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W r  czase 
rrych dekoracji wydage się nierealne. Tymczasem to wcate me mus być takie trud
ne. Często wystarczy dobry pomysł. I kilka minut. Czytaj jutro w Etosie Pomorza". 
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Od redaktora 

Magdalena 
Olechnowicz 

Wielki dzień, 
Wielki Piątek 

Dzisiejszy Magazyn 
„Głosu" ma wyjątko
wy charakter. Wyjątko

wy, bo piątek dziś nie zwykły, 
i Wielki. Jak wyglądał ostatni 
izień Jezusa? Czy można było 
oniknąć ukrzyżowania? Dla
czego tak okrutna śmierć spot
kała Jezusa? O tym piszemy 
la str. 10-11. Osobne strony po
święciliśmy też świadkom 
śmierci Chrystusa - Józefowi 
str. 21) oraz mniej znanemu 
Nikodemowi (str. 20). 

Wiem, że dzisiejszy piątek 
to też ostatni dzwonek 

ia zakupy, ale biegając po su
permarketach, nie zapomnij
my, dlaczego świętujemy. Pią
tek jest dniem smutnym, bo 
wspominamy śmierć Chrystu
sa, ale Wielkanoc, to święto ra
dości, cieszymy się ze Zmar
twychwstania. Polecam ro
zmowę z ks. Krzysztofem 
Zadarką, który podpowiada, 
âk w dobie komercjalizacji nie 

zapomnieć o najważniejszym. 

(koniecznie przeczytajcie 
Państwo wzruszającą historie 
ekarza, który został adopto
wany dzięki Janowi Pawłowi U 
str. 15). # 
<D® 

Jeśli będą na mnie pluli, to 
JO prostu otworzę parasol! 
Xndrzej Duda, kandydat 
^rawa i Sprawiedliwości 
ia prezydenta RP 
Jestem dziwnie 
przekonany, że Adama 
Hofmana zobaczymy 
A/ październiku na listach 
wyborczych. 
nie będą to listy PiS. 

Konrad Piasecki, dziennikarz 
Rząd jest przeciwny 
ozstrzyganiu wątpliwości 
ia korzyść podatnika. 
-eszek Miller, szef Sojuszu 
ewicy Demokratycznej 
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Zbigniew Konwiński, 
poseł P O  
# Nic nie słyszałem o decyzji 
prezydenta Roberta Biedronia, 
który postanowił, że w rocznicę 
śmierci Jana Pawła II na słupskim 
ratuszu nie zawiśnie portret 
papieża. Jestem zaskoczony. 
Prezydent powinien oddzielać 
sprawy światopoglądowe 
od miejscowych zwyczajów. 
Portret Jana Pawła II wywieszono 
na ratuszu długo przedtem, zanim 
pan Biedroń został prezydentem 
Słupska. Powinien więc te 
zwyczaje uszanować. (MAZ) 
O® 

Jarosław Gromadzki. 
poseł klubu SLD 
S Jestem ateistą, więc uważam, 
że symbole religijne nie powinny 
się pojawiać na budynkach 
administracji publicznej. Ratusz 
też do nich należy. W przypadku 
Jana Pawła II zrobiłbym jednak 
wyjątek, bo jego działalności 
częściowo zawdzięczamy 
wolność, więc warto uczcić tego 
człowieka. Jednak akceptuję 
decyzję prezydenta Roberta 
Biedronia i nie zamierzam jej 
krytykować. (MAZ) 

Ci, którzy wierzą, nie zaznają śmierci na wieki 
Rozmowa z ks. dr. Krzyszto
fem Łuszcz kiem z Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

Dziś Wielki Piątek. Jak go spę
dzić? 
W Wielki Piątek uroczyście 
wspominamy śmierć Jezusa 
Chrystusa na krzyżu. Jest to 
dzień szczególny, wypełniony 
milczeniem i refleksją. Kościół 
zachęca nas w ten dzień 
do dzieł pokutnych, przede 
wszystkim do postu ścisłego. 
Przez te nasze ofiary łączymy 
się z ofiarą Chrystusa. Powi
nien to być dzień wypełniony 
modlitwą. W wielu parafiach 
w ten dzień odprawia się Dro
gę Krzyżową. Jest to także je
dyny dzień w roku, kiedy nie 
odprawiamy w kościołach 
mszy świętych. Natomiast 
wieczorem sprawuje się litur
gię Męki Pańskiej. Składa się 
ona z kilku części, ale jej cen
trum stanowi adoracja krzyża. 
Tak naprawdę, wspominając 
mękę i śmierć Chrystusa, je
steśmy zachęceni 
do współodczuwania z nim. 
Bo przecież każde ludzkie ży
cie niesie w sobie pierwiastek 
cierpienia i śmierci. Chodzi 
o to, abyśmy wtedy, kiedy się 
z nim zetkniemy, nie czuli lę
ku i osamotnienia. Chrystus 
w całej rozciągłości doświad-

* Wielki Piątek to dzień milczenia 
i refleksji - namawia ks. Łuszczek 

czył cierpienia i to zarówno 
w tym aspekcie fizycznym, jak 
i duchowym, kiedy został 
opuszczony przez wszystkich. 
Przezwyciężając to doświad
czenie, dał nadzieję nam 
wszystkim. 
Jaki jest sens zmartwychwsta
nia Chrystusa? 
Jego sens najlepiej sobie 
uświadomić przez pryzmat 
osobistych doświadczeń. 
Na pewno każdy z nas ma 
osoby, które bardzo kochał, 
a które odeszły z tego świata. 
He byśmy dali, by mogły być 
znów razem z nami! Bo prze

cież dalej je kochamy i tęskni
my. Wyobraźmy sobie, że taka 
osoba wraca do życia. Jakaż 
radość! To jest właśnie fakt, 
który wspominamy w czasie 
świąt Wielkiej Nocy. Ten 
Chrystus, na którego mękę 
i śmierć patrzyło tylu ludzi -
zmartwychwstał. Pokazał się 
po swoim zmartwychwstaniu 
apostołom i wielu innym lu
dziom. Pokazywał się, bo im 
też niełatwo było uwierzyć. 
Wciąż narzuca nam się ta 
myśl, że śmierć kończy 
wszystko. Ale tak nie jest! Dziś 
właśnie to świętujemy. A Je
zus obiecał, że ten, kto w nie
go wierzy, nie zazna śmierci 
na wieki. 
Czy w dobie komercjalizacji 
umiemy spędzać te święta? 
Musimy o to zawalczyć i nie 
jest to tylko sprawa Kościoła. 
To jest tak naprawdę problem 
naszych rodzin, społeczności 
lokalnych, środowisk pracy. 
Te święta nie są tak skomer
cjalizowane jak Boże Narodze
nie. Prawda o śmierci i zmar
twychwstaniu Chrystusa nie 
przekłada się tak łatwo 
na działania marketingowe. 
Czasem mi się wydaje, że spe
cjaliści od marketingu i rekla
my nie wiedzą, jak to ugryźć. 
I bardzo dobrze! Przypomina 
to trochę wydarzenie z ateń
skiego Areopagu. Kiedy św. 
Paweł głosił Ewangelię gre

Jolanta Szczypińska, 
posłanka PiS 

Już w środę przypominałam 
wiceprezydentowi Markowi 
Biernackiemu o słupskim zwyczaju 
wywieszania portretu Jana Pawła II 
na ratuszu w dniu rocznicy jego 
śmierci. O tym samym Tadeusz 
Bobrowski, szef Klubu Radnych PiS, 
rozmawiał z wiceprezydent 
Krystynę Danilecką- Wojewódzką. 
Ona po konsultacji z prezydentem 
Biedroniem oświadczyła, że portret 
nie zostanie wywieszony. 

Moim zdaniem w ten sposób pan 
Biedroń pokazał swoje prawdziwe 
oblicze. Dla mnie to jest decyzja 
niezrozumiała, bo pan Biedroń nie 
jest właścicielem ratusza. Powinien 
szanować miejscowe tradycje 
i sposób honorowania wielkiego 
Polaka, który jest honorowym 
obywatelem miasta. Pan Biedroń 
niedawno w telewizji mówił 
o pokorze i słuchaniu ludzi, ale 
okazuje się, że nie można wierzyć 
w jego deklaracje. Dziwię się też 
jego zastępcom, że ulegają presji 
szefa. (MAZ)©® 

Zdjęcie dnia 

•Fotograf Adam Jaworski wczoraj przybił do drzwi słupskiego 
ratusza portret Jana Pawła II. Zrobił to, bo jego zdaniem 
prezydent powinien kontynuować słupską tradycję. (MAZ) 

ckim filozofom, słuchali go 
chętnie do momentu, kiedy 
nie zaczął im mówić o zmar
twychwstaniu Chrystusa. Po
tem już nie chcieli słuchać. 
Powinniśmy uczynić ten wy
siłek, by się oderwać od po
wierzchowności kultury ma
sowej i wejść w doświadcze
nie tych dni. Bo przecież każ
dy z nas cierpi, przed każdym 
stoi próba śmierci. Nie ma 
w tym nic z telewizyjnego 
show, internetowego forum 
czy atmosfery centrum han
dlowego. W tych dniach ma
my szansę uświadomić sobie 
realizm życia i nie bać się go. 
Czy chcemy w łatwy sposób 
pozbawić się tej możliwości, 
ulegając presji komercji? 
Czego ksiądz życzyłby Czytelni
kom z okazji świąt Wielkiej No-
cy? 
- Życzę, aby radość świąt Wiel
kiej Nocy była rosą, która 
zmyje kurz codzienności. 
Niech to doświadczenie oży
wia naszą codzienność jak 
najdłużej. Niech napełnia na
sze serca nadzieją, że każdą 
ciemność pokona światło, 
a każda śmierć będzie poko
nana przez życie, które się nie 
kończy. Życzę radości, pokoju 
i miłości najbliższych. Allelu
ja!# 
© ®  
Rozmawiał 
Marek Jaszczyński 

Świąteczne last minutę 
# W  wielkanocną sobotę wysyłamy 
dzieci z koszyczkiem święconki 
do kościoła, a sami zwykle robimy 
ostatnie zakupy i przygotowujemy 
świąteczne potrawy na niedzielę 
i poniedziałek. Jeśli nie macie jesz-
cz& pomysłów na dania inne niż 
zwykle, to znajdziecie proste, ale 
bardzo smaczne przepisy wielka
nocne w „Weekendzie z rodziną", 
dodatku do sobotniego wydania 
„Głosu". Poradzimy też, czym zająć 
dzieciaki, żeby nie nudziły się i nie 
przeszkadzały nam w świątecznych 
przygotowaniach. 

Jak nie stracić głosu 
-radzimy w..Głosie" 
S Jeśli jesteś nauczycielem albo wy
konujesz inny zawód, który wymaga 
częstego posługiwania się głosem, 
wiesz, jakłatwo go stracić. Otym, jak 
dbać o gardło i delikatne struny gło
sowe, żeby uniknąć chrypki, a nawet 
zaniemówienia, przeczytasz w so
botę, 4 kwietnia, w „Weekendzie 
z rodziną". 
(MARA) 
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Tragiczne zderzenie 
na prostej drodze 

Dwóch 58-latków zginęło wczoraj w wypadku samochodowym 

Gmina Kołryłnk.1 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24. pl 

Wczoraj po godz. 8 na drodze 
między Sycewicami a Reblinem 
doszło do tragicznego wypad
ku, w którym zginęli dwaj kie
rowcy, uczestnicy zdarzenia. 

Wypadek zdarzył się, gdy 
prostą drogą swoimi samocho
dami jechali dwaj 58-latkowie. 
Żadnemu nie towarzyszyli pa
sażerowie. 

Jeden jechał od strony Sław
na fordem focusem, a drugi ze 
Słupska mercedesem. 

- Z wstępnych ustaleń wy
nika, że nagle z niewyjaśnio
nych przyczyn kierowca mer
cedesa zjechał na lewy pas 
jezdni i zderzył się czołowo 
z prawidłowo jadącym fordem 
- informuje Robert Czerwiński, 
rzecznik słupskiej policji. 

Obaj kierowcy zmarli 
na miejscu. Zderzenie musiało 
być silne, bo fragmenty karose
rii obu samochodów były roz
rzucone w sporej odległości 
od miejsca zdarzenia. Na dro
dze rozlał się olej. Po kilkuna
stu minutach działali już tam 
strażacy i policjanci. Szybko 
oczyszczono drogę, a policjan
ci zaczęli przepuszczać wahad
łowo nadjeżdżające samocho
dy. 

Policjanci szybko ustalili, że 
kierowca forda jechał pojaz
dem zarejestrowanym w woje
wództwie zachodniopomor-

Policjatom i strażakom szybko udało się przywrócić ruch obok miejsca zderzenia, choć 
na początku kierowcy innych pojazdów musieli jeździć wahadłowo 

skim, a mercedes miał rejestra
cję z województwa pomorskie
go. 

Na razie nie wiadomo, czy 
w chwili zdarzenia obaj byli 
trzeźwi. 

Kierowca 
mercedesa nagle 

zjechał ze swojego 
pasa ruchu 

i uderzył w forda 

- Musimy poczekać, aż po
znamy wyniki sekcji zwłok, 
których przeprowadzenie za
rządził prokurator - mówi Ro
bert Czerwiński, rzecznik pra
sowy słupskiej policji. 

Tak samo nie wiemy, czy 
w chwili wypadku obaj męż
czyźni mieli zapięte pasy bez
pieczeństwa. 

- Nic na ten temat nie potra
fię powiedzieć. Tę sprawę bę
dzie badał biegły, który zajmie 
się ustalaniem przyczyn zde
rzenia - dodaje Czerwiński. 

Będzie też sprawdzał, czy 

przed wypadkiem samochody 
były sprawne. 

Nasi czytelnicy, którzy 
po ukazaniu się informacji 
o wypadku za Sycewicami, za
częli dzwonić do redakcji, zwra
cali uwagę, że w tym czasie 
część drogi była mokra. 

- Przed świętami ludzie się 
spieszą i lubią nadusić na gaz. 
Nie zawsze dostosowują pręd
kość do warunków na drodze. 
Zachęcam do zachowywania 
ostrożności - mówił pan Stani
sław ze Słupska. # 
©® 

Jacek Graczyk zwolnił Marka Kurowskiego 
Ustka 

Burmistrz Ustki Jacek Graczyk 
zwolnił Marka Kurowskiego, 
naczelnika wydziału inwesty
cji. infrastruktury komunalnej 
i ochrony środowiska. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.reeakowska@gp24.pl 

Wczoraj na stronie internetowej 
miasta burmistrz Ustki Jacek 
Graczyk ogłosił, że wypowie
dział umowę o pracę Markowi 
Kurowskiemu, naczelnikowi 
wydziału inwestycji, infra

struktury komunalnej i ochro
ny środowiska, a do marca 2011 
roku - wiceburmistrzowi Ustki. 

- Powodem tej decyzji jest 
utrata zaufania do Pana 
Kurowskiego jako pracownika, 
wynikająca z braku należytej 
staranności w zakresie sprawo
wania kontroli i nadzoru w sto
sunku do podległych pracow
ników Wydziału - pisze bur
mistrz, wyjaśniając że Marek 
Kurowski informował go o kil
kumiesięcznych opóźnieniach 
w przekazaniu placów budowy 
na budowę basenu rybackiego 
oraz remontu ulicy Wester
platte. Opóźnienia powstały 

za poprzedniego burmistrza 
i Graczyk nie wyciągnął z tego 
konsekwencji. Jednak wszyst
ko rozbiło się o remont żurawi-
ka, gdy 23 marca okazało się, że 
mimo podpisanej umowy z wy
konawcą miasto nie ma pozwo
lenia na budowę Centrum Że
glarstwa. 

Burmistrz zaznacza, że 
na jego decyzję miały wpływ 
tylko i wyłącznie przesłanki 
merytoryczne, związane z na
ruszeniem obowiązków pra
cowniczych. Dodajmy, że 
w czasie kampanii obaj pano
wie jako kandydaci na burmi
strza spotkali się w sądzie 

na sprawie w trybie wybor
czym, którą wygrał Graczyk. 

Wczoraj Elżbieta Mierzeje
wska, pracownik wydziału, 
za brak uzyskania pozwolenia 
na budowę dostała naganę. 
Do czasu wyboru z konkursu 
nowego naczelnika wydziałem 
kieruje wiceburmistrz Grzegorz 
Mickiewicz. 

- Jak się chce psa uderzyć, to 
kij się znajdzie. W marcu wia
domo było, że żurawik nie nale
ży do miasta - komentuje Ma
rek Kurowski. - Jestem na zwol
nieniu lekarskim, więc wypo
wiedzenia nie wręczono mi 
skutecznie. # ©<f> 

Kolejna koncepcja dla 
ekspresowej szóstki 

GDOKiA ogłosiło, że za rok ma 
być gotowa koncepcja progra
mowa dla drogi ekspresowej 
S6 na odcinku obwodnica 
Słupska - Lębork. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Gdański oddział Generalnej Dy
rekcja Dróg Krajowych i Auto
strad podpisał właśnie umowę 
z firmą Mosty Katowice w spra
wie ekspresowej drogi S6. Prze
widuje ona, że firma z Katowic 
przygotuje w ciągu roku kon
cepcję programową dla odcin
ka przyszłej drogi przecinającej 
Pomorze, między Słupskiem 
a Lęborkiem. Umowa dotyczy 
również przygotowanie mate
riałów do przetargu, który dro
gowcy chcą rozpisać w formu
le projektuj i buduj. 

Koncepcja jest dokumen
tem szczegółowo określają
cym, jak będzie wyglądała 
przyszła droga ekspresowa. 
W założeniu ma być podstawą 
do przygotowania przyszłego 
projektu budowlanego. Doku
ment wytyczy, którędy dokład
nie ma biec trasa i gdzie zloka
lizowane zostaną węzły drogo
we. Ma zawierać też kosztorys 
inwestorski, mapy do celów 
projektowych. Koszt opracowa
nia koncepcji to 4,9 min zł. Mo
sty Katowice w ramach tego za
mówienia w ciągu 1,5 roku 
przygotują też koncepcję roz
budowy istniejącej obwodnicy 
Słupska do pełnych dwóch 
jezdni. Obecnie droga dwujezd
niowa jest tylko w obrębie wę
złów. Całość prac podzielono 
na cztery odcinki. Pierwszy to 
właśnie obwodnica Słupska, 

Drugi to 16-kilometrowy frag 
ment przyszłej drogi międz 
obwodnicą a Bobrownikami 
gdzie wybudowany ma zosta 
węzeł. Dalej odcine 
do Skórowa i do Leśnic, gdzi 
znajdą się węzły drogowe 
W sumie droga S6 na odcinki 
od końca obwodnicy Słupsk 
do Lęborka będzie miała dłu 
gość ok. 40  km. 

Koncepcja dla trasy 
Również za rok powinniśmy 
pokazać koncepcję programo 
wą dla przyszłej Trasy Kaszub 
skiej. Na 6l-kilometrowym od 
cinku drogi S6 międz; 
Lęborkiem a planowaną ob 
wodnicą metropolitalną Trój 
miasta będzie aż osiem węzłóv 
drogowych (Lębork - Południe 
Lębork - Wschód, Łęczyce 
Strzebielino, Luzino, Szemud 
Koleczkowo, Chwaszczyno) 
Trasa ma być dwujezdniow 
po dwa pasy w każdym kierun 
ku, natomiast na odcinki 
Chwaszczyno - Obwodnic 
Trójmiasta będą to już trzy pa 
sy. Ten dokument za kwotę pra 
wie ośmiu milionów złotycl 
przygotuje gdańska firm 
Transprojekt. 

Głos dla S6 
Budowa ekspresowej 6 to jed 
na z najdroższych inwestycj 
planowanych na całym Pomo 
rzu. Nie jest wykluczone, ż< 
od Goleniowa do Koszalin; 
i Słupska pojedziemy now; 
drogą już w 2018 roku 
Do Gdańska dopiero w 2020 
Drogę wpisano do rządowycl 
planów także dzięki czytelni 
kom „Głosu", którzy podpisa] 
się pod petycją w tej sprawie 
Ponad 45 tys. podpisów otrzy 
mał od nas pełnomocnik ds 
budowy dróg. # ©® 

Śmierć w pożarze auta 
Braskowo Wielkie 

Tragiczny pożar w Bruskowie 
Wielkim. W czwartek na polnej 
drodze w pobliżu tej miejsco
wości spłonął opel corsa 
na słupskich numerach reje
stracyjnych. Kiedy na miejsce 
dotarła straż pożarna, okazało 
się, że w środku auta znajduje 
się człowiek. Na ratunek było 
już jednak za późno. 

- Z uwagi na wysoką tempe
raturę doszło do deformacji cia
ła. Uległo zwęgleniu - informu
je Grzegorz Falkowski, zastęp
ca komendanta PSP w Słupsku. 

Policyjni śledczy pracując 
pod nadzorem prokuratur] 
ustalili, że w pożarze zginął 60 
-letni mieszkaniec Słupska. Je 
go ciało zostało zabezpieczone 
do sekcji, która ma odbyć si< 
dziś w Zakładzie Medycyny Są 
dowej Gdańskiego Uniwersyte 
tu Medycznego. 

- Co do przyczyny pożari 
przyjmujemy różne wersje - za 
znacza Krzysztof Młynarczyk 
słupski prokurator rejonowy 
- Na chwilę obecną najbardzie 
prawdopodobne jest samobój 
stwo.0 
©<E) 
(OLO) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:bogumila.rzeczkowska@gp24.pl
mailto:bogumila.reeakowska@gp24.pl
mailto:aleksander.radomski@gp24.pl


04// Wydarzenia www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Piątek, 3 kwietnia 2015 

Rocznica śmierci 
JPII bez portretu 
na ratuszu 
Słupsk 

Prezydent Robert Biedroń po
stanowił, że słupski magistrat 
już nie będzie symbolicznie 
przypominał rocznicy śmierci 
Jana Pawła II. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24..pl 

Słupszczanie przyzwyczaili się, 
że w rocznicę śmierci Jana Pa
wła n na słupskim ratuszu wy
wieszano portret Jana Pawła n. 
Tak działo się od 2005 roku, 
przez cały okres rządów Macie
ja Kobylińskiego z SLD. 

W tym roku było inaczej. 
Prezydent Robert Biedroń po
stanowił zrezygnować z tego 
zwyczaju, choć właśnie mija 
dziesiąta rocznica śmierci pa
pieża - Polaka, który jest hono
rowym obywatelem miasta. 

Jak się dowiedzieliśmy 
od Karoliny Chaleckiej z biura 
prasewego urzędu miasta, por
tret Jana Pawła n nie pojawił się 

na fasadzie ratusza, bo prezy
dent Robert Biedroń dba o ne
utralność magistratu. 

O zdanie w tej sprawie zapy
taliśmy także słupszczan. Jed
ni nawet nie zauważyli braku 
portretu. Inni są zadowoleni 
z decyzji prezydenta, bo są ate
istami albo pamięć o papieżu 
- Polaku jest im obojętna. Jesz
cze innym brakuje oznak pa
mięci o świętym w mieście. 

Publicznych obchodów 
okrągłej rocznicy śmieci Jana 
Pawła II nie planowali także 
działacze Katolickiego Stowa
rzyszenia Civitas Christiana. 

- Jeśli ludzie będą mieli taką 
potrzebę, to po wieczornej 
mszy świętej sami mogą wy
wiesić flagę papieską przed do
mem albo zapalić znicz 
przed pomnikiem Jana Pawła II 
przed kościołem Świętego 
Ottona lub przy ulicy Jana Pa
wła n, jak to robiono dotąd wie
lokrotnie -mówiłwczoraj Sta
nisław Pankiewicz z Civitas 
Christiana. • 
©<© 

Wywieźli nastolatkę 
i zmusili do  nierządu 

Słupski sąd okręgowy skazał trzech mężczyzn oskarżonych 
o sprzedaż kobiet do domu publicznego we  Frankfurcie nad Menem 

Z wokandy 

Wczoraj na fasadzie ratusza nie pojawił się portret Jana Pawła II, 
choć w całym kraju obchodzono 10. rocznicę śmierci papieża. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Na trop handlu kobietami 
wpadli człuchowscy policjanci. 
Ze względu na rangę sprawy 
i konieczność uzyskania pomo
cy prawnej realizowanej przez 
niemieckie organy ścigania 
śledztwo w sprawie handlu ko
bietami i wywozu ich do domu 
publicznego we  Frankfurcie 
nad Menem trafiło do Prokura
tury Okręgowej w Słupsku. Za
częło się w 2011 roku, półtora 
roku później powstał akt oskar
żenia, wczoraj po niejawnym 
procesie zapadł wyrok. Późno, 
ale świadkowie niechętnie sta
wiali się na przesłuchania. 

Sprawa zaczęła się od 16-let-
niej wówczas Joanny F. - ucie
kinierki z młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego. 
W maju 2011 roku nastolatka 
poznała kilku mężczyzn, 
mieszkańców powiatów 
wałeckiego, człuchowskiego 
i złotowskiego, którzy zapew
nili jej dach nad głową. Jednak 
nie za darmo, bo mężczyźni po
stanowili zarobić na dziewczy
nie. Skontaktowali się z jednym 
z domów publicznych we Fran
kfurcie nad Menem i wywieźli 
do niego dziewczynę. Wkrótce 
jednak zostali zatrzymani 
pod zarzutem handlu ludźmi. 
Dwaj z nich - gdy wracali z Nie
miec do Polski. Trzeci - w miej
scu zamieszkania. Do Polski 
wróciła także wywieziona Jo
anna F. 

Śledztwo wykazało, że 30-
-letni obecnie Piotr W., 41-letni 

• Ogłoszenia wyroku w sprawie handlu kobietami i sutenerstwa wysłuchał prokurator i obrońcy. 
Oskarżeni, którzy odpowiadali z wolnej stopy, do sądu nie przyjechali. Uzasadnienie było niejawne 

KOBIETY 
oskarżeni wywieźli dla 
korzyści do niemieckiego 
domu publicznego 

Adrian P. i 29-letni Krystian M. 
skutecznie zwerbowali nasto
letnią uciekinierkę. 

Najpierw Piotr W. i Adrian P. 
uzgodnili ze sobą, że dziewczy
na zostanie sprzedana do domu 
publicznego. Później Piotr W. 
powiedział jej wprost, że cho
dzi o pracę prostytutki. W grę 
wchodziła też pornografia. Jo
anna F. zgodziła się po chwili 
wahania i pojechała z mężczy

znami do Niemiec. Jednak 
zgoda ofiary nie zwalnia od od
powiedzialności za handel 
ludźmi. 

Adrian P. odpowiadał za to, 
że w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej nakłaniał małolet
nią Joannę F. do uprawiania 
prostytucji oraz ułatwiał wyko
rzystanie jej w prostytucji, por
nografii lub w innych formach 
seksualnego wykorzystania, 
poniżającego godność ofiary. 
Zorganizował wyjazd do Nie
miec, gdzie była ona wykorzy
stywana w ten właśnie sposób, 
za co otrzymał co najmniej 300 
euro. Podobne zarzuty przed
stawiono Piotrowi W. i Krystia
nowi M., który był kierowcą, ale 
miał świadomość kogo, dokąd 
wiezie i w jakim celu wiezie. 

Adrian P. dostał 4 lata więzie
nia i 4 tys. zł grzywny. W tym 
także za to, że wcześniej dla ko
rzyści nakłaniał dwie inne ko
biety - 18-letnią Martynę P. i 20-
-letnią Kingę D. do uprawiania 
prostytucji w Niemczech. Wy
wiózł kobiety, ale one ostatecz
nie zrezygnowały z pracy. 

Z kolei Piotr W. i Krystian M. 
zostali skazani na 3 lata więzie
nia i grzywny: 1,5 i 2,5 tys. zł. 

Podczas śledztwa oskarżeni 
nie przyznali się do zarzuco
nych im czynów. Wyrok nie jest 
prawomocny. # 
©® 

6 Na naszej stronie 
Podyskutuj na temat wyroku 
za handel kobietami 
www.gp24.pl 

K035001628A REKLAMA 

5 y Byłam zaskoczona, że Radio Gdańsk, radio regionalne, 
prezentuje tak wysoki poziom - można powiedzieć -
ogólnopolski. A mam przecież porównanie. Od kiedy 
przeprowadziłam się na Pomorze słucham właściwie 
tylko jego. Dyskusje na antenie, ciekawi ludzie, 
muzyka... Wszystko z pomysłem! * 

Odkryj na nowo! 

OBWIESZCZENIE 

Okręgowego Inspektora Rybołówstwa 
Morskiego w Słupsku z dnia 27 marca 2015 r. 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie 
morskim (Dz.U. z 2015 r„ poz. 222) w związku z przeprowadzanym za
rybianiem wprowadzam czasowy zakaz prowadzenia połowów rekrea
cyjnych w następujących okresach i w portach: 

• od 7 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. na wodach 
portu Rowy, 

• od 4 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. na wodach 
portu Łeba, 

• od 27 kwietnia 2015 r. do 22 maja 2015 r. na wodach 
portu Darłowo. 

Okręgowy Inspektor 
Rybołówstwa Morskiego w Stupsku 

Andrzej Krawczuk 
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To, co robi sztab prezydenta, to próba kneblowania ust, zastraszania wszystkich, którzy chcą pytać pana pre
zydenta o niewygodne fakty. Przegrały wolność słowa, prawo do zadawania pytań, prawo do prawdy. 
Adam Hofman po orzeczeniu sądu apelacyjnego, który nakazał mu sprostowanie słów o prezydencie Komorowskim 

Polska 

wyborczy groblom 
z aplikacją Źródło 

PKW alarmuje, że mogą wystąpić kłopoty z organizacją wyborów 

Damian Dragański 
d.draganski@polskatimes.pl 

Państwowa Komisja Wyborcza 
alarmuje, że przebieg najbliż
szych wyborów prezydenckich 
może być zagrożony w skutek 
błędów rządowej aplikacji 
Źródło. W spisach wyborców 
mogą pojawić się osoby zmar
łe, ze złym meldunkiem 
czy niezmienionym nazwi
skiem. Ci wyborcy mogą mieć 
problem, żeby oddać głos. „Sta
nowi to zagrożenie dla prawid
łowej realizacji zagwarantowa
nego przez Konstytucję Rze
czypospolitej Polskiej prawa 
do głosowania w wyborach 
na Prezydenta RP" - czytamy 
w oświadczeniu PKW. Komisja 
wyraźnie dystansuje się od od
powiedzialności za działania 
aplikacji Źródło, podkreślając, 
że nie odpowiada za funkcjono
wanie rządowych systemów 
podległych MSW, które zosta
ło już o tym dawno poinformo
wane. Najbliższe wybory będą 
więc dla gmin operacją na ży

Państwowa Komisja Wyborcza ostrzega, że majowe wybory 
mogą być sparaliżowane przez źle działającą aplikację Źródło 

wym organizmie. Spisy wybor
ców będą tworzone przy pomo
cy tzw. programów wspierają
cych, które będą pobierać dane 
z centralnej aplikacji Źródło. 
Problem polega na tym, że mi
gracja danych nie jest komplet
na, przez co część danych, któ
re trafią do spisów, może być 

nieprawdziwa. - Nie wiemy, 
czy wszystkie rekordy ze Źród
ła pojawią się w spisach wybor
ców - przyznaje naczelnik Grze
gorz Skorupa z Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta 
w Katowicach. Jeśli na głoso
waniu pojawi się obywatel, któ
rego dane nie są aktualne, 

członkowie komisji będą mu
sieli skontaktować się z gminą, 
która ma dostęp do aplikacji, 
i ustalić prawdziwe dane tej 
osoby. - Możliwy jest paraliż. 
Nie wiemy, ile będzie takich 
przypadków i jak szybko uda 
się zweryfikować dane. Ostat
nio urzędnicy narzekali, że 
Źródło działa zbyt wolno. Oczy
wiście to tylko scenariusz, ale 
nie mamy gwarancji, że będzie 
inaczej, skoro nie przeprowa
dzono testów przed wprowa
dzeniem programu w życie - ar
gumentuje Grzegorz Pluciński, 
prezes firmy Mainframe, odpo
wiadający za utrzymanie baz 
danych przed wprowadzeniem 
Źródła. 

- 8 kwietnia wiceszef MSW 
Tomasz Szubiela odpowiedzial
ny za rejestry państwowe spot
ka się z przewodniczącym PKW 
Wojciechem Hermelińskim 
- poinformowało MSW. Głów
nym celem spotkania będzie 
wyjaśnienie ewentualnych 
wątpliwości. Resort dodaje, że 
po wdrożeniu aplikacji Źródło 
bez problemu odbyły się mar
cowe wybory samorządowe 
w Zielonej Górze. • ©® 

Anglicy bali się 
Rosjan i prawdy 
o Katyniu 

tzw. komitetu Maddena, który 
powstał w celu wyjaśnienia 
zbrodni katyńskiej. Ostatnia 
grupa to materiały dotyczące 
działań brytyjskiego Foreign 
Office, m.in. wobec inicjatywy 
budowy w Wielkiej Brytanii 
pomnika upamiętniającego za
mordowanych polskich ofice
rów. Z dokumentów wynika, że 
dopiero w 1979 r. Margaret 
Thatcher uznała, że przedsta
wiciel brytyjskiego rządu powi
nien brać udział w uroczystoś
ciach upamiętniających mor
derstwo w Katyniu. 

Brytyjczycy doskonale wie
dzieli, kto zamordował polskich 
oficerów, ale ich rząd obawiał 
się reakcji Moskwy. Dlatego 
utrudniali budowę pomnika ka
tyńskiego w Londynie. Naci
skali na to radzieccy dyplomaci. 

Roy Hattersley, ówczesny 
minister spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii, rozmawiał 
o pomniku z ambasadorem ko
munistycznej Polski na Wy
spach, któremu powiedział 
wprost, że rządy PRL i ZSRR po
winny zignorować kwestię 
pomnika katyńskiego. Osta
tecznie pomnik na cmentarzu 
Gunnersbury na przedmieś
ciach Londynu odsłonięto 
18 września 1976 r. 

MSZ opublikowało dokumen
ty z lat 1942-1980 o polityce 
Wielkiej Brytanii w sprawie 
Katynia. 5 kwietnia minie 
75 lat od sowieckiej zbrodni 

Marcin Dobski 
redakcja@polskapresse.pl 

Część dokumentów była już 
znana historykom, lecz niektó
re z nich zobaczyliśmy po raz 
pierwszy. Zbiór zawiera 62 do
kumenty, w tym archiwalne fo
tografie. Potwierdzają one, że 
Wielka Brytania przez blisko 
4 0  lat nie chciała oficjalnie 
przyznać, że za zbrodnię na pol
skich oficerach w Katyniu od
powiada Związek Radziecki. 

Wśród dokumentów są też 
materiały niemieckie z czasów 
n wojny światowej, które prze
chwycił wywiad brytyjski pod
czas wojny lub zostały przejęte 
przez Brytyjczyków po zakoń
czeniu działań zbrojnych 
w 1945 r. 

Pierwsza grupa dokumen
tów dotyczy działań brytyjskich 
władz w czasie wojny i zaraz 
po niej. Druga dotyczy stanowi
ska Wielkiej Brytanii wobec 

W skrócie 

Tłuczkiem na auto 
Chińczyka 
Nietypowe narzędzie do prze
stępstwa wybrał 21-letni wła
mywacz, który okradł auto 
obywatela Chin. 21-latek wybił 
szybę w volkswagenie tłucz
kiem kuchennym i zabrał ze 
środka nawigację z ładowarką 
i uchwytem. 
Policjantów zaalarmowała 
sprzedawczyni ze sklepu, na ty
łach którego stał samochód. 
Kobieta usłyszała huk wybija
nej szyby: - Będący na miejscu 
właściciel pojazdu, obywatel 
Chin, podał dokładny rysopis 
włamywacza przybyłym 
na miejsce policjantom - mówi 
Agnieszka Gromek z policji 
w Tomaszowie Lubelskim. Po
licjanci zatrzymali 21-latka 
po pościgu. Odzyskali nawiga
cję. Mężczyzna usłyszał zarzut 
za kradzież z włamaniem. JN 

Zabójca 23-latka spędzi 25 lat w więzieniu. 
Rodzice ofiary wybaczyli sprawcy 
Karę 25 lat więzienia wymierzył 
krakowski sąd Mirosławowi L. 
za zabójstwo w centrum miasta 
Dawida Korneckiego. 23-latek 
zginął w swoje urodziny na ul. 
Grodzkiej w Krakowie. Tamtej 
nocy (z 6 na 7 września 2013 r.) 
świętował też swoje zaręczyny. 
Sąd przyjął, że oskarżony o „po
nadprzeciętnej agresji" może 
się starać o przedterminowe 
zwolnienie dopiero po odbyciu 
22 lat kary. Ma też zapłacić 
po 200 tys. zł zadośćuczynienia 
rodzicom zabitego. Wyrok nie 
jest prawomocny. 

Prokurator Michał Żurek, au
tor aktu oskarżenia, jeszcze nie 
wie, czy będzie apelował od te
go wyroku. Domagał się dla Mi
rosława L. kary dożywotniego 
pozbawienia wolności. Sąd 
uznał jednak, że w obecnym sy
stemie prawnym zastępuje ona 
karę śmierci i może być wymie
rzana wobec przestępców, któ
rzy popełniają szczególne 
zbrodnie. 

Obrona wnosiła o sprawied
liwy wyrok, tak samo jak sam 
Mirosław L. Jeszcze raz przepra
szał rodzinę zabitego. Jego 
obrońca przypomniała, że ro
dzice Dawida przyjęli przeprosi
ny. Do więzienia, w którym 
przebywał, przysłali mu egzem
plarz Biblii z dedykacją, że wy
baczają mu jego czyn. (ARD) 

» Mirosław L. w uniformie 
niebezpiecznego przestępcy 

isssoeiż 
Proboszcz przeprasza 
z ręką na Ewangelii 
Ugoda, jaka zapadła przed Są
dem Biskupim Kurii Diecezjal
nej w Rzeszowie, kończy spór 
między proboszczem parafii 
wLutoryżu (woj. 
podkarpackie), a organistą 
tamtejszego kościoła. 
Konflikt rozgorzał z począt
kiem 2012 roku, kiedy w miej
scach publicznych w wio
sce pojawiły się ulotki w niepo
chlebny sposób mówiące o du
chownym i członkach rady pa
rafialnej. Podejrzenie padło 
na organistę, który trafił 
do aresztu, a ksiądz publicznie 
poinformował z ambony, że 
został on zwolniony dyscypli
narnie, czym utwierdził 
w przekonaniu parafian o jego 
winie. Zwolniony organista, 
gdy okazało się, że jest niewin
ny, poczuł się znieważony, 
więc odwołał się do sądu bi
skupiego, który nakazał pro
boszczowi trzykrotne publicz
ne przeproszenie swojego pod
władnego z ręką na Biblii. AP 

Na święta zostali bez ogrzewania i ciepłej wody. 
Pomimo tego że płacili wszystkie rachunki 
Jak mamy przeżyć święta? Odcię
li nam ciepłą wodę i ogrzewanie! 
- rozpaczają mieszkańcy ul. Aka
cjowej w Czerwieńsku. We wto
rek firma EWE Energia odcięła im 
gaz, a tym samym stracili ogrze
wanie i ciepłą wodę. Powód? 
Tworząc wspólnotę, lokatorzy 
zdecydowali się na wspólną kot
łownię, która miała doprowadzać 
ciepłą wodę do ich mieszkań. 
Z tegp powodu firma doprowa
dzająca gaz do ich budynku wy
stawiała tylko jeden rachunek, 
który miał być dzielony po równo 
na mieszkańców. Jednak nie 
wszyscy rachunki płacili 
i to przez ich opieszałość w płat
nościach dług wspólnoty urósł 
do ok. 20 tys. zł. - Nie chcieli
śmy odcinać gazu, ale przerwy 
w płatnościach były zbyt długie. 
Nie mieliśmy wyjścia - podkre
śla Sylwia Stochel z EWE Ener
gia. To już nie pierwszy taki 
ruch ze strony dostawcy. Gaz 
odcięto po raz pierwszy dwa la
ta temu, wtedy jednak miesz-

• Mieszkańcy pozostawieni 
są samym sobie 

kańcy zapłacili za niepłacących 
i ciepła woda wróciła. Teraz nic 
nie zapowiada takiego obrotu 
sprawy. Dług jest już dla lokato
rów zbyt duży, a firma żąda jego 
spłaty w całości. Mieszkańcy < 
pozostawieni są samym sobie, I 
a ci, którzy nie płacą, pozostają^ 
bezkarni. Zarządca bloku odma
wia komentarza, a prawdziwi 
dłużnicy śmieją się z tych, któ
rzy za rachunki płacili. (KJ) 
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Świat Prawie 72 proc. Ukraińców uważa, że Rosja zaatakowała ich kraj, a samozwańczymi republikami kieruję terro
ryści. Wskazują na to wyniki sondażu przeprowadzonego przez kijowskie Centrum Razumkowa. 
(Badanie przeprowadzono we wszystkich regionach, poza Krymem oraz terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego) 

Kuter rybacki zatonął u wybrzeży Kamczatki 
we wschodniej Rosji. Nie żyją 54 osoby 

Co najmniej 54 osoby zginęły 
w katastrofie kutra rybackie
go na Morzu Ochockim u wy
brzeży Kamczatki w nocy ze 
środy na czwartek. 15 osób 
uważa się za zaginione. Na po
kładzie znajdowało się ponad 
130 osób. Uratowani w sta
nie hipotermii zostali prze
wiezieni do szpitali w mieście 
Magadan. 78 członków załogi 
miało rosyjskie obywatelstwo, 
pozostałe osoby to obywatele 

* Kuter rozbił się na wybrzeżu Birmy, Vanuatu, Łotwy 
Kamczatki we wschodniej Rosji i Ukrainy. (AIP) 

Islamiści zaatakowali 
uniwersytet w Kenii 
Co najmniej 14 osób zostało 
zabitych w wyniku szturmu, 
który przypuściła w czwartek 
na kampus Uniwersytetu 
Garissa grupa islamistów 
Al-Szabab. 65 osób zostało 
rannych. Napastnicy wdarli 
się na kampus przed godziną 
5.30 rano i niemal natych
miast zaczęli strzelać. Studen
ci szli wówczas na poranną 
mszę. Części z nich udało się 
zbiec i zabarykadować w bu
dynkach uczelni. (AIP) 

mmtcm 

Grecja chce wzmocnić 
stosunki z Rosją 
Sankcje nałożone na Moskwę 
przez Zachód to droga doni
kąd - powiedział we wtorek 
grecki premier Alexis Cipras. 
Zaledwie tydzień przed zapla
nowaną i budzącą kontrower
sje wizytą na Kremlu, lewico
wy przywódca opisał zachod
nie sankcje przeciwko Rosji ja
ko bezsensowne. Podkreślił, 
że jego nowy rząd będzie dą
żył do wzmocnienia więzi 
z Kremlem. (AIP) 

Druga czarna 
skrzynka odnaleziona 
Na miejscu katastrofy airbusa 
A320 w Alpach znaleziono 
drugą czarną skrzynkę. Ma 
ona zawierać dane techniczne 
samolotu linii Germanwings 
i może ujawnić, w jakim sta
nie technicznym był airbus. 
Pierwsza skrzynka została od
naleziona kilkanaście godzin 
po rozbiciu się samolotu. 
Ujawniła ona, że katastrofę ce
lowo spowodował drugi pilot 
Andreas Lubitz. AIP 

Negocjacje w sprawie 
Iranu przedłużone 
Negocjacje grupy 5+1 i Tehera
nu w Lozannie w sprawie pro
gramu nuklearnego Iranu zo
stały przedłużone do czwart
ku. Jak przekonują dyplomaci, 
rozmowy wkroczyły w końco
wy, ale najtrudniejszy etap. 
Według nich decyzja wydaje 
się bliższa niż kiedykolwiek 
przedtem. W rozmowie brali 
udział sekretarz stanu USA 
John Kerry i niemiecki mini
ster spraw zagranicznych 
Frank-Walter Steinmeier (AIP) 

nQ9KM 
Choroba przyczyną 
nieobecności Putina 
To przez problemy zdrowotne 
prezydent Rosji Władimir 
Putin ukrywał się przez 11 dni. 
Rosyjskie wojsko i służby wy
wiadowcze poinformowały 
o tym fakcie swoich amery
kańskich odpowiedników. 
Według uczestnika spotkania 
Elbe Group, złożonej z wyż
szych emerytowanych woj
skowych, krótka nieobecność 
Putina na początku marca by
ła wywołana chorobą. (AIP) 

Al-Kaida wypuściła 
z więzienia300osób 
Al-Kaida w czwartek o świcie 
zaatakowała centralne więzie
nie w Al-Mukalli na południo
wym wschodzie Jemenu. 
Dżihadyści wypuścili z cel po
nad 300 więźniów, w tym jed
nego z przywódców terrory
stycznej organizacji. Chaled 
Batarfi przebywa w więzieniu 
od czterech lat. W Jemenie 
trwa obecnie konflikt pomię
dzy organizacją Huti a koalicją 
popierającą prezydenta. (AIP) 

Rosja znów straszy 
bronią nuklearną 

Kryzys na Ukrainie sprawił, że wojna nuklearna jest bardziej 
prawdopodobna niż kiedykolwiek w ciągu ostatniego ćwierćwiecza 

BenHoyle 
redakcja@polskatimes.pl 

Grozi nam światowa wojna nu
klearna? Takie przynajmniej 
wnioski płyną z tajnego spotka
nia pomiędzy wysokimi f ikc jo-
nariuszami rosyjskiego i amery
kańskiego wywiadu. 

18 marca grupa emerytowa
nych rosyjskich generałów spot
kała się w niemieckim Torgau ze 
swoimi odpowiednikami ze Sta
nów Zjednoczonych. 

Za zamkniętymi drzwiami 
przez dwa dni Rosjanie przeka
zywali serię jawnych ostrzeżeń 
płynących wprost z Moskwy. 
Ukazały one wyraźnie, jak moc
no zagrożone stało się bezpie
czeństwo Europy w ciągu ostat
niego roku oraz jak mocno po
większyła się przepaść pomiędzy 
Kremlem a Zachodem. 

Było to spotkanie tzw. Grupy 
Elby (Elbe Group) - stowarzysze
nia powstałego tuż po zakończe
niu U wojny światowej. W nie
mieckim Torgau spotykają się 
od tego czasu emerytowani wy
socy funkcjonariusze wojska 
i wywiadów obu krajów, aby 
utrzymywać dialog amerykań-
sko-rosyjski w delikatnych kwe
stiach dotyczących bezpieczeń
stwa i wzajemnych relacji obu 
krajów. Grupa Elby spotykała się 
sześciokrotnie w ciągu ostatnich 
pięciu lat. 

» Władimir Putin często odwołuje się do nuklearnej potęgi Rosji. 
W przypadku konfliktu zagrożone byłyby USA, jak i kraje NATO 

Podczas ostatniego spotkania 
grupy jej amerykańscy członko
wie byli mocno zaskoczeni, gdy 
usłyszeli, iż rosyjscy eksperci 
od bezpieczeństwa uważają, iż 
USA zawzięło się, by zniszczyć 
Rosję. Partnerzy rosyjscy stwier
dzili, że w takim razie Rosja jest 
nie tylko uprawniona, lecz tak
że gotowa do użycia broni nukle
arnej we własnej obronie. 

Otwarta retoryka nuklearna 
coraz mocniej w ostatnich mie
siącach przenika rosyjską prze
strzeń publiczną. W ostatnio po
kazanym filmie dokumental

nym, na którym Władimir Putin 
wydaje instrukcje do zajęcia Kry
mu, słychać również, jak rozka
zuje on, by siły nuklearne Rosji 
też znajdowały się wpełnęj goto
wości. 

Putin wielokrotnie odwoły
wał się do potęgi atomowej Rosji 
od czasu wybuchu kryzysu 
na Ukrainie. W sierpniu ubiegłe
go roku podczas spotkania z gru
pą dzieci szkolnych rosyjski pre
zydent powiedział uczniom, że 
„Rosja jest jedną z czołowych po
tęg nuklearnych" i „lepiej z nami 
nie zadzierać". 

Notatki ze spotkania Grupy 
Elby pomagają zrozumieć, jakie 
myślenie kryje się za nuklearny
mi pogróżkami Moskwy. Wśród 
„kluczowych wiadomości prze
kazanych przez rosyjskich 
uczestników spotkania" znalazło 
się ostrzeżenie, że jakiekolwiek 
wojskowe ruchy Zachodu w kwe
stii Krymu spowodują odpo
wiedz Rosji, z możliwością uży
cia broni nuklearnej. „Stany Zjed
noczone powinny także zrozu
mieć, że również one będą zagro
żone" - taka jest wymowa spot
kania. 

Delegacja rosyjska w Torgau 
stwierdziła również, że jakiekol
wiek wzmacnianie sił NATO 
w państwach bałtyckich wywo
ła natychmiastowy wzrost goto
wości nuklearnej Rosji. 

Grupa wezwała obie admini
stracje do ustanowienia wojsko
wej gorącej linii. W przypadku ja
kiegoś incydentu obie strony mo
głyby szybko ustalić, co się wy
darzyło, a dowódcy sił zbrojnych 
mogliby komunikować się ze so
bą, by uniknąć rozpoczęcia przy
padkowej walki zbrojnej. 

W konkluzji po spotkaniu 
Amerykanie podkreślili, że Rosja 
próbuje zaangażować Stany Zjed
noczone do zalegitymizowania 
nowego status quo na Ukrainie. 
Amerykanie uważają nuklearne 
pogróżki Rosji za przesadzone. 
Sądzą, że Rosjanie, grożąc wojną 
nuklearną, chcą skłonić USA 
do powrotu do stołu negocjacji. 

W wypadku polskiego busa zginęły dwie osoby 

Dwie ofiary śmiertelne i sześć 
osób ciężko rannych to ostat
ni bilans wypadku drogowe
go, do którego doszło 
w środę w Chemnitz 

Sylwia Artak 
s.arlak@polskatimes.pl 

W wypadku polskiego busa, 
do którego doszło w środę o go
dzinie 21.30 na autostradzie A4 
w niemieckim Chemnitz w Sak
sonii, zginęły dwie osoby. 
Wcześniej informowano, że 

śmierć poniosła l osoba. 6 ran
nych w ciężkim stanie zostało 
przewiezionych do okolicznych 
szpitali. Ich życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. 

- Z informacji, jakie posiada
my, wynika, że w wypadku 
dwie osoby wypadły z samo
chodu i obie były reanimowa
ne - podał rzecznik Ambasady 
RP w Berlinie Jacek Biegała. 

Jak informuje TVN 24 kie
rowca samochodu przewożące
go osiem osób wpadł w poślizg 
przy gwałtownym hamowaniu 
wypadł z drogi i staranował 
znak. Zdarzyły się ze sobą trzy 
pojazdy. 

Polska ambasada w Berlinie 
informowała wcześniej na swo
im koncie na Twitterze, że ran
nych zostało 7 osób. 

Jednym ze zmarłych jest 46-
-letni pasażer. Wyleciawszy 
przez szybę, zginął na miejscu. 
Druga ofiara śmiertelna zmarła 
w czwartek rano w szpitalu. 30-
letni kierowca busa jest w cięż
kim stanie. Wszyscy pasażero
wie samochodu to mężczyźni. 

Biegli badają przyczynę wy
padku, ale dotychczas nic nie 
ustalono. Na miejsce wypadku 
udał się jeden z konsulów. Bie
gała stwierdził jedynie, że 
do tragedii mogło dojść przez 

niesprzyjające warunki atmo
sferyczne. W chwili wypadku 
padał topniejący śnieg, a na
wierzchnia bardzo szybko zro
biła się mokra. 

Rzecznik ambasady nie po
dał, z jakiego miasta wyruszył 
bus. Wiadomo jedynie, że pa
sażerowie- głównie mieszkań
cy Radomia i okolic jechali 
do Polski na święta wielkanoc
ne. 

- Pięciu mężczyzn jeszcze 
w czwartek wróci do kraju, je
den musi pozostać w szpitalu, 
jednak jego życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo - dodał 
rzecznik. • 
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- Ksiądz Karol Wojtyła 
powiedział przed laty do mojej 
matki: Nie wahaj się - opowiada 
dr Bujnowski. I tak mały Tadzilc, 
choć ciężko chory, trafił 
do swojej rodziny zastępczej 

[ str. 15 ] 

Papież Franciszek 
zaskoczył ludzi. 
Oznajmił, że jego 
pontyfikat będzie 
krótki, potrwa 
cztery, pięć lat 

Droga krzyżo
wa w Jerozoli
mie. W Wielki 
Piątek przyby
wają tu tysiące 
wiernych 

| [str. 16] [ str. 18] 
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Bez świadomego wejścia w liturgię zos 
Rozmowa 

Ksiądz Krzysztof 
Zadarko, biskup porno 
cniczy w diecezji 
koszalińsko-
kołobrzeskiej mówi o 
świętach i nie tylko. -
Dziś widać wyraźnie, 
że Polacy rozminęli się 
z nauczeniem Jana 
Pawła II - ocenia 
Piotr Połechoński 
piotr.polechonski@gk24.pl 

Czy Polacy wierzą w zmartwychwstanie? 
Wierzą. 

To dlaczego podczas świąt wielkanocnych są 
tacy ponurzy? Przecież to radosne święta, 
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, światła 
nad ciemnością. Tymczasem rzadko widać, 
aby ktoś się specjalnie z tego powodu cie
szył. Wielkanocne uroczystości w kościele są 
pozbawione wielkiej radości, a ludzie, którzy 
w nich uczestniczą, są zazwyczaj smutni. To 
może jednak większość z nas w to zmar
twychwstanie nie wierzy? 

O jakich uroczystościach pan mówi? 

0 Triduum Paschalnym, mszy rezurekcyjnej, 
czy nawet klasycznych mszach w święta. 

Myślę, że to, to kwestia pewnego po
działu, który istnieje w świadomości pol
skiego społeczeństwa, w związku z czasem 
świątecznym: podziału na Wielkanoc 
1 na Zmartwychwstanie. Wielkanoc to dla 
wielu z nas głównie obrzędowość, znane 
wszystkim zwyczaje i tradycja, a zapewne 
i element nadejścia wiosny, czyli general
nie zwycięstwa czegoś dobrego i świętego 
nad czymś złym i grzesznym. Daleki był
bym jednak od stwierdzenia, że ci wszyscy, 
których zbyt mocno pochłania zewnętrz
na, zwyczajowa forma tych świąt, nie wie
rzą w zmartwychwstanie. Ja to nazwałbym 
pewnym rodzajem zagubienia, nie zaś nie
wiary. 

Ita właśnie WieBcanoc.zagubk)nydi wiernych, 
wypiera przeżyte we właśdwy sposób zmar
twychwstanie? 

Faktycznie, można dostrzec, że tej Wiel
kanocy jest więcej niż zmartwychwstania. 
Ale proszę też pamiętać, że słowo Wielka
noc zawiera w sobie prawdę dla wszystkich 
jasną, że Jezus Chrystus powstał z mar
twych w nocy, która jest wielka. Stąd coraz 
częściej w polskich kościołach, z soboty 
na niedzielę, mamy liturgię Zmartwychw
stania Pańskiego. I to jest ten najwłaściw
szy czas, kiedy świętujemy zwycięstwo ży
cia nad śmiercią, łaski nad grzechem. Bez 
świadomego wejścia w tę liturgię pozosta 
niemy tylko w tej sferze obrzędowości, któ
ra jako uzupełnienie, dodatek do święta 
Zmartwychwstania Pańskiego, jest czymś 
dobrym, pięknym i potrzebnym. Ale, gdy 

• - Chcesz właściwie przygotować się do świąt Wielkanocnych? Potraktuj poważnie czas Wielkiego Postu - mówi ksiądz biskup Krzysztof Zadarko 

cała nasza uwaga zostanie w tych dniach 
pochłonięta przez świąteczne śniadanie, 
święconkę, oblewanie się wodą, czy pró
bowanie kolejnych ciast, to czekają nas 
święta bez prawd wiary, czyli coś, co nie 
ma głębszego sensu religijnego. Łatwo wte
dy o zabobon i dewocję. 

Ale wielu osobom takie święta w zupełnoś
ci wystarczają. A innym może i nie wystar
czają, ale są tak zabiegani, że gdy przychodzą 
święta to co prawda codzienne napięde z nkh 
schodzi, ale nie potrafią już przeżyć świąt 
właściwie, czyli w duchowym wymiarze. 

To prawda. Jest to dla nas, kapłanów 
powodem do wielkiego niedosytu. Stąd 
też, wracając do pańskiego wcześniejsze
go pytania, tak bardzo brakuje podczas 
świąt Wielkanocnych świadomej radości. 
Radość i optymizm powinny być widocz
ne na każdym kroku. Tego się nie dokleja 
do twarzy, nie kupuje w markecie, lecz 
otrzymuje od Boga. Oczywiście, musimy 
pamiętać, że czas Wielkanocy, to także 
wcześniej cierpienie, krzyż i śmierć Jezu
sa. Ten element pasyjny jest bardzo moc
no zakorzeniony w mentalności Polaków 
i to jeszcze od czasów zaborów, gdy Polska 
była porównywana do „Chrystusa naro
dów". To trochę nasza historia spowodo
wała też, że dziś tak mocno akcentujemy 
tę emocjonalność krzyża i cierpienia, 
a za mało radości ze zwycięstwa, jakim jest 
zmartwychwstanie, jaką daje wiara. Wte
dy pasyjność łączona z wiarą w pewność 

zwycięstwa dawały siłę. Czy to można 
zmienić? Na pewno, ale to wymaga pracy. 
Nie można wydać dekretu do wiernych 
„ok, kochani, teraz się radujmy". Są już 
pewne grupy wiernych, które inaczej roz
kładają akcenty, ale musimy sobie wszyscy 
dać trochę więcej czasu. Nie zapominaj
my też o jednej, kluczowej wręcz zasadzie: 
chcesz właściwie duchowo przygotować 
się do świąt Wielkanocnych? Potraktuj po
ważnie czas Wielkiego Postu. Bo innej dro
gi na skróty niema. 

Tegoroczne święta przypadły na szczególny 
czas. Oto wczoraj minęła 10. rocznica śmierci 
Jana Pawła II. po raz pierwszy obchodzona, 
gdy polski papież jest już świętym. Pamięta 
ksiądz biskup tę ogólnonarodową jedność 
oraz poczucie niezwykłej wspólnoty, która 
wybuchła po śmierci polskiego papieża? Dziś 
niewiele z niej zostało. Czy czeka nas kac mo
ralny? Czy zawiedliśmy Jana Pawła II? Obiecy
waliśmy. że będziemy lepsi. 

Na to pytanie każdy z nas musi odpo
wiedzieć przede wszystkim sam sobie, in
dywidualnie. A co do kaca moralnego, 
o którym pan wspomina, to wielu ludzi, 
którzy obserwują to, co dziś się dzieje w ży
ciu politycznym, czy publicznym, faktycz
nie takiego kaca może odczuwać. To, co 
widzimy, te kłótnie odzierające ludzi 
z godności, tak bardzo kłóci się z tym, co 
przeżywaliśmy, gdy odchodził od nas Jan 
Paweł II. Po tej dekadzie, która minęła 
od tego czasu można powiedzieć, że jako 

P Biskup dr 
Krzysztof 
Zadarto 
Krzysztof 

Zadarko urodził się 2 
września 1960 r. 
w Słupsku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 25 
maja 1986 r. z rąk bp. 
Tadeusza Werno. 
W latach 1986-87 
i 1990-91 był wikariu
szem w parafii kate
dralnej w Koszalinie. 
Pełnił też funkcję pre
fekta w Wyższym Se
minarium Duchow
nym w Koszalinie (w 
latach 1991-1994), dy
rektora diecezjalnej 
koszalińskiej rozgłośni 
radiowej (w latach 
1992-1994), dyrektora 
Wydziału Duszpaster
skiego Kurii Biskupiej 
w Koszalinie ( w  latach 
1995-2007) i rzeczni
ka prasowego kurii bi
skupiej ( w  latach 
2005-2007). W so
botę 25 kwietnia 
2009 roku, w kate
drze koszalińskiej 
ogodz. 11.00 przyjął 
święcenia biskupie. 

naród nie zrozumieliśmy go, że wyrzuty 
sumienia z tego powodu, jeżeli ktoś je od
czuwa, są jak najbardziej uzasadnione. Jan 
Paweł n tak bardzo w tym, co mówił starał 
się pokazać pewne przyjazne współistnie
nie pomiędzy Kościołem, a demokratycz
nym państwem. Szczególnie takim pań
stwem jak Polska, w historii którego Koś
ciół tak mocno zaznaczył swoją obecność. 
Proszę mnie dobrze zrozumieć: tu nie cho
dzi o jakiekolwiek przywileje dla Kościoła. 
Papież mówił o czymś innym. 0 tym, że nie 
można z przestrzeni publicznej wyrzucać 
Kościoła. Że jego silnie zaakcentowana 
obecność to nie jest żadne państwo wyzna
niowe, ale jest prawem katolików do gło
szenia swojej wiary i akcentowania swojej 
tożsamości. I pewnie, gdy patrzył jak jest 
w swojej ojczyźnie przyjmowany, na te 
msze święte pod gołym niebem z wielomi
lionowymi rzeszami wiernych, mógł my
śleć, że dla wszystkich to jest jasne i oczy
wiste,. Niestety, dziś widać wyraźnie, że ro
zminęliśmy się z jego nauczaniem. Wszę
dzie mamy pomniki papieża, a nie chce
my pamiętać o tym, co do nas mówił. 

Pewnie nie ucieszyłyby go wieści z Polski, że 
oto powstała tu inicjatywa wyprowadzenia 
retigH z e  szkół, a wielu katolików otwarcie mó
wi, że nie zgadza się z tym. co w kwestii me
tody invitro głosi Kościół. Czy na przykład 
posłom, którzy poprą nie akceptowaną przez 
Kościół ustawę o in vitro grozi ekskomunika? 
Podpisanie przygotowanej przez PO ustawy 
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taniemy tylko w sferze obrzędowości 
zapowiada prezydent Komorowski, który 
przecież często podkreśla swój katolicyzm. 

Bez wątpienia to nie jest dobry projekt, 
bo jest zbyt liberalny jeżeli chodzi o postę
powanie z niewykorzystanymi zarodka
mi, atu jest istota całej sprawy. Tutaj też 
chciałbym zwrócić uwagę na ważną rzecz, 
która często gdzieś umyka. Spór jaki w tej 
sprawie toczy Kościół głównie ma charak
ter medyczny, my przedstawiamy argu
menty przede wszystkim natury naukowej, 
a nie konfesyjnej. Niestety, często w me
diach te proporcje są odwrócone. Co do po
słów - katolików i prezydenta, którzy de
klarują, że taką ustawę poprą to ja mogę 
powiedzieć tylko tyle: zostawiam to osą
dowi ich sumień i Panu Bogu. Stanowisko 
Episkopatu jest jasne i proste: katolik, na
wet jeśli jest posłem lub prezydentem, nie 
może przykładać ręki do zła. Jeżeli ich sło
wa i decyzje pokazują, że zrywają ze spo
łeczną nauką Kościoła to trudno mi zaglą
dać do ich sumień. To też jest dramat i do
maga się wyjaśnień, żeby uniknąć zgorsze
nia i zamętu. Wtedy moja rola, rola Kościo
ła jest taka, aby głośno i wyraźnie powie
dzieć o zasadach, jakich katolik powinien 
się trzymać w tej kwestii. I tak się dzieje. 
A co do lekcji religii to intencje tych, którzy 
chcą ją wyprowadzić ze szkół są oczywi
ste. Tutaj chodzi nie tyle o samą naukę re
ligii, ale o to, o czym już wspominałem, 
czyli o całkowite usunięcie Kościoła z prze
strzeni publicznej. A to już oznacza nieu
chronny konflikt, bo istotą Kościoła jest je-

Tu nie chodzi tylko 
o samo usunięcie 
religii ze szkół. Tu 
chodzi o próbę 
usunięcia Kościoła 
z przestrzeni 
publicznej 

go misyjność. Chrystus powiedział „Idź
cie i nauczajcie wszystkie narody". I z te
go zadania Kościół nie może zrezygnować 
i nie zrezygnuje. Zwłaszcza, że po tych 25-
latach możemy śmiało powiedzieć, że re
ligia w szkołach się sprawdziła. Rzecz jas
na nie wszystko działa tak jak działać po
winno, nie ustrzeżono się wielu błędów, 
ale nikt mi nie powie, że lekcje religii na
mawiają do złego, że człowiek staje się gor
szy. Uważam, że staje się lepszy. Ktoś po
wie, że często taka religia to pierwszy 
i ostatni kontakt z Kościołem, że za lekcja

mi religii nie idzie trwałe zaangażowanie 
się w wiarę. To prawda, tak się zdarza. Ale 
przyczyną tego jest to, że ci sami rodzice, 
którzy wysyłają dziecko na religię w szko
le, w domu żyją tak, jakby byli ludźmi nie
wierzącymi. Innymi słowy prawdopodo
bieństwo, ze skoro rodzice spraw wiary nie 
traktują poważnie to tak samo będą postę
pować ich dzieci jest bardzo duże. Dlatego 
musimy na nowo ewangelizować ludzi do
rosłych, co już się dzieje. 

Jak już wspomnieliśmy część katolików oce
nia in vitro zupełnie inaczej niż Kościół. I tak 
się dzieje w wielu innych kwestiach, gdy bi
skupi mówią swoje.a wierni swoje. Często też 
sami przedstawiciele Kościoła oceniają róż
ne rzeczy w różny sposób. Czasami trudno 
uwierzyć, że tak różniące się opinie pocho
dzą od reprezentatów tego samego Kościoła. 
Co innego mówi ksiądz Adam Boniecki, co 
innego można usłyszeć w Radki Maryja, a jesz
cze co innego można przeczytać w liście pa
sterskim przygotowanym przez Episkopat. 
Czy to, oznacza, że Kościół jest podzielony? 

Że jest w kryzysie? Kogo zwykły katolik ma 
słuchać? 

Przede wszystkim trzeba słuchać 
Ewangelii. Ale faktycznie ma pan rację, że 
takie odczucie wśród katolików, o którym 
pan mówi, występuje. No cóż, musimy się 
nauczyć, że w sprawach społecznych, pub
licznych katolicy mogą mieć, i mają, różne 
poglądy. Pamiętajmy też, że słowo kryzys 
po grecku oznacza coś z rozcięcia jabłka 

PS. wyznacza 
się datę Wiel
kanocy 
Wielkanoc to 

święto ruchome. A to 
oznacza, że jego data 
przypada (w zależnoś
ci od roku) najwcześ
niej 22 marca, a naj
później 25 kwietnia. 
Datę Wielkanocy usta
lono na pierwszą nie
dzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księ
życa. Dlaczego przyję
to taki właśnie klucz? 
Odpowiedź jest bar
dzo prosta: miało to 
odpowiadać dacie 14 
nisan z kalendarza he
brajskiego, która 
oznaczała początek 
żydowskiego święta 
Paschy. 
Od daty Wielkanocy 
zależą daty większości 
ruchomych świąt 
chrześcijańskich i ka
tolickich, m.in.: Środy 
Popielcowej, Triduum 
Paschalnego, Wnie
bowstąpienia Pańskie
go, Zesłania Ducha 
Świętego, Bożego Cia
ła. 

na pół, czyli odsłonięcie tego, co jest 
w środku. 

Można więc powiedzieć, że Kościół jest 
w kryzysie od dwóch tysięcy lat, bo prze
cież przez całą jego historię to jabłko jest 
rozcinane, aby pewne rzeczy zmienić, uno
wocześnić, a także naprawić. A taki proces 
siłą rzeczy oznacza różne pomysły i różne 
zdania. I dopóki nie istnieje niebezpie
czeństwo zakwestionowania prawd wiary 
i zasad życia moralnego, to takie różnice 
nie są tak wielkim problemem. Powiem 
więcej: one są czymś naturalnym. Jednak 
w przypadku metody in vitro zasady mo
ralne, na których zbudowano naszą cywi
lizację, zostały mocno naruszone, a na to 
zgodzić się już nie możemy. Tutaj kończy 
się przestrzeń na kompromis, a zaczyna 
obowiązywać piąte przykazanie „Nie zabi
jaj". Nie zabijaj od zarania życia człowieka 
po jego naturalną śmierć. 

Czego ksiądz biskup życzyłby naszym Czy
telnikom tuż przed świętami Wielkanocny
mi? 

Chciałbym życzyć Czytelnikom, ale tak
że dziennikarzom „Głosu", aby cenili 
prawdziwe słowo. Aby „Głos" nie tylko in
formował o tym, co się dookoła nas dzieje, 
ale także wspólnie właśnie z Czytelnikami 
tworzył społeczność z pasją poszukiwania 
prawdy, by nie poddać się komercji. Wiary 
w zwycięstwo Dobra, a chrześcijanom 
odwagi w wyznawaniu tego. # 
O® 
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Ostatni dzień Jezusa. Czy można Go b 
Być może, gdyby uczniowie nie zawiedli Jezusa 
z Nazaretu, mógłby uniknąć ukrzyżowania. 
Zeznania obalające słowa świadków oskarżenia 
miały szansę uniewinnić sądzonego Chrystusa 

Religia 

Włodzimierz Knap 
Włodzimierz .knpa@polskapress.pl 

Z a życia Jezusa napisano 
o Nim tylko te słowa: „Król 
Żydowski" lub to samo, lecz 
nieco szerzej: „Jezus Naza
rejczyk, Król Żydowski". Ka
zał je umieścić na tabliczce -

powleczonej białą farbą - Poncjusz Piłat. 
Z nią, zawieszoną u szyi, szedł na Golgotę 
Jeszua, bo tak nazywano Jezusa w Jego oj
czystym języku. Tak wołała na Niego Mat
ka... Potem tabliczkę tę przybito na krzyżu. 

Inskrypcja była sporządzona po hebraj-
sku, grecku i łacinie. Ponieważ Piłat w ten 
sposób chciał oznajmić arcykapłanom, z Kaj
faszem na czele, że to on wygrał, oszukał ich. 
Namiestnik rzymski triumfował, bo w za
mian za skazanie na śmierć nic dla niego nie-
znaczącego „człowieczka", bo co najwyżej 
kimś takim był dla niego Jezus, oni złożyli 
akt poddaństwa cezarowi, którym był wów
czas Tyberiusz. Arcykapłani chyba zrozu
mieli, że Piłat, mało znaczący urzędnik rzym
ski, bo nawet imię jego nie zachowało się (je
dynie nazwisko i przydomek, a Rzymianie 
używali także imienia), wystrychnął ich 
na dudka. Próbowali zmienić napis, ale na
miestnik zareagował ostro: „Com napisał, 
napisałem". 

Czas Paschy 
Kiedy Jeszua z Nazaretu umierał, w Jerozo
limie panował wielki ruch. Był czas Paschy. 
Kończono w gorączkowym pośpiechu przy
gotowania do wieczerzy paschalnej. Ta róż
niła się od zwykłej uczty m.in. potrawami. 
Obowiązkowy był bowiem niekwaszony 
chleb (maca), gorzkie zioła i baranek paschal
ny. Z tym ostatnim wiązał się pewien prob
lem, bo według Księgi Wyjścia musiał być to 
jednoroczny samiec, jagnię lub koźlę. 
Przy założeniu, że świętujących było wów
czas w Jerozolimie około 150 tys., a wspól
nota w czasie wieczerzy wynosiła przecięt
nie 10 osób, to trzeba było zabić ok. 15 tys. 
jagniąt, a potem je upiec. I to przed zacho
dem słońca. Gdy zatem umierał Jezus 
na krzyżu, jego współbracia, również w wie
rze, byli zajęci wypełnianiem obowiązków 
religijnych. Rok wcześniej przygotowywa
niem Paschy zajęty był Jezus. 

Ostatnia wieczerza 
Dzień wcześniej spożył ostatni posiłek z ucz
niami. Spróbujmy prześledzić, jak wyglądał 
Jego ostatni dzień. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że według hebrajskiej rachu
by czasu, do teraz obowiązującej w Izraelu, 
piątek zaczyna się tam już w czwartek po za
chodzie słońca około godziny 18, a kończy 
24 godziny później, wraz z pojawieniem się 
Gwiazdy Wieczornej. 

Choć w całych dziejach ludzkości nie by
ło słynniejszego posiłku, to nie wiemy, gdzie 

dokładnie doszło do Ostatniej Wieczerzy, 
w którym domu. Sala była duża, na górze, za
opatrzona w poduszki. Tyle informacji prze
kazali nam ewangeliści. Stoły były niskie, a Je
zus z uczniami i swoimi zwolennikami za
pewne jedli i pili, jak to było w zwyczaju, 
w pozycji półleżącej. Przypomnijmy, że 
uczestnicy wieczerzy byli wyłącznie Żydami. 

W czasie jej trwania wyszedł Judasz. Kim 
był i dlaczego wydał Jezusa, jest nadał za
gadką. Z ewangelistów tylko Łukasz nazwał 
go zdrajcą. Jezus powiedział o nim, że „było
by lepiej dlategoczłowieka, gdyby się nie na
rodził". Straszne słowa. Ale nie dajmy się 
zwieść i jednostronnie ich nie interpretujmy. 
Ks. prof. Jerzy Chmiel, niezwykle przenikli
wy biblista, nie zna odpowiedzi na pytanie 
o motywy czynu Judasza. - Sam chciałbym 
to wiedzieć - przyznaje. Postępowanie Juda
sza to temat sam w sobie. Daniel Rops, fran
cuski historyk i pisarz, sugeruje, że powo
dem zdrady mogła być zawiedziona miłość 
do Jezusa. - Nie można i tego wykluczyć -
twierdzi ks. prof. Jerzy Chmiel. 

WGetsemani 
Jezus po posiłku razem z uczniami wyszedł 
do Getsemani, miejsca na stoku Góry Oliw
nej. Tam modlił się. Nic nie wiemy o tej mod
litwie, bo Chrystus modlił się sam, gdyż resz
ta uczniów pozasypiała. To, co przekazali 
nam z tamtej dramatycznej nocy ewangeliś
ci, odzwierciedla modlitwę pierwszych 
chrześcijan. Tak uważa m.in. Hans Urs von 
Balthasar, genialny katolicki teolog. Chrześ
cijanie, dla których Jezus to Bóg, nie mogą 
uciec od innej prawdy. Mianowicie: kiedy 
modlił się w Getsemani, cały drżał, bał się. 
Kropelki krwi ściekać miały z Jego ciała. Nie 
zapominajmy, że to był młody człowiek, któ
ry chciał żyć. Bał się męki. 

Zadaniem Judasza było wskazanie Jezu
sa, by ci, którzy przyszli po Niego, mogli Go 
łatwo ująć. Najpewniej znakiem rozpoznaw
czym był pocałunek stanowiący tradycyjną 
formę powitania wśród Żydów. - Ówcześni 
Żydzi nosili brody i trudniej było poznać ko
goś w ciemności - mówi ks. prof. Chmiel. -
Wyobrażam sobie tę scenę następująco: Ju
dasz podszedł do Jezusa i delikatnie pocało
wał go w koniec brody, co zwyczajowo sta
nowiło oznakę szacunku. W tym przypadku 
był to znak dla tych, którzy mieli pojmać 
Chrystusa. Odrębną sprawą jest to, czy zdra
da Judasza była potrzebna, by Jezus doko
nał dzieła odkupienia świata. 

Co się działo z Jezusem po pojmaniu Go 
przez oddział policji służącej Radzie Starszej? 
Ewangelie synoptyczne różnią się i tutaj 
z Ewangelią św. Jana. Piszą, że Jezus został 
zaprowadzony do domu urzędującego arcy
kapłana Kajfasza. Tam na nocnym posiedze
niu zebrała się 71-osobowa Wysoka Rada, 
zwana Sanhedrynem, by odbyć sąd nad Je
zusem. Według Jana Chrystusa zaprowadzo
no najpierw przed oblicze dawnego arcyka
płana Annasza. Po wstępnym przesłuchaniu 
Annasz odesłał Jezusa do Kajfasza. 

Od Annasza d o  Piłata 
„I zaprowadzili Jezusa do arcykapłana. 
I schodzą się tam wszyscy arcykapłani i star

• Obraz Antonia Ciseri Jezus przed Piłatem" 

-Tekst powstał 
zarówno w opar

ciu o literaturę doty
czącą Męki Jezusa, jak 
i dzięki rozmowom, 
w różnym czasie, 
z wieloma ludźmi, któ
rym w tym miejscu 
chciałbym podzięko
wać, choć część z nich 
już nie żyje. To przede 
wszystkim: prof. Anna 
Świderkówna, prof. 
EwaWipszycka.ks. 
prof Jerzy Chmiel, 

prof. Kazimierz Baran, 
ks. prof. Roman Bo
gacz, dr Paulina Świę
cicka, dr Józef Cezary 
Kałużny, ks. dr Lucjan 
Bielas. 

-Dziś chrześcijanie 
po lekturze opisu Męki 
Pańskiej stoją z reguły 
werbalnie po stronie 
Jezusa. Jego przeciw
ników potępiają. Nale
ży jednakże uświado
mić sobie, że często 
w swoim życiu tak na
prawdę stoimy 
po stronie Wysokiej 
Rady czy Piłata. 

-Ttzeba jednak pa-
mięta^że konflikt 
między Jezusem i jego 
przeciwnikami był głę
boki. Jezus chciał ta
kich zmian, na które, 
jak dowodzi historia 
i teraźniejszość, ludzie 
w praktyce nie godzą 
się. 

si oraz uczeni w Piśmie" - pisze ewangelista 
Marek. W ten sposób św. Marek precyzyjnie 
wymienia trzy grupy, z których składa się 
Wysoka Rada (Sanhedryn). Do pierwszej na
leżał urzędujący arcykapłan, byli arcykapła
ni oraz osoby piastujące ważne urzędy świą
tynne. Druga grupa to starsi, a ci pochodzili 
z najbardziej wpływowych świeckich rodów 
w Izraelu. Dwie pierwsze frakcje to byli prze
de wszystkim saduceusze. Trzecią stanowi
li uczeni w Piśmie, z reguły faryzeusze. Po
nieważ Sanhedryn był nie tylko organem ad
ministracyjnym, lecz również sądowniczym, 
a decyzje sądowe były wówczas niemal zaw
sze decyzjami religijnymi, co wymagało wie
dzy w zakresie Pisma, to wpływ faryzeuszy 
był znaczny. 

Proces Jezusa odbywał się najpierw wed
ług żydowskiej procedury sądowej. Potem 
rzymskiej: przed Piłatem. Oba postępowa
nia różniły się od siebie. W rzymskim kluczo
we znaczenie miało przesłuchanie oskarżo
nego. Dla Żydów najważniejsi byli świadko
wie, zarówno obrony, jak i oskarżenia. Istot
ne w przypadku postępowania żydowskie
go było to, że zeznania świadków musiały 
być zgodne ze sobą co do szczegółów. 
W przeciwnym razie były nieważne. 

Ewangelista Marek nie mówi nic, by 
w trakcie postępowania przed Wysoką Radą 
świadkowie zeznawali na korzyść Jezusa. 
Najpewniej nie było wśród nich osoby życz
liwej Jezusowi. Uczniowie uciekli, a Piotr wy
parł się Mistrza. Być może, gdyby uczniowie 
nie zawiedli, czyli przed Sanhedrynem zło
żyli zeznania broniące Jezusa, obalające sło
wa świadków oskarżenia, wtedy Wysoka Ra
da nie miałaby innego wyjścia, niż uniewin
nić Go. Marek relacjonuje przecież, że zezna
nia świadków oskarżenia nie były zgodne. 
W efekcie proces utknął w martwym punk
cie. 

W takiej sytuacji Kajfasz kazał wprowa
dzić Jezusa. Zgodnie z procedurą streszczo
no Mu wypowiedzi świadków. Nie odniósł 
się do nich. Nie odpowiedział też na pytania 
członków Sanhedrynu. Kajfasz z braku prze
konujących dowodów winy Jezusa zdecy

dował się na radykalne rozwiązanie. Zapy
tał Go: „Czy ty jesteś Mesjaszem?". Jezus od
powiedział: , J a  jestem". 

To wyznanie dla Kajfasza i członków San
hedrynu było bluźnierstwem zasługuj ącym 
na śmierć. O co zresztą oskarżyli Żydzi swo
jego rodaka? O zwodzenie ludu i bluźnier-
stwo. „Zwodzenie ludu" w praktyce ozna
czało nieprzestrzeganie Prawa i grożenie 
Świątyni. Obydwa czyny były traktowane ja
ko bluźnierstwo. Za nie kara była jedna: 
śmierć. 

Po decyzji Sanhedrynu Jezus został zwią
zany i w piątek rano doprowadzony przed Pi
łata, rzymskiego namiestnika. Tam zaczął 
się drugi proces, tym razem toczony zgod
nie z rzymskimi regułami postępowania. 

Dlaczego Chrystus dwukrotnie był są
dzony? Ponieważ Rzymianie odebrali Żydom 
prawo egzekwowania kary śmierci. Wyjąt
kiem było bezprawne wtargnięcie do świąty
ni. Gdyby Żydzi posiadali wówczas możli
wość egzekwowania kary najwyższej, Jezus 
zostałby ukamienowany. 

Przekazanie Jezusa Piłatowi świadczyło 
o tym, że Żydzi uważają, iż zasługuje na ka
rę śmierci. Za bluźnierstwo i zwodzenie tłu
mu. Ale namiestnik rzymski, sprawujący 
urząd sędziego, nie mógł skazać Żyda 
za przekroczenie żydowskich przepisów re
ligijnych. Członkowie Sanhedrynu dosko
nale zdawali sobie sprawę, że Piłatowi 
do skazania Jezusa na śmierć nie wystarczy 
zarzut bluźnierstwa i zwodzenia ludu. Wy
soka Rada zrobiła więc z Niego politycznego 
przywódcę, podżegacza przeciw Rzymowi. 
Zbitka „Mesjasz-król" w czasach Jezusa by
ła tożsama z „antyrzymskim buntowni
kiem", a władza rzymska z całą siłą i brutal
nością reagowała nawet na pogłoskę o bun
cie. Jezus nie podburzał narodu, nie odwo
dził od płacenia podatków cesarzowi i nie 
podawał się za Mesjasza-króla, a o popełnie
nie takich czynów obwiniano Go przed Piła
tem. Piłat zwlekał z przyjęciem oskarżenia. 
Dla niego, rzymskiego legalisty, urzędnika, 
żydowskie zarzuty wobec Chrystusa były 
słabo udokumentowane. Piłat z pewnością 
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ło uratować przed śmiercią? 
szybko pojął, że Jezus nie jest buntownikiem. 
Może chciał zwrócić Mu wolność. Nie mógł 
jednak tak po prostu uwolnić Go, bo oskar
żenie o rebelię polityczną było zbyt poważ
ne. 

Znalazł więc furtkę, która najpewniej mia
ła pomóc zwrócić wolność Jezusowi. Ode
słał Go do Heroda Antypasa, syna Heroda 
Wielkiego, tłumacząc to tym, że Jezus tery
torialnie podlega Antypasowi (władcy 
Galilei), który przebywał w Jerozolimie z oka
zji święta Paschy. Problem z badaniem Chry
stusa przez Heroda polega na tym, że o tym 
fakcie mówi tylko św. Łukasz. 

Piłat może liczył na to, że Herod pomoże 
mu ułaskawić Jezusa. Przedstawił Go jako 
kandydata do amnestii. Żydzi z okazji świę
ta Paschy dostali przywilej: mogli wskazać 
jednego więźnia, a przedstawiciel Rzymu 
musiał go uwolnić. Piłat postanowił dać Ży
dom wybór: mogą uwolnić Jezusa albo 
Barabasza. Historycy i bibliści uważają, że 
winą Barabasza i kilku jego kolegów był naj
pewniej udział w napadzie przeciwko gru
pie Rzymian zakończonym zabiciem kogoś 
z grona ówczesnych „panów świata". Sw. 
Marek daje do zrozumienia, że Barabasz nie 
był głównym sprawcą, lecz raczej współs
prawcą mordu. Jeżeli Piłat nie miał zamia
ru skazywać na śmierć Jezusa, to popełnił 
błąd, wystawiając go jako alternatywę dla 
Barabasza. Dlaczego? Bo tym samym uznał 
Chrystusa za winnego i odebrał sobie prawo 
uwolnienia Go na drodze rozstrzygnięcia 
procesowego. Piłatowi zatem, gdy przywód

cy żydowscy wymogli, by lud zażądał uwol
nienia Barabasza, pozostało wypowiedzieć 
zwyczajową formułę: Ibis in crucem" („Pój
dziesz na krzyż"). Jezus został skazany jako 
przestępca polityczny. 

Męka 
Rzymianie uznawali śmierć na krzyżu za tak 
straszliwą i hańbiącą, że nie wolno na nią by
ło skazać Rzymian. Jak bardzo śmierć krzy
żowa budziła przerażenie i wstręt u ludzi an
tyku, pokazuje pośrednio grecki pisarz 
Lukian, który zaproponował, aby wykreślić 
z alfabetu literę „T". 
Ukrzyżowanie - zgodnie z rzymskim zwy
czajem - poprzedzało biczowanie. Również 
Jezus został wychłostany przez rzymskich 
żołnierzy. Zwykle biczowanie traktuje się 
marginalnie przy okazji Męki. Abyła to kara 
wyjątkowo okrutna. Zdarzało się, że skaza
ni nie przeżywali biczowania. Uderzenia po
wodowały, że na wierzch wychodziły 
wnętrzności. 

Skazańcy na miejsce kaźni nieśli po
przeczną belkę. Za belkę pionową służyły 
słupy, wbite na miejscu kaźni w ziemię. Ska
zanego kładziono na ziemi i przybijano 
do belki poprzecznej z rozpostartymi ramio
nami. Następnie wciągano go wraz z belką 
na wbity słup. Obie części krzyża łączono, 
a zwisającemu skazańcowi przybijano gwoź
dziami stopy do belki (stosowano gwoździe 
o długości 11,5 cm). 

Jezus umarł na krzyżu, który ustawiony 
był na pagórku o nazwie Golgota, czyli Miej-

Piłat może szukał 
wyjścia, b y  uwolnić 
Jezusa. Nie robił 
tego ze względu 
na Niego, lecz 
z chęci utarcia nosa 
elicie żydowskiej 

sce Czaszki. Z opisu św. Marka wynika, że 
około godziny trzeciej czasu jerozolimskiego 
Jezus został przybity do krzyża. Po sześciu 
godzinach męki umarł. 

Ostatnie chwile 
Według relacji św. Marka i św. Mateusza 
Chrystus przed śmiercią modlił się wstrzą
sającymi słowami z Psalmu 22: „Mój Boże, 
mój Boże, czemuś mnie opuścił?". Łukasz 
natomiast przypisuje Mu ostatnie słowa 
z Psalmu 31: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję du
cha mego". Jan pisze krótko: „Dokonało 

się". Egzegeci od dziesiątków lat spierają się, 
co faktycznie powiedział Jezus. Większość 
z nich radzi wierzyć św. Markowi, przypo
minając, że w dalszej części Psalmu 22 są sło
wa: „iy jesteś moim Bogiem". Chrystus był 
jednak za słaby, by dojść do nich. 

To, że Jezus umarł już po 6 godzinach, 
może dziwić, ponieważ zwykle agonia 
na krzyżu trwała dłużej, nawet kilka dni. 
W większości wypadków bezpośrednią 
przyczyną śmierci było uduszenie. Skaza
niec, gdy opadał z sił, całym ciężarem cia
ła wisiał na rękach. To musiało w krótkim 
czasie prowadzić do braku powietrza. Okru
cieństwo kary na krzyżu potęgowało także 
to, że skazaniec miał nogi przybite do bel
ki. To pozwalało mu podciągać się, gdy bra
kowało tchu. Taka straszliwa sekwencja 
opadania i podnoszenia powtarzała się raz 
po raz. Jeśli chciano, by ukrzyżowany 
umarł, łamano mu kości nóg. Wtedy opa
dał, dusił się, lecz nie był w stanie podciąg
nąć się. Według Jana buntownikom ukrzy
żowanym razem z Jezusem połamano koś
ci nóg. 

Straszliwą karą dodatkową było to, że z re
guły odmawiano pochówku skazanym. Cia
ła na krzyżu wisiały dopóty, dopóki nie zo
stały zjedzone przez ptaki. 

Jezus został złożony - jak twierdzą dzi
siaj specjaliści - do grobu znajdującego się 
blisko Golgoty, wykutego na jednym z pię
ter skały ciągnącej się w zamkniętych kamie
niołomach.# 
©® 
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Święta  Zmartwychwstania Pańskiego 
to czas, kiedy na nowo budzi się życie 

napełniając nas nadzieją na lepszą przyszłość. 
Przypominamy sobie, że to co niemożliwe 
stało się możliwe. Od pokoleń płynie stąd 

dla nas siła i nauka. 

Z tej okazji pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, radosnych, 

pełnych spokoju Świąt Wielkiej Nocy. 
Niech tajemnica Zmartwychwstania niesie 

ze sobą nadzieję na lepsze życie. 
Niech te święta umocnią naszą tradycję 

i zjednoczą nasze rodziny 
przy wielkanocnym stole. 

Życzę, abyśmy w tym szczególnym czasie 
odnaleźli to, co nas łączy 

i to co buduje. 

*1 6 *  
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Proces Jezusa, 
czyli polityka 
w dawnej Judei 
Chrystus ze swoją rewolucyjną nauką dostał się między 
ambicjonalne ciągoty Sanhedrynu, a bezwzględność rzymskich 
okupantów To nie mogło się dla Niego dobrze skończyć. 

Historia 

Lucjan Strzyga 
cedakcja@polskatimes.pl 

P isze Ewangelista Łukasz: 
„Skoro dzień nastał, zebra
ła się starszyzna ludu, ar
cykapłani i uczeni w Pi
śmie i kazali przyprowa
dzić Go przed swoją Radę. 

Rzekli: »Jeśli  Ty jesteś Mesjasz, powiedz 
nam!<<. On im odrzekł: »Jeś l i  wam po
wiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapy
tam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd 
Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej 
stronie Wszechmocy Bożej<<. Zawołali 
wszyscy: » A  zatem Ty jesteś Synem Bo-
żym?« Odpowiedział im: » W y  to mówi
cie. Jestem Nim«. A oni zawołali: » N a  co 
nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami 
przecież słyszeliśmy z ust Jego«. Tymcza
sem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigra-
wali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy 
i pytali: »Prorokuj, kto Cię uderzył«. Wie
le też innych obelg miotali przeciw Niemu". 

Rekonstrukcja polityczno-prawnych wy
darzeń sprzed dwóch tysiącleci nie jest ła
twa. Zacznijmy zatem od podstawowych 
faktów. Judea została wcielona do państwa 
rzymskiego w 6 roku po narodzeniu Chry
stusa. Rządził nią prokurator podległy lega
towi Syrii, Poncjusz Piłat, mianowany w 26 
roku przez cesarza Tyberiusza w miejsce 
Waleriusza Gratusa. Rzymianie traktowali 
układ sił w Judei dość liberalnie, ale stanow
czo: nie ingerowali w wewnętrzne spory, 
bardziej interesowały ich płacone regular
nie podatki i rekruci, wcielani stąd do za
chodnich legionów imperium. Choć już Ju
liusz Cezar, a potem Oktawian August zwol
nili Żydów od tego ostatniego obowiązku. 

Władzę wśród wiernych sprawował San
hedryn, rodzaj żydowskiej rady starszych. 
Przewodniczył mu najwyższy kapłan (no
minowany przez Rzymian), ale bez realnej 
władzy politycznej. Okupanci tolerowali go, 
bowiem zapewniał spokój wśród ludności. 
W zamian miał przywileje: mógł na przykład 
skazać na śmierć każdego cudzoziemca, któ
ry przekroczył próg świątyni. Żydzi mieli 
swój kult i jako jedyna nacja w imperium nie 
byli zobowiązani do czci o' icjalnej religii. 

Zaplecze doktrynalne Sanhedryny stano
wili kapłani lewici w służbie Świątyni (Henri 
Daniel-Rops przytacza w „Życiu codziennym 
w Palestynie w czasach Chrystusa" popular
ne w owym czasie powiedzenie, że „W Świą
tyni jest tylu kapłanów, ile kamieni w jej mu

rach") i intelektualny establishment w po
staci dwóch ugrupować - faryzeuszy i sady-
ceuszy, „gołębi" i „jastrzębi" w kwestii sto
sunku do władzy płynącej z Rzymu. 

Do tej politycznej mozaiki należy dodać 
jeszcze należy tetrarchę, czyli żydowskiego 
władcę z łaski Rzymu. W interesującym nas 
okresie tetrarchą Galilei i Perei był Herod 
Antypas, syn Heroda Wielkiego. On także 
wyposażony był w daleko idące prerogaty
wy: w 29 roku kazał uwięzić i zamordować 
proroka Jana Chrzciciela 

Czy stosunki między Rzymianami a Ży
dami układały się poprawnie? Tylko formal
nie. Podbity lub darzył najeźdźcę nienawiś
cią, którą niezręczności rzymskie tylko pod
sycały. Tak było choćby w 36 roku, gdy 
Poncjusz Piłat kazał wojsku rozpędzić piel
grzymkę, której uczestnicy chcieli wykopać 
rzekomy skarb zakopany przez Mojżesza. 
Zginęło wówczas wielu Żydów, co Henrich 
Graetz, autor monumentalnej „Historii Ży
dów" nazywa wprost „szalonym błędem, 
który miał się wkrótce zemścić". Do takiego 
świata polityczno-religijnych zależności, am
bicji i emocji wkroczył Jezus Chrystus, a kon
kretnie wjechał na ośle, w dzień, nazywany 
później przez chrześcijan Niedzielą Palmo
wą. Wydarzenia potoczyły się szybko: Jezus 
zdemolował kramy świątynnych kupców, 
czym uderzył bezpośrednio w finansowe in
teresy arcykapłana, potem powtórzył swą 
naukę o obłudzie faryzeuszy. Starszyzna po
czuła się zaniepokojona. W Wielki Czwartek 
zbrojni słudzy świątynni pojmali Go. Praw
dopodobnie - zauważył Maciej Jońca 
w „Głośnych rzymskich procesach karnych" 
- obyło się to bez pomocy Rzymian. 

Sekwencja zdarzeń przebiegała dalej na
stępująco: nad Jezusem odbyto przy rozpra
wy przed Radą Najwyższą, czyli sądem re
ligijnym i trzy rozprawy przed władzą rzym
ską. Oskarżonego stawiają więc przed An
naszem, wcześniejszym arcykapłanem, Kaj
faszem, arcykapłanem obecnym, a potem 
przed całą Radą Najwyższą, czyli Sanhedry
nem. Uznano go winnym bluźnierstwa pod
stawie słów, że jest Synem Bożym. 

' Sędziowie stawiają Jezusowi dwa pyta
nia, które mają Go skłonić do wypowiedze
nia Jego roszczenia. Jezus wysuwa jednak 
najpierw inną kwestię, która nie dotyczy je
go tożsamości, lecz tożsamości sędziów: 
„Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, i je
śli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi" 
- miał wedle Łukasza powiedzieć Jezus. 
Za pomocą tych nieco zagadkowych słów, 
które nie mają odpowiedników u św. Mar
ka i u św. Mateusza, Jezus obnaża podsta
wową wadę przesłuchania: nieuczciwość 
sędziów, którzy udają poszukiwanie odpo
wiedzi, ale w rzeczywistości już ją znają.Nie

£%Wy rok Piłata 
j r *  W żadnej Ewan
gelii nie napisano, że 
Jezus został - wedle 
rzymskiej procedury -
skazany na śmierć. 
U wszystkich czte
rech Ewangelistów 
mowa jest jedynie 
o „wydaniu" na ukrzy
żowanie. Najwyraź
niej Piłat był tak prze
rażony możliwością 
zamieszek, że zasto
sował tryb przyśpie
szony, nie dbając 
o stronę prawną 
sprawy. 

co inaczej wygląda proces przed 
Poncjuszem Piłatem. Tu pojawiły się inne 
zarzuty. Piłat oskarżył Go o podjudzanie 
do zamieszek (zakazywanie płacenia podat
ków i obwołanie się królem). Ale - co cieka
we-z braku dostatecznych dowodów Piłat 
odesłał Jezusa do Heroda, który władał 
Galileą, gdzie Chrystus się wychował i nau
czał. Ten, pragnąc uniknąć jakiejkolwiek po
litycznej zależności, ograniczył się do kpin, 
szyderstw i odesłania podsądnego z powro
tem do Rzymianina. 

O czym świadczą powyższe wydarzenia? 
Historycy wskazują na różnorodne aspekty 
„sprawy Jezusa": głębokiej niechęci Żydów 
do okupacyjnej władzy, niekonsekwencji 
w postępowaniu Piłata, który najwyraźniej 
nie przewidział konsekwencji swojego bra
ku stanowiska (wyjątkowo okrutna chłosta 
Jezusa, sprawa wypuszczenia Barabasza, 
a potem wyrok śmierci), wreszcie jawną kpi
nę z ówczesnego wymiary sprawiedliwości. 

Pisze św. Marek o Piłacie: „Wiedział bo
wiem, że arcykapłani wydali Go przez za
wiść. Ale arcykapłani podburzyli tłum, aby 
Piłat uwolnił im raczej Barabasza. A Piłat py
tał ich znowu: - Cóż więc mam uczynić 
z tym, którego nazywacie królem żydow
skim? 

A oni krzyczeli: - ukrzyżuj Go!". 
Pozostaje pytanie: czy Jezusa na śmierć 

mogli wydać Żydzi? Zapewne tak, ale tu tak
że widać aspekt polityczny wydarzeń. Sanhe
dryn nie chciał ryzykować otwartego konflik
tu z rzymianami. Ograniczył się do przesłu
chać i akcji propagandowej. Jezusa poprowa
dzili an Golgotę legioniści i to oni przybili go 
do krzyża. Ta dwuznaczna postawa Żydów 

widoczna jest zresztą we wczesnochrześci
jańskiej apologetyce, gdzie żydowscy przy
wódcy religijni przedstawieni są w czarnych 
barwach, zaś Poncjusz Piłat bywa wybielany. 

Oddajmy głos Heinrichowi Graetzowi, 
który mówi o tym tak: Piłat, przed którego 
przywiedziono Jezusa, zainteresowany po
lityczną stroną tej sprawy, zapytał go, czy się 
jako Mesjasz nazywa królem żydowskim, 
a gdy Jezus odparł na to dwuznacznie: » T y s  
powiedział<<, skazał go i prokurator 
na śmierć. To tylko należało do niego. Wy
myślony jest rys, jakoby Piłat, nie znalazłszy 
w nim winy, chciał go ocalić, lecz uległ 
Judejczykom, domagającym się jego głowy". 

I jeszcze jedno: proces i śmierć Jezusa 
Chrystusa były w świetle relacji Żydzi-Rzy-
mianie znaczącym ale tylko epizodem. An-
tyrzymskie wystąpienia w Judei zdarzały 
się i przedtem, ale sprawa stała się poważ
na za panowania Kaliguli (lata 37-41), kiedy 
Żydzi masowo chwycili za broń. 

W 66 roku wybuchła tzw. pierwsza woj
na żydowska. Powstanie zostało stłumione 
przez przyszłych cesarzy rzymskich, 
Wespazjana i Tytusa, zniszczono Świątynię. 
Kolejne kataklizmy przyszły w czasie woj
ny Kwietusa (lata 115-117) i powstania Bar-
Kochby. Wojska rzymskie zniszczyły wów
czas - jak twierdzą historycy - blisko tysiąc 
miejscowości, a większość ludności Judei 
środkowej zgładzono, sprzedano w niewo
lę lub zmuszono do ucieczki. Cesarz 
Hadrian, chcąc zatrzeć więź Żydów z Ziemią 
Izraela, zmienił w 135 po Chrystusie nazwę 
prowincji z Iudea na Syria Palaestina, oraz 
przemianował Jerozolimę na Aelia 
Capitolina. • 

Z okazji nac 
świąt Wielkiej Hqq 
sMadam maj lepsz 
p omyślności I sic 
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prof. dr hab. mi. Tadeusz Bohdat 
Rektor Politechniki Koszalińskiej 
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Kolczyńskie 

Zdrojowe 
lat 10 połczyński browar świętować będzie 
200 urodziny W 1825 roku Herman Fuh-
rmann wziął od miejscowego bankiera po-
życzkę w wysokości 500 reichstalarów, czyli 

j talarów Rzeszy, i wykupił browar Seringa. 
Z L  Takie były początki piwa, które dziś znaleźć 
^ można w większości polskich (i nie tylko pol-

X skich) sklepów. Rodzina Fuhrmannów była 
właścicielami zakładu aż do końca II wojny 
światowej. Z biegiem lat ich browar nie tyl

ko produkował piwa coraz więcej, ale i coraz lepszego. Podobno 
bardzo cenili je  sobie nawet berlińscy smakosze tego trunku. Na
wet w czasie wojny browar cały czas pracował, bo piwo było bar
dzo cennym trunkiem. Połczyn-Zdrój piwu zawdzięcza nie tylko 
sławę na całym Pomorzu, ale i ulicę prowadzącą do dworca (zo
stała wybudowana, bo wozy z piwem źle sobie radziły na stromej 
drodze) oraz wodociągi, z których właściciele browaru pozwolili 
korzystać mieszkańcom miasta. Po wojnie browar znacjonalizo-
wano, a rodzina Fuhrmannów została zmuszona do opuszczenia 
Połczyna. Nastały trudne czasy. Browar był źle zarządzany i wi
siało nad nim widmo upadku. Sytuacja zmieniła się na początku 
lat 90-tych. Połczyński browar został kupiony przez firmę BROK, 
powstałą na bazie Koszalińskich Zakładów Piwowarskich. Zaczę
ła się modernizacja i inwestycje w zakład. W roku 1998 browar 
przejęła firma Holsten, która w 2001 roku z kolei sprzedała go 
browarowi Strzelec. W 2005 roku zakład się usamodzielnił. Tyle że 
na mocy umowy sprzedaży nie mógł warzyć piwa, stał się więc 
rozlewnią wody mineralnej. W 2007 roku browar wydzierżawili 
Czesi i zakaz przestał obowiązywać. Konkurencja była i jest da
lej bardzo duża, rynek był nasycony, a browar nie posiadał wtedy 
żadnej liczącej się marki piwa. Właściciele powołali więc do życia 
uniwersalnie brzmiącą markę Brewer. 

Posunięcie to nie przyniosło jednak oczekiwanych rezulta
tów i zaczął się następny ciężki okres w dziejach firmy. Sytu
acja zmieniła się w Wigilię 2010 roku. Fundusz inwestycyjny 
stał się najpierw pożyczkodawcą, a później właścicielem firmy. 
Decyzja o ratowaniu browaru okazała się biznesowym sukce
sem. W roku 2011 browar z Połczyna sprzedał ponad 100 tyś. 
hektolitrów piwa, w kolejnym roku produkcja została podwo
jona, a dziś browar zbliża się do maksimum swoich mocy. Do
bra passa połczyńskiego producenta piwa trwa dalej. Dziś 
Połczyn wygrywa z konkurentami, bo produkuje świetne lo
kalne piwa z magicznymi składnikami: historią marki, zabyt
kowych murów, wielopokoleniową wiedzą piwowarów, wodą 
zdrojową czerpaną ze złóż artezyjskich. Bez wątpienia piwa 
z Połczyna - Zdroju są dumą wszystkich pracowników browaru 
i mieszkańców kurortu i całego regionu, bo to jedyne w swoim 
rodzaju „Piwo z Uzdrowiska". 

FUHRMANN 

KO15004158A 
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PRAWYBORY.Prawybory oiga-
izują największe polskie dzien-
iiki i portale regionalne. Potrwa-
\ od  3 d o  27 kwietnia. 

WYNIKI. Wyniki prawyborów 
j u ż  27 kwietnia o 2 4  n a  porta
lach regionalnych, 3 0  kwietnia 
w e  wszystkich dziennikach. 

WYBORY. Wybory  prezydenta 
Polski odbędą się  10 maja.  Gło
sowanie zacznie się o godzinie 
7 i potrwa d o  godziny 21. 

Ruszają wielkie prawybory prezydenckie 
Po raz pierwszy w historii przeprowadzą je wszystkie największe dzienniki i portale regionalne 
Prawybory prezydenckie odbędą się w naszym województwie oraz w pozostałych regionach 

WYBORY 
PREZYDENCKIE | 

2015 

•oraz pierwszy w historii Głos 
łziennik Pomorza, portale 
Jt24.pl, gs24fi. gp24.pl i naj
większe dzienniki organizują 
'rawybory Prezydenckie 

•aweł Więcek 
/iecek@echodnia.eu 

izóste z kolei p o  1989 roku w y -
>ory prezydenta Polski zostaną 
przeprowadzone 10 m a j a .  
) najważniejszy urząd w pań-
twie ubiega się 11 kandydatów. 

Jeszcze przed prawdziwymi 
vyborami  możec ie  P a ń s t w o  

wyrazie swo je  poparcie - rusza
j ą  P r a w y b o r y  Prezydenckie  
2015 w naszym województwie  
oraz w całej Polsce. 

Po raz pierwszy w historii or
ganizują j e  wszystkie największe 
w Polsce dzienniki i portale re
gionalne. To pierwsze takiego ka
libru przedsięwzięcie w Polsce. 

Poznaj kandydatów i głosuj 
n a  swojego faworyta.  Wielki fi
nał w n a s z y m  województwie,  
j a k i  wcałej  Polsce w poniedzia
łek, 27 kwietnia, o godzinie 2 4  
n a  porta lu  gk24.pl ,  gs24.pl ,  
gp24.pl oraz w portalach regio
nalnych w całej Polsce. 

Prawybory w naszym wo
j e w ó d z t w i e  organizu je  „Głos 
Dziennik Pomorza"  i por ta le  
gk24.pl, gs24.pl, gp24.pl.  Moż
n a  głosować  - p r z e z  SMS, 
Facebook i klik n a  portalu. 

Głosowanie w ramach pra
wyborów w województwie roz
pocznie s ię  w piątek, 3 kwiet
nia,  o godzinie  9 ,  a zakończy  
w poniedziałek, 2 7  kwietnia ,  
o godzinie 24.  Na kandydatów 
m o ż n a  o d d a w a ć  głos  n a  t r z y  
s p o s o b y :  z p o z i o m u  porta lu  
internetowego www.gk24.p l ,  
gs24.p l ,  gp24 .p l  (tylko d la  
zalogowanych użytkowników 
s e r w i s ó w ) ,  poprzez  prof i l  
dz iennika  i porta lu  
n a  Facebooku oraz wysyła jąc  
SMS p o d  n u m e r  71321 - t r e ś ć  
przy  nazwiskach kandydatów. 
Klik n a  portalu t o  1 p u n k t  d la  
wskazanego kandydata (istnie
j e  m o ż l i w o ś ć  oddania  p ięc iu  
głosów dziennie). Głos oddany 
z a  pośrednictwem Facebooka 
t o  2 punkty  (tę czynność moż
n a  zrealizować raz  dziennie). 

Natomiast wysłany SMS t o  10 
p u n k t ó w  d l a  k a n d y d a t a .  Nie 
m a  żadnych ograniczeń w za
k r e s i e  w y s y ł a n i a  SMS. Cena 
SMS t o  1,23 zł z VAT. 

W całej Polsce P r a w y b o r y  
Prezydenckie 2015 organizuje 
a ż  19 dzienników i portali  re
g iona lnych  u k a z u j ą c y c h  s i ę  
w k a ż d y m  w o j e w ó d z t w i e ,  
w t y m  „Głos Dziennik Pomo
rza"  i gk24.pl, gs24.pl, gp24.pl. 
Prócz n a s z e j  g a z e t y  w przed
sięwzięciu udział bierą t a k ż e  
pozostałe wchodzące w skład 
Polska Press  Grupy - j e d n e g o  
z n a j w i ę k s z y c h  w y d a w c ó w  
prasy  w Polsce i lidera n a  ryn
k u  mediów lokalnych: „Dzien
nik Bałtycki", „Dziennik Łódz
ki", „Dziennik Zachodni", „Ga
z e t a  K r a k o w s k a " ,  „Gazeta 
Wrocławska" ,  „Głos Wielko

p o l s k i " ,  „Kurier Lube l sk i " ,  
„Polska Metropolia Warszaw
s k a " ,  „Express  I lus t rowany" ,  
„Dziennik Polski" ,  „Gazeta 
Lubuska", „Gazeta Pomorska", 
„Kurier Poranny" ,  „Gazeta 
Współczesna", „Nowa Trybu
n a  Opolska", „Nowiny", „Echo 
Dnia". 

Codziennie w wydaniach pa
pierowych  oraz  n a  portalach 
dzienników prezentowana bę
dzie aktualna klasyfikacja wo
j e w ó d z k a  oraz ogólnopolska.  
Z kolei co tydzień w każdym po
niedziałkowym wydaniu znaj
d z i e  s i ę  spec ja lna  s t rona  po
święcona  p r a w y b o r o m  z pre
zentacją liderów, uzupełniona 
o ciekawostki n a  temat kandy
datów oraz relacje i zapowiedzi 
w y d a r z e ń  kampani jnych.  • 
©® 

Ważne 

^Wyniki, prezentacje 
Po podliczeniu wszystkich 
głosów, które spłyną 
o d  Państwa w ramach pra
wyborów, nastąpi ogłosze
nie  zwycięzców oraz osta
tecznej klasyfikacji kandy
datów. Laureat prawybo
r ó w  w skali ogólnopolskiej 
zostanie zaprezentowany 
n a  łamach wszystkich 19 
dzienników, w każdym 
n a  całej stronie. Zdobywcy 
drugiego i trzeciego "miejsca 
także otrzymają szerokie 
prezentacje. Każda gazeta 
osobno przedstawi także 
trzech liderów głosowania 
w danym województwie.  

Kandydaci na prezydenta Polski 2015 - wybierz już dziś i zagłosuj w prawyborach w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i całej Polsce 

•Grzegorz 
Braun 
48 lat. Absol
went studiów 
polonistycz
nych na 
Uniwer
sytecie Wroc
ławskim. Reżyser, nauczyciel 
akademicki, scenarzysta, twórca 
filmów dokumentalnych. 
Od 1987 współorganizował akcje 
Pomarańczowej Alternatywy. 
Ofiara represji władz Polskiej Lu
dowej. Bratanek prezesa Telewi
zji Polskiej Juliusza Brauna. Star
tuje z własnego komitetu. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści-zp.1 

•Andrzej 
Duda 
43 lata. Żo
na Agata, córka 
Kinga. Prawnik 
z doktoratem 
poUniwersy-
tetecie Jagiel
lońskim. Prowadził własną kance
larię. Był wiceministrem sprawied
liwości, podsekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezydenta Lecha Ka
czyńskiego. Radny Krakowa, poseł 
na Sejm. W 2014 roku zdobył 
mandat eurodeputowanego. 
Mieszka w Krakowie. Kandydat 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.2 

•Adam 
Jarubas 
41 lat. Żona 
Mariola, syno
wie Dawid 
i Damian. Ab
solwent histo
rii w Kielcach. 
W 2006 roku objął funkcję pre
zesa zarządu wojewódzkiego 
Polskiego Stronnictwa Ludowe
go. Jest też wiceprezesem partii 
w kraju. Od 2006 roku marsza
łek województwa świętokrzy
skiego. Mieszka w Miedzianej 
Górze koło Kielc. Kandydat Pol
skiego Stronnictwa Ludowego. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.3 

Bronisław 
Komorowski 
63 lata. Żona 
Anna. Pięcioro | 
dzieci. Absol
went historii 
Uniwersytetu 
Warszawskie
go. Działacz opozycji antykomu
nistycznej. Od listopada 2007do 
lipca 2010 roku - marszałek Sej
mu. W latach 2000-2001 był mi
nistrem obrony narodowej. 
Od lipca 2010 roku prezydent 
Polski. Obecnie bezpartyjny. 
Mieszka w Warszawie. Kandydat 
Platformy Obywatelskiej. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.4 

i Janusz 
Korwin-
Mikke 
73 lata. Ojciec 
ośmiorga dzie
ci. Absol
went filozofii 
Uniwersytetu 
Warszawskiego. Działacz antyko
munistyczny. Założył Kongres No
wej Prawicy. Partią kierował 
do stycznia 2015. Następnie po
wołał ugrupowanie KORWiN, 
z ramienia którego ubiega się 
o urząd prezydenta. Poseł do Par
lamentu Europejskiego. Mistrz 
brydża. Mieszka w Józefowie. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.5 

Marian 
Kowalski 
51 lat. Żonaty. 
W wieku 19 lat 
z powodu 
śmierci ojca 
przejął prowa- i 
dzenie rodzin
nego sklepu. Od 16. roku życia 
uprawia kulturystykę i trójbój si
łowy. Przez ostatnie 10 lat praco-
wałjako instruktor sportowy 
oraz ochroniarz. Mieszka w blo
ku na lubelskim Czechowie. Był 
członkiem Unii Polityki Realnej. 
Wiceprezes partii Ruch Narodo
wy i kandydat tej partii. 

Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.6 

SPaweł 
Kukiz 
52 lata. Żona 
Małgorzata, 
trzy córki. Stu
diował admini
strację, potem I 
prawo, nauki 
polityczne. W latach 1984-2013 
lider zespołu Piersi. Mieszka 
wŁosiowie koło Opola. Inicjator 
akcji na rzecz jednomandato
wych okręgów wyborczych. 
Radny sejmiku dolnośląskiego 
z ramienia Bezpartyjnych Samo
rządowców. Nie należy do partii. 
Startuje z własnego komitetu. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.7 

^Magdalena MBFg 
Ogórek T f 
36 lat. Jest żo-
ną i matką. 
Mieszka 
w Warszawie. 
Doktor nauk 
humanistycz
nych. Pracowała w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, Kancela
rii Prezydenta Aleksandra Kwaś
niewskiego. Autorka książek 
o tematyce historycznej. Była 
dziennikarką WN24BIŚ. Nie jest 
członkiem partii politycznej, 
choć jest kandydatką Sojuszu Le
wicy Demokratycznej. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.8 

Janusz 
Palikot 
51 lat. Ojciec 
czworga dzie
ci. Ukończyłfi-
lozofię na Uni
wersytecie i 
Warszawskim. 
Mieszka w Lublinie. Założyciel 
i prezes wielu firm. Do Sejmu do
stał się w2005 roku z listy Plat
formy Obywatelskiej. W 2010 
roku zrezygnował z mandatu, by 
założyć partię Ruch Palikota. Z tą 
partią wszedł do Sejmu. Dwa lata 
później partia zmieniła nazwę 
na Twój Ruch. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści-zp.9 

•Paweł 
Tanajno 
40 lat. Żonaty, 
ojciec czwor
ga dzieci. 
Mieszka 
w Warszawie. 
Rzecznik De
mokracji Bezpośredniej w Pol
sce, z którą związał się trzy lata 
temu. Od 18. roku życia przed
siębiorca. Studiował prawo 
w Toruniu, ale nie ukończył nau
ki. Zajmuje się marketingiem 
internetowym. 
Jego pasją są podróże. Kandy
dat Demokracji Bezpośredniej. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.10 

a Jacek Wilk 
41 lat. Żonaty, 
troje dzieci. 
Mieszka 
w Warszawie. 
Absolwent 
kierunków 
międzynaro
dowe stosunki gospodarcze i po
lityczne oraz finanse i bankowość 
w Szkole Głównej Handlowej 
oraz prawa Uniwersytetu War
szawskiego. Studiował także 
za granicą. Członek partii Kongres 
Nowej Prawicy, od października 
2013 roku wiceprezes tego ugru
powania i kandydat tej partii. 
Głosuj, wysyłając SMS pod nu
mer 71321 o treści - zp.11 

Za tydzień sondaż! 

•Cykl sondaży prezydenckich 
„Głos Dziennik Pomorza" i naj
większe polskie dzienniki regio
nalne Polska Press Grupy we 
współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Badania Opinii Pub
licznej „Dobra Opinia" przepro
wadzą trzy badania preferencji 
wyborczych mieszkańców Za
chodniego Pomorza oraz kraju 
w związku z wyborami prezyden
ta Polski. Wyniki pierwszego son
dażu zostaną opublikowane 
w piątek, 10 kwietnia. Zaprezen
tujemy rozkład poparcia dla kan
dydatów w każdym wojewódz
twie oraz w skali kraju. 
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Ksiądz Karol Wojtyła powiedział 
do mojej matki: Nie wahaj się 

Ludzie wokół nas 

Będąc już uznanym 
lekarzem, dowiedział 
się, że był adoptowany. 
Przybrani rodzice 
zdecydowali się go 
przygarnąć, gdy Karol 
Wojtyła powiedział 
matce: 
- Nie wahaj się 

Agnieszka Kubik 
redakcja@gk.pl 

T
o jest niezwykła historia. Kim 
byłby dziś dr Tadeusz 
Bujnowski, ordynator oddzia
łu dziecięcego szpitala w Skier
niewicach, gdyby nie ksiądz 
Karol Wojtyła, gdyby nie Kra

ków, gdyby nie konfesjonał pod Wawelem, 
w którym siedział przyszły papież? - Gdy
bym wtedy nie umarł, a było to bardzo 
prawdopodobne, pewnie trafiłbym do do
mu dziecka - mówi dr Bujnowski. - To Ka
rol Wojtyła mnie wypatrzył. 

Tadeusz Bujnowski opowiada: - Moi póź
niejsi rodzice mieszkali pod Skierniewicami, 
pracowali w filii warszawskiej Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Ich córeczka 

• Tadeusz Bujnowski od 35 lat leczy dzieci. 
Jest ordynatorem pediatrii 

Laura w wieku 6 lat zachorowała na błonicę. 
Zmarła na oddziale, którego jestem obecnie 
ordynatorem. Ojciec miał wtedy 60 lat, ma
ma była o 24 lata młodsza. Zdecydowali, że 
adoptują dziewczynkę. Był rok 1954. - Ma
ma pojechała do siostry, która była zakonni
cą - klaryską w Krakowie. To była wykształ
cona kobieta, miała rozległe kontakty z kato
licką inteligencją, profesorami Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, lekarzami. 

Mama wspólnie z ciocią chodziła więc po 
szpitalach i szukała jakiejś dziewczynki, ale 
żadnej nie było. Do ewentualnej adopcji na
dawał się tylko roczny umierający chłopczyk 
z wielodzietnej rodziny, pozostawiony w szpi
talu. Miał problemy ze zdrowiem, głównie 
okulistyczne, wymagał wielu operacji. 

Tadeusz 
Bujnowski 

doskonale pamięta 
dzień wyboru Jana 
Pawła II na papieża, 16 
października 1978 ro
ku. Przebywał wtedy 
na praktykach lekar
skich w Bawarii, w 
Wurzburgu. 
-018.15 zaczęły nagle 
bić dzwony w całym 
landzie-mówi lekarz. 
-Zapytałem kolegę 
Korneliusa, o co cho
dzi, a on powiedział, 
że wybrano właśnie 
Polaka, Karola Wojty
łę, na papieża! Wzru
szenie odjęło mi mo
wę. 

Bo hospicjum to powrót do domu... 
Zapalona świeczka podczas porannej odprawy - to znak, źe któregoś z naszych dzieci już nie ma. I choć takich sytuacji 
było już tak wiele, wcale nie boli mniej... 
W przypadku nieuleczalnie chorych dzieci, śmierci nie da się uniknąć. Ale czasem można ją odwlekać, można zmniejszać 
ból, przynosić ulgę. Można otoczyć opieką i troską, można walczyć, by pozostały czas przeżyć jak najpełniej. 

To właśnie nasze zadanie. Choć naszych małych podopiecznych nie uleczymy, możemy sprowadzić je do domu. Dzięki 
temu dzieci spędzają ostatni okres swojego życia w swoim pokoju, w otoczeniu rodziny, ulubionych zabawek. Nie ma 
znaczenia, czy będzie to kilka dni, miesięcy czy lat. Na ten czas jesteśmy w stanie dać im poczucie bezpieczeństwa, dać 
uśmiech. Pozwolić całej rodzinie być razem, w domu. Spełnić marzenie. 

Dla naszych dzieci pielęgniarki to nie „panie" czy „siostry™, lecz ciocie. Lekarz to „wujek" i nigdy nie zobaczysz go na 
wizycie w białym fartuchu, Ten „szpitalny" etap dzieci mają mieć już za sobą. W domowym hospicjum dostają stałą opiekę 
u siebie w domu. Pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, psycholog - wszyscy pokonują dziennie setki kilometrów, by 
dojechać do rodzinnych domów naszych pacjentów. W razie potrzeby, jadą o każdej porze dnia i nocy. Na tym potrzeby 
się jednak nie kończą. Oprócz wykwalifikowanego zespołu małym podopiecznym potrzebny jest specjalistyczny sprzęt 
medyczny, który muszą mieć przy sobie 24 godziny na dobę, tylko wtedy mogą opuścić szpital. Koszt tak zaawansowanej 
aparatury przekracza możliwości każdej przeciętnej rodziny. Hospicjum udostępnia podopiecznym niezbędny sprzęt, 
potrzebuje jednak środków na tak drogi zakup. A i tu nasza rola się nie kończy. Pozostają potrzeby socjalne. Rodziny 
naszych maluchów borykają się z ogromnymi problemami finansowymi. W hospicjum prawie każdy dzień przynosi nowe 
zadania - wymiana zepsutej pralki, dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, nowe okulary, wykup 
leków. W tym wszystkim staramy się pomóc, w miarę możliwości. Im większymi środkami dysponujemy, tym więcej 
jesteśmy w stanie zrobić. 

Domowego hospicjum dla dzieci nie tworzą ściany, lecz ludzie. „Ciocie" i „wujkowie" ale przede wszystkim 28 małych, 
cierpiących pacjentów, 28 wzruszających do głębi historii, 28 serduszek przepełnionych marzeniami i nadzieją 28 rodzin 
próbujących każdego dnia miłością i troską walczyć z nawet najokrutniejszą chorobą. Dla nich robimy to wszystko. 
Pomóż nam zrobić jeszcze więcej. 

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 
KRS 0000296652 

.pomorskiehospicjumpł 

Marta Artykiewicz 
Project Manager 

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 

- Pewnie i z tego powodu moja mama wa
hała się, zresztą nastawiła się na dziewczyn
kę - mówi doktor Tadeusz Bujnowski. - Ma
ma nie wiedziała, co zrobić. 

Wtedy ciocia zakonnica zaproponowała 
jej, by poszła do spowiedzi: - Idź, spowiada 
znany ze swojej mądrości ksiądz, profesor 
z uniwersytetu, niech ci podpowie. 

Spowiednik powiedział jej, żeby się nie 
wahała wziąć tego chorego chłopca, bo prze
cież Bóg przemawia do nas poprzez znaki. 
- Bóg dał ci właśnie taki znak - usłyszała i za
brała mnie, małego schorowanego Tadzia, 
z tego szpitala - wspomina Bujnowski. 
Mąż na dworcu w Skierniewicach przywitał 
ją i dziecko nieco zaskoczony, ale szczęśli
w y  podarował Tadziowi czekoladę. - Dopie
ro po latach dowiedziałem się, że kapłanem, 
który spowiadał wtedy mamę,byłKarol Woj
tyła. Co by było, gdyby nie pochylił się nad lo
sem pozostawionego schorowanego 
maluszka? Nade mną? Mały Tadzio co roku 
jeździł z rodzicami do zakonu klarysek, 
do cioci. Przypomina sobie pewien dzień 1959 
roku, kiedy miał sześć lat. Mama powiedzia
ła do niego: „Bądź grzeczny, dzisiaj zasiądzie
my do śniadania z biskupem Karolem Wojty
łą". - To był rzeczywiście niezwykły, chary
zmatyczny człowiek, doskonale go pamię
tam - mówi lekarz. - Chyba mu powiedzia
łem, żechcębyćlekarzem, choć moja mama 

Spowiednik 
powiedział, żeby 
się nie wahała 
wziąć tego chorego 
chłopca, bo Bóg 
przemawia do nas 
poprzez znaki 

modliła się, bym został księdzem. O tym, że 
jest przybranym synem, wiedzieli wszyscy 
wokół - oprócz niego samego. Ojciec zmari 
w1978r., gdy Karol Wojtyła został papieżem, 
mama odeszła w 1987 r. 
- Dopiero, gdy mama zamknęła oczy, moja 
ówczesna żona powiedziała mi, że byłem 
adoptowany... - zawiesza głos pan Tadeusz. 
• ©® 

• $ w  

Wszystkim mieszkańcom 
Powiatu Drawskiego, 

z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych, 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 
dużo zdrowia, wiosennego optymizmu, 
wszelkiej pomyślności, wielu radosnych 

spotkań w gronie najbliższych oraz rodzinnej 
atmosfery przy świątecznym stole 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Stanisław Mikołajczyk 

Starosta Drawski 
Stanisław Kuczyński 
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Papież: mój pontyfikat będzie krótki 
Sekrety Watykanu 

• Prosty, bezpośredni styl rządzenia papież Franciszka zjednał 
my milony zwolenników na świecie 

Franciszka na swoją przyszłość, to np. już 
w kwestiach zmian w sprawie rozwodni
ków, czy w podejściu Kościoła do homo
seksualistów w tym wywiadzie nie było 
nic zaskakującego. 

Od samego początku swojego pontyfi
katu Franciszek wszystkich zaskakiwał. 
W watykańskich murach Watykanu, po
chodzących z IX wieku a pamiętających pa
pieża Leona IV, duchowni już po kilku mie
siącach rządów Franciszka, który mówił 

Franciszek: jestem 
w stanie sobie 
wyobrazić, że 
papieże będą 
przechodzić 
na emeryturę 
w wieku 80  lat 

Globalnyzasięg Kościoła katolickiego 
Według watykańskich źródeł na całej kuli ziemskiej jest w tej chwili około 1.2 miliarda katolików. 

Największy ich odsetek żyje w południowoamerykańskiej Brazylii. Jeśli zaś chodzii o tych 
kardynałów, którzy mają prawo wyboru papieża najwięcej z nich pochodzi z Europy 

Kardynałowie elektorzy- ci, którzy nie ukończyli jeszcze 80 lat W sumie 124 
Europa 68 Ameryka Północna 14 

Ameryka Południowa 19 
inne kraje 24 

Polska 4 

Francja 5 

Hiszpania 5 

Niemcy 4 

Włochy 26 Ameryka 
Łacińska 33% 16% 

Ameryka Północna 

Europa 

Afryka 11 

Azja oraz 
Bliski 

Wschód 11 

Azja, Bliski Wschód 

Oceania 05% 

Globalne rozmieszczenie 
ludności katołkjkęj 

12.6% 

Oceania 1 

Kraje na świecie 
w których 
mieszka najwię
cej katolików 

Ludność 
katolicka 

Udział w świecie 
katolickim 

Ludność 
katolicka 

Udział 
w świecie kat. 

BRAZYLIA 133.7 m 125% KOLUMBIA 38.1 m 35% 
MEKSYK 96.3 m 37.9 m 35% 

755 min 353m 32% 
74.6 m E B 1 H  34.7 m 32% 
50.3 m 4.6% DEM REP KONGO 212 m 2.8% 

Katolicy w pierwszej dziesiątce krajów 607m procent ludności katolickiej na świecie 56% 

Źródła: Vatican, The Rew Forum on Religion & Public Life ©GRAPHIC NEWS 

o sobie, że pochodzi" z krańca Ziemii" mó
wili o „rewolucji Bergoglio". 

Od początku pontufikatu Franciszek za
chęcał wiernych, by stanowili Kościół, któ
ry jest ubogi i prosty. Nowy papież wpro
wadził w Watykanie radykalną zmianę sty
lu. Pozdrawił tłum prostym „Buona sera" 
(„Dobry wieczór"), poprosił wiernych, by 
modlili się za niego. A potem była cała se
ria zaskakujących jego zachowań, jak 
na przykład osobisty telefon do argentyń
skiego szewca, któremu powiedział, by ten 
nie robił dla niego czerwonych papieskich 
butów. W odpowiedzi Carlos Samaria po
darował Franciszkowi parę zwykłych czar
nych sznurowanych butów. 

Franciszek zszokował następnie hierar
chów kościelnych odmawiając wprowa
dzenia się do luksusowych apartamentów 
papieskich z widokiem na Plac św. Piotra. 
Zamieszkał w skromnym ie mieszkaniu, w 
watykańskim Domu św. Marty, i tam przyj
muje światowych przywódców. Głośno 
wyrażał opinię, że źle się czuje, widząc du
chownych w nowszych modelach samo
chodów. 

Ważniejsze były jednak reformy zapo
czątkowane przez tego papieża. Jedną 
z najważniejszych była zmiana skostniałej 
Kurii Rzymskiej, która pełni nieformalnie 
rolę watykańskiego rządu i ma ogromny 
wpływ na wszystkie kroki podejmowane 
przez Watykan. 

Wielu wpływowych kardynałów, w tym 
sekretarz stanu Tarcizio Bertone, zwany 
wicepapieżem, stracili swoje stanowiska. 
Zabrał się też Franciszek za reformę waty
kańskich finansów o której ciemnej stronie 
powstało wiele książek i sensacyjnych fil
mów. Robił to Franciszek konsekwentnie, 
krok po kroku, choć nie brakowało i takich 
głosów, że jego działania w końcu jednak 
wytracą impet. Tak się jednak nie stało i pa
pież jak zaskakiwał tak wciąż i zaskakuje 
cały świat. 

Odwiedzał slumsy w Rio de Janeiro, 
w swoich homiliach atakował kult pienią
dza, ostro krytykował „niewolnicze wa
runki pracy" robotników, odnosząc się 
w ten sposób do tragedii w pożarze fabry
ki tekstyliów w Bangladeszu, w którym zgi
nęło kilkaset osób. Organizował czuwanie 
i modlitwy na rzecz pokoju w Syrii. 

W wewnętrznych sprawach Kościoła 
Franciszek odpowiada się za kolegialnoś
cią, z uporem powtarza słowa o koniecz
ności skromności i prostoty w Kościele. Te
mu miało służyć m.in. wstrzymanie nada
wania duchownym tytułu „monsignor"; 
obecnie teraz otrzymują go jtylko waty
kańscy dyplomaci. To wszystko, jak prze
konuje Franciszek ma być powrotem 
do źródeł, do fundaemntów Kościoła. Wie
lu kościelnych hierarchów, jak i wiernych 
trzymają kciuki, by coraz starszy papież 
wytrwał w swoich działaniach. # ©® 

Franęiszelc, który 
zaskakuje od początku 
swegt? pontyfikatu 
stylem rządzenia i 
reformami, którym 
poddaje watykańskie 
urzędy nagle oznajmia 
światu, że jego rządy 
będą krótkie, oblicza je 
na cztery-pięć lat. 

Michał Pomorski 
redakcja@poiskatimes.pl 

P rzyzwyczajeni do niekon
wencjonalnych wypowie
dzi papieża Franciszka 
wierni i watykaniści tym 
razem byli naprawdę zdu
mieni. Oto Ojciec Święty 

mówi, iż odnosi wrażenie, że jego pontyfi
kat będzie krótki. Przyznaje zarazem, że 
podziela postawę Benedykta XVI, który 
ustąpił z urzędu św. Piotra, wywołując tym 
ogromną sensację. Dla jednych był to znak, 
że tajemne siły stoją za słowami papieża, 
że są naciski, by złożył urząd, bo jego refor
matorskie działania nie wszystkim się po
dobały za Spiżową Bramą. 

Inni z kolei odebrali słowa papieskie, ja
ko wskazówkę, że można sobie w przysz
łości wyobrazić kadencyjność papieży. In
nymi słowy do schierarchizowanej struk
tury Kościoła zawitałaby świecka tradycja. 

I kiedy obie strony przytaczają 
armumenty na swoje racje watykaniści roz
bierają na czynniki pierwsze słowa wywia
du udzielonego przez papieża Franciszka 
meksykańskiej telewizji. Zapowiadał 
w nim Ojciec Święty między innymi, że je
go pontyfikat będzie krótki, obliczył go na 4 
lub 5 lat. 

- Nie wiem, może nawet 2 lub 3 lata. 
Dwa już minęły- mówił papież i dodawał: 
może to myślenie hazardzisty, który prze
konuje się, że przegra, dlatego nie będzie 
rozczarowany, a jeżeli wygra, będzie szczę
śliwy. Nie wiem. Czuję jednak, że Pan 
umieścił mnie tu na krótki czas, nic więcej. 
To jednak tylko uczucie". 

Franciszek z wyraźnym zrozumieniem 
podszedł też do decyzji Benedykta XVI, 
który ustąpił z papieskiego tronu. „Myślę, 
że to, co zrobił papież Benedykt, było 
otwarciem drzwi. Franciszek dodał, że jest 
sobie w stanie wyobrazić, że papieże będą 
przechodzić na emeryturę w wieku 80 lat. 

„Mogę, chociaż tak naprawdę nie lubię 
koncepcji jakiegokolwiek limitu wieku. 
Uważam, że papiestwo jest rodzajem naj
wyższej instancji. Jest specjalną łaską. Dla 
niektórych teologów papiestwo jest sakra
mentem. 

To bardzo ważne słowa wypowiedzia
ne w rozmowie z meksykańską dzienni
karką Valentiną Alazraki. I tak, jak można 
mówić o rewolucyjnych zapatrywaniach 
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Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych 
wszystkim naszym klientom życzymy pomyślności, zdrowia, 

spokoju omz realizacji zamierzeń i planów. 

Niech zmartwychivstafy Pan Jezus napełni serca 
i pokojem. Niech przemieni każdy smutek w radość 
a każdy płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję. 

Składniki: 
• 250 g wędzonych elementów 

(udka, porcja rosołowa, skrzydła) 
• 11 wody 
• włoszczyzna 
• ziele angielskie 
• 3 ziarna pieprzu 
• 2 liście laurowe 
• 250 ml zakwasu do żurku 
• 1 łyżeczka majeranku 
• 50 ml śmietany 
• 2 kiełbasy białe drobiowe 
• sól i pieprz do smaku 
• jajka 

Do garnka wkładamy wędzone elementy, warzywa, ziele 
angielskie, ziarna pieprzu i liście laurowe oraz ząbek czosn
ku. Zalewamy 1 litrem zimnej wody i gotujemy około 30 
minut (aż wędzonka będzie miękka). Do wywaru wlewamy 
zakwas. Zupę zagotowujemy i doprawiamy do smaku solą 
oraz pieprzem. Pod koniec zabielamy śmietanką. 

Mmm i Pmtr P&węzka 

Uboj/mm drobiu HUBAMI 
Brmkmm Wielkie 

Kiełbasę kroimy na małe kawałki. Naczynie żaroodporne 
nacieramy olejem i układamy w nim kiełbasę. Wstawiamy 
do piekarnika nagrzanego do 180 C i pieczemy około 30 
minut lub parzymy przez 10-15 minut nie doprowadzając 
do wrzenia. 
Do miseczki wkładamy jajka i zalewamy zupą. Podajemy 
z ciepłymi kiełbaskami. 

w Słupsku: Centrum Handlowe Manhatan, Słupsk ul. Wileńska 39 - Boxy 204; 240 oraz 257. Hala Targowa ..Pod wieżą' 
Słupsk ul. Banscita ha - Boxy 32 oraz 37. Hala Targowa, Słupsk uL Wolności 36/37 - Box 8/9 oraz 63 

i 

* 
J . 
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Życzenia radosnych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją nowiny Zmartwychwstania 

Pańskiego. Obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka i mokrego dyngusa. 

Niech te święta upłyną Państwu w serdecznej, 
rodzinnej atmosferze. 

przesyłają 
Właściciele i pracownicy 

ADKONIS FERMA KUR Sp. z o. o. 
w Kwakowie 
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Jerozolima - miasto, które 
istnieje w Niebie i na Ziemi 
Tysiące pielgrzymów przybywają do Jerozolimy w Wielki Piątek, aby przejść trasą Drogi 
Krzyżowej, ostatniej przed zmartwychwstaniem ziemskiej wędrówki Jezusa. Przyciąga 
ich także fenomen tego wyjątkowego miasta, jedynego takiego na całym świecie 

STARA JEROZOLIMA 
DZISIEJSZY 

IZRAEL Lotnisko 
jerozolimskie 

Dzenin 
„Zielona linia" 

granica z1967r. Nablus 

® 
JEROZOLIMA 

Morze 
Śródziemne 

ZACHODNI 
BRZEG Teł Awiw ® 

Jerycho @ 

Jerozolima Aszdod 

STARE 
MIASTO 

IZRAEL 
Betlejem 

® Hebron 

STREFA 
GAZY 

Morze Martwe 

Droga Krzyżowa 
Via Dolorosa - trasa wiodąca ulicami 

Jerozolimy, którą Jezus dźwigał swój 
krzyż na Golgotę - „miejsce czaszki" 

Bazylika 
Grobu Świętego 
Miejsce ukrzyżowania, 
złożenia do grobu oraz 
zmartwychwstania Jezusa 

Kwartał 
muzułmański 

Kopuła Skały 
Przykrywa „świętą skałę", miej
sce. z którego - według wierzeń 

muzułmanów - Mahomet zo
stał wzięty do nieba 

„Miasto Pokoju* 

Po hebrajsku nazwę Jerozoli
my wymawia się Jeruszalaim. 
Słowo to oznacza „Miasto po
koju". Arabowie nazywają je 
El-Quds, co oznacza „miejsce 
kultu". Jerozolima jest stolicą 
Izraela, siedzibą parlamentu 
- Knesetu - a także miastem 
świętym dla trzech wielkich 
religii. Na Starym Mieście, po
łożonym we wschodniej Jero
zolimie, znajduje się Ściana 
Płaczu, najświętsze miejsce 
dla Żydów. Chrześcijanie 
modlą się głównie w Bazylice 
Grobu Świętego, wspomina
jąc skazanie Jezusa na śmierć, 
ukrzyżowanie, pogrzebanie 
i zmartwychwstanie. Muzuł
manie uważają Jerozolimę 
za swoje trzecie najświętsze 
miasto po Mekce i Medynie. 
Dla nich świętymi miejscami 
są tutaj Kopuła Skały oraz me
czet Al Aqsa. 

Góra 
Oliwna 

I 

Kwartał 
ormiański 

Kwartał 
żydowski 

Via Dolorosa 
Stacje Drogi Krzyżowej 

Poncjusz Piłat skazuje Jezusa na śmierć 
przez ukrzyżowanie 

2. Jezus rozpoczyna wędrówkę na Golgotę 
biorąc na ramiona drewno krzyża 

3. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem 8. 

4. Jezus spotyka Matkę swoją 

6. Weronika 
ociera chustą 
twarz Jezusowi 

7. Jezus upada po raz drugi 

Jezus pociesza niewiasty 
jerozolimskie 

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga 
nieść krzyż Jezusowi 

9. Jezus upada po raz trzeci 

10. Jezus z szat obnażony 

Meczet 
AIAqsa 

Według muzułmanów 
Mahomet przywędrował 

tu z Medyny, po czym 
został wzięty do nieba 

Ściana Płaczu 
Oryginalna pozostałość Świątyni Jero

zolimskiej. w której Jezus naraził się 
kapłanom, po czym został aresztowany 

11. Jezus przybity do krzyża 

12. Jezus umiera na krzyżu 

13. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża i oddane 
w ręce Matki 

14. Jezus złożony do grobu 

Jerozolima 

The Times 
redakcja@polskatimes.pl 

W Wielki Piątek 
chrześci jańscy 
pielgrzymi przej
dą Via Dolorosa 
w Jerozolimie dla 
upamiętnienia 

męczeńskiej śmierci Chrystusa, tak jak to 
robią od wieków. Od jak wielu wieków? Co 
do tego nie ma pewności. Nie wiadomo 
też, czy trasa zwana Drogą Krzyżową lub 
Drogą Cierpienia jest czymś więcej, niż tyl
ko symboliczną rekonstrukcją drogi, któ
rą przemierzył Chrystus, dźwigając krzyż 
na Golgotę. 

Chociaż wiele zwyczajów wielkanoc
nych oraz miejsc w Starej Jerozolimie 
uznaje się za ściśle związane z ostatnimi 
dniami życia Jezusa i wiele z nich zostało 
dokładnie ustalonych przez archeologów, 
to jednak nie wszystkie miejsca wygląda
ją tak, jak przed ponad dwoma tysiącami 
lat. Nie do wszystkich istnieje też stupro
centowa pewność, iż historyczne wyda
rzenia dokonały się właśnie w tym kon
kretnym punkcie miasta. 

Rzymianie zburzyli Jerozolimę niespeł
na 40 lat po śmierci Jezusa. Od tamtej po
ry miasto wiele razy przebudowywano, 
dostarczając nowych argumentów w de
bacie archeologicznej i teologicznej. 

Ewangelia wspomina o dziewięciu in
cydentach, przedstawionych pod postacią 
14 „stacji", przy których pielgrzymi trady
cyjnie przystają, by się pomodlić. Dokład
na lokalizacja niektórych z tych wydarzeń 
do dziś budzi kontrowersje. Na przy
kład stacja szósta, symbolizująca spotka
nie Jezusa ze świętą Weroniką, która chu
stą ociera mu twarz, nawiązuje do historii 
spopularyzowanej dopiero w średniowie
czu. 

Irlandzki dominikanin i biblista, ojciec 
Jerome Murphy-0'Connor w książce „The 
Geography of Faith" („Geografia wiary") 
pisze: „Via Dolorosa definiuje nie historia, 
ale wiara. To dzieło wielu pokoleń chrześ
cijan, którzy nade wszystko pragną mieć 
kontakt z tym, co było namacalne w życiu 
Chrystusa". 

Jak głosi legenda, Maria, matka Jezusa, 
od jego męczeńskiej śmierci na krzyżu co
dziennie przemierzała jego ostatnią dro
gę. Piszący w IV wieku święty Hieronim ze 
Strydonu, autor Wulgaty, wspomina o tłu
mach cudzoziemskich pielgrzymów od
wiedzających święte miejsca. Dopiero 
w XII wieku w relacjach podróżnych poja
wiają się informacje o wyznaczonej trasie, 
która jednak nie ma nic wspólnego z tą 
znaną współcześnie. 

Jak podaje wydana w USA „Encyklope
dia Katolicka", pierwsza wzmianka o sta
cjach pojawia się w relacji angielskiego 
pielgrzyma, Williama Weya, który odwie
dził Jerozolimę w latach 60. XV wieku. 
Wey pisze o 14 stacjach - nie wszystkie od
powiadają dzisiejszym - ale w ciągu wie
ków ich liczba się zmieniała i w różnych 
okresach było ich od 12 do 31. 

Uważa się, że tradycję odprawiania dro
gi krzyżowej w Jerozolimie rozpowszech
nili opiekujący się świętymi miejscami 
franciszkanie, którzy wyznaczyli trasę 
i stacje dla pątników. Od nazwy ulicy Via 
Dolorosa wzięła się nazwa nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. 

Via Dolorosa ciągnie się od Twierdzy 
Antonia, budowli obronnej, w której 
w czasach Jezusa mieściły się koszary 
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rzymskich żołnierzy - niektórzy uważają, 
że to tam Poncjusz Piłat wydał na Jezusa 
wyrok śmierci - i kończy przy Bazylice 
Grobu Świętego na wzgórzu Golgoty, gdzie 
dokonywano egzekucji. Niektórzy histo
rycy twierdzą jednak, że Piłat urzędował 
w bardziej wytwornym pałacu zbudowa
nym przez króla Heroda w zachodniej 
części miasta. 

Amerykański teolog dr Ernest L. Mar
tin posunął się jeszcze dalej, stwierdzając, 
że Jezusa ukrzyżowano w zupełnie innym 
miejscu, niż dziś przyjmujemy. W swojej 
książce „The Secrets of Golgotha" (,,Tajem
nice Golgoty") powołuje się na słowa 
ewangelisty św. Łukasza, wspominające
go centuriona, który w chwili śmierci Je
zusa ujrzał, jak rozdarła się zasłona przy
bytku. 

„Zasłonę ujrzeć można tylko, gdy pa
trzy się w kierunku zachodnim, na zew
nętrzne mury przybytku. Według takiego 
scenariusza geograficznego centurion mu
siał znajdować się we wschodniej części 
Jerozolimy, na jakimś wzgórzu. To ozna
cza tylko jedno miejsce w Jerozolimie -
szczyt Góry Oliwnej". 

Jednak nikt poważnie nie traktuje tej 
hipotezy. Chrześcijanie wierzą, że Krzyż 
Chrystusa został odnaleziony w IV wieku 
przez świętą Helenę, matkę cesarza Kon
stantyna Wielkiego. To ona organizowała 
pielgrzymki do Ziemi Świętej w celu po
szukiwania Krzyża. Odnaleziono go właś
nie na wzgórzu Golgota. Wraz z drewnem 
innych krzyży był przysypany gruzami. I to 
w tym miejscu postawiono bazylikę. 

To naturalne, że w okresie wydarzeń 
paschalnych chrześcijanie pielgrzymują 
do Jerozolimy. Jednak także poza Wielkim 
Tygodniem oraz Wielkanocą miasto to 
przyciąga jak magnes. I to od tysięcy lat. 

Publicysta „The Times" Michael Binyon 
tak opisywał fenomen Jerozolimy: „Żad
ne inne miasto na świecie nie wywoływa
ło takich wybuchów pobożności, mistycy
zmu, ale też okrucieństwa i destrukcji. 
Żadne inne miasto nie było tak ozdabiane, 
a potem rujnowane i grabione ani tak 
czczone. Przez 3 tysiące lat Jerozolima -
fortyfikacja położona na kamienistym 
wzgórzu, mroźna zimą i upalna latem - by
ła miejscem koncentracji nacjonalistycz
nego triumfalizmu, duchowych tęsknot 
oraz światowych aspiracji. 

Święta dla trzech religii, podbijana, 
okupowana i odbudowywana przez Ży
dów, Persów, Rzymian, Bizantyńczyków, 
muzułmanów, krzyżowców, Saracenów, 
Turków i europejskich zdobywców Jero
zolima była to konsekwentnie budowana 
na nowo, to zapominana. Za każdym ra
zem jednak, kiedy powstawała na nowo, 
stawała się jeszcze bardziej miejscem świę
tym i mistycznym. Niemal przez cały okres 
swej historii miasto to było duchowym 
centrum świata, oczarowującym miliony 
ludzi żyjących nawet na innych kontynen
tach, przyciągającym modlących się, piel
grzymów i rządzącym ich sercami. 

Od Salomona, Saladyna i Sulejmana 
Wielkiego po Kleopatrę, Kaligulę i Chur
chilla - miasto to przyciągało cesarzy, im
peratorów, poszukiwaczy przygód, proro
ków i książęta w ich przyziemnych dąże
niach do władzy i innych doczesnych po
żądaniach". 

Wszyscy badacze, naukowcy i histo
rycy zgadzają się, że Jerozolima jest mia
stem wyjątkowym i jedynym na świecie 
budzącym tak wielkie emocje. Nie tylko 
ze względu na napięcia polityczne i reli
gijne towarzyszące odwiecznemu kon
fliktowi arabsko-żydowskiemu oraz są
siedztwu trzech religii. Autor jednej z naj
lepszych monografii tego miasta - Simon 
Sebag Montefiore - pisał o nim na łamach 

P BazyBca Grobu 
Pańslaega 

Zbudował ją w IV wieku 
cesarz Konstantyn, ale 
od 1187 r. Jerozolimą 
rządzili muzułmanie. 
Pozostawili bazylikę 
chrześcijanom. Kto 
jednak miał nią zarzą
dzać? Przedstawiciele 
prawosławnego koś
cioła greckiego, rzym
sko-katolickiego, etio
pskiego, ormiańskiego, 
koptyjskiego czy syryj
skiego? Sułtan Saladyn 
klucz do jedynej bramy, 
której nie kazał zamu
rować, dał muzułma
nom. Rytuał otwierania 
bazyliki przetrwał. 
O wyznaczonej porze 
do bramy podchodzi 
muzułmanin, członek 
rodu Nusseibeh. Wspi
na się na drabinę, 
a przedstawiciel innego 
islamskiego rodu-Ju-
deh, podaje mu na prę
cie klucz. Nusseibeh 
przekręca go w zamku, 
a będący w świątyni 
franciszkanin, przed
stawiciel Kościoła or
miańskiego i prawo-
sławny pop odsuwają 
sztabę. Źródło: 
Travelplanet.pl 

„The Times", że miasto w żydowskiej 
świętej literaturze, czyli w Biblii, nazy
wane jest z wielką delikatnością i przyj
muje postać kobiety. 

„Zawsze zmysłowej, żywej kobiety, 
zawsze pięknej, choć czasami bezwstyd
nej nierządnicy, a czasem zranionej księż
niczki porzuconej przez swych kochan
ków". O niezwykłym paradoksie zawiera

jącym się w tym, co stanowi Jerozolima 
Montefiore pisał dalej tak: - „Jerozolima 
jest domem jednego Boga, stolicą dwóch 
narodów, świątynią trzech religii, a jedno
cześnie jest jedynym miastem istniejącym 
w dwóch rzeczywistościach - w Niebie 
i na Ziemi. To, że Jerozolima jest zarów
no ziemska, jak i niebiańska oznacza, iż 
miasto może istnieć wszędzie: nowa Je-

rozolima jest budowana wszędzie na ca
łym świecie i każdy ma jej  własną wizję. 
Prorocy i patriarchowie, Abraham, Dawid 
a także Jezus oraz Mahomet dotykali jej  
kamieni. Religie związane z Abrahamem 
narodziły się tutaj, tutaj również skończy 
się świat w Dniu Sądu". • 
©® 
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Droga Krzyżowa, zwana złacińskiego Via Dołorosa, to ostatnia 
ziemska trasa Jezusa, którą przemierzy ulicami Jerozolimy, aż 

na Golgotę. Ponieważ jedyną wskazówką, co do przebiegu trasy są 
pngelie, kwestia, którędy dokładnie przebiegała ta droga, wciąż 

i przedmiotem debat archeologów i przedstawicieli religii. 

Poncjus Piłat, prokurator rzymski, skazuje Jezu
sa na śmierć. Miejsce skazania, Pretorium, znaj
dowało się na terenie rezydencji Piłata oraz było 
„placem wyłożonym kamieniami". Uznaje się trzy 
prawdopodobne lokalizacje tego miejsca. 

Jezus bierze krzyż na ramio
na. Piłat przedstawia Jezusa 

tłumom mówiąc: „Oto Człowiek". 
Do dziś przetrwały dwie sekcje Łuku Ecce Homo 
(B) zbudowane przez cesarza Hadriana w II wieku 
po Chrystusie. 

F b t o a m e  p@ete y m  - 'czne  wersie-

Golgota: Miejsce 
ukrzyżowania 
Jezusa. 
Obecnie Bazyliki 
Grobu Świętego 

Brama 
sądzenia 
Wyjście 
z miasta 
na miejsce 
egzekucji 

Tak powiększyły się 
granice Starego 
Miasta 

Cytadela 

Pałac Ukrzyżo
wanie , ,  , 
pędzla króla Heroda 
ialwadora ™ najbardziej 
Dali luksusowy 

wmieście. 
Prawdopodob
na rezydencja 
Poncjusza PHata 

Wnętrze Konwentu 
Sióstr Syjonu (C) 

Sekcja powyżej to frag
ment Via Dolorosa 

Stacje Drogi Krzyżowej 
Na podsta
wie XIV-
-wiecznej 
tradycji 

Dostęp 
do Bazyliki 
Grobu Świę
tego przez 
etiopski mo-
naster 

GÓRNE 
MIASTO . 4  

DOLNE 
MIASTO 

Twierdza Antonia 
Fortyfikacja Heroda-

zidentyfikowana przez 
Krzyżowców w XIV 
wieku, tradycyjnie 

uważana za początek 
Drogi Krzyżowej. Dziś 

mieści się tam szkoła 
EIOmariye(A) 

Wzgórze 
Świątynne 

Mury miasta z 
czasów Jezusa 

Pałac Hasmonejczyków 
Odkryte pozostałości budyn

ków publicznych oraz rezy
dencji pałacowej. Od VII 

wieku mieści się tam świąty
nia bizantyjska 

JEROZOLIMA Ściana 
zachodnia 

: Obszar po-
: większony 

Jezus upada pod ciężarem Krzyża 
po raz pierwszy 

Jezus spotyka swoją Matkę. Dziś jest 
tam kościół ormiański (D). W krypcie 
widnieje odbicie sandała Maryi 

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż. 
Odbicie dłoni Jezusa na pobliskiej ścianie 

Weronika ociera twarz Jezusowi. Praw
dziwe odbicie twarzy Jezusa (vera icona) 
pozostało na jej chuście 

Jezus upada pod 
Krzyżem po raz drugi 

Jezus pociesza nie
wiasty jerozolimskie. 
Stacja ta oznaczona 
jest krzyżem i gre
ckim skrótem NIKA 
oznaczającym 
„zwycięstwo" 

Cztery ostatnie stacje Drogi Krzyżo
wej: 11. Ukrzyżowanie Jezusa; 12, 

Śmierć Jezusa na Krzyżu; 13. Zdjęcie z Krzyża; 14. Złożenie do gro
bu. Niektórzy pielgrzymi dodają stację 15 - Zmartwychwstanie Jezusa 

Golgota: Miejsce poza granicami starożytnej Jerozolimy, które słu
żyło jako kamieniołomy oraz miejsce egzekucji i pogrzebów od ty
siąca lat przed Chrystusem. Potwierdzona autentyczność miejsca 

— Grób , — G r ó b  Jezusa 
Golgota 

Bazylika Konstantyna 
Grób Jezusa odkryto podczas 

budowy bazyliki 

^ Jezus upada po raz 
" trzeci. Dziś w tym miejscu jest Brama 

Patriarchatu Koptyjskiego (E) 

Jezus zostaje obnażony 

Golgota i grób Chrystusa 
Bazylika Grobu Świętego 

Pod jedną kopułą mieści 
się bazylika i kaplice 

Rok 33. 
Ukrzyżowanie 
Jezusa 
© GRAPHIC NEWS 

Rok70. Rewolta 135 rok Odbudowa Jerozolimy. | 323 rok Okres bizantyjski, 
żydowska. Rzymia- Cesarz Hadrian wyrównuje grunt Za czasów cesarza Konstantyna 
nie burzą Jerozolimę pod budowę świątyni Afrodyty miasto staje się chrześcijańskie 

Źródła: Ilustrowany Atlas Jerozolimy, przewodnik Baedeker. przewodnik Everyman do Ziemi Świętej 

TI49 r. Okres krzyżowców. Świątynia 
została odbudowana i poświęcona 
po odbiciu miasta przez chrześcijan 
po400 latach rządów muzułmanów 
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Dzięki hojności Nikodema na całunie 
przetrwały ślady ciała Ukrzyżowanego 

Człowiek spod krzyża 

Józefa z Arymatei, 
zamożnego 
faryzeusza, którego 
uwiodła nauka 
Jezusa, wspominają 
zgodnie wszyscy 
ewangeliści. Natomiast 
Nikodemowi jedynie 
Jan poświęca sporo 
miejsca 

Anna Kot 
a.kot@glos.com 

D obrze mu się w życiu 
wiodło - pobożny, za
możny i wpływowy fa
ryzeusz, syty spokojem, 
poważany członek San
hedrynu, najważniej

szej w Judei instytucji religijnej i sądowni
czej, o najwyższym autorytecie w całym 
Izraelu. 

Jako działacz stronnictwa patriotyczne
go, przywiązany do ojczyzny i wiary ojców, 
szanowany przez naród i współpracowni
ków. Czy także w rodzinie? Tego już nie 
wiadomo - zbyt mało informacji zachowa
ło się o Nikodemie. Jedynym źródłem po
zostaje Ewangelia św. Jana. Na pewno ni
czego mu nie brakowało, a szacunek i au
torytet wśród Żydów gwarantował mu spo
ry  majątek - wszak apostoł mówi o nim 
„dostojnik". 

A jednak... W to ustabilizowane, jedno
stajne w swej przewidywalności życie nie
młodego już przecież Nikodema wkradł się 
niepokój, zrazu maleńki, bo wieści docho
dzące o jakimś Jezusie z Nazaretu były jesz
cze skąpe, mało wiarygodne, pochodziły 
od prostych niewykształconych Żydów, 
którym niewiele trzeba było, aby ich zadzi
wić, nakarmić plotką, tanią sensacją... Ale 
niepokój rozrastał się - już nawet faryzeu
sze, ludzie w pełni godni zaufania, z innych 
miejscowości opowiadali o Jego niezwy
kłej nauce i działalności. Mało tego, sami 
świadczyli o Jego cudach i znakach. A gdy 
Jezus, prawdopodobnie po raz pierwszy, 
dotarł do Jerozolimy, w głowie i w sercu Ni
kodema wybuchła wojna. Spokój płynący 
dotąd z silnej wiary i gruntownej znajo
mości Prawa prysł na dobre. Nikodem 
przeczuwał gdzieś w głębi podświadomoś
ci, że doznał łaski życia w czasach pojawie
nia się Mesjasza. Zresztą z tekstu apostoła 
Jana wynika, że tak po ludzku, Jezus, ten 
serdeczny i dobry człowiek po prostu bu
dził coraz większą sympatię Nikodema. Ale 
dopuszczenie tych faktów do świadomoś
ci łatwe nie było, niewielu z jego towarzy
s z y  uczonych  w Piśmie skłaniało się 
do uznania syna zwykłego cieśli za Zbawi-

Od tego czasu uczony faryzeusz powo
li zaczął się zmieniać. Wprawdzie nadal nie 
ujawniał w Sanhedrynie s w e j  sympatii 
do Jezusa, a tym bardziej faktu, że rozma
wiał z Nim, ale przechodził głęboką prze
mianę. A im bardziej Nikodem się zmieniał, 
tym większa wrogość wobec Jezusa rosła 
w Izraelu. 

Spotykamy go dopiero po śmierci Jezu
sa. Pod krzyżem, od i spod którego pierzch
li przerażeni, z wyjątkiem Jana, nawet Je
go najbliżsi uczniowie. Został też Józef 
z Arymatei - także zamożny i uczony Żyd, 
no i Nikodem. Bo Nikodem już się niczego 
nie boi. Znów jest spokojny. W nauce Umę
czonego znalazł odpowiedzi na najważniej
sze pytania egzystencjalne. Już też wie, jest 
pewien, że spotkał Mesjasza. Korzystając 
ze swej pozycji społecznej i zamożności, 
pomaga Józefowi zdjąć Go z krzyża, na
maścić naprawdę drogimi olejami - kupił 
aż 100 funtów olejków, m.in. z mirry i alo
esu (było to około 30  kg), owinąć także 
w niezwykle kosztowne płótna i pochować 
ciało Jezusa. Dzisiejsi badacze całunu 
turyńskiego są pewni, że gdyby nie hojność 
Nikodema, który nie żałował pieniędzy 
na olejki (a była to równowartość średniej 
miesięcznej pensji), płótna nie zachowały
by tak wyraźnych śladów ciała Ukrzyżowa
nego i nie można by udowodnić czasu ich 
pochodzenia. 

Tyle Ewangelia Jana. Niestety, żaden 
inny ewangelista nawet nie wspomina 
o istnieniu Nikodema. Dalszych jego losów 
więc nie znamy. Wspomina go wprawdzie 
apokryf nazywany „Ewangelią Nikodema" 
oraz inne podobne pisma, którym trudno 
przypisać wartość historyczną. Być może 
- jak wynika z przekazów z V w. n.e. - fa
ryzeusz ten został ochrzczony przez Pio
tra i Jana, ponieważ prawdopodobnie sam 
Janowi opowiedział o spotkaniu z Jezu
sem pod osłoną nocy, żadna inna Ewange
lia go nie wspomina. Z apokryfu też moż
na się dowiedzieć, że po chrzcie faryzeusze 
mieli wydać na niego wyrok śmierci, ale 
ujął się za nim jego krewny - cieszący się 
wielkim autorytetem rabin Gamaliel. Ży
dzi zgodzili się więc tylko na wyrzucenie 
Nikodema z Sanhedrynu, pozbawili go 
majątku, wyklęli z synagogi i wygnali z Je
rozolimy. Były dostojnik znalazł schronie
nie w domu Gamaliela. Nikodem - jak po
da je  tradycja - przyłączył się potem 
do apostołów i zginął śmiercią męczeńską. 
Jedne teksty podają, że ok. 4 4  r., inne, że 
nie znamy tej  daty. Jego szczątki zostały 
odkryte w 415 r. w Palestynie 
w Kefaz-Gamla, razem z relikwiami św. 
Szczepana. 

Nikodem jako święty jest  czczony 
w Kościele wschodnim i zachodnim. Imię 
to ma zresztą tę samą etymologię co Miko
łaj: pochodzi od greckich wyrazów nike -
„zwyciężać" oraz demos - „lud". Jest więc 
synonimem imienia Mikołaj. W ikonogra
fii najczęściej bywa  przedstawiany 
pod krzyżem razem z Józefem z Arymatei 
oraz podczas nocnej rozmowy z Jezusem. 
Postać i losy Nikodema przez wieki poru
szały wyobraźnię i uczucia wielu ludzi, in
spirowały malarzy i pisarzy. W Polsce temat ten  podjął Jan 
Dobraczyński w powieści „Listy Nikode
ma" (1951). # 
©<E> 

• Rzeźba Nikodema i 

P Św. Jan 
Ewangelista 

Urodził się prawdopo
dobnie w Betsaidzie. 
Był synem 
Zebedeusza i Salome, 
młodszym bratem św. 
Jakuba Starszego. Był 
rybakiem nad Jezio
rem Galilejskim, został 
powołany przez Jezu
sa na ucznia wraz ze 
św. Piotrem i św. An
drzejem w czasie 
wspólnego połowu 
ryb. 
Uważany jest za naj
młodszego z aposto
łów i umiłowanego 
ucznia Chrystusa. 
Św Jan należał 
do trzech wybranych 
uczniów Jezusa. Nie 
tylko bowiem poszedł 
pierwszy za Jezusem, 
ale zostawił po Nim 
najpokaźniejsze świa
dectwo spośród Dwu
nastu: w Ewangelii, 
w trzech Listach 
i w Apokalipsie. 

Józefa z Arymatei podczas pochówku Jezusa z 

cielą. Zwłaszcza że pochodził z Nazaretu, 
a przecież wiadomo... może być coś dobre
go z Nazaretu? No i najzwyczajniej w świe
cie Jezus zagrażał ich pozycji, autoryteto
wi, władzy... Władza! To ważna i silna ludz
ka żądza. Ważniejsza niż życie, zwłaszcza 
cudze. 

Faryzeusze od początku knuli, jak poz
być się tego włóczęgi, samozwańczego -
jak im się wydawało - Nauczyciela, zacho
wującego się jak prorok i kwestionujące
go niektóre przepisy Prawa. W trakcie 
Święta Namiotów strażnicy świątyni zo
stali nawet specjalnie wysłani, by  zatrzy
mać i uwięzić Jezusa. Tymczasem wrócili 
z niczym, na dodatek wyraźnie poruszę-

Tak po ludzku, 
Jezus-ten 
serdeczny i dobry 
człowiek - po prostu 
budził coraz 
większą sympatię 
Nikodema 

kościoła św. Michała w Wiedniu 

ni nauką nowego Nauczyciela i Nim sa
mym. Faryzeusze zgromadzeni w Sanhe
drynie zapałali oburzeniem. To wtedy ten 
ostrożny, choć trudno powiedzieć, aby za
straszony Nikodem zebrał się na odwagę, 
b y  zaprotestować przeciwko potępianiu 
człowieka bez przesłuchania i udowodnie
nia mu winy. Jedno pytanie któregoś z fa
ryzeuszy, sugerujące, że on, dostojnik ży
dowski popiera Jezusa, skutecznie uciszy
ło mężczyznę. 

Trudno się więc dziwić, że Nikodem 
w trosce o swoje - i prawdopodobnie ro
dziny - bezpieczeństwo po kryjomu zaczął 
szukać kontaktu z Jezusem. Bo wewnętrz
ny niepokój, lęk, że przegapi najważniej
sze wydarzenia swego życia, ba! wydarze
nie wszech czasów, podpowiadał mu ko
nieczność spotkania i rozmowy z tym nie
zwykłym mężczyzną z Galilei, który mo
że wyjaśnić  m u  sens ludzkiego życia 
i śmierci. 

Przez pośredników umówił się z Jezu
sem - chciał, musiał sam przekonać się, 
kim On jest? Jaki jest, co i jak mówi, jak 
się zachowuje? Co w Nim takiego jest, że 
ludzie lgną do Niego i ślepo mu ufa ją ,  
a po spotkaniu z Nim odchodzą inni, od
mienieni na lepsze. Udało się - podejmu
jąc wszelkie środki ostrożności, przyszedł 
do Niego pod osłoną nocy. I zapis tej  ro
zmowy najważniejszej w życiu Nikode
ma - a po nim w życiu tysięcy podobnych 
mu poszukujących Prawdy ludzi - stano
w i  jeden z najpiękniejszych fragmentów 
Pisma Świętego (J 3,1-16). Niektórzy bib-
liści wręcz twierdzą, że to serce Ewange
lii. 
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Pochował ciało Mistrza 
Religia 

Był majętny, należał 
do 70 najważniejszych 
ludzi mających władzę 
w ówczesnym Izraelu. 
Ale nie bał się stać 
nieczystym. Józef 
z Arymatei poprosił 
Piłata o ciało Jazusa 
i oddał mu swój grób. 
Agata Grzelińska 
agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl 

J ózef z Arymatei był jednym 
z uczestników najważniejszych 
wydarzeń w historii świata. To 
on zajął się ciałem zamęczone
go na krzyżu Zbawiciela. To on 
oddał Mu swój grób. A według 

legend, to on zebrał również krew, która wy
płynęła z przebitego włócznią boku Jezusa 
i umieścił ją w słynnym kielichu. 

Józet bohater Ewangelii 
Wiedzę o Józefie z Arymatei możemy po
dzielić na tę pewną - ewangeliczną - i tę 
mniej pewną - apokryficzną, legendarną. 
Na pierwszy rzut oka Ewangelie nie mó
wią o Józefie zbyt wiele. Od św. Mateusza 
dowiadujemy się, że Józef z Arymatei był 
człowiekiem zamożnym i że był uczniem 
Jezusa. Św. Marek zdradza, że Józef był 
poważnym członkiem Rady, który wycze
kiwał Królestwa Bożego. Obaj piszą, że to 
on śmiało udał się do Piłata i poprosił 
o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża (Mk), a po
tem owinął je  w czyste płótno i złożył 
w swoim nowym grobie, który kazał wy
kuć w skale. Przed wejściem do grobu za
toczył duży kamień i odszedł (Mt). Kolej
ny ewangelista, św. Łukasz pisze o Józe
fie, że był dobry i sprawiedliwy. Św. Jan 
informuje, że Józef z Arymatei był ucz
niem Jezusa, lecz ukrytym z obawy 
przed Żydami. 

Uważny czytelnik wyłuska z tych teks
tów całkiem sporo informacji na temat 
Józefa. Nie do przecenienia jest zdaw
kowa informacja zapisana przez Łukasza, 
że był to człowiek dobry i sprawiedliwy 
- mówi biblista ks. dr hab. Sławomir Sta
siak, profesor Papieskiego Wydziału Te
ologicznego we Wrocławiu. - Te dwa po
jęcia w Starym Testamencie mają ogrom
ną wagę. Człowiek dobry to ten, który 
nosi w sobie prawość i przywiązanie 
do prawa Bożego. Określenie „sprawied
l iwy" dodatkowo podkreśla ten fakt. 
Sprawiedliwość w Starym Testamencie 
można było osiągnąć tylko przez wier
ność prawu. 

Szanującprawo, które wymagało zgody Pi
łata na pochowanie człowieka skazanego 
w majestacie Rzymu, Józef idzie prosić na
miestnika Miasta o ciało Jezusa. 

- Był do tego zobowiązany. Nie mógł po
grzebać człowieka skazanego prawomoc
nym wyrokiem i straconego pod kuratelą 
Piłata - tłumaczy ks. Stasiak. 

• Rzeźba św. Józefa z Arymatei z kościoła św. Marcina w Kolonii. Józef, podobnie jak inni 
świadkowie meki Chrystusa, stał sie bohaterem apokryfów i legend 

Prawo Mojżeszowe nakazywało też po
chować skazanych na karę śmierci i straco
nych tego samego dnia. 

- Widzimy więc zachowanie pobożnego 
Żyda, zachowującego zasady, które nie bę
dą uwłaczały wadze Paschy, najważniejsze
go żydowskiego święta - dodaje bilista. 

Dotykając jednak mar, ten pobożny Żyd 
popada w rytualną nieczystość. Poświęca 
więc bardzo wiele. 

- Każdy kontakt z ciałem umarłego powo
dował nieczystość. Józef naraził się na 
niemożność pełnego przeżywania Paschy 
- wyjaśnia ks. Stasiak. - Widać w tym działa
niu Józefa już myślenie chrześcijanina, trosz
czącego się o swojego Mistrza, w którego 
uwierzył. Jego działania w stosunku do Jezu
sa są naznaczone krótką wzmianką Ma-
teuszową i Markową, że oczekiwał Królestwa 
Bożego. Ważniejsze dla Józefa było to, co się 
stanie po szabacie niż to, co miało się dziać 
w szabat - dodaje znawca Pisma Świętego. 

Ewangelista Łukasz wspomina, że Józef 
nie przystał na uchwałę Wysokiej Rady, do 
której należał. Czy to znaczy, że protestował 
przeciwko skazaniu Jezusa? 

- W obradach Sanhedrynu pojawia się po
stać, która występuj e przeciwko decyzji o stra
ceniu Jezusa, nie możemy go identyfikować 
z Józefem z Arymatei - uważa ks. Stasiak. 

Ks. Wojciech Skóra w jednym z artykułów 
taknapisałoproteście Józefa: „Chociaż św. Łu
kasz stwierdza, że Józef »nie przystał na ich 
uchwałę i postępowanie« (Łk23,51), jednak je
go sprzeciw był albo mało wyraźny, albo jedy
nie wewnętrzny. Skutku żadnego nie odniósł". 

Józef, bohater legend 
Józef z Arymatei, podobnie j a k  inni świad
kowie męki Jezusa, stał się bohaterem apo
kryfów i legend. 

Jak czytamy n a  prowadzonym przez je
zuitów portalu deon.pl, Ewangelia Piotra 
z II wieku widziała w Józefie z Arymetei 

przyjaciela Piłata. Dzieje Piłata (IV wiek) 
utrzymywały, że Żydzi wtrącili go do wię
zienia i że zmartwychwstały Pan sam go 
z niego uwolnił. Wedle Ewangelii Gamaliela 
razem z Nikodemem przyczynił się Józef 
do zmartwychwstania dobrego łotra: jego 
ciało okryli całunem, w który przedtem 
spowite było ciało Pana. W Martyrium Pilati 
czytamy, że z więzienia uwolnił go archa
nioł Gabriel, a apokryf gruziński przypisu
je  mu założenie gminy chrześcijańskiej 
wLyddzie. 

Najbardziej znaną legendą, w której po
jawia się postać Józefa z Arymatei, jest le
genda o królu Arturze i rycerzach okrągłe
go stołu. 

Według tej opowieści, gdy Jezus zmar
twychwstał, arcykapłani wtrącili Józefa 
z Arymatei do lochu. Zbawiciel jednak nie 
zapomniał o człowieku, który zajął się Je
go ciałem i przyszedł do niego do więzie
nia. Dał mu kielich, do którego Józef zebrał 
krew, jaka wypływała z przebitego boku Je
zusa. Miał to być Święty Graal, czyli ten sam 
kielich, którym Jezus posługiwał się pod
czas Ostatniej Wieczerzy. Według legendy, 
po kilku latach cesarz uwolnił Józefa i za
brał go do Rzymu. Potem natomiast wysłał 
go do Anglii. Tam Święty Graal zaginął. 
Właśnie poszukiwaniem tego kielicha zaj
mowali się rycerze króla Artura. 

Inna wersja legendy arturiańskiej mówi, 
że Józef pozostawił Graala swoim synom. 
Potem kielich przekazywany kolejnym po
koleniom trafił do Jerozolimy. Jej patriarcha 
miał go ofiarować angielskiemu królowi 
Henrykowi III. 

- Legendy mówią też o tym, że w posia
daniu Józefa z Arymetei był całun, który te
raz znajduje się w Turynie, a także man-
dylion, czyli chusta świętej Weroniki, którą 
otarła ona twarz Jezusa idącego z krzyżem 
na miejsce swojej kaźni - dodaje ks. Sławo
mir Stasiak.# 
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Jak grać w loterii? 
• Od piątku, 10 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony. 
Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 200), oznaczony datą 
wydawniczą oraz dniem tygodnia. 
• By mieć szansę na zdobycie mieszkania, samochodu lub innej 
nagrody wystarczy zebrąć zestaw 10 kuponów z kolejnych następujących 
po sobie wydań „Głosu". 
• Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden 
zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety 
kuponów. 

Im więcej zestawów kuponów, 
tym większa szansa na wygraną! 
Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną przez 
zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być 
zarówno zestawy złożone z kuponów z kolejnych wydań, jak też ich 
zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną 
liczbę zestawów. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany 
w osobnej kopercie. 

W czasie loterii odbędzie się jeszcze jedno losowanie nagród 
dodatkowych w Szczecinie oraz jedno główne w Koszalinie. W losowaniu 
nagród dodatkowych będzie można wygrać samochód, skuter, telewizor, 
kino domowe, kamerę, urządzenie masujące, 3 tablety, robot kuchenny, 
sokowirówkę, ekspres do kawy i aparat fotograficzny. 

Trzecie losowanie odbędzie się 23 kwietnia 2015 r., losowanie główne 
odbędzie się 27 czerwca 2015 r. 

Koperty z kuponami i kartami na trzecie losowanie można przesyłać lub 
dostarczać do 17 kwietnia 2015 r. włącznie pod jeden z podanych poniżej 
adresów biur loterii: 

• Głos Koszaliński, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
• Głos Pomorza, ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
• Głos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj mieszkanie z Głosem". 

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem tel. 800 20 35 35 
lub 94 347 35 37 (w godz. 9-12). 

MIESZKANIE Dziennik Pomorza 

Piątek, 3.04.2015 r. Kupon nr 145 /200 

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMELDOWANIA 

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ 

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL* 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii „Wygraj 
mieszkanie z Głosem" przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. 
Domaniewskiej 45 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. l i  z 
2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do 
treści moich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępnienia. 
Oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, rodzeństwo, wstępni, 
zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy pracownikami oraz 
współpracownikami organizatora. Jestem osoba pełnoletnią. 

Podpis.. 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Media Regionalne 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 w celach marketingowych i 
reklamowych produktów i usług własnych spółki Media Regionalne i innych podmiotów, a także na 

udostępnianie tych danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie* 

Data i podpis... * pole nie jest wymagane 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl
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W odgadywanych wyrazach wy
stępuje 29 z 32 liter polskiego al
fabetu. Rozwiązaniem jest sło
wo ułożone z tych brakujących 
liter. 
Poziomo: 
1) przyrząd pomiarowy na tablicy 
kontrolnej, 
8) cienka, długa gałązka, 
9) łodygi ziemniaków, 
10) rywal Polaków w eliminacjach 
piłkarskich ME, 
11) okres rozwoju, stadium 
15) bezzałogowy samolot, 
17) partyjny kompan, 
18) zmysł ważny u smakosza, 
19) góralskie skrzypce, 
20) chłop w dawnej Polsce. 
Pionowo: 
2) służy do rozbijania ziarna na kaszę. 
3) płynie przez Weronę, 
4) nocą usiane gwiazdami, 
5) między gardłem a tchawicą, 
6) drobno pokruszone kamienie, 
7) czarny ptak nazywany gapą, 

1 2 3 4 5 6 7 

0 g • 8 

9 * * 
• 10 

11 12 
m • * * 

• • 13 • 14 • 15 16 

17 * 
18 

19 * * 
m 20 
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11) trud poniesiony w czyjejś sprawie, 
12) bardzo silna zazdrość, 
13) agrest lub jaśmin. 

14) krecia robota, 
15) bije na trwogę, 
16) jedna z możliwości do wyboru. 

Rozwiązaniem jest przysłowie 
ludowe. 
1) zajęcie lokaja: 3-13-33-24-25-
17-18-19, 
2) długi u skarżypyty: 1-35-4-27-
12. 
3) pleciony bicz z rączką: 8-2-28-
5-6. 
4) drewniane kajdany: 15-11-20-21 
5) kosz na śmieci:32-36-26-7-40, 
6) bohater z maską na twarzy: 10 -
31-9-34-41, 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 

7) imię śpiewającej Prus: 22-16-37 8) zielone miejsca na Saharze: 23-
-30-14, 29-38-39. 

Każdy odgadywany wyraz(wna-
wiasie liczba liter) zaczyna się li
terą poprzedzającą określenie. 
Miejsce wpisywania do odgad
nięcia. Litery w połach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą roz
wiązanie. 
A) przygotowanie tekstu do druku 
(10). 
B) mieszanina cementu, kruszywa 
i wody (5), 
C) kołysanie się łodzi (6), 
D) elegancki strojniś (6), 
E) nauka o ochronie środowiska (8). 
F) piłka nożna (6). 
G) boska Greta na białym ekranie 
(5). 
H)... Ford, zagrał Indianę Jonesa 
w filmach Spielberga (8), 
I) imię bliskie Gałczyńskiemu (8), 
J) turecka szabla (7). 
K) Święty Graal (7), 
L) przyrząd astronoma i snajpera 
(6), 
Ł) matki lub natury (4), 
M) pouczający wniosek z bajki (5), 
N) podwójny narząd w organizmie 
(5). 
O) silne nerwy pokerowego gracza 
(10). 
P) ścierny do polerowania (6). 
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R) wybrany do władz samorządo
wych miasta (5), 
S) objaw chorobowy spowodowany 
niedotlenieniem (6), 
Ś) ciżba w miejskim autobusie (5). 
T) muskularny u atlety (4), 

U) wesoła zabawa (4). 
W) wagon do przewożenia urobku 
z kopalni (8). 
Y)  marka japońskich motocykli (6). 
Z) pora lepienia bałwanów (4), 
Ź) rozpinany, by chwytać wiatr (6). 
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N i e k t ó r z y  m a j ą  SKOK-om z a  złe, że :  

spółdzielcze kasy 
to wyłącznie polski kapitał 

chronią rodziny przed 
lichwą i wyzyskiem 

wspierają polską kulturę 
i dzieła Kościoła 

Ale to właśnie za to cenią nas od lat miliony Polaków 

S K O K  Korzystne rozwiązania dla polskich rodzin 

V V : t f  

Dowiedz s ię  więce j  n a  w w w . p r a w d a o s k o k . p l  

* * m v 
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Ostrożność w sklepie 
zawsze jest w cenie 

Okresy przedświąteczne to zwykle czas „żniw" dla 
przestępców. Nie chodzi tylko o włamywaczy do mieszkań 

opr. Jerzy Szych 
jerzy.szych@gk24.pl 

Do Wielkanocy zostało już tyl
ko dwa dni. Sklepy przeżywają 
oblężenie. Przedzierając się 
przez tłum kupujących trzeba 
zachować ostrożność. Skra
dziony portfel może oznaczać 
stratę znacznie większej kwoty 
niż suma, która się w nim aku
rat znajdowała. Zwykle trzyma
my w nim także karty płatnicze, 
za pomocą których złodzieje 
również spróbują wypłacić pie
niądze. Często im się to udaje. 

W pierwszych sześciu mie
siącach ubiegłego roku banki 
zanotowały 36,5 tys. operacji 
na kartach płatniczych o zna
mionach przestępstwa. 27% 
z nich dotyczyło transakcji do
konanych skradzionymi karta-

• W czasie przedświątecznych zakupów, w tłumie kupujących, 
należy szczególnie uważać na swój portfel. Łatwo go stracić 

mi.Tak wysokie statystyki są 
wypadkową kilku przyczyn. 
Pierwszą z nich jest technolo
gia zbliżeniowa. Płacąc rachu
nek mniejszy niż 50 zł przestęp
ca nie musi podawać PIN-u. 

- Trzeba jednak zaznaczyć, 
że ten rodzaj płatności posiada 
zabezpieczenie, w wyniku któ
rego przestępcy nie uda ukraść 
się zbyt dużej sumy - mówi Ja
rosław Sadowski główny anali-

tyk Expander Advisors. - Po kil
ku transakcjach system auto
matycznie zacznie wymagać 
podania kodu PIN. Dodatkową 
ochroną jest limit strat. W wy
niku płatności wykonywanych 
zbliżeniowo klienci nie mogą 
stracić więcej niż równowar
tość 50 euro (ok. 210 zł). 

Większe straty mogą jednak 
powstać jeśli przestępca pozna 
PIN karty. Z tego powodu nigdy 
nie należy go zapisywać na kar
cie, ani jakimkolwiek przed
miocie trzymanym w portfelu. 
Podczas wprowadzania kodu 
trzeba robić tak, aby nikt nie 
mógł go podejrzeć. W przypad
ku płatności oszukańczych, 
które nie zostały dokonane 
zbliżeniowo, klient również jest 
chroniony przed wysoką stra
tą. Limit jest jednak wyższy. 
W tym przypadku nie może 
ona przekroczyć równowartoś
ci 150 euro (ok. 615 zł). # 

ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE* 

NA SPRZEDAZ L O K A L E  MIESZKALNE 
w GRYFINIE  1 POLICACH 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie 
informuje, że ogłosił: 

I ustne przetargi nieograniczone na SPRZEDAŻ nw. lokali mieszkalnych, 
położonych w GRYFIE i POLICACH 

Adres lokalu 

Gryfino, 
ul. Boi. 
Chrobrego 7, 9, 
11,13 
(klatka 13) 
Lokal mieszkalny 
nr 7 

Police, 
ul. Grzybowa 8 
Lokal mieszkalny 
nr 2 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
danych z ewidencji 

gruntów, nr KW 

Obręb nr 0003 
Gryfino 3, 
dz. nr 226, 
KWSZ1Y 

/00018295/9 

Obręb nr 0015 
Nr 15 Police, 

dz. nr 2096/2, 
KWSZ2S 

/00017642/3 

Pow. użytkowa 
lokalu, pow. 
przynależna, 

udział we 
współwłasności 

25,00 m2 

3,02 m2 

0,0093 

25,20 m2 

2,91 m2 

0,052 

Termin 
przetargu/ 
godzina 

11.05.2015 r. 
godz. 12.00 

11.05.2015 r. 
godz. 13.00 

Cena 
wywoławcza 
netto lokalu 

90.000,00 zł 

87.500,00 zł 

Wysokość 
wadium/ 
termin 

wniesienia 

18.000,00 zł 
do dnia 

5.05.2015 r. 

17.000,00 zł 
do dnia 

5.05.2015 r. 

Przetargi odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro). 

Warunkiem udziału w każdym przetargu jest wniesienie wadium, w wysokościach wskazanych 

w tabeli, przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.05.2015 r., z dopiskiem: „Przetarg na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr położonego w przy ul. 
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. 
Informacje - Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, 
(91) 43417 68 ( M O N  261 45 20 96) w e w .  269 lub 312. 

Pełna treść ogłoszeń została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, przy ul. Potulickiej 2 i opublikowana na stronie internetowej: 

fjfrl i w0*tms^k^iS ****** ^ mifnufr. nnfrwinii ; »>•' 1"*' •* m i f - — w  PPfwF «vKlVPVwPpiVf 

Agronomer 
^ <*irtrarł-y twn rf»lnir?ia doradztwo rolnicze 

OoDoB © @ ©  £ 0 @ ©  4 ] @ ®  

— 
Kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych, dofinansowanie nowy PROW 2014-2020; 
Opracowanie Plaztow Działalności Rohośrodowiskowej i Ekologicznej; 
Płatności bezpośrednie - wnioski do ARiMR. dodały - nowe schematy i wymogi od 2015 r. 

W015004554C 

Maszyny Pronaru pracują na całym świecie 
Gdy w 1988 roku w Narwi,  

n iewie lk ie j  mie j scowośc i  pod 
Hajnówką, Pronar zaczynał swą 
działalność, nikt nie przypuszczał, 
że będzie to jeden z potentatów w 
dziedzinie produkcji maszyn rol
niczych i komunalnych oraz nie
kwestionowany lider w wytwarza
niu kół tarczowych stosowanych 
w technice rolniczej. 

Początkowo firma zajmowała 
się eksportem produktów rolno-
-spożywczych. Dość szybko jednak 
przerzuciła się na produkcję ciąg
ników oraz maszyn rolniczych, a 
następnie - także komunalnych. 
I to był strzał w dziesiątkę. Po la
tach Pronar wyrobił sobie markę 
solidnego producenta nie tylko w 
Polsce, ale i na wielu rynkach za
granicznych. Jego maszyny są użyt
kowane w całej Europie, w krajach 
powstałych z byłego Związku Ra
dzieckiego, Azji, obu Ameryk, Au
stralii, a nawet w Afiyce. 

P r z e d s i ę b i o r s t w o  z N a r w i  
sprzedaje około 6 tysięcy przy

czep rocznie. Żaden inny polski 
producent nie może pochwalić się 
takimi wynikami. Poszczególni 
konkurenci nie sprzedają nawet 
połowy tego, co Pronar. 

A l e  nie ma się czemu dziwić, 
g d y ż  podlaska f irma przyciąga 
kl ientów nie ty lko przystępną 
ceną, ale też najwyższą jakością i 
różnorodnością oferowanych pro
duktów. Każdy zakład komunalny 
i każdy rolnik w ofercie Pronaru 
znajdzie sprzęt spełniający wszel
kie oczekiwania. 

Tylko w grupie przyczep rolni
czych i specjalistycznych Pronar 
oferuje ponad 120 modeli, a każda 
z tych przyczep może występować 
w wielu wersjach wykonania w 
zależności od potrzeb klienta. Są 
wśród nich przyczepy burtowe i 
skorupowe o ładowności od 2 do 
ponad 30 ton. Do wyboru są przy
czepy jedno-, dwu- i trzyosiowe, 
na zawieszeniu tandem lub tridem. 
A b y  zapewnić wygodę użytkow
nikom, w zależności od modelu, 

mogą one mieć opcję jedno-, dwu-
lub trójstronnego wywrotu. 

Wśród produkowanych w Pro-
narze maszyn są także m.in. wozy 
przeładowcze, przyczepy z syste
mem przesuwnej przedniej ściany, 
przyczepy do przewozu zwierząt, 
transportu drewna, zielonej masy 
silosowej i ziemniaków, przycze
py hakowe, budowlane, rozrzut-
niki obornika, maszyny do zbioru 
zielonki i zadawania pasz i wiele, 
wiele innych. Firmy budowlane, 
transportowe i komunalne znajdą 
natomiast w ofercie Pronaru przy
czepy specjalistyczne z możli
wością agregacji z ciągnikami lub 
też z samochodami ciężarowymi, 
a także mobilne przes iewacze  
bębnowe (używane np. w sortow
niach odpadów) oraz maszyny do 
letniego i zimowego utrzymania 
dróg. Wszystkie  produkty speł
niają najwyższe standardy. 

Stosowanych technologii za
zdroszczą Pronarowi nawet za
chodni producenci. Jedna^z nie

mieckich firm próbowała zarzucić 
Pronarowi, iż  przesiewacz z Na
r w i  j e s t  oparty na j e j  patencie. 
Bezskutecznie. Pronar bez prob
lemu udowodnił, że stosuje swoją 
niezawodną technologię. 

Najważniejsze jednak, że  pod 
wrażeniem jakości  i wydajności 
pronarowskich maszyn  są ich 
użytkownicy. 

- Zdziwiłem się,  ż e  Polacy 
produkują  tak z a a w a n s o w a n e  
technologicznie maszyny - mówi 
Grzegorz Niewczas, właściciel 
P r z e d s i ę b i o r s t w a  Handlowo-
-Usługowego w Osinach w woje
wództwie łódzkim. 

- Przesiewacz Pronaru w ni
czym nie ustępuje przesiewaczom 
zachodnich marek - komplemen
tuje  j e g o  użytkownik Mirosław 
Stasiak, przedsiębiorca zajmujący 
się transportem towarowym i han
dlem opałem w gminie Gomunice 
(woj. łódzkie). 

Firma z Narwi c iągle  stawia 
na rozwój.  Ostatnio zbudowała 

Centrum Badawczo-Rozwojowe. 
To właśnie w nim opracowywa
ne będą nowe konstrukcje. Już 
teraz sprawdza się tu wytrzyma
łość i precyzję wprowadzanych 
rozwiązań. Wszystko po to, aby 
oferować produkty sprawdzone i 
niezawodne. 

- Stawiamy zarówno na rozwój 
technologiczny, j a k  i na zwięk
szanie umiejętności pracowników 
- podkreśla prezes Rady Właści
cieli Pronaru Sergiusz Martyniuk. 
- Zależy nam, aby nasze maszy
ny były j a k  najlepsze, a tego nie 
da się zrobić bez nowoczesnych 
fabryk i wykwalifikowanych pra
cowników. 

O n a j w y ż s z ą  j a k o ś ć  produ
kowanych przez Pronar maszyn 
dba  cały zespół e k s p e r t ó w  -
2 0 0  inżynierów, konstruktorów 
i technologów.  Pronarowskie  
z a k ł a d y  w N a r w i ,  N a r e w c e ,  
Siemiatyczach i Strabli są w y 
posażone w najnowocześniejsze 
urządzenia. 

Pronar jes t  jednym z najwięk
szych pracodawców na Podlasiu. 
W jego fabrykach pracuje około 2 
tys. osób. - I ciągle poszukujemy 
rąk do pracy - dodaje prezes Mar
tyniuk. - Potrzebujemy pracowni
ków fizycznych znających się na 
obróbce metalu oraz przedstawi
cieli handlowych z dobrą znajo
mością języków obcych. 

Niektórzy decydują się dojeż
dżać do fabryk Pronaru - znaj
dziemy w nich pracowników nie 
tylko z Hajnówki, Bielska Pod
laskiego czy z Białegostoku, ale 
także z wielu innych miejscowo
ści z całej Polski. Uważają bo
wiem, że przedsiębiorstwo to daje 
lepsze warunki i bardziej stabilne 
zatrudnienie niż inne firmy, w tym 
usytuowane w dużych miastach. 

W czasach, gdy coraz więcej  
grup zawodowych s t ra jku je ,  a 
wielu  przedsiębiorstwom grozi 
upadłość, taki pracodawca, j a k  
Pronar, jest na wagę złota. 

Urszula Paszko 
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Drobne 
Jak zamieścić ogłoszenie drobne: 
• W Biurze Ogłoszeń: 94 347 3516 
• Wysyłając SMS: 7968 
• Wchodząc na portal, nadaj.pl 

Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516.347 3511,347 3512 
fax 94 347 3513 

Biuro Ogłoszeń oddział Słupsk: 
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
tel. 59 848 8103 
fax 59 848 8156 

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 
tel. 9148133 61,48133 67 
fax 9143348 60 

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH: Ogłoszenia pochodzą: (N) - ogłoszenie 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE • BANK KWATER • MATRYMONIALNE • ŻYCZENIA • ROLNICZE (GK) - obszar koszaliński z internetowego 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI • ZWIERZĘTA • RÓŻNE /PODZIĘKOWANIA • TOWARZYSKIE (GP) - obszar słupski systemu ogłoszeń 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA • ROŚLINY. OGRODY • KOMUNIKATY • GASTRONOMIA (GS) obszar szczeciński www.nadaj.pl 

f i n a n s e  b iznes  
kredyty, pożyczki 

REKLAMA S01400466 

Pożycz k a  
przedwypłatowa 

•również i zajęciami komorniczymi, 
emeryci i renciści, prowadzący 
działalność, rolnicy 

•Wypłata natychmiast!!! 
•Dogodne warunki spłat 
•Możliwość prolongowania terminu 

płatności 

t e l .  6 0 0 - 6 0 0 - 2 6 8  
532-518-511 

• ! ! ! ! ! ! !  Lombard 24H - Dworzec PKP 
skup, sprzedaż, zastaw 662-01-01-02. 
(GK) 

«GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 

• GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 

• Kredyty Słupsk, tel. 798-532-191. (GP) 

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 

Nowość POŻYCZKI RATALNE, pro
mocyjna oferta, wypłata natych
miast, minimum formalności, ZA
DZWOŃ: 533-555-687. <GP) 

usługi prawne 

! ! !  EGZEKUTOR DŁUGÓW, 
669-111-148 (GP) 

biura rachunkowe 

• PODATKI ZUS PIT-y 696427660. (GK) 

USŁUGI księgowe: PIT, CIT, VAT, ka
dry; ceny promocyjne; t e l  696784776. 
(GP) 

inne 

• ! ! ! ! !  SKUPUJEMY długi gotówka! 
Koszalin, tel. 94/347-32-86. (GK) 
REKI 

handlowe 
jubilerstwo 

WIOSENNA PROMOCJA 
Jubiler CHATON zaprasza na wiosen
ną promocję -15% w naszych salo
nach w Koszalinie, Słupsku i Szcze
cinku! (GK) 

foto, książki 

©Skup książek, płyt muzycznych, 
przedmiotów PRL-u. Dojazd. Gotówka. 
509-675-586. (GK) 

maszyny, urządzenia 

e Konserwator do lodów ISA 24 smaki 
7900 zł 695589377 (N) 

materiały budowlane 

e STYROPIAN producent, dostawa 
52/331-62-48. (GK) 

inne 

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 

• ! ! ! ! !  Drewno sprzedam 695-795-953. 
(GK) 

• DREWNO kominkowe, 601-437-205. 
(GP) 

# DREWNO opałowe suche. Słupsk, 
731-295-539. (GP) 

• DREWNO Słupsk, tel. 781-105-313. 
(GP) 

# SIATKA, St. Bielice 214 Szczecińska 
602-74-00-57; 94/3404-360. Słupki. (GK) 

# SIATKI ogrodź. Słupsk, 603-070-188. 
(GP) 

* SIATKI ogrodzeniowe ocynk, PCV, 
leśne, druty, słupki, montaż, producent, 
transport, 59/84-716-42. (GP) 

• SKUP bursztynu,tel. 508477990. (GP) 

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę i od-
biore, t e l  607-703-135. (GP) 

o s i e d l e  
PANORAMA 

MIESZKANIE 
w p r o g r a m i e  M D M  3 9 0 0  — 

Sprzedaż 
Q) 602 264 351 

[ĄH; Agmbud | ą Agrobud 
www.agrobud-nieruchomosci.eu 

komunikaty  
• zgubiono dowód rejestracyjny ZK 
63507, tel. 723-493-777 (GK) 

matrymonialne 
# 431. kawaler pozna Panią, która 
pragnie mieć dzieci Szczecin, 
tel. 887-668-248. (GK) 

motoryzacja 

• Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 

• !  Auta i busy T-4 powypadkowe kupię, 
sprzedaż części, tel. 504-672-242. (GS) 
e AUTO skup powyżej 2000r ,całe, 
uszkodzone, tel. 605-44-32-26. (GK) 

AUTO skup wszystkie, 695640611 m 
• AUTOKASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 
AUTOSKUP skupujemy każde pojazdy 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, teł. 536-079-721. (GS) 

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW- GOTÓW
KA (ZAŚWIADCZENIA O DEMONTA
ŻU), t e l  660-180-555/660-487-304. 
(GK) 

auto sprzedaż 
• Agila -17000. Octavia - 6500. Megane 
-5000.501333778. (GP) 
• CAR-CENTER.COM.PL Szczecińska 
68A Koszalin. Odkup aut- gotówka! 
Import, komis kredyty, ubezpieczenia, 
leasing. 508187888 (GK) 
• Ford Transit 1996, tanio! 603-132-094 
(GK) 

• Golf V (2004) 1.4B, srebrny, 
502173655. (GP) 

• Mercedes M.B 100 97r.stan bdb, cena 
3000złtel. 598109888,696898742. (GP) 

• Opel Vectra C, 2003r. tel.509-161-888 
(GK) 

• Passat - 8500 zł. 501333778. (GP) 

• Skoda Fabia 2004 sprzedam, tel. 
504-048-903 (N) 

•Toyota Aygo XII 2011r, 606-944-321. 
(GK) 

• VW Passat 2,0 diesel, 12/2005 r. auto
mat, 601-95-02-13 (GK) 

• WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. (GK) 

• ! ! ! ! ! !  Promocja tłumiki, katalizatory, 
filtry DPF FAP, tel. 94/342-05-97. (GK) 

• AUTO konserwacja, 784-287-304. (GK) 

AUTOGAZ MM. TeL 505-015-365. (GK) 

TŁUMIKI katalizatory złącza Czekaj 
Zbigniew. Koszalin, Szczecińska 13A 
(VIS) 94-3477-143; 501-692-322 (GK) 
• WSPOMAGANIE kierownicy. K-lin, 
Kupiecka 3.606-998-591. Naprawa. (GK) 

n a u k a  
korepetycje 
• "DE-EM" korepetycje, (94)348-0-347. 
(GK) 
• Angielski. 534-791-793. (GK) 

• MATEMATYKA, 787-701-912. (GK) 

nieruchomości  

A B A K U S  
NIERUCHOMOŚCI 

Aniela Barzycka 
ul. Zwycięstwa 143 

(obok Związkowca) 
661 697 666 

abakus-nieruchomosci.pl 
vszukaj nas również na gk24.pl 

mieszkania - sprzedam 

• ! ! ! ! !  Duża kawalerka 41 m2, z gara
żem, k. Białogardu, 512327401. (GK) 

" A N K A M "  
PROMOCJA sprzedający 0% PIŁSUD

SKIEGO 5,94/342-26-19,605-405-744; 

www.ankam.pl (GK) 

• "ANKAM" 1-pok., Wieniawskiego, 
110.000 zł (GK) 

"OMEGA wyceny, obrót 
Słupsk, uL Starzyńskiego 11. 
teL 59 8414420,601654572 
www.nieruchomosci.slupsk.pr' 
(GP) 

#2-pok. 37 m2, balkon, piwnica, 155.000 
zł, os. Lechitów, tel. 608-534-725 (GK) 
s2-pok. K-lin 1 p. pilnie 604-430-883 
(GK) 
•2-pokojowe Słupsk, tel. 605-047-181. 
(GP) 
e 2-pokojowe,44m2,80.000zł. 
Słupsk ,ul. Mickiewicza, 506 670300. 
(GP) 
• 3-POK. Słupsk, 607-411-600. (GP) 
• 3-pokojowe Słupsk, tel. 601-33-99-50. 
(GP) 
• Darłowo - mieszkanie 2-pokojowe 
tanio, 502-50-60-28. (GK) 
• Darłowo ul. Sportowa 1 piętro. - 3 pok. 
/ apartament, balkon, umeblowane, 
zamknięte osiedle, tel. 502 344 309 (GS) 
• Kawalerka 62000zł. Słupsk, 663115000 
(GP) 
• mieszkanie 49 m2, lp., Koszalin, 
602-521-266 (N) 
• Sprzedam kawalerkę 504 038 790. 
(GP) 

• SUPER OKAZJA 3-POKOJE Czarnowę-
sy gmina Białogard, 73 m2 plus 2 garaże, 
39,900 tys.zł do negocjacji 501-545-845. 
(GK) 

mieszkania - kupię 
• Kupię kawalerkę do I pietra 
726610613. (GP) 

mieszkania do wynajęcia 
• 2 pok. 42mkw centrum, tel. 
796-689-011 (GK) 
•2-POK. umebl. tel. 699-979-199. (GK) 
•2-POKOJOWE, Korlino k Jarosławca, 
59/810-98-88 po 18.00. (GP) 
•3 pokojowe Kołłątaja Tel. 608-281-434. 
(GK) 
• 3-POK. Słupsk, 607-411-600. (GP) 
• Dwupokojowe umeblowane bezdziet
nym. Słupsk, 59/84-274-45. (GP) 
• Mieszkanie 2 pok. Słupsk 608 292 
360. (GP) 
• Pokój dla 2 sublokatorów 668-679-093. 
(GK) 
• Pokój dziewczynie, 787-160-327. (GK) 

domy - sprzedam 
• "ANKAM" Ładny dom, Manowo, 
270.000 zł (GK) 

1 T K f T E R ?  f i o O  MI 

NOWE KAMERALNE LOKALE MIESZKALNE! 

D o m  w zabudowie bliźniaczej 
j 80/471, Władysława IV, 269.000 

NOWE KAMERALNE LOKALE MIESZKALNE! 

1 pok (28) nowe budownictwo, 
słoneczne, balkon, Żytnia, 116.000 1 

NOWE KAMERALNE LOKALE MIESZKALNE! 

2 pok (50) NOWE BUDOWNICTWO! 
1 p, winda, loggia, Cypryjska, 265.000 

ROKOSOWO - Cyprysowa! 3-pok i 4-pok z garażem, 
ogródkiem. PROMOCJA.Ceny ot: m.00* brutto 2 pok (37,40) z wyposażeniem, 

Centrum, "1 69.ODO 

MDM piwnice 
OSIEDLE ZACISZE w c e m e ' w m d a '  

ul. Żytnia I I-DRUGI ETAP flaraz 

CENY OD 3.424/ra2 brutto 

2 pok (33) przytulne, słoneczne, 
S p ó ł d z i e l c z a ,  1 3 7 . 0 0 0  

MDM piwnice 
OSIEDLE ZACISZE w c e m e ' w m d a '  

ul. Żytnia I I-DRUGI ETAP flaraz 

CENY OD 3.424/ra2 brutto 

4 pok (60) komfortowe, wyposażenie, 
b a l k o n ,  L .  S t a f f a ,  2 2 0 . 0 0 0  

MDM piwnice 
OSIEDLE ZACISZE w c e m e ' w m d a '  

ul. Żytnia I I-DRUGI ETAP flaraz 

CENY OD 3.424/ra2 brutto 

Atrakcyjna działka budowlana, 
Nowe Bielice (wszystkie media) 60.000 MDM piwnice 

OSIEDLE ZACISZE w c e m e ' w m d a '  
ul. Żytnia I I-DRUGI ETAP flaraz 

CENY OD 3.424/ra2 brutto 
KUPUJĄCY 0% PROWIZJI! 5 pok (95) Gotowe 
2 poziomowe, NOWE BUDOWNICTWO, ...• 

Pełna oferta w biurze www.interhouse.nieruchomosci.pl 
tel. 94 341 88 75, kom. 511-228-323 
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AKUS 
najchętniej wybierane biuro nieruchomości 

pomagamy przy sprzedaży 
lub zamianie mieszkań, w tym również 

zadłużonych i spadkowych 
ZADZWOŃ 661-841-555 

ul. Zwycięstwa 143 
( o b o k  Z w i ą z k o w c a )  

tel. 661-841-555 
www.abakus-nieruchomosci.pl 

I piętro, duża loggia, 3-pok. 
(60), rej. Wyki, 239.000,-
k l u c z e  w b i u r z e  

po kapitalnym remoncie, nowe 
meble kuchenne, 2 pok., 

rej. Sucharskiego, 172^000,-

duże 1-pok., po remoncie, 
wysoki parter, rej. Wojska 
Polskiego, tylko 116.000, 

80 m2, 4-pok., nowoczesne, 
dwupoziomowe, duży balkon, 

299.000,- do negocjacji 

OKAZJA 3-pok, po remoncie, 
rej. Zubrzyckiego, 168.000,-

możliwe szybkie wydanie 

duże 2-pok. (48), ciepłociąg, 
po remoncie, rej. Emki, 

159.000,- d o  n e g o c j a c j i  

atrakcyjny dom, gotowy do 
zamieszkania, os. Bukowe, 

^ tylko 389.000,- lub zamiana j 

• Atrakcyjny dom do zamieszkania od 
zaraz okolice Szczecinka, 784-608-466. 
(GK) 
• Dom 350 m2 Dębnica Kaszubska, 
490.000 zł, 785-007-850. (GP) 

•Jednorodzinny dom Os. Unii Europej
skiej tel. 692.446.530 (N) 

• NOWY dom w Bielicach z garażem, 
działką i przyłączami, 100 m2,198 000 
zł, do wykończeń wew. 888-735-058 
(GK) 

lokale użytkowe - sprzedam 
• BOX (Wolności) tanio sprzedam. 
Słupsk, 505-973-886. (GP) 
s KOŁOBRZEG sprzedam lub wynajmę 
lokal użytkowy 43 m2 tel: 727-623-643 / 
0049173 977 78 25. (GK) 
• Pawilon 20 mkw, ul. Szeroka lub 
wynajmę, tel. 603-536-207 (GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 
• na warsztat 120 mkw, 603-132-094 
(GK) 
• usługowy, tanio! Merkury, 
500-000-101 (GK) 
•Wynajem biur, magazynów i sali 
konferencyjnej, 94 /711-09-30, www. 
biurowiec-koszalin.pl (GK) 
• Wynajmę halę magazynową od 
100 do 1000 m2 w Koszalinie 10 zł/m2 

oraz w Ustroniu Morskim 3zł/m2. Tel. 
728-897-414. (GK) 

działki, granty - sprzedam 
• BUDOWLANA 20tys. 502-328-799. 
(GK) 
• DOMEK LETNISKOWY, 149m2, działka 
715m2. Porost, jezioro Pniewo (Nafta). 
Atrakcyjna cena. Tel.505-133-016. (GK) 
• Dwie działki budowlane po 0,3 ha, 
nieuzbrojone przy ul. Chojeńskiej 
w Mieszkowicach razem lub osobno, tel. 
91-482-92-34. (GS) 
• działa 16 h, kruszywa, tel. 
606-283-441. (GK) 
• DZIAŁKA BUDOWLANA KOSZALIN 
60.TYS. Tel: 0031 633946611 (N) 

REKLAMA KO15000247A 
G A R A Ż E  B l a s z a n e  
B R A M Y  G a r a ż o w e  

X ' " "  K O J C E  d l a P s ó w  

Najniższe 
Różne wymiary 

Dogodne 

Transport 1 montaż 
6 t e * H 6  cały KRAJ 

94-318-80-02 91-311-11-94 
5 8 - 5 8 8 - 3 6 - 0 2  95-737-63-39 

512-853-323 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://www.agrobud-nieruchomosci.eu
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.ankam.pl
http://www.interhouse.nieruchomosci.pl
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
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# Gospodarstwo rolne 3 h z 0,5 h stawu, 
działki budowlane, 721-231-543. (GK) 
«Łąkę 1,5 ha Krąg 100 m jezioro 
693-864-574. (GK) 
• Rekreacyjno- warzywa 792-03-06-49. 
(GK) 
e warzywna, Koszalin, teł. 723-021-195 
(GK) 

# Sprzedam lub zamienię na ziemię orną 
(rolniczą) mieszkanie w Gdyni: nowe (14 
lat), 3-pok., urządzone, tel. 789-160-545 
(GS) 

praca 

"HOPIEKUNKI do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 
• Agrobud Sp. z o.o. w Koszalinie 
zatrudni kierowcę C+E mile widziane 
uprawnienia na HDS. CV proszę składać 
na ul. Połczyńskiej 66 lub pawel.szma-
lec@agtobud.net.pl (GK) 
•Agrobud Sp. z o.o. zatrudni operatora 
wózka widłowego również z orzecze
niem o niepełnosprawności CV proszę 
składać przy ul. Połczyńskiej 66. (GK) 
• Agrobud Sp. z o.o. zatrudni operatora 
wózka widłowego również z orzecze
niem o niepełnosprawności. CV proszę 
składać przy ul. Połczyńskiej 66. (GK) 
• Agrobud Sp. z o.o. zatrudni pracow
nika fizycznego przy prefabrykacji 
betonów i operatora maszyn. Podania 
prosimy składać ul. Szczecińska 42. (GK) 
• AKANT Sp. J. zatrudni pracowników 
produkcji z doświadczeniem na w/w sta
nowisku. CV prosimy aplikować na 
adres: j.janiec@akant.com.pl (GK) 
•ALFA Producent Okien PCV zatrudni 
osobę z biegłą znajomością języka 
niemieckiego w mowie i piśmie. 
Wymagana otwartość, samodzielność, 
łatwość nawiązywania kontaktów. 
Charnowo koło Słupska. Kontakt e-mail: 
maldariuszl@gmail.com (GP) 

• blacharza, lakiernika, tel. 883-070-803 
(GK) 

• budowlańca, 0046-703-280-789 (GK) 
• Dekarzy. Słupsk, tel. 501-540-749 (GP) 
DO sprzątania w nocy. Kontakt tełef. 
w godz. 9-15 pod nr 665 370 463 lub 
94/342 40 35. (GK) 
ELEKTROMECHANIKA samochodo
wego 
zatrunię na umowę o pracę. Suchań, 
690-486-789 serwis ($ pol-bus.com. 
pl (GS) 

REKLAMA 

• Firma" Finanser" Sp. z o.o., Słupsk, 
pl. Dąbrowskiego 3 zatrudni pracownika 
do księgowości z dobrą znajomością j. 
angielskiego, tel. 58/842-80-41. (GP) 
FIRMA Jubilerska CHATON przyj
mie do pracy, w sklepie jubilerskim 
w Szczecinku, ekspedientkę z udoku
mentowanym stażem pracy w han
dlu. Kontakt 502 530 632. (GK) 
• FIRMA zatrudni glazurników, do prac 
wykończeniowych, tylko fachowcy, pra
ca stała .730-534-550 (po 18-tej). (GK) 
• Firma zatrudni tokarza CNC. Koszalin 
94/347-08-93 (GK) 
• Fryzjerkę, Koszalin 606897730 (N) 
• FRYZJERKĘ/FRYZJERA. Atrakcyjne 
zarobki. Słupsk, 695-806-706. (GP) 
• Gosposię do domku K-lin 799-301-717 
(GK) 
• Hotel*** "Jawor" zatrudni kierownika 
recepcji, recepcjonistę/tkę z j. niemiec
kim, 605-259-326, dyrektor.jawor@nat. 
pl (GK) 
KIEROWCA wywrotki C + E, 
604-863-673 (GK) 
• Kierowców C+E z doświadczeniem 
w transporcie międzynarodowym 
502-541-066. (GK) 
• Księgową do spółki z o.o. 731-720-926 
(GK) 
• Legalna praca w Niemczech, opieka 
nad osobami starszymi, możliwość 
zatrudnienia na warunkach niemieckich, 
tel. 512-585-110,94/340-80-45. (GK) 

Małżeństwo kurnik zakwatero-

607487105 (N) 
• Mechanik koparek, samochodów 
ciężarowych 502 509 426 (GP) 
• Norwegia - pracownik fizyczny, 28 
tys. zł za 6 tygodni. Pośrednictwo, tel. 
696-618-246. (GK) 
OPERATORA koparki obrotowej, 
604-863-673 (GK) 
• Operatora ładowarki, mechanika 
94/314-00-84. (GK) 
• Panie do pracy w barze, 513-006-138 
(GK) 
• Płytkarzy i pracowników prac 
wykończeniowych. Praca w delegacji 
zapewniam całodzienne wyżywienie 
oraz zakwaterowanie. Kontakt telefon 
600-247-000 i codziennie w biurze 
Koszalin ul. Słowiańska 17/111 w godzi
nach 15:00 do 17:00. (GK) 
• pomoc kuchenną, 784-287-304. (GK) 
• Portiera zatrudni FASADA, tel. 
695-611-007. (GP) 
• Poszukuję Pani do pomocy w małym 
Pensjonacie (10 pokoi) nad morzem 
(Łazy koło Mielna) w miesiącu 
maju (z możliwością przedłużenia 
o kolejne trzy miesiące). Zgłoszenia: 
tel.501281949; e:mail: wachowiakkd> 
op.pl (GS) 

• PPH Bormech Sp. z o.o. zatrudni 
pracowników na stanowiska: spawacz, 
pracownik malarni, pracownik 
produkcji; również z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Kontakt osobisty: 
Charnowo 3,76-270 Ustka (N) 
# Pracowników budowlanych 502 509 
426 (GP) 

Pracowników do robót ełewacyj-
nych i polbruku. Przedsiębiorstwo, 
Koszalin, teł. 785644427 (N) 

Programista PHP: praca2015<@ka-
liop.pl (N) 

# Solid Security poszukuje Kwalifiko
wanych Pracowników Grup Interwen
cyjnych w Szczecinie, interwencje. 
szczecin@solidsecurity.pl, 600-461-705 

Szukam od zaraz sympatycznej, 
młodej pani ze znajomoscia jeżyka 
niemieckiega do pracy na 7 miesie-
cy (kelnerka) w moim małym loka
lu na Bawari .TeL004915153637383 

• tynkarza, 609-420-733 (GK) 
* Zatrudnię kierowcę C+E, trasy 
krajowe i międzynarodowe. Słupsk, 
601-640-999. (GP) 
# ZATRUDNIĘ Kierowcę kat C+E 
w transporcie międzynarodowym ( 
Europa zachodnia) 601-76-87-00. (GK) 
# Zatrudnię konserwatora z kat. B 
rencista/emeryt. 515-612-615. (GK) 
• ZATRUDNIĘ Na Dobrych Warunkach 
Pomocnika Lakiernika. Kontakt pod nr. 
tel. 607-568-436. Włynkówko, 76-200 
Słupsk. (GK) 
# Zatrudnię od zaraz do sprzedaży 
lodów, gofrów w Ustce, 601-68-41-45. 
(GP) 
# Zatrudnię osobę do prowadzenia biura 
sprzedaży nieruchomości, wymagania: 
komunikatywność, dyspozycyjność, 
prawo jazdy. Oferty proszę składać na 
ul. Połczyńskiej 66, Agrobud (GK) 
# Zatrudnię pomocnika mechanika 
lakiernika blacharza. Również z orze
czeniem o niepełnosprawności teł. 
537-101-829. (GK) 
• Zatrudnię pomocnika mechanika 
lakiernika blacharza. Również z orze,-
czeniem o niepełnosprawności tel. 
537-101-829. (GK) 
• Zatrudnię pracownika biurowego 
-spedytora do transportu międzynaro
dowego ze znajomością j.angielskiego 
tel. 598152202,602356602. (GP) 
• Zatrudnimy uczciwe i rzetelne osoby 
do pracy w charakterze opiekuna osoby 
starszej na terenie Szczecina. Mile 
widziane doświadczenie. 
Tel.: 91-43-109-19 Adres: ul. Niedział
kowskiego 24 (XIV piętro) (GS) 
e Zlecę naprawy blacharsko-lakiernicze 
dla warsztatów lub osobom fizycznym 
tel. 537-101-829. (GK) 

#Zwrot podatku - Niemcy, Holandia 
94/311-70-00, komórka 668 -167-770. 
(GK) 

pracy 

# Para szuka pracy za granicą, tel. 
537-920-784. (GK) 

rolnicze 
maszyny rolnicze 

# agregaty aktywne i bierne, siewniki, 
pług zagonowy 5 skibowy, rozsiewacze 
nawozu, rozrzutniki obornika, glebogry
zarki, kopaczka do ziemniaków, ciągnik 
MF 95 KM z turem, 501-356-364 (GK) 
# OPRYSKIWACZ KRUKOWIAK 16m, 
11001, rok prod.: 99r. Pług B 200, sadze
niak Vineta, tel. 888-725-889. (GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! !  Wapno nawozowe. "DOWO", 
tel. 91-578-67-33,601-863-937. (GS) 
# ! ! ! ! !  Wapno rolnicze, 94/365-63-18. 
(GK) 
• AGROS Skup Żywca tel. 889-186-749. 
(GK) 
• kupię łubin i brony 16, tel. 606-283-441 
(GK) 
• KURKI 6-tyg., 94/312-42-34. (GK) 
• Kurki nioski odchowane 784461566,94 
3162 172 (N) 
e KURKI odchowane, tel. 696-462-482. 
(GP) 
• Kurki, koguty odchowane 7,9,10 
i 14-tyg. oraz kaczko-gęsi, perlice, 
brojlery. Zamawiać: Niemica i Sławno 
tel. 607-405-821. (GP) 
• Kurki, koguty odchowane zamawiać: 
Niezabyszewo tel. (59) 822-32-40. (GP) 
LOGOS skup bydła, trzody 
500-277-836. (GK) 
• MIESZANKA zbożowa, 796-836-986. 
(GK) 
• PROSIAKI, 94/318-03-98. (GK) 
• SADZONKI truskawek, 797-184-375. 
(GP) 
•SKUP bydła, trzody 602-469-399. (GK) 
• SKUP cieląt w wadze do 200kg i bydła 
rzeźnego, 608-368-694,63/26-84-300. 
(GK) 
• SPRZEDAM jałówki cielne 
518-426-069. (GK) 
• sprzedam pszenżyto jare, 787-885-445 
(GK) 

rożne 
! Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP) 

• DErEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 

towarzyskie 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  "LAS VEGAS", 
www.nclasvegas.pl 94/34-03-495. (GK)' 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Kinga 883032065 (GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Ruda 25, tel. 
667-543-224 (GK) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  662-665-457. WYJAZDY. 
(GK) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Alicja 28, tel. 
516-749-988. (GK) 
• ! ! ! ! ! ! ! !  Nadia 25,533-304-060. (GP) 
! ! ! ! ! ! ! !  Vktoria 23,696-107-760. 
(GP) 
• ! ! ! ! ! !  Małgośka, 732710644 (GP) 
! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
• 30-latka. Słupsk, 519-715-804. (GP) 
S40-LATKA 790-252-578 (GP) 
• ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 
• AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333. 
(GK) 
•AMANDA 38, tel. 730-019-564. (GK) 
• ATRAKCYJNA 40,785-558-916. (GK) 
• ATRAKCYJNA masaże, tel. 
733-426-259 (GK) 
• Basia 28- latka 797-221-767 (GP) 
• DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 
• FAJNA Ewa 35-latka 739-620-824. (GK) 
MIŁA, atrakcyjna, dojrzała, 
661177611. (GP) 
• NATALKA 25, tel. 570-490-288. (GK) 
• WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 

turystyka  
noclegi - pensjonaty 

• DZIWNÓW MAJÓWKA 30.04-03.05 
morze 50 m, www.owzastal.pl 
913813052 (GS) 

! ! !  PRALKI DOMOWE, 603-775-878. 
(GK) 
# CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady, 
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP) 
* GAZ junkersy, kuchenki - naprawa, 
wymiana, tel. 606-579-846. (GK) 
• KOMPUTERY - naprawa, usługi kom
puterowe. Dojazd. 509-191-905. (GP) 

bodowtano-remontowe 

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  KOSTKA granitowa 350 
zł/t, Kruszywo granitowe 250zł/t tel: 
506-032-900. (GK) 
• ! ! ! ! !  TYNKI tradycyjne 515-928-828. 
(GK) 
• ! ! ! !  Cyklinowanie/BP,692-944-672 
(GP) 
# ! !  Balustrady,bramy 602 825 699. (GK) 

!!!!!OKNA DRZWI ROLETY!!!!! Fl-
NESTRA uL Zwycięstwa 253, teL 
510452222,943440717. Najlepsze 
ceny! Sprawdź nas! (N) 

usługi  
agd rtvfoto 

# ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 
! ! ! !  PRALKI AGD zmywarki, napra
wy, teL 503-380-410. (GK) 
• ! ! !  ANTENY wszystkie, 504-467-622. 
(GK) 

• BLACHA trapezowa - producent, 
płaska, blachodachówka, orynnowanie, 
opierzenia od 12,99 zł za m2. Słupsk, 
505-171-321. (GP) 
• BUDOWA DOMÓW, 501674 584. (GK) 
e Dachy - dekarstwo 94/3412184. (GK) 
• Dachy od A do Z, konkurencyjne ceny, 
gwarancja, teł. 531-993-111 (GK) 
• KOPARKO-ŁADOWARKA 601-961-691. 
(GK) 
• KOPARKO-ŁADOWARKA 601-961-691. 
(GK) 
• MINIKOPARKA, układanie polbruku. 
Promocja! 731-510-620. (GK) 
• Posadzki maszynowe 502667751 (N) 
• REMONTY, docieplenia 535471568. 
(GP) 

• Stany surowe 94/3412184 (GK) 
• STANY surowe, dachy, 
elewacje(docieplenia), 691-639-279 
(GP) 
• Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 
•TYNKI maszynowe. Słupsk, 
602-492-089 (GP) 
• układanie kostki brukowej, 
607-116-391. (GK) 
• usługi koparką, tel. 607-116-391. (GK) 
• Ziemia pod trawnik, kamień do drena
żu, teł. 602-466-868. (GK) 

• ! HYDRAULIK, solidnie, tel. 
509-765-180. (GK) 
• !!! Instalacje C.O. Najtaniej 
609-043-748. (GK) 
• ELEKTRYCZNE A-Z, 608-22-77-89. 
(GK) 
• HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135. 
(GP) 

K0350014 

PROMOCJA! 
f l i M P V  

STARE BIELICE 

Bliźniaki 
Szeregowce 
Wolnostojące 
o d  2 9 9  t y s .  zł brutto a SKWIERZYNKA 

( # »  2 minuty do Emki) kup bilet zaplanuj korzystaj! 
N o w y  
H o r y z o n t  

Hołdu Pruskiego 
od 3400 zł/m2 brutto 
Miejsce postojowe w cenie 

Cena domu 
od 2 9 5  tys.  zł netto 

www.agrobud-nieruchomosci.eu Agrobud 1 6 Hendzef 

;a$zych biurach 

M f i t o b t i d  

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:lec@agtobud.net.pl
mailto:j.janiec@akant.com.pl
mailto:maldariuszl@gmail.com
mailto:szczecin@solidsecurity.pl
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* HYDRAULIK - awarie, przeróbki, 
782-147-248. (GK) 

# HYDRAULIKA A-Z 24h, 798-618-871. 
(GP) 

montażowe 
! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, ver-
ticałe, moskitiery. Stolarka alum
iniowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, Lesz
czyńskiego 10D, teL 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP) 

! ! !  OKNA, drzwi, rolety zewn. bramy 
garażowe. "DrewMast", Koszalin, 
Zwycięstwa 233. (94)347-65-32. Atrak
cyjne ceny!!! (GK) 

m OGRODZENIA, bramy, automatyka, 
zadaszenia, rolety. Koszalin, Grunwaldz
ka 6, tel. 501-682-902. (GK) 

porządkowe 
! ! !  Dywany, tapkerki, 503-02-02-06. 
(GK) 

# ! !  Pranie dywanów itp. 94/341-42-95. 
(GK) 

przeprowadzki 

# PRZEPROWADZKI, 602-669-997. (GK) 

stolarskie 

* MEBLE na wymiar, 880-044-955. (GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA co
dziennie z domu pod dom, 503-198-446, 
67-26-69-491 (GK) 

• ! !  iWYWROTKA 151 z HDS, koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
(GK) 

• !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 

# ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl tel. 608-502-289. (GK) 

e AV-BUSY Niemcy z domu pod dom, 
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK) 

s DANIA!!! Przewozy osób i paczek 
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas 
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491 (GK) 

# TRANSPORT do 1.51, tel. 500-201-769. 
(GK) 

# "EUROPEJSKA" Wesela, 608-431-242. 
(GK) 

* Komunie, wesela, www.palacmorski. 
pl (GK) 
REKLAMA 

zdrowie 
chirurgia 

# CHIRURGIA Ogólna, Estetyczna, USG 
laseroterapia. Powieki brodawki korekta 
uszu, mezoterapia, trądzik zmarszcz-
ki.943403150 605284307. (GK) 

• !!! A - Z  GINEKOLOG 609-933-810 (N) 

• Ginekolog Koszalin, tel. 503-754-200. 
(GS) 
s Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

neurologia 

•SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek. 
Codziennie. Koszalin, 605-284-364. (GK) 

stomatologia 
• ! ! ! ! ! !  STOMATOLOG. Koszalin. 
Tel.506-074-760. (GK) 
• ! !  STOMATOLOGIA specjalistyczna: 
dzieci i dorośli, anestezjolog, protetyka, 
ortodoncja, K-lin, Małopolska 1"B", tel. 
94/343-84-68. Również w soboty. (GK) 

inne specjafizacje 
• ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317. 
(GK) 
• TESTY ALERGICZNE I ODCZULANIE 
- BIOREZONANS (BRT) - tel. 947151147 
(N) 

opieka 
• DOM Seniora Piast w Mielnie przyjmie 
osoby potrzebujące całodobowej opieki. 
606-908-787,94/318-92-17. (GK) 
• Dom Seniora Rumia, tel. 505-095-651. 
(GP) 

• ! ! !  0-503-46-21-22 Ginekolog farma
kologia, tanio. 

zwierzęta 
rośl iny ogrody 
• DRZEWA OWOCOWE 2 letnie w do
nicach, PARKOWE 35 odmian, TUJA NA 
ŻYWOPŁOT zł 3.50, ŚWIERK SERBSKI 
na żywopłoty, KRZEWY OZDOBNE 
SZCZEPIONE duży wybór, BORÓWKA 
AMERYKAŃSKA, TUJA SZMARAGD 
90cm-18złwdonicy 
• POŁCZYN-ZDRÓJ 605141122 (N) 
• Kokoszki odchowane, od 12 do 20 tyg. 
Dowóz gratis. Tel. 502-713-369 (N) 

• OWCZARKI niemieckie, 728-582-865. 
(GP) 

• YORKI 512-246-617. (GK) 
K015001105AQ 

GŁOS 

Najciekawsze informacje 

Z o b a c z  t e ż  

motoryzacyjne 

regiomolo.pl 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie informuje, 

że ogłosił K n i t U N Y  ustny przetarg nieograniczony na S W i U O A Z  

nieruchomości lokalowej (lokalu niemieszkalnego nr U1) o pow. użytk. 10,03m2, położonej 

w Szczecinie przy ul. Kleeberga 8,10 (klatka 8), obr. 2074 Pogodno 74, wraz z udziałem wynoszącym 

0,0030 w częściach wspólnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 13/2 o pow. 0,1451 ha, dla której 

Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi K W  Nr SZ1 S/00087868/7. 
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Szczecinie posiada urządzoną K W  Nr SZ1 S/00223444/5. Przedmiotowy 
lokal składa się z 1 pomieszczenia położonego na X piętrze. 

CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 13.Q0LN4 
Przetarg odbędzie się 07.05.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej 

Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro). 

Wadium w wysokości 2.600,00 zł, należy wnieść do dnia 30.04.2015r. na rachunek bankowy 
nr 91 11301176 0022 21141520 0010. 

Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

w Szczecinie, ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta - pok. nr 1, tel. (91) 434 17 68 (MON 261 45 20 96) 

wew.311 lub 693 080 472. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Wojskowej 

Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i opublikowana na stronie internetowej 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie informuje, 
że ogłosił l ustny przetarg nieograniczony na SPHZ10A2 nw. lokalu użytkowego położonego 

w m m m m H m  UL W O M M U M H U T  KA NU * )  
KW numer: K01 L/00023197/9: 

Adres 
nieruchomości 

(lokalu 
użytkowego) 

Kołobrzeg, 
ul. Wschodnia 
19-29 
(klatka 21) 
Lokal 
użytkowy 
nr 5 

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg danych 
z ewidencji 

gruntów 

Obręb 0014 

dz. nr 5/25 
o pow. 

1,5604 ha 

1. Pow. użytkowa 
lokalu/ 

2. Udział we 
współwłasności 

1.10,00 m 2  

2. 86/100.000 

Termin 
przetargu / 

godzina 

8.05.2015 r. 
godz. 13.00 

Cena 
wywoławcza 
netto lokalu 

Wysokość 
wadium/termin 

wniesienia 

2.340,00 zł 
do dnia 

4.05.2015 r. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro). 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.340,00 zł 
przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Szczecinie nr 9111301176 0022 21141520 0010 w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.05.2015 r., z dopiskiem: „Przetarg 
na sprzedaż lokalu nr 5, położonego w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 21". 

Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. 
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta - pok. nr 1, tel. 
(91) 434 17 68 (MON 261 45 20 96) wew. 311 lub 693 080 472. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i opublikowana na 
stronie internetowej 

ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie informuje, że ogłosił 

I ustne przetargi nieograniczone na 9PHZEOAZ lokali mieszkalnych położonych w S Z C 2 E C W E  

Adres lokalu 

Oznaczenie 
nieruchomości wg danych 

z ewidencji gruntów, 

nr K W  

Pow. użytkowa 

lokalu 
pow. 

przynależna 
udział we 

współwłasności 

Termin 
przetargu/ 

godzina 

Cena wywo
ławcza netto 

lokalu 

Wysokość 
wadium/ termin 

wniesienia 

Szczecin, 
ul. Klonowica 
16,16a,16b,16c 
(klatka 16a) 

lokal mieszkalny 

[nr 2 J 

Obręb 2008 

Pogodno 8 
dz. nr 58/11 

pow. 0,2524 ha 
K W  SZ1 S/00102266/9 

22,54 m2 

1,88 m2  

0,0110 

11.05.2015r. 
godz. 9.00 

79.000,00 zł 
15.000,00 zł 

do dnia 

5.05.2015r. 

Szczecin, 
ul. Klonowica 
18,18a,1Bb,18c 
(klatka 18c) 

lokal mieszkalny 
nr 14 

Obręb 2008 

Pogodno 8 

dz. nr 58/8 
pow. 0,2569 ha 

K W  SZ1 S/00102572/7 

22,64 m2 

4,07 m 2  

0,0120 

11.05.2015r. 
godz. 10.00 

79.500,00 zł 
15.000,00 zł 

do dnia 

5.05.2015r. 

Szczecin, 
ul. Janickiego 
3 , 4 , 5 , 6 , 7  
(klatka 5) 

lokal mieszkalny 

Obręb 2066 
Pogodno 66 

dz. nr 108 
pow. 0,2136 ha 

K W  SZ1 S/00071776/0 

30,09 m2 

4,60 m 2  

0,0152 

11.05.2015r. 
godz. 11.00 

105.000,00 zł 

20.000,00 zł 
do dnia 

5.05.2015r. 

Przetargi odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro). 

Warunkiem udziału w każdym przetargu jest wniesienie wadium w wysokościach wskazanych 
w tabeli przelewem do dnia 5.05.2015 r. na rachunek bankowy nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 
w Banku Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 

położonego w Szczecinie przy ul 
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. 
Informacje - Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, 

(91) 434 17 68 /MON 261 45 20 96/ wew. 269. 
Pełna treść ogłoszeń została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Wojskowej 

Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, przy ul. Potulickiej 2 i opublikowana na stronie internetowej: 
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REKLAMA 

ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie informuje, 
że ogłosił1 ustne przetargi nieograniczone 

na SPHZi  UA4 nw. lokali użytkowych położonych 

W GRYFICACH PRZY AKACJOWEJ 4A-G 
KW numer: SZ1 G/00023783/0: 

Adres 

nieruchomości 

(lokalu użytkowego) 

Oznaczenie 

nieruchomości wg danych 

z ewidencji gruntów, 

1. Pow. użytkowa 

lokalu/ 

2. Udział we 
współwłasności 

Termin 

przetargu / 

godzina 

Cena 
wywoławcza 

netto lokalu 

Wysokość 

wadium/ termin 

wniesienia 

Gryfice, 
Ul. Akacjowa 4A-G 
Lokal użytkowy 
nr 1 

Obręb 0007 Gryfice-7 

dz. nr 224 
o pow. 0,2467 ha 

1) 28,80 m2 

2) 770/100.000 
08.05.2015r. 

godz. 1200 7.300,00 zł 
1.460,00 zł 

do dnia 

04.05.2015r. 

Gryfice, 

Ul. Akacjowa 4A-G 

Lokal użytkowy 

nr 2 

Obręb 0007 Gryfice-7 

dz. nr 224 
o pow. 0,2467 ha 

1) 23,20 m2 

2) 620/100.000 
08.05.2015r. 

godz. 11* 
6.100,00 zł 

1.220,00 zł 
do dnia 

04.05.2015r. 

Gryfice, 
Ul. Akacjowa 4A-G 
Lokal użytkowy 
nr 4 

Obręb 0007 Gryfice-7 

dz. nr 224 
o pow. 0,2467 ha 

1) 17,20 m2 

2)460/100.000 
08.05.2015r. 

godz. 10™ 
4.700,00 zł 

940,00 zł 

do dnia 
04.05.2015r. 

Przetargi odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, 

ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro). 
Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium w wysokości opisanej w tabeli przelewem na 

rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie nr 9111301176 

0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2015r., 

z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż lokalu nr położonego w Gryficach przy ul. Akacjowej 4A-G". 
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. 
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowe) 

w Szczecinie, ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta - pok. nr 1, tel. (91) 434 17 68 (MON 261 45 20 96) wew. 

311 lub 693 080 472. 
Pełna treść ogłoszeń została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i opublikowana na stronie internetowej 

M n  

REKLAMA 

REKLAMA 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie 
informuje,-

że ogłosił ROKOWANIA na SPRZEDAZ lokalu położonego 
w SZCZECINIE, uł. Rwity 1-3A 

Obręb 4126 Dąbie 126, dz. nr 34/3 o pow. 0,4767 ha, KW NR SZ1 S/00108711/6 

Adres 

nieruchomości 

(lokalu) 

Szczecin 
ul. Planty 1-3A 

Lokal -
kotłownia nr 1 
(klatka 3A) 

Pow. użytkowa 

lokalu/udział we 

współwłasności 

173,98 m2 

0,0844 

Termin 

rokowań / 
godzina 

6.05.2015 r. 
godz. 13.00 

Cena wywoławcza 
netto lokalu 

30 000,00 zł 

Wysokość zaliczki/ 
termin zapłaty 

6 000,00 zł 

do dnia 
30.04.2015 r. 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Oddziału 
Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, mieszczącej się przy 
ul. Potulickiej 2, na parterze budynku w pokoju nr 18, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30.04.2015 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rokowania na sprzedaż lokalu 
niemieszkalnego nr 1 położonego w Szczecinie przy ul. Planty 1-3a - nie otwierać do dnia 
6.05.2015 r. do godz. 13.00". 
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki, w wysokości 6.000,00 zł, przelewem na 
rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie nr 
9111301176 0022 21141520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30.04.2015 r. z dopiskiem: „Rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 
1 położonego w Szczecinie przy ul. Planty 1-3a" oraz stawienie się na części jawnej rokowań. 
Część jawna rokowań 
Otwarcie zgłoszeń udziału w rokowaniach oraz ich ocena formalna odbędzie się dnia 
6.05.2015 r., o godz. 13.00, w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro). 
Termin ustnej części rokowań komisja przeprowadzająca rokowania określi w dniu otwarcia 
jawnej części rokowań. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do zamknięcia 
rokowań bez wybrania nabywcy przedmiotu rokowań. 
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta - pok. nr 1, lub tel. 
(91) 434 17 68 (MON 261 45 20 96) wew. 303 lub 601 716 622. Pełna treść ogłoszenia 
została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i opublikowana na stronie internetowej 

Ponadto informuje się, że w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Szczecinie, przy ul. Potulickiej 2, wywieszony został wykaz terenu 
przeznaczonego do najmu w drodze przetargu nieograniczonego o pow. 320,00 m2, 
stanowiącego część działki nr 141/24 o pow. 12,9098 ha, położonego w Choszcznie przy ul. 
Dąbrowszczaków, przeznaczonego na uprawę (KW SZ1 C/00012733/1). 
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wyjątkowo atrakcyjnych cenach 
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czołowych producentów sprzęty 
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O d d z i a ł  I 75-816 Koszal in,  u l .  P o ł c z y ń s k a  6 6  

TeL/Fax: 9 4  3 4 2  6 2  7 6  

Tel. k o m . :  6 0 0  0 9 5  934;  7 2 8  8 9 7  414 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.klimatex.di


Głos Dziennik Pomorza 
Piątek, 3 kwietnia 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Reklama//29 
ŻYCZENIA K035001626A REKLAMA K015001105AE 

O E P Ł y C t i ,  PEŁNYCH ftADOSCI 

( NADZIEI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

SEftDECZMYCW SPOTKANI IM <SftON(E NAO&LIŻSZYCW, 

0&FITOSCI MA ŚWIĄTECZNYM STOLE 

OftA2.2Dft.OWlA I WIOSENNEGO OPTYMIZMU 

Ż Y C Z Ą  

(f>ft_2£WODKllC2ACy R-ADV GUINJy 
L e o n  Kiz iukiewicz 

(AJóot GMfMy Koc>yLMicA 
LESTER. KUUKISKI 

Najciekawsze informacje i oferty pracy 
Zobacz też 
www.regiopraca.pl regidpraca.pl 

PROMOCJA 

12». 

M&* Portal nr 1 
w regionie 

Codziennie odwiedza nas blisko 
użytkowników (UU)* 

Trafne, Luty 2015 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.regiopraca.pl


30// www.gk24.pl D www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Piętek, 3 kwietnia 2015 

Sport O 
dziś polecamy 
TVPSPORT 

godz. 13.05, lekkoatletyka, halowe mi
strzostwa Europy w Pradze. godz. 
14.45, tenis, tunWq WTA w Miami 

POLSAT SPORT 
godz.9.10, piłka ręczna Magazyn Piłki 

Ręcznej Polska 2016. godz.21 pięś-
ciarstwo, MannyPacquiao-Chris 
Algier! 

W halach i na boiskach 

LEKKOATLETYKA 
• Akcja ogólnopolska „Biegam, 
bo lubię" - sobota, w godz. 9.30 
- 10.30 zajęcia z Tomaszem 
Czubakiem na stadionie 650-le-
cia przy ul. A. Madalińskiego 
w Słupsku. 
Trzecie zawody w ramach XVIII 
Grand Prix Czarnej Dąbrówki -
zaplanowane są na 8 kwietnia 
(środa). Początek biegowych 
zmagań o godz. 15 na terenach 
leśnych przy kompleksie sporto
wym w Nożynie. Startować mo
gą dzieci, młodzież i dorośli. 
PIŁKA NOŻNA 
# I liga: Drutex-Bytovia Bytów -
Olimpia Grudziądz (sobota, 
godz. 14, stadion przy ul. A. Mi
ckiewicza). 
IV liga: Start Miastko - Jaguar 
Gdańsk (sobota, godz. 12). 
Słupska klasa okręgowa - w so
botę dojdzie do konfrontacji: 
Prime Food Brda Przechlewo -
Diament Trzebielino (godz. 11), 
GTS Czarna Dąbrówka - SwePol 
Link Bruskowo Wielkie (14), Piast 
Człuchów - Lipniczanka Lipnica 
(14, stadion OSiR przy ul. Szkol
nej), MKS Debrzno - KS Damnica 
(16), Kaszubia Studzienice - Słu
pia Kobylnica (16), Karol Pęplino 
- Zawisza Borzytuchom (16.30), 
Skotawia Dębnica Kaszubska -
Czarni Czarne (17), Stal Jezierzyce 
- Sparta Sycewice (17). 
Słupska klasa A - grupa I - w so
botę odbędą się spotkania: So
kół Szczypkowice - Słupia 
Kwakowo (godz. 12), Start 
Łebień - UniaKorzybie (12), Echo 

Biesowice - Wybrzeże Objazda 
(14), Słupia Chamowo - Barton 
Barcino (14), Błękitni Główczyce 
- Jantaria Pobłotie (16.30); grupa 
n - w sobotę w meczach zmierzą 
się: Arkonia Pomysk Wielki -
SSPN Malczkowo/Łupawa (13), 
Sokół Wyczechy - Skotawa Bu
dowo (14), Victoria/Brda II 
Przechlewo - LKS Łebunia (15). 
Liga wojewódzka juniorów A: 
Jantar Ustka - Gryf Słupsk (so
bota, godz. 16, stadion przy ul. 
Sportowej). 

KULTURYSTYKA 
# XXIX Ogólnopolskie Zawo
dy Kulturystyczne - impreza 
odbędzie się niedługo, bo 
w niedzielę (12 kwietnia) 
o godz. 12 w sali widowiskowej 
Polskiej Filharmonii Sinfonia 
Baltica i Teatru Impresaryjnego 
przy ul. Jana Pawła n w Słup
sku. Przyjazd zapowiedzieli 
czołowi kulturyści. Niektórzy 
brali udział w mistrzostwach 
Polski, Europyiświata.Więcej 
szczegółów można zasięgnąć 
u organizatora pod numerami 
telefonicznymi: 59 814 89 01 (w 
godz. 16-22) lub 609485172. 
Kategorie dla mężczyzn: junio
rzy - wszechwag; seniorzy -
do 80 kg, do 90 kg, powyżej 90 
kg, open; kulturystyka klasycz
na open, kulturystyka wetera
nów wszech wag. W programie 
są też konkurencje dla kobiet: 
fitness sylwetkowe open, bikini 
fitness open. Wejściówka kosz
tuje 20 zł. Przedsprzedaż bile
tów w Centrum Handlowym 
Passo przy ul. Tuwima w Słup
sku, tel. 59 8414418).# 
(FEN) 

Najważniejszy 
mecz w życiu 

Tomasz Kafarski już w tym sezonie był na stadionie w Bytowie. Prowadził wtedy Flotę 

W słupskim pokazie nie zabraknie także występów pań. One 
zawsze wzbudzają zachwyt męskiej części publiczności 

W Bytowie pod wodzą Toma
sza Kafarskiego ma nastąpić 
przełamanie Druteksu-
Bytovii. Trener marzy o trzech 
punktach. Czy tak będzie? 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

W sobotę (4 kwietnia) o godz. 
14 na stadionie przy ul. A. Mi
ckiewicza w Bytowie miejsco
wy Drutex-Bytovia spotka się 
z Olimpią Grudziądz. W tym 
tygodniu w bytowskim benia-
minku nastąpiła zmiana szko
leniowego steru. Po zwolnie
niu trenera Pawła Janasa sche
dę przejął Tomasz Kafarski, 
którego ostatnim klubem była 
Flota Świnoujście. Ten40-let-
ni szkoleniowiec zadebiutuje 
w sobotnim meczu przeciwko 
grudziądzkiej drużynie, którą 
zna doskonale, bo pracował 
w Olimpii. W pierwszoligo
wym sezonie 2014/2015 zdecy
dowanie lepiej wiedzie się 
grudziądzkiemu zespołowi. 

Olimpia zajmuje czwarte miej
sce w tabeli. Jej dorobek to 36 
punktów. Trzeba jednak za
znaczyć, że tej wiosny podo
pieczni Dariusza Kubickiego 
nie grają najlepiej, gdyż zdoby
li tylko 4 punkty. Ostatnio wy
grali z Wigrami Suwałki 3:1. 
Wcześniej ulegli na wyjeździe 
Flocie 0:1, u siebie zremisowa
li 0:0 z Chojniczanką Chojnice 
i przegrali 0:1 z Wisłą w Pło
cku. W zespole z Grudziądza 
najlepszym snajperem jest Ar
kadiusz Aleksander, który ma 
6 goli na koncie. W rundzie je
siennej Olimpia wygrała 
z Druteksem-Bytovią 3:2, zdo
bywając dwa gole z rzutów 
karnych. Podczas zimowych 
przygotowań doszło do sparin
gu w Świeciu, gdzie Olimpia 
przegrała z bytowianami 0:1 
i było to po golu Artura Formeli 
(nabytek bytowskiej druży
ny). 

- Dla mnie będzie to ważny 
mecz, oczywiście. Jednak każ
dy najbliższy mecz jest dla 
mnie ważny. Powiem tak, to ko
lejne najważniejsze spotkanie 
w życiu - mówi przed tą grą To

masz Kafarski, nowy szkolenio
wiec Druteksu-Bytovii. 
Przeciwko Olimpii nie zagra 
Janusz Surdykowski (najsku
teczniejszy snajper bytowian -
11 bramek), który pauzuje 
za nadmiar żółtych kartek. 
Po kontuzji treningi wznowił 
Japończyk Shohei Okuno. 
W bytowskich szeregach bę
dzie już młodzieżowiec Chris 
Jastrzembski, który był powo
łany do reprezentacji Polski U-
-19 na towarzyski dwumecz 
z Gruzją w tureckim Belek, 
gdzie Polacy wygrali 4:1 i zre
misowali 0:0. Nowy szkole
niowiec musi zrobić wszyst
ko, żeby wydobyć z zawodni
ków (niektórych zna jeszcze 
z Lechii Gdańsk) te ich naj
mocniejsze strony, które mają 
zaowocować lepszą i skutecz
ną grą w I lidze. Potencjał 
bytowian jest spory, ale nie 
w pełni wykorzystany. Czy 
przebudzenie beniaminka na
stąpi teraz, w 24. kolejce? 
Przed Druteksem-Bytovią i 
Tomaszem Kafarskim wielkie 
wyzwanie. W Bytowie liczą 
na zwycięstwo. • ©<E> 

EUROSPORT 
godz. 21.00 sporty siłowe, Zawody si

łaczy: Liga Mistrzów w Norwe
gii godz. 22.00 boks Arthur Abraham 
- Paula Smiths 

W skrócie 

SZACHY 
Słupszczanie byli 
gościnni na 64 polach 
40  zawodników zagrało w SP 
nr 2 w Słupsku w drugim tur
nieju IV Słupskiej Szkolnej Li
gi. Kolejność: i .  Mateusz 
Jarzembiński (Gnri Bytów) -
6,5 pkt, 2. Marek Kwiatkowski 
(Gnr 9 Koszalin)-6pkt,3.Mi
chał Gulbiński (G nr 3 Słupsk) -
5,5 pkt. Najlepszym graczem 
podstawówek został Jerzy 
Szewczukz Kobylnicy -5 pkt. 
Najlepszą szachistką była Ga
briela Oleszkiewicz (SP 
Włynkówko) - 2 pkt. W klasyfi
kacji szkół wśród gimnazjów 
prowadzi G nr 3 Słupsk - 86 pkt, 
wśród podstawówek SP nr 3 
Słupsk - 45 pkt. 
(FEN) 

Champion pokazał się 
z dobrej strony 
W Krzyżu przeprowadzono 
ogólnopolski turniej karate 
shotokan SGI. Walczyło 15 
klubów, m.in. Klub Karate 
Champion Słupsk. Siedmiu 
słupszczan w konkurencji 
młodzików zdobyło pięć pu
charów. Bardzo dobrze spisali 
Kornelia Klich (wygrała w ka
ta, druga w kumite) i Maksy
milian Strzałkowski (pierw
szy w kata, drugi w kumite). 
Dobrze wypadł Oskar 
Frączkiewicz z Siemianic (wy
grał kumite). To pierwszy me
dal prowadzonej od zeszłego 
roku sekcji klubu 
w Siemianicach. Trenerem za
wodników jest Przemysław 
Juchniewicz. 
(FEN) 

Walkower w Pucharze 
Polski 
MKS Debrzno wygrał walko
werem mecz IV rundy Pucha
ru Polski w regionie słupskim. 
W spotkaniu odbytym 15 mar
ca w Słupi Kobylnica wystąpił 
nieuprawniony piłkarz. Słupia 
wygrała na boisku 4:2, ale 
przegrała walkowerem 0:3. 
(RES) 

Słupsk gospodarzem 
finałów rookie 
Młodzi gracze STK Czarnych 
Słupsk z rocznika 2005 we
zmą udział w turnieju finału 
A rookie (UlO). Słupsk będzie 
gospodarzem. 26 kwietnia za
grają tu: GKK Arka S.A. Gdy
nia, UKS 7 Trefl Sopot, GKS 
Korsarz Gdańsk. 
(RES) 
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Zimna wojna na Wielkanoc 
• W sobotnim ligowym hicie Borussii z Bayernem • Relację pomiędzy klubami są napięte, podobnie 
atmosfera będzie zapewne daleka od świątecznej jak między Lewandowskim i Błaszczykowskim 

PHka nożna 

Hubert Zdankiewicz 
sport@glos.com 

Wielka Sobota to dla chrześcijan 
dzień wyciszenia i zadumy, po
przedzający święto Zmartwy
chwstania. 4 kwietnia na Signal 
Iduna Park w Dortmundzie at
mosfera będzie jednak zapewne 
daleka od świątecznej, bo rela
cje pomiędzy Borussią a Baye-
rnem Monachium od dawna są 
napięte. Podobnie zresztą, jak 
relacje pomiędzy występujący
mi w obu klubach Polakami 
(transmisja na żywo w Eurospo-
rcie 2 od godziny 18.30). 

O tym, że Robert Lewandow
ski i Jakub Błaszczykowski nie
specjalnie za sobą przepadają 
wiadomo od dawna. Nieporozu
mienia pomiędzy nimi zaczęły 
się jeszcze w czasach wspólnej 
gry w Borussii, a do mediów 
przedostawały się co bardziej pi
kantne historie. Na przy
kład o bójce Roberta z Lucasem 
Barriosem (której Kuba i Łukasz 
Piszczek mieli biernie się przy
glądać, zamiast stanąć murem 
za rodakiem), albo o zarzutach 
kolegów pod adresem „Lewe
go", że sukcesy zmieniły go 
na gorsze i zbyt wysoko nosi gło
wę. 

Szorstka przyjaźń pomiędzy 
piłkarzami zmieniła się jednak 
ostatnio w zimną wojnę. Poszło 

o kapitańską opaskę, którą za ka
dencji Franciszka Smudy i Wal
demara Fornalika nosił Bła
szczykowski. 

W pierwszych miesiącach 
pracy Adama Nawałki również. 
Gdy jednak w styczniu ubiegłe
go roku Kuba zerwał więzadła 
w kolanie, pod jego (prawie 
roczną) nieobecność na boisku 
kapitanem został mianowany 
Lewandowski. Początkowo miał 
być nim tylko na chwilę, ale po
tem selekcjoner zmienił zdanie. 
Czary goryczy dopełnił brak po
wołania dla Błaszczykowskiego 
na niedawny mecz z Irlandią 
w eliminacjach Euro 2016. 

Oficjalnie stały za tym kwe
stię czysto sportowe. Nieoficjal
nie wiadomo było jednak, że se
lekcjoner nie obawiał się o for
mę piłkarza Borussii, tylko o to, 
że może doprowadzić do po
działów w szatni. A Błaszczy
kowski zwyczajnie się obraził. 
Do tego stopnia, że przestał od
bierać telefony od Nawałki i no
wego kapitana. 

- W Dortmundzie spędziłem 
cztery piękne lata, strzeliłem dla 
Borussii wiele ważnych bramek. 
Cieszę się, że znów będę mógł 
tam zagrać. Zawsze będę szano
wał ten klub, a i kibice również 
chyba dobrze mnie wspomina
ją, więc dobrze będzie znów tam 
wrócić - mówi przed meczem 
Lewandowski, w rozmowie 
z Eurosportem. Można się jed
nak zastanawiać, jak chłodne 

Lewandowski (z lewej) i Błaszczykowski kiedyś występowali razem w Borussii Dortmund. Dziś 
„Lewy" jest piłkarzem Bayernu, a w sobotę po raz pierwszy zagrają w Bundeslidze przeciwko sobie 

będzie jego przywitanie z Kubą 
(Piszczek jest kontuzjowany i nie 
zagra). 

Może być co najmniej równie 
chłodne, jak przywitanie działa
czy obu klubów, bo relacje po
między nimi również są od daw
na lodowate. Wszystko z powo
du transferowej polityki Baye-
mu, który podbiera Borussii naj
lepszych zawodników. Latem 
2013 roku z Dortmundu do Mo
nachium przeszedł Mario 

Goetze. Ubiegłego lata Lewan
dowski. Co więcej, z obozu Ba-
warczyków co jakiś czas przedo
stają się do mediów sugestie, ja
koby planowali ściągnąć do sie
bie jeszcze Marco Reusa. 

Dziennik „Bild" donosił, że 
podczas rozegranego w sierpniu 
ubiegłego roku meczu o Super-
puchar Niemiec siedzący obok 
siebie w loży VIP prezes BVB 
Hans-Joachim Watzke i dyrek
tor Bawarczyków, Karl-Heinz 

Rummenigge nie zamienili ze 
sobą nawet słowa. Co więcej, 
starannie unikali się wzrokiem. 
Podobnie może być w sobotę. 

Na boisku też może być cie
kawie. Jeszcze kilka tygodni te
mu starcie dortmundczyków 
z monachijczykami byłoby me
czem ostatniej z pierwszą dru
żyną Bundesligi. Zespół Jurgena 
Kloppa odbił się jednak w koń
cu od dna i obecnie notuje serię 
siedmiu meczów bez porażki 

w lidze (z czego pięć to zwycię
stwa). Do miejsca premiowane
go grą w europejskich pucha
rach traci w efekcie tylko pięć 
punktów. 

Ogromny wkład w odrodze
nie Borussii miał duet Pierre-
Emerick Aubameyang - Reus, 
który w trakcie rozgrywek zy
skał miano Batmana i Robina. 
W sumie ci dwaj strzelili już 
w tym sezonie 19 goli (ogółem 
BVB ma na koncie 34 trafienia). 

Bayem odwrotnie, ostatnio 
sprawił niemiłą niespodziankę 
swoim kibicom i przegrał u sie
bie 0:2 z Borussią Mónchengla-
dbach. Co więcej, nie była to 
przypadkowa czy szczęśliwa 
wygrana gości. Zespół Josepa 
Guardioli nękają również kontu
zje największych gwiazd. W so
botę na pewno zabraknie Arjena 
Robbena, najprawdopodobniej 
również Francka Ribery'ego. 

Specjalnie z okazji tego me
czu po raz pierwszy w historii 
międzynarodowe studio kana
łu Eurosport 2 poprowadzi pol
ski zespół redakcyjny. Eksper
tem stacji będzie wielokrotny re
prezentant Polski i były gracz 
VfB Stuttgart, Radosław Gile-
wicz, a gospodarzem studia ko
mentator piłki nożnej w Euro-
sporcie i Eurosporcie 2, Tomasz 
Lach. Przed rozpoczęciem me
czu widzowie zobaczą również 
ekskluzywny wywiad z Lewan
dowskim. • 
O® 

W skrócie 

EKSTRAKLASA PIŁKARSKA 

Dawid Janczyk 
odchodzi z Piasta 
27-letni napastnik Piasta Gli
wice Dawid Janczyk postano
wił rozwiązać obowiązującą 
do końca sezonu umowę 
z klubem. W tym sezonie za
grał jedynie w 3 meczach. 
(STEN) 

LOTTO 
Czwartek, 02.04. 
MułtiMułti-godz.14 
2,3,4.5,8,21,23.24.26.33.34.39. 
42,45.5! 63.64,68,73.79 
plus 26 
Mutti Mułti - 01.04 godz. 21.40 
2.3.6.15.17.21.24.29.37.38.46. 
48,52,55.57.58.71,73,75,77 
plus 4 8  
Mini Lotto 
4.17.21.32.38 
Kaskada 
2,4.5.7.11.14.15.16,18.21.22,24 
Ekstra Pensja 9.13.21.25.34+3 

Legia wróciła na właściwe tory. Teraz zagra z Piastem 

Tomasz Biliński 
t.bilinski@polskatimes.pl 

Po przerwie na mecze reprezen
tacji Legia wygrała w Bielsku 
z Podbeskidziem 4:1 i jest blisko 
finału Pucharu Polski. W sobotę 
zagra u siebie z Piastem. 

Tylko epidemia mogłaby 
sprawić, że zespół Henninga 
Berga nie zagra 2 maja na Stadio
nie Narodowym. W pierwszym 
półfinałowym starciu 
z Podbeskidziem wygrał 4:1, 
mając ogromną przewagę 
nad szóstym zespołem ekstra
klasy. W porównaniu z poprzed
nimi tegorocznymi meczami, 
Legia była nie do poznania. 

- Drużyna wróciła na właści
we tory. Zagrała bardzo dobre 
spotkanie, choć nie jakieś pory
wające. Wpływ na to miał pew
nie kiepski stan murawy. Nie 
sprzyjało to grze, jaką preferuje 
Legia. Ale najważniejsze, że wy

grała - skomentował były na
pastnik stołecznego klubu Piotr 
Włodarczyk. 

Berg w środę zaskoczył... wy
stawiaj ąc do gry najlepszych gra
czy, jakich mógł. - Trener i piłka
rze zdali sobie sprawę, że trofea 
same nie przyjdą. W pewnym 
momencie zbyt pewnie się po
czuli. Kilka wcześniejszych me
czów pokazało im jednak, że bę
dą musieli się wysilić - ocenił 
mistrz Polski z Legią w 2006 r. 

Rewanż odbędzie się w śro
dę. Nim do niego dojdzie, w so
botę lider ekstraklasy podejmie 
Piasta Gliwice. - Po tym, co zo
baczyłem w spotkaniu 
z Podbeskidziem nie wyobra
żam sobie innego wyniku, niż 
zwycięstwo Legii - stwierdził 
Włodarczyk. Mimo że jesienią 
w Gliwicach Piast wygrał 3:1, 
a hat-tricka skompletował Kamil 
Wilczek. 

- OK, ale Legia wtedy grała 
w europejskich pucharach. Z ra
cji tego mecze w lidze wygląda
ły... inaczej. Grali w nich piłka

• Legia Warszawa zagrała dobre spotkanie w Pucharze Polski. 
Teraz liderzy ekstraklasy w lidze wystąpią na własnym stadionie 

rze, którzy zazwyczaj siedzą 
na trybunach, ewentualnie za
łapią się na ławkę rezerwowych. 
Nie chcę ujmować sukcesu Pia
sta, ale wtedy pomogły mu oko
liczności - nie ma wątpliwości 

były gracz m.in. Ruchu Cho
rzów, Śląska Wrocław i Zagłębia 
Lubin. 

Jedyną bramkę dla mistrza 
Polski zdobył wtedy Ondrej Du
da. Słowak w Bielsku nie grał. 

Dzień wcześniej wystąpił w me
czu drużyny narodowej z Cze
chami. Po jego trafieniu (pierw
szym w drugim spotkaniu w ka
drze) Słowacja wygrała 1:0. 

Przeciwko Piastowi, jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie, po
winien zagrać. Podobnie jak 
Duszan Kuciak, bo Arkadiusz 
Malarz będzie pauzował za czer
woną kartkę w meczu z Lechem 
Poznań. # 
O® 

26. kolejka ekstraklasy 
sobota 4 kwietnia: Cracovia - Lechia 
Gdańsk (godz. 13, transmisja Canal+ Family, 
nSport+); Śląsk Wrocław - Podbeskidzie 
Bielsko-Biała (15.30, Canal+ Family, 
nSport+); PGE GKS Bełchatów - Lech Po
znań (18, Canal+ Sport); Legia Warszawa -
Piast Gliwice (20.30, Canal+ Sport); ponie
działek 6 kwietnia: Korona Kielce - Górnik 
Łęczna (13, Canah Sport); Górnik Zabrze -
Ruch Chorzów (15.30, Canal+ Sport); 
Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków (18, 
Canah Sport); Wtorek 7.04: Zawisza Byd
goszcz - Pogoń Szczecin (20.30, Canal+ 

Family, nSport+). 
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OKNA DRUTEX 
WYBÓR MISTRZÓW 
DRUTEX, europejski lider w produkcji okien i drzwi, to wybór mistrzów światowej piłki 
nożnej. Jakub Błaszczykowski, Philipp Lahm i Andrea Pirlo polecają okna DRUTEX. 
Rywale na boisku zgadzają się co do jednego: 20-letnia tradycja DRUTEX, wysoka jakość 
produktów, precyzja i szybkość działania firmy są godne polecenia. 
Najlepsi zawsze grają w jednej, zwycięskiej drużynie. Dlatego DRUTEX to wybór mistrzów. 

DRUTEX 
NAJLEPSZE OKNA 
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