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S. A5  KRAJ 

Najsłynniejszy krakowski 
chuligan, „Misiek”, nie 
wyjdzie z aresztu 
i nie zmusi nikogo 
do zmiany zeznań
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S. A3  KRAJ 

Centrum Onkologii wciąż 
szuka lecznicy, która będzie   
odpowiadać za leczenie 
w bronowickim cyklotronie, 
wybudowanym za 250 mln

DZIŚ 
MAGAZYN 

SOBOTA
B2. Segregowanie 
śmieci jak czarna 
magia. Przeczytajcie!

B1. Szykuje nam się 
mineralna rewolucja. 
Jedna będzie słona... 

DZISIAJ W KRONICE

Kontrowersje. Zarząd dróg wciąż rozdaje kontrowersyjne przywileje

Wygraliśmy sprawę 
w NSA. Urząd musi 
udostępnić nam dane
PIOTR TYMCZAK 
piotr.tymczak@dziennik.krakow.pl 

W pierwszym kwartale roku urzędni-
cy mieli opublikować wykaz instytucji 
i osób korzystających z zezwoleń 
na wjazd autem w okolice Rynku Głów-
nego. Minęły trzy miesiące i listy nie 
ma. – Jako obywatele mamy prawo wie-
dzieć, kto korzysta z tych przywilejów  
– mówi Witold Liguziński, lider Stowa-
rzyszenia Obywatel na Straży. 

O wyjaśnienia zwróciliśmy się 
do Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Po-
informowano nas, że odpowiedź wy-
maga konsultacji prawnych i musimy 
na nią poczekać. Przypomnijmy, że 
w 2016 r. wydano ok. 1300 wjazdówek, 

w 2017 r. – ok. 930, a w 2018 r. – ok. 900. 
Do dziś urzędnicy nie ujawnili nazwisk 
obdarowanych osób niepublicznych 
i nie przedstawili kryteriów, na jakich 
się to odbyło. Otrzymaliśmy jedynie 
wnioski ludzi starających się o wjazd. 
Jedna z prywatnych osób (nazwisko zo-
stało zaciemnione) po prostu przypom-
niała się prezydentowi, złożyła nowo-
roczne życzenia i... dostała zgodę. 
Wjazdówki trafiły też m.in. do firmy 
oferującej przewozy luksusową limu-
zyną, jak również do bardzo wielu rad-
nych, którzy lubią mówić o koniecznoś-
ci ograniczenia ruchu w centrum.  

W czwartek Naczelny Sąd Admini-
stracyjny wydał ostateczny wyrok, któ-
ry podtrzymał uchylenie decyzji zarzą-

du dróg o odmowie udostępnienia nam 
danych dotyczących wjazdówek. Z uza-
sadnienia sądu wynika, że ZDMK po-
winien nam udostępnić wykaz nume-
rów rejestracyjnych pojazdów. W oce-
nie sądu niedopuszczalne jest jednak 
podanie nazwisk beneficjentów niebę-
dących osobami publicznymi – z uwa-
gi na ochronę ich prywatności.  

Jeżeli otrzymamy od urzędu listę, 
wystąpimy do Centralnej Ewidencji Po-
jazdów i Kierowców o ujawnienie naz-
wisk. – Dziennikarz powinien mieć pra-
wo dostępu do takich danych i sam zde-
cydować, czy może je ujawnić, jeżeli tego 
wymaga interes społeczny – uważa kra-
kowski radca prawny Michał Krok. ¹ 
S. A3 MAŁOPOLSKA

S. A3 KRAJ

Kobiety z Akademii Sztuk Pięknych 
opowiadają historie swojego życia

Być może już wkrótce archiwa krakowskiej ASP zapełnią się biografiami kobiet. 
Wszystko za sprawą Iwony Demko, wykładowczyni, która rozpoczęła akcję 
gromadzenia życiorysów dziewczyn związanych z uczelnią. – Nie czekajmy 
na biografów. Same zadbajmy, by pamięć o nas przetrwała – mówi. S. A4  KULTURA
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EPod względem liczby samobójstw 
wśród nieletnich jesteśmy 
na niechlubnym drugim miejscu 
w Europie, tuż za Niemcami. 
Brakuje placówek i specjalistów  
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Karolina Gruszka wybrała  
między Rosją i Polską   
S. A6  ZNANI LUDZIE 
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W maju 13. emerytura. 
Na co ją przeznaczyć?  
S. A8  SENIOR 

Prenumerata 12 312 53 88 
w godz. 10.00-15.00

Redaktorzy wydania: Marek Kęskrawiec i Majka Lisińska-Kozioł

NR 88 (22 743) // ROK LXXIII 
INDEKS 350052 // ISSN 0137-9089 



A2 | POLUB NAS NA FACEBOOKU  
WWW.FACEBOOK.COM/DZIENNIKPOLSKI

DZIENNIKPOLSKI24.PL  
SOBOTA–NIEDZIELA, 13–14 KWIETNIA 2019 

DZIENNIK POLSKI

13.04.2019

Poniedziałek 
W weekend na regionalnej 
konwencji wyborczej PiS pre-
zes Kaczyński obiecał pol-
skim rolnikom 500 plus 
na krowę oraz 100 plus 
na świnię i to bez względu 
na dochód krowy i jej właści-
ciela. Rzecz w tym, że pienią-
dze na ten cel miałyby pocho-
dzić z funduszy unijnych i to 
pod warunkiem, że UE zdecy-
dowałaby się na taką zmianę 
swojej polityki rolnej. Szansa 
na to mała, więc obietnicę 
można potraktować jak pro-
pozycję pana Zagłoby 
ofia rują cego królowi szwedz-
kiemu Niderlandy. Przez lata 
zwolennicy prezesa zapew-
niali mnie, że ma on poczucie 
humoru. Jakoś nie dawałem 
wiary, ale teraz przyznaję, że 
byłem w błędzie. 
 
Wtorek 
Góra urodziła mysz. Norma 
zanieczyszczenia powietrza 
pyłem PM10 to 50 mikrogra-
mów na metr sześcienny. Po-
mimo tego obecnie władze 
mają obowiązek ogłaszania 
alarmu dopiero wtedy, gdy 

stężenie przekroczy 300 mi-
krogramów. Ministerstwo 
środowiska od dawna obiecy-
wało zmianę przepisów 
i wreszcie, w zeszłym tygod-
niu zaproponowało ogłasza-
nie alarmu przy poziomie… 
250 mikrogramów. Takie roz-
wiązanie oprotestowali nie 
tylko antysmogowi aktywiś-
ci, ale także ministerstwo 
zdrowia, którego eksperci 
uważają, że próg alarmowy 
powinien wynosić 80 mikro-
gramów. To miło, że minister-
stwo, które wbrew nazwie nie 

jest w stanie zapewnić nam 
zdrowia, stara się przynaj-
mniej, wbrew ministerstwu 
środowiska, zaoferować nam 
chociaż zdrowy rozsądek.  

Środa 
Sędziowie Izby Dyscyplinar-
nej Sądu Najwyższego obra-
dując w pełnym składzie 
uznali, że nowi sędziowie SN 
zostali powołani zgodnie 

z prawem. Izba Dyscyplinar-
na jest nowością i składa się 
wyłącznie z nowych sędziów 
powołanych w wyniku refor-
my min. Ziobry, więc decyzja 
jest klasycznym przykładem 
orzekania we własnej spra-
wie. Warto tu przypomnieć, 
że reforma została podobno 
przeprowadzona właśnie 
po to, by „sędziowska kasta” 
nie decydowała już sama 
o sobie. 

Czwartek 
Pytany o strajk nauczycieli 
marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski wyraził pogląd, 
że nauczyciele powinni pra-
cować „dla idei”. Roczna pen-
sja marszałka to 200 tys. zł., 
plus 30 tys. poselskiej diety. 
Mamy więc do czynienie 
z bezcenną radą udzieloną lu-
dziom, którzy z niskich, nie-
ideowych pobudek pracują 
za pieniądze i to co najmniej, 
trzykrotnie mniejsze od do-
chodów marszałka.   
 
Piątek 
Nagrodę Tygodnia otrzymują 
ex aequo senator Bierecki 
i marszałek Karczewski. 
Pierwszy za słynną już obiet-
nicę „oczyszczania Polski 
z ludzi, którzy nie są godni 
należeć do naszej wspólnoty 
narodowej”, drugi za dostrze-
żenie w tej wypowiedzi zapo-
wiedzi „pojednania i budo-
wania wspólnoty”. 
 
No to miłego weekendu.

A 1923 –  redakcja „Ilustrowane-
go Kuriera Codziennego” zebrała 
tego roku w zbiórce na odbudo-
wę Wawelu 5 mln 739 tysięcy 
marek. 
A 1931 – na krakowskim 
Ludwinowie odbyło się poświę-
cenie lokalu Ochronki im. T. Koś-
ciuszki. Budynek powstał dzięki 
pracy Ligi Kobiet oraz pomocy 
miejscowego zakładu garbar-
skiego. 
A 1957 – po dziesięcioletniej re-
nowacji ołtarz Wita Stwosza zo-
stał przekazany do kościoła Ma-
riackiego w Krakowie. 
A 1967 – w Sali Kongresowej 
w Warszawie odbył się legendar-
ny koncert zespołu „The Rolling 
Stones”. 
A 1986 –  papież Jan Paweł II zło-
żył pierwszą w historii papiestwa 
wizytę w synagodze, gdzie od-
prawił modły wspólnie z rabi-
nem Rzymu. 
A 2016 – Parlament Europejski 
przyjął rezolucję dotyczącą sy-
tuacji w Polsce. Wyrażono w niej 
zaniepokojenie kryzysem wokół 
Trybunału Konstytucyjnego. 
(PS)

IMIENINY Idy, Przemysława DZISIAJ 103. DZIEŃ ROKU. Do sylwestra pozostały 262 dni. 
WSCHÓD SŁOŃCA W KRAKOWIE o godzinie 5.52, zachód o 19.31. 
ZACHÓD KSIĘŻYCA o godzinie 3.01. DZIEŃ BĘDZIE TRWAĆ 13 godzin i 39 minut.

A BARAN (21 III – 20 IV):  Limuzyna, 
fajny gest. Leci złoto, super jest. 
 BYK (21 IV – 21 V):  
Spryt i talent biznesowy… Pijesz 
sok pomidorowy! 
A BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI): Inteligen-
tny – potrafisz trafić w sedno. Nie 
jest Ci przy tym wszystko jedno.  
A RAK (22 VI – 22 VII):  
Żyj, pij i tyj – na raty! Zacznij 
od herbaty. 
A LEW (23 VII – 22 VIII):  
Się gotuje. Para wrze. Do roboty 
zabierz się! 
A PANNA (23 VIII – 22 IX):  
Lustro trochę znów utyło. Spu-
chło, się zaokrągliło! 
A WAGA (23 IX – 22 X): Stan osłabie-
nia, a interes tuż. Za darmo nie ma 
nic – i już! 
A SKORPION (23 X – 21 XI): Podejmu-
jesz decyzje, strategie zwycię-
stwa. Walczysz jak generał! 
A STRZELEC (22 XI – 21 XII): Czas 
działać, podejmować wyzwania. 
Akcja! I wygrana! 
A KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I): Upra-
wiaj sport, rozwijaj się, poszukuj 
spełnień. Nie jest źle! 
A WODNIK (21 I – 18 II): Czas na wy-
poczynek – dla sardynek. 
A RYBY (19 II – 20 III): Dynamiczny, 
przebojowy. Lecz do akcji nie go-
towy! 
Jakub Ciećkiewicz

HOROSKOP

WYDARZYŁO SIĘ...

Pogoda na dziś

70

Pogoda na jutro Pogoda na pojutrze

MAX

30
MIN

120
MAX

30
MIN

100
MAX

10
MIN

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

ALTERNATYWNY PRZEGLĄD TYGODNIA

Andrzej Kaczmarczyk

Przedwyborcze 
Niderlandy

PRZYRODA

Na mój widok wskoczył do wo-
dy. Plasnął ogonem i tyle go 
widziałem. Śliczny bóbr był 
jednak na tyle wolny i na tyle 
blisko (pięć kroków od zwie-
rzaka), iż zdążyłem dostrzec 
zieloną gałązkę trzymaną 
w pysku. O! Pan bóbr na obie-
dzie. Wiklina wypuściła mło-
dziutkie liście. Ot, pełna wita-
min zielenina. Dla największe-
go gryzonia Europy wierzbo-
we, wiklinowe czy osikowe ga-
łązki stanowią podstawę me-
nu. Całą zimę żerował na go-
łych konarach utopionych 
w wodzie dla zachowania 
świeżości. Jedzonko może i ka-
loryczne, ale bardzo monoton-
ne. To tak, jakby dajmy na to, 
człowiek przez pół roku roku 
funkcjonował na sucharach. 
Nawiasem mówiąc, bóbr nie 
zachował zasad elementarnej 
ostrożności. Na żer powinien 
wyjść o zmroku czy w środku 
nocy i do tego w asyście inne-
go członka rodziny stojącego 
na czatach. Strażnik powinien 
mnie wypatrzeć i wszcząć 
alarm. Z drugiej strony, któż 
mu może wyrządzić krzywdę? 
Wrogów naturalnych prak-
tycznie nie posiada. Młode 
sztuki mogłyby paść ofiarą lisa 
czy bezpańskiego psa, ale nie 
chce się im łazić po błotach. 
Ludzie na bobry ani spojrzą. 
Na nic im futra, skrom czy 
mięsa. Bobry o tym wiedzą 
i hulaj dusza! Piekła nie ma!

Grzegorz Tabasz

PRZECZYTANE

Polska spada na trzecią pozycję 
w rankingu atrakcyjności inwesty-
cyjnej państw regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej i krajów 
nadbałtyckich. 
Po przegranej o pozycję lidera 
w dwóch poprzednich latach 
z Czechami, w tym roku dodatko-
wo wyprzedziła nas Estonia.  
To wynik dorocznej, już 14. Ankiety 
Koniunkturalnej Polsko-Niemie-
ckiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej, przeprowadzonej we współ-
pracy z 14 innymi izbami bilateral-
nymi w Polsce, zrzeszonymi w In-
ternational Group of Chambers of 
Commerce.  
W badaniu udział wzięło 205 firm 
zagranicznych operujących w Pol-
sce oraz łącznie około 1400 w Eu-
ropie. 
(Adam Woźniak rp.pl)

Dzieci  kochane, choć czasem nieznośne   

Znów coś z religioznaw-
stwa dla tych, którzy te-
go nie wiedzą. Jezus, 

młody rabbi, nauczyciel 
z Nazaretu udaje się dzisiaj (w 
Kościele Katolickim to jest 
właśnie dzisiaj!) do Jerozoli-
my. Jedni Go nienawidzą, 
gdyż Jego nauki burzą istnie-
jący porządek rzeczy w pań-
stwie żydowskim okupowa-

nym przez Rzymian. Inni 
wprost uwielbiają. I ci szykują 
Mu triumfalne wejście: sadza-
ją na juczne zwierzę, rzucają 
pod nogi gałązki palmowe, 
a nawet szaty ścielą. I krzyczą: 
Król izraelski! Hosanna – coś 
w rodzaju „wiwat!”. Oczywiś-
cie do tłumu dołącza się i gro-
mada dzieciaków, ciekawych, 
jak zawsze każdej niecodzien-
nej sytuacji. I tu chcę się za-
trzymać. Te kochane, choć 
czasem nieznośne, dzieciaki 
padają ofiarą rozmaitej maści 
pedofilów. – Dziękujemy 
wszystkim, którzy się za te 
sprawy wzięli i 

 
prosimy: nie poprzestawajcie 
na Kościele, bo to jest tylko 
mały procent. Drążcie dalej. 
Niech żaden gwałciciel nie 
czuje się bezpieczny. Ale jest 
jedna sprawa. Nie dajcie się na-

brać na pomówienia. Uderzaj-
cie tylko tam, gdzie fakty są 
pewne i sprawdzone. Z  tym się 
łączy jeszcze sprawa handlu 
dziećmi. Kto chce lepiej po-
znać problem, niech zajrzy  
na przeglądarkę pod hasłem 
Handel dziećmi. Hańba tym, 
którzy tym się zajmują, albo 
na to pozwalają! Ile dramatów 
bezbronnych dzieci, szczegól-
nie z niektórych domów dzie-
cka. Mówią, że nie  warto tego 
ruszać, bo za  tym stoją duże 
pieniądze. Ejże! Obrońcy praw 
człowieka! Rze czniku Praw 
Dziecka! Nic się nie da zrobić? 
Pieniądze ważniejsze?

o. Leon Knabit

Te kochane, choć 
czasem nieznośne, 
dzieciaki padają 
ofiarą rozmaitej 
maści pedofilów.  – 
Dziękujemy 
wszystkim, którzy się 
za te sprawy wzięli  
 

Marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski 
wyraził pogląd, że 
nauczyciele powinni 
pracować „dla idei”. 
Roczna pensja 
marszałka to 200 tys. 
zł., plus 30 tys. 
poselskiej diety

ZN@ALEZIONE W SIECI

Ludzie sukcesu nie zaniedbują swo-
jego rozwoju fizycznego 
Niemal połowa Polaków deklaruje, 
że uprawia sport przynajmniej raz 
w tygodniu, a 30 proc. odbywa 
w tym czasie 3 treningi – wynika 
z raportu MultiSport Index 2018. – 
To ciągle mało – komentuje dr Ja-
nusz Dobosz z Narodowego Cen-
trum Badania Kondycji Fizycznej. – 
WHO jako minimalny poziom ak-
tywności fizycznej określa zasadą 
3x30x130 – minimum trzy razy 
na tydzień, po 30 minut, z tętnem 
na poziomie 130 uderzeń na minu-
tę. – Takie kryterium WHO spełnia 
tylko 30 proc. badanych osób – do-
daje dr Dobosz. I choć większość 
ankietowanych deklaruje, że robi to 
w trosce o zdrowie, nie oszukujmy 
się: zbliżające się wakacje tylko 
zwiększają presję. Na szczęście 
o formę i sylwetkę możemy zadbać 
sami. To dobra wiadomość zwłasz-
cza dla tych, którzy nie chcą decy-
dować się na – nierzadko bardzo 
kosztowne – usługi trenera, a ładna 
pogoda czy nienormowany czas 
pracy zniechęcają ich do korzysta-
nia z tradycyjnych siłowni. Codzien-
ne nawyki mają znaczący wpływ 
na nasze życie. Thomas C. Corley 
przez 5 lat badał zachowania bied-
nych i zamożnych. W swojej książce 
„Chan ge your habits, Change your 
life” zauważył, że  ludzie sukcesu 
nie zaniedbują swojego rozwoju fi-
zycznego. 76 proc. z nich na ćwicze-
nia poświęca co najmniej 30 minut 
lub więcej. W swoich treningach za-
wierają jakiś element kardio jak: 
bieganie, jogging czy jazda na ro-
werze.  
(Interia Busines Insider)

NAKŁAD KONTROLOWANY
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY
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BIURO OGŁOSZEŃ: KRAKÓW, ul. Starowiślna 2,  
tel. 12 421 94 10, czynne w godz. 8–18,  
NOWY SĄCZ, tel. 18 449 66 44;  
OŚWIĘCIM, tel. 33 844 73 77;  TARNÓW, tel. 14 631 94 50 

¹ - umieszczenie takich dwóch znaków 
przy Artykule, w szczególności przy Aktual-
nym Artykule, oznacza możliwość jego dal-
szego rozpowszechniania tylko i wyłącznie 
po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem 
zamieszczonym na stronie: 
www.dziennikpolski24.pl/tresci 
i w zgodzie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu.
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Aż 116 śmierci samobójczych 
pośród osób do 18. roku życia 
oraz 730 prób samobójczych 
odnotowała polska policja 
w 2017 r.  To  wzrost w porów-
naniu z rokiem 2016, kiedy to 
103 dzieci odebrało sobie życie 
i 475 podjęło próby w tym kie-
runku. Z raportu Fundacji Daj-
my Dzieciom Siłę wynika, że 
Polska zajmuje drugie miejsce 
w Europie pod względem licz-
by samobójstw wśród nielet-
nich. Wyprzedzają nas jedynie 
Niemcy. 

Równocześnie drastycznie 
brakuje miejsc na dziecięcych 
oddziałach psychiatrycznych. 
–Przyjmujemy tylko pacjentów 
w sytuacjach bezpośredniego za-
grożenia życia – podkreśla dr 
hab. Maciej Pilecki, małopolski 
konsultant w zakresie psychia-
trii dziecięcej. Te mniej trudne 
przypadki muszą czekać. Nie-
stety, na ogół bez wsparcia psy-
chologicznego, którego w szko-
łach czy przychodniach po pro-
stu nie ma. W efekcie niedoszli 
samobójcy i tak trafiają na od-

dział szpitalny, tyle że już 
w znacznie gorszym stanie. 
W Małopolsce oddziały takie 
znajdują się wyłacznie w Szpi-
talu Uniwersyteckim oraz Wo-
jewódzkim Szpitalu Dziecięcym 
przy ul. Strzeleckiej. 

– Kiedy w grudniu ub. roku 
zamknięto z powodu braku per-
sonelu medycznego oddział dzie-
cięcy w Mazowieckim Centrum 

Neuropsychiatrii, pacjentów z te-
go rejonu przywożono m. in. 
do nas. W konsekwencji dzieci 
z Małopolski musieliśmy potem 
przewozić do placówek w Łańcu-
cie i Sosnowcu – informuje dr 
hab. Maciej Pilecki. 

Małopolski Oddział woje-
wódzki NFZ przekonuje, że ro-
bi wszystko, aby optymalnie – 
w miarę istniejących możliwoś-

ci – zabezpieczyć opiekę psy-
chiatryczną dla nieletnich.  

– Problemy wynikają przede 
wszystkim z braku kadry me-
dycznej, na której liczbę NFZ nie 
ma wpływu – mówi Aleksandra 
Kwiecień, rzeczniczka fundu-
szu. W tym roku w ramach 
umów z NFZ w psychiatrii dzie-
cięcej pracuje w małopolskich 
placówkach zaledwie 29 leka-

rzy specjalistów, a 20 lekarzy 
jest w trakcie specjalizacji.  

W 2017 roku małopolski NFZ 
na psychiatrię dziecięcą wydał 
9,5 mln zł, w 2018 11 mln zł, 
a w 2019 zarezerwował 13,4 mln 
zł. Jednak zdaniem ekspertów, 
nakłady na ten cel zawsze były 
drastycznie za niskie, a wyka-
zywany wzrost finansowania 
nie pokrywa rosnących kosz-
tów funkcjonowania placówek. 

Aby zapobiec tragediom, kil-
ka dni temu NFZ podjął decyzję 
o dodatkowym finansowaniu 
tych oddziałów dla dorosłych, 
które zdecydują się na przyjmo-
wanie dzieci w stanach zagro-
żenia życia lub zdrowia. 

Reforma jest. A pieniądze?  
Resort zdrowia kończy prace 
nad wdrożeniem reformy, któ-
rej celem jest stworzenie kom-
pleksowego systemu wsparcia 
osób niepełnoletnich z zaburze-
niami psychicznymi oraz ich ro-
dzin. Ma wejść w życie w no-
wym roku szkolnym. 

 Twórcy reformy główny na-
cisk kładą na otwieranie ośrod-
ków środowiskowej opieki psy-
chologicznej. Dr hab. Maciej 

Pilecki uważa, że to bardzo do-
bra droga. – Hospitalizacja po-
winna być ostatecznością. Znacz-
nie skuteczniejsza od podawania 
pastylek jest profilaktyka, której 
kluczowym elementem jest 
ogromnie u nas zaniedbana te-
rapia rodzinna – podkreśla kon-
sultant.  

Jak zaznacza resort zdrowia 
w przesłanej nam informacji, 
ministerstwo we współpracy 
z Agencją Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji przy-
gotowuje nowe wyceny świad-
czeń z zakresu ochrony zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzie-
ży. Ma to sprawić, że lekarze, 
psycholodzy i pielęgniarki chęt-
niej niż obecnie będą decydo-
wać się na pracę z nieletnimi. 

Jeśli nowe taryfy będą pokry-
wać koszty, oddziały psychiatrii 
dziecięcej prawdopodobnie 
jeszcze w tym roku powstaną 
w trzech krakowskich szpitalach 
oraz jednym w Tarnowie. 

Do resortu wysłaliśmy też za-
pytanie, czy są oszacowane 
koszty reformy i czy są zagwa-
rantowane pieniądze na jej 
wdrożenie. Wciąż czekamy 
na odpowiedź. ¥

Młody człowiek w kryzysie jest sam
Zdrowie. W dziecięcych oddziałach psychiatrycznych drastycznie brakuje miejsc. Jest projekt reformy, ale na razie bez śladu finansowania

Pod względem liczby samobójstw wśród dzieci gorzej niż w Polsce jest tylko w Niemczech 
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– Miało być inaczej. Urzędnicy za-
powiadali, że będą publikować li-
stę osób, które dostają wjazdów-
ki. Niepokojące jest też to, że nie-
które z nich są wydawane na oka-
ziciela, a także ze zwolnieniem 
z opłat w strefie – komentuje Wi-
told Liguziński ze Stowarzysze-
nia Obywatel na Straży. Zwraca 
uwagę, że jeżeli identyfikator  
nie jest wystawiony na konkret-
ne nazwisko, to można go prze-
kładać z jednego pojazdu do in-
nego i może z niego korzystać 
wiele osób. Przypomina też, że 
urząd przygotowuje się 
do zwiększenia opłat za parko-
wanie w strefie. – Wjazdówki ze 
zwolnieniem z opłat  staną się 
więc bardzo pożądanym towa-
rem. Z takim identyfikatorem bę-
dzie można wiele zaoszczędzić – 
mówi Witold Liguziński.  

Zarząd dróg co roku wydaje 
zezwolenia na wjazd do Strefy 

B, czyli na ulice wokół Rynku. 
Na nich też obowiązuje strefa 
płatnego parkowania (SPP). 
Urząd właśnie poinformował, że 
w dniach 16 kwietnia – 7 maja 
2019 r. odbędą się konsultacje 
społeczne dotyczące zmian 
w SPP. Projekt zakłada m.in. 
znaczne zwiększenie w nich 
opłat. W centralnych podstre -
fach pierwsza godzina parkowa-
nia ma kosztować nie 3 zł, a 8 zł, 
druga – 9,6 zł, trzecia – 11,4 zł, 
czwarta i kolejne – 8 zł. Na pozo-

stałych obszarach ceny miałyby 
wynosić: pierwsza godzina – 5 
zł, druga – 6 zł, trzecia – 7,2 zł, 
czwarta i kolejne – 5 zł.  

Przypomnijmy, że urzędnicy 
wcześniej już wprowadzili ogra-
niczenia w ruchu na placu No-
wym i okolicznych ulicach, po-
za tym do jednego pasa (w każ-
dym kierunku) zawęzili znacz-
ny odcinek ul. Dietla. 

Mieszkańcy zwracają uwagę, 
że tak radykalnych działań nie 
stosuje się, gdy w grę wchodzi 

zmniejszenie liczby aut i ograni-
czenie spalin pod oknami magi-
stratu, a więc w Strefie B.  

Po naszych interwencjach 
urzędnicy mieli zmniejszyć licz-
bę posiadaczy wjazdówek 
do centrum i publikować ich 
wykaz. Tak zrobiono w zeszłym 
roku. W tym roku dane znów są 
utajnione. Krakowianie nie wie-
dzą więc, którzy z nich i z jakie-
go powodu zostali uprzywilejo-
wani. A w poprzednich latach 
było wiele przypadków, które 
potwierdzały, że identyfikatory 
wydawano bez żadnego klucza. 
Trafiały więc np. do przedstawi-
cieli Kopalni Soli w Wielicz-
ce, Polskiej Spółki Gazownictwa 
(ma oddział w Tarnowie), hono-
rowego konsula Brazylii z siedzi-
bę w Karnio wicach, czy innych 
konsulów honorowych, którzy 
nie są oficjalnymi dyplomatami. 

Miejscy radni zaczęli przy-
znawać, że powinna być dostęp-
na lista właścicieli wjazdówek. 
Sami co roku chętnie jednak od-
bierają takie identyfikatory. Dla 
przykładu w 2017 r. spośród 43 
miejskich radnych zezwolenia 
na okaziciela dostało 39, 
a w 2018 r. Rada Miasta otrzyma-
ła 43 wjazdówki. Dziś czekamy 
na odpowiedź, ile ich wystawio-
no w tym roku. ¹ 
Piotr Tymczak

Kontrowersje 
Krakowscy urzędnicy jedną rę-
ką  planują ograniczenia ruchu 
na Starym Mieście, a drugą wy-
dają zezwolenia na wjazd i nie 
informują, ile i komu wydali ta-
kich przywilejów. Tak rodzą się 
podejrzenia, że ulice wokół 
Rynku Głównego są udostęp-
niane znajomym prezydenta. 

Prezydent Krakowa jednym ogranicza ruch, 
a przed innymi otwiera bramy do centrum

Protonoterapia dzieci 
pod znakiem zapytania

Za prowadzenie innowacyjnej 
terapii raka w bronowickim cy-
klotronie odpowiada krakow-
skie Centrum Onkologii. Pla-
cówka nie zatrudnia jednak pe-
diatrów, więc żeby z protono -
terapii mogły skorzystać rów-
nież dzieci, musi współpraco-
wać z inną lecznicą odpowie-
dzialną za kwalifikację małych 
pacjentów i prowadzenie ich na-
świetlania. Do tej pory taką rolę 
pełnił Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Prokocimiu. Umo-
wa pomiędzy placówkami jed-
nak wygasła, a nowej na razie 
nie udało się podpisać.  

– Wciąż trwają rozmowy 
na temat warunków dalszej rea-
lizacji tego typu leczenia u dzieci 
– informuje nas Natalia 
Adamska-Golińska, rzecznik 
prasowy Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego. 

Prokocimska lecznica już kil-
ka miesięcy temu chciała zre-
zygnować ze współpracy z Cen-
trum Onkologii. Długie i trudne 
negocjacje rozbijały się m.in. 

o kwestię personelu odpowie-
dzialnego za terapię w cyklotro-
nie.  W USD brakuje bowiem 
anestezjologów, a ich zaangażo-
wanie w prowadzenie protono -
terapii odbija się na innych ma-
łych pacjentach, którym trzeba 
przesuwać zabiegi i badania 
diagnostyczne. Ostatecznie 
umowę podpisano, ale tylko 
na pierwszy kwartał tego roku. 

Nową lecznicę odpowie-
dzialną za protonoterapię malu-
chów ma wyłonić konkurs ogło-
szony przez Centrum Onkologii. 
Termin jego rozstrzygnięcia 
przesuwano już trzykrotnie. 
Najnowszy wyznaczono na 24 
kwietnia. Uniwersytecka pla-
cówka jeszcze nie zdecydowa-
ła, czy weźmie w nim udział. 

Jak informuje Natalia 
Adamska-Golińska, od począt-
ku tego roku prokocimscy spe-
cjaliści przyjęli siedmioro dzie-
ci skierowanych na protono -
terapię. Stan dwojga z nich nie 
pozwalał na leczenie w cyklotro-
nie, kolejna dwójka ostatecznie 
zrezygnowała z tego rodzaju le-
czenia. Pozostałą trójkę skiero-
wano do Bronowic. Naświetla-
nia jednego dziecka trwają, 
a dwójka kolejnych pacjentów 
ma rozpocząć terapię w najbliż-
szych dniach. ¹ 

(IKR)

Ochrona zdrowia 
Krakowskie Centrum Onkologii 
znów szuka lecznicy, która bę-
dzie odpowiadać za leczenie no-
wotworów rozpędzoną wiązką 
protonów u małych pacjentów.

Najbardziej bulwersuje brak kryteriów dla przyznawania przywilejów
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Kiedy Zofia Baltarowicz-
Dzielińska w 1917 roku przyje-
chała do Krakowa, pod pachą 
miała teczkę z rysunkami, 
a w głowie jasny cel: dostać się 
na Akademię Sztuk Pięknych. 
Dostać, mimo tego, że formal-
nie kobiety nie miały wtedy 
prawa do studiowania. Dzięki 
talentowi i determinacji udało 
się: Baltarowicz -Dzielińska zo-
stała wolną słuchaczką. Tym 
samym przetarła szlak innym 
artystkom – rok później ASP 
otworzyła swoje podwoje dla 
kobiet.  

Po stu latach postać 
Baltarowicz-Dzielińskiej nadal 
inspiruje. Niedawno ukazała 
się jej biografia, autorstwa Iwo-
ny Demko. W książce oprócz 
opisu losów artystki, zdjęć i ar-
chiwaliów znajdziemy... puste 
strony. To miejsce, w którym 
każda z czytelniczek może opi-
sać własne życie. Bo, jak mówi 
Demko, odtworzenie losów 
Baltarowicz-Dzielińskiej to do-
piero początek pisania herstorii 
ASP.  

– Zamiast liczyć na biogra-
fów i historyków, musimy same 
dbać o pamięć o naszych doko-
naniach, tak jak robiła to 
Baltarowicz-Dzielińska, zacho-
wując swoje autobiograficzne 
notatki, życiorysy i katalogi wy-

staw – tłumaczy Iwona Demko. 
– Dlatego w ramach Roku Kobiet 
z ASP zapraszam wszystkie ko-
biety związane z akademią 
do spisywania swoich biografii. 

„Wszystkie” i to w dosłow-
nym znaczeniu tego słowa. 
Chodzi bowiem nie tylko o ar-
tystki i wykładowczynie, ale 
też o pracownice administracji 
i promocji, księgowe, panie 
sprzątające, modelki – każdą 
kobietę, która w jakikolwiek 
sposób wpisała się w historię 
ASP. – Wiele dziewczyn, które 
zachęcałam do udziału w pro-

jekcie mówiło: „ale przecież ja 
nie odniosłam żadnego sukce-
su”. Takie losy są dla nas rów-
nie cenne. Trafniej niż statysty-
ki pozwolą bowiem prześledzić, 
czy i na jakim etapie życia ko-
biety np. rezygnują z pracy 
twórczej lub działalności nau-
kowej – mówi Demko.  

Biografie o objętości mini-
mum 5 stron można przesyłać 
na adres: idemko@interia.pl. 
Sylwetki trafią do archiwum 
ASP. Planowane jest też opra-
cowanie publikacji na ich pod-
stawie. – W latach 20. na Śląsku 

powstał zbiór sylwetek lokal-
nych działaczek społecznych, 
który dziś jest doskonałym źród-
łem wiedzy. Mam nadzieję, 
że uda nam się stworzyć coś po-
dobnego – mówi Demko.  

Zbieranie biogramów to nie 
jedyny sposób na upamiętnie-
nie losów kobiet z krakowskiej 
ASP. Równolegle trwa akcja 
uzupełniania Wikipedii o wpi-
sy, poświęcone artystkom, któ-
re ukończyły akademię. Szcze-
góły można śledzić 
na facebookowym profilu Rok 
Kobiet z ASP. ¹

Jak to jest być dziewczyną 
z Akademii Sztuk Pięknych?
Sztuka.  – Artystki, księgowe, panie sprzątające, przysyłajcie swoje życiorysy – apeluje Iwona 
Demko, wykładowczyni i inicjatorka akcji zbierania biografii kobiet związanych z akademią

Baltarowicz-Dzielińska starannie przechowywała swoje odręcznie pisane życiorysy
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Szukam słowa, czyli tropienie Szymborskiej

Nawiązanie do tytułu wiersza 
noblistki, Wisławy Szymbor-
skiej, nie jest przypadkowe. 
Uczestnicy przedsięwzięcia bę-
dą bowiem szli odwiedzając 
miejsca ważne dla życia i twór-
czości słynnej poetki.  

Zbiórka przed kamienicą 
Szołayskich przy pl. Szczepań-
skim 9. Wstęp wolny. Nie obo-
wiązują wcześniejsze zapisy.  

Miejsce zbiórki nie jest przy-
padkowe – właśnie w tym od-
dziale Muzeum Narodowego 
w Krakowie prezentowana jest 
ekspozycja „Szuflada Szymbor-
skiej”, gdzie pojawiły się ro-
zmaite przedmioty z kolekcji 
noblistki. Są to m.in. maski, sta-
re widokówki, pamiątki i kurio-
za, które dostawała od przyja-
ciół (np. świnię z pozytywką 

w ogonie, zapalniczkę w kształ-
cie łodzi podwodnej, mini ko-
modę, którą podarował poetce 
Czesław Miłosz). Jest tam też 
część księgozbioru Wisławy 
Szymborskiej, liczne fotografie, 

m.in. pod tablicami z dziwny-
mi lub śmiesznymi nazwami 
miejscowości oraz warsztat 
do tworzenia jej słynnych wy-
klejanek. To dobre miejsce 
do rozpoczęcia opowieści 

o noblistce. Ale miejsc w Kra-
kowie związanych na różne 
sposoby z Szymborską jest wię-
cej.  To m.in. Dom Literatów 
przy ul. Krupniczej, lokal Nowa 
Prowincja – z jej ulubionym sto-
likiem na kawę, wreszcie Pałac 
Prasy – dawna siedziba „Dzien-
nika Polskiego”, na którego ła-
mach debiutowała poetka. 

Spacer poprowadzi Anna 
Hojwa – przewodniczka, autor-
ka wielu spacerów literackich, 
miłośniczka poezji.  

Wydarzenie jest częścią 
projektu edukacyjnego Mię-
dzynarodowego Centrum Kul-
tury pod nazwą 12 spacerów 
na 12 miesięcy, który obejmu-
je oprowadzania tematyczne 
poświęcone znanemu i niezna-
nemu dziedzictwu literackie-
mu Krakowa. Inspiracją do je-
go poznawania jest monumen-
talna publikacja „Tysiąc skar-
bów Krakowa”, która ukazała 
się w 2018 roku. ¹ 
Łukasz Gazur

Poezja 
Dziś o godz. 11 zaplanowano 
nietypowy spacer pod hasłem 
„Szukam słowa...”. 

Wisława Szymborska z Krakowem związana była nierozerwalnie
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„Przypływ wiary”, reż. 
Roxann Dawson, USA, 2018  
Od czasu wielkiego sukcesu filmu 
„Bóg (nie) umarł”, amerykańskie ki-
no chrześcijańskie stale gości 
na naszych ekranach. Okazało się 
bowiem, że również polskim wi-
dzom bliska jest prezentowana 
w nim duchowość. Podobnie bę-
dzie zapewne w przypadku filmu 
„Przypływ wiary”.  Opowiedziana 
w nim historia oparta jest na au-
tentycznych wydarzeniach. Gdy 
adoptowany syn Joyce Smith, 
John, wpada do lodowatej wody 
na zamarzniętym jeziorze w Misso-

uri, wszystko wydaje się stracone. 
Chłopak leży bez życia w szpitalu, 
ale jego druga mama nie poddaje 
się. Jej niezachwiana wiara pory-
wa wszystkich dookoła do modli-
twy za uzdrowienie Johna, mimo iż 
nauka jest bezsilna, a lekarze nie 
dają mu żadnych szans.  Czy zosta-
nie ona wysłuchana?  Wyreżysero-
wany przez Roxann Dawson 
na podstawie wydanej i u nas książ-
ki Joyce Smith „Niemożliwe”, 
„Przypływ wiary” opowiada 
o triumfie trzech chrześcijańskich 
cnót: wiary, nadziei i miłości.  
(GZL) 

FILM 

S. E. Lynes „Matka”, Vesper, 
2019  
Christopher Harris nigdy nie paso-
wał do swojej rodziny i od zawsze 
czuł, że niewiele go z nią łączy.  
Jest brunetem, a jego bracia byli 
jasnej karnacji, po rodzicach rów-
nież nie odziedziczył żadnych cech. 
I to przeświadczenie w końcu, kie-
dy wchodzi w dorosłe życie, zaczy-
na się w nim potwierdzać.  Po wy-
jeździe na studia do Leeds chłopak 
odkrywa, że był adoptowany i od-
najduje swą biologiczną matkę. Ku 
swojej ogromnej radości, 
Christopher dowiaduje się od niej, 
że zawsze za nim tęskniła i marzy-

ła o chwili, w której go zobaczy. 
W tym samym czasie w Leeds do-
chodzi do serii tajemniczych mor-
derstw. Czy mają one coś wspólne-
go z Christophe rem i jego matką? 
„Matka” to prawdziwa perełka 
wśród nowości, jakie nas zasypują. 
Siła tej książki tkwi w prostocie. 
Nie ma tutaj sztuczności, ale jest 
historia człowieka, który zwyczaj-
nie chce poznać prawdę. Los wyda-
je mu się w tym sprzyjać, ale cza-
sami daje pstryczka w nos” – za-
chęca recenzent portalu Lubimy 
Czytać. Na wiosenne wieczory – 
lektura w sam raz.  
(GZL) 

KSIĄŻKA 

Catz N’Dogz „Friendship”, 
No Paper, 2019  
Eksplozja popularności muzyki 
klubowej na początku lat 90. spra-
wiła, że na światowym rynku mu-
zycznym udało się przebić arty-
stom spoza angielskojęzy czne go 
kręgu. Nic w tym dziwnego: 
przy tworzeniu instrumentalnego  
techno czy house’u nie ma znacze-
nia, z jakiego kraju pochodzi jego 
twórca i jakim językiem się posłu-
guje. Pierwsi skorzystali na tym 
Francuzi – i stąd dziś gwiazdami 
światowego formatu są zespoły 
Daft Punk i Justice, które wypły-
nęły na fali mody na taneczne ryt-
my. Co  ciekawe okazuje się, że fe-
nomen ten dotyczy również pol-
skich artystów. Najlepszym przy-
kładem jest duet Catz N’Dogz. 
Usłyszeliśmy o nim pierwszy raz 
w 2007 roku, kiedy jego debiutan-
cki album „Stars Of Zoo” wydała 
amerykańska wytwórnia 
Mothership, prowadzona przez po-
pularnego didżeja Claude’a Van 
Stroke’a. W efekcie Grzegorz 

Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk 
od razu zaistnieli ze swoją muzyką 
na Zachodzie. I spodobali się – 
dzięki czemu są dziś chyba najpo-
pularniejszymi polskimi produ-
centami muzyki klubowej poza 
granicami naszego kraju. Właśnie 
światło dzienne ujrzał czwarty al-
bum duetu – „Friendship”. Przyno-
si on stylową muzykę taneczną 
o ciepłym brzmieniu, w którym 
słychać echa amerykańskiego 
house’u i brytyjskiej bass music. 
Demiańczuk i Tarańczuk ozdabiają 
jednak te rytmy zgrabnymi melo-
diami, sprawiając że spora część 
nagrań z płyty to niemal popowe 
piosenki.  Śpiewają w nich zarów-
no polscy wykonawcy – Rosalie 
i Taco Hemingway – jak również 
zagraniczni goście – Duńczycy 
z WhoMadeWho czy Jono 
McClerry z brytyjskiej wytwórni 
Ninja Tune. Efektem jest kolorowa 
i optymistyczna płyta, która 
z pewnością umocni pozycję Catz 
N’Dogz na światowym rynku.  
(GZL) 
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Szef ZNP Sławomir Broniarz 
przyznał w piątek, że ze wzglę-
du na trwający strajk nauczycie-
li tegoroczone matury są zagro-
żone. Związkowcy domagają się 
spotkania z premierem z udzia-
łem „zewnętrznego mediatora” 
i nowych propozycji. Strajk ma 
być kontynuowany także w cza-
sie świąt Wielkanocnych. Stro-
na rządowa apeluje o zawiesze-
nie go na czas egzaminów.  

Blisko miesiąc temu Sławo-
mir Broniarz przepraszał za wy-
powiedź, w której sugerował, że 
strajkujący nauczyciele będą 
utrudniać promocję uczniów 
do następnych klas. Teraz 
wprost przyznaje, że jest to uza-
leżnione od woli nauczycieli, 
a matury są zagrożone.  

– Nauczyciel, który bierze 
udział w strajku, nie podejmuje 
żadnych czynności służbowych 
i nie może być do nich zmuszany 
– podkreśla prezes ZNP, doda-
jąc przy tym, że decyzja o udzia-
le w strajku jest dobrowolna. 

Aby uczeń został dopusz-
czony do matury, musi naj-
pierw ukończyć szkołę, a o kla-
syfikacji i promocji uczniów de-
cyduje rada pedagogiczna. Jeśli 
strajk będzie w jakieś placówce 
trwał, grono pedagogiczne 
po prostu się nie zbierze.  

Zmiana przepisów? 
W niektórych szkołach rady od-
były się przed strajkiem i są już 
w nich wystawione oceny.  

– We wszystkich klasach trze-
cich nauczyciele na szczęście wy-
stawili oceny końcowe, co daje 
możliwość sklasyfikowania ucz-
niów i pozwoli na uczestnictwo 
w egzaminie maturalnym. Kla-
syfikację przewidzieliśmy na 16 
kwietnia. Niestety nie wiem, ja-
ka będzie decyzja komitetu straj-
kowego i czy w tym dniu nauczy-

ciele przystąpią do klasyfikacji. 
Mogę zapewnić, że znają oni cię-
żar odpowiedzialności, która 
na nich spadła (...) – napisał 
w liście do rodziców dyrektor 
jednego z warszawskich LO. 

Jak informuje „Rzeczpospo-
lita”, możliwa jest jeszcze zmia-
na przepisów. – Na razie 
nad tym nie pracujemy, ale rze-
czywiście rozważamy zmianę 
prawa w tym zakresie – przyzna-
ła w rozmowie z dziennikiem 
osoba związana z rządem. 

Tymczasem strona rządowa 
apeluje, by nauczyciele przer-
wali strajk w czasie egzaminu 
ósmoklasisty i w trakcie matur 
w maju. – Nie wyobrażam sobie 
takiej sytuacji, że młodzież nie 
będzie mogła napisać matur – 
przyznała wicepremier Beata 
Szydło, która prowadzi negocja-
cje z nauczycielskimi związka-
mi. – Jest dobry moment, żeby to 
się zakończyło. Tym momentem 
jest podpisanie porozumienia 
i teraz jest wszystko w rękach 
przewodniczącego Broniarza 
i ZNP – oceniła Szydło. – Niech 
młodzież już nie ma tego stresu – 
podsumowała.  

Negocjacje 
ZNP i FZZ chcą, by rząd przed-
stawił nowe propozycje. Sławo-
mir Broniarz mówi o „pozoro-
waniu negocjacji”.  - Wzywamy 
stronę rządową do wznowienia 
rozmów z udziałem negocjatora 
zewnętrznego i wskazania takie-
go negocjatora, który będzie 
aprobowany przez obie strony – 
powiedział szef ZNP. Wcześniej 
proponował, by negocjacje pro-
wadził Rzecznik Praw Obywa-
telskich Adam Bodnar.  

Strajk będzie kontynuowa-
ny w święta. – Dni przerwy świą-
tecznej są przerwą dla uczniów – 
podkreślił Broniarz.    
¥ 

CZYTAJ TEŻ W KRONICE

Matury w całej Polsce 
pod znakiem zapytania
Strajk nauczycieli. Szef ZNP przyznał, że może być kontynuowany także w trakcie matur

Strajk nauczycieli trwa od poniedziałku, 8 kwietnia
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„Misiek” jeszcze długo 
posiedzi w areszcie

Paweł M. przebywa w areszcie 
tymczasowym od października 
ubiegłego roku. Śledczy po raz 
kolejny zwrócili się do sądu 
o zatrzymanie go tam na 3 mie-
siące. Obrońcy żądali wypusz-
czenia swojego klienta ze wzglę-
du na zbyt długą jego izolację. 
Są uznał jednak, że areszt tym-
czasowy nadal jest konieczny 
z uwagi na to, że na wolności 
oskarżony mógłby nakłaniać 
lub zmuszać do składania fał-
szywych zeznań innych świad-
ków oraz w inny, bezprawny 
sposób utrudniać postępowa-
nie karne. 

Za przedłużeniem aresztu 
miało też przemawiać zagroże-
nie wysoką karą za czyny, które 
prokuratura zarzuca Pawłowi M. 
A „Misiek” usłyszał m.in. zarzu-
ty kierowania grupą przestęp-
czą, przestępstw narkotyko-
wych i pobić z ciężkim uszko-
dzeniem ciała członków konku-
rencyjnych grup. Jeśli śledczy 
udowodnią mu winę, może tra-
fić do więzienia nawet na 15 lat. 

Prokuratura i sąd chciały 
mieć lidera gangu kiboli Wisły 
Kraków w areszcie już rok te-
mu. Ale gdy zapadła decyzja 
o jego zatrzymaniu, okazało się, 
że nie można go znaleźć. Roze-
słano za nim listy gończe, a po-
tem wydano Europejski Nakaz 

Aresztowania. Po kilku miesią-
cach poszukiwań „łowcy cieni” 
z polskiej policji wytropili Pawła 
M. we Włoszech, gdzie posługi-
wał się fałszywym dokumen-
tem tożsamości. Do zatrzyma-
nia doszło 27 września 2019 r. 
w miejscowości Cassino na po-
łudnie od Rzymu. Po kilkuna-
stu dniach „Misiek” wyszedł 
jednak na wolność, bo włoski 
sąd zdecydował, że wystarczy, 
by podejrzany zgłaszał się co-
dziennie na policję. Potem jed-
nak zmieniono tę decyzję, a 18 
października, po dopełnieniu 
formalności, „Misiek” został 

przewieziony do Polski.  
Paweł M. był już wcześniej 

karany. Najsłynniejsze prze-
stępstwo to rzucenie nożem we 
włoskiego piłkarza Dino Baggio 
w październiku 1998 r. Dostał 
za to 6,5 roku więzienia. Wcześ-
niej miał wyroki w zawieszeniu 
za pobicia, później skazano go 
na rok więzienia za pobicie po-
licjanta. Ostatnio głośno było 
o nim przy okazji wynajęcia 
mu przez właścicieli TS Wisła 
pomieszczeń na siłownię, 
w której kibole ćwiczyli walki 
uliczne.¥ 

(GEG), (BD)

Sąd 
Lider gangu kiboli Wisły Kraków 
posiedzi za kratkami co najmniej 
do 15 lipca. Sąd Okręgowy w Kra-
kowie, na wniosek prokuratury, 
przedłużył areszt tymczasowy 
dla Pawła M., pseudonim Misiek.

Chodzi o sprawę walki o władzę 
w jednej z największych insty-
tucji charytatywnych w kraju. 
Jej założyciel, ks. Jacek Stryczek 
w ubiegłym roku zrezygnował 
z szefowania w stowarzyszeniu 
po wybuchu afery mobbin -
gowej. Teraz o władzę w niej 
walczy w imieniu ks. Stryczka 
ks. Grzegorz Babiarz i ze strony 
pracowników – Joanna Sadzik.  

„Popieram z całym przeko-
naniem i sercem Szlachetną 
Paczkę i stowarzyszenie Wios-

na w ich dążeniach do kontynu-
owania szlachetnych działań 
społecznych” – napisała 
na Twit terze Janina Ochojska. 
I zaapelowała: „podpiszcie pe-
tycję ngo.pl”. 

Petycja powstała w odpowie-
dzi na wydarzenia, do których 

doszło w poniedziałek w siedzi-
bie stowarzyszenia. Ks. Grze-
gorz Babiarz w asyście ochronia-
rzy i byłego żołnierza GROM po-
jawił się w krakowskiej siedzi-
bie. Doszło tam do próby wywa-
żenia drzwi do serwerowni. Ks. 
Babiarz zalecił wszystkim pra-

cownikom Wiosny, aby pozosta-
li na swoich miejscach i niczego 
nie nagrywali. Działania księdza 
zbulwersowały m.in. kurię. 

 Na miejsce została wezwana 
policja. Później ks. Babiarz przez 
kilka godzin rozmawiał z Joan-
ną Sadzik, która została preze-
sem po tym, jak ks. Stryczek zre-
zygnował z funkcji. 

4 lutego walne zgromadze-
nie Wiosny odwołało Joannę 
Sadzik i powołało na prezesa 
psychoterapeutę, wykładowcę 
akademickiego ks. Grzegorza 
Babiarza. Sadzik twierdziła, że 
nie wie, dlaczego została odwo-
łana. 11 lutego walne zgroma-
dzenie, w innym niż poprzed-
nio składzie, przywróciło Sa-
dzik na stanowisko prezesa. 
Dwa dni temu ks. Babiarz został 
wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego jako prezes zarządu 
Stowarzyszenia Wiosna. ¥ 

(BAN)

Kontrowersje 
Janina Ochojska, Fundacja Bato-
rego i Amnesty International pi-
szą słowa wsparcia dla stowa-
rzyszenia Wiosna. – To bardzo 
nam pomaga po tym, jak zostało 
podeptane nasze poczucie bez-
pieczeństwa - mówi Konrad 
Kruczkowski, dyrektor od spraw 
komunikacji w Wiośnie.

Walka o „Wiosnę” trwa dalej. Pracowników 
stowarzyszenia wsparła Janina Ochojska

Trwa śledztwo ws. naruszenia przez ks. Stryczka praw pracowniczych
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Były żołnierz wykonał 
wyrok na dziennikarzu

Mirosław Marček jest jedną 
z pięciu osób zatrzymanych 
pod zarzutem udziału w mor-
derstwie dziennikarza. Wcześ-
niej informowano, że pomagał  
zabójcy, którego przywiózł 
na miejsce zbrodni.  

W swoich artykułach Jan 
Kuciak pisał o sprawach doty-
czących 55-letniego Mariana 
Kocnera, właściciela kilku firm 
z branży nieruchomości. Były 
redaktor naczelny i szef Ku -
ciaka, Peter Bardy, ujawnił już 
w 2017 r., że Kocner groził jego 
podwładnemu. Podejrzany 

o oszustwa Kocner został aresz-
towany w czerwcu 2018 r . Wed-
ług doniesień medialnych, miał 
związki z członkami rządzącej 
partii SMER.Zabity dziennikarz 
opisywał m.in. powiązania bi-
znesowe polityków SMER i de-
fraudacje funduszy unijnych 
na rolnictwo, do których miało 
dochodzić na wielką skalę.  Ze 
stanowiska ustąpił wówczas 
premier Słowacji, Robert Fico. 

Opinia publiczna liczy 
na szybkie zakończenie śledz-
twa. Słowacy chcą zmian, m.in.  
ukrócenia korupcji i niejasnych 
powiązań polityczno – bizneso-
wych w swoim kraju. Pierwsza 
kobieta na stanowisku prezy-
denta,  prawniczka o liberal-
nych poglądach Zuzanna 
Čaputová, w swojej kampanii 
mówiła o potrzebie poszukiwa-
nia prawdy w życiu publicz-
nym. ¹ 

Katarzyna Stańko

Słowacja 
Były słowacki żołnierz przyznał 
się w czwartek do głośnego za-
bójstwa dziennikarza śledczego 
Jana Kuciaka i jego narzeczonej 
Martiny Kusnirowej. Kuciak tro-
pił powiązania miejscowych po-
lityków z włoską mafią.

Lider gangu kiboli 
Wisły Kraków siedzi 
w areszcie już pół 
roku. Sąd zdecydował, 
że spędzi tam kolejne 
3 miesiące 
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C
hoć nie występuje 
raczej w popular-
nych serialach, 
uwielbiają ją nie 
tylko widzowie, 
ale również kole-
dzy po fachu. Dla-
tego nie narzeka 

na brak ofert z teatru czy kina. 
To te występy stworzyły jej wi-
zerunek eterycznej piękności, 
która kusi swą wybujałą i zmy-
słową kobiecością.  

– Mam wrażenie, że ona jest 
marzeniem każdego mężczy-
zny, uosobieniem wszelkich ide-
ałów kobiecości, o których tyl-
ko czytamy w literaturze. Że 
z jednej strony jest krucha, my-
ślami w światach nam niedo-
stępnych, a z drugiej, kiedy gra, 
dotyka bardzo emocjonalnych 
strun – powiedział kiedyś 
o niej Piotr Adamczyk.  

Od morza do gór 
z ,,Dyskoteką Pana Jacka” 
Została wyjątkowo dobrze wy-
chowana – nie tylko przez ro-
dziców, ale także przez peda-
gogów. Miała to szczęście, że 
choć urodziła się w Peerelu, to 
chodziła już do niepublicznej 
szkoły. W liceum polskiego 
uczył ją ceniony poeta – Jaro-
sław Klejnocki. Pod jego wpły-
wem zaczęła uczyć się wierszy 
na pamięć i występować 
w konkursach recytatorskich.  

Śpiewała również w mło-
dzieżowym zespole muzycz-
nym. Tam dostrzegł ją Jacek 
Cygan i zaprosił do swego 
show „Dyskoteka Pana Jacka”, 
z którym przejechała całą Pol-
skę od morza do gór. Być mo-
że to sprawiło, że była bardzo 
świadomym dzieckiem, 
o czym świadczy choćby to, że 
jako nastolatka została we -
getarianką.  

– Po prostu uświadomiłam 
sobie, skąd się bierze kotlet 
na talerzu, nic więcej. Dziś nie-
jedzenie mięsa jest popularne, 
wręcz modne, ale wtedy rzeczy-
wiście było trudniej. Choćby 
dlatego, że brakowało sklepów 
ze zdrową żywnością, restaura-
cji wegańskich... I jeszcze wszy-
scy wokół gadali, że niejedzenie 
mięsa szkodzi. I przez to całe ga-
danie moi rodzice trochę się 

martwili. Natomiast bardzo 
mnie w tym wegetarianizmie 
wsparli – podkreśla w Interii.  

Kiedy miała dziesięć lat, 
dostrzegł ją reżyser castingu  
i w ten sposób trafiła na plan 
filmu Krzysztofa Zanussiego 
o Chopinie. Potem telewidzo-
wie zobaczyli ją w „Bożej pod-
szewce”. Mało tego, jeszcze 
przed maturą pojechała do Ro-
sji, aby kręcić film „Córka ka-
pitana”, dzięki czemu opano-
wała podstawy rosyjskiego, co 
bardzo się jej potem przydało. 
Nic dziwnego, że po liceum 
trafiła do szkoły aktorskiej.  

– Na studiach miałam mo-
ment, że strasznie przeklina-
łam. Nie chciałam być obsadza-
na wyłącznie w rolach aman-
tek. Zależało mi, żeby pokazać 
siebie od ostrej strony. Sporo też 
wtedy paliłam. Na szczęście to 
już zamknięty etap – śmieje się 
w serwisie Populada.  

Mając 24 lata, Karolina wy-
prowadziła się z domu i za-
mieszkała we własnym miesz-
kaniu niedaleko warszawskie-
go placu Konstytucji. Remont 

miał trwać miesiąc, a potrwał 
cztery, ale dzięki temu mogła 
stanąć na własne nogi. Akurat 
dostała etat w Teatrze Narodo-
wym i wszyscy uznali, że jest 
najbardziej obiecującą aktor-
ką młodego pokolenia.  

Eksperyment z Davidem 
Lynchem  
Potwierdziło to spotkanie 
z amerykańskim reżyserem 
Davidem Lynchem, który 
przyjechał do Polski nakręcić 
swój nowy film. Dzięki niemu 
Karolina wzięła udział w two-
rzeniu eksperymentalnego 
obrazu „Inland Empire”, któ-
ry swoją premierę miał na fe-
stiwalu w Wenecji. Na pokazie 
polska aktorka siedziała mię-
dzy Lynchem a hollywoodzką 
gwiazdą Laurą Dern. W me-
diach uznano, że Fabryka 
Snów staje przed nią otworem.   

– Pojechaliśmy nakręcić kil-
ka scen do Los Angeles. David 
Lynch z własnej inicjatywy za-
prowadził mnie do super -
dobrego agenta. Rozmowa by-
ła krótka. Agent powiedział, że 

z chęcią się mną zajmie, ale jest 
jeden warunek: że chociaż dwa 
lata tutaj pomieszkam i pocho-
dzę na castingi. A ja sobie tego 
nie wyobrażałam – podkreśla 
w „Zwierciadle”.  

Karolina wolała grać w pol-
skich filmach, bo reżyserzy za-
sypywali ją ciekawymi propo-
zycjami. Jedną z nich okazał 
się film „Kochankowie z Ma-
rony”. Obraz Izabeli Cywiń-
skiej trafił na festiwal w Mos-
kwie. Młoda aktorka pojecha-
ła na imprezę i poznała tam ro-
syjskiego reżysera Iwana Wy -
rypajewa.  

– Zobaczyłam jego film „Eu-
foria”, który mnie bardzo poru-
szył, a to mi się nie zdarza czę-
sto. Kiedy się okazało, że reży-
ser stoi przy wyjściu i jest szan-
sa, żeby mu podziękować, to ra-
zem z panią Izą Cywińską, 
z którą miałyśmy podobne od-
czucia, podeszłyśmy i mu po-
dziękowałyśmy. Akurat za 15 
minut zaczynał się pokaz na-
szego filmu „Kochankowie 
z Marony” w sali obok, więc go 
zaprosiłyśmy, nawet nie licząc, 

że przyjdzie. A on przyszedł – 
wspomina w „Zwierciadle”.  

Warszawa dużo bardziej 
przyjazna niż Moskwa 
Wyrypajew był wtedy enfant 
terrible rosyjskiego teatru. Po-
chodzi z Irkucka na Syberii, 
sam o sobie mówi, że wycho-
wywała go ulica, miał na swo-
im koncie wyrok w zawiesze-
niu za napad i rozbój. Kobiety 
za nim szalały, nic dziwnego, 
że był już dwukrotnie żonaty. 
Dla polskiej aktorki rzucił jej 
rosyjską koleżankę po fachu – 
Polinę Agurejewą. Karolina zo-
stawiła z kolei dla niego Polskę 
i przeprowadziła się do Rosji.   

– Moskwa to miejsce dużo 
mniej przyjazne niż Warszawa. 
Tam życie toczy się 24 godziny 
na dobę i to bardzo intensyw-
nie: pije się od rana, a odwiedza 
też do rana, wizyty o 2 w nocy 
nie są niczym dziwnym. To jest 
życie podszyte alkoholem, ko-
kainowym rytmem. Energia, 
która mobilizuje do pracy, spra-
wia, że masz sto pomysłów 
na minutę, ale na dłuższą metę 

jest męcząca – tłumaczy aktor-
ka w „Gali”.  

Karolina Gruszka wzięła 
ślub z Iwanem Wyrypajewem  
i na świat przyszła ich córecz-
ka Maja. Realizowali również 
filmowe i teatralne projekty, 
które spotykały się z dużym 
rozgłosem.  

Z czasem moskiewska sce-
na, której dyrektorował Wyry -
pajew, podpadła putinowskiej 
administracji. To sprawiło, że 
małżonkowie postanowili 
wrócić do Polski. Oficjalnie: 
żeby Maja mogła dorastać 
w mieście o lepszym powie-
trzu niż pełna smogu Moskwa.  

Para artystów zamieszkała 
w Warszawie i powołała do ży-
cia własną firmę producencką, 
dzięki której zaczęła  realizo-
wać wspólne spektakle teatral-
ne. Ku radości wielu reżyse-
rów, Karolina wróciła do pol-
skiego kina. I nie tylko, bo za-
grała również we francuskiej 
biografii naszej noblistki – 
„Marie Curie”. Dziś Karolina 
i Iwan myślą o zamieszkaniu 
z Mają w górach. ¹

Gwiazda. Niektórzy pamiętają ją z „Dyskoteki Pana Jacka”. Większość z nas poznała ją jednak dopiero z „Bożej podszewki”. Dzisiaj 
zdecydowanie woli od telewizji występy w teatrze i w kinie. Produkuje także własne spektakle z mężem Iwanem Wyrypajewem

Karolina Gruszka odnalazła miłość 
w Rosji, ale woli mieszkać w Polsce 

Fakt, że wyjechałam, dużo mi dał. Przede wszystkim poczucie dystansu do mojego kraju. Z Rosji wróciłam z przekonaniem, że wiem, 
czego chcę. Nie ma nic, w imię czego warto robić rzeczy przeczące temu, w co wierzymy – deklaruje Karolina Gruszka w Interii
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POLSKA AKTORKA TEATRALNA, 
KINOWA I TELEWIZYJNA.   
Urodziła się w 1980 roku. Mając 
dziewięć lat, wystąpiła 
w telerankowym programie 
„Dyskoteka Pana Jacka”. 
Na prawdziwym planie filmo-
wym stanęła dopiero jako na-
stolatka, grając rolę Gieniusi 
w serialu „Boża podszewka” 
Izabelli Cywińskiej. W „Kochan-
kach z Marony” tej samej reży-
serki zagrała przełomową 
w swej karierze rolę Oli, uhono-
rowaną nagrodą dla najlepszej 
aktorki pierwszoplanowej 
na 30. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni i no-
minowaną do nagrody Orła. 
Często angażowana jest do fil-
mów zagranicznych. Pracowała 
między innymi z Włochem 
Giacomo Battiato, Amerykani-
nem Davidem Lynchem, Biało-
rusinem Michaiłem Ptaszu -
kiem, Kazachem Abaiem 
Karpykovem, Czechem Toma -
sem Masinem oraz Rosjanami: 
Aleksandrem Proszkinem i Iwa-
nem Wyrypajewem. Z powodze-
niem występuje także w Polsce.

BIOGRAFIA
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W
lutym 1921 ro-
ku do Belwe-
deru dotarły 
dziwne donie-
sienia wywia-
dowcze o przy -
gotowaniach 
do zamordo-

wania naczelnika. Operujący 
w Wiedniu polski agent dono-
sił, że tamtejsi ukraińscy emi-
granci szykują podstęp w celu 
otrucia przywódcy RP. Opis pla-
nu akcji brzmiał zgoła fanta-
stycznie. „Projektowane jest, że 
Oskiłko, pod pretekstem przed-
łożenia w Belwederze projektu 
organizacji przeciwbolszewi-
ckiej […], uzyska audiencję 
u Marszałka. Na pożegnanie – 
przy uściśnięciu ręki Marszałka 
– Oskiłko ma go ukłuć szprycą 
z gumową główką, ukrytą mię-
dzy palcami” – donosił wiedeń-
ski tajniak. 

Z tego typu ostrzeżeń Pił-
sudski prawdopodobnie kpił. 
Jako były konspirator dobrze 
wiedział, że spiskowcy na  
swych zebraniach rzucają czę-
sto absurdalne, idiotyczne po-
mysły. A rządowi szpicle 
przedstawiają je potem swym 
pracodawcom jako już zatwier-
dzone, niebezpieczne plany – 
by potwierdzić skuteczność 
swej pracy i utrzymać się na liś-
cie płac. Sam jednak fakt, że 
w podejrzanych kręgach poja-
wił się taki pomysł, był niepo-
kojący. Świadczył o tym, że coś 
się mogło szykować, że jakieś 
niebezpieczeństwo rzeczywiś-
cie istniało. 

Teoretycznie te informacje 
wywiadu mogłyby stać się syg-
nałem ostrzegawczym i impul-
sem do korekty kresowej poli-
tyki. Marszałek, generalnie 
przychylny Ukraińcom, w 1921 
roku niewiele już jednak mógł 
dla nich zrobić. Nie miał kon-
cepcji rozwiązania coraz bar-
dziej nabrzmiałego problemu 
wschodniej Galicji. A gdyby na-
wet takową posiadał, to i tak 
marna byłaby szansa na jej re-
alizację. Nieograniczona prak-
tycznie władza nad Polską, 
którą dysponował w końcu 
1918 roku, była już melodią 
przeszłości.  

Obecnie konkurencyjny 
ośrodek władzy stanowił Sejm, 
gdzie silną pozycję miała wro-
ga Piłsudskiemu endecja, czy-

li narodowa prawica. Wyłonio-
ny przez ów parlament rząd 
prowadził twardą politykę wo-
bec Ukraińców, zgodnie z kon-
cepcją polonizacji kresów. Dla 
radykalnych bojowników 
o wyzwolenie Ukrainy te niu-
anse polskiej polityki nie mia-
ły jednakże większego znacze-
nia. 

Uważali, że Piłsudski zdra-
dził ich w Rydze, choć w rze-
czywistości miał on nikły 
wpływ na przebieg rokowań. 
Jako naczelnik państwa był też 
symbolem znienawidzonej 
Polski. Uderzenie w postać 
symboliczną zawsze zaś nęci-
ło wszelkich spiskowców.  

Wyśmienita okazja po temu 
właśnie się zbliżała. Na wrze-
sień 1921 roku polskie władze 
zaplanowały we Lwowie 
pierwsze Targi Wschodnie. 
Uroczystego otwarcia imprezy 
miał dokonać sam Piłsudski. 
220-tysięczne miasto, noszące 
jeszcze liczne ślady niedaw-
nych walk, chciało pokazać się 
z jak najlepszej strony. Marsza-
łek jechał we wrześniu do Ga-
licji w niezłym nastroju. Sejm 
go drażnił, ale za to realizował 
swe plany w życiu osobistym. 
Przed miesiącem zmarła jego 
pierwsza żona, mógł więc 
wreszcie poślubić ukochaną 
Aleksandrę, z którą spłodził już 
dwie córeczki. Wesele miało 
się odbyć wkrótce po lwow-
skich targach. 

Rankiem 25 września było 
w galicyjskiej stolicy chłodno, 
z nieba siąpił deszczyk, dzień 
zapowiadał się pochmurnie. 
Około godziny 11 na peron wto-
czył się pociąg naczelnika. 
Wyszła mu na powitanie gro-
mada oficjeli z wojewodą Ka-
zimierzem Grabowskim 
na czele oraz tłumy miejsco-
wych Polaków. Dostojnicy nie 
mieli pojęcia, że z tej szarej, 
ogarniętej entuzjazmem ciżby, 
nad którą powiewają biało-
czerwone flagi, śledzą ich rów-
nież badawcze spojrzenia ter-
rorystów. Piłsudski przesiadł 
się do limuzyny, która w asyś-
cie ułanów na koniach ruszyła 
w stronę miejskiej katedry. 
Od strony lwowskiej cytadeli 
rozległ się huk; oddano powi-
talną salwę z dział na cześć 
przywódcy Rzeczpospolitej 
i naczelnego wodza armii. 

Po mszy w katedrze delega-
cja wyruszyła na plac targowy. 
Wysłuchawszy kilku pompa-
tycznych przemówień, mar-
szałek otworzył targi, przeci-
nając złotymi nożycami wstę-
gę przed głównym pawilonem 
wystawienniczym. O godzinie 
17 zaczęła się uroczystość, 
szczególnie drażniąca dla ukra-
ińskich nacjonalistów: odsło-
nięcie polskiego godła na wie-
ży ratuszowej. Do lwowian ze-
branych tłumnie przed budyn-
kiem przemówił prezydent 
miasta Józef Neumann, korpu-
lentny osobnik z sumiastym 
wąsem, o wyglądzie typowego 
szlachciury. „Odtąd nad pol-
skim Lwowem królować bę-
dzie na wieki ten nasz ptak 
ukochany i żadna już siła go 
stamtąd nie usunie!” – grzmiał, 
zbierając aplauz zebranych. 
Piłsudski słuchał z kamiennym 
wyrazem twarzy. 

Na wieczór przewidziano 
wizytę w teatrze. Piłsudski od-
począł trochę w ratuszu po tru-
dach dnia i po godzinie 19 za-

czął się przygotowywać 
do wyjścia. Zapowiedział, że 
nie chce ochrony. Często tak 
robił, gdy chciał się czuć swo-
bodniej. Drepczący za nim cy-
wilni ochroniarze kojarzyli mu 
się z carskimi tajniakami będą-
cymi niegdyś jego stałym utra-
pieniem. 

Grupa terrorystów z Ukra-
ińskiej Organizacji Wojskowej 
(UWO) zajmowała tymczasem 
pozycje przed budynkiem, 
wśród kłębiącego się tłumu 
urzędników, mundurowych 
i gapiów. Główne zadanie przy-
padło Smokowi. Po zabiciu 
marszałka udający Polaków to-
warzysze Smoka mieli go zła-
pać, wepchnąć do samochodu 
i uciec z miejsca zbrodni. 

Na dworze już się ściemnia-
ło, gdy w towarzystwie woje-
wody Grabowskiego naczelnik 
wyszedł z budynku. Skierowa-
li się w stronę oczekującego 
na nich samochodu. Policjanci 
musieli torować im drogę 
wśród wiwatujących gapiów. 
Większość ludzi ruszyła za Pił-

sudskim w kierunku ulicy; 
Smok szedł w tłumie, starając 
się wysforować jak najbardziej 
do przodu. Gdzieś z boku mig-
nęła mu głowa Dmytro Pali -
jiwa w polskiej studenckiej 
czapce.  

Nagle przed oczami Smoka 
wyrósł kordon policjantów sta-
rających się powstrzymać na-
pór ciżby. Jeden z nich zatrzy-
mał i odepchnął młodego 
Fedaka. Smok się cofnął, zaraz 
jednak skręcił w bok i zaczął się 
przeciskać w innym miejscu. 
Nie dbał o to, czy towarzysze 
trzymają się w pobliżu, czy nie. 
Miał tylko jedno w głowie: zna-
leźć miejsce dogodne do odda-
nia strzału. 

Po chwili zajął pozycję 
przy ulicy – nie była idealna, ale 
przy odrobinie szczęścia dawa-
ła nadzieję na sukces. Stał 
za plecami jakiegoś polskiego 
plutonowego, znad jego ramie-
nia obserwował tył limuzyny, 
do której wsiadali właśnie Pił-
sudski i Grabowski. 

Zapaliły się wielkie, przypo-
minające żabie oczy reflektory 
samochodu. Zamachowiec 
wyciągnął z kieszeni rewolwer. 
Widział, jak dwaj dostojnicy 
moszczą się na tylnych siedze-
niach auta. Zawarczał silnik. 

Smok uniósł szybkim ru-
chem prawicę. Nacisnął spust. 
Huk wystrzałów zmieszał się 
z brzękiem rozpryskującej się 
szyby. Tłum zafalował, część 
ludzi rzuciła się do ucieczki, 
pochylając głowy. Stojący 
w pobliżu posterunkowy Ja-
kub Skweres odwrócił się bły-
skawicznie, doskoczył i szarp-
nął zamachowca za rękę, gdy 
ten po raz trzeci naciskał cyn-
giel. Gruchnął wystrzał. Smok 
wyrwał się Skweresowi, z obu 
stron biegli już jednak w jego 
stronę kolejni policjanci. W na-
głym samobójczym odruchu 
terrorysta przystawił sobie lu-
fę do piersi. Skweres znów się 
na niego rzucił i w ostatniej 
chwili wytrącił mu rewolwer. 

Zamiast trafić prosto w ser-
ce pocisk poszedł bokiem – 
rozharatał ubranie i skórę 
na boku zamachowca. Polak 
schwycił ranionego Ukraińca 
i wykręcił mu rękę. Gapie, któ-
rzy nagle nabrali odwagi, sko-
czyli ku szamoczącym się męż-
czyznom. Kilku z nich odep-

chnęło Skweresa, obaliło Smo-
ka na ziemię, bijąc go i kopiąc.  

Zamachowiec stracił przy-
tomność, ludzie jednak nie 
przestawali go tłuc. Z boku 
nadbiegła wreszcie duża gru-
pa policjantów i żołnierzy, roz-
ganiając rozwścieczony tłum 
ciosami kolb. 

W samochodzie Piłsudski 
i Grabowski dochodzili do sie-
bie. Marszałkowi nic się nie sta-
ło, wojewoda został ranny 
w prawe ramię i lewą rękę. Gdy 
padł pierwszy strzał, Piłsudski 
odruchowo schylił głowę, co 
uratowało mu życie. Usłyszał 
świst kuli, która przemknęła 
tuż nad głową i trafiła w przed-
nią szybę auta. Grabowski, któ-
ry wziął wystrzał za odgłos źle 
wyregulowanego silnika i sie-
dział sztywno, został trafiony 
dwoma pociskami, prawdopo-
dobnie rykoszetami. Pochylił 
się gwałtownie, ze zgruchota-
ną kością i cały w szoku. Z bo-
ku dobiegły wrzaski i odgłosy 
szamotaniny, marszałek i wo-
jewoda nie wiedzieli, co się 
dzieje. 

Po chwili żołnierze i poli-
cjanci obstąpili samochód 
z bronią gotową do strzału. 
Gdy Smoka schwytano i zo-
rientowano się, że zagrożenie 
minęło, mundurowi pomogli 
słaniającemu się na nogach 
wojewodzie wysiąść z auta. 
Odprowadzili go do ratusza, 
wołając lekarzy.  

Marszałek oznajmił z kolei, 
że chce jechać zgodnie z pla-
nem do teatru. Samochód ru-
szył i wkrótce Piłsudski wcho-
dził na galerię Teatru Wielkie-
go, witany rzęsistymi brawami 
przez publikę. Po 10-minuto-
wej owacji gruchnął Mazurek 
Dąbrowskiego.

II RP. Piłsudski kpił z doniesień, że jest szykowany na niego zamach. Jako były konspirator dobrze wiedział, że spiskowcy na swych zebraniach 
rzucają często absurdalne, idiotyczne pomysły. Ale ukraińscy nacjonaliści naprawdę szykowali zamach – pisze MARCIN SZYMANIAK

Jak Ukraińcy próbowali zabić 
Józefa Piłsudskiego we Lwowie

Marszałek oznajmił, że chce jechać zgodnie z planem do teatru
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Marcin Szymaniak „Polskie 
zamachy”, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2019
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13 kwietnia – sobota 
A OPROWADZANIE PO WYSTAWIE 
„Krakowianie wobec terroru 1939- 
-1945-1956”. Prowadzenie Grze-
gorz Jeżowski; godz. 13, Ulica Po-
morska, ul. Pomorska 2. 
A Z CYKLU „PAMIĘTAJ Z NAMI”: 
„Wczoraj wolność mi dali” – kon-
cert Joanny Słowińskiej; godz. 20, 
Fabryka Schindlera, Lipowa 4. 
14 kwietnia – niedziela 
A „JAN ZAWIEJSKI I KAMIENICE KRA-
KOWA” – spacer edukacyjny. Zbiór-
ka: godz. 11, Pałac Sztuki, plac 
Szczepański 3. 
A KONCERTY MISTRZEJOWICKIE: 
Poezja śpiewana w wykonaniu Ja-
nusza Saługi; godz. 18, kościół św. 
M. M. Kolbego, os. Tysiąclecia 86. 
15 kwietnia – poniedziałek 
A AKTYWNA AKADEMIA – spotka-
nie dla seniorów z okazji Między-
narodowego Dnia Kombatanta. 
Będą to warsztaty poświęcone hi-
storii Polskiego Państwa Pod -
ziemnego połączone ze zwiedza-
niem ekspozycji; godz. 11, Muze-
um Armii Krajowej, ul. Wita Stwo -
sza 12. Wstęp 2 zł. 
A W STARYM KINIE: „Zew morza” 
w reżyserii Henryka Szaro (1927); 
godz. 17, klub Kazimierz, ul. Kra-
kowska 13. Wstęp 1 zł. 
16 kwietnia – wtorek 
A „WIELKANOCNE PISANKI, BYCZKI 
I OKLEJANKI” – warsztaty dla senio-
rów. Uczestnicy będą mogli zade-
monstrować własny sposób deko-
rowania jaj; godz. 16.30, Biblioteka 
Kraków, Filia 54, os. Młodości 8. 
Wstęp wolny. 
A „JAK CZYTAĆ FILM?” – lekcja mu-
zealna dla dorosłych; godz. 17, Mu-
zeum Narodowe, al. 3 Maja 1. Bez-
płatne wejściówki w kasie. 
A WYKŁAD EWY KUBICY-KABACIŃ -
SKIEJ „Czarna śmierć i inne niesz-
częścia spadające na mieszkań-
ców średniowiecznego Krakowa”; 
godz. 18, Centrum Kultury Podgó-
rza, ul. Sokolska 13. 
17 kwietnia – środa 
A ROZMOWY O ARCHITEKTURZE: 
„Architektura wystawy” – spotka-
nie dla seniorów; godz. 17, Muzeum 
Narodowe, al. 3 Maja 1. Wstęp 1 zł. 
A MUZEALNA AKADEMIA 67 +/-: „Na 
granicy ubóstwa. Między pospól-
stwem a plebsem” – wykład dr Ka-
tarzyny Moskal dla seniorów; godz. 
17, Krzysztofory, ul. Szczepańska 2. 
A KONCERT „LAMENTACJE WIELKO-
POSTNE na sopran i violę da gam-
ba”. Wystąpią Blanka Dembosz 
i Kazimierz Pyzik; godz. 18, Centrum 
Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13. 
18 kwietnia – czwartek 
A KINO ZA PIĄTKĘ: „Tylko kochan-
kowie przeżyją”, reżyseria Jim 
Jarmusch; godz. 19, Dworek Bia -
łoprądnicki, ul. Papiernicza 2. 
19 kwietnia – piątek 
A KWADRANS ZE SZTUKĄ: „Sturm”; 
godz. 13, Międzynarodowe Cen-
trum Kultury, Rynek Główny 25. 
Wstęp w cenie biletu na wystawę. 
(PSZ)

WARTO WIEDZIEĆ

A KRAKOWSKIE KINO POD BARANAMI 
 w każdą środę zaprasza na Doj-
rzałe Kino – spotkania skierowane 
do seniorów, podczas których mo-
gą wysłuchać prelekcji red. Marii 
Malatyńskiej, obejrzeć jedną z ki-
nowych premier i podyskutować 
o prezentowanym filmie.  

W środę, 17 kwietnia o godz. 11, 
goście Dojrzałego Kina obejrzą 
pokaz nowego filmu Władysława 
Pasikowskiego „Kurier” – inspiro-
waną sekretną misją słynnego ku-
riera z Warszawy Jana Nowaka-
Jeziorańskiego, sensacyjną histo-
rię szpiegowską. Samotna misja 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
miała zdecydować o losach Polski 
i II wojny światowej. Ścigany przez 
wszystkie wrogie wywiady, 
w środku nocy przerzucony z ho-
telu Savoy do Żabna, spotyka lu-
dzi, którzy na zawsze zmieniają je-
go życie. 

A BILETY NA SEANS DLA SENIORÓW 
są po 15 zł. Dla naszych Czytelni-
ków mamy dwa podwójne zapro-
szenia. Czekają na Państwa w ki-
nie Pod Baranami we wtorek 
o godz. 10 pod nr. tel. 12 42 30 768, 
na hasło Dziennik Polski. 
(DD) 

DOJRZAŁE KINO
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maju bieżące-
go roku ma na-
stąpić wypłata 
t r z y n a s t e j   
e m e r y t u r y.  
Jest to część 
„nowej piątki 
PiS”, czyli pa-

kietu świadczeń socjalnych, 
zaproponowanego Polakom 
przez partię rządzącą. Na co 
wydać dodatkowe pieniądze? 
Porady daje ekspert do spraw 
finansowych. 

13. emerytura to część „no-
wej piątki PiS”, którą przedsta-
wiła niedawno partia Jarosła-
wa Kaczyńskiego. W jej skład 
wchodzi: 500 plus na pierwsze 
dziecko, likwidacja podatku 
PIT dla młodych pracowników 
– do 26. roku życia, tzw. 13. 
emerytura – pomoc w formie 
„trzynastki”, czyli najniższej 
emerytury w wysokości 1100 
złotych dla każdego emeryta, 
obniżenie kosztów pracy oraz 
rozwój PKS. 

Dla kogo? 
Dodatkowe świadczenie, któ-
re zgodnie z zapisami przyjęty-
mi przez Sejm zostanie wypła-
cone raz, w 2019 roku, ma tra-
fić do świadczeniobiorców 
w maju i obejmie blisko 10 mi-
lionów emerytów i rencistów.  

Będą mogli z niego skorzy-
stać emeryci i renciści z pow-
szechnego systemu ubezpie-
czeniowego, renciści i emery-
ci rolnicy, osoby, które otrzy-
mują emerytury pomostowe, 
nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne, zasiłki prze-
demerytalne, świadczenia 
przedemerytalne, renty socjal-
ne, renty rodzinne oraz renty 
inwalidzkie i renty wojenne. 

Ile? 
Emerytura Plus to 1100 zł brut-
to. Oznacza to, że do kieszeni 
emerytów i rencistów trafi 

888,25 zł na rękę. Jest to nieco 
mniej, niż wynosi minimalna 
emerytura, a to ze względu na  
sposób rozliczania tej kwoty.  

– Realizacja wypłaty 13. 
emerytury to koszt 10,8 mld zło-
tych – poinformowała Elżbieta 
Rafalska, minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej. 

Kiedy? 
Terminy wypłat dodatkowego 
świadczenia będą tożsame z ty-
mi świadczeniami, które eme-
ryci i renciści otrzymują co mie-
siąc (1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każ-
dego miesiąca). Pierwsze pie-
niądze z programu Emerytura 
Plus mają trafić do Polaków już 
pod koniec kwietnia.  

– W związku z tym, że 1 ma-
ja mamy święto, część z tych 

osób może otrzymać to świad-
czenie w ostatnich dniach kwiet-
nia – zapowiada Elżbieta 
Rafalska. – Ale będą również te 
świadczenia, które będą wypła-
cone na początku czerwca. Do-
tyczy to na przykład zasiłków 
i świadczeń przedemerytal-
nych, bo wtedy one są wypłaca-

ne, czy jeżeli są wypłacane 
kwartalnie, to na początku lip-
ca – tłumaczyła minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej. 

Co zrobić z 13. emeryturą? 
Zapewne wielu emerytów 
i rencistów zastanawia się, 
na co wydać dodatkowe pie-
niądze. Zapytaliśmy o rady dla 
nich eksperta do spraw finan-
sowych. 

Sanatorium 
– 13. emerytura daje emerytom 
i rencistom możliwość spełnie-
nia ich małych planów, przy  
których często finanse były ba-
rierą – mówi Lucyna Trocha 
z Futuro Finance, firmy zajmu-
jącej się doradztwem finanso-
wym. – Mam na myśli między 
innymi wyjazdy do sanatoriów 
czy udział w różnego rodzaju 
kursach dodatkowych, które są 
przepustką do nowych znajo-
mości, umiejętności i asymilacji 
społecznej – uważa ekspert. 

Sprawdziliśmy: doba w jed-
nym z sanatoriów w popular-
nym ośrodku, jakim jest 
Ciechocinek, kosztuje od 120 
złotych. W tej cenie jest już wy-
żywienie, trzy zabiegi leczni-
cze w ciągu dnia oraz całodo-
bowa opieka lekarska i pielęg-
niarska.  

Możemy również sprawdzić 
stan zdrowia. Niektóre laborato-
ria analityczne mają pakiet, 
w skład którego wchodzą bada-
nia: morfologia (25 parame-
trów), OB, ogólna analiza mo-
czu, jonogram (sód, potas, chlor-
ki), TSH, lipidogram (choleste-
rol całkowity, cholesterol HDL, 
cholesterol LDL, trójglicerydy), 
glukoza, kwas moczowy, krea-
tynina, ALT, mocznik i żelazo 
za 109 złotych. Pakiet Kobiety 
40+ to już koszt 249 złotych – 
morfologia 25 parametrów, OB, 
ogólna analiza moczu, jonogram 
(sód, potas, chlorki), glukoza, 

kreatynina, lipidogram (chole-
sterol całkowity, cholesterol 
HDL, cholesterol LDL, trójgli -
cerydy), magnez, fosfor nieor-
ganiczny, ferrytyna, kwas mo-
czowy, CEA, CA 125, TSH, FSH, 
wapń całkowity, ALT, AST, bili-
rubina całkowita, badanie kału 
na  krew utajoną, CRP).  

Podróż 
A może 13. emeryturę warto 
jest zainwestować w podróże 
po Polsce i nie tylko?  

– Krajobraz Polski tak dyna-
micznie się zmienia, że ta trzy-
nastka może niektórym osobom 
pozwolić na poznanie jej na no-
wo – szacuje Lucyna Trocha. 
Nie musimy się ograniczać 
do naszego kraju. Biorąc 
pod uwagę ten budżet, możli-
wy jest bowiem przelot samo-
lotem na przykład do Rzymu 
i z powrotem.  

Oszczędności 
Nie musimy wydawać pienię-
dzy na cele konsumpcyjne.  

– 13. emerytura daje też 
możliwość odkładania pienię-
dzy dla wnuków lub na własną 
przyszłość – podpowiada ek-
spert. – Nie jest to zawrotna 
kwota, ale zawsze można ją zło-
żyć na  koncie lub programie 
oszczędnościowym, który nie 
wymaga dużych nakładów fi-
nansowych. Pozwoli to np. mieć 
odłożoną konkretną sumę pie-
niędzy na 18. urodziny lub we-
sele wnuka – dodaje Lucyna 
Trocha.  

Wpłacając nowe środki 
na lokatę, np. w PKO BP, może-
my liczyć się z zyskiem do 1,80 
proc. w skali roku. Musimy jed-
nak wpłacić co najmniej 1000 
zł. Więcej zarobimy na obliga-
cjach Skarbu Państwa. W ofer-
cie są obecnie obligacje od  
trzymiesięcznych do 12-let-
nich. Zysk: od 1,5 (3 mies.) 
do 3,20 proc. (12 lat). ¹

Poradnik. Seniorze, wiesz już na co wydać swoją trzynastkę? Możesz skorzystać z podpowiedzi eksperta ds. finansów

W maju 13. emerytura. Kiedy 
wypłata i na co ją przeznaczyć?

Krajobraz Polski tak 
dynamicznie się 
zmienia, że ta 
trzynastka może 
niektórym osobom 
pozwolić na poznanie 
jej na nowo  
Lucyna Trocha 
ekspert z Futuro Finance 

 
 

W maju seniorzy mają otrzymać jednorazowe świadczenie – 
trzynastą emeryturę w wysokości 888 złotych na rękę
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– 11 kwietnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Choroby 
Parkinsona. Choroba była zna-
na od stuleci, ale dopiero lon-
dyński lekarz James Parkinson 
w 1817 r. sporządził pierwszy 
formalny jej opis. Parkinson 
użył terminu „drżączka 
poraźna”, zwracając tym sa-
mym uwagę na jeden z głów-
nych objawów choroby, czyli 
drżenie. Dziś termin „drżączka 
poraźna” nie jest używany, mó-
wimy o chorobie Parkinsona.  
– Symptomy choroby Par -
kinsona to spowolnienie rucho-
we, sztywność mięśni oraz 
właśnie drżenie rąk, czyli obja-
wy ruchowe będące podstawą 
do rozpoznania klinicznego cho-
roby. Jednak drżenie może być 
także objawem innych chorób, 
może występować m.in. jako 
odrębna jednostka chorobowa, 
tzw. drżenie samoistne. Co wię-
cej, z czasem okazało się, że wie-
le postaci choroby Parkinsona 
przebiega bez drżenia i dlatego 
wiele lat później francuski neu-
rolog Jean-Martin Charcot, za-
miast określenia drżączka 
poraźna, wprowadził pow-
szechny do dziś eponim choro-
by Parkinsona. Warto wiedzieć, 
że jeśli w chorobie Parkinsona 
drżenie występuje, to zazwyczaj 
jej przebieg jest wolniejszy, nie-
doprowadzający do takich zabu-
rzeń jak u osób, u których ten 
objaw się nie pojawia.  
– Czym różni się drżenie w cho-
robie Parkinsona od drżenia sa-
moistnego? 

– Drżenie w chorobie Parkinsona 
ma charakter drżenia spoczyn-
kowego. Oznacza to, że ręka lub 
noga drżą, kiedy chory nie wy-
konuje żadnej czynności, jest 
rozluźniony, siedzi w fotelu 
i np. ogląda telewizję. Natomiast 
w momencie wykonywania ja-
kiegoś ruchu, sięgania po przed-
mioty, wykonywania czynnoś-
ci drżenie ustępuje. Pod wpły-
wem zdenerwowania, emocji 
drżenie się nasila, jednak chory 
może ten objaw opanować, 
a niekiedy drżenie wręcz zani-
ka. Charakterystyczne, że drże-
nie głowy w chorobie Parkinso -
na praktycznie nie występuje; 
może się natomiast pojawiać 
drżenie brody. Ponadto w cho-
robie Parkinsona drżenie zaczy-
na się po jednej stronie ciała.  
– Inaczej niż w drżeniu samoist-
nym? 
– Zupełnie inaczej. Drżenie sa-
moistne to choroba, której 
główne objawy to drżenie rąk 
i głowy. W miarę postępu cho-
roby może także dojść do drże-
nia nóg. Drżenie jest zwykle 
obustronne, podczas gdy 
w chorobie Parkinsona, jak 
wspomniałam, zaczyna się 
po jednej stronie. Drżenie rąk, 
podstawowy objaw drżenia sa-
moistnego, utrudnia chorym 
codzienne życie i – w przeci-
wieństwie do drżenia w choro-
bie Parkinsona – rzadko wystę-
puje w spoczynku, natomiast 
pojawia się podczas wykony-
wania ruchów, a także w wyni-
ku emocji, stresu. Pierwszym 
objawem, który zwraca uwagę 
chorego mogą być trudności 
w czasie spożywania posiłków, 

np. rozlewanie lub rozsypywa-
nie jedzenia. 
– Czy z czasem pojawiają się in-
ne zaburzenia ruchowe? 
– Nie, żadnych innych zaburzeń 
ruchowych nie ma. Drżenie po-
zostaje jedynym objawem. Czę-
sto chorzy niepokoją się, że to 
może być początek choroby 
Parkinsona. Otóż nie zawsze. 
Drżenie określa się jako mono -
symptomatyczne, jeśli jest je-
dynym objawem przez dwa la-
ta lub dłużej. Podjęta wówczas 
diagnostyka w kierunku choro-
by Parkinsona, czyli wykonanie 
pozytronowej emisyjnej tomo-
grafii głowy, z zastosowaniem 
znacznika transportera dopa -
miny, pozwala wykryć ewentu-
alny okres przedkliniczny cho-
roby Parkinsona albo go wyklu-
czyć.  
– Czy w  drżeniu samoistnym 
obserwuje się jakieś zmiany 
w mózgu?  

– Tak, widoczne są pewne zabu-
rzenia, ale właśnie na podstawie 
tomografii można zróżnicować 
drżenie samoistne, którego 
obraz jest zupełnie odmienny 
od zaburzeń w chorobie 
Parkinsona. Wtedy także roko-
wania są oczywiście zupełnie 
odmienne, o wiele korzystniej-
sze dla pacjenta. Choroba nie po-
stępuje, nie wpływa na długość 
życia, tylko na jego jakość. Do-
dam, że drżenie samoistne mo-
że się rozwinąć u osoby w każ-
dym wieku, rozpiętość czasowa 
jego wystąpienia może być na-
prawdę bardzo różna – może się 
pojawić nawet u osób kilkuna-
stoletnich, ale też w późnej sta-
rości. Dużą rolę odgrywa czyn-
nik genetyczny, dlatego choro-
ba bardzo często występuje ro-
dzinnie. Ale istnieje też pewna 
zbieżność genetyczna – w rodzi-
nach, w których występuje 
drżenie samoistne, częstsze jest 
ryzyko wystąpienia choroby 
Parkinsona.  
– Lekarz rodzinny może sam le-
czyć pacjenta? 
– Powinien go skierować do spe-
cjalisty, aby wykluczyć inne cho-
roby przebiegające z drżeniem. 
Natomiast wskazówki, które 
mogą lekarza rodzinnego napro-
wadzić do postawienia wstęp-
nej diagnozy, że prawdopodob-
nie jest to drżenie samoistne, to 
przede wszystkim wiek pacjen-
ta i rodzinność występowania 
drżenia – choroba Parkinsona 
tylko w 5-10 procentach wystę-
puje rodzinnie. Kolejna rzecz to 
symetryczne objawy drżenia 
oraz ich częstotliwość. Drżenie 
spoczynkowe o częstotliwości 

4-5 Hz występuje w przebiegu 
choroby Parkinsona. Drżenie sa-
moistne charakteryzuje się czę-
stotliwością drgań od 5 do 10 Hz, 
czyli jest szybsze.  
– Jaką terapię stosuje się 
w drżeniu samoistnym? 
– Leczenie jest głównie farma-
kologiczne. Neurolog wybiera 
leki najodpowiedniejsze dla da-
nego pacjenta. Najczęściej sto-
suje się propranolol, primidon, 
toksynę botulinową. Niestety, 
nie u wszystkich chorych udaje 
się uzyskać zadowalającą popra-
wę. A nawet jeśli poprawa nastą-
pi, po jakimś czasie objawy po-
wracają.  
– W jakich jeszcze chorobach 
może występować drżenie? 
– Drżenie może występować 
między innymi w przebiegu 
dystonii, choroby neurologicz-
nej, która powstaje w wyniku 
nieprawidłowego równoczesne-
go pobudzenia różnych mięśni 
– agonistów i antagonistów. 
Drżenie jest częstym i sprawia-
jącym trudności diagnostyczne 
objawem, może być związane 
z występowaniem nadczynnoś-
ci tarczycy, bywa także objawem 
nadużywania leków, np. prze-
ciwdepresyjnych. W ostatnich 
latach wyodrębniono postać 
drżenia związanego z wiekiem. 
Jest jedynym objawem u osób 
starszych, zwykle powyżej 80. 
roku życia. Nie ma nic wspólne-
go z chorobą Parkinsona. To 
drżenie kinetyczne, co oznacza, 
że występuje podczas wykony-
wania ruchu. Chory podnosi 
na przykład jakiś przedmiot, 
wykonuje pewne czynności, 
na które drżenie się nakłada. 

Na pewno osłabia jakość życia 
starszej osoby, utrudnia co-
dzienność, ale nic ponadto.  
¹ 
A Krakowskie Stowarzysze-
nie Osób Dotkniętych Choro-
bą Parkinsona, Kraków, ul. 
Mikołajska 2, Krakowskie Fo-
rum Kultury, tel. 12 422 19 55, 
zaprasza chorych i ich rodziny 
w każdy trzeci czwartek mie-
siąca o godz. 17.  
Choroba Parkinsona jest cho-
robą neurodegeneracyjną, 
spowodowaną zanikiem ko-
mórek nerwowych w mózgu, 
które produkują dopaminę. 
Dopamina to neuroprze -
kaźnik odpowiedzialny 
za prawidłowe przesyłanie 
sygnałów odpowiedzialnych 
za pracę mięśni, postawę 
i ruch. Z nieznanych przyczyn 
komórki nerwowe w mózgu 
ulegają degeneracji i obumar-
ciu, co sprawia, że stężenie 
dopaminy w mózgu nie jest 
wystarczające. Pojawiają się 
objawy – zmęczenie, spowol-
nienie ruchowe, niezgrabność 
ruchów, drżenie rąk. W miarę 
rozwoju choroby zmiany 
w mózgu są coraz poważniej-
sze, skutkują upośledzeniem 
czynności poznawczych, nasi-
leniem objawów, trudności 
z wykonywaniem codzien-
nych czynności. W zaawanso-
wanym stadium potrzebna 
jest opieka bliskich. 
Przekazując 1 proc.  podatku 
na działalność Stowarzysze-
nia udzielimy realnego 
wsparcia jego podopiecznym.  

KRS 0000221902  
z dopiskiem Kraków

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. ANNĄ KRYGOWSKĄ-WAJS z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego CM o tym, dlaczego termin 
„drżączka poraźna” nie jest dziś używany w odniesieniu do choroby Parkinsona oraz o innych chorobach, których objawem jest drżenie

Przyczyny drżenia mogą być różne

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 P

RY
W

AT
N

E

A PODSUMOWANIE SEZONU GRYPY 
Według danych NIZP-PZH, w sezo-
nie jesienno-zimowym (1.09.2018- 
-7.04.2019) na grypę i choroby 
grypopodobne zachorowało  
3 692 199 osób, co oznacza nie-
spełna 18 proc. mniej zachorowań 
niż w analogicznym sezonie roku 
poprzedniego. O ciężkim przebie-
gu grypy w tym sezonie świadczy 
fakt, iż mimo zmniejszonej w po-
równaniu do ubiegłego sezonu 
o ponad 6 proc. liczbie hospitaliza-
cji (14976), odnotowano wyższą 
liczbę zgonów z powodu grypy i jej 
powikłań – 143 (o 104 osoby więcej 
niż w sezonie 2017/2018). W przeci-
wieństwie do poprzedniego sezo-

nu, w którym dominował wirus B, 
w tym sezonie za 77,8 proc. przy-
padków zachorowań odpowiada 
wirus A/H1N1, który niesie za sobą 
ryzyko groźnych powikłań, szcze-
gólnie niebezpiecznych dla senio-
rów. Zdarza się, że w niektórych 
sezonach epidemicznych aż 80 
proc. wszystkich zgonów stanowią 
osoby po 60. roku życia.  
Zdaniem ekspertów obecnych 
na tegorocznym Flu Meeting 2019, 
rosnącą śmiertelność wywołaną 
wirusem grypy może zahamować 
między innymi wprowadzenie bez-
płatnych szczepień dla osób po-
wyżej 75. roku życia.  
(DD)

WARTO WIEDZIEĆ 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego. Krakowska huta ArcelorMittal 
Poland i Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przekazała 
Oddziałowi Okulistycznemu w „Żeromskim” nowoczesny aparat USG o wartości 125 
tys. zł. Sprzęt znacznie podniesie jakość diagnozowania i leczenia dzieci i dorosłych. 

Jak zdrowo przytyć? Jaką dietę wybrać?

Choć powszechnym tren-
dem jest odchudzanie, 
zmartwieniem wielu osób 

jest zbyt szczupła budowa ciała 
i wynikające z niej problemy, ta-
kie jak np. niski poziom energii 
czy fizycznej siły.  

Jak to zrobić, by zamiast roz-
lewających się fałd tłuszczu zy-
skać jędrne, zdrowe ciało?  

Oczywiście jeść więcej, a do-
starczając sobie dodatkowe ka-
lorie, zadbać o wysoką jakość 
spożywanych produktów i wy-
starczające dawki białka, niez-
będne do budowania mięśni. 
Równie ważne jest też jednak 

odpowiednie spożycie węglo-
wodanów, które zapewnią ener-
gię i dzięki temu zapobiegają 
spalaniu w tym celu białek. Osz-
czędzając białka sprawiają, że 
mogą one zostać wykorzystane 
do budowy tkanek organizmu. 

Jakie rodzaje diet są najlep-
sze na przytycie? Na pewno do-
brze zbilansowane. Należy 
do nich dieta w stylu śródziem-
nomorskim, która obfituje 
w warzywa, owoce, nasiona 
zbóż i roślin strączkowych, orze-
chy, oliwki i oliwę, a przy okazji 
zapewnia tłuste ryby morskie 
i małe ilości mięsa oraz nabiału, 

które są stosowane w charakte-
rze przypraw.  

Do zdrowych diet należy też 
dieta DASH, czyli żywienie za-
pobiegające wysokiemu ciśnie-
niu krwi i wspomagająca mózg 
dieta MIND, będąca połącze-
niem diety DASH i śródziemno-
morskiej. 

Co ważne, zbyt niska waga 
może być wynikiem poważnych 
problemów medycznych, dlate-
go jeśli chudniemy i tracimy si-
ły, jeśli nie możemy przytyć, mu-
simy najpierw dokładnie się 
przebadać, aby wykluczyć cho-
robę. ARŻ

Aby budować masę mięśniową, 
niezbędne są także ćwiczenia 
siłowe – najlepiej co najmniej 
trzy razy w tygodniu
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Oczy. Tylko tyle widać 
przez niewielkie szczeli-
ny wycięte w wysokich, 

spiczastych kapturach. Brązo-
we, czarne, błękitne, szare, zie-
lone… Wesołe i melancholijne, 
zmęczone, radosne, skrzące się 
od iskierek. Patrzą przed siebie, 
w plecy sąsiada, a może gdzieś 
w dal? Tajemnicza, zakapturzo-
na „armia duchów” krok za  
krokiem, równo, rytmicznie, 
przemierza ulice Leon. 

Kim są? – To finansiści, in-
formatycy, przemysłowcy, kie-
rowcy i rzemieślnicy. Dziadko-
wie, ojcowie i synowie. Bracia – 
wyjaśnia Juan. I on jest jednym 

z nich. Na co dzień pracuje 
w Madrycie. Jednak na te kilka 
dni zawsze przyjeżdża do do-
mu, do rodzinnego gniazda. 
Tak jest już od lat. – Nie wyo-
brażam sobie innych świąt – nie 
ukrywa. 

Na jego ramionach spoczy-
wa ogromny ciężar. Jest jed-
nym z tych, który niesie potęż-
ną platformę. To rodzaj poku-
ty, kary za grzechy, czy może 
zaszczyt? – I jedno, i drugie, ale 
też uświęcona wiekami tradycja 
– nie ukrywa. 

Takich jak on, tylko w Leon, 
jest ponad 16 tysięcy. Zrzesze-
ni są w 16 tradycyjnych bra-

ctwach pokutnych. W czasie 
Wielkiego Tygodnia biorą 
udział w około 30 procesjach. 
Na trasie obserwują ich tysią-
ce – wiernych i niewierzących. 
Bo Wielki Tydzień w Leon, któ-
rego zwieńczeniem jest spot-
kanie Matki Bożej i św. Jana 
na Plaza Mayor, ma w sobie coś 
mistycznego, co trudno nawet 
nazwać. To trzeba przeżyć, sa-
memu, najlepiej w Kastylii i Le-
on, w sercu Hiszpanii. 

Jednak wspaniałe miste-
rium obejrzeć można również 
w Krakowie, w Muzeum Archi -
diecezjalnym przy ul. Kanoni -
czej. „Semana Santa w Kastylii 

i León” to nie tylko kilkadzie-
siąt pięknych fotografii, obra-
zy zamknięte w kadrze, ulotne 
chwile zatrzymane na wiecz-
ność, ale też niezwykła aura, 
kolor (lub jego brak), cisza 
i spokój, których nie odnajdzie-
my np. na Plaza Mayor. 

– Wystawa jest świetną oka-
zją, by poznać jedne z najbar-
dziej poruszających i efektow-
nych obchodów Wielkiego Ty-
godnia w Hiszpanii – kuszą go-
spodarze Kastylii i León, naj-
większego hiszpańskiego re-
gionu. Gdzie się więc wybrać? 
Najlepiej i tu, i tu! 
Marek Długopolski

Hiszpania. Wielki Tydzień w Kastylii i León to niezapomniane przeżycie. Barwne, tajemnicze, 
mistyczne. Wspaniałe misterium, jakim jest Semana Santa, można obejrzeć też w Krakowie
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Matka Boża i św. Jan 
spotkają się w Leon
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MIĘDZYNARODOWY 

TRANSPORT ZMARŁYCH

www.epitafium.krakow.pl

DYŻUR CAŁODOBOWY

12 650 97 10

®

Kompleksowa Obsługa Pogrzebów

Cmentarz RAKOWICE

ul. Rakowicka 31a

tel. 12 411 67 58

ul. Bochnaka 7

tel. 12 650 97 10

Cmentarz BATOWICE

ul. Reduta 3c

tel. 12 452 31 10

ul. Prądnicka 41

tel. 12 634 38 53

REKLAMA 008991783

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
LILIA S.J.

Kraków, ul. Św. Łazarza 19,
Tel. 12/421-24-80, 12/431-99-71, 

Kwiaciarnia - tel. 12/431-99-70 
Zakład czynny w godz. 7.30-16.00

DYŻUR CAŁODOBOWY

przewóz z mieszkań w niedziele i święta, tel.12/421-24-80, 12/431-99-71, tel. kom. 517-869-551, 517-869-554

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE W RAMACH ZASIŁKÓW ZUS

Sprzedaż trumien obsługa żałobników transport krajowy i zagraniczny kremacja wieńce nekrologi
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW

www.lilia-krakow.pl

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH

przewóz z mieszkań w niedziele i święta, przewóz z mieszkań w niedziele i święta, 

W serwisie internetowym 

www.nekrologi.net

publikujemy:

• nekrologi 

• kondolencje 

• wspomnienia,

które ukazały się  

w „Dzienniku Polskim”

 008990926

www.puk.krakow.pl

ZAKŁADY POGRZEBOWE
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

a Cm. Grębałów, tel. 645 31 61
a  ul. Reduty 1, tel. 411 35 26
a  ul. Rakowicka 35a, tel. 411 15 11
a  Cm. Podgórski, tel. 656 55 11

Zakłady czynne od pon. do pt. w godz 7:30-15:30

DYŻUR CAŁODOBOWY
tel.: 12/411 45 02
tel.: 12/411 45 04 

BEZGOTÓWKOWE ROLICZANIE POGRZEBÓW

 009025286

śtp

Jerzy Olech
Najdroższy Wujek
Przeżywszy lat 81,

odszedł od nas na zawsze do Pana 
dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Msza św. żałobna przy Zmarłym odprawiona zostanie 
we wtorek, dnia 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 9:40 

w kaplicy na cmentarzu Rakowickim,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 

na miejsce wiecznego spoczynku,
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku

Bratanica z Rodziną

 007361545

NEKROLOGI 
przyjmowane są z dnia na dzień do godz. 18.00 

w Biurze Ogłoszeń, przy ul. Starowiślnej 2, w Krakowie

REKLAMA 008016874

Znaki graficzne w nekrologach
Do zamieszczanych na naszych łamach nekrologów mogą Państwo dodać  jeden ze znaków graficznych
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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 12 421 94 10, 12 428 05 20, 12 422 20 12
Przez internet: www.ogloszenia.polskapress.pl
W Biurze Ogłoszeń: Kraków, Starowiślna 2 (okolice Poczty Głównej)

Nieruchomości

 MIESZKANIA - KUPIĘ 

Poszukujemy mieszkań dla 
naszych klientów gotówkowych, 
791-571- 835

 MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 

  POKOJE  do wynajęcia 500 zł 
530465726 

  TANIO  pokój Tel. 698-354-470. 

Handlowe

 MASZYNY URZĄDZENIA 

  MASZYNY  do metalu kupię 668779566 

 FOTO, KSIĄŻKI 

  KUPIĘ  książki, płyty. Dojazd. Gotówka! 
tel. 508-245-450, 509-675-586. 

Motoryzacja

 OSOBOWE SPRZEDAM 

  AUTO  skup AC, tel. 500692371 

 OSOBOWE KUPIĘ 

  !  KAŻDE. 508-543-253. 

  AUTA_KUPIĘ  gotówka. 501-322-188. 

  AUTO  od 1-go właśc. kupię 500280111 

 INNE 

  KUPIĘ  stary samochód lub motocykl, 
min. 40-letni. Może być niekompletny 
lub uszkodzony, 609-499-555. 

  ZŁOMOWANIE_SAMOCHODÓW,  
wydawanie zaświadczeń 12681-01-41 

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

  !  =====LOMBARD===== ! 
Przyjmiemy pod zastaw wszystko co 
ma wartość. Skup złota, biżuterii, RTV, 
telefony komórkowe, laptopy.
CH M1 509-164-757, 12-682-58-85 
CH CZYŻYNY 12-297-30-48
KAUFLAND Bratysławska 797-373-614
GALERIA BRONOWICE 724-448-044. 
===== www.lombard4u.pl ===== 

  ...............ATRAKCYJNA  nowa oferta, 
tel. 12/631-28-31 

  KREDYTY  50 000 zł rata 549. 
730809809 

  KREDYTY  pożyczki, 794 377 698 

 USŁUGI PRAWNE 

  KANCELARIA  604 217 780
Odszkodowania Rozwody Alimenty 
www.jwlodarczyk-radca.pl 

  KANCELARIA  prawna 513-910-705, 
12/649-12-34 www.kdbip.com.pl 

Nauka

 KURSY/SZKOLENIA 

  KOMPUTEROWE  kursy 501-179-640 

 KOREPETYCJE 

  ANGIELSKI  FC maturdojazd 
531790708 

Praca

 ZATRUDNIĘ 

  BUFETOWĄ  do kawiarni zatrudnię. 
Tel. 665 168 606 

    
   ELEKTRYK  Niemcy - Wysokie 
zarobki, darmowe auto i mieszkanie. 
Tel: 539 343 726. 
Cert. 21167  

  I!KIEROWCĘ  doświadczonego 
w trans. międzynar. kat. C+E, 
603067887 

  KIEROWCĘ-MIĘDZYNARODOWE  
wyjazdy tygodniowe. 784-590-402. 

   MALARZ/TAPECIARZ  - Niemcy, 
Bezpłatne mieszkanie i auto. 
Tel: 539 343 726  

  OPIEKUNKI  do Niemiec tel. 
730497770 www.ambercare24.pl 
dzisiaj 70 ofert! 

  POMOC  do kuchni 665168606 

    
  PRZYJMĘ  do pracy w masarni, do 
rozbioru półtusz wieprzowych, do 
produkcji wędlin. Tel. 602457644 

Zdrowie

 GINEKOLOGIA 

  GINEKOLOG  126345464, 601702008 

 STOMATOLOGIA 

 
  Akryle, protezy, nylony, szkielety, 
mosty os. Boh. Września 1, 
12/6459333 

 INNE SPECJALIZACJE 

  REUMATOLOGIA-REHABILITACJA  Dr 
Wójcik 12/6552428, 501343942 

 ZABIEGI 

  MASAŻ_LECZNICZY,  rehabilitacja - 
dorośli, dzieci wizyty dom 12/4141197 

Usługi

 AGD RTV FOTO 

  !  ANTEN I RTV dom. 575-412-346. 

  !  ANTEN ! RTV napr. mont. 506114163 

  !  ANTEN I TELEWIZORA 12-640-00-42 

  ANTEN  i telewizora u klienta. 
Gwarancja 12/645-85-46 ; 607-461-618 

  LODÓWEK  501-420-451 

  PRALKI.  12/657-07-22, 608-374-349 

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  !!!HYDRAULIK-TANIO.  500-003-103. 

  !!REMONTY  wykończenia 505430578 

  BRUKARSKA  firma tanio 609 753 281 

  BRUKARSTWO  solidnie. 577-653-473. 

  BRUKARSTWO  tanio 782 190 740 

  BUDOWA-DOMY-OBIEKTY-OD-A-Z,  
wiąźby, dachy. Tel. 534667176 

  CYKLINOWANIA  502-069-155. 

  CYKLINOWANIE  fachowo 501752166 

  CYKLINOWANIE,  remonty 535350973 

  CYKLINOWANIE,  układanie, sprzedaż 
www.krakparkiet.pl ul. Korbońskiego 
14B, tel. 12 656 25 20, 601 444 960 

  DACH,  MALOWANIE tel. 502-984-206 

  DACHY  Remonty 511-334-410 

  ELEKTRYCZNE  instal. 603-131-292 

  GŁADŹ,  malowanie, remont 
505847507 

  KOPARKO-ŁADOWARKA  608-037-524 

  KOPARKOŁADOWARKA  784-386-120 

  ŁAZIENKI  KOMPLEKSOWO 696464275 

  MALARZ  gładź bezpyłowo 514875198 

  MALOWANIE  TANIO. 696-464-275. 

  MALOWANIE,  gładzie. 511-334-410. 

  MALOWANIE,  tapetowanie, gładź,
 czysto, solidnie, tel: 605-071-795 

  MINIKOPARKA.  Tel. 784-386-120. 

  OKNA  sprzedaż montaż naprawa 
12/294-08-82 

  REMONTY  i wykończenia 505-802-633 

  SZPACHLARZ  malarz 514-054-396 

 INSTALACYJNE 

  !!!HYDRAULIK  AWARIE. 500 003 103. 

  !ELEKTRYCZNE  inst.600-213-690 

 MONTAŻOWE 

  ALARMY,  kamery, napędy 601352147 

  BALUSTRADY  kraty 517-156-744 

  BRAMY-  napędy 517-156-744 

  DASZKI  zabud.balkon 507-366-374 

  DOMOFON  ! Alarm. 507-555-222 

  DOMOFON  12645-29-58, 606-452-958. 

  OGRODZENIA  A-Z tel. 517-156-744 

  ZAMKI  montaż otwieranie 515824713 

  ŻALUZJE-ROLETY  tanio 600-355-040 

 OGRODNICZE 

  DRZEWA  alpinistyczne wycinanie, 
karczowanie, zrębkowanie 603606952 

  OGRODOWE  wszystko 608-037-524 

 PORZĄDKOWE 

  CZYSZCZENIE  dywanów 12649-92-39 

 PRZEPROWADZKI 

  !PRZEPROWADZKI  bus 500-140-640 

 STOLARSKIE 

  RENOWACJA-MEBLI-ANTYKÓW,  
fortepianów, pianin politura 
605211470 

 TRANSPORTOWE 

  GRUZ  ziemia piasek spóła 506-742306 

  WYWÓZ  wszystkiego tanio 608037524 

  WYWÓZ  wszystko tanio 517510580 

Komunikaty

  ZAGUBIONO  leg. UPJPII numer 16593 
Dominik Iwański 

wejdź na 
www.dziennikpolski24.pl

i wiesz więcej

Czytaj
„DZIENNIK POLSKI”

w Internecie

Arkadiusz Milik ma prawo 
być podwójnie zły

– Nie będę ukrywał, że byłem roz-
czarowany, aczkolwiek zaakcep-
towałem tę sytuację, bo tak zde-
cydował trener. Wiadomo że ża-
den zawodnik nie chce być 
na ławce i sportowa złość zawsze 
się pojawia – powiedział Arka-
diusz Milik w rozmowie z Pol-
satem Sport po czwartkowym 
meczu Ligi Europy.  

Napastnik, który swoim tra-
fieniem w dwumeczu z RB 
Salzburg przyczynił się 
do awansu do  ćwierćfinału 
tych rozgrywek, w pierwszym, 
wyjazdowym, spotkaniu z Ar-
senalem zasiadł na ławce rezer-
wowych.  – Chciałbym zawsze 
grać bez względu na to, czy zespół 
wygrywa, czy przegrywa. Zaw-
sze chcę być z drużyną i czuć się 
jej częścią, grając od początku  
– dodał.  

Na boisku pojawił się dopie-
ro w drugiej połowie, zastąpił  
niewidocznego Driesa 
Mertensa, który przecież zna-
lazł się w wyjściowej jedenast-
ce właśnie w miejsce Polaka. 
W 24 minuty Milik nie zdołał 
pomóc odwrócić wyniku i osta-
tecznie gospodarze wygrali 2:0. 
– Byliśmy zespołem słabszym 
i nie zasłużyliśmy na  cokolwiek 
więcej. Szkoda tych szans w koń-
cówce, bo zawsze gol na wyjeź-
dzie jest dużą zaliczką. Mamy 
jeszcze jednak rewanż 
w Neapolu, w którym będziemy 
chcieli pokazać swoją wartość  
– mówił napastnik.  

– Sam początek nie był naj-
gorszy, później trochę nieporozu-
mienia wkradło się nasze poczy-
nania. Straciliśmy dwie bramki 
na własne życzenie, taki przeciw-
nik potrafi takie błędy wykorzy-
stać. Przegrywamy 0:2, ale jest 

jeszcze 90 minut, w których mu-
simy odrobić straty i przejść 
do kolejnej rundy – dodał Piotr 
Zieliński.  

Pomocnik rozegrał cały 
mecz, ale media mocno skryty-
kowały jego postawę, a zwłasz-
cza zmarnowaną w drugiej po-
łowie sytuację. – Z trybun zaw-
sze łatwiej to wygląda. Uderzy-
łem prawą, mogłem lepiej trafić, 
lewą nogą też lepiej by to wyszło 
– skomentował.  

Nad  swoją szansą nie może 
się jednak długo zastanawiać. 
Już za tydzień rewanż 
w Neapolu, wcześniej, w nie-
dzielę – wyjazdowy mecz z za-
mykającym tabelę Serie 
A Chievo (18). W Weronie zapo-
wiada się więc polskie starcie: 
podstawowymi zawodnikami 
gospodarzy są bowiem Paweł 
Jaroszyński oraz Mariusz 
Stępiński. Bezpośrednio na-
przeciwko siebie zagrają więc 
dwaj polscy napastnicy, którym 
nieobce jest zdobywanie bra-
mek w lidze włoskiej. Rok 
młodszy były piłkarz m.in. 
Widzewa Łódź ma ich sześć, 
Milik golkipera rywali pokonał 
dotąd dziesięciokrotnie.  
Kaja Krasnodębska 
¹

Piłka nożna 
Arkadiusz Milik niespodziewa-
nie mecz z Arsenalem w Lidze 
Europy rozpoczął na ławce. 
Napoli przegrało, więc w nie-
dzielę Polak spodziewany jest 
w pierwszym składzie. 

W MECZU OTWIERAJĄCYM 20. KOLEJKĘ 
w krakowsko-oświęcimskiej IV ligi 
Orzeł Piaski Wielkie pokonał 
Węgrzcankę 2:1 (0:1). Bramki: 0:1 Biel 
20, 1:1 Sosnowski 71, 2:1 Sosnowski 88. 
Orzeł: Palczewski – Zabzdyr, Kret, 
Uwakwe, Kądziołka (46 Banaszek) – 
Skóbel, Śliski (85 R. Serafin), Wajda, D. 
Serafin, Sosnowski – Nowak (34 Stro-
jek); Węgrzcanka: Siwiecki – 
Grotkowski, Niane, Lewiński (90 Łat-
ka), Kalicki – Dudzik (80 Majewski), Stós 
(46 Wiśniewski), Prochwicz, Filipowski, 
Biel – Grandinetti (65 Burkat). (BOCH) 
JAK PODAJE HISZPAŃSKA GAZETA „AS”  
możliwe jest odejście z Realu Madryt 
latem Garetha Bale’a. Walijczykiem 
zainteresowane są Manchester United 
i Chelsea, a kwota odstępnego ma wy-

nosić 130 mln euro.  Bale występuje 
w Realu od 2013 roku (277 meczów, 
102 gole). (Ż) 
LOTTO,  CZWARTEK, 11.04, MULTI MULTI 
– GODZ. 21.40: 4, 6, [19], 22, 24, 25, 27, 
38, 39, 40, 46, 48, 53, 55, 58, 62, 66, 
68, 70, 73; MINI LOTTO:  1,  3, 8, 13, 38; 
LOTTO:   16, 19, 26, 34, 46, 47; LOTTO  
PLUS: 2, 16, 24, 40, 44, 45; Kaskada  – 
godz. 21.40: 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 
20, 23, 24; EKSTRA PENSJA: 2, 18, 28, 
31, 32 – 2; SUPER SZANSA  – GODZ. 
21.40: 0 6 2 2 2 8 2;  
PIĄTEK, 12.04, MULTI MULTI – GODZ. 14: 
3, 6, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 30, 31, 39, 
41, [46], 49, 53, 54, 60, 64, 74, 80; KA-
SKADA – GODZ. 14: 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 24; SUPER SZANSA   
– GODZ. 14: 4 6 5 8 9 1 0.

SPRINTEM

Arkadiusz Milik wszedł na boisko 
dopiero po przerwie

FO
T.

 A
FP

/E
AS

T 
N

EW
S

REKLAMA 009021052

O B W I E S Z C Z E N I E

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec 
VIAECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (KRS 

0000303921) sygn. akt: (VIII GUp 12/12), ogłasza, że sporządzony przez 
syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać 
w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, 
ul. Przy Rondzie 7, pok. 6 pawilon „B/ i w terminie dwóch tygodni od daty 
obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty.

REKLAMA 009021142

OBWIESZCZENIE
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec APARTAMENTY 
LUDWINÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, KRS 
0000191699 - sygn. akt: (VIII GUp 17/12), ogłasza, że syndyk masy upadłości 
sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz że można go 
przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, 
ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6.
Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od 
ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
o przekazaniu planu podziału Sędziemu komisarzowi, można wnieść zarzuty na 
ostateczny plan podziału.
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Przed piłkarzami Wisły Kraków 
najważniejszy mecz w ostatnich 
miesiącach. Z punktu widzenia 
przyszłości klubu nawet waż-
niejszy niż prestiżowe starcia 
z Cracovią i Legią Warszawa. 
„Biała Gwiazda” zagra w sobotę 
o godz. 18 w Lubinie z Zagłębiem 
i będzie to starcie nie tylko 
o miejsce w pierwszej ósemce, 
ale o poważny zastrzyk finanso-
wy dla klubu, jaki może przyjść 
razem z awansem do grupy mi-
strzowskiej. 

Każde miejsce w górę na ko-
niec sezonu to dodatkowe 200 ty-
sięcy złotych. Łatwo zatem poli-
czyć, że przy sprzyjających oko-
licznościach krakowianie mogą 
zarobić nawet milion złotych 
więcej dla klubu. A do tego do-
chodzą mecze z atrakcyjniejszy-
mi rywalami, co z kolei powinno 
przełożyć się na większe wpływy 
z tytułu sprzedanych biletów. Jest 
się zatem o co bić w Lubinie.  

Wisła na sto procent awansu-
je do ósemki, jeśli wygra. Może 
też być w grupie mistrzowskiej 
w razie remisu. Przegrać musiał-
by jednak  Lech Poznań 
z Jagiellonią, Pogoń nie mogłaby  
ulec Legii, a Korona wygrać w Gli-
wicach z Piastem. Sporo tych wa-
runków, dlatego trener Wisły mó-
wi: – Nie możemy liczyć na to, co 
się stanie na innych stadionach. 
Musimy patrzeć tylko na siebie. To 
będzie kluczowe. Pewnie będą syg-
nały, jakie są wyniki na innych 
obiektach, ale dla nas najważniej-
szy jest scenariusz tego, co będzie 
się działo w Lubinie.  

Sytuacja kadrowa przed wy-
prawą na Dolny Śląsk w Wiśle nie 

jest idealna. Marcin Wasilewski 
jest po operacji kolana, indywi-
dualnie trenuje Michał Buchalik, 
a wyłączony z gry od dłuższego 
czasu jest Jakub Bartosz. – Mar-
cin przeszedł operację kolana, ale 
mam nadzieję, że te prognozy, któ-
re były zapowiadane, czyli jego 
szybki powrót do treningów i me-
czów się spełnią – mówi 
Stolarczyk. – W porównaniu 
do ostatniego meczu powinien 
dojść jeszcze Kuba, z którego ura-
zem cały czas walczymy. Jedzie 
z nami do Lubina i mam nadzie-
ję, że uda nam się wygrać walkę 
z czasem. Lekarze szanse na jego 
występ oceniają na 90 procent, ja 
na 100. Kuba jest zdeterminowa-
ny, żeby zagrać.  

Waga tego spotkania dla Wi-
sły jest bardzo duża. Stolarczyk 
tonuje jednak nastroje. Przypo-
mina przez jakie problemy „Bia-
ła Gwiazda” przechodziła przez 

ostatni rok. Szkoleniowiec w tej 
kwestii mówi: – Chcę przypom-
nieć, że w pewnym momentach te-
go sezonu wiele byśmy dali, żeby 
być w takim miejscu. Zdajemy so-
bie sprawę z wagi meczu, ale przy-
gotowujemy się normalnie, tak jak 
do każdego innego spotkania.   

W kadrze meczowej znajdzie 
się Emmanuel Kumah, 
Ghańczyk, który ostatnio błysnął 
m.in. dwiema bramkami, jakie 
strzelił w Centralnej Lidze Junio-
rów Legii Warszawa.  W meczu 
z Zagłębiem do bramki wejdzie 
Mateusz Lis, który popełnił błę-
dy w spotkaniu z Piastem Gliwi-
ce. Golkiper ma jednak zaufanie 
szkoleniowca Wisły, który mówi: 
– Takie jest życie, dzisiaj mówimy 
o Mateuszu, ale można tak powie-
dzieć o każdym, bo każdy z zawod-
ników na pewnym etapie sezonu 
zawiódł. Ja patrzę na to inaczej. 
Każdy z nich dał tej drużynie to, 

żebyśmy byli w takim  miejscu 
i walczyli do końca o ósemkę.   

Ciekawie zapowiada się wal-
ka o miejsce na prawej obronie. 
Pewne miejsce miał tutaj Łukasz 
Burliga. „Bury” pauzował jednak 
ostatnio za kartki, a bardzo dobry 
mecz z Piastem rozegrał Matej 
Palcić, autor dwóch bramek dla 
Wisły w tym spotkaniu.   – Cieszy 
mnie taka rywalizacja – uśmiecha 
się Stolarczyk.  

 
Przypuszczalny skład Wisły: Lis – Burliga, 
Klemenz, Sadlok, Pietrzak – Basha, Savicević 
 – Błaszczykowski, Drzazga, Peszko – Kolar.  

 
Program 30. kolejki: Zagłębie Lubin – Wisła 
Kraków, Cracovia – Lechia Gdańsk, Lech Po-
znań – Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa – 
Pogoń Szczecin, Arka Gdynia – Miedź Legnica, 
Piast Gliwice – Korona Kielce, Śląsk Wrocław – 
Górnik Zabrze, Zagłębie Sosnowiec – Wisła 
Płock – wszystkie mecze w sobotę o godz. 18.  
¹

Ekstraklasa piłkarska. – Nie możemy liczyć na to, co się stanie na innych stadionach. Musimy 
patrzeć tylko na siebie – mówi przed meczem w Lubinie trener Wisły Maciej Stolarczyk

Z Błaszczykowskim 
pojechali po ósemkę

Jesienią Wisła wygrała z Zagłębiem Lubin 3:2 po bramce Pawła Brożka w szóstej dolicznej minucie! 
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Comarch Cracovia chce 
jeszcze zagrać w Tychach

Życiowy sukces Świątek. Polka w półfinale w Lugano

Jeśli tenisistka z Warszawy 
awansuje do finału zadebiutuje 
też w poniedziałek w pierwszej 
setce rankingu WTA i zakwalifi-
kuje się do wielkoszlemowego 
Roland Garros bez koniecznoś-
ci grania eliminacji. 

– Iga ma olbrzymi talent i po-
tencjał – mówił niedawno na na-
szych łamach o Świątek Woj-
ciech Fibak i wygląda na to, że 
singlowy finalista 34 turniejów 
ATP wiedział co mówi, bo wal-
cząca w tym roku o to, by zaist-
nieć w rywalizacji seniorek teni-
sistka z Warszawy poczyna so-
bie w tym gronie coraz śmielej. 

Rok zaczęła od udanego 
Australian Open, gdzie przeszła 
kwalifikacje i dotarła do drugiej 
rundy. Teraz świetne radzi sobie 
w Lugano. W walce o ćwierćfi-
nał juniorska mistrzyni 
Wimbledonu z 2018 roku poko-

nała (6:3, 3:6, 6:2) 46. obecnie 
na świecie Słowaczkę Viktorię 
Kuzmovą. 

W walce o półfinał rozprawi-
ła się z Wierą Łapko (65. WTA). 
Łatwo nie było, bo przegrała 
pierwszego seta. Trochę 
na własne życzenie, nie wyko-
rzystując sześciu szans na prze-
łamanie w ósmym gemie i czte-
rech w dziesiątym. W między-
czasie sama przegrała gema ser-
wisowego, a chwilę później Bia-
łorusinka wykorzystała trzecią 
piłkę setową. 

Druga partia zaczęła się 
na domiar złego od prowadze-

nia Łapko 2:0. Świątek zdołała 
jednak odrobić stratę i rozstrzyg-
nąć ją na swoją korzyść, a decy-
dujący set był jej popisem. Pol-
ka znów dała się co prawda 
na samym początku przełamać, 
ale potem wygrała sześć kolej-
nych gemów.  

W trwającym dwie godziny 
i cztery minuty meczu Świątek 
zaserwowała dziewięć asów, po-
słała 38 kończących uderzeń 
i popełniła 26 niewymuszonych 
błędów. Bilans jej rywalki to sie-
dem asów, 33 winnery i 29 po-
myłek. ¹ 
Hubert Zdankiewicz

Tenis 
Polka pokonała 4:6, 6:4, 6:1 Bia-
łorusinkę Wierę Łapko w ćwierć-
finale turnieju WTA w Lugano 
(WTA International, kort ziemny, 
pula nagród 250 tys. dol). To bę-
dzie jej pierwszy półfinał w tur-
nieju tej rangi. 

Przypomnijmy, że mistrzem 
Polski zostanie drużyna, któ-
ra wygra cztery spotkania.  
„Pasy” wygrywały w rywali-
zacji już 2:1, ale teraz są 
w znacznie gorszej sytuacji. 
 Tyszanie są o krok od celu, 
krakowianie natomiast 
o dwa.  

Wydawało się, że w ostat-
nim spotkaniu będziemy mie-
li dogrywkę, bo „Pasy” remi-
sowały 2:2, ale w końcówce 
straciły dwie bramki i to go-
spodarze się cieszyli.  

– Pierwsza tercja była bar-
dzo dobra z naszej strony  
– mówi trener Comarch 
Cracovii Rudolf Rohaczek.  
– Graliśmy nieźle, przeważali-
śmy. Strzeliliśmy jedną bram-
kę i mieliśmy kontynuować ta-
ką grę. Niestety, dwa takie błę-
dy w finale, a jeszcze w rywa-
lizacji z drużyną, której za-
wodnicy mają wysokie umie-
jętności, nie mogą się po pro-
stu zdarzyć. Myśmy de facto 
dali te okazje na talerzu 
Tychom. Dźwignęliśmy się, po-
tem przeważaliśmy, ale te błę-
dy miały fundamentalny 
wpływ na wynik tego meczu. 
Czwarta bramka była konse-
kwencją tego, że musieliśmy 
zaryzykować, co do trzeciej, to 
moglibyśmy dyskutować, ale 
reasumując, to na własne ży-
czenie przegraliśmy ten mecz. 

Trener Andriej Gusow jest 
powściągliwy w ocenach, 
emanuje spokojem.  

– Co mogę powiedzieć? 3:2 
to jest lepszy wynik niż 2:3  
– stwierdził trener gospoda-
rzy. – Ale znając charakter 
Cracovii, to chcę powiedzieć 

swojej drużynie, że każdy mecz 
jest ważny. Niech nie jadą 
do Krakowa z takim pomy-
słem, że mogą wrócić do domu 
i zagrać tu spotkanie. Za dużo 
było tych meczów w play-offie 
w tym roku. Pojedziemy i bę-
dziemy próbować skończyć to 
w Krakowie, ale znając cha-
rakter zespołu i trenera, u któ-
rego grałem to będzie bardzo 
ciężko, ale spróbujemy. 

Winowajcą pierwszego 
straconego gola był kapitan 
„Pasów” Maciej Kruczek, któ-
ry potem „odkupił winy” 
strzelając gola na 2:2.  

– Nie powinien przydarzyć 
mi się ten błąd, ale po prostu 
„guma” zeszła mi z patki i po-
danie było złe  – mówi. – Wte-
dy padła druga bramka, ale 
odrobiliśmy ją. 

Zawodnik nie uważa, by 
wszystko było już stracone, 
że „Pasy” już przegrały tę fi-
nałową rywalizację.  

– Mocno sobie komplikuje-
my sytuację, ale nie załamuje-
my się – twierdzi. – Mamy te-
raz mecz u siebie, musimy go 
wygrać i stan rywalizacji bę-
dzie wynosił 3:3. Wrócimy 
do Tychów i też wygramy. Po-
każemy pazur, charakter, ser-
ce, bo mamy je wielkie. Dali-
śmy rywalom praktycznie dwie 
bramki po głupich błędach. 
W trzeciej tercji oddaliśmy 
za mało strzałów na bramkę 
rywali, musimy więcej strze-
lać, by wygrywać mecze. 

Ale najpierw trzeba udo-
wodnić swą wyższość w Kra-
kowie, a to tyszanie wygrali 
dwa ostatnie mecze w serii 
i mają przewagę psycholo-
giczną.  

– W sobotę będziemy ocze-
kiwali na doping naszych kibi-
ców, zawsze na nich liczymy  
– twierdzi kapitan „Pasów”.  
–  Wierzymy, że przyjdą w jesz-
cze bardziej licznym gronie 
na ten mecz. Wszystkich bar-
dzo serdecznie zapraszamy.  
Jacek Żukowski 
¹

Hokej 
Przegrywając piąty mecz fina-
łowy z GKS-em w Tychach 2:4 
hokeiści Comarch Cracovii po-
stawili się w bardzo trudnej sy-
tuacji. W sobotnim (godz. 
20.30) spotkaniu w Krakowie 
muszą wygrać, by doprowadzić 
do remisu w serii (jest 2:3).

Maciej Kruczek, kapitan Cracovii, wierzy, że będzie siódmy mecz
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Już przyzwyczailiśmy się 
do widoku kierowców Wil-
liamsa na  ostatnich miejscach. 
Nie inaczej było na dwóch 
pierwszych sesjach treningo-
wych przed Grand Prix Chin. 
Zmieniło się tylko tempo ich 
bolidów, które do reszty staw-
ki straciły około sekundy mniej 
niż poprzednio. Znacznie lepiej 
sprawuje się także bolid 
Kubicy. Polak dwukrotnie był 
szybszy od kolegi z zespołu 
George’a Russella. Wygrywali 
kolejno Sebastian Vettel 
(Ferrari) i Valtteri Bottas (Mer-
cedes). 

– Różnice nadal są, ale zmie-
niliśmy kilka rzeczy. Zamienili-
śmy się z Russellem paroma rze-
czami i chyba sytuacja się od-
wróciła. Balans jest zupełnie in-
ny niż w pierwszych dwóch wyś-
cigach. Teraz trzeba ocenić, 
w którą stronę pójść. Zachowa-
nie bolidu jest zupełnie inne, ale 
nadal jesteśmy sporo z tyłu 
za innymi zespołami – zazna-
czył Robert Kubica, który w po-
przednich dwóch Grand Prix 
plasował się na szarym końcu 
stawki. 

Polski kierowca przyznał 
również, że Williams cały czas 
pracuje nad swoim bolidem, 
jednak wciąż nie do końca wia-
domo, dlaczego czasy osiąga-
ne przez obu kierowców pozo-
stawiają wiele do życzenia.  
– Dalej jesteśmy w tyle. Wiele bę-
dzie zależało od warunków. Tor 
w Szanghaju jest trochę inny, 
bardziej podsterowny. Może 
nam trochę lepiej pasować, ale 
też wiele będzie zależało od wa-
runków – porównał 34-latek. 

Ciężko przewidywać, kiedy 
sytuacja Williamsa ulegnie po-
prawie i zespół będzie mógł 

nawiązać walkę chociażby ze 
średniakami całej stawki. Przez 
moment wydawało się nawet, 
że wyścig w Chinach może być 
przełomowy. Na pierwszej se-
sji treningowej Kubica nie tyl-
ko wyprzedził swojego kolegę 
z zespołu, ale także Włocha 
Antonio Giovinazziego (Alfa 
Romeo).  Problem w tym, że 
nie było to efektem postępu 
Polaka, a ogromnymi proble-
mami ekipy z Italii. Giovinazzi 
spędził cały trening w garażu. 
Na bolid narzekał także nie-
znacznie szybszy od  William-
sa Romain Grosjean z Haasa. 

Trzecia sesja treningowa za-
planowana jest na sobotę (go-
dzina 5). Trzy godziny później 
kierowcy powalczą w kwalifi-
kacjach do niedzielnego wyś-
cigu, który rozpocznie się o go-
dzinie 8. Transmisja w Eleven 
Sports 1. 

– Będę bardzo zaskoczony, 
jeśli w naszym przypadku bę-
dzie lepiej niż ostatnio – ocenił 
szanse przed weekendem 
w Chinach Kubica. Niedzielny 
wyścig będzie tysięcznym 
w historii Formuły 1. 
Mateusz Skrzyński 
¹

Cieszę się, że dostałem szansę w końcówce, ale nie ma się  
czym cieszyć, bo przegraliśmy i byliśmy słabsi. Mamy jeszcze 
 jeden mecz, będziemy chcieli pokazać swoją wartość 
Arkadiusz Milik, piłkarz Napoli, po meczu z Arsenalem Londyn

SOBOTA  
A  7.55 ELEVEN SPORTS 1, formuła 1, 
Grand Prix Chin, sesja kwalifikacyj-
na; 13.30 TVP SPORT, piłka ręczna: 
Niemcy – Polska, eliminacje mi-
strzostw Europy; 14.55 ELEVEN 
SPORTS 2, piłka nożna, liga włoska: 
SPAL – Juventus Turyn; 15.30 
EUROSPORT 2, kolarstwo, wyścig do-
okoła Kraju Basków; 16.10 ELEVEN 
SPORTS 1, piłka nożna, liga hiszpań-

ska: Huesca – Barcelona; 17 CANAL + 
SPORT, piłka nożna, Multiliga; 17.30 
POLSAT SPORT EXTRA, piłka nożna, 
I liga: GKS Tychy – ŁKS; 17.30 
EUROSPORT 1, piłka nożna, ekstrakla-
sa: Zagłębie Lubin – Wisła Kraków; 
17.50 CANAL + FAMILY, piłka nożna, 
ekstraklasa: Lech Poznań – 
Jagiellonia Białystok; 17.50 TVP 2, 
NSPORT + 17.55, piłka nożna, ekstra-
klasa: Cracovia – Lechia Gdańsk; 

17.50 CANAL +, piłka nożna, ekstrakla-
sa: Legia Warszawa – Pogoń Szcze-
cin; 17.55 ELEVEN SPORTS 2, piłka noż-
na, liga włoska: Roma – Udinese; 
18.25 ELEVEN SPORTS 1, piłka nożna, 
Bundesliga: Borussia Dortmund – 
Mainz; 18.25 ELEVEN SPORTS 3, piłka 
nożna, liga hiszpańska: Atletico Ma-
dryt – Celta Vigo; 18.25 CANAL + 
SPORT 2, piłka nożna, liga angielska: 
Manchester United – West Ham 

United; 20 ELEVEN SPORTS 2, żużel, 
I liga: Unia Tarnów – Arged Malesa 
TŻ Ostrovia; 20.25 ELEVEN SPORTS 2, 
piłka nożna, liga włoska; AC Milan – 
Lazio; 20.40 TVP SPORT, hokej, 6. 
mecz finałowy MP: Comarch 
Cracovia – GKS Tychy. 
NIEDZIELA 
A 8 TVP SPORT, 8.05 ELEVEN SPORT 1, 
formuła 1, Grand Prix Chin; 11 
EUROSPORT, kolarstwo: wyścig Pa-

ryż – Roubaix; 14.55 ELEVEN SPORTS 2, 
pilka nożna, liga włoska: Sampdoria 
Genua – Genoa; 15 CANAL+ SPORT, 
piłka nożna, liga angielska: Crystal 
Palace – Manchester United; 15.25 
ELEVEN SPORTS 1, piłka nożna, 
Bundesliga: Fortuna Duesseldorf – 
Bayern Monachium; 15.30 NSPORT+, 
żużel, ekstraliga: Get Well Toruń – 
FOGO Unia Leszno; 17.25 CANAL + 
SPORT, piłka nożna, liga angielska: 

Liverpool – Chelsea; 17.55 ELEVEN 
SPORTS 1, piłka nożna, liga włoska: 
Chievo Werona – Napoli; 18.30 
NSPORT+, żużel, ekstraliga: BETARD 
Sparta Wrocław – Stelmet Falubaz 
Zielona Góra; 20 ELEVEN SPORTS 2, 
żużel,ekstraliga: MR Garden GKM 
Grudziądz – forBET Włókniarz Czę-
stochowa; 20.25 ELEVEN SPORTS 1, 
piłka nożna, liga włoska: Frosinone 
Calcio – Inter Mediolan. (ŻUK)

SPORTOWY EKRAN
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Jacek Żukowski 
sport@dziennik.krakow.pl 

W sobotę o godz. 18 Cracovia za-
gra ostatni mecz sezonu zasad-
niczego z Lechią Gdańsk. „Pasy” 
walczą o utrzymanie 4. pozycji 
przed kolejną fazą rozgrywek  
– grupą mistrzowską. Daje ona 
handicap czterech z siedmiu me-
czów rozgrywanych na włas-
nym boisku. Każda pozycja niżej 
to tylko trzy spotkania domowe. 
Na ile istotną kwestią jest ta, czy 
zespół rozegra u siebie cztery czy 
tylko trzy mecze? 

– Pewnie, że fajnie byłoby grać 
więcej meczów u siebie – mówi 
trener Cracovii Michał Probierz. 
–  4. miejsce daje pierwszy mecz 
wyjazdowy z Legią, z niższego 
miejsca zagra się z innym rywa-
lem. Można wyrobić sobie prze-
wagę punktową, ale my nie kalku-
lujemy, chcemy wygrać i zostać 
na 4. miejscu.   

Dobrą wiadomością dla tre-
nera jest ta, że nie wypadnie mu 
Filip Piszczek, który w ostatnim 
meczu z Miedzią doznał wstrząś-
nienia mózgu. – Jest tylko jeden 
problem – Bracik ma złamany pa-
lec u ręki, a Filip jest do dyspozy-
cji, jest zdrowy, trenował z nami 
cały tydzień – informuje szkole-
niowiec. – Będzie brany pod uwa-
gę przy ustalaniu składu. Z kolei 
Marcin Budziński, który przecho-
dzi rehabilitację, może dojdzie 
do nas na dwa ostatnie mecze. Co 
do składu, to na pewno będą 
zmiany. Jestem rozczarowany 
ostatnim meczem jeśli chodzi 
o wynik. 

Być może miejsce w „11” stra-
cą Damian Dąbrowski, także 
Sergiu Hanca? – Inne zespoły nas 
analizują, był moment, że agre-
sywnie atakowano Hernandeza, 
bo widziano, że nie gwiżdże się 

na nim fauli – mówi szkolenio-
wiec. – Teraz drużyny przeciwne 
nastawiają się do nas inaczej, nie 
jest łatwo Cabrerze, Wdowiakowi 
jest trudniej. Może zmienimy 
ustawienie na trzech obrońców? 
Raków pokazał, że to dobry spo-
sób, by coś zmienić. Roszady zro-
bimy, jestem rozczarowany jeśli 
chodzi  o niektórych. Co do Han-
ki, to na wyjazdach gra gorzej, to 
zastanawiające, ale w meczach 
u siebie radzi sobie dobrze. Jak je-
go żona jest na trybunach, to gra 
lepiej. Ale na stadionie Wisły też 
była… Z kolei Bojan Cecarić nie 
umie się zaadaptować do nowych 
treningów, zresztą to dotyczy 
większości piłkarzy jeśli chodzi 
o pierwsze okresy ćwiczeniowe. 

„Pasy” zapewniły sobie miej-
sce w czołowej ósemce, o co bę-
dą teraz grały? – Najważniejszy 
jest każdy następny mecz... – żar-
tuje Probierz. - Poważnie, to chce-

my walczyć o puchary. Zrobimy 
wszystko, by powalczyć o 3. miej-
sce, a może i o 2. Gramy teraz 
z bardzo dobrym przeciwnikiem. 
Nie ma przypadku w tym, że jest 
na pierwszym miejscu w tabeli 
i w finale Pucharu Polski. 

To może być starcie najlep-
szych bramkarzy w lidze. Zarów-
no Michal Pesković, jak i Dusan 
Kuciak należą do najlepszych za-
wodników na tej pozycji w ek-
straklasie.  – Lechia ma dwóch do-
brych bramkarzy – twierdzi szko-
leniowiec. –  Przed meczem 
w Gdańsku z nami trener 
Stokowiec zmienił golkipera i nikt 
nie wiedział dlaczego. Kuciak 
sprokurował karnego i go obronił. 

Trener Cracovii podkreśla, że 
siła Lechii to nie tylko bramkarz. 
–  Lechia gra bardzo dobrą piłkę, 
trener Stokowiec dobrze dopaso-
wał taktykę do swoich zawodni-
ków – twierdzi Probierz. – Bronią 

głęboko w polu karnym, wpusz-
czają rywala do swojej strefy, blo-
kują strzały, większość piłkarzy 
zasłania bramkę, pozwalają prze-
ciwnikowi uderzać piłkę z dystan-
su, ruszają agresywnie z pressin-
giem. Mają indywidualności i sta-
bilny skład, a na ławce mają ta-
kich piłkarzy, z których wielu gra-
łoby w innych klubach w pierw-
szych składach. Dwa lata temu 
Lechia grała o mistrzostwo, rok te-
mu o utrzymanie. Nie mnie to oce-
niać, ale mówiono, że  przez pe-
wien czas grała bez trenerów. Pio-
trek pokazał klasę. Jedno to 
szczęście, drugie to praca. Czeka 
nas ciężki bój z rywalem, który jest 
na fali, musimy czymś zaskoczyć 
Lechię, by się do niej dobrać i wy-
grać. ¹ 
 
Przypuszczalny skład: Pesković – Rapa, 
Helik, Dytiatjew, Siplak – Hanca, Gol, 
Hernandez, Dimun, Wdowiak – Cabrera.

Ekstraklasa piłkarska. Tylko zwycięstwo w dzisiejszym (godz. 18)  meczu z gdańszczanami 
zapewni Cracovii czwarte miejsce przed pasjonującą rywalizacją w grupie mistrzowskiej

Dobrać się do Lechii 
i walczyć o puchary

W pierwszym meczu w tym sezonie Cracovia uległa Lechii w Gdańsku 0:1. Teraz czas na rewanż
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Kubica wyprzedził kolegę  
z Williamsa i jest teraz 
przedostatni w stawce 

Formuła 1 
Robert Kubica przedostatni 
na treningach. Williams zrobił 
jednak w końcu postęp i zbliżył 
się do reszty stawki.

Robert Kubica

FO
T.

 W
IL

LI
AM

S 
RA

CI
N

G


