliśmy podpałkę
stałą - umieszczamy ją w trzech miejscach na palenisku i obkładamy ją większymi kawałkami węgla.
Przykładamy ogień do podpałki i czekamy, aż zajmie cały węgiel (możemy pomagać dmuchając lub
za pomocą miecha). Ogień powinien wygasnąć samoistnie pozostawiając żarzące się „kamyczki”, na
które nakładamy kolejne porcje węgla, przenosząc
na nie żar. Gdy wszystkie kawałki pokryją się białym nalotem, nakładamy ruszt. Kiedy się nagrzeje,
układamy na niego mięso czy warzywa. Pamiętajmy, aby na węglu nie pojawił się ogień.
2. Jak pielęgnować skórzane torebki?
Zadbajmy o to, by wewnątrz torebki zawsze panował porządek. Nie chodzi o drobiazgi, które każda kobieta w torebce mieć musi, ale o niepotrzebne
papierki, paprochy i kurz. Regularnie powinniśmy
czyścić wnętrze torebki, uprzednio ją opróżniając,
a następnie kilkakrotnie potrząsając, by wypadły
z niej wszelkie paprochy. Do usunięcia tych najbardziej uciążliwych możemy użyć odkurzacza.
Pamiętajmy także o wyczyszczeniu wszystkich
zapinanych kieszonek. Najprostszym sposobem na
odświeżenie wierzchniej warstwy torebki jest przetarcie jej zwilżoną miękką szmatką lub nawilżaną
chusteczką pielęgnacyjną dla dzieci. Możemy także
sięgnąć po bardziej specjalistyczne preparaty. Na
rynku dostępne są specjalne środki do czyszczenia
skóry, które ją wyczyszczą i dodatkowo zaimpregnują. Skóry nie należy pocierać zbyt mocno, bo
możemy doprowadzić do jej uszkodzenia. Domowym sposobem na nadanie skórzanej torebce wyjątkowego blasku jest pocieranie jej połówką cebuli, a
następnie wtarcie w nią bezbarwnej pasty do butów.
Na koniec całość dokładnie polerujemy.

„Porażka jest po prostu szansą, żeby spróbować
jeszcze raz, tym razem bardziej inteligentnie.”
Henry Ford

Maksio

Samiec urodzony w lipcu 2017 r. Rasa europ,
umaszczenie czarne Po sterylizacji i kastracji. Maksio trafił do Schroniska w lutym br. Był bardzo wystraszony. Na szczęście z czasem oswoił się i teraz
z niecierpliwością czeka na nowy dom.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66
schronisko.czestochowa@gmail.com

O politycznych AS-ach
i PZ-tach
Polityk mówi to, co ludzie
chcą słyszeć. Więc ten Pan,
uznawany za polityka nr 1, najpierw mówił, że premie swoim
politykom się należą, potem, że
skoro lud tak chce, trzeba je ludowi oddać, na koniec użalił się
nad swoją smutną dolą: zarabia
jako polityk kilka razy mniej,
niż gdyby swoje umiejętności
sprzedawał na rynku.
Zatrzymajmy się na tym
ostatnim, sprawa nie dotyczy
bowiem tylko „polityka nr 1”.
Większość ludzi przecenia swoje zdolności i bardzo ambitnie
szacuje zapotrzebowanie na nie
ze strony rynku. Życie to brutalnie weryfikuje. Polityk, który
od 40 lat, żyje tylko z polityki,
ma prawo być oderwanym od
normalnego życia. Widzi prawników zarabiających w Warszawie po 20 tys. zł miesięcznie i
myśli, że należy do tej grupy,
bo w czasach gierkowskich napisał doktorat. Sorry, wodzu, a
jaką wartość dziś ma ten twój
doktorat, ktoś go w ogóle czyta
i cytuje... Liczą się umiejętności
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i doświadczenie, Pan nie masz
ani jednego ani drugiego. W
najlepszym wypadku może Pan
liczyć na pracę referenta biurowego za jakieś 3 tys. zł na rękę.
Nie mów więc, że „dokładasz
do interesu” zadowalając się
„tylko” pensją poselską.
Znałem wielu polityków,
którym się skończyła kariera. „Miękkie lądowanie” dotyczyło tylko części z nich,
przeważnie gdy potrafili je
sobie zapewnić przy wykorzystania zasobu „znajomości”.
Zazwyczaj jednak eks-polityk
wpada między dwie ściany:
prawnych blokad „antykorupcyjnych” i ludzkich uprzedzeń.
Prawa antykorupcyjne blokują
możliwość pracy w podmiocie, którym był przedmiotem
decyzji polityka. W praktyce
wójt po zakończeniu kadencji
nie ma szans pracy na terenie
swojej gminy, bo prawie każdy podmiot gospodarczy był
przedmiotem jego decyzji. Polityk nie jest osobą neutralną,
zatrudniając go jako sprzedaw-

cę w salonie samochodowym
ryzykujemy: może jednych
klientów przyciągać, ale wielu
więcej odstraszyć. Wyślijmy
tak na próbę CV z zaznaczeniem kariery politycznej do
firm rynkowym, podejrzewam,
że pomimo narzekań na brak
pracowników na takowe CV
odpowiedzi nie będzie zbyt
dużo.
Mniejszość w Sejmie stanowią ludzie, którzy przyszli
z pewnym dorobkiem i trwałą
pozycją zawodową, tacy, którzy
mają gdzie wrócić. Większość
to AS-y i PZ-ety. AS to polityk
z „awansu społecznego”, był
nauczycielką na prowincji, dziś
jest ministrem lub europosłem.
Niektóre kariery były iście amerykańskie: „od zera do milionera”, strach podpowiada równie
szybką możliwość degradacji.
PZ-ty, to politycy zawodowi.
Część z nich zaczynała jako
społeczni nalepiacze plakatów,
potem asystenci noszący teczki
itd., aż do pozycji tego, za kim
się nosi teczki. Ponieważ całe

życie nic innego nie robili, całe
życie utrzymywali się tylko z
polityki, innego świata przed
nimi nie ma.
AS-y i PZ-ty są materią polityki, najlojalniejszym wojskiem
partyjnym. Każdy z nich gotów jest na wszystko, by tylko
utrzymać swoją pozycję. Jednocześnie każdy wódz jest uzależniony od swojej armii. Gdyby
nawet chciał stać się demokratą, to idący za nim tłum kanibali
natychmiast by go do garnka
wrzucił. Wódz może sobie roić,
że go ktoś za dobre pieniądze
zatrudni, albo, że sobie wygodnie wyżyje z emerytury, AS-y i
PZ-ty takich złudzeń nie mają.
Muszą bronić swojej pozycji
jak patrioci niepodległości, Dudek i Tomaszewski bramki, a
Harpagon sakiewki.
Kapitan w „Biesach” Dostojewskiego zastanawiał się, jaki
byłby z niego kapitan, gdyby
Boga nie było. AS i PZ takich
dylematów nie ma, wie, że bez
partii był i będzie zerem.
Jarosław Kapsa
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