JAK SZKODZIMY NATURZE?

WYCINANIE DRZEW
Lasy nie bez przyczyny nazywamy
zielonymi płucami Ziemi. Człowiek
jednak coraz bardziej niszczy te płuca, wycinając drzewa. Kiedyś były one
traktowane jako łącznik między człowiekiem a gwiazdami, dziś patrzy się
na nie pod kątem użyteczności. Powody niszczenia są różne. „Dobro drzewa” – jest zaatakowane przez korniki,
więc lepiej je wyciąć. Zagrożenie dla
człowieka – stare, spróchniałe drzewo
może się zwalić na kogoś lub na auto.
Chęć zysku – drewno ma przecież
konkretną wartość finansową. Potrzeba zdobycia opału. Budowanie różnego typu obiektów (hotele, centra handlowe i in.). Rolnictwo – pod uprawę
ziemi lub pastwiska potrzeba sporej
ilości gruntu, więc najłatwiej je zdobyć wycinając część lasu. Ocenia się,
że każdego roku znika z powierzchni
naszej planety 12-15 mln hektarów
lasu. Średnie zużycie drewna wynosi
około 3,4 mln metrów sześciennych
rocznie. 55 % pochodzi z drzew liściastych, pozostałe 45 % z iglastych. Niemal połowa z tego służy jako paliwo
w przemyśle. Niestety niezależnie od
motywacji wycinanie drzew, szczególnie na masową skalę, ma bardzo negatywne skutki dla środowiska. Jakie
to skutki?

- zmniejszenie bioróżnorodności.
Wiele gatunków roślin i zwierząt nie
ma możliwości przetrwać bez lasu. Są
więc skrajnie zagrożone wyginięciem.
Znikają też gatunki, których człowiek
nie zdążył poznać. Szczególny problem dotyczy szybko kurczących się
wskutek działalności człowieka lasów
tropikalnych. Zajmują one wprawdzie 6 % powierzchni Ziemi, lecz jest
to prawie połowa wszystkich istniejących lasów, poza tym żyje w nich
około 80 % gatunków roślin i zwierząt! Przykładem mogą być orangutany żyjące na Borneo i Sumatrze.
100 lat temu żyło tam około 230 tysięcy orangutanów. Dziś na Borneo
przetrwało 55 tysięcy osobników,
natomiast na Sumatrze zaledwie 7,5
tysiąca. W Ameryce Północnej wyginął dzięcioł wielkodzioby. Jego naturalnym środowiskiem były bowiem
pierwotne lasy liściaste, które zostały
przetrzebione przez człowieka. Z klimatów bliższych nam – żubr kiedyś
występował powszechnie w całej Europie. Dziś przetrwał jedynie w Puszczy Białowieskiej. Poza tym – wśród
roślin, które nie zdołano poznać,
a zginęły wskutek wylesiania, mogły
się też znajdować gatunki lecznicze,
pomagające na różne choroby trapią-

„21 MOSTÓW”
Podczas włamania do ekskluzywnej nowojorskiej restauracji należącej do mafii zamordowanych zostaje
ośmiu policjantów. Sprawcy uciekają z kilkudziesięcioma kilogramami
kokainy. Śledztwo prowadzi detektyw Andrew Davis (Chadwick Bosman), znany z tego, że nie ma litości
dla przestępców. Z rozkazu władz
Manhattan na całą noc zostaje odcięty od stałego lądu. Wszystkie mosty i tunele zostają zamknięte. W tej
sytuacji ujęcie zabójców wydaje się
tylko kwestią czasu. Wkrótce okazuje się jednak, że są w mieście wpływowi ludzie, którym bardzo zależy
na tym, by uciekinierzy nie trafili w
ręce policji.

„KOLOR
Z PRZESTWORZY”

Ekranizacja opowiadania mistrza
literackiej grozy H.P. Lovecrafta.
Rodzina Gardnerów odziedziczyła niewielką posiadłość niedaleko
Arkham w Massachusetts i zdecydowała się porzucić życie w mieście
na rzecz wiejskich uroków i wyzwań.
Będący głową rodu Nathan (Nicolas
Cage) próbuje swoich sił w ogrodnictwie, ale póki co jego wysiłki przy-

ce ludzkość. Szczególnie dotyczy to
wspomnianych lasów tropikalnych,
skąd nieraz tubylcy czerpali medykamenty wykorzystywane w lecznictwie
ludowym. Na Hawajach z kolei, jak
się szacuje, w ciągu ostatnich 3 wieków zniknęło bezpowrotnie przynajmniej 300 gatunków roślin.
- zaburzenia gospodarki wodnej. Po pierwsze, ilość opadów na
terenach pozbawionych drzew jest
znacząco mniejsza niż na obszarach
leśnych. Naukowcy wyliczyli, że przy
obecnym tempie wylesiania Amazonii do 2050 r. ilość opadów zmniejszy
się tam w porze deszczowej o 12 %,
natomiast w porze suchej o 21 %. Po
drugie, na gruntach pozbawionych
drzew woda spływa swobodnie. Na
swojej drodze nie natrafia na żadne
przeszkody, porywa też za sobą grudki ziemi. Powoduje to pustynnienie
terenów oraz spore zagrożenie powodziowe dla wylesianych krajów.
Przykładem państwa, które regularnie zmaga się z powodowanymi
przez zanik lasów powodziami, jest
Bangladesz. Pustynią (mokrą – nie
wszystkie tereny pustynne są suche!)
stała się z kolei część Szkocji.
- zaburzenie proporcji tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu. Hektar
lasu produkuje dziesięciokrotnie więcej tlenu niż taka sama powierzchnia
gospodarstwa rolnego. Poza tym pochłania rocznie niemal 250 ton dwutlenku węgla. Naukowcy obliczyli, że
obecnie w atmosferze jest 30 % więcej CO2 niż przed rewolucją przemysłową, kiedy to zaczęła się wycinka

PREMIERY VOD
noszą mizerne rezultaty. Wszystko
zmienia się pewnego wieczoru, gdy
na farmie rozbija się niewielki, emanujący fioletowo-różowym światłem
meteoryt. Wkrótce okazuje się, że
Gardenowie muszą stawić czoła niewyjaśnionym zjawiskom.

„MROCZNE WODY”

Mecenas Robert Bilott (Mark
Ruffalo) pracuje w kancelarii obsługującej wiodące amerykańskie
korporacje. Gdy przyjeżdża rodzinne strony, lokalni farmerzy zwracają się do niego z prośbą o pomoc
w uzyskaniu odszkodowania za
pomór krów. Badając ich sprawę,
odkrywa mroczny sekret, który łączy rosnącą liczbę niewyjaśnionych
zgonów z jednym z największych
koncernów chemicznych na świecie. W procesie, który zamierza
wytoczyć, stawia na szali swoją karierę, rodzinę, a nawet życie, byle
tylko ujawnić przerażającą prawdę.

Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia
jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc fi nansową od państwa Krasuckich (Danuta
Stenka, Jacek Koman), rodziców
Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy
oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie
i życzliwość swoich dobroczyńców.
Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od dziewczyny, w której
skrycie podkochuje się od lat, planuje zemstę na Krasuckich. Szansa
pojawia się, kiedy otrzymuje pracę
w agencji reklamowej, a wraz z nią
dostęp do najnowszych technologii
i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek
zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr).
Wkrótce plan internetowego hejtera

„NA NOŻE”
Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley (Christopher Plummer) zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości tuż
po 85-tych urodzinach. Śledztwo
prowadzi równie elegancki, co
dociekliwy detektyw Benoit Blanc
(Daniel Craig). Dzień przed fatalnym zejściem seniora rodu w
jego rezydencji odbyła się huczna
uroczystość z udziałem jego dość
szczególnej rodziny. Detektyw z
determinacją i wprawą przedziera
się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń
i finansowych oczekiwań.

„MIDWAY”

Superprodukcja mistrza wielkich filmowych widowisk Rolanda Emmericha. Wojna na Pacyfiku, której początek daje atak
Cesarskich Sił Powietrznych na
bazę Pearl Harbour, od począt-

zaczyna nabierać coraz realniejszych
kształtów, a droga do jego realizacji
wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.
„Hejter” to dość luźna kontynuacja nagrodzonego Srebrnymi Lwami,
wielkiego przeboju z 2011 r. Reżyser
Jan Komasa opowiadał: „Od dłuższego czasu chodził mi po głowie pomysł
opowieści o chłopaku, który, trochę

drzew na masową skalę. Największy
problem jest w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Naukowcy obliczyli,
że w ciągu najbliższych dziesięciu
lat wycinka samych lasów Amazonii
spowoduje zwiększenie emisji dwutlenku węgla do 96,9 miliardów ton.
W Polsce największy problem
zaczął się w 2017 r. Wtedy bowiem
weszła w życie ustawa zezwalająca
właścicielom posesji na wycinanie
drzew i krzewów uznanych za zbędne lub stanowiących przeszkodę
w zagospodarowaniu terenu. Zaczęło dochodzić do wycinania na
dużą skalę drzew całkowicie zdrowych i nie stanowiących zagrożenia dla ludzi, po prostu arbitralnie
uznanych za niepotrzebne. Działo
się to zarówno na terenach prywatnych, jak i gminnych. Szacuje się, że
straty wyniosły nawet kilka milionów drzew już w pierwszym kwartale obowiązywania wspomnianej
ustawy.
W niektórych krajach problemem
jest nie tylko legalna wycinka, ale też
tzw. kłusownictwo drzewne. Drewno ma określoną wartość pieniężną,
więc kłusownicy w celu nielegalnej
wycinki potrafię się zakraść nawet na
tereny rezerwatów przyrody!
Część ogołoconych wcześniej terenów zostaje ponownie zalesiona
– ludzie zaczynają rozumieć szkody.
Przywraca to wprawdzie drzewa, lecz
utraconej różnorodności biologicznej
nie można już odtworzyć. Poza tym
weźmy pod uwagę, jak długo las musi
rosnąć..
KALINA BELUCH
ku układa się po myśli japońskiego dowództwa. Duża część
amerykańskiej floty wojennej
ulega zniszczeniu, a dowództwo
nie potrafi odnaleźć się w nowej
sytuacji. Baza na Midway pełni
rolę ostatniego szańca obrony,
po przerwaniu którego Japonia
zapanuje niepodzielnie na oceanie. Żołnierze amerykańskiej
marynarki próbują powstrzymać
ekspansję Japończyków i odwrócić losy II Wojny Światowej.

„FUTRO Z MISIA”

Boss podhalańskiej mafii o ksywie Nerwowy (Olaf Lubaszenko)
jest wściekły. To akurat w jego
przypadku normalne, ale tym razem ma naprawdę dobry powód.
Jego ludzie podczas brawurowej
akcji ukradli z komisariatu w
Tczewie 120 kilogramów ziołowej
herbatki. W policyjnym magazynie miała być marihuana, ale ktoś
ubiegł zakopiańskich zakapiorów
i zwiał z towarem. Całej sprawie
bacznie przyglądają się agenci
Dzik (Cezary Pazura) i Żubr (Artur Diurman) z CBŚ, którzy podejrzewają przekręt na wojewódzką skalę.
(R)

u różnych ludzi gdzie indziej kończą
się marzenia czy godność. A to prowadzi do nieporozumień, które mogą
przerodzić się nawet w wojnę światową. Jeśli prześledzić historię Hitlera,
widać, że przeszedł podobną drogę,
a jego krzywda przerodziła się w hekatombę. Stąd historia przepełniona
współczesnym niepokojem, że ktoś
lub coś doprowadzi nagle do rozpadu, który zauważymy wtedy, gdy będzie za późno”.
Scenarzysta Mateusz Pacewicz
podkreślał: „Nasz fi lm ukazuje
współczesny świat w krzywym zwier-









Znicz olimpijski plonie w Tokio, ale igrzyska odbędą się w roku przyszłym. Zarówno gospodarz
zawodów Japonia jak i Międzynarodowy Komitet
Olimpijski długo upierały się przy tegorocznym terminie i dopiero pod presją światowej opinii publicznej
i sportowców zdecydowały się na jego zmianę. Przełożenia igrzysk domagały się m.in. komitety olimpijskie
z Polski, Brazylii, Kolumbii, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec. Natomiast Kanadyjczycy powiedzieli wprost, że
jeśli zawody odbędą się w tym roku, to bez udziału ich
reprezentacji. Podobne sygnały napłynęły z Australii,
Nowej Zelandii, Norwegii i innych krajów.
Zanosiło się więc na bojkot igrzysk, co byłoby całkiem uzasadnione, bo tak naprawdę nikt nie wie kiedy
świat pokona koronawirusa. W tej sytuacji premier
Japonii Shinzo Abe i przewodniczący MKOI Thomas
Bach nie mieli innego wyjścia jak tylko zmienić termin zawodów. Powiedzmy sobie szczerze, że gdyby
nie presja, organizatorzy zwlekaliby jeszcze z decyzja.
Co nie stawia MKOI i jej szefa w najlepszym świetle..
Zwlekanie, jakby oczekiwanie, że ktoś inny lub bieg
wydarzeń rozwiąże problem, to nie jest polityka godna najważniejszego w świecie zrzeszenia sportowego.

23 LIPCA
2021
Przełożenie igrzysk to piekielnie trudna decyzja,
gdyż trzeba wziąć pod uwagę interesy wszystkich
– gospodarzy, telewizji, sportowców, ale trzeba ją
było podjąć, bo alternatywy nie było. Wydaje się, że
ostatecznie do jej podjęcia przyczynił się amerykański komitet olimpijski, który przeprowadził test wśród
swoich zawodników. Spośród 1780 ankietowanych 93
proc. opowiedziało się za przełożeniem igrzysk, a 65
proc. oświadczyło, że epidemia poważnie wpłynęła na
ich proces treningowy. Rzecz jasna, że przełożenie terminu zawodów to zakłócenie normalnego toku przygotowań i rożnie przyjmowane jest przez sportowców
w zależności od stopnia przygotowań i wielu innych
uwarunkowań. To jednak konieczność, gdy w grę
wchodzi ochrona zdrowia sportowców, wszystkich
osób uczestniczących w igrzyskach oraz społeczności
międzynarodowej – jak głosi oświadczenie MKOI.
Organizatorzy wierzą, że w ciągu roku świat poradzi sobie z epidemią koronawirusa i ogłosili, że igrzyska rozpoczną się 23 lipca 2021 roku. Póki co nic
więcej nie wiadomo, bo teraz trzeba na nowo zaprogramować całą machinę organizacyjną. MKOI musi
porozumieć się z federacjami, które zaplanowały
w 2021 roku organizację mistrzostw świata w pływaniu i lekkoatletyce, a także organizatorami innych ważnych wydarzeń sportowych, by terminy nie
nakładały się na siebie. Ta zmiana rodzi określone
problemy dużym stacjom telewizyjnym relacjonującym na cały świat przebieg tych wydarzeń. Trzeba też
przeprowadzić wielką operację logistyczną związaną
z dojazdami i zakwaterowaniem kibiców z zagranicy,
którzy wykupili jedną trzecią olimpijskich biletów
z prawie 8 milionów całej puli.
Na organizację igrzysk Japonia wydała 26 mld
dolarów, prawie cztery razy więcej niż zakładał to
pierwotny budżet. Gospodarze liczyli na olimpijskie zyski, które teraz stanęły pod znakiem zapytania. Wiele firm, które zainwestowały w ten biznes,
może stanąć na skraju bankructwa.
MKOI trzykrotnie odwoływał igrzyska z powodu
światowych wojen, nigdy ich nie przekładał. Teraz
okazało się to konieczne.
KIBIC

dział mi o standardowych praktykach
niszczenia wizerunku fi rm i osób
prywatnych w sieci. Opierałem się
też na powieściach i scenariuszach.
W „Hejterze” można poczuć inspiracje „Wyznaniami hochsztaplera” Feliksa Krulla oraz „Buddenbrookami”
Tomasza Manna czy takimi fi lmami,
jak „Taksówkarz” Martina Scorsesego, „Wolny strzelec” Dana Gilroya
czy „Utalentowany pan Ripley” Anthony’ego Minghelli. Krótko mówiąc,
„Hejter” łączy analizę podziałów
klasowych i resentymentu charakteryzującego niektóre współczesne społeczeństwa ze studium tricksterskiej
manipulacji i makiawelizmu”.

„SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER”: SIŁA NIENAWIŚCI
jak w „Utalentowanym panu Ripleyu”,
przez swoje przesadne ambicje i trudne dzieciństwo staje się wirusem doprowadzającym do destrukcji bliskich
mu jednostek oraz grup społecznych
już zainfekowanych różnymi innymi
wirusami współczesności. W „Ukrytym” Hanekego zainspirował mnie
wątek wspólnej przeszłości różnych
osób. Tego, że dawne błędy mogą mieć
kolosalne znaczenie w przyszłości.
Nigdy nie wiemy, co może skrzywdzić
innych, różnią nas standardy krzywdy,

ciadle, portretuje niedaleką przyszłość, w której dochodzi do jeszcze
większego nasilenia się niepokojących zjawisk, obserwowanych aktualnie w Polsce i na świecie. Przeprowadziłem rozległą dokumentację takich
zjawisk jak buzz-marketing, mechanizmów czarnego PR, rozmaitych metod cyfrowej manipulacji politycznej.
Przeczytałem mnóstwo artykułów
z całego świata, przeprowadziłem
też wywiad z pracownikiem branży
buzz-marketingowej, który opowie-

Kino zawsze reagowało na przemiany społeczne i obyczajowe.
Między innymi z tego wynikał gigantyczny sukces „Jokera” Todda
Phillipsa, który opowiadał o rosnącej w przeciętnych obywatelach
wściekłości na władzę, media
i własną bezsilność. Wściekłości,
która w finale filmu przerodziła
się w anarchiczny krzyk. Producent Wojciech Kabarowski, który
od lat współpracuje z Jerzy Kapuścińskim, najpierw w telewizji

i Studiu Filmowym Kadr, a obecnie we wspólnie tworzonej firmie Naima Film, zauważa pewne
podobieństwo między „Jokerem”
a najnowszym filmem Jana Komasy: „Pracując nad naszym projektem,
nie widzieliśmy oczywiście „Jokera”,
koniec zdjęć wypadł u nas 22 grudnia
2018 r., a przez ostatni rok trwała wyczerpująca postprodukcja fi lmu. Ale
skojarzenia nasuwają się same. Jest
coś w tym, że fi lmy powstające równolegle w różnych częściach świata,
mimo że opowiadają inne historie,
dotykają podobnych tematów, skupiają się symptomach rodzącego się zła”.
Reżyser stwierdził: „„Sala samobójców. Hejter” to opowieść o tym,
że nigdy nie wiemy, co i kogo może
skrzywdzić oraz o tym, że często brakuje nam wrażliwości. To staje się
jeszcze bardziej przerażające, kiedy
uświadamiamy sobie, jak mały wpływ
mamy na własny świat. Tak jak ludzie
w 1939 r nie mogli zapanować nad
spadającymi na nich bombami, mimo
że osobiście nie zrobili nic, żeby do
tego doprowadzić”.
WIDZ







– słaby
 – średni
  – dobry
   – bardzo dobry
    – wybitny
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TO WAS ZAINTERESUJE!

TATA TASIEMKA POSTRACH WARSZAWY
Gdy w Stanach Zjednoczonych postrach siały gangi Ala Capone na terenie Warszawy
równie prężnie rozwijała się przestępczość zorganizowana pod wodzą Taty Tasiemki. Jej
szefem był Łukasz Siemiątkowski , który w 1906 roku uczestniczył w słynnej akcji odbicia
dziesięciu z Pawiaka, służył w wywiadzie Pierwszej Brygady. Jednak po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości stał się jednym z najgroźniejszych bandytów międzywojennej Warszawy, a jego badana porównywana była w chicagowską mafią.
Łukasz Siemiątkowski przyszedł na
świat w 1876 r. w Milanówku jako syn
cieśli. W wieku 17 lat zaczął pracę w
fabryce włókienniczej w Grodzisku Mazowieckim. Tam pierwszy raz zetknął
się z ideami socjalizmu i zaczął rozprowadzać nielegalną „bibułę” nakłaniającą
do niego masy robotnicze. W 1904 r.
przeprowadził się do Warszawy, gdzie
wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej,
przybierając pseudonim „Tasiemka”,
nawiązujący do jego pracy w stołecznej
fabryce pasmanteryjnej. Zaangażował
się też w działalność organizacji bojowej
PPS i uczestniczył w przygotowaniach
do uwolnienia dziesięciu działaczy przetrzymywanych przez władze carskie na
Pawiaku. Trafił do aresztu za wywrotową działalność, ale w 1911 r zwolniono
go z braku dowodów.
Gdy wybuchła I wojna światowa,
prowadził działania na rzecz niepodległości, zostając oficerem wywiadu I
Brygady. Jego pracę nadzorowała Konstancja Jaworowska ps. Jadwiga, jedna
z najbliższych współpracownic Józefa
Piłsudskiego. W 1918 r. Siemiątkowski
wziął udział w zamachu na Prymusiewicza, prowokatora władz zaborczych.,
który miał zostać zastrzelony w stolicy.
Plan się nie powiódł i wraz z towarzyszami osadzono go Cytadeli, a następnie w Modlinie. Sąd skazał ich na karę
śmierci, ale do egzekucji nie doszło. 11
listopada 1918 r. w Warszawie rozbrojono pozostałości niemieckich garnizonów, a więźniów uwolniono.
Siemiątkowski podjął pracę w strukturach PPS, kierując komitetem w
dzielnicy Powązki. W 1927 r. otrzymał mandat warszawskiego radnego,
a potem bez powodzenia kandydował
do Senatu. Po rozłamie w PPS skupił się wyłącznie na karierze radnego.
Wówczas poznał Leona Karpińskiego
zwanego „Pantaleonem”, rzezimieszka
słynącego z bezwzględności w egzekwowaniu długów. Zawarł z nim nieoficjalny układ, zgodnie z którym Karpiński
miał utworzyć gang działający pod
kontrolą Siemiątkowskiego, a ten zobowiązał się chronić bandytów dzięki
kontaktom z władzami.
Karpiński zebrał 13 swoich kolegów z półświatka, stając na ich czele.
Banda przejęła kontrolę nad „Karcelakiem”, największym warszawskim
targowiskiem. Co miesiąc wymuszano
od kupców płacenie haraczu. Odmowa kończyła się okaleczeniem, a próba
doniesienia do władz zwykle śmiercią

handlarza, skrzywdzeniem jego bliskich
i zagarnięciem wszystkiego ze sklepu
czy straganu. Z biegiem czasu bandyci
tak się rozzuchwalili, że gdy wyprawiano wesele, brali okup w wysokości 10
procent posagu. Nie przebierali w środkach, terroryzując wszystkich.

Tata Tasiemka.
Śledztwo ruszyło, gdy doniesienie o
przestępstwie złożył jeden z kupców, zastraszony do tego stopnia, że uciekł za
granicę po tym, gdy gangsterzy zmusili
go do tzw. „dintojry”, czyli mafijnego
sądu. W efekcie stołeczna prokuratura
oskarżyła 14 gangsterów o 44 wymuszenia i inne przestępstwa. Karpińskiego i
jego wspólników, w tym „Tasiemkę”,
zatrzymały specjalne oddziały policyjne.
Wszystkich zamknięto w dawnym carskim areszcie przy ulicy Rakowieckiej.
Jednak świadkowie, którzy zeznawali w
śledztwie i mieli odpowiadać przed sądem, po kolei ginęli w niewyjaśnionych
okolicznościach.
Opinię publiczną najbardziej zszokowało, że za wszystkim stał oficer wywiadu, działacz legionowy i niepodległościowy Siemiątkowski, który dzięki
swej pozycji dawał bandytom ochronę.
Gdy minister spraw wewnętrznych
Felicjan Sławoj Składkowski zgubił
portfel, policja nic nie mogła poradzić. Spotkał się więc w tajemnicy z
„Tasiemką”, który pomógł mu go odzyskać. Od tamtej pory był dłużnikiem
radnego, mającego też znajomości
wśród oficerów policji, prokuratorów
i ważnych urzędników. Siemiątkowski co jakiś czas wyświadczał komuś

OPOWIEŚCI Z GŁĘBIN
Morze Wieczności
Kolejny
biały żagiel
odpływa w
słońce złote
daleko
za horyzont,
gdzie nie ma
już tęsknoty.
Kącik poetycki Kaliny Beluch
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przysługę, a Składkowski pilnował, by
organy ścigania nie interesowały się
bandą z Karcelaka.
„Tasiemka” znał się także z Józefem
Łokietkiem, ówczesnym szefem Milicji
PPS w Warszawie, który nie raz uciekał
się do brutalnych działań. Nie wiadomo, jakie relacje łączyły Siemiątkowskiego ze służbami specjalnymi II RP.
W lipcu 1932 r., po trwającym kilka tygodni procesie, Siemiątkowkiego
skazano na 3 lata więzienia, a jego ludzi
na kary od 1 roku do 6 lat, a najwyższą otrzymał Karpiński. Wszyscy złożyli
apelację, ale Sąd Najwyższy jedynie „Tasiemce” obniżył wyrok do 2 lat z pozbawieniem praw publicznych i honorowych w tym samym okresie. Szef mafii
kary w całości nie odbył, gdyż 1 sierpnia
1935 r. prezydent Ignacy Mościcki ułaskawił go. Musiał mieć ważny powód,
by podjąć taką decyzję. Być może chodziło o działania bandy na rzecz tajnych
służb. Po wyjściu na wolność „Tasiemka” porzucił przestępczy proceder. W
1937 r. otrzymał Krzyż Niepodległości,
który odebrano mu w 1939 r. z powodu
zatajenia faktu skazania.
Po wybuchu II wojny światowej
zaangażował się w działalność w podziemiu, organizując m.in. skoki na
wagony z bronią na dworcach warszawskich. W 1942 r. został aresztowany przez Gestapo i osadzony na
Pawiaku. Stamtąd wywieziono go do
obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie zmarł w lutym 1944 r. na
tyfus. W drugiej połowie lat 30. kontrolę nad warszawskim podziemiem
przestępczym przejął Józef Łokietek,
który przebywał w jednej celi z Siemiątkowskim. Opuścił więzienie w
1935 r., gdy banda „Tasiemki” siedziała jeszcze za kratkami. Nie stracił
stopnia wojskowego podpułkownika
i utworzył nową bojówkę milicyjną
PPS. Posługiwał się nią jednak do
terroryzowania kupców i właścicieli
małych przedsiębiorstw z Karcelaka i
wymuszania od nich haraczy zamiast
do zaprowadzania porządku.
O działalności „Doktora Łokietka”,
bo takiego pseudonimu używał, mówiła
cała Warszawa. Powstała nawet piosenka „Bal na Gnojnej”, która nawiązywała
do burd z jego udziałem, a „Głos Stolicy” publikował o nim powieść w odcinkach. Nigdy więcej nie stanął przed
sądem., a nawet jeśli wszczęto przeciwko niemu dochodzenie, przerwał je wybuch wojny.
(R)

6 – 13 IV
BAR AN
(21 III – 20 IV)

WAGA
(23 IX – 22 X)

Trzymaj się za kieszeń i to nie tylko z powodu przedświątecznych zakupów, ale przede wszystkim – jak mówią
gwiazdy – nie pozwól amatorowi cudzego dobra sięgać do Twojej kieszeni.
Pamiętaj, okazja czyni złodzieja, a ruch
przedświąteczny temu sprzyja. Ponadto
nie jutro, a jeszcze dzisiaj ustal, co należy do obowiązków każdego domownika.

Masz w głowie tyle planów na czas
świąt i po świętach, że przy najlepszej
woli i mnóstwie czasu z trudem udałoby Ci się je zrealizować. Trzeba już
teraz zrobić korektę, by później nie
być zaskoczonym i rozczarowanym.
Z przyjaciółmi umów się na konkretne dni, bo przed świętami też trzeba to
i owo załatwić.

BYK
(21 IV – 21 V)

SKORPION
(23 X – 21 XI)

Najbliższy okres spędzisz na krzątaninie przedświątecznej i będziesz bardziej
zmęczony niż zwykle. To nie będzie
jeszcze powód, by wybuchać o byle co.
Sedno tkwi w tym, że wszystko chcesz
zrobić sam, a przecież możesz obowiązki podzielić. Ponadto budżet domowy
nadszarpniesz więcej niż się spodziewałeś, ale bankructwo Ci nie grozi.

Mimo świątecznych rozmów i nastrojów, jakieś spotkanie nieco odbiegające od innych, dostarczy Ci radości
i wzruszeń. Właśnie w tym momencie
okazana przychylność będzie Ci bardzo potrzebna. Pozostałe sprawy w tej
sytuacji okażą się mniej ważne. Twoje marzenia o wielkim wypoczynku
w czasie świąt nie spełnią się.

BLIŹNIĘTA
(22 V – 21 VI)

STR ZELEC
(22 XI – 20 XII)

Zbliżające się dni będą pełne wysiłku, by załatwić wszystko, co spadnie
teraz na Twoją głowę, a nie będzie tego
wcale tak mało. Później atmosfera się
uspokoi i znajdziesz życzliwą przystań
w domu wśród bliskich. Jeśli posłuchać
gwiazd, to właśnie tylko grono rodzinne, żądne dodatkowego spotkania – to
najlepsze świąteczne rozwiązanie.

Uwaga – w najbardziej nieoczekiwanym momencie, może przy wielkanocnym stole, wytworzy się nagle atmosfera bliska wybuchowej. Zrób wszystko,
by do wybuchu nie dopuścić. Po pierwsze – kto to widział aby kłócić się podczas świąt, a poza tym mogą wyniknąć
z tego przykre konsekwencje, trudne
do naprawienia.

R AK
(22 VI – 22 VII)

KOZIOROŻEC
(21 XII – 20 I)

Plany na najbliższe dni nie tylko są
bogate, ale i bardzo wyczerpujące – tak
siły, jak i kieszeń. Zastanów się czy
rzeczywiście wszystkie te zamierzenia
trzeba koniecznie spełnić teraz i na raz?
Ważniejszy Twój spokój, który udzieli
się najbliższemu otoczeniu. Wpłynie to
na doskonały nastrój, w którym zasiądziecie do wielkanocnego stołu.

Twoje świąteczne plany są trochę
inne od reszty rodziny. Warto przygotować ją już teraz, by ewentualny
czas na perswazję był dłuższy. Zrób to
spokojnie. Może tak powoli przygotowywani bliscy oswoją się z tą myślą, że
się wyłamujesz od starych, przyjętych
dotąd zwyczajów... A może Ty zrewidujesz swoje plany?

LEW
(23 VII – 22 VIII)

WODNIK
(21 I – 20 II)

Atmosfera najbliższych dni będzie
dość monotonna, dopiero później nieco
się ożywi z powodu zajęć, które przebiegać będą już trochę w świątecznym
nastroju i tempie. Będzie też niejedna
okazja dowiedzenia się czegoś nowego
o dawno niewidzianych przyjaciołach
i poruszenia tematów zapomnianych na
co dzień.

Pomyśl, że całą tę krzątaninę wkrótce będziesz miał z głowy i zaraz poprawi Ci się humor i samopoczucie.
Jakieś towarzyskie spotkanie w dni
świąteczne zapowiada się nadzwyczaj
atrakcyjnie, a atmosfera rodzinna
będzie na pewno na miarę oczekiwań
Twoich skołatanych nerwów. Jedynie
co, to uważaj na żołądek...

PANNA
(23 VIII – 22 IX)

RYBY
(21 II – 20 III)

Mimo że święta blisko, trzeba będzie
– wśród natłoku obowiązków – znaleźć
czas na sprawę, która wymagać będzie
natychmiastowego działania i przemyślanej decyzji. Nie powinieneś być
zaskoczony, bowiem jest Ci ona znana
od dawna, ale ciągle ją odkładałeś, że
jeszcze czas. Teraz już odłożyć jej nie
można.

Zawsze lubiłeś atmosferę świąt,
a w tym roku –jak mówią gwiazdy –
zapowiadają się one udanie. Będą zatem sympatyczne dni w doborowym
gronie i przy suto zastawionym stole,
wspaniałe rozmowy z bliskimi ludźmi
i prawdziwie świąteczna atmosfera
w domu. Po świętach wrócisz do pracy
radosny i wypoczęty.
K AMA

7
POZIOMO:
1. państwo w Azji, 4. anglosaska jednostka długości, 7. dawna broń
sieczna, 9. umiłowana córa Zeusa, 11. okres godowy ryb, 13. inspiruje artystę, 14. prawy dopływ Dunaju, 15. na pięciolinii, 16. słodkowodna ryba,
18. izraelski wywiad, 21. krajan, 23. mieszkanie, 25. rachunek bankowy,
26. dychawica.
PIONOWO:
1. materiał budowlany, 2. brat Lecha, 3. korab Noego, 4. afekt,
5. okrzyk podczas corridy, 6. męczennica z Katanii, 8. chilijska pustynia,
10. trąba powietrzna, 12. rodzaj zagadki, 15. używa akwalungu, 17. kubański taniec, 19. otwór w ścianie, 20. ptak wodny, 22. wpada do Morza
Azowskiego, 24. masa uszczelniająca.
(R)

Ogólny widok klasztoru oo. Bernardynów.

Aktorzy pasyjnego misterium.

Tłumy wiernych oblegają świątynię.

SANKTUARIUM MARYJNE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

UKOCHANE MIEJSCE POLSKIEGO PAPIEŻA

Tymczasem w świątyni trwa prawdziwy targ.

Jezus w drodze do Jerozolimy.

Ze względu na pandemię koronawirusa takie wydarzenie pasyjne w tym roku nie mogło mieć miejsca. Przypominamy więc jedną z naszych relacji z ukochanego przez Św. Jana Pawła II miejsca w 15.
rocznicę jego śmierci i 100. rocznicę urodzin. Przez cały Wielki Tydzień w Sanktuarium Maryjnym
w Zebrzydowicach na Drodze Krzyżowej wiodącej przez lesiste stoki wokół kościoła Matki Boskiej
Anielskiej i klasztoru oo. Bernardynów odbywało się widowisko pasyjne z udziałem tłumów wiernych.
Chrystus w poszczególne dni, tak jak to mówi Ewangelia, od pojmania poprzez osądzenie, całą mękę,
aż po zmartwychwstanie był wśród tych, którzy z różnych stron kraju przybywali na Kalwarię.

Jezus karci kupców na znieważenie miejsca modlitwy…

ru. Plany wykonał
włoski
architekt
jezuita Jan Maria
Bernardoni, a budowę
rozpoczęto
w 1604 roku.
W 1605 roku
Mikołaj
Zebrzydowski powziął zamiar odtworzenia
miejsc związanych
z męką Chrystusa
w Zebrzydowicach
mając za podstawę
książkę Christiana
A ndr ychomiusza
opisującą dokładnie jak wyglądała
Jerozolima w tamtych czasach. Mi-

Zdjęcia: Przemysław Szwagierczak

Żywi, stosownie ucharakteryzowani aktorzy rekrutujący się
spośród zakonników i mieszkańców miasteczka, ubrani w egzotyczne szaty, krzyż, śmigające
pejcze oprawców, mozolna droga na Golgotę, wielki trud i pot
wiernie odtwarzają obrazy przekazane w Ewangelii. Tylko widzowie tego aktu są inni, to pielgrzymi w śpiewie i modłach bolejący
nad męką Chrystusa.
Kalwaria Zebrzydowska była
miejscem ukochanym szczególnie przez papieża św. Jana Pawła II, pochodzącego z pobliskich
przecież Wadowic. Tu w latach
dzieciństwa, młodości i kapłańskiej posługi szukał duchowej
siły i wsparcia. Odwiedzał więc
to miejsce podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny. Bo jest to
miejsce szczególne na mapie polskiego chrystianizmu.
Historia kalwaryjskiego sanktuarium liczy sobie już ponad 400
lat. W roku 1600 marszałek wielki koronny i wojewoda krakowski
Mikołaj Zebrzydowski postanowił na górze Żarek wybudować kaplicę Świętego Krzyża na
wzór świątyni Golgoty w Jerozolimie. Budowę ukończono w rok
później. Fundator zadecydował
wkrótce, że zbudowana zostanie
także obok kaplica Grobu Chrystusa oraz mały klasztor dla oo.
Bernardynów mających opiekować się kaplicami.
2 sierpnia 1603 roku w święto
Matki Boskiej Anielskiej uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła i klaszto-

kołaj Zebrzydowski będący wówczas w ostrym sporze z królem
Zygmuntem III Wazą jako przywódca rokoszu szlachty przeciwstawiającej się dążeniu dworu
do wzmocnienia władzy królewskiej był osobiście zaangażowany
w dokładne odtworzenie świętych
miejsc z Jerozolimy na krakowskiej ziemi. W latach 1604–1609
wybudowany został więc kościół
i część klasztoru. W latach 1605–
1611 powstał Ratusz Piłata, Grób
Pana Jezusa, Ogrojec, Pojmanie,
Pałac Annasza, Kaifasza wraz
z podziemną kaplicą – Piwnicą,
Pałac Heroda. Następnie budowano kaplice Grobu Matki Bożej
a z pewnym opóźnieniem kaplice
Płaczu, Drugiego Upadku, św.
Rafała. W lesie ponad kościołem Ukrzyżowania wzniesiono
pustelnicę Pięciu Braci Polaków
i kaplicę poświęconą Marii Magdalenie.
Po śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego jego dzieło kontynuował syn Jan, który w latach
1623–1641 wybudował 5 kaplic
pasyjnych i osiem maryjnych.

Wnuk fundatora Michał rozbudował klasztor od strony północnej
i zbudował kaplicę dla cudownego obrazu Matki Bożej.
Córka Michała Zebrzydowskiego wyszła za mąż za Karola Czartoryskiego więc kiedy
zmarł ojciec opieka nad sanktuarium przeszła na rodzinę Czartoryskich. Kolejną fundatorką
była druga żona Czartoryskiego
Magdalena z Konopackich, której Kalwaria w głównej mierze
zawdzięcza wspaniałą barokową
bazylikę Matki Bożej Anielskiej.
Na tym dziele kończą się czasy
wielkich fundatorów. Odtąd rozbudowa sanktuarium odbywa się
dzięki drobnym zapisom szlachty i duchowieństwa oraz ofiarom
wiernych. Dzięki nim w 1687 roku
wzniesiono kaplice św. Antoniego i Niepokalanego Poczęcia.
Wielce zasłużonym dla zebrzydowickiego sanktuarium był o.
Gaudenty Thynel, pełniący obowiązki gwardiana przez blisko 40
lat. O. Letus Mosler jako przełożony w latach 1843–1858 podjął
decyzję o przebudowie dachów na
kościele i klasztorze, poszerzeniu
placu przed kościołem głównym,
który nazwano Placem Rajskim.
Na początku XIX wieku klasztor
powiększono, dobudowując doń
drugie piętro.
Droga Krzyżowa ma sześć kilometrów i stacje męki Chrystusa,
które przypominają wydarzenia
sprzed ponad 2 tysięcy lat. Tu
rozgrywa się co roku widowisko
pasyjne z udziałem pielgrzymów,
z których ogromna część przybywa tu nie zważając na niepogodę,
deszcz, śnieg, błoto, bo ufają, że
udział w nim zbliża ich do zmartwychwstania, do nieba. Dzięki
nim spektakl teatralny zmienia
oblicze, nabiera naturalności,
staje się wielką modlitwą błagalną zgromadzonego ludu bożego
pragnącego śladem Chrystusa
zmartwychwstania i zbawienia. Ta
modlitwa trwa już w Kalwarii Zebrzydowskiej cztery wieki. Przemijają kolejne pokolenia a ona
trwa, ukazując jak wielka jest potrzeba wiary, że jest coś jeszcze po
drugiej stronie życia. 
(S)

…wypuszcza z klatki gołębie i wypędza handlarzy wraz ze zwierzętami.

