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R O Z M A I T O Ś C I
Marginesy

Podrywacz
Tomek urodził się jako wcześniak, długo był bardzo niski i chorowity. Miał problemy
z nogami, chorował na astmę, leczono go z powodu problemów z sercem. Zbyt wiele czasu
spędził w szpitalu. Między innymi dlatego też nie czuł się specjalnie dobrze wśród rówieśników i kolegów z klasy. Mama nie pozwalała mu biegać za piłką, choć wiedziała, że syn
nie ma prawie żadnych kolegów. Dużo za to czytał, słuchał i oglądał. Gdy skończył 15 lat,
wszystko się zmieniło – błyskawicznie urósł, jakby chciał nadrobić to, co stracił. Przybrał
na wadze, zaczął trenować karate, pływać i biegać w sztafecie dla licealnej drużyny. Choć
fizycznie całkowicie się zmienił, nadal pozostał ogromnie nieśmiały. Przez całe liceum nie
tylko nie miał dziewczyny, ale praktycznie z żadną nie rozmawiał. Zadawał się z niewielkim
gronem kilku kumpli, i właściwie tyle.
Sprawa miała się diametralnie zmienić na studiach. Tomek poszedł na akademię wychowania
fizycznego – w ciągu kilku lat zmienił się tak bardzo, że trudno było w nim dojrzeć choćby ślady
drobnego, chorowitego chłopczyka. Szybko całkowicie stracił głowę dla koleżanki z roku, której
oświadczył się po kilku miesiącach związku. Jeszcze przed końcem studiów wzięli skromny ślub
i zamieszkali w małym mieszkaniu po babci Tomka. Wielkie szczęście Tomka nie trwało jednak
długo – pół roku po ślubie zatrzymał się u niego kolega z jakiegoś zgrupowania sportowego.
Akurat był przejazdem, chciał zostać na weekend w mieście. Został jednak prawie tydzień,
a wyjeżdżając, zabrał ze sobą żonę Tomka. Szybki rozwód dużo Tomka kosztował i całkowicie
go załamał – pozbył się większości rzeczy, które kojarzyły mu się z nieudanym małżeństwem,
i wyjechał na kilka miesięcy z kraju.
Trochę podróżował, imał się różnych dorywczych zajęć, dużo pił i często romansował.
Gdy kończyły mu się pieniądze, a wspomnienia stały się mniej bolesne, postanowił wrócić
do domu. Wielki zawód miłosny spowodował, że Tomek całkowicie stracił poczucie, że jeszcze
kiedyś kogoś pokocha. Był jednak wysoki, wysportowany, miał rozjaśnione słońcem włosy
i mocną opaleniznę – nie musiał wiele robić, żeby tabuny dziewczyn się za nim uganiały.
Nie miał też specjalnych skrupułów, żeby z tego nie korzystać. Jak się szybko okazało – także
finansowo. Kiedyś kumpel w barze powiedział mu, że ma wrażenie, że jego dziewczyna go
zdradza, a jeśli jeszcze nie zdradza, to niewiele jej potrzeba, żeby zaraz zaczęła. Po kilku
piwach stwierdzili, że w sumie nietrudno będzie to sprawdzić i już następnego dnia Tomek
spróbował umówić się z dziewczyną kumpla, która szybko mu uległa. Związek kolegi błyskawicznie się zakończył, a Tomek utwierdził się w przekonaniu, że nie on jeden niewłaściwie
ulokował swoje uczucia. Plotka o prowokacji szybko się rozniosła i niebawem Tomek miał
rozszerzyć „działalność” w zupełnie innym kierunku. Chodziło o pomoc chłopakom, którzy
zawiedli swoje dziewczyny tak bardzo, że te postanowiły odejść. Tomek miał je w sobie
rozkochać, a następnie udowodnić, jak wielki błąd zrobiły, przekreślając poprzedni związek.
Zachowywał się arogancko, obleśnie, przekraczał wszystkie bariery i wszystko to sprawiało,
że zamierzony cel często zostawał osiągnięty.
Problem pojawił się, gdy osobą, która zwróciła się do niego o pomoc, okazał się jego kuzyn,
który niedawno został porzucony, nie bez powodu, przez swoją dziewczynę. Tomek trochę się
wahał, ale w końcu przyjął propozycję. Spotkał się z dziewczyną, ale już po pierwszej „randce”
wątpliwości wróciły. Magda była inna niż wszystkie, z którymi wcześniej się spotykał. Sama
przeszła przez to co on kilka lat wcześniej – była zdradzona, porzucona, z tą jednak różnicą,
że jej były chłopak, czyli kuzyn Tomka, chciał teraz do niej wrócić. Sprawa się skomplikowała, tym bardziej że Magda była inteligentna, śliczna, delikatna i subtelna – zupełnie inna niż
kuzyn Tomka. Pierwotny plan jednak się powiódł – Tomek uwiódł Magdę, porzucił, a ona
w wielkiej rozpaczy umówiła się ze swoim byłym, do którego po kilku tygodniach ponownie
się wprowadziła.
To było ostatnie „zlecenie” Tomka, który czuł się po nim fatalnie, tym bardziej że na jednej
z imprez spotkał swojego kuzyna, który w objęciach trzymał inną, ale mimo to podziękował
mu za zrealizowanie planu. I to zdecydowało o tym, o czym Tomek myślał przez ostatnie
tygodnie. Jeszcze tej samej nocy udało mu się namówić Magdę na spotkanie i opowiedzieć jej
o wszystkim ze szczegółami.
Związek Magdy zakończył się błyskawicznie, dowodów na niewierność nie musiała zbyt
długo i daleko szukać. Tomek postanowił więcej nie udzielać tego typu pomocy swoim kolegom,
za to zrobić wszystko, żeby Magda ponownie dała mu szansę.
l

G Ó R N I C T W O
K anada : poszukiwanie
i eksploatacja złóż
6 marca w Toronto odbyła się międzynarodowa konwencja górniczego stowarzyszenia
Prospectors and Developers Association of
Canada (PDAC). Obecny na konwencji minister zasobów naturalnych Joe Oliver zapewnił, że rząd zrobi wszystko dla wzmocnienia
i rozwoju górnictwa, m.in. w najbliższych latach wyda 100 mln dolarów na sporządzenie
map energetycznych kraju (Geomapping).
Na konwencję przybył również premier Stephen Harper, który zapowiedział realizację
programu poszukiwań złóż (Geosciences).

Stwierdził, że „górnictwo tworzy miejsca pracy, przyczynia się do wzrostu i długotrwałego
dobrobytu w całym kraju. To dlatego rząd jest
tak gorącym zwolennikiem tej branży”.

M ongolski szczyt
górniczy w L ondynie
Zachodnie media informują o mającej się
odbyć w Londynie w dniach 29 kwietnia–2
maja drugiej już imprezie pod nazwą Mongolian Investment Summit. Przy tej okazji
przypomina się, że Mongolia jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
Dzieje się to poprzez zagospodarowywanie
zasobów surowcowych tego kraju – począwszy

Na prostej i zakrętach

Zimowe obrachunki
Zimowy sezon sportowy mamy już za sobą. Był to udany sezon w wykonaniu polskich
sportowców. Punktem kulminacyjnym były oczywiście XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie
w Soczi. Była to dla nas całkiem udana impreza – 6 medali (4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy)
to największy dorobek polskich sportowców w historii naszej rywalizacji w zimowych
igrzyskach. Dorobek piękny. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy potęgą w sportach zimowych, po prostu mamy tylko paru wybitnych sportowców, którzy pokazali w Soczi
prawdziwą klasę.
Nas, mam na myśli sympatyków sportu, najbardziej interesował występ skoczków narciarskich, co było oczywiście zrozumiałe, wszak nasi skoczkowie zaliczyli bardzo udany sezon. Byli
widoczni podczas wszystkich konkursów Pucharu Świata, stawali na podium, a Kamil Stoch,
mistrz świata z ubiegłego roku, walczył o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed wyjazdem do Soczi Kamil Stoch wygrał dwa ostatnie pucharowe konkursy i stał się
jednym z głównych kandydatów do olimpijskich medali. Na olimpijskich skoczniach w Soczi
Kamil nie zawiódł i w pięknym stylu wywalczył dwa złote medale.
Po zakończeniu olimpijskiej rywalizacji zastanawiano się, czy naszemu skoczkowi nie zabraknie sił i motywacji, a to dlatego, że rywalizacja na skoczniach jeszcze się nie zakończyła.
Przed skoczkami były kolejne konkursy Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej prowadził
Kamil Stoch, który – jak się szybko okazało – nie stracił wypracowanej wcześniej znakomitej
formy. Po kolejnych konkursach w Skandynawii polski skoczek umocnił się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. Do zakończenia obecnego sezonu pozostały tylko dwa konkursy
na skoczniach w słoweńskiej Planicy.
Przed tymi konkursami Kamil Stoch miał 168 punktów przewagi nad Słoweńcem Peterem
Prevcem i 197 punktów przewagi nad Niemcem Severinem Freundem. Pozostali zawodnicy nie
mieli już szans wyprzedzić wymienionej trójki. W tym momencie można było śmiało zakładać,
że polski skoczek zwycięży w klasyfikacji generalnej i zdobędzie Kryształową Kulę. Tak też się
stało. Kamil Stoch w obu konkursach na skoczni w Planicy zajął czwarte miejsce – w efekcie
zaliczył kolejny sukces w swojej sportowej karierze i jako drugi polski skoczek wywalczył Puchar Świata. Przed nim tylko Adam Małysz sięgnął cztery razy po zwycięstwo w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata.
W zakończonym sezonie dobrze spisywali się także nasi pozostali skoczkowie. Na 17.
miejscu sklasyfikowany został Maciej Kot z 398 pkt. 20. miejsce zajął Piotr Żyła z 346 pkt, zaś
25. miejsce należało do Jana Ziobry, który zdobył 312 pkt. Nigdy dotąd w historii rywalizacji
o Puchar Świata w pierwszej dwudziestce piątce nie było aż czterech Polaków. Dodajmy
jeszcze, że punktowali: 35. miejsce – Krzysztof Biegun (144 pkt), 38. Klemens Murańka (132
pkt), 49. Dawid Kubacki (87 pkt) oraz Stefan Hula (3 pkt) i Krzysztof Miętus (1 pkt). Można
więc śmiało powiedzieć, że polskie skoki narciarskie stały się istotną siłą w międzynarodowej
rywalizacji.
Wyjątkowo sympatyczną niespodziankę w Soczi sprawili łyżwiarze szybcy na czele ze Zbigniewem Bródką, złotym medalistą w biegu na 1500 m i brązowym w drużynie. Trzeci medal
srebrny wywalczyły panie w biegu drużynowym.
Wielkim marzeniem naszych łyżwiarzy szybkich jest wybudowanie krytego toru lodowego.
Mówi się o tym od wielu lat, ale na mówieniu się kończy. Mamy w kraju cztery otwarte tory
lodowe (Stegny w Warszawie oraz tory w Zakopanem, Tomaszowie Mazowieckim i w Sanoku).
Na wymienionych torach nie można prowadzić systematycznego szkolenia z różnych względów,
w tym i pogodowych. Łyżwiarze szybcy już dawno przenieśli się na kryte lodowiska, a przypomnijmy, że w dotychczasowych zimowych igrzyskach olimpijskich nasi łyżwiarze szybcy zdobyli
6 medali (1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe). W Soczi na 6 medali aż 3 były udziałem łyżwiarzy
szybkich. Dodajmy do tego, że nasi reprezentanci w zimowych igrzyskach zdobyli dotąd 20
medali. Dorobek łyżwiarzy szybkich w tym porównaniu jest bardzo wymowny. Do tego były
jeszcze medale mistrzostw świata i Europy. Po Soczi zaczęto głośno mówić o krytym lodowisku.
Co z tego wyniknie – zobaczymy.
Pozostała nam Justyna Kowalczyk. Wszyscy wiedzą o jej perypetiach z kontuzjowaną stopą.
Justyna pobiegła jednak na igrzyskach i zwyciężyła w biegu na 10 km stylem klasycznym. Trzeba przyznać, że był to wielki wyczyn. To by było na tyle, jeśli chodzi o perełki zakończonego
właśnie sezonu zimowego.
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od miedzi (Rio Tinto), poprzez węgiel kamienny (Tavan Tolgoi), po złoża złota, srebra,
molibdenu, pierwiastków ziem rzadkich oraz
gazu ziemnego i ropy naftowej. Jest to jeden
z najbogatszych w surowce naturalne krajów Azji. Ich eksploatacji sprzyja sąsiedztwo
z Chinami, które gotowe są je importować.
Mongolia nie posiada jednak ani kapitałów
do ich zagospodarowania, ani technologii
do ich wydobycia.

R osja : sterowce dla
górnictwa
Brytyjska firma Amur Minerale Corporation przygotowuje odkrywkową eksploatację

złoża rud niklu i miedzi Kun-Mine w Rosji.
Złoże o zasobach 660 tys. ton niklu i 170 tys.
ton miedzi znajduje się na granicy obwodów
Amurskiego, Jakuckiego i Chabarowskiego
ok. 640 km na północ od Błagowieszczeńska.
Brak dróg i niskie temperatury zmusiły firmę
do zastosowania sterowców do transportu
koncentratów. Nowoczesny sterowiec wypełniony niepalnym gazem ma udźwig 250 ton
i prędkość do 100 km na godzinę. Może on
startować i lądować pionowo. Oszczędność
ocenia się na 140 mln dolarów, gdyż tyle kosztowałaby linia kolejowa prowadząca do portu
nad Morzem Ochockim.
AM

