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Świat

T
akrozpoczyna się arcydzieło światowej dramaturgii
„Tango”SławomiraMrożka.Miałemprzyjemność rozma-
wiać zMistrzemna tematkarcianychwątkówobecnych

wtej sztuce.Uzyskałemosobistą zgodęnaużywanie cytatu
„Czterypiki skurczybyki” iwykorzystywałem to, zarównopi-
szącdogazety „CzasKrakowski”, a obecniekontynuuję to
w„DziennikuPolskim”.Mistrz oświadczył, że „Czterypiki skur-
czybyki” zasłyszał gdzieśw towarzystwiekarcianym i z tego ty-
tułunie rości sobienajmniejszychpretensji dotyczącychpraw
autorskich.Natomiast dalsze: „Ciachwpiach” oraz „Rypwpip”
są już jegoautorstwa i jako takie chronione sąprawem.Trójka:
Edek (niezapomnianyJerzyBińczycki), Eugenia (Celina
Niedźwiecka) iEugeniusz (TadeuszWesołowski), grałanajwy-
raźniejwbrydża zdziadkiem (?) – to takaułomna formabrydża
występującawprzypadkubrakuczwartego.Oprócz tego
„tangowe” towarzystwonie stroniło odpokerka, chociaż jakwy-
nika z treści sztuki grawbrydżauznawanabyła za szlachetniej-
szą.Artur (JanNowicki) tymi słowyzwraca się dogrających:
NopewnieWasoczywiścienie razi to starcze rozwydrze-

nie.Ale kiedyśbyła czcigodną, szanująca się babcią.A teraz
co?Poker zEdkiem!
Edek –O, przepraszamczasemgramy teżwbrydżyka.
Artur –Janiedo ciebiemówię, ty, plebsie
Stomil (KazimierzFabisiak) –Każdymaprawowyboru,

z kim iwco. Starsze osoby także.
Trzykrotnie byłemnaniezapomnianej inscenizacji „Tanga”

wStarymTeatrze – ostatnie granebyłopo raz trzechsetny.A fir-
mowe„Czterypiki skurczybyki” – przewijają sięwniniejszej ru-
brycenieprzypadkowodość często.
Mój partner zpoczątków lat 70. –AndrzejMarczykiewicz –

udowodniłwponiższymrozdaniu, że realizacjakontraktu czte-
rypik, z pomocą „skrzydłowych” zamienianiemożliwewmożli-
we. Licytacja:
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Jawień Marczykiewicz
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3trefl 4pik

OdpowiedźJawieniapoStaymanie –oznaczałaobie starsze
czwórki.Marczykiewicz, kierując sięwysokościąposiadanych
blotek,wybrał piki jakokoloratutowy.Nawidnekartykontrakt
jestniedowygrania, alepowiścieW:as, król i blotka trefl,An-
drzej przebił atutem izagrał trzy razykaro, sugerując, żema ja-
kąśpilnawyrzutkę (niewiadomoczego?).E– trzeciekaroprzebił
dwójkapik,Andrzejnadbił i dooddaniapozostała tylko lewakie-
rowa.Używającmodnegowtedypowiedzenia: „Mrożekby tego
niewymyślił” –Andrzej zapisał sobiepopartyjnąkońcówkę.
PS. „Nie grają, bo zagrają. Jakbygrali, tobyniemogli zagrać”

–SławomirMrożek „Zabawa”.
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F
O
T
.A
R
C
H
IW
U
M

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

Partner z wąsikiem (rzucając kartę) – Ciach w piach.

Wbrewtradycjiwtegorocznym
spotkaniu, które odbywa się
naczterytygodnieprzedwybo-
rami do Bundestagu, nie wziął
udziału żaden wpływowy nie-
mieckipolitykanizkoalicji rzą-
dowej CDU/CSU-FDP, ani też
zpartiiopozycyjnych.Prezydent
Joachim Gauck i kanclerz
Angela Merkel przekazali
uczestnikom obrad jedynie pi-
semneżyczenia.Przemówienie
wygłosiłnatomiastwęgierskimi-
nister ds. zasobów ludzkich
ZoltanBalog.
Steinbach podkreśliła, że

Węgry już w latach 90. rozpo-
częły proces rozliczania się
z działań podjętych po wojnie
wobec wysiedlanych przymu-
sowoNiemców. Przypomniała,
że w 1992 roku objęto wysied-
lonych i ich spadkobierców
przepisami ustawy o zwrocie
własności.W1995rokuwładze
w Budapeszcie przeprosiły
zawysiedlenie,arokpóźniejod-
słoniłypomnikpoświęconynie-
mieckimofiarom.
Jako pierwszy kraj Węgry

ustanowiłyDzieńPamięcioNie-
mieckich OfiarachWysiedleń,
„bez żadnych nacisków z zew-
nątrz” – zaznaczyła Steinbach.
–Węgry należą do krajów UE
prowadzącychwzorową polity-
kęwobecmniejszości – podkre-
śliłaszefowaBdV.–Nieuznaje-
myodpowiedzialnościzbiorowej
– powiedział ze swej strony
Balog.Steinbachpochwaliłateż
Czechy,RumunięiSerbięzage-
sty wobec deportowanych po
wojnieNiemców.
Za niezbyt optymistyczny

uznałanatomiastdotyczącyPol-
ski raport komitetu ekspertów
RadyEuropy z realizacji posta-
nowień Europejskiej Karty Ję-
zykówRegionalnych lubMniej-
szościowych odnoszący się
do wspierania mniejszości nie-
mieckiej. – Niestety, wyraźnie
widać, że pomimo spełnienia
niektórychzobowiązańwPolsce
nadal istnieją liczne poważne
braki – powiedziała Steinbach.

SzefowaBdVwezwałaniemiec-
ki rząd do bardziej zdecydowa-
nych działań w celu skłonienia
strony polskiej do wypełnienia
zobowiązań.Jejapelzostałprzy-
jętyoklaskami.
JakpodkreśliłaSteinbach,ję-

zykniemieckibyłwPolsceprzez
całe dziesięciolecia zakazany
i obecnie należy jego naukę
wspierać. –Nie wolno pozwolić
na to, by obecna sytuacja trwa-
łanadal –powiedziała.
Steinbachwyraziła zadowo-

lenie z powodu rozpoczęcia
wczerwcubudowymuzeumwy-
siedleńwBerlinie.Jakpodkreśli-
ła, tozałożonaprzezniąFunda-
cja„CentrumprzeciwkoWypę-

dzeniom”zainicjowaładyskusję
na temat takiej placówki.
Steinbachponowiłapostulat

ustanowieniawNiemczechdnia
pamięci o ofiarach przymuso-
wychwysiedleń.
Steinbach przypomniała, że

w pierwszych powojennych la-
tachRFNtoSPDwspierałainte-
resywysiedlonych.Todziękinim
uchwalono Federalną Ustawę
o Wypędzonych w 1953 roku.
–ChciałabymprzypomniećSPD
otamtymzaangażowaniu,zktó-
regoniewielepozostało–zauwa-
żyłaSteinbach.Drogiziomkostw
i SPD rozeszły się po przejęciu
władzyprzezWilly’egoBrandta
w1969roku.Jegopolitykaporo-
zumienia z Polską i uznanie
wimieniuRFNgranicynaOdrze
i Nysie wywołały gwałtowne
protestyzwiązkówprzesiedleń-
ców.
W posłaniu do uczestników

Dnia Stron Ojczystych prezy-
dent Gauck napisał, że utrata
małej ojczyzny należy do naj-
straszniejszychwydarzeń,jakie
mogą przytrafić się człowieko-
wi.Podziękowałteżwschodnim
ipołudniowo-wschodnimsąsia-
dom Niemiec za odbudowanie
zniszczonychpomnikówniemie-
ckiej historii.

NIEMCY.Przewodnicząca
ZwiązkuWypędzonych(BdV)Erika
Steinbachpochwaliławsobotę
podczasobchodówDniaStronOj-
czystychwBerlinieWęgryzage-
stypodadresemniemieckichofiar
wysiedleń.Polskęzganiłazanie-
wystarczającewspieraniemniej-
szościniemieckiej.

MICHAŁPOMORSKI, (PAP)

Erika Steinbach
zaatakowała Polskę

Steinbachnie szczędziłapochwałwładzomwęgierskim
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ObchodyDnia
StronOjczystych
odbywałysię
namiesiąc
przedwyborami
doBundestagu

Brydż sportowy

W serwisie internetowym

www.wspomnijbliskich.pl

publikujemy:

nekrologi, kondolencje, wspomnienia,

które ukazały się w „Dzienniku Polskim“

2336767/00

2978608/00

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci
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STANISŁAWAROGODY

Członka Zarządu Dzielnicy VIII – Dębniki,

wieloletniego radnego dzielnicy.

Rodzinie

i Przyjaciołom Zmarłego

składam

szczere wyrazy współczucia.

W imieniu Radnych

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

2979856/00

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w wieku 73 lat

odszedł na wieczny spoczynek
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STANISŁAWROGODA

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
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DANUTABYRCZEK

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


