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Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚtP

Osoba na razie zwana babcią – (rzucając z przesadnym
rozmachem kartę na stół) –

STANISŁAWA ROGODY

Cztery piki skurczybyki

Członka Zarządu Dzielnicy VIII – Dębniki,
wieloletniego radnego dzielnicy.

Partner z wąsikiem (rzucając kartę) – Ciach w piach.
FOT. AP PHOTO/FRANKA BRUNS

Rodzinie
i Przyjaciołom Zmarłego
składam
szczere wyrazy współczucia.
W imieniu Radnych
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Steinbach nie szczędziła pochwał władzom węgierskim

Erika Steinbach
zaatakowała Polskę

Wbrew tradycji w tegorocznym
spotkaniu, które odbywa się
na cztery tygodnie przed wyborami do Bundestagu, nie wziął
udziału żaden wpływowy niemiecki polityk ani z koalicji rządowej CDU/CSU-FDP, ani też
zpartiiopozycyjnych.Prezydent
Joachim Gauck i kanclerz
Angela Merkel przekazali
uczestnikom obrad jedynie pisemne życzenia. Przemówienie
wygłosiłnatomiastwęgierskiminister ds. zasobów ludzkich
Zoltan Balog.
Steinbach podkreśliła, że
Węgry już w latach 90. rozpoczęły proces rozliczania się
z działań podjętych po wojnie
wobec wysiedlanych przymusowo Niemców. Przypomniała,
że w 1992 roku objęto wysiedlonych i ich spadkobierców
przepisami ustawy o zwrocie
własności. W 1995 roku władze
w Budapeszcie przeprosiły
za wysiedlenie, a rok później odsłoniły pomnik poświęcony niemieckim ofiarom.
Jako pierwszy kraj Węgry
ustanowiłyDzieńPamięci o Niemieckich Ofiarach Wysiedleń,
„bez żadnych nacisków z zewnątrz” – zaznaczyła Steinbach.
– Węgry należą do krajów UE
prowadzących wzorową politykę wobec mniejszości – podkreśliła szefowa BdV. – Nie uznajemyodpowiedzialnościzbiorowej
– powiedział ze swej strony
Balog. Steinbach pochwaliła też
Czechy, Rumunię i Serbię za gesty wobec deportowanych po
wojnie Niemców.
Za niezbyt optymistyczny
uznałanatomiastdotyczącyPolski raport komitetu ekspertów
Rady Europy z realizacji postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych odnoszący się
do wspierania mniejszości niemieckiej. – Niestety, wyraźnie
widać, że pomimo spełnienia
niektórych zobowiązań wPolsce
nadal istnieją liczne poważne
braki – powiedziała Steinbach.

Szefowa BdV wezwała niemiecki rząd do bardziej zdecydowanych działań w celu skłonienia
strony polskiej do wypełnienia
zobowiązań.Jejapelzostałprzyjęty oklaskami.
JakpodkreśliłaSteinbach,językniemieckibyłwPolsceprzez
całe dziesięciolecia zakazany
i obecnie należy jego naukę
wspierać. – Nie wolno pozwolić
na to, by obecna sytuacja trwała nadal – powiedziała.
Steinbach wyraziła zadowolenie z powodu rozpoczęcia
wczerwcubudowymuzeumwysiedleńwBerlinie.Jakpodkreśliła, to założona przez nią Fundacja „Centrum przeciwko Wypę-

Obchody Dnia
Stron Ojczystych
odbywały się
na miesiąc
przed wyborami
do Bundestagu
dzeniom” zainicjowała dyskusję
na temat takiej placówki.
Steinbach ponowiła postulat
ustanowieniawNiemczechdnia
pamięci o ofiarach przymusowych wysiedleń.
Steinbach przypomniała, że
w pierwszych powojennych latach RFN to SPD wspierała interesywysiedlonych.Todziękinim
uchwalono Federalną Ustawę
o Wypędzonych w 1953 roku.
–ChciałabymprzypomniećSPD
otamtymzaangażowaniu,z którego niewiele pozostało – zauważyłaSteinbach.Drogiziomkostw
i SPD rozeszły się po przejęciu
władzyprzezWilly’egoBrandta
w 1969 roku. Jego polityka porozumienia z Polską i uznanie
wimieniuRFNgranicynaOdrze
i Nysie wywołały gwałtowne
protesty związków przesiedleńców.
W posłaniu do uczestników
Dnia Stron Ojczystych prezydent Gauck napisał, że utrata
małej ojczyzny należy do najstraszniejszych wydarzeń, jakie
mogą przytrafić się człowiekowi. Podziękował też wschodnim
i południowo-wschodnim sąsiadom Niemiec za odbudowanie
zniszczonychpomnikówniemieckiej historii.
MICHAŁ POMORSKI, (PAP)

FOT. ARCHIWUM

NIEMCY. Przewodnicząca
ZwiązkuWypędzonych(BdV)Erika
Steinbachpochwaliławsobotę
podczasobchodówDniaStronOjczystychwBerlinieWęgryzagestypodadresemniemieckichofiar
wysiedleń.Polskęzganiłazaniewystarczającewspieraniemniejszościniemieckiej.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w wieku 73 lat
odszedł na wieczny spoczynek

AutorprosiAutoraopozwolenieużywaniafrazy„Czterypikiskurczybyki”

Ś+P

ak rozpoczyna się arcydzieło światowej dramaturgii
„Tango” Sławomira Mrożka. Miałem przyjemność rozmawiać z Mistrzem na temat karcianych wątków obecnych
w tej sztuce. Uzyskałem osobistą zgodę na używanie cytatu
„Cztery piki skurczybyki” i wykorzystywałem to, zarówno pisząc do gazety „Czas Krakowski”, a obecnie kontynuuję to
w „Dzienniku Polskim”. Mistrz oświadczył, że „Cztery piki skurczybyki” zasłyszał gdzieś w towarzystwie karcianym i z tego tytułu nie rości sobie najmniejszych pretensji dotyczących praw
autorskich. Natomiast dalsze: „Ciach w piach” oraz „Ryp w pip”
są już jego autorstwa i jako takie chronione są prawem. Trójka:
Edek (niezapomniany Jerzy Bińczycki), Eugenia (Celina
Niedźwiecka) i Eugeniusz (Tadeusz Wesołowski), grała najwyraźniej w brydża z dziadkiem (?) – to taka ułomna forma brydża
występująca w przypadku braku czwartego. Oprócz tego
„tangowe” towarzystwo nie stroniło od pokerka, chociaż jak wynika z treści sztuki gra w brydża uznawana była za szlachetniejszą. Artur (Jan Nowicki) tymi słowy zwraca się do grających:
No pewnie Was oczywiście nie razi to starcze rozwydrzenie. Ale kiedyś była czcigodną, szanująca się babcią. A teraz
co? Poker z Edkiem!
Edek – O, przepraszam czasem gramy też w brydżyka.
Artur – Ja nie do ciebie mówię, ty, plebsie
Stomil (Kazimierz Fabisiak) – Każdy ma prawo wyboru,
z kim i w co. Starsze osoby także.
Trzykrotnie byłem na niezapomnianej inscenizacji „Tanga”
w Starym Teatrze – ostatnie grane było po raz trzechsetny. A firmowe „Cztery piki skurczybyki” – przewijają się w niniejszej rubryce nieprzypadkowo dość często.
Mój partner z początków lat 70. – Andrzej Marczykiewicz –
udowodnił w poniższym rozdaniu, że realizacja kontraktu cztery pik, z pomocą „skrzydłowych” zamienia niemożliwe w możliwe. Licytacja:
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Członek Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Rada i Zarząd
Dzielnicy VIII Dębniki

2979594/00

Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy,
że w dniu 23 sierpnia 2013 r. zmarła
ŚtP

DANUTA BYRCZEK
emerytowany Pedagog
Akademii Muzycznej w Krakowie,
adiunkt z II stopniem kwalifikacji,
związana z Katedrą Muzyki Współczesnej
i Jazzu Wydziału Instrumentalnego.
W osobie Zmarłej społeczność akademicka
utraciła wspaniałego Człowieka,
całkowicie oddanego Uczelni nauczyciela
i wychowawcę wielu pokoleń muzyków.
Odznaczona w 2008 r. Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.

Najbliższej Rodzinie
składamy
wyrazy głębokiego współczucia.
Rektor, Senat i Społeczność
Akademii Muzycznej w Krakowie

2336767/00

Odpowiedź Jawienia po Staymanie – oznaczała obie starsze
czwórki. Marczykiewicz, kierując się wysokością posiadanych
blotek, wybrał piki jako kolor atutowy. Na widne karty kontrakt
jest nie do wygrania, ale po wiście W: as, król i blotka trefl, Andrzej przebił atutem i zagrał trzy razy karo, sugerując, że ma jakąś pilna wyrzutkę (nie wiadomo czego?). E – trzecie karo przebił
dwójka pik, Andrzej nadbił i do oddania pozostała tylko lewa kierowa. Używając modnego wtedy powiedzenia: „Mrożek by tego
nie wymyślił” – Andrzej zapisał sobie popartyjną końcówkę.
PS. „Nie grają, bo zagrają. Jakby grali, toby nie mogli zagrać”
– Sławomir Mrożek „Zabawa”.

W serwisie internetowym

www.wspomnijbliskich.pl
publikujemy:
nekrologi, kondolencje, wspomnienia,
które ukazały się w „Dzienniku Polskim“

