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POZIOMO:
3) Pismo drukowane o pionowym rysunku liter
7) Pracownica instytutu
8) Najczęściej wgniatana listwa przy pojazdach
9) Film z M. Freemanem i B. Pittem (reż. D. Fin-

cher)
10) Kosztowanie zimnych korali
11) Potocznie o kimś sprytnym
14) Samiec z wieńcem
17) Miasto z Collegium Maius
18) Pieszczotliwie o oczach
19) Wśród anabolików
20) Mafia japońska
21) Sportowiec nr 1
22) Żużel zakrzepły na ścianie pieca hutniczego
23) Należy do państw Maghrebu
25) Wielkość fizyczna lub w akwarium
29) Brazylijczyk, jeden z najsłynniejszych piłkarzy

świata (ponad 1000 goli)
30) Katoda + siatka + anoda
31) Piąty James Bond
32) Roślina na wyciągi; rojownik
33) Z jednego państwa do drugiego przez trzecie

PIONOWO:
1) Otacza sybarytę
2) „… grzechu” Żeromskiego
3) Bohatyrowicz, postać z powieści „Nad Niem-

nem”
4) Rozwiązanie
5) „… Angelica” w reżyserii Carlosa Saury
6) Sypialnia szlachcianki

12) Kieruje pociąg na właściwe tory
13) Nie ma go na upór
15) Maszyna w zakładzie szyjącym garnitury
16) Gra na ludowym instrumencie strunowym
23) Afrykański kuzyn bociana
24) Macki ośmiornicy
26) Na głowie zakonnicy lub w orkiestrze dętej
27) Imię żeglarza, który opłynął świat jachtem

„Opty”
28) Prezydent USA, z zawodu aktor

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA

Litery w kolorowej kolumnie (4 pionowo)
utworzą rozwiązanie - przysłowie
wietnamskie.

Podczas najbliższego 
spisu ludności, będzie 
można zadeklarować na-
rodowość śląską. Lista 
czternastu narodowości 
wskazanych w ustawie 
o mniejszościach naro-
dowych zostaje bowiem 
powiększona o rubrykę, 
która daje respondentom 
więcej swobody w kwe-
stii tożsamości narodo-
wej.

Podczas poprzedniego naro-
dowego spisu powszechnego, 
który odbył się dziewięć lat 
temu, teoretycznie istniała 
możliwość deklaracji narodo-
wości śląskiej, zależne to jed-
nak było od dobrej woli rachmi-
strzów. Jak mówi Szymon Ko-
zioł z gliwickiego koła Ruchu 
Autonomii Śląska, przypadki 
jej nieuwzględnienia były spo-
radyczne. Dlatego też swoją 
szczególną przynależność do 
ziemi śląskiej zadeklarowało 
ok. 173 tys obywateli. 

Czy ta liczba się zwiększy? – 
Zakładając, że osoby identyfi-
kujące się z RAS-iem będą de-
klarowały narodowość śląską, 
to może być nas nawet pół mi-
liona – mówi Kozioł.

Jednak RAŚ zadba także o de-
klaracje osób, które nie utożsa-
miają się z organizacją. W tym 
roku kampania ma być zakro-
jona na większą skalę: gazety 
(lokalna „Jaskółka śląska”), in-
ternet i oczywiście plakaty. Gli-
wicki RAŚ widzi spory potencjał  
w mieszkańcach wsi w obrębie 

Gliwic. Jak podkreśla Kozioł, 
ich samoświadomość jest 
duża, dlatego warto dotrzeć do 
nich z informacjami o możliwo-
ściach podkreślenia własnej 
przynależności narodowej, ja-
kie daje im tegoroczny spis.

Czy można jednak deklarować 
przynależność do narodowo-
ści, która nie istnieje? Kozioł 
tłumaczy, że obywatelstwo jest 
ściśle związane z wpisem do 
dokumentu, jakie każdy peł-
noletni Polak posiada. I tego 
nie można podważyć. Kwestia 
narodowości jest jednak – jego 
zdaniem – „subiektywnym od-
czuciem”. 

Poza tym celem spisu 
jest przede wszystkim 
zebranie informacji  
o liczbie mieszkańców 
zaliczanych do grup 
narodowych lub wspól-
not etnicznych. 

Jakie korzyści dla Ślązaków  
i regionu wypływają z możliwo-
ści zadeklarowania narodowo-
ści śląskiej? Szymon Kozioł 
podkreśla, że istotna jest nie 
tylko możliwość samookreśle-
nia się. 
– Dobry wynik pozwoli na pew-
no na to, że będziemy jeszcze 
bardziej zauważalni w innych 
częściach Polski. Może będzie 
to też krok w kierunku uznania 
języka śląskiego – dodaje.  

Małgorzata Urbanek

Brahms, Strauss, 
Gershwin, Anderson, 
Chaczaturian z okazji 
karnawału? Tak, Willa 
Caro zaprasza na pod-
wieczorek muzyczny, 
podczas którego zo-
staną zaprezentowane 
utwory w tym właśnie 
klimacie. Wykona je 
zespół „MAES-TRIO” 
pod kierownictwem 
Marzeny Mikuły-Dra-
bek.

Koncert odbędzie się 23 
stycznia o godzinie 16.00 w 
Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8). Bilety, począwszy od 
19 stycznia, są do nabycia 
w Centrum Informacji Kultu-
ralnej i Turystycznej (czynne 

od wtorku do soboty w godz. 
10-18.00) oraz bezpośred-
nio przed koncertem w Willi. 
Jednak liczba miejsc jest 
ograniczona, dlatego warto 
zaopatrzyć się w nie wcze-
śniej.

Powszechny spis ludności rozpocznie się 1 kwietnia 
i potrawa trzy miesiące. Tym razem formularz będzie 
można wypełnić również przez internet.

Narodowość 
śląska pojawi się 
w kwestionariuszu

Muzyczny 
podwieczorek 
w Willi Caro

Chcesz zobaczyć dzie-
dzictwo kolonialne 
Malezji oraz znikające 
piękno jej przyrody? 
Wybierz się na pokaz 
fotografii wykonanych 
przez Krzysztofa Fillę.

W czwartek,  
20 stycznia,  
w „Galerii na  
piętrze” klubu  
muzycznego „4art” 
(ul. Wieczorka 22) 
odbędzie się mul-
timedialny pokaz 
zdjęć czołowego 
„preclowego”  
podróżnika. 
Krzysztof Filla jest związany z 
Gliwicką Grupą Fotograficzną 
od wielu lat. Na podobnych 
spotkaniach prezentował już 

swoje fotorelacje z Irlandii, 
Indii, Nepalu i Chin. Teraz 
przyszedł czas na malownicze 
pejzaże i spuściznę kolonialną 

państwa należącego do Azji 
Południowo-Wschodniej. 

Organizatorem pokazu jest 

gliwicka grupa fotograficzna 
„Precel”. Wstęp na imprezę 
jest bezpłatny.

Malezja oczami Krzysztofa Filli
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