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program na cały miesiąc
4.1 – 31.1.2020

11 i 12 stycznia w 28. finale WOŒP 
zagra w Niemczech 12 sztabów

Tokarczuk
da³a Nobla
na aukcjê 4

„Polonia siê zmienia. Niemiecka i polska 
polityka musz¹ to wzi¹æ pod uwagê“ 
– uwa¿a Thorsten Klute, Pe³nomocnik ds. Polonii 
w Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii

Zmar³ red. Henryk Kollar
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Dziennikarstwo
by³o jego pasj¹
W nocy z 18 na 19 grudnia po krótkiej chorobie zmar³
Henryk Kollar, redaktor naczelny „Samego ¯ycia”.
Mia³ 75 lat. 

Urodzi³ siê w Knurowie na Œl¹sku jako syn in¿y-
niera górnictwa. Polonista, absolwent WSP w Kato-
wicach ju¿ jako student debiutowa³ w œl¹skiej prasie
lokalnej oraz czasopiœmie „Itd”. Zamiast pracowaæ
jako nauczyciel, postawi³ na swoj¹ pasjê – dzienni-
karstwo. Na Uniwersytecie Œl¹skim skoñczy³ Po-
dyplomowe Studium Dziennikarskie. W wieku 28 lat
zosta³ redaktorem naczelnym „Walki o stal” – gazety
zak³adowej w œwiêtoch³owickiej hucie „Florian”.

Od 1975 r. by³ etatowym dziennikarzem katowic-
kiego „Wieczoru”, póŸniej sekretarzem redakcji i za-
stêpc¹ redaktora naczelnego tej popularnej œl¹skiej
popo³udniówki. W 1984 r. wyjecha³ z ¿on¹ i synem
do Niemiec – jako przesiedleñcy (Spätaussiedler).

W Niemczech pozosta³ wierny dziennikarstwu –
najpierw jako sekretarz redakcji ukazuj¹cego siê
w Dortmundzie miesiêcznika „Zbli¿enia” (1988-1994).
Na falach „Radia Dortmund international” rozg³oœni
Westdeutscher Rundfunk (WDR) by³ w latach 1988-
1998 autorem i prezenterem polskojêzycznej audycji
„Nad Renem, Ruhr¹ i Wis³¹”. 

Od 1995 r. by³ nieprzerwanie redaktorem naczel-
nym magazynu „Samo ¯ycie”, którego by³ wspó³-
twórc¹ i pomys³odawc¹ tytu³u.

Nie nale¿a³ nigdy do ¿adnej organizacji Polonii
niemieckiej, wola³ postawê obserwatora. A jednak
by³ jedn¹ z wyj¹tkowych osobowoœci mediów polonij-
nych. 

Henryk Kollar by³ znakomitym praktykiem i teore-
tykiem. Wykszta³ci³ w swoim ¿yciu wielu dziennika-
rzy. Chêtnie przekazywa³ swoj¹ wiedzê i umiejêtno-
œci. By³ przekonany, ¿e „dziennikarstwo to wiêcej ni¿
tylko zawód – to postawa ¿yciowa i pasja”.

Nie ¿yje mój nauczyciel, mentor i przyjaciel.
Andreas Hübsch

wydawca „Samego Życia” od 2002 r.

Henryka Kollara bêdê wspomina³ zawsze z wielk¹
serdecznoœci¹, bo by³ moim szefem, kiedy po stu-
diach zaczyna³em pracê w redakcji „Wieczoru“. Za-
pamiêta³em go jako znakomitego fachowca, traktuj¹-
cego pocz¹tkuj¹cych dziennikarzy z du¿¹ sympati¹,
humorem, ale te¿ niezwykle pomys³owego, kreatyw-
nego w pracy redakcyjnej, zawsze pe³nego pomy-
s³ów, do których potrafi³ przekonaæ innych. Mia³
rzadki dar wzbudzania sympatii, zjednywania sobie
ludzi. Zalicza³ siê do tych redaktorów, którzy stawiali
przede wszystkim na dobre rzemios³o, na poczucie
obowi¹zku, ale równoczeœnie na takie wykonywanie
zawodu, by dawa³ on mo¿liwoœæ realizacji w³asnych
pasji i pomys³ów. 

I rzecz jasna zapamiêtam go jako znawcê i mi³oœ-
nika sportu ¿u¿lowego... Leszek Sobieraj

Wyższe emerytury, tańsze pociągi,
ułatwienia u lekarza 
– oto najważniejsze zmiany
w Niemczech od 2020 roku.

Podróżowanie 
W nowym roku potaniej¹ bilety

kolejowe na d³ugich trasach. Sta-
nie siê tak dziêki podatkowi VAT,
którego stawka zmniejszy³a siê z
19 na 7 procent. Deutsche Bahn
ju¿ zapowiedzia³a, ¿e na obni¿ce
skorzystaj¹ klienci. 

Dro¿sze bêd¹ za to loty. Od
kwietnia 2020 r. wzrosn¹ bowiem
podatki od biletów lotniczych. Po-
datek lotniczy na przeloty krajowe
i miêdzy krajami Unii Europejskiej
wzroœnie o ponad 5 euro do 13,03
euro za bilet, a na d³u¿sze przeloty
do 6 tys. km o prawie 10 euro na
³¹cznie 33,01 euro. Przy jeszcze
d³u¿szych przelotach bêdzie to po-
nad 59 euro – o 18 euro wiêcej ni¿
dotychczas. Linie lotnicze mog¹ ty-
mi podwy¿kami obarczaæ, przy-
najmniej czêœciowo, podró¿uj¹-
cych. 

Emerytury i płace
P³aca minimalna wzrasta od 1

stycznia 2020 r. z 9,19 euro do 9,35
euro na godzinê.

Oko³o 21 mln emerytów w Niem-
czech spodziewa siê wzrostu
œwiadczeñ. Od 1 lipca 2020 r. eme-
ryci w zachodnich landach otrzy-
maj¹ o 3,15 proc. wy¿sze emerytu-
ry, a na wschodzie kraju – o 3,92
proc. Obni¿one zostan¹ te¿ sk³adki

na kasy chorych p³acone od eme-
rytur zak³adowych. 

Dobra wiadomoœæ czeka wszyst-
kich tych, którzy ucz¹ siê zawodu.
W pierwszym roku kszta³cenia ma-
j¹ otrzymaæ co najmniej 515 euro
miesiêcznie. Kwota ta bêdzie stop-
niowo podwy¿szana do 620 euro
miesiêcznie w pierwszym roku.
Wy¿sze wynagrodzenia bêd¹ obo-
wi¹zywaæ te¿ w drugim i trzecim
roku.

Remont
Kto w swoim mieszkaniu w³a-

snoœciowym lub domu izoluje œcia-
ny, sufity czy dach, wymienia okna,
drzwi czy klimatyzacjê albo insta-
luje cyfrowe urz¹dzenia s³u¿¹ce
oszczêdnoœci energii, ten mo¿e
przez trzy kolejne lata liczyæ na
upusty podatkowe. 

Warunek jest jeden: nierucho-
moœæ musi mieæ ponad 10 lat. W³a-
œciciele mog¹ liczyæ na zwrot oko³o
20 proc. kosztów, jednak nie wiêcej
ni¿ 40 tys. euro. 

Szybciej do lekarza
Chorzy, którzy chc¹ siê umówiæ

na wizytê u lekarza, mog¹ skorzy-
staæ z telefonu 116 117. Bêdzie to
serwis ca³odobowy. Pacjenci maj¹
tam uzyskaæ pierwsze informacje,
jeœli pilnie potrzebuj¹ leczenia, i
zostaæ skierowani do gabinetu le-
karskiego lub kliniki. 

Serwis ten bêdzie wspó³praco-
wa³ z istniej¹cymi ju¿ placówkami,
które zajmuj¹ siê poszukiwaniem
wolnych terminów wizyt u lekarza. 

Kasy chorych przejm¹ te¿ kosz-
ty niektórych aplikacji na smartfon
zwi¹zanych ze zdrowiem. Chodzi
m.in. o aplikacje, które pomagaj¹ w
przyjmowaniu lekarstw. 

Obowiązkowe szczepienia 
Ju¿ od marca zaczn¹ obowi¹zy-

waæ szczepienia przeciwko odrze
(Masern). Niemiecki parlament
uchwali³ stosown¹ ustawê, by sku-
teczniej chroniæ spo³eczeñstwo
przed t¹ niebezpieczn¹ chorob¹. 

Przed przyjêciem dzieci do
przedszkola lub szko³y rodzice bê-
d¹ musieli przed³o¿yæ zaœwiadcze-
nie o ich zaszczepieniu. Dzieci,
które ju¿ teraz uczêszczaj¹ do
szko³y lub przedszkola, bêd¹ mu-
sia³y przed³o¿yæ zaœwiadczenie do
31 lipca 2021 r. W razie naruszenia
prawa gro¿¹ grzywny do 2,5 tys.
euro. 

Taniej 
Ni¿szy podatek VAT obejmie cy-

frowe wydania dzienników, maga-
zynów i ksi¹¿ek. Do tej pory poda-
tek VAT na ich drukowane formy
wynosi³ 7 proc., a na elektroniczne
19 proc. Bundestag zdecydowa³ o
ich zrównaniu, przychylaj¹c siê do
apelu wydawców, którzy ju¿ od lat
o to zabiegali. 

Ni¿szy podatek od wartoœci do-
danej bêdzie te¿ obowi¹zywa³ na
produkty higieniczne, takie jak
tampony czy podpaski. Równie¿
one powinny zatem w przysz³oœci
potanieæ. (kad)

Nowy rok – nowe przepisy

Na razie Niemcy nie są 
zbyt atrakcyjnym krajem 
dla fachowców. 
Rząd i przedstawiciele
pracodawców zapowiadają
zmiany. Chodzi głównie
o uznawanie dyplomów 
i wnioski wizowe. 

Brak wykwalifikowanych pracowni-
ków jest dla firm coraz wiêkszym ry-
zykiem. Szacuje siê, ¿e w kraju braku-
je ich ok. 300-400 tys. 

Wed³ug ankiety Niemieckiej Izby
Przemys³owo-Handlowej (DIHK) po-
nad po³owa przedsiêbiorstw w Niem-
czech uwa¿a brak fachowców za swo-
je najwiêksze ryzyko biznesowe.
Zmiany demograficzne tylko pog³êbi¹
ten problem. 

Fachowców nie ma pod dostatkiem
w kraju, dlatego trzeba ich sprowa-
dziæ z zagranicy – uwa¿aj¹ niemiecki
rz¹d, przedstawiciele gospodarki i
zwi¹zki zawodowe. Cel ten zapisano w
oœwiadczeniu podpisanym w po³owie
grudnia 2019 r. po spotkaniu na szczy-
cie w Urzêdzie Kanclerskim.

W podpisanym dokumencie przed-
stawiciele firm obiecali wspieraæ za-
granicznych pracowników w nauce jê-
zyka, poszukiwaniu mieszkania czy

za³atwieniu urzêdowych spraw. Rz¹d
w Berlinie deklarowa³ z kolei uspraw-
nienie procesu przyznawania wiz i
uznawania zagranicznych kwalifikacji.

Do rozpatrywania wniosków wizo-
wych zostanie zatrudniony dodatko-
wy personel, a postêpowanie uznawa-
nia dyplomów ma zostaæ zdigitalizo-
wane.

Ustawa od 1 marca
Kanclerz Niemiec Angela Merkel

(CDU) okreœli³a spotkanie na szczy-
cie „prawdziwym sukcesem“. Zaœ
sposób, w jaki rz¹d i pracodawcy
chc¹ werbowaæ cudzoziemskich fa-
chowców spoza UE, „zmian¹ para-
dygmatu“. 

– Mo¿emy liczyæ na wiêkszy
wzrost gospodarczy, kiedy do dyspo-
zycji bêdzie wiêcej fachowców – wtó-
rowa³ jej minister gospodarki Peter
Altmaier (CDU).

Bundestag przyj¹³ ju¿ ustawê
o imigracji fachowców, która wejdzie
w ¿ycie 1 marca 2020 roku. Politycy
i pracodawcy licz¹ na du¿e zaintere-
sowanie. W samym tylko rzemioœle
nieobsadzonych jest 250 tys. miejsc
pracy. Rz¹d w Berlinie podkreœla jed-
nak, ¿e nadal priorytetem bêdzie
szukanie na te stanowiska pracowni-
ków z Niemiec. 

W przysz³oœci maj¹ ruszyæ nowator-
skie projekty s³u¿¹ce aktywnemu po-
zyskiwaniu fachowców z wybranych
pañstw spoza UE. Projekty pilota¿owe
bêd¹ prowadzone w Indiach, Wietna-
mie i Brazylii.

W 2020 roku Zwi¹zek Rzemieœlni-
ków planuje ju¿ projekt dla specjali-
stów z Boœni-Hercegowinny. 

Niezbyt atrakcyjne 
Niemcy nie s¹ na razie zbyt atrak-

cyjnym krajem dla fachowców z wy¿-
szym wykszta³ceniem – g³osi raport
OECD. Wœród 36 krajów Niemcy zajê-
³y dopiero 12 miejsce. Powodzeniem
ciesz¹ siê Australia, Szwecja i Szwaj-
caria.

Najwiêkszym problemem w Niem-
czech s¹ szanse zawodowe – wynika z
raportu. Chodzi o uznanie zagranicz-
nych dyplomów, ale i mo¿liwoœci
awansu. 

Kontrowersyjnym zapisem w nowej
ustawie pozostaje podstawowa znajo-
moœæ jêzyka niemieckiego. Ustawo-
dawca podkreœla³ koniecznoœæ inte-
gracji cudzoziemskich fachowców i
wi¹zanie ich przysz³oœci z Niemcami.
W niektórych zawodach (np. informa-
tycznych) znajomoœæ jêzyka niemiec-
kiego nie jest jednak konieczna – pod-
kreœlaj¹ krytycy tego zapisu. (kad)

Ustawa o imigracji fachowców 

Henryk Kollar (1944–2019)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Henryka Kollara
Wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają

Koleżanki i Koledzy z „Samego Życia“ 



Samo Życie 1/20 (576) 3

Po obu stronach Odry i Nysy Aktualnoœci

„Czuæ siê jak w domu w obu kra-
jach, w Polsce i w Niemczech.
Czerpaæ z dwóch ró¿nych do-
œwiadczeñ kulturowych i spo-
³ecznych, i móc przekazywaæ
dalej ich wartoœæ” – spontanicz-
nie odpowiada Ilona na pytanie,
co w Niemczech znaczy dla niej
jej polskie pochodzenie. Mia³a
15 lat, kiedy ponad 30 lat temu
przyjecha³a z rodzicami z Polski
do Niemiec na daleki Zachód.
Tutaj pozna³a mê¿a, tak¿e po-
chodz¹cego z Polski. Pocz¹tek
na pewno nie by³ ³atwy. Dziœ
oboje s¹ urz¹dzeni, maj¹ pewne
miejsca pracy. Doros³e ju¿ dzie-
ci urodzi³y siê w Nadrenii Pó³-
nocnej-Westfalii, gdzie ¿yje ro-
dzina.

Agnieszka i jej niemiecki m¹¿
mieszkaj¹ w Berlinie, przyjecha-
³a do Niemiec w latach 90. „za
mi³oœci¹”. Ich wspólne dziecko
mówi po niemiecku i po polsku,

podobnie jak ju¿ jej m¹¿. Ca³a
trójka utrzymuje bliski kontakt z
rodzin¹ Agnieszki w Polsce. Ma-
terialnie równie¿ s¹ zabezpiecze-
ni, ka¿de z nich ma pracê.

Agnieszka i Ilona – dwie krót-
kie biografie przedstawicielek
niemieckiej Polonii, to przy ca³ej
ich odmiennoœci obraz typowy. W
Niemczech jest bardzo du¿o lu-
dzi, bêd¹cych nieod³¹czn¹ czê-
œci¹ niemieckiego spo³eczeñ-
stwa i nieustannie wêdruj¹cych
zbudowanymi przez siebie mo-
stami przez Odrê i Nysê. Tworz¹
dziœ oni oblicze niemieckiej Polo-
nii, nie powoduj¹c wiêkszego
rozg³osu, a budz¹c chyba coraz
wiêksz¹ uwagê publiczn¹ i poli-
tyczn¹.

„My niewidzialni” – to tytu³
wspania³ej ksi¹¿ki Petera Olive-
ra Loewa na temat historii Pola-
ków w Niemczech, poruszaj¹cej
tak¿e kwestiê publicznego po-

strzegania w Niemczech Polonii.
Od jej ukazania siê minê³o piêæ
lat. Lat, w których i tak ju¿ liczna
grupa osób polskiego pochodze-
nia w Niemczech jeszcze siê
zwiêkszy³a. I choæ w miêdzycza-
sie dynamika wzrostu wyraŸnie
spad³a, to nadal wiêcej ludzi
przemieszcza siê co roku z Pol-
ski do Niemiec, ni¿ odwrotnie. W
ubieg³ym roku nadwy¿ka imi-
grantów i tak wynios³a jeszcze
nieca³e 3 200 osób, ale wczeœniej
by³a znacznie wiêksza. Grupa
osób polskiego pochodzenia w
Niemczech roœnie. Otwieraj¹c
szerzej oczy, nie mo¿na jej dziœ
w³aœciwie przeoczyæ.

Hidden champions
– niewidoczni mistrzowie
historii imigracji 
Polonia jest swego rodzaju

ukrytym mistrzem najnowszej
historii niemieckiej imigracji. Ju¿
w 2016 roku Ministerstwo ds. In-
tegracji Nadrenii Pó³nocnej-We-
stfalii zebra³o i opublikowa³o da-
ne statystyczne, dotycz¹ce po-
nadprzeciêtnych sukcesów w
dziedzinie integracji w grupie
osób polskiego pochodzenia
w tym landzie. Przy tym zasadni-
cze warunki, pozwalaj¹ce oso-

„Polonia siê zmienia. Niemiecka i polska
polityka musz¹ to wzi¹æ pod uwagê“
– uwa¿a Thorsten Klute, Pe³nomocnik ds. Polonii 
w Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii

Thorsten Klute – Pełnomocnik do spraw Polonii w Nadrenii Północ-
nej–Westfalii (NRW), w latach 2013–2017 sekretarz stanu ds. integracji
w rządzie landu NRW, obecnie etatowy członek zarządu AWO Wschodnia
Westfalia-Lippe [AWO, Arbeiterwohlfahrt – niemiecka organizacja
charytatywna – przyp. tłum.] fot. Andreas Hübsch dokoñczenie na str. 5
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W skrócie

Po tygodniowym pobycie w Szwe-
cji do Polski powróci³a noblistka
Olga Tokarczuk. Swe pierwsze
kroki skierowa³a do Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Ow-
siaka. Pisarka postanowi³a prze-
kazaæ jedn¹ z trzech replik meda-
lu noblowskiego na licytacjê, z któ-
rej dochód zostanie przeznaczony
na konto Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy. Podkreœli³a, ¿e
jest ona rêcznie wykonana z br¹zu
i pokryta z³otem.

– Zaniemówi³em, zaniemówi-
³em, zaniemówi³em – skwitowa³

krótko Owsiak, odbieraj¹c replikê
medalu noblowskiego.

Replika medalu noblowskiego
Olgi Tokarczuk trafi na aukcjê
Charytatywni Allegro, z której do-
chód zostanie przeznaczony na
wsparcie celów 28. Fina³u Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Pod has³em "Wiatr w ¿agle" bêd¹
zbierane œrodki na zakup najno-
woczeœniejszych urz¹dzeñ dla ra-
towania ¿ycia i zdrowia dzieci po-
trzebuj¹cych ró¿nego rodzaju
operacji. Fina³ odbêdzie siê
12 stycznia 2020 roku. TK

Korespondent TVP w Berlinie Ce-
zary Gmyz nazwa³ prof. Ma³gorza-
tê Gersdorf "szlamp¹". Prokurato-
rzy nie widz¹ w jego wypowiedzi
niczego nadzwyczajnego. 

"Sorry ale jak s³yszê, ¿e taka
szlampa jak I prezes SN robi za
wzór cnót to mi siê miesi¹czka co-
fa" – napisa³ na Twitterze. Na wpis
o Ma³gorzacie Gersdorf uwagê
zwróci³a Karolina Hytrek-Prosiec-
ka, by³a dziennikarka TVN. "Taka
osoba jest op³acana jako dzienni-
karz TVP z Pañstwa i moich po-
datków. Osoba, która wyzywa pu-
blicznie prezesa S¹du Najwy¿sze-

go. Jeœli ktoœ nie wie, co znaczy po
niemiecku s³owo „Schlampe”, to
warto sprawdziæ.... Panie Prezesie
Kurski, czy s¹ jakieœ granice?" –
napisa³a.

Postanowieniem z dnia 13 listo-
pada 2019 r. Prokuratura Okrêgo-
wa w Warszawie umorzy³a docho-
dzenie wobec braku znamion czy-
nu zabronionego. Gmyz zmieni³
ustawienia swojego konta na pry-
watne. Obecnie tylko zatwierdzeni
przez niego obserwuj¹cy maj¹ do-
stêp do jego wpisów. Mo¿e to by³o
powodem, dla którego prokuratu-
ra umorzy³a sprawê? TK

Nobel Olgi Tokarczuk dla WOŚP Jurka Owsiaka

Sąd łaskawy dla Gmyza

Kierowca w DreŸnie naklei³ na
drzwi autobusu miejskiego kartkê
z napisem „Tym autobusem kieru-
je niemiecki kierowca”. Ca³oœæ na-
pisana by³a pismem gotyckim. Je-
den z pasa¿erów sfotografowa³ na-
pis i zg³osi³ do Drezdeñskich Za-
k³adów Komunikacyjnych (DVB). 

Zdjêcie szybko rozesz³o siê
w mediach spo³ecznoœciowych,
wywo³uj¹c falê krytyki i komenta-
rze o „brunatnym DreŸnie”. 

Jak siê póŸniej okaza³o, podob-
n¹ kartkê ten sam kierowca przy-
klei³ jeszcze w autobusie innej li-
nii, którym kierowa³ w ten dzieñ.
Zak³ady DVB poinformowa³y, ¿e

kierowca jest zatrudniony przez
inne przedsiêbiorstwo, bêd¹ce
partnerem DVB i obs³uguj¹ce nie-
które linie autobusowe. 

„Nie tolerujemy tego” – komen-
towa³y zak³ady DVB, pytane o in-
cydent z kartk¹. To opinia politycz-
na, która nie mog³a byæ wyra¿ona
w ten sposób. 

Za ksenofobiczny incydent kie-
rowca wylecia³ z pracy. Zaœ mê¿-
czyzna, który poinformowa³ o ca-
³ym zajœciu, otrzymuje w mediach
spo³ecznoœciowych pogró¿ki.
Niektórzy internauci wyzwali go
od „donosicieli”, gro¿¹c mu, ¿e do-
wiedz¹ siê, gdzie mieszka. (kad)

„Tym autobusem kieruje niemiecki kierowca”

W wykazie zespo³ów parlamentar-
nych IX kadencji nie ma zespo³u
ds. reparacji wojennych, a dzia³a³
on w poprzedniej kadencji Sejmu.
Pose³ Arkadiusz Mularyczk wyli-
czy³ wówczas wysokoœæ strat, któ-
re ponios³a w czasie II wojny œwia-
towej Polska na 850 mld dolarów.

Parlamentarny zespó³ ds. osza-
cowania wysokoœci odszkodowañ
nale¿nych Polsce od Niemiec za
szkody wyrz¹dzone w trakcie
II wojny œwiatowej powsta³ pod
koniec wrzeœnia 2017 r. z inicjaty-
wy PiS. Pos³owie wci¹¿ pisz¹ ra-
port.

– Jesteœmy przed decyzj¹ co do
zakresu i obszaru, w jakim praca
bêdzie kontynuowana. Na chwilê
obecn¹ jeszcze zespó³ nie jest po-
wo³any, natomiast sprawa repara-
cji bêdzie w tej kadencji prowadzo-

na czy realizowana. Jest kwesti¹
otwart¹, czy to bêdzie w parla-
mencie i na jakim szczeblu w par-
lamencie – oœwiadczy³ parlamen-
tarzysta.

Mularczyk zdradzi³ ponadto, ¿e
sprawa jest obecnie na etapie „do-
syæ ¿mudnego t³umaczenia tego
raportu na jêzyki obce, co jeszcze
troszeczkê potrwa”. Jego zda-
niem terminologia u¿yta w doku-
mencie jest skomplikowana, a
sam raport bêdzie przet³umaczo-
ny na angielski i niemiecki. 

Polskie w³adze wielokrotnie
w ostatnim czasie zapowiada³y, ¿e
bêd¹ siê domagaæ od Niemiec re-
paracji wojennych, gdy¿, jak wyja-
œniano, sprawa ta nie zosta³a po
II wojnie œwiatowej w nale¿yty
sposób za³atwiona. TK

Reparacje i co dalej?

13 grudnia, w rocznicê wprowa-
dzenia stanu wojennego pos³owie
Prawa i Sprawiedliwoœci z³o¿yli w
Sejmie projekt nowelizacji ustawy
o s¹dach powszechnych i S¹dzie
Najwy¿szym. Zak³ada on mo¿li-
woœæ dyscyplinowania sêdziów i
odwo³ywania z zawodu tych, któ-
rzy bêd¹ podwa¿ali dzia³ania no-
wej KRS czy innych sêdziów.

Partii Jaros³awa Kaczyñskiego
jak widaæ têskno do ustroju, któ-
ry panowa³ w PRL. Zreszt¹ w
rz¹dach PiS podobieñstw do cza-
sów PRL jest coraz wiêcej. Jak
trafnie to uj¹³ w wywiadzie dla
„Polityki” prof. Marcin Zaremba:
„w obu przypadkach efekt spo-
³eczny jest podobny. Arbitralna

w³adza wprowadza zmiany z za-
skoczenia, bez konsultacji, a to
rodzi poczucie bezsilnoœci – ¿e
mog¹ wszystko, jak w PRL”.

Poselski projekt nowej ustawy
ma kwalifikowaæ podwa¿anie sta-
tusu innych sêdziów jako najciê¿-
szy delikt dyscyplinarny. Bêd¹
te¿ kary za krytykê w³adzy. W
przypadku s¹dów powszechnych
ma im groziæ przeniesienie do in-
nego miejsca pracy lub usuniêcie
z zawodu. W przypadku sêdziów
S¹du Najwy¿szego kar¹ ma byæ
z³o¿enie z urzêdu sêdziego. No-
welizacja zak³ada te¿ kary pie-
niê¿ne.

– Projektem noweli w sprawie
ustroju s¹dów chcemy powstrzy-

maæ "wysadzenie w powietrze"
wymiaru sprawiedliwoœci, bo to,
co zaczê³o siê dziaæ w ostatnich
tygodniach, to ju¿ w³aœciwie jest
anarchia – powiedzia³ prezes PiS
Jaros³aw Kaczyñski. 

S¹d Najwy¿szy napisa³, ¿e „nie
tylko data zg³oszenia projektu
nawi¹zuje do najbardziej nie-
chlubnych kart polskiej historii.
Filozofia opiniowanego przed³o-
¿enia wpisuje siê bowiem w logi-
kê, jak¹ kierowano siê przy wpro-
wadzaniu stanu wojennego”.
Wskazano równie¿ na sprzecz-
noœæ projektu z prawem europej-
skim prowadziæ mo¿e nawet do
opuszczenia UE. TK

„Stan wojenny“ w polskim s¹downictwie 

– PiS nie bêdzie rz¹dziæ w Polsce
za cztery lata – twierdzi szef Euro-
pejskiej Partii Ludowej, by³y lider
PO, Donald Tusk. – To tylko kwe-
stia przesuniêcia w czasie – doda-
je w wywiadzie dla „Gazety Wy-
borczej". Ostrzega jednoczeœnie
przed kolejnymi ruchami polity-
ków PiS, poniewa¿ – jak twierdzi –
"wiedz¹, ¿e ju¿ stracili w³adzê".

– Widaæ teraz ka¿dego dnia, jak
to zaczyna siê kruszyæ. Proszê so-
bie wyobraziæ, jak z miesi¹ca na
miesi¹c bêdzie narasta³ ich
strach. Strach tych, którzy teraz
rozwalaj¹ system sêdziowski, ob-
ra¿aj¹ sêdziów, szanta¿uj¹ ich, wy-
rzucaj¹ z pracy, organizuj¹ hejt
przeciw nim. Ta w³adza najzwy-
czajniej w œwiecie boi siê odpowie-
dzialnoœci. I s³usznie. Jest wiele
ewidentnych powodów do poci¹-
gniêcia wielu funkcjonariuszy tej
w³adzy do odpowiedzialnoœci kar-
nej i procesowej – oceni³ Tusk w
rozmowie z "Wyborcz¹".

By³y lider PO jest przekonany,
¿e system zbudowany przez PiS
"zapadnie siê nawet nie ze wzglê-
du na skutecznoœæ opozycji, ale
pod ciê¿arem ³ajdactwa", jakie ta
partia funduje.

– To, co PiS i jego patroni po-
trafili mówiæ w czasie kryzysu
migracyjnego albo na temat
mniejszoœci seksualnych, to jest
po prostu antychrzeœcijañskie i
antydemokratyczne – ocenia.

Tusk mówi³ te¿ o polityce euro-
pejskiej, rosn¹cej roli Emmanu-
ela Macrona i relacjach z Angel¹
Merkel. – Bardzo wielu obserwa-
torów Unii prognozuje co naj-
mniej lekkie przesuniêcie œrodka
ciê¿koœci z Berlina w stronê Pa-
ry¿a. Macron byæ mo¿e jest wci¹¿
przed szczytem kariery.

Angela Merkel by³a zdaniem
Tuska "nadzwyczaj skoncentro-
wana na wspó³pracy z Europ¹
Œrodkowo-Wschodni¹, w szcze-
gólnoœci z Polsk¹". 

– Nawet Jaros³aw Kaczyñski
kiedyœ wyrazi³ pogl¹d, ¿e w
Niemczech nic lepszego od rz¹-
dów Merkel spotkaæ nas nie mo-
¿e. To jedyne w ci¹gu kilkunastu
lat zdanie Kaczyñskiego, z któ-
rym móg³bym siê zgodziæ – prze-
konuje dalej Tusk.

By³y szef Rady Europejskiej w
coraz ostrzejszym tonie atakuje
obóz rz¹dz¹cy w Polsce, a
zw³aszcza próby zmian prawa,

które wymierzone s¹ przeciw
œrodowisku sêdziów. W trakcie
konferencji prasowej politycy po-
ruszyli sprawê wyroku TSUE do-
tycz¹cego wymiaru sprawiedli-
woœci w Polsce oraz powo³ania
zespo³u w Senacie, który bêdzie
siê nim zajmowa³. Dziennikarka
TVP zada³a pytanie, czy „bêdzie
zajmowa³ siê tak¿e sêdziami
uczestnicz¹cymi w manifesta-
cjach wraz z politykami, a tak¿e
sêdziami zatrzymywanymi pod
wp³ywem alkoholu. 

– To kosztuje Polskê ju¿ na-
prawdê za du¿o i jestem przeko-
nany, ¿e nie jestem odosobniony,
w tym odruchu, powiem mocno,
obrzydzenia, kiedy s³yszê tego
rodzaju argumenty. Sprawa jest
szczególnie wa¿na po faktach,
które dziêki niezale¿nym me-
diom zosta³y ujawnione, czyli
zorganizowania w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci pana Ziobry
urzêdników pañstwowych i wice-
ministrów do zorganizowania ta-
kiego pañstwowego mechanizmu
oczerniania i napadania na pol-
skich sêdziów. Wiêkszoœæ sê-
dziów ma odwagê przeciwstawiæ
siê temu brutalnemu atakowi na
polski system sprawiedliwoœci.
Zas³uguj¹ na najwy¿szy szacu-
nek, a nie na ten potok
oszczerstw i insynuacji – podsu-
mowa³ Donald Tusk. TK

Tusk: „Rz¹dy PiS kosztuj¹
Polskê ju¿ za du¿o”

Decyzj¹ w³adz kraju zwi¹zkowego
Brandenburgia w najbli¿szych
dniach na polsko-niemieckiej gra-
nicy ma zostaæ postawiony p³ot o
d³ugoœci 120 km. 

Niemcy chc¹, aby ogrodzenie
powstrzyma³o nap³yw dzików za-
ra¿onych afrykañskim pomorem
œwiñ, który przetacza siê przez
Polskê. P³ot ma rozci¹gaæ siê
wzd³u¿ Odry i Nysy £u¿yckiej.

W³adze niemieckie twierdz¹, ¿e
ogrodzenie zostanie postawione
tylko na okres tymczasowy. 

Koszt budowy wyniesie oko³o
200 tys. euro. Ursula Nonnema-
cher, Minister Spraw Spo³ecz-
nych, Zdrowia, Integracji i Ochro-
ny Konsumentów Brandenburgii
powiedzia³a, ¿e trzeba do³o¿yæ
wszelkich starañ w walce z afry-
kañskim pomorem œwiñ. Zastrze-

g³a, ¿e ogrodzenia nie zapewniaj¹
stuprocentowej ochrony i jest to
jeden z wielu wdra¿anych przez
ministerstwo œrodków zapobie-
gawczych. 

Jak podawano, akcja jest koor-
dynowana z lokalnymi w³adzami
Brandenburgii, Saksonii i Me-
klemburgii-Pomorza Przedniego
oraz przedstawicielami polskich
w³adz.TK

Donald Tusk zdj. Jaan Künnap

P³ot na granicy wzd³u¿ Odry i Nysy
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bom pochodz¹cym z Polski w pe³-
ni uczestniczyæ w Niemczech w
codziennym ¿yciu, równie¿ s¹ re-
latywnie dobre. Osoby te maj¹
czêsto doskona³y poziom wy-
kszta³cenia, umo¿liwiaj¹cy podjê-
cie pracy w Niemczech. Swoboda
przemieszczania siê pracowni-
ków w Unii Europejskiej zapew-
nia w zasadzie sprawny dostêp
do niemieckiego rynku pracy. Po
pierwszych udanych próbach po-
ruszania siê w s¹siednim kraju
czêsto do³¹czaj¹ do nich rodziny.
W niemieckich przedszkolach i
szko³ach dzieci polskiego pocho-
dzenia nie s¹ dzisiaj wyj¹tkiem.
Ale nie tylko. Miejsca pracy w
Niemczech tworz¹ dziœ tak¿e pol-
skie firmy. Czasy, kiedy kapita³
firmowy na inwestycje miêdzy
Niemcami a Polsk¹ p³yn¹³ wy-
³¹cznie z zachodu na wschód, ju¿
dawno minê³y. ¯ywnoœæ, stacje
paliw, us³ugi – coraz wiêcej pol-
skich firm interesuje siê niemiec-
kim rynkiem. Szanse na zaintere-
sowanie polskich przedsiê-
biorstw inwestowaniem na za-
chód od Odry s¹ tak du¿e, ¿e na-
le¿¹ca do Nadrenii Pó³nocnej-We-
stfalii agencja wspierania bizne-
su NRW.INVEST ju¿ od 2016 roku
utrzymuje w Warszawie w³asne
biuro. Sprawy siê krêc¹. A ponie-
wa¿ id¹ stosunkowo dobrze, mo-
¿e dlatego mniej siê o nich mówi.
To w³aœnie s¹ niewidoczni mi-
strzowie.

Oko³o 650 tysiêcy ludzi z polsk¹
biografi¹ migracyjn¹ – s¹ to zgod-
nie z oficjaln¹ interpretacj¹ wszy-
scy urodzeni w Polsce albo maj¹-
cy przynajmniej jednego z rodzi-
ców urodzonych w Polsce –
mieszka dziœ wed³ug miarodaj-
nych szacunków w samej tylko
Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii. To
wiêcej ni¿ trzy procent ludnoœci.
W ca³ych Niemczech ju¿ od daw-
na mog¹ to byæ wed³ug tej defini-
cji ponad dwa miliony osób pol-
skiego pochodzenia. I bior¹c pod
uwagê sukcesy polsko-niemiec-
kiej historii migracji i integracji w
minionych dekadach, nadszed³
czas, aby w wiêkszym stopniu po-
strzegaæ j¹ tak¿e politycznie, za-
równo w Niemczech, jak i w Pol-
sce.

Instrumenty, s³u¿¹ce lepszej
percepcji w³aœciwie istniej¹, s¹ to
miêdzy innymi rozwijaj¹ce siê
spo³eczeñstwo obywatelskie osób
polskiego pochodzenia w Niem-
czech i polityczna decyzja o usta-
nowieniu osób do spraw kontaktu
z Poloni¹, nazywanych „pe³no-
mocnikami ds. Polonii”, przy w³a-
dzach federalnych oraz we
wszystkich 16 landach.

Należy poważnie 
traktować rolę 
pełnomocników ds. Polonii 
W pe³ni uzasadnione jest w

Niemczech pytanie: Dlaczego
istnieje taka funkcja w odniesie-
niu do ¿yj¹cych w Niemczech
osób pochodzenia polskiego, a
nie ma jej dla grupy osób pocho-
dzenia tureckiego, w³oskiego,
wywodz¹cych siê z Hiszpanii czy
z wielu innych krajów, mieszkaj¹-
cych w Niemczech jako imigran-
ci? I wci¹¿ trzeba na to pytanie
odpowiadaæ w ten sposób: w
przypadku Polonii chodzi o coœ
wiêcej ni¿ o aktualn¹ politykê in-
tegracyjn¹. Chodzi o pewne kar-
ty niemieckiej historii i podejœcie
do niej, bowiem w Republice We-
imarskiej Polacy wywodzili z cza-
sem swoje prawa jako mniejszo-
œci z artyku³u 113 konstytucji
Rzeszy („Obcojêzyczne czêœci
narodu nie mog¹ byæ ograniczo-
ne przez ustawodawstwo lub ad-
ministracjê w ich wolnym i naro-
dowoœciowym rozwoju, a w
szczególnoœci w u¿ywaniu mowy
ojczystej na lekcjach, jak równie¿
w obliczu wewnêtrznej admini-
stracji i wymiaru sprawiedliwo-
œci”). Naziœci zniszczyli te struk-
tury, zabijaj¹c przywódców Polo-
nii. Do dziœ tak¿e i te zbrodnie,
pope³nione w Rzeszy Niemiec-
kiej wobec Polonii, wci¹¿ wywo-
³uj¹ dyskusje miêdzy Polsk¹ i
Niemcami na temat w³aœciwego
traktowania przesz³oœci. Temat
jest wysoce aktualny. Tak wiêc
z³o¿ona rz¹dowi polskiemu przez
Niemcy w 2011 roku obietnica
ustanowienia przy rz¹dzie fede-
ralnym i we wszystkich 16 kra-
jach zwi¹zkowych osób do kon-
taktu z Poloni¹ jest czymœ wiê-
cej, ni¿ tylko dodatkiem do nie-
mieckich struktur integracyj-
nych. Chodzi raczej o podejœcie

do bolesnej historii Polaków
w Niemczech.

Nauka języka polskiego
w Niemczech: szersza oferta,
zgodna z niemieckimi
programami nauczania 
Pozycja osób do kontaktu z Po-

loni¹ jest w niemieckich landach
bardzo ró¿na. Siêga od oficjalnie
mianowanych pe³nomocników
po stwierdzenie, ¿e wszystkie
grupy imigrantów traktuje siê
jednakowo, a zatem nie zapewni
siê jednej z nich uprzywilejowa-
nej pozycji poprzez ustanowienie
odrêbnej funkcji, przywi¹zuj¹c
do niej w ten sposób szczególne
znaczenie. Podobnie z ró¿nym
sukcesem przebiega przyznawa-
nie praw, uzgodnionych w pol-
sko-niemieckim Traktacie o do-
brym s¹siedztwie (Traktat miê-
dzy Republik¹ Federaln¹ Nie-
miec i Rzeczpospolit¹ Polsk¹
o dobrym s¹siedztwie i przyja-
znej wspó³pracy). Jednym z tych
praw jest oferta nauki jêzyka pol-
skiego w Niemczech. Czêsto
twierdzi siê, ¿e nie ma na ni¹ za-
potrzebowania. Ale czy to praw-
da? Ka¿dy, kto kwestionuje zapo-
trzebowanie na naukê jêzyka
polskiego w Niemczech, musi
równie¿ odpowiedzieæ na pyta-
nie, dlaczego w Nadrenii Pó³noc-
nej-Westfalii w tak wielu szko-
³ach s¹ klasy z jêzykiem polskim
jako ojczystym. Naprawdê bar-
dzo siê cieszê, ¿e w roku szkol-
nym 2018/2019 w szko³ach Na-
drenii Pó³nocnej-Westfalii
uczestniczy³o w zajêciach lekcyj-
nych w jêzyku polskim jako oj-
czystym ponad 4 600 dzieci po-
chodzenia polskiego. By³ to kolej-
ny znacz¹cy, bo dziesiêciopro-
centowy wzrost liczby uczestni-
ków w porównaniu z rokiem po-
przednim.

Wspania³¹ spraw¹ jest obser-
wowaæ, jak te lokalne lekcje w oj-
czystym jêzyku owocuj¹ impul-
sami dla wspó³pracy polsko-nie-
mieckiej. Spontanicznie przycho-
dzi mi na myœl kilka przyk³adów.
W zesz³ym roku dzieci i m³odzie¿
ze szkó³ w Kolonii i okolicach,
prowadz¹cych zajêcia w jêzyku
polskim jako ojczystym, zajmo-
wa³y siê w ramach projektu pod
tytu³em „1, 2, 3 – Polska wolna”

odzyskan¹ po 123 latach w 1918
roku niepodleg³oœci¹ Polski, a w
projekcie filmowym odnosi³y siê
do swojego dzisiejszego ¿ycia w
Niemczech. Zaœ podczas przygo-
towañ do nawi¹zanego w³aœnie
latem 2019 roku partnerstwa
miast miêdzy Rawiczem i Atten-
dornem uczestnicy tamtejszych
zajêæ w jêzyku polskim jako oj-
czystym byli wraz ze swoj¹ zaan-
ga¿owan¹ nauczycielk¹ jednym
z motorów wspó³pracy. Umac-
nianie tych struktur musi le¿eæ
w niemieckim interesie, a inicja-
tywa powinna wychodziæ z Nie-
miec. Przyk³ad nauki jêzyka pol-
skiego pokazuje, ¿e musi byæ tak-
¿e w interesie Niemiec, aby na-
uka odbywa³a siê w Niemczech i
zgodnie z programami naucza-
nia, opracowanymi w Niem-
czech, a nie w ministerstwach in-
nych krajów. Mówi¹c inaczej: nie
mo¿e byæ w interesie Niemiec,
aby programy nauczania
w Niemczech by³y kszta³towane
przez polityków innych pañstw,
nawet, jeœli stosunki z nimi s¹
tak przyjazne.

Polonia w Niemczech jest dziś
bardziej zróżnicowana, niż
postrzegają ją politycy 
Kwestia „Kim jest Polonia i jak

j¹ popieram?” jest jednak nie tyl-
ko spraw¹ niemieckiej polityki.
Po stronie polskiej tak¿e mo¿na
zapytaæ, czy organizacje, wytypo-
wane dwadzieœcia lat temu,
nadal s¹ dziœ odpowiednie, aby
samodzielnie reprezentowaæ ca-
³y wachlarz Polonii, bior¹c pod
uwagê ogromny wzrost liczby
ludnoœci polskiego pochodzenia
w minionych dekadach. W ostat-
nich latach powsta³y w ca³ych
Niemczech nowe organizacje,
wywodz¹ce siê z krêgu spo³e-
czeñstwa obywatelskiego pocho-
dzenia polskiego. S¹ to organiza-
cje jasno deklaruj¹ce swoje pol-
skie korzenie i równie jasno aspi-
ruj¹ce do owocnego zaanga¿o-
wania na rzecz ca³ego niemiec-
kiego spo³eczeñstwa – kraju,
w którym dzisiaj ¿yj¹. Stowarzy-
szenia zajmuj¹ce siê doradz-
twem spo³ecznym dla imigran-
tów w Niemczech, organizacje
polskich kobiet na stanowiskach
kierowniczych, inicjatywy na
rzecz polsko-niemieckiej wspó³-
pracy kulturalnej – zakres nowe-
go zaanga¿owania spo³eczeñ-

stwa obywatelskiego ze strony
ludzi, którzy przybyli z Polski do
Niemiec, jest znacznie szerszy
ni¿ 20 lat temu. Powsta³y w ten
sposób wspania³e nowoczesne,
integracyjne pomys³y. Organiza-
cje te nie chc¹ byæ przed³u¿onym
ramieniem ani niemieckiej, ani
polskiej polityki. Nie czuj¹ siê – a
jeœli, to w niewielkim stopniu –
reprezentowane przez ma³e sto-
warzyszenia bardzo mocno sta-
wiaj¹ce na tradycjê i wartoœci
narodowe, czasem wystêpuj¹ce
z pozycji nacjonalistycznych.
Znajduje to tak¿e odzwierciedle-
nie w wynikach wyborów w pol-
skich konsulatach w Niemczech.

Polonia niemiecka g³osuje
w polskich wyborach bardziej li-
beralnie. Poœwiêcanie tym licz-
nym nowym organizacjom nie-
mieckiej Polonii zbyt ma³ej uwa-
gi i nieprzyznawanie prawa do
zabierania g³osu w decyduj¹cych
obszarach, tak¿e po stronie pol-
skiej polityki, oznacza równie¿
rezygnacjê z wielkiej szansy na
intensyfikacjê dzia³alnoœci wœród
Polonii w Niemczech.

Ilona, która 30 lat temu przyje-
cha³a do Niemiec jako nastolat-
ka, na pytanie, czy ona i jej m¹¿,
mieszkaj¹c w Niemczech, ze-
tknêli siê z organizacjami polo-
nijnymi, odpowiedzia³a bardzo
krótko „nie”, z wyj¹tkiem imprez
muzycznych z cyklu „Koncert
Gwiazd”, na których wielokrot-
nie bywali razem. Nie jest to od-
osobniony przypadek. Polskie
œrodowisko imigracyjne w Niem-
czech zmieni³o siê i powstanie lu-
ka, jeœli jego zmiany nie znajd¹
odzwierciedlenia w percepcji i
reprezentacji politycznej. Dlate-
go nadszed³ czas, aby odpowie-
dzieæ na te potrzeby, w wiêkszym
stopniu prezentowaæ szeroki wa-
chlarz œrodowisk polskiego po-
chodzenia w Niemczech, ekspo-
nowaæ szczególnie nowe oblicze
m³odej Polonii i je akceptowaæ.
Pierwszym krokiem do tego jest
polityczne uœwiadomienie sobie
tego szerokiego wachlarza. Po
obu stronach – w Niemczech i
w Polsce. Thorsten Klute 

Z niemieckiego prze³o¿y³a
El¿bieta Micha³owska 

Artyku³ ukaza³ siê w Maga-
zynie Polsko-Niemieckim
„DIALOG“ nr 128/2019.

wwwwww..ddiiaallooggmmaaggaazziinn..eeuu

„Polonia siê zmienia.“
dokoñczenie ze str. 3
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Warto wiedzieæ

Jesieni¹ 2019 roku rozpo-
czê³a siê realizacja projektu
„Info-Point-Polregio” – sieæ
struktur socjalnych w NRW.
Projekt na rzecz wzmocnie-
nia kompetencji spo³ecznych
migrantów polskiego pocho-
dzenia na terenie Nadrenii
Pó³nocnej – Westaflii. Wk³ad
w partycypacjê spo³eczn¹ i
integracjê.

Projekt jest realizowany
przez Stowarzyszenie Polre-
gio e.V. z Aachen i dofinanso-
wany ze œrodków Minister-
stwa ds. dzieci, rodziny,
uchodŸców i integracji Kraju
Zwi¹zkowego Nadrenia Pó³-
nocna-Westfalia. Realizacja
projektu przewidziana jest na

kolejne dwa lata, tj. do koñca
2021 roku.

Koncepcja projektu zak³a-
da w kompleksowy i profesjo-
nalny sposób wzmocnienie
kompetencji migrantów pol-
skiego pochodzenia zamiesz-
kuj¹cych NRW poprzez po-
moc w integracji struktural-
nej, a w konsekwencji w co-
dziennym ¿yciu. Na terenie
NRW wyodrêbniono tzw. gru-
py defaworyzowane, poten-
cjalnie zagro¿one wyklucze-
niem spolecznym, badz wy-
kluczone przez system lub
sytuacje rodzinna lub zawo-
dowa, sa to m.in.: kobiety w
ka¿dym wieku, pracownicy
sezonowi, emigracja po 2011

roku (w tym dzieci do 18 roku
zycia), seniorzy. Realizacja
za³o¿onego celu odbêdzie siê
poprzez implementacjê mo-
delu punktów doradczych
„Info-Point-Polregio” wypra-
cowanego w ramach pilota¿o-

wego projektu o tym samym
tytule realizowanego od
wrzeœnia 2018 do lutego 2019
roku. 

Realizacja projektu obej-
mie swoim zasiêgiem
w pierwszej kolejnoœci mia-

sta i okolice: Aachen, Essen,
Wuppertalu i Kolonii, niewy-
kluczony jest transfer niektó-
rych dzia³añ projektowych do
innych miejsc w NRW.

W ramach projektu zapla-
nowany jest szereg dzia³añ
indywidualnych i grupowych,
spotkañ otwartych i zamknie-
tych, doradztwo indywidual-
ne i grupowe, a tak¿e online
z udzia³em ekspertów z dzie-
dzin takich jak, m.in.: praca
socjalna, prawo i prawo po-
datkowe, psychologia i psy-
choterapia, nauczanie jêzyka
niemieckiego i polskiego jako
dziedziczonego oraz wiele in-
nych, przy czym konkretne
potrzeby bêd¹ na bie¿¹co
konsultowane z beneficjenta-
mi projektu. 

Projekt wraz z sieci¹ struk-
tur socjalnych „Info-Point”
jest wstêpem do wypracowa-
nia trwa³ej oferty wsparcia
socjalnego dla migrantów po-
chodzenia polskiego w Na-
drenii Pó³nocnej-Westafalii,
jest odpowiedzi¹ na potrzebê
integracji strukturalnej, a
w konsekwencji na zapewnie-
nie wszystkim grupom spo-
³ecznym jednakowego dostê-
pu do informacji, która jest
podstaw¹ równoprawnego
funkcjonowania w danym
œrodowisku. Istotnym ele-
mentem projektu jest stwo-
rzenie tzw. mapy zasobów,
czyli nie tyko zdiagnozowanie
deficytów wœród migrantów
pochodzenia polskiego, ale
przede wszystkim wy³onienia
z tego samego grona niejako
ekspertów – którzy w trakcie
trwania projektu otrzymaj¹
m.in. fachowe wsparcie w po-
staci szkoleñ, a póŸniej to oni
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadcze-
niem bêd¹ wspierali procesy
adaptacyjne i integracyjne
w swoim otoczeniu. W ra-
mach projektu powstanie
m.in. publikacja „Curriculum
integracji”. (pr)

Info-Point-Polregio 
– sieæ struktur socjalnych w NRW 

Od lewej: Piotr Sigwantz (Biuro Wuppertal), Anna Golan (Biuro Köln), Sarah Kiermaszek (PR-NRW), Joanna Szymanska (Projektleiter-NRW), Magda
Kowalska (Biuro Essen), Blanka Zaborowski (Biuro Aachen), Wiesław Lewicki (Koordynator-NRW) zdj. Alexandra Lewicki

Kierownik projektu: Joanna Szymanska 
joanna.szymanska@polregio.eu
www.polregio.eu/index.php/info-point/projekt-info-point

Projekt „Info-Point-Polregio" jest pilotowany przez Landowy Związek
Organizacji Polskich w NRW i dofiansowany ze środków Ministerstwa
ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Północna Nadrenia-
Westfalia

Dipl-Ing. Wiesław Lewicki
Kulturverein Polregio e.V., Reichsweg 30 (Nadelfabrik),

52068 Aachen, tel. +49 172 210 5597, www.polregio.eu 

W minionych latach polscy obywatele
byli jedn¹ z najszybciej rosn¹cych grup
imigracyjnych w Nadrenii Pó³noc-
nej–Westfalii. Liczba nowo przybytych
Polaków w NRW wci¹¿ utrzymuje siê na
wysokim poziomie. Polscy obywatele
stanowi¹ drug¹ co do liczebnoœci grupê
imigracyjn¹ w NRW. „Imigracji powinien
towarzyszyæ równie¿ udzia³ w ¿yciu poli-
tycznym. Chcemy to wœród Polonii pro-
mowaæ” – mówi Thorsten Klute, Pe³no-
mocnik ds. Polonii Kraju Zwi¹zkowego
Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii.

Regionalne Konferencje w Düsseldor-
fie i Essen bêd¹ mia³y na celu m.in. mo-

tywowanie i wspieranie zaanga¿owa-
nych osób polskiego pochodzenia do
czynnego udzia³u w ¿yciu politycznym,
kandyduj¹c do rad miejskich i do rad ds.
integracji w wyborach komunalnych.
„Wa¿ne jest bowiem, aby migranci po-
chodzenia polskiego sami wyra¿ali swo-
je cele i pogl¹dy polityczne oraz brali
czynny udzia³ w demokratycznych wybo-
rach, a tym samym w politycznym pro-
cesie decyzyjnym na szczeblu lando-
wym” – podkreœla Tayfun Keltek, prze-
wodnicz¹cy Rady ds. Integracji Kraju
Zwi¹zkowego Nadrenii Pó³nocnej-West-
falii.

Tematem konferencji bêd¹ wybory
w 2020 r. do rad miejskich (Kommunal-
wahlen) i do rad do spraw integracji (In-
tegrationsratswahlen) oraz inicjatywa
landu NRW w kwestii przyjmowania nie-
mieckiego obywatelstwa. (mkffi.nrw)

Zwiêkszenie politycznej partycypacji Polek
i Polaków w Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii
16 i 30 stycznia 2020 r. – regionalne konferencje w Düsseldorfie i w Essen

16 stycznia 2020 r. (czwartek) – godz. 18:30
Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, UchodŸców i Integracji landu NRW
Haroldstrasse 4, 40213 Düsseldorf

30 stycznia 2020 r. (czwartek) – godz. 18:30
Siedziba telewizji PEPE TV
Münchner Str. 63 ,45145 Essen

Zg³oszenia mailem na adres: magdalena.piasecki-suchodolski@mkffi.nrw.de
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O tym siê mówi

Viki Gabor, dwunastoletnia
gwiazda konkursu piosenki
dzieciêcej Eurowizji odnios³a
niew¹tpliwie sukces. Trudno
pogodziæ siê z fal¹ hejtu, któ-
ra wyla³a siê na piosenkarkê
po powrocie do Polski.

Obrzydzenie budz¹ zw³asz-
cza rasistowskie wpisy inter-
nautów, którzy wytykaj¹
dziewczynce romskie pocho-
dzenie oraz fakt, ¿e jakiœ czas
mieszka³a w Niemczech. Bul-
wersuj¹ce komentarze poja-
wi³y siê nawet w odpowiedzi
na wpis prezydenta Andrzeja
Dudy, który pogratulowa³ Vi-
ki zwyciêstwa.

„Cyganka urodzona
w Niemczech, wychowana
w Anglii, wygra³a dla Polski...
Multi-kulti jak sk******n." –
napisa³ niezidentyfikowany
internauta. Inny doda³: „Eli-

minacje prowadz¹ ludzie pro-
muj¹cy LGBT i multi-kulti...
w³aœnie dlatego, ¿e Viktoria
Gabor jest Cygank¹ z Nie-
miec, dosta³a nominacjê.
Gdyby by³a Polk¹, nie mia³a-
by szans ani na nominacjê,
ani na wygran¹”. "Wy siê ni¹
jaracie, a to nawet polka nie
jest, tylko szwabska cyganka"
– skomentowa³ z³oœliwie ko-
lejny rasista z sieci.

Rodzina pañstwa Gabor,
zanim zamieszka³a na kra-
kowskiej Nowej Hucie, ¿y³a
w Wielkiej Brytanii. Viki, Me-
lisa i ich rodzice przez sie-
dem lat mieszkali w Londy-
nie, wczeœniej zaœ w Niem-
czech. To w³aœnie tam,
w Hamburgu, ulubienica eu-
ropejskiej publicznoœci przy-
sz³a na œwiat. TK

Viki z fal¹ hejtu
Z bytomskiego cmentarza znikn¹³
ju¿ pomnik poœwiêcony pamiêci
¿o³nierzy niemieckich poleg³ych
podczas I i II wojny œwiatowej.
Mniejszoœæ Niemiecka zaprzecza,
jakoby mia³a cokolwiek wspólnego
z tym incydentem.

Na p³ycie pomnika, który zosta³
zainstalowany na bytomskim
cmentarzu umieszczono napis:
„Pamiêci niemieckich ¿o³nierzy
poleg³ych podczas pierwszej i dru-
giej wojny œwiatowej, bojownikom
Selbstschutzu i Freikorps oraz za-
mordowanym i ciemiê¿onym
Niemcom ze Wschodu“. Umiesz-
czono ponadto informacje o spon-
sorach i inicjatorach akcji. Mieli
byæ nimi: Zwi¹zek M³odzie¿y
Mniejszoœci Niemieckiej oraz oby-
watele Niemiec. Wœród nich jest
Stephan Protschka, pose³ AfD,
który wspar³ pomys³ uhonorowa-
nia poleg³ych Niemców kwot¹
300 euro.

– Naszym celem by³o upamiêt-
nienie poleg³ych niemieckich by-
tomian, którzy byli niemieckimi
¿o³nierzami, gdy¿ Bytom do 1945 r.
by³ miastem niemieckim – mówi
Markus Tylikowski, szef Zwi¹zku
M³odzie¿y Mniejszoœci Niemiec-
kiej w Bytomiu. Zaprzeczy³ jednak

doniesieniom, jakoby z pomni-
kiem mieli cokolwiek wspólnego
Junge Nationalisten, m³odzie¿ów-
ka NPD.

Ciekawe, ¿e Zwi¹zek M³odzie¿y
Mniejszoœci Niemieckiej odci¹³ siê
oficjalnie od wypowiedzi Telikow-
skiego. Sprawê pomnika skrytyko-
wa³ tak¿e Bernard Gaida, szef
Zwi¹zku Niemieckich Stowarzy-
szeñ Spo³eczno-Kulturalnych.

„Z za¿enowaniem przyjêliœmy
fakt, ¿e na wspomnianym pomni-
ku umieszczona zosta³a nazwa
Zwi¹zku M³odzie¿y Mniejszoœci
Niemieckiej, który jest jedn¹ z or-
ganizacji stowarzyszonych
w ZNSSK. Od tej organizacji ocze-
kujemy wyci¹gniêcia konsekwen-
cji wobec cz³onków, którzy – jak
g³osi napis na pomniku – inicjowa-
li jego wykonanie i ustawienie.
Z ulg¹ przyjmujemy oœwiadczenie
Zarz¹du BJDM, który odcina siê
od dzia³añ swoich cz³onków w By-
tomiu i wskazuje na samowolne i
z zarz¹dem niekonsultowane u¿y-
cie nazwy organizacji. Z jeszcze
wiêkszym zadowoleniem przyj-
mujemy zapewnienie, ¿e dzia³ania
te podjête wg doniesieñ medial-
nych w porozumieniu i ze wspar-
ciem radykalnych organizacji poli-

tycznych z Niemiec stoj¹
w sprzecznoœci z zobowi¹zaniem
do neutralnoœci politycznej
ZMMN. Jednoczeœnie z ca³¹ suro-
woœci¹ potêpiamy dzia³ania i brak
odpowiedzialnoœci osób doros³ych
z grona Mniejszoœci Niemieckiej
w Polsce (...). Jako dachowa orga-
nizacja Mniejszoœci Niemieckiej
w Polsce apelujemy do partii poli-
tycznych w Niemczech o uszano-
wanie neutralnoœci politycznej na-
szych organizacji, których celem
jest po latach dyskryminacji odbu-
dowa i zachowanie to¿samoœci jê-
zykowej i kulturowej spo³ecznoœci
niemieckiej. Z oburzeniem przyj-
mujemy zw³aszcza fakt wykorzy-
stywania i instrumentalizowania
niedoœwiadczenia m³odzie¿y do
celów politycznych. Kszta³t gra-
ficzny i treœæ pomnika w Bytomiu
wskazuje wyraŸnie, ¿e jego fak-
tycznym celem nie by³o upamiêt-
nienie poleg³ych spoczywaj¹cych
na bytomskim cmentarzu, lecz au-
toreklama jego inicjatorów i spon-
sorów” – napisa³ Gaida. 

Warto dodaæ, ¿e ju¿ nazajutrz
po postawieniu pomnika nieznani
sprawcy pomalowali go farb¹. Wy-
konano napis „raus” oraz namalo-
wano krzy¿ celtycki. TK

Kto odpowie za kontrowersyjny
pomnik w Bytomiu na cmentarzu?

– Wœród grup migranckich w
Niemczech Polacy nale¿¹ do naj-
lepiej wykszta³conych i najlepiej
zintegrowanych ze spo³eczeñ-
stwem niemieckim. Stereotyp
„Polnische Wirtschaft” to prze-
sz³oœæ: polska praca i polska go-
spodarka s¹ cenione w Niem-
czech. Nie wszystko jednak wygl¹-
da ró¿owo... – powiedzia³ Peter
Oliver Loew w rozmowie z
Onet.pl, niemiecki historyk, polo-
nista, t³umacz, wyk³adowca i dy-
rektor Deutsches Polen-Institut
(DPI) w Darmstadt.

– Wiêkszoœæ kawa³ów o Pola-
kach traktuje o z³odziejach. Ale w
zasadzie to ju¿ stereotypy minio-
nego okresu. Polacy ju¿ nie s¹ po-
strzegani przez spo³eczeñstwo
niemieckie jako najwiêksze zagro-
¿enie w³asnego bytu, w³asnego
spokoju, tym zagro¿eniem s¹ te-
raz – jak zawsze nies³usznie – inne

grupy narodowoœciowe – mówi
Loew, opowiadaj¹c o tym, w jaki
sposób dziœ Niemcy postrzegaj¹
Polaków.

Na pytanie o wspólne rozlicze-
nia z przesz³oœci¹ dyrektor DPI
wyjaœnia:

– Je¿eli mamy byæ szczerzy,
przypomnê agresjê Polaków
skierowan¹ na Niemców, której
Niemcy te¿ nie rozumieli: po-
wstania w Poznañskiem w 1846,
1848, 1919, powstania œl¹skie,
dyskryminacja Niemców w Dru-
giej Rzeczypospolitej, wyrzuce-
nie ich z ziem polskich w 1945 ro-
ku... Znam oczywiœcie wszystkie
konteksty i absolutnie nie chcê
zmniejszyæ stokroæ wiêkszej nie-
mieckiej winy wobec Polaków
polskich, ¿ydowskich, romskich i
wielu innych, ale Polacy nie byli
nieskazitelni i anielscy. ¯eby sie-
bie lepiej rozumieæ, trzeba byæ w

stanie rozmawiaæ równie¿ o trud-
nych sprawach. Po czêœci zreszt¹
ju¿ siê tego nauczyliœmy”.

Przyznaje dalej, ¿e „faktycznie
œwiadomoœæ o niemieckich
zbrodniach pope³nionych na tere-
nach polskich podczas II wojny
œwiatowej jest u nas w Niem-
czech s³aba, czêsto znikoma.
Winne temu s¹ stulecia asyme-
trycznej percepcji Polski w Niem-
czech, zimnowojenny podzia³ Eu-
ropy oraz chêæ wielu Niemców,
¿eby zapomnieæ o tym, co by³o”.

Zdaniem Petera Olivera
Loewa tak samo jak Niemcy za-
dzieraj¹ nosa przed Polakami, to
Polacy od dwustu lat i wiêcej fak-
tycznie zazdroszcz¹ Niemcom.
Chocia¿ z drugiej strony w g³êbi
duszy, podœwiadomie, to Niemcy
od dwustu lat i wiêcej zazdrosz-
cz¹ Polakom – ludzkiego
ciep³a... TK

„Nie wszystko wygl¹da ró¿owo“
– Peter Oliver Loew, dyrektor DPI o stosunkach polsko-niemieckich

Za³o¿ona przez satyryka Jana
Pietrzaka Fundacja Towarzystwo
Patriotyczne, zabiega o budowê
³uku triumfalnego upamiêtniaj¹-
cego bitwê z 1920 r. Ostatnio Pie-
trzak powiedzia³, ¿e £uk Triumfal-
ny jest niezbêdny dla Polaków. –
100 lat temu odzyskaliœmy niepod-
leg³oœæ, pokonaliœmy trzech za-
borców, a potem bolszewick¹ Ro-
sjê w wielkiej wojnie. Mówimy o

rzeczach wielkiej miary w historii
narodu. I one musz¹ mieæ upa-
miêtnienie – wyjaœni³.

Pietrzakowi kibicuje premier
Mateusz Morawiecki: – Jestem
zwolennikiem tego, ¿eby wybudo-
waæ jak najszybciej ³uk triumfalny.
Sam osobiœci wp³aci³em œrodki na
fundacjê, która zbiera pieni¹dze
na ³uk triumfalny, by uwa¿am, ¿e
³uk triumfalny ku czci bitwy war-

szawskiej by³by godnym upamiêt-
nieniem.

W lipcu br. Rada Warszawy po-
par³a projekt uchwa³y o budowie
pomnika Bitwy Warszawskiej 1920
r.. Sto³eczny konserwator zabyt-
ków Micha³ Krasucki poinformo-
wa³ wówczas radnych, ¿e pomnik
jednak nie bêdzie gotowy na
15 sierpnia 2020 r., kiedy ma byæ
obchodzona 100. rocznica zwyciê-
stwa polskiej armii nad bolszewi-
kami. TK

£uk Triumfalny Pietrzaka
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Nie tylko dla kobietW salonie i w kuchni

Zanieczyszczenia powietrza
wp³ywaj¹ na choroby uk³adu
oddechowego, takie jak ast-
ma, alergie? Czy maj¹ te¿
zwi¹zek z nowotworami?

– Zwi¹zek ten jest wyraŸny
i nie chodzi tylko o nowotwory,
ale te¿ o inne choroby cywiliza-
cyjne, takie jak m.in. choroby
sercowo-naczyniowe, p³uc czy
cukrzyca. Z powodu palenia pa-
pierosów co roku na œwiecie
umiera 6 mln ludzi i dodatkowo
600 tys. biernych palaczy.
W przypadku chorób nowotwo-
rowych przera¿a informacja,
¿e w ci¹gu najbli¿szych 15-20
lat nast¹pi podwojenie liczby
zachorowañ. Wszystko, co je-
my, pijemy, czym oddychamy
zawiera coraz wiêksz¹ liczbê
zwi¹zków rakotwórczych. Za-
tem bez zdecydowanych dzia-
³añ ograniczaj¹cych emisjê za-
nieczyszczeñ zjawisko to bê-
dzie narasta³o. D³uga ekspozy-
cja na szkodliwe dla zdrowia
czynniki musi siê skoñczyæ
przewlek³ymi chorobami cywi-
lizacyjnymi, na pierwszym
miejscu – nowotworami. Sza-
cuje siê, ¿e obecnie na œwiecie
z powodu zanieczyszczenia at-

mosfery rocznie umiera
6,5 mln ludzi.

Czy chodzi g³ównie o raka
p³uc? 

– Nie tylko. Istnieje przy-
najmniej 200 zwi¹zków che-
micznych, które s¹ pod³o¿em
powstawania ró¿nych chorób
nowotworowych. W przypadku
raka p³uc s¹ to bardzo drobne
py³y wnikaj¹ce do organizmu
przez pêcherzyki p³ucne – to
jedna z wyraŸnych przyczyn
powstawania tej choroby. Przy-
k³adem mo¿e byæ wdychanie
dymu tytoniowego czy inhalo-
wanie siê papierosami elektro-
nicznymi, co – jak wskazuj¹ ba-
dania amerykañskie – wi¹¿e
siê z narastaj¹c¹ liczb¹ zgo-
nów, szczególnie wœród ludzi
m³odych. Spoœród innych no-
wotworów zale¿nych od zanie-
czyszczenia atmosfery nale¿y
szczególnie wymieniæ raki pê-
cherza moczowego, regionu
g³owy i szyi, piersi, ¿o³¹dka
oraz bia³aczki i ch³oniaki.

A papierosy elektroniczne
te¿ s¹ szkodliwe?

– W ostatnich dekadach, dziê-
ki intensywnym kampaniom
medialnym, odnotowano w Pol-

sce czy Niemczech znaczny spa-
dek palenia tytoniu, zw³aszcza
wœród mê¿czyzn. Natomiast od
oko³o 7 lat g³ówn¹ przyczyn¹
zgonów z powodu nowotworów
wœród kobiet nie jest ju¿ rak
piersi, a rak p³uca. Niestety, jed-
noczeœnie liczba zachorowañ na
raka piersi u kobiet wci¹¿ wzra-
sta. Dlaczego? Kobiety zaczyna-
j¹ rodziæ dzieci w coraz póŸniej-
szym wieku, czêsto tylko jedno
czy dwoje, karmi¹ je piersi¹ co-
raz krócej i przyjmuj¹ coraz wiê-
cej hormonów w ramach anty-
koncepcji, a potem hormonote-
rapii zastêpczej. 

Co w takim razie robiæ?
– Kampanie uœwiadamiaj¹ce

problem powinny trwaæ dzie-
si¹tki lat, podobnie jak realizo-
wany programy zdrowotne, np.
„Mam haka na raka”. Mentalno-
œci, przyzwyczajeñ i z³ych nawy-
ków starszego pokolenia nie
zmieni siê z dnia na dzieñ, a ma-
my coraz bardziej starzej¹ce siê
spo³eczeñstwo. £atwiej wycho-
waæ m³ode pokolenie, które bê-
dzie chcia³o przestrzegaæ zasad
zdrowego stylu ¿ycia. Dlatego
z edukacji nigdy nie nale¿y rezy-
gnowaæ. W du¿ych miasta, jak

Kraków, efekty programów edu-
kacyjnych, na przyk³ad kampa-
nii „Czas na czyste powietrze”,
s¹ ju¿ widoczne, ale w innych
du¿ych i ma³ych miastach
i wsiach – jeszcze nie.

A co z profilaktyk¹? Jakie
badania podstawowe powin-
niœmy wykonywaæ, ¿eby wie-
dzieæ, jak zanieczyszczone
powietrze wp³ywa na nasze
zdrowie?

– Raz w roku nale¿y wyko-
naæ: morfologiê krwi z rozma-
zem, OB, ogólne badanie mo-
czu, okreœlenie poziomu gluko-
zy i enzymów w¹trobowych
oraz u palaczy papierosów RTG
klatki piersiowej (w dwóch pro-
jekcjach: ty³/przód oraz bocz-
nej, bo w projekcji przód/ty³ ser-
ce przys³ania ewentualne zmia-
ny nowotworowe). Wa¿ny jest
te¿ przegl¹d stomatologiczny,
bo przy tej okazji mo¿na rozpo-
znaæ m.in. choroby nowotworo-
we jamy ustnej, a tak¿e – po za-
stosowaniu odpowiedniego le-
czenia – w wielu przypadkach
zapobiec uszkodzeniu serca,
stawów i nerek oraz infekcjom
p³uc. Ponadto w sta³ych odstê-
pach czasowych w okreœlonych

grupach wiekowych zgodnie ze
wskazaniami programu popu-
lacyjnych badañ przesiewo-
wych (screeningowych) nale¿y
wykonywaæ cytologiê, mammo-
grafiê i kolonoskopiê oraz bada-
nie spirometryczne. Istotne s¹
te¿ szczepienia przeciw wiruso-
wi brodawczaka ludzkiego
(HPV) oraz WZW B, które ogra-
niczaj¹ ryzyko zachorowania
na wiele chorób nowotworo-
wych. 

Zachêcam tak¿e do wykazy-
wania czujnoœci onkologicznej i
do przestrzegania tzw. „z³otej
zasady 2-3 tygodni”, której
treœæ zawarta jest w jednym
zdaniu: je¿eli objawy i dolegli-
woœci, których do tej pory nie
by³o nie s¹ zlikwidowane i ca³-
kowicie wyleczone prostym le-
czeniem objawowym przeciw-
bólowym, przeciwzapalnym
czy przeciwgor¹czkowym w
okresie dwóch – maksymalnie
trzech tygodni – nale¿y pójœæ
do lekarza i poddaæ siê wnikli-
wej diagnozie w celu wyklucze-
nia nowotworu. Pamiêtajmy, ¿e
im wczeœniej wykryty nowo-
twór, tym wiêksze szanse na
ca³kowite wyleczenie. (amal)

Po œwiêtach zaczyna siê okres
kolêdowania. Warto jednak za-
dbaæ, aby przy stole zabrzmia³y
kolêdy. Tak samo jak œpiewano
je w XX czy XIX wieku – nie od-
twarzane na smartfonie. Czas
kolêd – rodzinnego œpiewania,
radoœci, bycia razem, co nie
zdarza siê zbyt czêsto, radoœci i
zadumy nad nowymi czasami,

które nas czekaj¹. W sercach
ma zagoœciæ nadzieja, radoœæ
oraz spokój. 

Pierwsze polskie kolêdy mia-
³y s³owa pisane po ³acinie, któ-
re dopasowywano do muzyki
innych znanych pieœni koœciel-
nych. Dopiero od czasów Miko-
³aja Reja pojawi³y siê kolêdy
z polskimi s³owami – muzykê
do nich zapo¿yczano z popular-
nych wówczas melodii lub pisa-
no oryginaln¹. 

Takim zapo¿yczeniem mu-
zycznym jest jedna z najs³yn-
niejszych kolêd „Bóg siê rodzi”
z melodi¹ popularnego polone-
za. S³owa do niej napisa³ Fran-
ciszek Karpiñski, spe³niaj¹c
tym samym proœbê ksiê¿nej
Izabeli z Czartoryskich Lubo-
mirskiej. Jej premiera mia³a
miejsce w 1792 roku w koœciele
w Bia³ymstoku.

Uznaje siê, ¿e s³owa do
„W ¿³obie le¿y, któ¿ pobie¿y”
wysz³y spod pióra Piotra Skar-
gi. Œpiewano j¹ na nutê polone-
za grywanego na dworach kró-
lów polskich w XVII wieku.
Z pocz¹tku XVIII wieku pocho-
dzi kolêda „Lulaj¿e Jezuniu”,
która zyska³a s³awê dziêki Fry-
derykowi Chopinowi, który

w³¹czy³ muzyczny motyw kolê-
dy do swoich kompozycji. Do
najbardziej lubianych na ca³ym
œwiecie nale¿y „Wœród nocnej
ciszy”, tradycyjnie rozpoczyna-
j¹ca pasterkê. 

Równolegle z koœcielnymi
kolêdami rozwija³y siê ludowe
pieœni bo¿onarodzeniowe, któ-
rych jednak nie mo¿na by³o
œpiewaæ w koœciele. Zakaza³ te-
go w 1602 roku synod gnieŸ-
nieñski, motywuj¹c, ¿e nale¿¹
do niestosownych. Nazywano
je kantyczkami, rotu³ami lub
pastora³kami.

Chodzono tak¿e „po kolê-
dzie” – dziœ w niektórych regio-
nach tradycja kontynuowana
jest nadal. Dzieciaki chodz¹ po
domach z szopk¹, inne œpiewa-
j¹ kolêdy przebrane za anio³ów.
Dawniej wizyta taka mia³a za-
pewniæ domostwu szczêœcie.
Na Œl¹sku wodzono niedŸwie-
dzia, a taniec z nim przynosi³
pomyœlnoœæ gospodarzom
przez ca³y rok. 

Kolêda ma równie¿ jeszcze
inn¹ symbolikê – obdarowywa-
nie siê podarkami w wigiliê Bo-
¿ego Narodzenia lub w Nowy
Rok. Królowie dawali na „kolê-
dê” kosztownoœci lub pieni¹-

dze. Jak podaj¹ historycy, Zyg-
munt I Stary tak siê wylicza³
z kolêdy: „panom wikariuszom
po 10 z³otych, Tatarom z³otych
30, ¿akom graj¹cym niemieck¹
komediê – 1 z³ i 24 grosze”.
Mo¿now³adcy bywali hojni dla
swej s³u¿by i darowali im w ra-
mach kolêdy nawet konie, pasy,
bobrowe ko³paki czy szable.

B³azen Stañczyk nie otrzy-
ma³ pewnego roku noworocz-

nej kolêdy od Zygmunta Augu-
sta. Gdy siê upomnia³, dosta³
nowy ¿upan, pas i buty. 

Do dziœ tradycja ta przetrwa-
³a, gdy co roku do drzwi puka
ksi¹dz. Ma³o jednak kto wie, ¿e
dawniej panny czeka³y z nie-
cierpliwoœci¹ a¿ opuœci dom.
Która pierwsza zasiad³a na
krzeœle opuszczonym przez
ksiêdza, ta mia³a szansê wyjœæ
za m¹¿. (amal)

Palaczy jest mniej, a rak nie odpuszcza
Rozmowa z dr. n. med. Januszem Mederem, z Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, specjalist¹ 
w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, prezesem Polskiej Unii Onkologii.

W czasie świąt wspólne kolędowa-
nie łączy domowników. Fot. Malik

Fot. Malik

Zakazane kolêdy
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Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

1/2019
? Jestem w³aœcicielem firmy
w Niemczech. Jeden z moich pra-
cowników dozna³ uszczerbku na
zdrowiu w wyniku zawinienia
osoby trzeciej. Pracownik bêdzie
w zwi¹zku z tym przez parê tygo-
dni na chorobowym i moja firma
musi wyp³acaæ jego pensjê (Ent-
geltfortzahlung). Czy firmie przy-
s³uguje roszczenie odszkodo-
wawcze w stosunku do osoby
trzeciej?

W przypadku doznania przez
pracownika uszczerbku na zdrowiu
w wyniku zawinienia osoby trzeciej
roszczenie odszkodowawcze w sto-
sunku do tej osoby trzeciej przys³u-
guje poszkodowanemu pracowni-
kowi. Jeœli pracownik w wyniku
utraty zdrowia sta³ siê niezdolny do
pracy, to odpowiednie jego roszcze-
nia odszkodowawcze przechodz¹
na pracodawcê (§ 6 Abs. 1 EFZG).
Powodem takiego rozwi¹zania jest
to, i¿ pracownik kasowa³by podwój-
nie: raz roszczenie odszkodowaw-
cze od osoby trzeciej, drugi raz w
ramach Entgeltfortzahlung od fir-
my, w której jest zatrudniony. Pra-
codawca ¿¹daæ wiêc mo¿e od osoby
trzeciej: kwoty odpowiadaj¹cej za-
robkom brutto pokrzywdzonego
pracownika oraz równowartoœci
odpowiednich sk³adek ubezpiecze-
niowych (Sozialversicherung) p³a-
conych przez pracodawcê na rzecz
pracownika.

? Pracujê w Niemczech. Wymó-
wi³em stosunek pracy, a potem
zdecydowa³em siê to wymówie-
nie cofn¹æ. Pracodawca nie ma

nic przeciwko temu. Jakie s¹
skutki takiego cofniêcia wymó-
wienia?

Z chwil¹, gdy wymówienie dotar-
³o do pracodawcy, sta³o siê te¿ i
prawnie skuteczne. Prawnie rzecz
bior¹c nie mo¿na go wiêc „cofn¹æ“.
Jeœli jednak zarówno pracownik jak
i pracodawca nie maj¹ nic przeciw-
ko temu, by stosunek pracy istnia³
dalej i by pracownik wymówienie
„cofn¹³“, to nale¿y to potraktowaæ
tak, jakby strony zawar³y now¹
umowê o pracê na tych samych
warunkach pracy i p³acy.

? Do jakich adwokatów najle-
piej jest zwracaæ siê w danych
sprawach ? Co oznacza okreœle-
nie adwokat specjalista (Fachan-
walt)? Czy informacje podane
o adwokatach w serwisie „Gelbe
Seiten” odpowiadaj¹ stanowi fak-
tycznemu ? 

Generalnie ka¿dy adwokat jest
uprawniony do reprezentowania
klientów w prawie wszystkich dzie-
dzinach prawa. Adwokat specjali-
sta (Fachanwalt) jest adwokatem,
który spe³niaæ musi odpowiednie,
ustalone najczêœciej przez izbê ad-
wokack¹ (Rechtsanwaltskammer)
obiektywne kryteria. Chodzi tu o
udokumentowana liczbê przypad-
ków w danej dziedzinie prawa w
przeci¹gu danego okresu czasu (na
przyk³ad 50 przypadków w ci¹gu 3
lat), a tak¿e udokumentowanie od-
bycia dodatkowego kszta³cenia w
danej dziedzinie prawa. 

Okreœlenie Fachanwalt istnieje
tylko w nastêpuj¹cych ga³êziach
prawa: prawo karne (Strafrecht),
prawo rodzinne (Familienrecht),
prawo pracy (Arbeitsrecht), prawo
upad³oœciowe (Insolvenzrecht),
prawo socjalne (Sozialrecht), pra-
wo administracyjne (Verwaltung-
srecht). Podane w serwisie „Gelbe
Seiten” informacje s¹ najczêœciej
sporz¹dzone przez samych adwo-
katów, dlatego ich prawid³owoœci
nie da siê obiektywnie sprawdziæ.
Adwokaci w swoich og³oszeniach
podaj¹ te¿ czêsto tzw. punkt ciê¿ko-
œci dzia³alnoœci lub zainteresowañ
(Tätigkeitsschwerpunkte, Interes-
senschwerpunkte). Generalnie ad-
wokaci podaæ mog¹ 3 Tätigkeits-
schwerpunkte i 5 Interessen-
schwerpunkte.

? Wynajmujê w Niemczech
mieszkanie. Moja piwnica jest
ca³kowicie wilgotna. Wszelkie za-
stosowane przeze mnie œrodki
zapobiegawcze nie przynios³y re-
zultatów. Co mam robiæ?

Troszczenie siê o to, by piwnica
by³a sucha, nale¿y do obowi¹zków
wynajemcy (Vermieter). Jeœli on
obowi¹zku tego nie dope³nia, na-
jemca (Mieter) ma prawo ¿¹daæ
odpowiedniego zmniejszenia czyn-
szu (m.in. orzeczenie s¹du rejono-
wego AG Bad Bramstedt, sygn.
akt: 5 C 44/89).

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Inna cena w hali, 
a inna na paragonie

? Dość regularnie zdarza się, że nie-
które towary przy kasie mają wyższą
cenę, niż wskazana na półkach, z któ-
rych je wziąłem. Czy mogę je kupić po
takiej cenie, jaka widniała na stoisku,
a nie po takiej, jaka jest określona przy
kasie? Czy sprzedawca może mi odmó-
wić sprzedaży po niższej cenie? 

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. „O informowaniu
o cenach towarów i usług” (tekst jedn.

Dz.U. z 2019 r., poz. 178), „w miejscu
sprzedaży detalicznej i świadczenia usług
uwidacznia się cenę oraz cenę jednostko-
wą towaru (usługi) w sposób jedno-
znaczny, niebudzący wątpliwości oraz
umożliwiający porównanie cen”. Wedle
art. 5 ww. ustawy, „w przypadku rozbież-
ności lub wątpliwości co do ceny za ofe-
rowany towar lub usługę konsument ma
prawo do żądania sprzedaży towaru lub
usługi po cenie dla niego najkorzystniej-
szej”.

Zakładając, że nabywa Pan ww. towary
jako konsument (a nie np. w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej),

w opisanej sytuacji może Pan żądać ob-
niżenia naliczonej przy kasie kwoty.

W praktyce warto od razu podejść do
punktu obsługi klienta i zażądać korekty
rachunku, wskazując, że cena w hali była
niższa niż naliczona przy kasie. W przy-
padku odmowy korekty (lub odmowy
sprzedaży upatrzonego towaru po owej
niższej cenie) należy złożyć sprzedawcy
– odpowiednio – wezwanie do zwrotu
różnicy lub oświadczenie o woli nabycia
towaru po (niższej) cenie, z zagrożeniem
wystąpienia na drogę sądową.

mgr Jan Paragraf (ANGORA)



Samo Życie 1/20 (576)10

Rady i porady¯ycie z paragrafem

Kindergeld 
minus „500 plus“

Œwiadczenia na dzieci wy-
p³acane w Niemczech pol-
skim pracownikom nale¿y
obliczaæ z uwzglêdnieniem
odpowiedniego œwiadczenia
pobieranego w Polsce („500
plus“) – orzek³ Federalny
Trybuna³ Finansowy (Bun-
desfinanzhof – BFH).

Tym samym przega³ spra-
wê Polak, ojciec dwóch có-
rek, pracuj¹cy i mieszkaj¹cy
na sta³e w Niemczech w ra-
mach oddelegowania, który
pobiera³ jednoczeœnie nie-
miecki Kindergeld i polskie
„500 plus“. 

Niemiecka kasa rodzinna
(Familienkasse), dowiedzaw-
szy siê o poborze polskiego
œwiadczenia, za¿¹da³a zwro-
tu bezprawnie wyp³aconych
ponad 2 tysiêcy euro. Polak
przegra³ sprawê przed s¹da-
mi wszystkich instancji.

Federalny Trybuna³ Finan-
sowy orzek³, ¿e polskie „500
plus“ i niemiecki Kindergeld
(zasi³ek na dzieci) s¹ œwiad-
czeniami tego samego rodza-
ju.

Zakaz handlu
używanymi e-bookami
Kupiæ, przeczytaæ i sprze-

daæ – w przypadku drukowa-
nych ksi¹¿ek na porz¹dku
dziennym. Trybuna³ Europej-
ski orzek³ jednak, ¿e nie do-
tyczy to „u¿ywanych“ ksi¹-
¿ek cyfrowych (e-booków).

Kupione w cyfrowym for-
macie ksi¹¿ki nie mog¹ byæ
zatem sprzedawane w inter-
necie – bynajmniej nie bez
zgody wydawcy. 

W konkretnym przypadku
chodzi³o o holenderski sklep
internetowy, który w ramach
„klubu czytelnika“ oferowa³
zakup i wymianê u¿ywanych
e-booków. U¿ytkownicy mu-
sieli jedynie zapewniæ, ¿e
skasuj¹ swój egzemplarz pli-
ku (np. EPUB czy PDF).
Dwa zrzeszenia wydawców
pozwa³y sprzedawcê przed
s¹dem.

Trybuna³ Europejski przy-
chyli³ siê do ich skargi, argu-
mentuj¹c, ¿e w odró¿nieniu
od papierowych ksi¹¿ek w
przypadku elektronicznych
trudno jest sprawdziæ i udo-
wodniæ, ¿e ich cyfrowe kopie
zosta³y zniszczone (skasowa-
ne) przez sprzedaj¹cego. 

Sprzeda¿ e-booków jest
zgodna z prawem jedynie
w przypadku, gdy dzieje siê
to za zgod¹ wydawcy, o któr¹
staraæ musi siê sprzedaj¹cy.

Warto wiedzieæ

Święta już za nami. 
Nie dla wszystkich był
to czas wolny od pracy.
Jakie ustawowe
regulacje obowiązują
pracodawców, a na co
powinni zwracać uwagę
pracownicy? 
? Czy Wigilia i Sylwester

s¹ dniami œwi¹tecznymi?
Nie, zgodnie z ustaw¹ o re-

gulacji czasu pracy (ArbZG –
Arbeitszeitgesetz) s¹ to zwy-
k³e dni robocze. Poniewa¿ w
2019 r. przypada³y na wtorek,
pracownicy chc¹cy mieæ wol-
ne musieli wzi¹æ w te dni
urlop. Wiele firm ma jednak
specjalne regulacje dotycz¹-
ce tych dni. Przyk³adowo wie-
le zak³adów koñczy pracê o
godzinie 14.

? Czy w Bo¿e Narodzenie
mam automatycznie wolne?

Pierwszy i drugi dzieñ Bo-
¿ego Narodzenia oraz Nowy
Rok s¹ ustawowo dniami wol-
nymi od pracy. §10 ArbZG
przewiduje jednak 16 wyj¹t-
ków od zakazu pracy w nie-
dziele i œwiêta – miêdzy inny-
mi dla policjantów, stra¿a-
ków, œredniego personelu
medycznego (pielêgniarki i
pielêgniarze), pracowników
s³u¿b ratunkowych i zatrud-
nionych w gastronomii.

? Czy za pracê w œwiêta
nale¿y siê dodatek?

W Niemczech nie ma usta-
wowej regulacji odnoœnie do-
datków za pracê w niedziele i
œwiêta, orzek³ Federalny S¹d
Pracy (Bundesarbeitsge-
richt, sygn. akt 5 AZR 97/05).
Ustawa przewiduje je edynie
za pracê w nocy w dni œwi¹-
teczne. 

Wiele umów zbiorowych
(Tarifvertrag) i zak³adowych
(Betr iebsvere inbar ung)
przewiduje jednak dodatki za
pracê w œwiêta.

? Czy takie dodatki s¹
wolne od podatku?

Dodatki za pracê w niedzie-
le s¹ wolne od podatku, o ile
nie przekraczaj¹ 50 proc. p³a-
cy zasadniczej (Grundlohn) –
zgodnie z §3b EstG (Einkom-
mensteuergesetz – ustawa
o podatku dochodowym).
W ustawowe dni œwi¹teczne
dodatek mo¿e wynosiæ mak-
symalnie 125 proc., w pierw-
sze i drugie œwiêto Bo¿ego
Narodzenia nawet 150 proc.

Ciekawostka: ta sama re-
gulacja prawna dotyczy pracy
w Wigiliê i Sylwestra po godz.
14, mimo ¿e nie s¹ to ustawo-
we œwiêta.

? Czy nale¿y mi siê w za-
mian dzieñ wolnego?

Tak, za pracê w dni œwi¹-
teczne §11 ArbZG przewiduje
prawo do tzw. „zastêpczego
dnia wypoczynku” (Ersatz-
ruhetag) w okresie 8 tygodni
po œwiêcie.

Wolny dzieñ za pracê w nie-
dzielê musi zostaæ wykorzy-
stany w ci¹gu najbli¿szych 2
tygodni.

Ponadto ka¿dy pracownik
ma prawo do minimum
15 niedziel wolnych od pracy
w roku.

? Co z urlopem w okresie
œwi¹tecznym? Czy rodzice
maj¹ pierwszeñstwo?

Ostatnie s³owo nale¿y do
szefa. Zgodnie z ustaw¹
(Bundesurlaubsgesetz) musi
on uwzglêdniæ aspekty socjal-
ne, gdy przyznaje urlop. 

Nie ma jednak konkretnej
wytycznej, ¿e rodziców nale-
¿y traktowaæ priorytetowo.
Niemniej jednak dzieci s¹
wa¿nym argumentem przy
planowaniu urlopów w pracy.

? Czy szef ma prawo za-
rz¹dziæ ferie zak³adowe?

Z powodu wa¿nych czynni-
ków zak³adowych, np. braku
zleceñ, ma on prawo zarz¹-
dziæ ferie dla ca³ej firmy. 

Jednak¿e musi je wczeœ-
niej zapowiedzieæ i omówiæ
z rad¹ zak³adow¹.

Podczas gdy inni œwiêtuj¹...

Trybunał Federalny
umocnił pozycję
nowych portali
prawnych. Dochodzą
one bezpłatnie praw
konsumentów, pracując
wyłącznie na bazie
prowizji.

Obni¿enie czynszu, osdzko-
dowanie za spóŸniny lot czy
¿¹danie wy¿szego œwiadcze-
nia Hartz IV – nowe interne-
towe firmy windykacyjne (in-
kasso) pomagaj¹ konsumen-
tom szybko i bezp³atnie do-
chodziæ swoich praw. Jedynie
w przypadku pomyœlnego za-
koñczenia sprawy p³ac¹ oni
prowizjê rzêdu 20-30 proc.
Ju¿ od d³u¿szego czasu por-
tale te s¹ sol¹ w oku wielu

firm i adwokatów. Jednak wy-
rokiem zasadniczym Federal-
ny Trybuna³ Konstytucyjny
(BGH – Bundesgerichtshof)
umocni³ ich pozycjê (sygn.
akt VIII ZR 285/18).

? O co konkretnie posz³o
przed s¹dem?

Pewien berliñczyk p³aci³
zawy¿ony czynsz, wiêc zleci³
portalowi www.wenigermie-
te.de dochodzenie swoich
praw na bazie regulacji czyn-
szów maksymalnych (Miet-
preisbremse). 

Portal pozwa³ wynajemcê
na drodze s¹dowej, przegra³
jednak przed s¹dem lando-
wym, który by³ zdania, ¿e w
odró¿nieniu od adwokatów
ów portal nie ma prawa wy-
stêpowaæ w takich kwestiach
na drogê s¹dow¹.

? Na czym polega ró¿nica
miêdzy portalami windyka-
cyjnymi i adwokatami?

Firmy windykacyjne (In-
kasso) nie mog¹ udzielaæ po-
rad prawnych, ale za to maj¹
prawo – w odró¿nieniu od ad-
wokatów – pracowaæ na bazie
prowizji. Nie musz¹ byæ
cz³onkiem izby adwokackiej,
wystarczy im wpis w reje-
strze s¹dowym.

? Co orzek³ trybuna³
BGH?

Zdaniem Federalnego Try-
buna³u Konstytucyjnego por-
tal wenigermiete.de nie
udziela ¿adnych niedozwolo-
nych porad prawnych. Portal
ma prawo dochodziæ rosz-
czeñ konsumentów. Jest to
zgodne z obowi¹zuj¹cym w
Niemczech prawem.

? Jakie zalety dla konsu-
mentów maj¹ takie portale?

W wielu standardowych
sprawach prawa konsumen-
tów s¹ jasno uregulowane,
jednak ci nie dochodz¹ ich ze
wzglêdu na ryzyko kosztów
postêpowania lub z braku
czasu. Nowe portale prawne
s¹ w tych przypadkach wy-
godn¹ i legaln¹ alternatyw¹.
Jednak w skomplikowanych
przyapadkach nie s¹ w stanie
zast¹piæ adwokata.

? Jakie nowe portale win-
dykacyjne s¹ na rynku?

W przypadku spóŸnionych
lotów pomo¿e flightright.de,
w kwestiach kolejowych
bahn-buddy.de, a odnoœnie
afery dieslowskiej roszczeñ
dochodzi myright.de

Niektóre nowe portale ofe-
ruj¹ nie tylko us³ugi windyka-
cyjne: w przypadku wadliwych
decyzji urzêdowych hartz4
widerspruch.de pomaga bez-
p³atnie, a kwestie mandatów
za przekroczenie prêdkoœci
wyjaœnia portal geblitzt.de

DochodŸ swoich praw 
– bez ryzyka kosztów

Rys. Edward Tomenko
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Kalendarz imprezBêdzie siê dzia³o

Jak taniej
dzwoniæ

do Polski?
Z prefiksem dzwoniæ mo¿na
tylko z telefonu stacjonarne-
go z abonamentem Deut-
sche Telekom.

* prefiks z zapowiedzi¹ 
taryfy przed rozmow¹

Stan z 21.12.2019 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf. 

�ród³o: 
www.billiger-telefonieren.de

na numery telefonów

komórkowych
cent/min. prefiks

1,52 010040*
1,55 010017*
1,58 01054*
1,62 01074*
1,62 010023*
2,50 01094*
3,39 01078*
3,40 010029*
4,80 01042*
5,80 01067*
5,80 01086*
5,90 010058*
6,20 01037*
7,25 01027*
7,40 010057*

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min. prefiks

0,52 01010*
0,62 01099*
0,67 010057*
0,89 01078*
1,50 01085*
1,93 01027*
1,95 01086*
2,50 010058*
2,80 010029*
2,80 01037*
2,80 01058*
2,90 01030*
2,90 01054*
3,15 01042*
3,90 01077*

sobota – 4 stycznia
17:00
Opłatek Artystów Rest. Gdańska

Altmarkt 3, 46045 Oberhausen
20:00
Thomas Godoj featuring Chris Kramer &
BeatboxnBlues

Yard Club, Neusser Landstr. 2, 50735 Köln 

środa – 8 stycznia
19:30
Waldemar Bielawski: Stosunki polsko-litew-
skie i polsko-ukraińskie, zarys historyczny,
Forum Polonijne zaprasza

DHB – Netzwerk Haushalt, Kaiserstr. 63,
76131 Karlsruhe

czwartek – 9 stycznia
19:30
Michael Zeller, Lesung Johanneskirche

Altenberger Str. 25, Wuppertal 
20:00
Jazzkarrussel, Gerd Dudek Quartett

Rest. Gdańska, Altmarkt 3, Oberhausen
20:00
Neues von Kellermanns, reż. Tadeusz Galia

Poln. Theater, Düppelstr.61 a, 
24105 Kiel, 0431 804099

20:00
Thomas Godoj featuring Chris Kramer &
BeatboxnBlues
Stage, Stresemannstr.163, 22769 Hamburg 

piątek – 10 stycznia
20:00
Grupa Mocarta, koncert

Theater auf dem Hornwerk, Kirchpl. 4,
31582 Nienburg/Weser 

20:00
Neues von Kellermanns, reż. Tadeusz Galia

Poln. Theater, Düppelstr.61 a, 24105 Kiel
20:00
Thomas Godoj featuring Chris Kramer &
BeatboxnBlues Hot Jazz Club

Hafenweg 26 b, 48155 Münster

sobota – 11 stycznia
11:00-22:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Anna Lindh Schule, Guineastr. 17, 
13351 Berlin

11:00-17:00
Tyskie Polonia Hallenmasters 2020

Bergisches Sportzentrum, 
Albertus-Magnus-Str. 7, 42719 Solingen 

11:00-14:00
D’haus Community Radio: Turkish Psyche-
delic Funk Special mit Kornelia Binicewicz
(Ladies On Records.Istanbul) und Burakete
Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz 1,

40211 Düsseldorf 
13:00-22:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
JAZ, Kinderhauser Str. 112, 48147 Münster 

15:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Haus Krakau, Weetfelder Straße, 
59077 Hamm 

17:00
Michael Zeller, Lesung 

Kunstverein Kohlenhof, 
Grasersgasse 15-21, Nürnberg 

19:00
Kolędy Pospieszalskich Johanes Basilika

Lilienthalstr. 5, 10965 Berlin
19:00
Grupa Mocarta, koncert

Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 213, 13437 Berlin 

19:30
Viva Polonia! Exzellente junge Künstler aus
Hamburg, Bremen, Hannover und Berlin
präsentieren Werke von Frederic Chopin,
Henryk Wieniawski, Ignaz Jan Paderewski,
Witold Lutosławski

HfMT, Harvestehuder Weg 12, Hamburg
20:00
Jan Lisiecki, Klavierkonzert

Tonhalle, Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf 
20:00
Neues von Kellermanns, reż. Tadeusz Galia

Poln. Theater, Düppelstr.61 a, 
24105 Kiel, 0431 804099

20:00
Thomas Godoj featuring Chris Kramer &
BeatboxnBlues Mehrzweckhalle

Bruchring, 34414 Warburg-Scherfede 
22:00
Koncert Popek live oraz dyskoteka

Barmer Bahnhof, Winklerstr. 2, Wuppertal 

niedziela – 12 stycznia
10:30-22:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Titus-Forum, Walter-Möller-Platz 2, 
60439 Frankfurt 

12:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Schacht 3, Koststr. 8, 45899 Gelsenkirchen 

12:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kufa Haus, Am Westbahnhof 13, 
38118 Braunschweig

12:00-22:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Ebertbad, Ebertplatz 4, 46045 Oberhausen

12:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Brauhaus, Kleine Flurstr 5, 
42275 Wuppertal 

12:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

NCO Klub, Delawarestr. 21, 
76149 Karlsruhe

14:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Grünspan, Große Freiheit 58, Hamburg
14:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Backstage, Reitknechtstr. 6, 
80639 München

14:00-20:00
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Klub „Dziupla“, Imhoffstr. 24, Nürnberg
18:00
Jan Lisiecki, Klavierkonzert
Theater, Neubrückenstr. 63, 48143 Münster 

poniedziałek – 13 stycznia
20:00
Jan Lisiecki, Klavierkonzert
Stadthalle, Leonhardplatz 1, Braunschweig 

wtorek – 14 stycznia
11:00-13:30
Artur Becker, Lesung aus „Drang nach
Osten“ Restaurant Zwischenzeit

Schaufelder Str. 11, 30167 Hannover 
19:00
Trio smyczkowe HILMA, Koncert Nowo-
roczny

Poln. Institut, Burgstr. 27, 10178 Berlin 
19:30
vision string quartet, w pr. Schumann, Ba-
cewicz Elbphilharmonie, Hamburg 
20:00
Polen nach dem Ersten Weltkrieg – Pilsudskis
Diktatur und nationalistische Expansionen

Gasteig, Rosenheimer Str. 5, München 
20:00
Jan Lisiecki, Klavierkonzert

Rudolf-Oetker-Halle, Lampingstr. 16, Bielefeld 

środa – 15 stycznia
19:30
Jan Lisiecki, Klavierabend Laeiszhalle

Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg 
19:30
Marcin Gallus: Doradztwo prawne, Forum
Polonijne zaprasza

DHB, Kaiserstr. 63, 76131 Karlsruhe

czwartek – 16 stycznia
19:00
Spotkania polskich studentów i absolwentów

Piwniczka w KHG, Karlstr. 32, 
München

19:30
Finissage der Ausstellung: Bartoszewski
1922-2015. Widerstand-Erinnerung-Versöh-
nung Deutsches Polen-Institut

Marktplatz 15, 64283 Darmstadt 
20:00
Thomas Godoj, koncert

Unteridoische Welten
Lockwitzgrund 40, 01257 Dresden 

piątek – 17 stycznia
20:00
Erzählbühne: Stark wie der Tod ist die Liebe 

Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34,
90403 Nürnberg

20:00
Zibby Krebs i Strait Shooter– Rock

Rest. Gdańska, Altmarkt 3, 
46045 Oberhausen

20:00
Neues von Kellermanns, reż. Tadeusz Galia

Poln. Theater, Düppelstr.61 a, 24105 Kiel
20:00
Thomas Godoj, koncert

Das Rind, Mainstr. 11, 65428 Rüsselsheim 

sobota – 18 stycznia
19:30
Polnischer Klavierabend bei Bechstein
Düsseldorf mit Aleksandra Mikulska
Bechstein Zentrum, Grünstr. 15 im stilwerk,

40212 Düsseldorf 
20:00
Neues von Kellermanns, reż. Tadeusz Galia

Poln. Theater, Düppelstr.61 a, 24105 Kiel
20:00
Kinga Głyk, Jazzkonzert

Prinzregententheater
Prinzregentenpl. 12, 81675 München

20:00
Thomas Godoj, koncert

Ducsaal, Burgstr. 2, 54450 Freudenburg 

niedziela – 19 stycznia
15:00
Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kindheit
und Jugend in Schlesien, Sonntagsführung 

Oberschlesisches Landesmuseum, 
Bahnhofstr. 62, 40883 Ratingen (Hösel)

15:00
Jola Wolters „Kochanie moje – unplugged”
– Maanam Tribute

Turistarama, Mauritiussteinweg 102, Köln 
20:00
Kinga Głyk, Jazzkonzert Theaterhaus

Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart 
20:00
Steffen Möller, Showprogramm: Weronika,
dein Mann ist da! Wenn Deutsche und Po-
len sich lieben Kulturzentrum Schlachthof

Findorfstr. 51, 28215 Bremen 

poniedziałek – 20 stycznia
18:00
Pod Mocnym Aniołem, film, reż. Wojciech
Smarzowski Thalia Filmtheater

Rudolf-Breitscheid-Str. 50, 14482 Potsdam
20:00
Steffen Möller, Showprogramm: Weronika,
dein Mann ist da! Wenn Deutsche und Po-
len sich lieben Winterhuder Fährhaus

Hudtwalckerstr. 13, 22299 Hamburg 

wtorek – 21 stycznia
10:30
Vortrag: „Die Schlösser Ostpolens“ von
Dr. Falk Bachter Gasteig, Raum 0117

Rosenheimer Str. 5, München 
19:30
Das Dreieck am Main: Polen, Deutsche, Ju-
den. Ein Kaleidoskop aus Texten, Bildern und
Gesprächen mit Zeitzeugen. Moderation: Pe-
ter Oliver Loew und Joanna de Vincenz 
Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt 
20:00
Jan Lisiecki, Klavierkonzert

Philharmonie, Köln 
20:15
Drang nach Osten, Lesung und Gespräch
mit Artur Becker Kurhaus

Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden

środa – 22 stycznia
18:00
Unter einem stillen Himmel – Ein Film von
Anna Konik, film o Dobrodzieniu

Kino Lichtwerk, Ravensberger Park 7,
33607 Bielefeld 

18:00
Was können wir für Klimaschutz tun? An-
sichten aus Deutschland, Frankreich und
Polen, Dyskusja Institut Francais

Adenauerallee 35, 53113 Bonn 

19:30
Dr. Iwona Schimanski: Porady psycholo-
giczne, Forum Polonijne zaprasza

DHB – Netzwerk Haushalt, Kaiserstr. 63,
76131 Karlsruhe

20:00
Artur Becker, Lesung aus dem Roman
„Drang nach Osten“ Simplicissimus-Haus

Hauptstr. 57, 77871 Renchen 

czwartek – 23 stycznia
16:00
Oh, wie schön ist Panama, wg Janoscha,
teatr dla dzieci Ratsaal, Buxtehude 
20:00
Steffen Möller, Showprogramm: Weronika,
dein Mann ist da! Wenn Deutsche und Po-
len sich lieben

Jazzhaus, Schnewlinstr. 1, 79098 Freiburg 
20:00
Jazzkarussell – Pascal Bartoszak Quartett

Rest. Gdańska, Altmarkt 3,  Oberhausen

piątek – 24 stycznia
16:30
Deutschcafe in Leipheim

Von-Schilling-Str. 5, 89340 Leipheim 
19:00
Toastmasters Polski Ruhrpott Spotkanie
Demonstracyjne

Münchener Str. 63, 45145 Essen
19:00
Wernisaż wystawy fotografii Rafała Milacha

Poln. Institut, Citadelstr. 7, Düsseldorf 
20:00
Steffen Möller: Weronika, dein Mann ist da!

Gewandhaus, Augustusplatz 8, Leipzig 
20:00
Jan Lisiecki, Klavierkonzert

Prinzregententheater, 81675 München 
20:00
Thomas Godoj, koncert Winzerverein

Lantershofen, Winzerstr. 16, 53501 Grafschaft

sobota – 25 stycznia
15:30
Die Frau ohne Grab, Lesung von Martin
Pollack Kulturforum

Berliner Str. 135,14467 Potsdam 
19:30
Steffen Möller, Showprogramm: Weronika,
dein Mann ist da! Wenn Deutsche und Po-
len sich lieben Reichshof

Maximilianstr. 28, 95444 Bayreuth 
20:00
Jan Lisiecki, Klavierkonzert

Schloss Elmau, In Elmau 2, 82493 Krün 
20:00
Neues von Kellermanns, reż. Tadeusz Galia

Poln. Theater, Düppelstr.61 a, 24105 Kiel

niedziela – 26 stycznia
15:00
Mieczysław Weinberg: Die Passagierin,
film, opera

Poln. Institut, Markt 10, 04109 Leipzig 
17:00
Polenlese. Literarische Abende im Schloss:
Bruno Schulz Deutsches Polen-Institut

Marktplatz 15, Darmstadt
19:00
7. Vibraphonissimo Festival in der Metro-
polregion Nürnberg mit Dominik Bukowski
/ Dominik Kisiel Duo Krakauer Haus

Hintere Insel Schütt 34, 90403 Nürnberg

wtorek – 28 stycznia
19:30
Polenhilfe! Die Hessen kommen... Finissage
der Ausstellung Lebenspfade mit Zeitzeugen.
Musikalische Umrahmung von Vitold Rek
Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt 

środa – 29 stycznia
19:30
Forum Polonijne – spotkanie przy kawie

DHB, Kaiserstr. 63, 76131 Karlsruhe

czwartek – 30 stycznia
19:45
Michael Zeller, Lesung 

Gerhart Hauptmann-Haus, 
Bismarckstr. 90, Düsseldorf 
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Przywykłem do hejtu
Rozmowa z Łukaszem Kohutem, eurodeputowanym, Ślůnzokiem

– Łukasz, jesteś jedynym 
eurodeputowanym nad-
chodzącej kadencji, który 
deklaruje, że jego hajma-
-tem jest Ślůnsk. Rozbudzi-
łeś nasze nadzieje, że spra-
wę języka śląskiego, śląskiej 
tożsamości przeniesiesz na 
szczebel europejski. Mar-
kowi Plurze się to nie uda-
ło, więc jak oceniasz swoje 
szanse?
–  Nie  wiem,  jak  działał  pan 

Marek,  którego  zresztą  bardzo 
szanuję.  Ale  wiem,  że  –  w  od-
różnieniu od niego – zanim tra-
fiłem  do  europarlamentu,  do-
brze poznałem Europę, mieszka-
łem choćby kilka lat w Norwegii, 
Finlandii i Czechach. I wiem, jak 
ogromne znaczenie ma propago-
wanie w Europie wiedzy o Śląsku, 
o tym, że jest taki niezwykły re-
gion w Polsce mający własną kul-
turę, a jego rodzimi mieszkańcy 
posługują się własnym językiem. 
Powiedziałem kilka  razy,  że  te-
raz  będę  ambasadorem  Śląska 
w  Europie,  i  tak  właśnie  swoją 
rolę widzę. Jako eurodeputowa-
ny mam nieporównywalne z in-
nymi Ślązakami możliwości pro-
pagowania tej wiedzy w Europie, 
ale i w Polsce, bo Polacy o Śląsku 
wiedzą zastraszająco mało, a czę-
sto przez pryzmat tej absurdalnej 
nagonki, że jesteśmy separatysta-
mi, że chcemy się od Polski ode-
rwać. Z tą przyklejoną nam gębą 
chcę  walczyć,  chcę  wyjaśniać, 
dlaczego nasz hajmat  zasługuje 
na poważne traktowanie i szacu-
nek w Polsce i w całej Europie.

– Ale to nie jest odpo-
wiedź na pytanie o działania 
na rzecz języka śląskiego.
– Jest! Parlament Europejski 

nie  ma  możliwości  legislacyj-
nych angażowania się w spra-
wę  jego  uznania.  Ale  na  razie 
ani przeciętny Europejczyk, ani 
ten  europarlamentarzysta  nie 
wie,  że  w  samym  środku  Eu-
ropy  jest mniejszość  etniczna, 
której  istnienie  państwo  ne-
guje; jest język, którego istnie-
nie to państwo też neguje. Gdy 
w Europie albo chociaż europej-
skich elitach politycznych stanie 
się to wiedza powszechna, wte-
dy  i  Polska  nie  będzie  mogła 
sprawy języka czy śląskiej toż-
samości bagatelizować, zamia-
tać pod dywan. Bo wszyscy bę-
dą wiedzieli, co pod tym dywa-
nem  jest.  Europa  solidaryzuje 
się z małymi narodami, mały-
mi  grupami  etnicznymi,  któ-
rych  prawa  są  negowane.  Ale 

ona nie wie, że taka grupa ży-
je, wmówiono jej, że Polska to 
państwo  jednolite  etnicznie. 
Dlatego gdy pierwszy raz zjawi-
łem się w Parlamencie Europej-
skim, miałem na sobie polówkę 
ze śląskim orłem. Wzbudził za-
ciekawienie. Oczywiście polskie 
prawicowe media od razu obla-
ły to hejtem, że noszę emblemat 
śląskich separatystów. Chociaż 
ten sam orzeł jest herbem wo-
jewództwa, z którego wybrano 
mnie  na  eurodeputowanego! 
Gdy już mnie wybrano, udzie-
liłem wywiadu znanej norwes
kiej  dziennikarce,  specjalistce 
od Polski; napisała o historii na-
szego kraju trzy książki. O spra-
wie Falenty wie pewnie więcej 
niż 95 proc. polskich polityków. 
A jednak ze zdumieniem słucha-

ła, gdy opowiadałem jej o Tra-
gedii Górnośląskiej. Może z te-
go powstanie czwarta jej książ-
ka? A przecież nie byłoby tego 
wywiadu, gdybym nie był euro-
deputowanym.

– Ale naprawdę nie ma 
żadnych szans na jakieś sku-
teczne działanie na rzecz 
godki na szczeblu europej-
skim?
–  Powtórzę,  skutecznym 

działaniem jest nagłośnienie, że 
istnieje taki problem jak jej nie-
uznawanie przez państwo pol-
skie. Ale jako eurodeputowany 
zamierzam także tu, na miejscu, 
angażować się w jej promowa-
nie, w kodyfikację, o której mó-
wi  się  od  lat,  ale  nic  ponadto 
się nie dzieje, o jej wprowadza-

nie do szkół przez samorządy. 
Robimy to jako DURŚ, ale bę-
dąc  eurodeputowanym,  mam 
większe możliwości wpływania 
na prezydentów, burmistrzów. 
Biuro  europosła  ma  też  pew-
ne możliwości finansowe z tym 
związane. Zresztą podobnie an-
gażuję się w przyszłoroczne ob-
chody  Tragedii  Górnośląskiej 
– 12 lipca w tej sprawie, wraz 
z  innymi  działaczami  DURŚ, 
spotykam  się  z  prezydentem 
Rybnika.

– Ile byś dla godki i Tra-
gedii nie zrobił, wielu Śląza-
ków i tak nie wybaczy two-
jej Wiośnie zapowiadania 
zamykania kopalń!
–  Zrobiono  aferę  z  niczego. 

Przecież hasło o zamykaniu ko-

palń  to  tylko  próba  pobudze-
nia  poważnej  dyskusji  na  ten 
temat.  Poważny  temat.  Przede 
wszystkim  dlatego,  że  polskie 
złoża dostępnego aktualnie wę-
gla  są  na wyczerpaniu.  Rzadko 
która kopalnia ma złoża na wię-
cej niż 15 lat. Dziś nasza energe-
tyka, a nawet piece domowe ja-
dą  na  węglu  rosyjskim  i  upo-
rczywe  trwanie  przy węglu  jest 
w interesie wyłącznie Rosji. Dru-
ga sprawa jest ciekawa. Zauważ, 
że wszyscy krzyczą, że kopalń nie 
dadzą ruszyć, ale wszędzie, gdzie 
pojawia się pomysł budowy no-
wej, ci sami ludzie gruby u siebie 
nie  chcą.  Tak  było  w  ostatnich 
dwóch,  trzech  latach  w  mysło-
wickich Brzęczkowicach, w gmi-
nach na granicy powiatu pszczyń-
skiego i bieruńskolędzińskiego, 
w rybnickim Paruszowcu, a teraz 
miasto Imielin walczy z planami 
budowania u nich kopalni. Naj-
wyraźniej chcemy kopalń, ale nie 
u siebie. A wydobywanie pokła-
dów leżących ponad kilometr pod 
ziemią jest przy obecnej techno-
logii  ekonomicznym absurdem. 
To nie jest tak, że Wiosna czy ja 
chcemy odejścia od węgla, to jest 
po prostu konieczność, chyba że 
chcemy się w całości uzależnić od 
jego importu.

– Ale cała polska energe-
tyka nastawiona jest na wę-
giel, jej się nie da przestawić 
z dnia na dzień.
– Oczywiście,  to  zadanie  na 

kilka dziesięcioleci, ale jeśli za-
czniemy już teraz, to może koło 
roku 2040 Polska będzie w sta-
nie  funkcjonować  bez  węgla. 
Wszyscy  obecni  górnicy  będą 
już wtedy na emeryturze, więc 
to nie jest żadne zagrożenie dla 
ich miejsc pracy. A młodzi ludzie 
nie chcą już iść do roboty na gru-
ba. Wierz mi, wiem, co mówię, 
moja mama przez wiele lat by-
ła  dyrektorem  technikum gór-
niczego.

– Ale czym węgiel zastą-
pić? Przeciw elektrowniom 
atomowym jest u nas du-
ży opór, wiatraki podob-
no powodują spustosze-
nie w przyrodzie, górskich 
rzek, na których można bu-
dować elektrownie wodne, 
mamy niewiele...
– Nie jestem jakimś wielkim 

specjalistą od odnawialnych źró-
deł energii, ale wiem, że ta dzie-
dzina  nauki  i  techniki  rozwija 
się  bardzo  dynamicznie.  Jesz-
cze  kilkanaście  lat  temu  przy-
domowa  pompa  ciepła  to  była 
ciekawostka  z Niemiec  czy  Ja-
ponii, a teraz wokół mojego do-
mu  pełno  takich.  Prężnie  roz-

Nie umiem robić niczego na pół gwizdka, zaangażowałem się na całego Fot. Wikimedia Commons
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wija się fotowoltaika. Przy ta-
kiej pogodzie jak obecnie każdy 
właściciel ogniw będzie wręcz 
sprzedawał nadwyżki energii do 
sieci. Będę się starał, by w Par-
lamencie Euro pejskim znaleźć 
się w komisji, która zajmuje się 
OZE. To jedna z nielicznych, któ-
ra ma uprawnienia legislacyjne. 
A trzeba Euro pie pokazywać, że 
my także jesteśmy wrażliwi na 
problemy ekologiczne.

– Nie rozumiem.
– Już wyjaśniam. Kilka dni te-

mu, gdy pierwszy raz spotkałem 
się z eurodeputowanymi z in-
nych krajów, Angielka z Labour 
Party zapytała mnie, czy uwa-
żam, że następują zmiany kli-
matyczne...

– To chyba oczywiste, 
można się jedynie zastana-
wiać,  jak wielki wpływ na to 
ma człowiek.

– Odpowiedziałem podob-
nie, a ona do mnie, że w mi-
nionej kadencji europarlamen-
tu było sporo posłów z Polski, 
którzy wprost negowali zmia-
ny klimatu, twierdząc, że to le-
wackie bzdury. Oczywiście, na-
ukowcy jeszcze długo będą się 
kłócić, czy na ocieplanie klima-
tu większy wpływ mają spaliny 
aut i dymy elektrowni, czy wyci-
nanie olbrzymich lasów, czy mo-
że melioracja, która osusza lasy, 
łąki, ale na pewno każda z tych 
działalnoś ci człowieka jakiś 
wpływa ma. I musimy się starać 
wszystkie te elementy ograni-
czyć. Spalanie węgla, zwłaszcza 
w domowych kopciuchach, jest 
jednym z nich... Zasoby węgla się 
kończą, jest on paliwem niezbyt 
ekologicznym, więc jeśli za dwa-
dzieścia lat nie mamy obudzić 
się z ręką w nocniku, to tema-
tem trzeba się zająć na poważ-
nie już teraz. Ale przecież oczy-
wiste jest, że nikt się z dnia na 
dzień nie zdecyduje, by zaprze-
stać wydobywania węgla i wyga-
sić piece elektrowni.

– A jednak za to, że niby 
Ślonzok, a jest za zamknię-
ciem kopalń, w internecie 
jesteś ciągle atakowany, 
hejtowany. Zresztą hejt wo-
bec Wiosny na śląskich pro-
filach internetowych jest 
mocny, zarzucanie ci „pe-
dalstwa”...

– Ten wątek szczególnie bawi 
moja dziołcha. Hejt trochę przy-
gnębia mamę, ale mnie nie, bo 
przywykłem do hejtu od dzieciń-
stwa, od nazywania mnie kujo-
nem, którym zresztą rzeczywi-
ście byłem. Teraz jestem hejto-
wany za LGBT, ale rzeczywiście, 
chociaż sam nie jestem gejem, 
potrafię zrozumieć tych, którzy 
przez całe życie są prześlado-
wani, hejtowani, wyśmiewani. 
Akurat Ślązacy powinni to ro-
zumieć najlepiej, bo my też je-

steśmy w Polsce mniejszością 
nieuznawaną, której potrzeby, 
choćby ten język, są ignorowa-
ne. Kutz nazwał nas wiceżydami, 
a mniejszości seksualne są w ta-
kie samej sytuacji. Kutz mówił, 
że chodzi w paradach równo-
ści, bo jest człowiekiem, ja tak-
że wybieram się na paradę w Ka-
towicach ze śląską flagą. Walka 
o prawa LGBT nie musi jedno-
cześnie być naśmiewaniem się 
z innych poglądów czy obraża-
niem tych uczuć innych.

– Czasem także stroje na 
paradach równości wywo-
łują niesmak. Widziałem 
zdjęcie faceta w koszulce 
„Wybacz dziewczyno, ale 
wolę ssać fiuta”. To wulgar-
ne, a było tam również spo-
ro dzieci...

– O tym mówię. To jest już 
jednak kwestia dobrego smaku 
czy kindersztuby. Nigdy na para-
dzie równości nie byłem, ale we 
wrześniu będzie w Katowicach 
i wtedy pójdę ze śląską flagą. Że-
by zademonstrować właśnie to, 
że my, Ślązacy, jesteśmy tak sa-
mo nieuznawaną przez państwo 
mniejszością jak LGBT. Zgodnie 
z zasadą, że wróg naszego wroga 
jest naszym przyjacielem, Śląza-
cy powinni być solidarni z LGBT, 
tym bardziej że tamte środowi-
ska są na śląskość bardzo otwar-
te. To nie przypadek, że w pro-
gramie Wiosny są i ich proble-
my, i uznanie godki za język. Dla 
naszej partii to tak samo ważne 
problemy dwóch różnych mniej-
szości. Zresztą nie rozumiem, jak 
można z jednej strony pomsto-
wać, że państwo polskie nie chce 
w cywilizowany sposób uregulo-
wać spraw śląskiej mniejszości, 
a z drugiej być wrogo nastawio-
nym do innej mniejszości, któ-
ra boryka się z podobnym pro-
blemem. To dla mnie niepojęte. 
Na szczęście też śledzę te śląskie 
grupy i widzę, że podzielających 
mój pogląd jest równie dużo, jak 
tych hejtujących.

– Angażuję się w śląskość 
od wielu lat i wydaje mi się, 
że ty tak naprawdę zaczą-
łeś pojawiać się na śląskich 
imprezach jakieś trzy, czte-
ry lata temu. Czemu dopie-
ro wtedy?

– Bo dopiero wtedy, gdy wyje-
chałem do Norwegii, poczułem, 
że jestem Ślązakiem. Przedtem 
nigdy nad kwestiami własnej 
tożsamości się nie zastanawia-
łem, dopiero tam, bo chociaż 
Norwegia jest mi miejscem po-
za Śląskiem najbliższym, za
tęskniłem za hajmatem. Zaczą-
łem czytać historię Śląska, przy-
pominać sobie, jakim językiem 
mówili najstarsi członkowie mo-
jej rodziny. Poczułem z dużą si-
łą, że to wszystko jest moją toż-
samością. Bo przecież człowiek 
się z nią nie rodzi, tożsamość 

jest wynikiem świadomych wy-
borów, pewnego procesu in-
telektualnego. Ja pojechał do 
Norwegii jako obywatel świata, 
wróciłem jako Ślonzok, śląski 
patriota. Ale w Norwegii widzia-
łem też, jak działa państwo nor-
malne, czyli w moim rozumie-
niu naprawdę świeckie. I po po-
wrocie do kraju zaangażowałem 
się w te dwie sprawy. W działa-
nia na rzecz państwa świeckiego 
i na rzecz śląskości. Nie umiem 
robić niczego na pół gwizdka, za-
angażowałem się na całego. Do-
prowadziło mnie to do miejsca, 
w którym jestem teraz. Ale to 
tylko motywuje mnie do dalszej 
ciężkiej pracy na rzecz idei, któ-
re są mi bliskie.

– Wspomniałeś, że euro
deputowany ma sporo 
możliwości, więc na rzecz 
wzmacniania, rozbudzania 
tej tożsamości też jakoś bę-
dziesz działał?

– Owszem, ale może cię za-
skoczę, bo na rzecz wszystkich 
tożsamości naszego wojewódz-
twa, nie tylko śląskiej. Ja nie po-
dzielam poglądu, że lepiej było-
by, gdyby nasze województwo 
ograniczało się do ziem górno-
śląskich. Owszem, serce chciało-
by, aby znalazło się w nim także 
Opole, ale uważam, że wspólne 
województwo z ziemią często-
chowską, z Zagłębiem, z beskidz-
kimi góralami jest bogatsze kul-
turowo, jest takim tyglem jak 
dawny Śląsk, gdy w zgodzie ży-
li tu Ślązacy, Niemcy, Czesi, Ży-
dzi, Polacy. Takie tygle są zawsze 
twórcze, a nie jest tak, że tylko 
my mamy własną odrębną toż-
samość, bo ta zagłębiowska też 
jest coraz mocniejsza. My pro-
testujemy, że Sosnowiec to nie 
Śląsk, i oni też protestują, tak 
więc wspólnie możemy Polsce 
wyjaśniać, co Śląskiem jest, a co 
nie jest. Zamierzam w Sosnowcu 
uruchomić coś, co roboczo na-
zwałem Punktem Styku Kultur, 
a nad placówką tą zawisną cztery 
flagi: śląska, zagłębiowska, euro-
pejska, polska. Zamierzam też, 
nie wiem jeszcze czy w Katowi-
cach, czy w Brukseli, zorganizo-
wać Festiwal Kuchni Wojewódz-
twa Śląskiego. Bo z perspektywy 
kulinarnej najlepiej widać, że 
nie jesteśmy jednym, lecz kilko-
ma odrębnymi regionami, a za-
razem każdy z nich ma dania 
naprawdę pyszne. Takie działa-
nia, mam nadzieję, uzmysłowią 
większej liczbie Polaków, że wo-
jewództwo śląskie oraz Górny 
Śląsk to nie jedno i to samo.

– Czyli planów i pracy 
przed tobą dużo...

– Tak, ale jak wspomniałem, 
już w szkole byłem kujonem, co 
oznacza, że jestem człowiekiem 
pracowitym i systematycznym. 
Dlatego nie boję się ani wyzwań, 
które sam sobie postawiłem, ani 

angażowania się w wiele innych 
działań, jeśli uznam je za słusz-
ne i sensowne. A fakt, że przez 
kilka najbliższych lat nie muszę 
się martwić o sprawy materialne, 
powoduje, że mogę się w całości 

poświęcić działalności na rzecz 
społeczeństwa, śląskości, regio-
nalizmu i wszystkich dyskrymi-
nowanych mniejszości.

             Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 6)

Łukasz Marcin Kohut (ur. 10 września 1982 w Katowicach) – pol-
ski politolog, fotograf, działacz społeczny, przedsiębiorca i polityk.

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Śląskiego (2006) oraz zarządzania i marketingu Szkoły Zarzą-
dzania UŚ (2007). W 2006 studiował w ramach programu Socra-
tes Erasmus zarządzanie i marketing w fińskim Varkaus na Savonia 
University of Applied Sciences. Ukończył także kurs pedagogiczny 
na Politechnice Krakowskiej (2005) oraz Szkołę Liderów Społeczeń-
stwa Obywatelskiego. Lider Wiosny w województwie śląskim, koor-
dynator regionalny partii w trzech województwach (śląskie, opol-
skie i małopolskie). Członek Demokratycznej Unii Regionalistów 
Śląskich i stowarzyszenia Śląskie Perły. Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego IX kadencji.

Tuż po studiach pracował w banku w Sosnowcu. W 2008 wyemi-
grował do Norwegii, gdzie pracował m.in. w księgowości. W 2010 
przeniósł się do czeskiej Pragi, gdzie koordynował projekt między-
narodowy między Norwegią, Czechami i Filipinami.

Od 2017 współpracował z Robertem Biedroniem w ramach Insty-
tutu Myśli Demokratycznej. W 2019 został członkiem partii Wiosna 
oraz kandydatem nr 1 Wiosny w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego w okręgu wyborczym nr 11 (województwo śląskie). Uzyskał 
48 783 głosy (3,05%), zdobywając mandat europosła IX kadencji ja-
ko jeden z trzech polityków Wiosny. Od 2015 prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą jako fotograf.

Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki  
rekomenduje także:

„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Ma-
riana Kulika. To wspomnienia ostatnich Śląza-
ków służących w armii III Rzeszy. Stare opy spo-
minajom przedwojenno Polska, służba przy woj-
sko i to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki 
a Rusy. Fascynująca lektura. 240 stron, format 
A5. Cena 10 euro.

„Rýchtig Gryfno Godka” Dariusza Dyr-
dy – to jedyny podręcznik języka śląskiego. 
W 15 czytankach znajdziemy kompendium wie-
dzy o Górnym Śląsku, a pod każdą czytanką autor 
wyjaśnia najważniejsze różnice między śląskim 
a polskim. Wszystko to uzupełnione świetnym 
słownikiem polskośląskim i śląskopolskim. 
236 stron, format A5. Cena 10 euro.

Dariusz Jerczyński (ur. 1968) jest autorem 
monumentalnej „Historii narodu śląskie-
go”. To jedyna książka opowiadająca o histo-
rii Ślązaków z naszego własnego punktu widze-
nia, a nie polskiego, czeskiego czy niemieckiego. 
480 stron, format A4. Cena 18 euro.

„Opowieści o śląskiej historii (wcale nie 
dla dzieci)” Jana Lubosa to kilkanaście gawęd 
o naszych dziejach, od średniowiecza po czasy 
współczesne. Oparta na mało znanych doku-
mentach i doskonałych ich analizach. Dzięki niej 
można lepiej zrozumieć śląskie dzieje, ale i Śląsk 
dzisiejszy. 124 strony, format A5. Cena 7 euro.

Książki można zamówić internetowo:  
megapres@interia.pl lub telefonicznie: (048) 501411994.  

Można też zamówić, wpłacając należność na konto:
PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602

Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł.  
Koszt wysyłki do Niemiec – 8 euro.
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Polska wymiana towarowa z Niemcami  
jest większa niż Niemiec z Rosją, a także z Japonią

Polityczne ramy współpra-
cy gospodarczej obu krajów 
po zapoczątkowaniu w Pol-
sce transformacji gospodar-
czej wytyczył traktat o do-
brym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy polsko-niemiec-
kiej z 17 czerwca 1991 roku.

 W jego preambule stwierdzo-
no, że „współpraca gospodarcza 
jest niezbędnym czynnikiem roz-
woju szerokich dwustronnych 
stosunków opartych na stabilnej 
i trwałej podstawie, zmniejszenia 
różnic rozwojowych oraz umoc-
nienia zaufania między obu Pań-
stwami i Narodami”, a także wy-
rażono wolę istotnego rozszerze-
nia i pogłębienia tej współpracy 
w przyszłości. Oczekiwania te się 
spełniły i w ciągu ostatnich 20 lat 
Niemcy były i są nadal najważniej-
szym partnerem handlowym Pol-
ski. Polska natomiast jest obec-
nie dla RFN dziesiątym krajem 
pod względem wielkości eksportu 
i trzynastym partnerem handlo-
wym w imporcie.

Od 1 maja 2004 roku, a więc od 
momentu naszego członkostwa 
w UE, podstawowe znaczenie dla 
całokształtu współpracy gospo-
darczej między Polską a krajami 
Unii Europejskiej, w tym z Niem-
cami, ma traktat akcesyjny pod-
pisany ze Wspólnotą Europejską 
i jej krajami członkowskimi. Po-
nadto wiele kwestii dotyczących 
współpracy gospodarczej pomię-
dzy Polską a Niemcami regulu-
ją bilateralne umowy międzyrzą-
dowe, uzupełniające prawo euro-
pejskie, jak np. umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania od 
dochodu i od majątku z 2005 ro-
ku, czy umowa w sprawie popie-
rania i wzajemnej ochrony inwe-
stycji.

Z dniem 1 maja 2004 roku mię-
dzy Polską i krajami UE zosta-
ła wprowadzona unia celna i tym 
samym także w obrocie handlo-
wym Polska – Niemcy usunięte 
zostały wszelkie ograniczenia ilo-
ściowe i środki pozataryfowe. Do 
dnia 1 maja 2011 roku istotną ba-
rierą w stosunkach gospodarczych 
między obu krajami były ograni-
czenia w dostępie do rynku pra-
cy, zwłaszcza dotyczące świadcze-
nia usług budowlanych. Obecnie 
Polacy mogą podejmować pracę 
w Niemczech bez ograniczeń. Pod-
legają oni tym samym regulacjom 
prawnym co niemieccy pracowni-
cy wykonujący prace budowlane 
elektroinstalacyjne, dekarskie itp. 
Regulacje te obejmują m.in. staw-
ki wynagrodzenia minimalnego 
(7,79 euro za godzinę w landach 
zachodnich i 6,89 euro w landach 
wschodnich), gwarantowanie naj-

niższego płatnego urlopu roczne-
go oraz kwestię najwyższego do-
puszczalnego wymiaru czasu pra-
cy i najniższego wymiaru czasu 
przerw w pracy.

W 1992 roku wartość polsko-
-niemieckiej wymiany wynosi-
ła zaledwie 8 mld euro, z czego 
3,7 mld euro stanowił polski eks-
port do Niemiec. W 2010 roku we-
dług polskich danych statystycz-
nych wzajemne obroty handlowe 
osiągnęły wartość 58,9 mld euro 
– eksport ukształtował się na po-
ziomie 30,5 mld euro, a import 
wyniósł 28,4 mld euro. Udział Nie-
miec w polskim eksporcie stanowił 
26%, a w imporcie 22%.

Według danych niemieckich 
obroty towarowe między Polską 
a Niemcami wynosiły 66,5 mld 
euro (eksport z Niemiec do Polski 
38,1 mld euro i import niemiec-
ki z Polski 28,4 mld euro). Różni-
ce w stosunku do polskich danych 
statystycznych wynikają m.in. z in-
nego ujęcia towarów z krajów trze-
cich (np. z Chin), importowanych 
przez Polskę przez terytorium nie-
mieckie. W statystykach niemiec-
kich są one doliczane do niemiec-
kiego eksportu.

W ostatnich kilku latach wy-
miana handlowa Polski z Niem-
cami systematycznie się zwiększa-
ła, z wyjątkiem kryzysowego 2009 
roku, w którym spadła o 21%. 
W 2009 roku spadek importu 
z Niemiec był znacznie większy 
niż zmniejszenie naszego eksportu 
do tego kraju. W rezultacie Polska 
po raz pierwszy od kilku lat odno-
towała dodatnie saldo w bilansie 
handlowym z Niemcami (w wy-
sokości 1,6 mld euro). W 2010 

roku eksport Polski do Niemiec 
przekroczył poziom sprzed kryzy-
su, natomiast import, choć wzrósł 
o 4,3 mld euro, był o 4,2 mld euro 
niższy niż w 2008 roku. Warto 
podkreślić, że nasza wymiana to-
warowa z Niemcami jest większa 
niż Niemiec z Rosją, a także z Ja-
ponią.

Spośród landów niemieckich 
największe znaczenie dla naszych 
obrotów gospodarczych ma Nad-
renia Północna-Westfalia, na któ-
rą przypada 24,6% całej polsko-
-niemieckiej wymiany handlowej. 
Na kolejnych miejscach plasują 
się: Bawaria (12,9%), Dolna Sak-
sonia (12,0%) i Badenia-Wirtem-
bergia (11,2%). Spośród nowych 
krajów związkowych najwięk-
sze znaczenie mają Brandenbur-
gia z udziałem 5,9% i Saksonia-
-Anhalt, na którą przypada 4,4% 
wzajemnej wymiany polsko-nie-
mieckiej.

W relacjach handlowych pomię-
dzy Polską a Niemcami w okre-
sie zapoczątkowania transforma-
cji gospodarczej w naszym kraju 
nastąpiła istotna poprawa struk-
tury eksportu w kierunku wzro-
stu udziału towarów wysoko prze-
tworzonych, ale nadal brak w pol-
skiej ofercie eksportowej towarów 
o silnej marce. Zarówno eksport, 
jak i import są bardzo zdywersy-
fikowane. W eksporcie ważną rolę 
odgrywają: samochody i akcesoria 
do samochodów, silniki spalinowe, 
miedź rafinowana, meble i kon-
strukcje stalowe. Struktura eks-
portu w podziale na sekcje w 2010 
roku przedstawiała się następują-
co: maszyny i urządzenia mecha-
niczne (24%), samochody i akce-

soria samochodowe (15%), wyro-
by z metali nieszlachetnych (13%), 
tworzywa sztuczne i wyroby z two-
rzyw (7%), wyroby tekstylne (5%).

Największymi polskimi ekspor-
terami na rynek niemiecki są na-
stępujące firmy: Volkswagen Mo-
tor Polska sp. z o.o., Volkswagen 
Poznań sp. z o.o., Fiat Auto Po-
land SA, KGHM Polska Miedź SA 
i Węglokoks SA. Natomiast w pol-
skim imporcie z Niemiec od wielu 
lat dużą rolę odgrywają samocho-
dy i akcesoria do pojazdów samo-
chodowych, oleje z ropy naftowej, 
części do silników, leki, wyroby 
walcowane, maszyny i urządzenia 
mechaniczne, artykuły chemiczne 
i inne. Największy udział w impor-
cie w 2010 roku miały następujące 
grupy towarowe: maszyny i urzą-
dzenia mechaniczne, metale nie-
szlachetne i wyroby z nich, pojaz-
dy i ich elementy (14%), produkty 
przemysłu chemicznego (11%) oraz 
papier i tektura (5%).

Współpraca 
inwestycyjno- 

-kapitałowa

Niemcy zajmują drugie miejsce 
wśród największych inwestorów 
zagranicznych w Polsce (za Ho-
landią). Według danych NBP sku-
mulowana wartość niemieckich 
inwestycji bezpośrednich na ko-
niec 2009 roku wynosiła 18,5 mld 
euro, co stanowiło 16% ogółu in-
westycji zagranicznych w naszym 
kraju. Według danych szacunko-
wych w 2010 roku inwestorzy nie-
mieccy zainwestowali ponad 2 mld 
euro. Głównym motywem inwe-

stowania przez nich w Polsce są 
znacznie niższe niż w Niemczech 
koszty pracy, ale uwzględnia się 
przy tym także wysokie kwalifi-
kacje pracowników, dostęp do su-
rowców i materiałów, duży rynek 
zbytu i inne czynniki.

Polskie i niemieckie dane sta-
tystyczne dotyczące niemieckich 
inwestycji bezpośrednich w Pol-
sce znacznie się różnią. Według 
GUS pod koniec 2008 roku w Pol-
sce funkcjonowało 5835 spół-
ek z udziałem kapitału niemiec-
kiego, spośród których 705 po-
siadało kapitał własny o wartości 
powyżej 1 mln USD. Według da-
nych Deuts che Bundesbanku 
w 2009 roku w Polsce było 1145 
przedsiębiorstw z udziałem kapi-
tału niemieckiego, które zatrud-
niały 286 tys. osób (wzrost o 6,3% 
w porównaniu z rokiem poprzed-
nim) i osiągnęły obrót na poziomie 
58,4 mld euro (wzrost o 9% w sto-
sunku do 2008 roku).

Większość niemieckich inwe-
stycji to nowe przedsiębiorstwa 
(greenfield investments), a jedy-
nie niedużą część stanowią prze-
jęcia czy też inwestycje związane 
z prywatyzacją przedsiębiorstw 
państwowych (brownfield invest-
ments). Największe niemiec-
kie inwestycje w Polsce występu-
ją w przemyśle motoryzacyjnym 
i w dziedzinie budowy maszyn, 
przemyśle chemicznym i farma-
ceutycznym, w sektorze banko-
wym i ubezpieczeniowym, han-
dlu detalicznym i hurtowym oraz 
w energetyce. Przedsiębiorstwa 
niemieckie coraz częściej inwestu-
ją w zaawansowane technologicz-
nie rodzaje produkcji i usług, a tak-
że rozwijają w Polsce działalność 
nau kowo-badawczą i prowadzą 
prace rozwojowe. Firmy niemiec-
kie, dążąc do obniżenia kosztów 
produkcji, wydzielają z łańcucha 
tworzenia wartości czynności pra-
cochłonne i chętnie zlecają je do 
realizacji polskim przedsiębior-
stwom. Proces ten nazywany jest 
offshoringiem. Sprzyja mu bli-
skość geograficzna zleceniodaw-
ców i zleceniobiorców, jak ma to 
miejsce w przypadku niemieckich 
i polskich przedsiębiorstw (...).

Wśród polskich firm działają-
cych w Niemczech w sferze pro-
dukcji lub usług przeważają małe 
spółki z branży spożywczej i infor-
matycznej. W samym Berlinie za-
rejestrowanych jest ponad tysiąc 
polskich firm. W całych Niem-
czech istnieje kilka tysięcy pol-
skich jednoosobowych przedsię-
biorstw świadczących usługi bu-
dowlane, malarskie, instalacyjne 
itp. Aktywne na rynku niemieckim 
są też firmy odzieżowe i obuwnicze 
(Zakłady Odzieżowe Bytom, Gin-

Niemiecka sieć supermarketów Lidl cieszy się wśród polskich klientów dużą popularnością Fot. Piotr Kamionka
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no Rossi), które przystąpiły tam do 
tworzenia własnej sieci sprzedaży.

Współpraca 
regionalna

Między Polską i Niemcami roz-
wija się również współpraca regio-
nalna. Najczęściej jest ona realizo-
wana przez przygraniczne landy 
niemieckie i nasze województwa 
północne i zachodnie, np. Bran-
denburgię i województwo lubu-
skie. Przedmiotem współpracy re-
gionalnej są takie zagadnienia jak: 
ochrona środowiska, transgranicz-
ne połączenia komunikacyjne, za-
gospodarowanie przestrzenne i tu-
rystyka.

Ponadto istnieje współpraca 
na poziomie lokalnym, np. Gdań-
ska z Bremą czy Torunia z Getyn-
gą. Według informacji Związku 
Miast Polskich łącznie zawartych 
zostało ponad 700 porozumień 
między miastami polskimi i nie-
mieckimi. Współpraca ta nie 
ogranicza się tylko do spraw go-
spodarczych, ale dotyczy też sfe-
ry kultury, sportu, wymiany mło-
dzieżowej itp.

Inną płaszczyzną współpracy 
transgranicznej jest współpraca 
samorządów lokalnych w ramach 
czterech euroregionów: polsko-
-niemiecko-czeskiego „Nysa”, pol-
sko-niemieckiego „Szprewa – Ny-
sa – Bóbr” i „Pro Europa Viadrina” 
oraz polsko-niemiecko-szwedzkie-
go „Pomerania”. Finansowo jest 
ona wspierana przez Unię Euro-
pejską. Współpracują także ze so-
bą polskie i niemieckie organi-
zacje samorządu gospodarczego 
(izby rzemieślnicze, izby handlo-
wo-przemysłowe). W Szczecinie 
z inicjatywy władz miasta i Izby 
Handlowo-Przemysłowej w Neu-
brandenburgu powołano do życia 

Niemiecki Dom Gospodarki (Haus 
der Wirtschaft), który ułatwia lo-
kalnemu biznesowi rozwijać pol-
sko-niemieckie kontakty gospo-
darcze.

Zakładanie 
i prowadzenie 

własnej działalności 
gospodarczej 
w Niemczech

(…) Aby móc prowadzić 
w Niemczech działalność gospo-
darczą, trzeba dysponować okre-
ślonym lokalem. W Niemczech nie 
brak lokali i obiektów pod dzia-
łalność gospodarczą, które mogą 
być wynajęte. Nie jest wymaga-
ne uzyskanie pozwolenia na po-
byt przedsiębiorcy w tym kraju. 
We właściwym urzędzie do spraw 
cudzoziemców (Ausländeramt) 
należy jednak uzyskać zaświad-
czenie o prawie do swobodnego 
osiedlania się (Freizügigkeitsbe-
scheinigung). Adres zamieszka-
nia w Niemczech powinien zostać 
zgłoszony we właściwym urzędzie 
meldunkowym (Einwohnermel-
deamt).

Obywatel polski prowadzący 
działalność gospodarczą w Niem-
czech nie musi być na stałe zamel-
dowany, gdy przebywa tam tylko 
okazyjnie (działalność transgra-
niczna) i zachowuje przy tym sta-
łe miejsce zamieszkania w Polsce.

Prowadzenie samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej w Niem-
czech – niezależnie od formy 
prawnej – wymaga zgłoszenia 
(Gewerbeanzeige) we właściwym 
dla siedziby firmy urzędzie ds. go-
spodarczych (Gewerbeamt). Zgło-
szenia wymagają także późniejsze 
zmiany adresu, przedmiotu dzia-
łalności i jej zakończenie. Nie do-

tyczy to przedstawicieli wolnych 
zawodów, ponieważ w świetle pra-
wa niemieckiego nie prowadzą oni 
działalności gospodarczej.

Do zgłoszenia działalności go-
spodarczej należy załączyć nastę-
pujące dokumenty:

 z  kopię dowodu osobistego lub 
paszportu wraz z aktualnym za-
świadczeniem meldunkowym,

 z  w przypadku rzemieślników po-
twierdzenie izby rzemieślniczej 
o dokonanym zgłoszeniu dzia-
łalności rzemieślniczej,

 z  w przypadku działalności wy-
magającej dodatkowych zezwo-
leń także kopię odpowiedniego 
zezwolenia lub koncesji.
Po dokonaniu przez zaintere-

sowaną osobę rejestracji działal-
ności gospodarczej Gewerbeamt 
informuje właściwy urząd skar-
bowy (Finanzamt) o zgłoszeniu ta-
kiej działalności. Następnie urząd 
skarbowy przesyła prowadzącemu 
działalność gospodarczą kwestio-
nariusz do rejestracji działalności 
w urzędzie skarbowym. Wymaga-
ne są przy tym m.in. następujące 
informacje:

 z  data rejestracji działalności go-
spodarczej,

 z  dane niezbędne do obliczenia 
wysokości zaliczki na podatki: 
przewidywany obrót w pierw-
szych 12 miesiącach prowadze-
nia działalności oraz przewidy-
wany zysk w pierwszych miesią-
cach prowadzenia działalności.
Na podstawie powyższych infor-

macji urząd skarbowy przydziela 
przedsiębiorcy numer płatnika po-
datku dochodowego (Einkommen-
steuernummer) i ewentualnie nu-
mer płatnika podatku od towarów 
i usług (Umsatzsteuernummer). 
Jeżeli przedsiębiorca zamierza 
nabywać lub sprzedawać towary 
do lub z innych krajów UE, to po-

winien złożyć wniosek o wydanie 
mu Europejskiego Numeru Iden-
tyfikacji Podatkowej.

Przedstawiciele wolnych zawo-
dów dokonują zgłoszenia działal-
ności w urzędzie skarbowym we 
własnym zakresie.

Przedsiębiorstwa wprowadzo-
ne do rejestru gospodarczego 
stają się automatycznie członka-
mi właściwej dla siedziby przed-
siębiorstwa izby przemysłowo-
-handlowej lub izby rzemieślni-
czej. Urząd ds. gospodarczych 
informuje automatycznie właści-
wą izbę o wprowadzeniu przed-
siębiorcy do rejestru gospodar-
czego, a izba zwraca się już we 
własnym zakresie do tej osoby. 
Składki członkowskie obliczane są 
według wysokości płaconego po-
datku od działalności gospodar-
czej (Gewerbesteuer), przy czym 
jeżeli roczny zysk nie przekracza 
5200 euro, to przedsiębiorstwo 
jest zwolnione z płacenia składek 
członkowskich.

Ponadto przedsiębiorcy za-
trudniający pracowników mu-
szą ich ubezpieczyć od następstw 
nieszczęśliwych wypadków przy 
pracy. Na osobach prowadzących 
działalność w Niemczech ciąży też 
obowiązek ubezpieczenia zdrowot-
nego i emerytalnego.

Małe podmioty gospodarcze 
(przy rocznym obrocie od 500 tys. 
euro lub zysku nieprzekraczają-
cym 50 tys. euro) nie muszą pro-
wadzić pełnej księgowości, ale ma-
ją obowiązek dokumentowania 
zrealizowanych zakupów i sprze-
daży.

Najważniejszymi podatkami 
płaconymi przez przedsiębiorców 
są:

 z  podatek dochodowy od osób fi-
zycznych (Einkommensteuer 
— ESt),

 z  podatek od działalności go-
spodarczej (Gewerbesteuer 
– GewSt),

 z  podatek od towarów i usług, 
czyli VAT (Umsatzsteuer 
– USt),

 z  podatek solidarnościowy (Soli-
daritätszuschlag – SolZ),

 z  podatek kościelny (Kirchen-
steuer – KiSt),

 z  podatek od pojazdów (Krafi-
fahrzeugsteuer – KfzSt).
Stawka podatku dochodowe-

go od osób fizycznych rośnie pro-
gresywnie wraz z dochodem i wy-
nosi od 15 do 42%. Maksymalna 
stawka obowiązuje dla dochodów 
powyżej 51 152 euro dla osób roz-
liczających się samodzielnie lub 
104 304 euro przy wspólnym roz-
liczeniu małżonków. Kwoty wolne 
od podatku wynoszą 7664 euro lub 
15 329 euro.

Podatek od działalności gospo-
darczej (GewSt) płacą osoby i spół-
ki prowadzące działalność gospo-
darczą w Niemczech. Jego wiel-
kość zależy od:

 z  formy prawnej firmy i rodzaju 
działalności,

 z  wysokości osiągniętego docho-
du,

 z  wielkości i rodzaju gminy, na 
której terenie jest prowadzona 
działalność.
Podstawą opodatkowania jest 

dochód obliczany podobnie jak 
w wypadku podatku dochodo-
wego. Stawka najczęściej wynosi 
17 – 20%. Podatek ten odpowied-
nio zmniejsza wysokość podatku 
dochodowego od osób fizycznych.

Podstawowa stawka VAT 
w Niemczech wynosi 19% (2011 
rok), a stawka obniżona – 7%.

Podatek solidarnościowy sta-
nowi dodatkowe obciążenie do-
chodów z działalności gospodar-
czej (obok podatku dochodowego 
od osób fizycznych). Jego stawka 
wynosi 5,5%. Jest on liczony od za-
liczek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, naliczonego po-
datku od wynagrodzeń oraz od do-
chodu z odsetek, kapitału i innych 
należności podatkowych.

Podatek kościelny płacą osoby 
deklarujące przynależność do Ko-
ścioła (katolickiego, ewangelickie-
go, wyznania mojżeszowego). Jest 
on obliczany procentowo od kwo-
ty podatku dochodowego (najczę-
ściej 7 – 8%).

Podatek od pojazdów zale-
ży od rodzaju silnika, jego po-
jemności i klasy szkodliwości dla 
środowiska. Jego stawka wyno-
si od 6,75 do 37,58 euro za każde 
100 cm3 pojemności silnika.

Eugeniusz Gostomski

Na terenie Niemiec działa 565 stacji benzynowych sieci Star, której właścicielem jest polski Orlen Fot. Orlen Deutschland

GOSPODARKA 
NIEMIEC.  
Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Gdańskiego,  
Gdańsk 2012.  
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Zbli¿enia

Nowa płyta co środę w polskiej audycji radia WDR Cosmo 
– o godzinie 18.00 na www.cosmoradio.de (Polnisch), 
o godzinie 22.00 w eterze (103,3 MHz w NRW)

to jest grane

Zakochaj siê we mnie” to czwarta p³yta Popa-
rzonych Kaw¹, ale nagrana po drugiej, bo
trzecia, jak twierdz¹ muzycy, „przeskakuje”.

Motywem przewodnim repertuaru jest mi³oœæ w ró¿-
nych swych odmianach i aspektach. Wszystkie tek-
sty s¹ jak zwykle autorstwa satyryka Rafa³a Brynda-
la, a muzycznie i graficznie te¿ wszystko po stare-
mu, czyli tak zwane „ska biesiadne” z du¿ym udzia-
³em instrumentów dêtych, opakowane w grafikê sty-
lizowan¹ na lata 50./60. dwudziestego wieku. 

Tyle tradycji i kontynuacji, bo s¹ te¿ nowoœci.
W sk³adzie pojawi³ siê nowy trêbacz Piotr S³awiñski,
który przez wiele lat gra³ w grupie „Blue Cafe”, o
którym mo¿na powiedzieæ, ¿e zamieni³ jedn¹ kawê
na drug¹, tyle ¿e raczej sojowe latte na americano
bez mleka. 

W momencie powstania „Poparzeni Kaw¹” okre-
œlani byli mianem zespo³u dziennikarzy, bo praktycz-
nie wszyscy albo prawie wszyscy cz³onkowie grupy
tym zawodem siê parali. Teraz ta definicja przesta³a
tak do koñca odpowiadaæ prawdzie. Pocz¹tki forma-
cji by³y zreszt¹ raczej hobbystycznej natury. Nie pla-
nowano wielkiej muzycznej kariery. Panowie w m³o-
doœci grywali w ró¿nego rodzaju zespo³ach punk-
rockowych i nowofalowych. I trochê z sentymentu, a
trochê pewnie w wyniku kryzysu wieku œredniego
postanowili do tej przesz³oœci wróciæ... A potem
sprawy nabra³y ju¿ w³asnego tempa. 

Muzycznie to tempo oscyluje wokó³ wspomnianej
muzyki ska i reggae, ale rytmy karaibskiego pocho-
dzenia przetworzone s¹ tu przez optykê dancingo-
wo-weseln¹, gdzie muzyka ma s³u¿yæ bli¿szym real-
cjom miêdzyludzkim na parkiecie, a tekst projekto-
waæ losy tych relacji tak¿e po zejœciu z owego par-
kietu. Nie zawsze s¹ to opowieœci koñcz¹ce siê hap-
pyendem, ale bez wzglêdu na ich fina³ zazwyczaj
pe³ne humoru, choæ czasem nieco gorzkiego. 

Na deser zaœ zespó³ serwuje „Makumbê” czyli ko-
wer jednego z najwiêkszych hitów Big Cyca, forma-
cji bliskiej Poparzonym zarówno stylistycznie, towa-
rzysko jak i mentalnie. 

Przes³ucha³ i napisa³:
Andrzej Kuspiel  

Poparzeni Kaw¹ Trzy
„Zakochaj siê we mnie“
Kim Hilla Media/PPK 3

Na tegorocznym Polonijnym Festiwa-
lu Kultury „DŸwiêki, które ³¹cz¹“ go-
œci³ w Hanowerze poznañski zespó³
„Lombard” z Grzegorzem Stró¿nia-
kiem i Mart¹ Cugier.

W tym roku 14 grudnia zbieg³y siê
w Hanowerze jednoczeœnie wa¿ne ju-
bileusze: Hannover i Poznañ œwiêto-
wa³y 40-lecie partnerstwa miast, 30-
lecie pierwszych wolnych wyborów w
Polsce oraz 30-lecie Pokojowej Rewo-
lucji i upadku Muru Berliñskiego.
Dlatego organizatorzy postawilina
koncert multimediany „Lombard w
holdzie Solidarnoœci – drogi do wolno-
œci”. 

Dofinansowanie tegorocznego fe-
stiwalu Biuro £¹cznoœci Organizacji
Polonijnych w Hanowerze i Dolnej
Saksonii zawdziêcza Pe³nomocnikowi
Rz¹du d/s Kultury i Mediów, Minister-
stwu Kultury i Nauki Dolnej Saksonii
oraz Konsulatowi Generalnemu RP
w Hamburgu.

Po przemówieniach prominentów
oraz wreczeniu nagrody Pro Vita Po-
lonia rozwin¹³ siê kolorowy przeplata-
ny wachlarz wokalno-taneczny. M³o-
dzi laureaci polskich i niemieckich

konkursów wokalnych prezentowali
swoje talenty, publicznoœæ dr¿ala s³u-
chaj¹c najm³odszych uczestników, a
emocje wzrusza³y do ³ez. Piosenk¹
Czes³awa Niemena „Dziwny jest ten
œwiat“ zdoby³a serca festiwalowej pu-
blicznoœci Anna Kuzniak z Laska.

Polonijne zespo³y taneczne „Kra-
kowiak” z Monachium i „Polonia” z
Hanoweru przenosily widzów w ró¿-
ne regiony Polski.

Na fina³ koncertu „Lombardu” po-
lonijna m³odziez urodzona w Niem-

czech wtargnê³a na scenê, œpiewaj¹c
wspólnie popularny utwór „Szklana
Pogoda“ tak, jak gdyby w³aœnie wróci-
³a z podró¿y w czasie, potwierdzaj¹c
wiêŸ z kultur¹ swoich rodziców i
dziadków.

Festiwal "DŸwieki, które ³¹cz¹“ in-
tegruje z lekkoœci¹ style muzyki
wspó³czesnej i folklorystycznej, ³¹-
czac nie tylko dwa sasiaduj¹ce ze so-
ba narody, ale i generacje. (KzH)

Trzy jubileusze – jeden festiwal
„DŸwiêki, które ³¹cz¹ 2019” w Hanowerze po raz ósmy

Od 28 lat w drugi weekend stycznia
rozbrzmiewa Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy pod dyrekcj¹ Jurka
Owsiaka. Ponad 60-letni dziennikarz
nie zmieni³ siê przez te lata, nadal z
takim samym zapa³em i okrzykiem
„Sie ma!” mobilizuje do zaanga¿owa-
nia siê w œwiatow¹ ju¿ akcjê zbierania
datków na zakup wyposa¿enia dla
polskich szpitali, g³ównie dzieciêcych. 

Przez ostatnie lata jest spore zain-
teresowanie WOŒP wœród Polaków za
granic¹. W Polsce 1.600 sztabów orga-
nizuje imprezy ze zbiórk¹ pieniêdzy,
za granic¹ powsta³o 99 sztabów, z tego
12 w Niemczech. Tegoroczna Orkie-
stra zagra w Berlinie, Braunschweig,
Bonn, Frankfurcie, Hamburgu,
Hamm, Gelsenkirchen, Oberhausen,
Karlsruhe, München, Münster, Nürn-
berg i Wuppertalu. Przychód tego-

rocznej zbiórki idzie na wsparcie dzie-
ciêcej medycyny zabiegowej.

Jednak mimo wielkich korzyœci, ja-
kie dla polskiej medycyny daje akcja
WOŒP, czas dla Fundacji nie jest ³a-
twy. Propaganda nienawiœci wspiera-
na przez znanych polityków, czêœæ ka-
tolickiego kleru oraz przez prawicowe
media nie wp³ywa na Orkiestrê pozy-
tywnie. Krytyków Owsiaka nie prze-
konuj¹ wypowiedzi zarówno zwyk³ych
lekarzy, jak i najwiêkszych autoryte-
tów œwiata medycznego o wadze po-
mocy, jakiej udziela Fundacja Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Nie
przekonuje ich ogromna iloœæ sprzêtu
medycznego z serduszkiem WOŒP,
widocznego w polskich szpitalach i
przychodniach. Nie przekonuj¹ nawet
wypowiedzi osób, którym ten sprzêt
uratowa³ ¿ycie.

Jednak mimo wielu przeciwnoœci
Orkiestra gra coraz g³oœniej. Widaæ to
po iloœci ludzi w sztabach. W Niem-
czech ka¿dy sztab odnotowa³ wiêcej
zg³oszeñ wolontariuszy. Na przyk³ad
w Oberhausen i Hamm zaanga¿owa-
nych w dwudniowy Fina³ jest oko³o
150 osób. Podczas fina³u w ca³ych
Niemczech bêdzie mo¿na pos³uchaæ
muzyki live, potañczyæ, licytowaæ cie-
kawe przedmioty, braæ udzia³ w
warsztatach (np cukierniczych czy ro-
bienia wianków) i po prostu pobyæ w
polskim towarzystwie. 

Zapraszamy na 11 i 12 stycznia.
Mieszkaj¹c poza granicami Polski,
nie mo¿emy zapominaæ o polskich
dzieciach, którym dziêki udzia³owi w
Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Po-
mocy mo¿emy uratowaæ ¿ycie.

Sie ma! Leonard Paszek

11–12 stycznia: Wiatr w ¿agle
– czyli 28 fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

fot. Robert Widera

Finał festiwalu z „Lombardem“ 
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Kto chce, niech wierzy

Wodnik (21.I – 20.II)

W tym szczegól-
nym roku nie rób
ryzykownych inte-
resów, gdy¿ wiel-
kie pieni¹dze nie

s¹ ci pisane. Nie szukaj sensa-
cji, bo przecie¿ wolisz swój
bezpieczny œwiat, w którym
otoczony jesteœ szacunkiem.
Dbaj o rodzinê, szczególnie w
czasie wakacji. Powinniœcie
wypoczywaæ razem bez wzglê-
du na okolicznoœci. Najbli¿si
czekaj¹ na twoje wsparcie i
pomocn¹ d³oñ. Staraj siê po-
mna¿aæ dobra, nie zapomina-
j¹c jednak o akcjach charyta-
tywnych i czynach spo³ecz-
nych. W pracy wa¿niejsza dla
ciebie jest pensja ni¿ stanowi-
sko, postaraj siê zawalczyæ o
podwy¿kê. Wszystko wskazuje
na to, ¿e nie bêdziesz mia³ z
tym problemów. W po³owie ro-
ku bêdziesz potrzebowa³ za-
mieniæ siê w ostro¿nego nego-
cjatora. Jesteœ najlepszym
przyjacielem i najgroŸniej-
szym wrogiem.

Ryby (21.II – 20.III)

Potrzebujesz
wolnoœci i bezape-
lacyjnego zrozu-
mienia. Znasz od-
powiedzi na naj-

bardziej nurtuj¹ce pytania, ale
potrzebujesz ludzi, którzy ob-
darz¹ ciê mi³oœci¹. To rok na
zastanowienie, co jest dla cie-
bie najwa¿niejsze: prawdziwi
przyjaciele, którzy akceptuj¹
ciê z twoimi wadami czy t³um
pochlebców, bij¹cy brawo?
Musisz w tym roku zwolniæ i
podejmowaæ bardziej przemy-
œlane decyzje. Wrogowie cze-
kaj¹ na twoje potkniêcie. Nie
daj siê sprowokowaæ, bo kon-
sekwencje mog¹ byæ d³ugoter-
minowe. Wiêcej czasu powinie-
neœ poœwiêciæ ludziom, którzy
s¹ blisko, ale zepchniêci przez
ciebie na margines. Nie podpi-
suj na razie ¿adnych umów –
skonsultuj je z dobrym prawni-
kiem.

Baran (21.III – 20.VI)

W ubieg³ym ro-
ku dotknê³o ciê
wiele nieprzyjem-
noœci. Problemy
bêd¹ ci¹gnê³y siê

jeszcze przez pierwsze kilka
miesiêcy, ale przed tob¹ œwia-
te³ko w tunelu. Dasz radê zre-
alizowaæ najskrytsze plany.
Wszystko czego siê dotkniesz,
zamieni siê w przys³owiowe
z³oto. Uwa¿aj jednak na zdro-

wie. Na twoj¹ g³ow¹ zbieraj¹
siê czarne chmury, bo od daw-
na bagatelizujesz ten temat.
Koniecznie zacznij prowadziæ
bardziej higieniczny tryb ¿ycia.
Zacznij od diety, ograniczenia
u¿ywek oraz ruchu. Codzienny
spacer sprawi, ¿e twoja g³owa
bêdzie pe³na pomys³ów. Zajmij
siê ich realizacj¹, ale nie prze-
sadzaj z w³asnymi mo¿liwo-
œciami. Licz si³y na zamiary,
bo to co mia³o cieszyæ, obróci
siê w niwecz. Nie daj siê poko-
naæ depresyjnych myœlom,
które bêd¹ nad tob¹ kr¹¿yæ
szczególnie w ponure dni.

Byk (21.IV – 20.V)

Zatracasz siê w
codziennych obo-
wi¹zkach, zapomi-
naj¹c o tym, ¿e
czas biegnie nie-

ub³aganie i tracisz bezcenne
chwile, które nigdy ju¿ siê nie
powtórz¹. W styczniu znajdŸ
chwilê na zastanowienie i
przeanalizowanie sytuacji. W
po³owie roku mog¹ pojawiæ siê
k³opoty rodzinne, które mog¹
zrujnowaæ twój spokój. Nie
przesadzaj z prac¹, bo zaczyna
ci zastêpowaæ realne ¿ycie.
Jest rodzajem ucieczki od co-
dziennoœci, mimo ¿e tego so-
bie zupe³nie nie uœwiada-
miasz. Nie zapominaj te¿, ¿e
mi³oœæ wymaga ci¹g³ego pod-
sycania ¿aru. Nie nadajesz siê
do samotnego ¿ycia, wiêc
strze¿ tego, co masz. Musisz
zrezygnowaæ trochê z w³asne-
go egoizmu i zrobiæ sobie ma-
leñki rachunek sumienia. Na-
gle wszystko stanie siê przej-
rzyste, a ty nareszcie bêdziesz
spe³niony i szczêœliwy.

Bliźnięta (21.V – 21.VI)

Ten rok bêdzie
dla ciebie zasko-
czeniem, szcze-
gólnie w czerwcu.
Ciekawe, czy wy-

korzystasz to, co ma tobie do
zaoferowania. Skorzystaj z
propozycji, bo zmieni twoje ¿y-
cie i sprawi, ¿e na³adujesz ba-
terie na kilka kolejnych mie-
siêcy. Pomó¿ osobie ci bliskiej,
która bardzo na ciebie liczy,
ale nie jest w stanie o tym ci
powiedzieæ. Kieruj siê sercem,
wówczas wszystko bêdzie
dzia³o siê zgodnie z kosmicz-
nym scenariuszem. Ewentual-
ne problemy pomog¹ ci rozwi-
k³aæ przyjaciele, ale musisz im
o nich powiedzieæ, bo ¿aden z
nich nie ma sk³onnoœci jasno-
widzenia. Uwa¿aj w czasie wa-
kacji na oszustów, którzy ciê

otaczaj¹. Mog¹ skomplikowaæ
ci ¿ycie i zniweczyæ twoje pla-
ny.

Rak (22.VI – 21.VII) 

Przez wszyst-
kie poprzednie la-
ta mia³eœ jeden
problem – okazy-
wania uczuæ in-

nym. To rok mo¿e byæ dla cie-
bie prze³omowy. Przez chwilê
zapomnij o sobie i skup siê na
osobach, które s¹ dla ciebie
najwa¿niejsze. Nie bój siê ani
s³ów, ani czynów. Rozdawanie
mi³oœci to nie jest twoja mocna
strona, ale tym razem mo¿e
siê okazaæ zwyciêskim orê-
¿em. Pomó¿ innym bez kalku-
lowania i zastanawiania siê,
czy warto. Ka¿dy twój dobry
czyn i s³owo zostanie nagro-
dzone. Wyroœniesz na super
bohatera tylko otwórz siê na tê
now¹ rolê. Nie bój siê czu³oœci
i zaanga¿owania, bo to one
w³aœnie sprawi¹, ¿e ten rok bê-
dzie znakomity.

Lew (22.VII – 22.VIII)

Nadchodz¹cy
rok bêdzie dla cie-
bie wielkim
sprawdzianem.
Lubisz ci¹g³e

zmiany i w³aœnie teraz bê-
dziesz móg³ siê wykazaæ.
Odwa¿nie patrz w przysz³oœæ,
nawet jeœli dziœ wydaje ci siê
bardzo zamglona. Nie zawsze
bêdzie tak, jakbyœ sobie tego
¿yczy³, ale twoje sukcesy zale-
¿¹ od tego, czy dasz z siebie
wszystko. Nie bój siê nowych
wyzwañ. Broñ swego zdania,
nawet gdy wydaje ci siê, ¿e ca-
³y œwiat jest przeciwko tobie.
Nie nale¿ysz do wielkich stra-
tegów i decyzje podejmujesz
szybko, co czasami jest przy-
czyn¹ powa¿nych komplikacji.
Czasami jednak bêdziesz mu-
sia³ postawiæ na swoim, a de-
cyzje te przynios¹ ci spore pie-
ni¹dze oraz przysporz¹ zawist-
ników. Nie zapominaj o chwili
na relaks.

Panna (23.VII – 22.IX)

Przyjaciele s¹
wokó³ ciebie
przez ca³y rok, ty-
le, ¿e nie wiado-
mo, ilu z nich za-

s³uguje na to miano. W marcu
dosiêgn¹ ciê k³opoty zawodo-
we, które sprawi¹, ¿e znaj-
dziesz odpowiedŸ dla kogo fak-
tycznie jesteœ wa¿ny. Pamiêtaj
jednak o kompromisach. Nie
kieruj siê nienawiœci¹, tylko

wybaczaj. Ta broñ jest o wiele
bardziej skuteczna, nawet jeœli
siê z tym nie zgadzasz. Nad
twoj¹ g³ow¹ kr¹¿y amor. Jeœli
jesteœ samotny, to wykorzystaj
okazjê, ale jeœli nie – uwa¿aj
na bilans strat i zysków. Naj-
wa¿niejsza jest rodzina i jej
poœwiêæ wolne chwile. Mo¿e
zacznijcie robiæ coœ razem? Zi-
ma to czas, który powinieneœ
spêdziæ na wyjeŸdzie. Bêdzie
to pocz¹tek czegoœ zupe³nie
nowego – rozpal¹ siê stare
emocje, a nowo poznani ludzie
zmieni¹ twoje ¿ycie.

Waga (23.IX – 22.X)

Ubieg³y rok
up³yn¹³ ci na nie-
mal bezkrytycz-
nej wierze w lu-
dzi. Ufasz im, gdy

tymczasem twój wróg ma na
sobie owcz¹ skórê i bêdzie
chcia³ niespodziewanie zaata-
kowaæ. Wykorzysta twoj¹ do-
broæ i sprawi, ¿e stracisz po-
czucie bezpieczeñstwa. Pora
wiêc zacz¹æ choæ trochê ¿yæ
tylko dla siebie. Zrób to, na co
do tej pory ci¹gle nie mia³eœ
czasu. Nie patrz na finanse
czy na ryzyko – ka¿da twoja
decyzja bêdzie s³uszna i spra-
wi, ¿e inaczej popatrzysz na
swoje dotychczasowe ¿ycie.
Odkryjesz, ¿e to rozwi¹zanie
nie tylko niesie wiele przyjem-
noœci, ale równie¿ zmieni po-
strzeganie twojej osoby. Zosta-
niesz doceniony i powszechnie
szanowany. Od stycznia naucz
siê byæ asertywnym. To
wszystko, co do tej pory da³eœ
innym, wróci do siebie zwielo-
krotnione. Nie traæ wiêc wiary
w ludzkoœæ, która nie szczêdzi
ci zmartwieñ.

Skorpion (23.X – 22.XI)

Czasami Ÿle
ocenia³eœ ludzi,
ale masz rzadk¹
umiejêtnoœæ
zmieniania zda-

nia, gdy zauwa¿ysz swoje b³ê-
dy. Wczesn¹ wiosn¹ zrób coœ
dobrego dla osoby, która jest
zawsze przy tobie, gdy masz
k³opoty. Nie dostrzegasz jej, a
gdy jej zabraknie, zrozumiesz,
jak bardzo by³a dla ciebie wa¿-
na. Zadbaj o siebie i bierz re-
gularnie wymagane leki. Ner-
wowy tryb ¿ycia z³agodŸ upra-
wianiem jakiegoœ hobby i nie
zas³aniaj siê brakiem czasu,
¿eby nie dosz³o do dramatu.
Najlepiej, gdy uda ci siê w³¹-
czyæ w to osoby ci bliskie. Nie
ma dla ciebie nic wa¿niejszego
ni¿ poczucie stabilizacji, wiêc

stañ na wysokoœci zadania. Po-
zwól sam siebie rozpieœciæ i
nie b¹dŸ dla siebie tak surowy
jak zwykle.

Strzelec (23.XI – 22 XII)

Nale¿ysz do ty-
pu wra¿liwców,
mimo ¿e na ze-
wn¹trz nie za-
wsze to okazu-

jesz. Jesteœ lubiany w towarzy-
stwie, bo wyczuwasz nastroje
innych. Czêsto potrzebujesz
zmian i sta³oœæ ci nie s³u¿y.
Czekaj¹ ciê nowe znajomoœci
oraz ekscytuj¹ce towarzystwo.
W tym roku poznasz osobê,
która mo¿e zniszczyæ twój do-
tychczasowy zwi¹zek. Zasta-
nów siê, czy naprawdê tego
chcesz. Przed tob¹ ciekawe
propozycje zawodowe i dalekie
podró¿e. Nie przywi¹zuj siê do
miejsca pracy, nawet je¿eli tak
ci jest wygodnie. Lubisz zg³ê-
biaæ niepoznane, choæ w wielu
wypadkach robisz to zbyt po-
bie¿nie. Oddaj siê jednej pasji i
poznaj temat do samego koñ-
ca. Nie zabraknie ci rozrywki
oraz potyczek intelektualnych.

Koziorożec 
(23.XII – 20 I)

Masz szansê
zmieniæ ca³e swo-
je dotychczasowe
¿ycie i to na le-
piej. Wszystko za-

le¿y od ciebie, a dodatkowo we
wszelkich poczynaniach bê-
dziesz mia³ wsparcie wszech-
œwiata. W pierwszym kwartale
czeka ciê podjêcie kilku wa¿-
nych decyzji, które zawa¿¹ na
kolejnych miesi¹cach. W tym
czasie najwa¿niejsze bêdzie
zdrowie i nie próbuj bagateli-
zowaæ tego tematu. W drugiej
po³owie roku pisane s¹ ci pie-
ni¹dze. Twoja przedsiêbior-
czoœæ sprawi, ¿e zdobêdziesz
to, czego pragniesz. Musisz je-
dynie zdecydowaæ siê, co to
jest i byæ konsekwentnym w
realizacji. Nie mo¿esz o sobie
Ÿle myœleæ. Najwa¿niejsza jest
wiara w³aœciwie we wszystko.
Bez dobrych emocji za bardzo
zapadasz siê w sobie i dzielisz
w³os na czworo. Radoœæ bêdzie
twoj¹ si³¹ napêdow¹.

Agnieszka Malik

Horoskop na 2020 rok

Kalendarz
imprez
polonijnych
i kulturalnych
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Ślązak z Wehrmachtu wspomina:

„Tłumiłem powstanie warszawskie”
Nie wiem, co bym robił podczas wojny, 
gdyby nie kłusowanie, moja rodzinna tradycja. 
Ale jak nie kłusować, kiedy ma się strzelbę, 
a wokół puszcza...

Moja rodzina wywodzi się z tej 
części Górnego Śląska (Pszczyna), 
gdzie dominowały duże komplek-
sy leśne, w które została wciśnię-
ta moja rodzinna miejscowość. Na-
sza chałupa prawie że stykała się 
z lasami, które w czasach moje-
go dzieciństwa były jak park pełen 
wszelakiej zwierzyny. W domu by-
ło nas sześcioro: mama i tata (któ-
ry na Wielkiej Wojnie był w Afryce 
i stamtąd przywiózł ze sobą mala-
rię), nas trzech chłopców, z których 
ja byłem najmłodszy. Był jeszcze 
starzīk, któremu było dane uczest-
niczyć, jak sam ją nazywał, w wo-
jence francusko-pruskiej z 1870-
1971 roku, z której jakimś tylko so-
bie znanym sposobem przyniósł do 
domu strzelbę, tzw. berdankę (je-
den z pierwszych modeli karabinu 
ładowanego od tyłu), która w mia-
rę upływu lat stawała się takim do-
tykalnym świadectwem minionych 
lat, tak chętnie koloryzowanych 
przez naszego starzīka podczas zi-
mowych wieczorów. Kiedykolwiek 
patrzyłem na tę flintę, która w cza-
sach, kiedy nie było wojny, dostoj-
nie wisiała na ścianie, między zdję-
ciem ślubnym naszych rodziców, 
nigdy nawet przez moment nie na-
szła mnie myśl, że tak bardzo wpły-
nie na moje życie.

Pomimo że leciwa, nasza ber-
danka miała się całkiem dobrze, 
a to za sprawą taty, który dbał 
o nią jak o swoją żonę, konserwu-
jąc i czyszcząc po każdym użyciu 
i dopiero wyglansowaną chował za 
szrankiem (szafą). Starzīk, a po-
tem ojciec, korzystając z dobro-
dziejstw lasu, który zaczynał się 
już za naszym płotem, od zawsze 
rabczykowali (kłusowali), tak że ta 
dbałość o strzelbę wcale nie wyni-
kała li tylko z sentymentu.

Jak już przestałem być dziec-
kiem, to również i mnie się za-
częła ta berdanka podobać i ra-
zem z moim starszym bratem 
najpierw robiłem proch i nabo-
je, a następnie strzelaliśmy do ta-
kiego drewnianego kloca, na któ-
rym było wymalowane kredą koło. 
Lufa była bez gwintu, naboje kop-
ciły niemiłosiernie, a strzelba ko-
pała w ramię jak koń, a mimo to 
celnie biła i fazana (bażanta) moż-
na było zdmuchnąć bez problemu. 
Pod warunkiem że się go podeszło 
z odpowiedniej strony.

Koniec  
beztroskiego życia
Wybuch drugiej wojny świato-

wej, a dokładnie 1 września 1939 

roku, pamiętam tylko z komu-
nikatów płynących z radia, któ-
re ojciec kupił od Żyda na mie-

siąc przed wybuchem wojny na 
bardzo preferencyjnych warun-
kach. Zapewne peryferyjne poło-
żenie naszej wsi zdecydowało, że 
żadne wojsko do nas nie zagląda-
ło, chociaż wieczorami można by-
ło słyszeć odgłosy czegoś, co przy-
pominało wybuchy. Dopiero 5 al-
bo 6 września przyjechało do nas 
na koniach trzech żołnierzy nie-
mieckich i oznajmiło, że Wojsko 
Polskie pobite i Polska kaput.

Nowa władza, to i nowe porząd-
ki, które były dużo bardziej re-
strykcyjne niż za „starej Polski”, 
zaraz też nakazano pod karą wię-
zienia zdawać do urzędu wszelaką 
broń. Gdy w związku z tym moja 
matka zapytała kiedyś ojca, dlacze-
go nie zdał strzelby, ten tylko tak 
jak zawsze wzruszył ramionami 
i zamruczał „fto by tam chcioł tako 
staro flinta”, chociaż podejrzewam, 
że sam nie wierzył w to, co mówił.

Wojna powoli zaczynała się roz-
lewać na całą Europę, w mediach 
zaczęły dominować komunikaty 
wojenne przepełnione informacja-
mi o zwycięstwach wojsk niemiec-
kich. Mojego brata Otta zmobilizo-
wano do Wehrmachtu w 1942 roku, 
od razu na front wschodni. A jesz-
cze wcześniej nastały kartki na pra-
wie wszystkie towary, których od-

tąd zawsze było za mało. Uzupeł-
niając braki w wędlinach, ojciec 
często chodził z berdanką do lasu. 
A ja – tu muszę być szczery – pra-
wie za każdym razem mu towarzy-
szyłem, nie tylko w roli widza. I za-
wsze wracaliśmy z jakąś zdobyczą, 
chociaż obydwaj wiedzieliśmy, że 
za to grozi surowa kara.

Ten dzień pamiętam tak dobrze, 
jak żaden inny. Jedliśmy całą ro-
dziną obiad, kiedy matka, patrząc 
do okna, zaczęła szlochać. Wszy-
scy jak na rozkaz popatrzyliśmy 
w okno, przez które było widać, 
jak otwiera naszą furtkę człowiek 
roznoszący powiadomienia z fron-
tu, które najczęściej zawierały tra-
giczne wieści. Posłaniec doskonale 
o tym wiedział, dlatego bez słowa 
wręczył ojcu kopertę i ze spusz-
czoną głową szybko odszedł. Oj-
ciec, zanim ją rozpakował, to ner-
wowo gładził ręką włosy, chociaż 
leżały mu na głowie jak przyklejo-
ne. Widziałem, jak mu drżała ręka 
przy rozrywaniu feralnej koperty. 
Jak przeczytał, najpierw kilkakrot-
nie ciężko nabrał powietrza, a na-
stępnie – nie swoim głosem – le-
dwo wyszeptał: „Naszego Ocika 
yno ranili kajś na Krymie, ale ży-
je”. Matka od razu się rozpłakała 
i ze zdenerwowania plasnęła w rę-
ce, mówiąc: „Podźcie zaroz wszy-
scy klyknymy i porzykomy do Pon-
bůczka, że uchronił ód śmierci na-
szego piyrszego syneczka”, co też 
od razu żeśmy uczynili.

Jeszcze tego samego dnia, przed 
wieczorem, ale było jeszcze widno, 
zawitało do nas dwóch szupoków 
(policja) i jeden krótko do mnie po-

wiedział: „Skocz po ojca”. Ojciec się 
od razu zjawił; oni najpierw odsta-
wili rowery, a potem wolno pod-
chodząc do mnie i ojca, powiedzie-
li: „Mamy pewną informację, że 
posiadacie karabin, którym kłusu-
jecie i musimy natychmiast doko-
nać rewizji w waszej chałupie”. Oj-
ciec próbował zaprzeczać, a poli-

cjanci, jakby nie słyszeli, żwawo 
ruszyli w kierunku domu. Najpierw 
weszli do kuchni, potem do pierw-
szej izby, na koniec do drugiej izby. 
Wtedy ten starszy policjant, jakby 
wiedział, że tam jest to, czego szu-
kają, zdecydowanym ruchem wło-
żył rękę za szafę – i od razu wycią-
gnął berdankę. Wskazując palcem 
na mnie, powiedział: „Ubieraj się, 
idziesz z nami”. Wtedy ojciec, ca-
ły pozieleniały na twarzy, stanął 
między mną a nimi, mówiąc: „Ja 
rabczykuję i ja strzelałem, przez to 
mnie bierzcie”. Wtedy ten szupok, 
patrząc ojcu pod nogi, powiedział: 
„On jest młody i dużo wytrzyma, 
a ty zajmuj się domem i rodziną”.

Z obozu 
koncentracyjnego 

do SS
Jeszcze tego samego dnia zo-

stałem przewieziony do aresztu 
śledczego w Katowicach. Po czte-
rech dniach odbyła się rozprawa, 
na której sędzia krzyczał na mnie, 
że kiedy mój brat poświęca życie 
i zdrowie dla kraju, to ja zajmuję 
się kłusowaniem, narażając Rzeszę 
na straty. Nie wiadomo, jak długo 
i jak głośno by jeszcze wrzeszczał 
ten oskarżyciel, ale akurat przy-

niesiono mu do wglądu „winowaj-
czynię całego zdarzenia”, która by-
ła zapakowana w szary papier pa-
kowy. Gdy ją rozwinięto, z dużym 
zdziwieniem popatrzył najpierw na 
flintę, a potem na mnie i już znacz-
nie spokojniej zapytał: „I ty z tego 
strzelałeś?”. Wyrok brzmiał: rok 
pobytu w obozie pracy przymuso-
wej. Obóz koncentracyjny!

Na trzeci dzień od ogłoszenia 
wyroku przestąpiłem bramę obozu 
pracy przymusowej, gdzieś daleko 
w Rzeszy. Na temat tych miejsc na-
pisano już bardzo wiele, od siebie 
dodam tylko tyle, że tam się każdy 
łamał jak „colsztok”. Ja, człowiek 
przyzwyczajony do nieograniczo-
nej wolności, poczułem się tam jak 
jaskółka w klatce i wiedziałem, że 
– tak jak jaskółka – zgasnę wcześ-
niej niż inni. Zostałem przydzielo-
ny do robót przy budowie ogrom-
nych obiektów ziemnych, prawdo-
podobnie zbiorników na benzynę, 
przy których codziennie harowa-
liśmy jak mrówki. Po dwóch mie-
siącach odbywania kary w obozie, 
a tydzień po moich 17. urodzinach, 
otrzymałem rozkaz natychmiasto-
wego zgłoszenia się w komendan-
turze. Biegłem tam z duszą na ra-
mieniu, cały zestresowany, gdyż do 
tego miejsca rzadko kogo wzywa-
no. Jeszcze rzadziej wzywany de-
likwent wracał o własnych siłach. 
Czasem nie wracał wcale.

Po zgłoszeniu swojego przyby-
cia otrzymałem polecenie udania 
się do jednego z pomieszczeń po 
dalsze instrukcje. Wchodząc do 
wskazanego pokoju, regulamino-
wo zameldowałem się i dopiero po 
chwili – cały czas stojąc na bacz-
ność – zauważyłem, że jedynymi 
meblami w tym pomieszczeniu były 
dwa krzesła i stół zawalony papie-
rami oraz leżąca na nich wojskowa 
czapka w czarnym kolorze, z tru-
pią główką. Wyjątkowość chwi-
li i wynikające stąd napięcie spo-
wodowały, że widziałem tylko ten 
stół i leżącą na nim czapkę. Musia-
ło minąć dobrych kilka minut, za-
nim się jako tako oswoiłem z oto-
czeniem i zauważyłem, że przed 
oknem stoi – odwrócony do mnie 
tyłem, w czarnym oficerskim mun-
durze – ktoś tak ogromnego wzro-
stu, że wydawał mi się jakimś nie-
naturalnym olbrzymem. Po chwili, 
myślę, że zamierzonego milczenia, 
tajemniczy oficer niskim głosem 
warknął: „Spocznij”, a następnie 
zapytał, za co mnie posadzili. Do-
piero jak usłyszał odpowiedź, to się 
odwrócił i wtedy zobaczyłem, że ten 
człowiek ma niesamowicie przeni-
kliwy wzrok, którym mnie dziura-
wił jak laserem, a ja stałem jak słup 
soli, mając wrażenie, jakbym miał 
bezwład mięśni i zamęt w głowie. 
Niespodziewanie zapytał: „Chcesz 
zamienić pobyt w obozie na służbę 

Wraz z nami powstanie warszawskie tłumili kozacy. I handlowali z powstańcami: za alkohol sprzedawali im amunicję
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w wojsku?”. A  ja  ryknąłem:  „Tak 
jest!”. Pobyt w  tym obozie  chcia-
łem zamienić na wszystko!
Potem  już  wszystko  odbywa-

ło  się  niezwykle  sprawnie,  spisa-
nie dokumentów w kilkunastu eg-
zemplarzach i doktorzy, którzy we 
dwóch sprawdzali, czy jestem zdol-
ny do wojaczki. Dopiero po wyjściu 
od lekarzy zerknąłem w dokumenty 
i zauważyłem, że stałem się ochot-
nikiem zwerbowanym do brygady 
Waffen SS.
Jeszcze tego samego dnia z gru-

pą  podobnych  jak  ja  wybrańców 
trafiłem  do  sporego  obozu  szko-
leniowego mieszczącego się w  le-
sie.  Miałem  zupełnie  inne  wy-
obrażenie  o  tego  typu miejscach, 
które z opowiadań ojca miały przy-
pominać  miasteczka  zabudowa-
ne koszarami, a tu w środku lasu 
sprytnie rozrzucone między drze-
wami drewniane parterowe dom-
ki,  połączone  dróżkami  wysypa-
nymi żwirem. Każdy baraczek był 
przeznaczony dla dwudziestu osób 
i tak wkomponowany w otoczenie, 
że trudno go było wypatrzyć wśród 
drzew. Pierwszego dnia zamustro-
wano  nas  i  wstępnie  zapoznano 
z otoczeniem, a już każdy następny 
dzień od rana ostre szkolenie, bez 
zbędnych teorii, tylko sama prakty-
ka z ostrą amunicją. Zostałem przy-
dzielony  do  niszczycieli  czołgów, 
dlatego oprócz szkolenia ogólnego 
przechodziłem trening w obsłudze 
i zastosowaniu rusznic przeciwpan-
cernych typu panzerfaust i panzer-
schreck. Broń prosta w obsłudze, 
ale za to niezawodna w niszczeniu 
celów. W porównaniu z miejscem, 
z którego mnie zwolniono, to obóz 
szkoleniowy był ekskluzywnym sa-
natorium, w którym jadłem do syta 
i wszyscy byliśmy jednakowo trak-
towani,  bez  patrzenia  na  stopień 
i pełnione  funkcje,  co nas odróż-
niało nawet od Wehrmachtu, gdzie 
tego  typu  procedur  skrupulatnie 
przestrzegano.
Wszystko,  co  dobre,  zazwyczaj 

szybko mija. Tak też było z poby-
tem w leśnym ośrodku – po czte-
rech miesiącach zdecydowano, że 
jesteśmy już odpowiednio przygo-
towani,  aby  stać  się  pełnowarto-
ściowymi  żołnierzami.  Po  zaopa-
trzeniu całej kompanii w nowiutkie 
mundury maskujące i wyposażeniu 
w sprzęt bojowy zostaliśmy samo-
chodami  przetransportowani  na 
dworzec kolejowy. Jako kompania 
grenadierów  nie mieliśmy  sprzę-
tu ciężkiego, dzięki czemu szybko 
załadowano nas do wagonów, któ-
re zostały doczepione do już czeka-
jącego na nas transportu, którym 
przemieszczała się na wschód dy-
wizja  pancerno-spadochronowa 
Hermann Göring.
Po dwóch dniach mało bezpiecz-

nej rajzy (gdyż dwukrotnie byliśmy 
bombardowani przez alianckie sa-
moloty), ale dość wesołej, bo żoł-
nierze z Hermann Göring mieli ze 
sobą sporo włoskiego wina, które 
pomogliśmy im wypić, nasz esze-
lon dotarł do Poznania, gdzie do-

czepiono platformę kolejową z ne-
blwerframi (wielo lufowe moździe-
rze  rakietowe).  Koniec  podróży 
nastąpił  na  małej  stacyjce  krót-
ko przed Warszawą, gdzie po wy-
ładunku odczytano komunikat in-
formujący,  że  nasza  macierzysta 
jednostka jest w Warszawie, gdzie 
uczestniczy  w  tłumieniu  powsta-
nia wywołanego przez polskie pod-
ziemie. Do czasu nadejścia nowych 
rozkazów mieliśmy stanowić jeden 
z elementów dywizji spadochrono-
wej i razem z nią zajmować stano-
wiska nad Wisłą. Nasze  stanowi-

ska były za płytkimi okopami, któ-
re się wiły w pewnej odległości od 
rzeki i w których przebywaliśmy za 
dnia, a w nocy, zostawiając ubez-
pieczenia,  wracaliśmy  do  wioski, 
kompletnie  wyludnionej  i  stano-
wiącej wygodne  lokum. Codzien-
nie rano nie wiadomo skąd przy-
chodził do nas starszy mężczyzna, 
cały siwy jak mleko, z koszem peł-
nym warzyw i owoców, wymienia-
jąc swoje wiktuały na papierosy. Na 
naszym odcinku prawie nic się nie 
działo, tylko od czasu do czasu Ar-
mia Czerwona  ostrzeliwała  nasze 
transzeje  z  dział  lub moździerzy. 
Po  dwóch  tygodniach  zostaliśmy 
zluzowani i skierowani do Warsza-
wy jako uzupełnienie naszej macie-
rzystej jednostki.

W Warszawie

Przemieszczając się przez dziel-
nice, z których już zostali wypar-
ci  powstańcy,  mogłem  obserwo-
wać, co wojna robi z miastem. Całe 
kwartały  były wypalone  lub  zbu-
rzone, tylko środkiem biegł wolny 
od gruzu szlak. Krótko po dotar-
ciu do naszych stanowisk podzie-
lono  nas  na  plutony  i  skierowa-
no do zdobywania kamienicy. Ten 
pierwszy bój okazał się bezkrwawy, 
gdyż kamienica okazała się pusta, 
z wyjątkiem snajpera, który krótko 
przed naszym atakiem uciekł.
Wojna miejska ma  swoją wła-

sną  specyfikę,  gdzie  bardzo  du-

żą  rolę  odgrywa  znajomość  tere-
nu. Na tym polu Polacy mieli prze-
wagę nad nami, szybko i sprawnie 
zmieniając swoje stanowiska. Ale 
z  kolei  byli  bezradni  wobec  na-
szej przewagi ogniowej, która by-
ła w stanie każdą umocnioną po-
zycję wroga zmienić w jałową hał-
dę gruzu. Niemałym utrapieniem 
byli strzelcy wyborowi, którzy po-
trafili zadać ciężkie straty, a nawet 
wyhamować niejedną naszą akcję. 
Dotyczyło to zresztą obydwu stron; 
widziałem, jak z kolei nasz snajper, 
umiejętnie prowadząc ogień, po-

wstrzymał kontratak powstańców, 
którzy tak szybko się wycofywali, 
że nawet nie zdążyli zabrać swoich 
zabitych. Ich trójka leżała obok sie-
bie, jakby chcieli odpocząć. Między 
poległymi  wtedy  dwoma  młody-
mi chłopakami była bardzo ładna 
dziewczyna, która miała na sobie 
świetnie skrojone czarne spodnie, 
czarną skórzaną kurtkę i brązowe 
włosy splecione w warkocze. Jeden 
był rozwiązany i włosy leżały roz-
puszczone wokół  delikatnej  twa-
rzy. Wygląd tej dziewczyny przy-
pominam sobie do dzisiaj, bo była 
doprawdy wyjątkowa, wręcz zjawi-
skowa. Nawet nasz dowódca, czło-
wiek zahartowany i twardy jak że-
lazny odlew, który widział w swoim 
życiu już wiele niesamowitych rze-
czy, chwilę postał nad nią, w zadu-
mie gniotąc w palcach niewypalo-
nego papierosa.
Utrapieniem  był  alkohol,  któ-

ry pili wszyscy i to niemało, co na 
wojnie jest zresztą regułą – jeśli się 
tylko alkohol ma. Ale  tam to  już 
była nie reguła, lecz plaga, a szcze-
gólnie wśród naszych wschodnich 
sojuszników, którzy kupowali go 
od  wroga,  płacąc  amunicją! Wi-
działem, jak dwóch kozaków zła-
panych na takim procederze zosta-
ło na miejscu rozstrzelanych.
Przez  ładnych  kilkanaście  dni 

posuwaliśmy  się  naprzód  bez 
większych strat, likwidując kolej-
ne punkty oporu, aż dotarliśmy do 
dość  szerokiej  ulicy  przegrodzo-

nej solidnie wykonaną barykadą, 
z przylegającym do niej zwartym 
kompleksem  mało  zniszczonych 
budynków, z których od razu po-
sypał się na nas grad pocisków, co 
zapoczątkowało ciężkie walki wlo-
kące się przez kilka dni. Powstań-
cy mieli dobrze przygotowane po-
zycje i kąsali nas jak osy ze swo-
ich dziupli, zadając nam niemałe 
straty. Na szczęście byli to głównie 
ranni, gdyż amunicja, której uży-
wali, była kiepskiej jakości.
Widząc, że nie jesteśmy w stanie 

pokonać  tej przeszkody bez bro-

ni ciężkiej, wydano rozkaz przej-
ścia  do  obrony.  Po  paru  godzi-
nach  przysłano  nam  do  pomocy 
działo szturmowe typu wespe ka-
libru 105 mm oraz komando mio-
taczy płomieni, budzących szcze-
gólną grozę u przeciwnika. Dzięki 
temu wsparciu szybko dotarliśmy 
do umocnionego budynku, z któ-
rego  ku naszemu  zdziwieniu nie 
padł ani jeden strzał, co mogło być 
zasadzką. Dlatego z wielkim napię-
ciem zaczęliśmy penetrować zaję-
ty budynek, który w rzeczywistości 
okazał się pusty, z wyjątkiem piw-
nicy, w której po dokładniejszych 
oględzinach znaleziono spore za-
pasy mocnego alkoholu wraz z po-
kaźną aparaturą do wyrobu tegoż 
alkoholu, wokół której  spało kil-
kunastu obrońców budynku kom-
pletnie zamroczonych bimbrem.
Dla nas był to podwójny sukces, 

bo bimber został natychmiast wy-
pity, a obrońcy kamienicy po wy-
trzeźwieniu udzielili bardzo waż-
nych  informacji, według których 
powstańcy  dlatego  z  takim  po-
święceniem się tu biją, gdyż bro-
nią  dostępu  do  kanałów  ścieko-
wych,  które  stanowią  ostatnią 
drogę odwrotu do dzielnic jeszcze 
nieopanowanych przez nasze woj-
ska. Aby przerwać tę trwającą już 
ewakuację,  rozpoczęliśmy wście-
kły atak na pozycje nieprzyjaciela, 
który odpowiadał nie mniej wście-
kłym kontratakiem. I tak przez ca-
ły dzień. Pod koniec dnia „ziemia 

niczyja” między wrogimi pozycja-
mi była zasłana zabitymi i ranny-
mi,  których  nie  zdążono  zabrać. 
Wtedy zdarzyło się coś nieoczeki-
wanego.
Od strony powstańców ukaza-

ła  się  postać  z  białą  flagą,  szyb-
ko  zbliżając  się  do  naszych  sta-
nowisk  z  propozycją  przerwania 
walk  w  celu  ewakuacji  rannych, 
na co nasze dowództwo skwapli-
wie  się  zgodziło.  Przez  jakąś  go-
dzinę  obydwie  strony  zbierały 
swoich zabitych i rannych, udzie-
lając sobie nawet wzajemnie po-
mocy. Między innymi do naszych 
stanowisk  przyniesiono  chłop-
ca,  któremu  nasz  lekarz  zopero-
wał...  ślepą  kiszkę.  Takie  niefor-
malne  zawieszenie  broni  trwało 
do rana, kiedy to nasze bombow-
ce nurkujące „sztukasy” zamieni-
ły pozycje powstańcze w dymiące 
gruzowisko.  W  czasie  zajmowa-
nia terenu, na który jeszcze wczo-
raj mogliśmy patrzeć tylko przez 
lornetkę, nadleciały alianckie sa-
moloty,  które  zamiast  bomb  za-
częły zrzucać pojemniki z amuni-
cją i żywnością przeznaczone dla 
powstańców.  Oni  jednak  wcześ-
niej  dosłownie wyparowali, więc 
całe to dobro zostało zagospoda-
rowane przez nas.
Krótko  po  tej  akcji  zostaliśmy 

zluzowani i wysłani na tyły w celu 
uzupełnień. Wtedy też zdarzyła się 
historia z tym chłopcem, którego 
– już nie pamiętam w jakich oko-
licznościach – przyprowadzono do 
naszej  kompanii.  Chłopiec  miał 
może  12  albo  13  lat,  był  ubrany 
w za duży mundur pocztowca al-
bo kolejarza, cały pokryty szarym 
pyłem i cichutko płakał. Dowódca 
kompanii podszedł do niego i pa-
trząc  z  góry,  warknął:  „Opróżnij 
kieszenie”. Chłopiec opróżnił jed-
ną kieszeń, która się okazała pu-
sta, a gdy włożył rękę do drugiej 
kieszeni, która wyglądała na czymś 
wypchaną, to zaczął głośniej poch-
lipywać. Od razu zrobiło się nie-
ciekawie, bo w kieszeni mógł być 
ukryty granat. Nasz dowódca naj-
pierw pozieleniał z napięcia, ale po 
chwili zaczął się szaleńczo śmiać, 
trzymając w wyciągniętej ręce pro-
cę, prostą dziecinną procę, którą 
chłopiec wyciągnął z drugiej kie-
szeni.  Od  razu  zrobiło  się weso-
ło,  ktoś  podał  chłopcu  menażkę 
pełną gulaszu, a dowódca, zwra-
cając  chłopcu  procę,  powiedział: 
„Jak chcesz, to idź do swoich kole-
gów i im powiedz, że każdy, kto bę-
dzie do nas strzelał tylko z procy, 
zostanie puszczony wolno  i  jesz-
cze ugoszczony gulaszem”. Chło-
piec, co wydało mi się dziwne, wo-
lał pozostać po naszej stronie. Ale 
miał rację, przynajmniej uratował 
życie  w  przeciwieństwie  do  wie-
lu swoich kolegów, którzy w swej 
dziecinnej czy młodzieńczej naiw-
ności, uwierzyli w obłąkańcze ha-
sła przywódców powstania i poszli 
przedwcześ nie do piachu.

SS-Dirlewanger w Warszawie
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Zranienie  
i koniec wojaczki
To już były początki jesieni i po-

wstanie powoli dogorywało. Pa-
miętam, że razem z moją kom-
panią wkroczyliśmy do wymarłej 
dzielnicy, gdzie przejmującą ciszę 
zakłócał tylko dochodzący z od-
dali pomruk toczących się jesz-
cze gdzieś walk. Idąc powoli wą-
ską drogą, nagle zobaczyłem błysk, 
a następnie usłyszałem rozsadza-
jący bębenki w uszach huk i stra-
ciłem świadomość. Nie wiem, po 
jakim czasie się ocknąłem, ale na 
pewno na bardzo krótko, bo za-
uważyłem tylko, że mnie niosą na 
płachcie namiotowej. Po raz wtóry 
przebudziłem się w szpitalu polo-
wym, gdzie lekarz, który mnie ope-
rował, powiedział: „Miałeś szczę-
ście, że granat, który rzucono ci 
pod nogi, był domowej roboty, bo 
inaczej już byś nie istniał”. Oprócz 
prawej nogi, która została poszy-
ta i założona w gips, gdyż była 
naszpikowana odłamkami, nie wi-
działem przez jakiś czas na prawe 
oko, które było mocno zabrudzo-
ne piaskiem. Z lazaretu polowe-
go przewieziono mnie do szpita-
la w Poznaniu, a stamtąd do szpi-
tala w Wiedniu, gdzie zastał mnie 
koniec wojny, kończąc tym samym 
moją przygodę z Waffen SS.

Czy przekraczaliśmy granice 
„cywilizowanej wojny”, zgodnej 
z konwencjami? Myślę, że nie ist-
nieje armia, która ich nie przekra-
cza. W tym akurat przypadku ta-
ki scenariusz był nie do uniknięcia. 
W sytuacji, kiedy prawie wszyscy 
mieszkańcy tak ludnego miasta 
przebywają na terenie walk, które 
się dodatkowo toczą na niewielkiej 
przestrzeni zamkniętej zwartą za-
budową miejską. Poza tym po-
wstańcy byli wojskiem tylko z na-
zwy, tzn. wyglądem nie różnili się 
prawie wcale od ludności cywil-
nej będącej naturalnym sojuszni-
kiem i zapleczem logistycznym po-
wstańców. Każdy cywil był poten-
cjalnym wrogiem.

Najlepiej będzie, jak się posłu-
żę pewnym przykładem. Któregoś 
dnia zostałem wysłany razem z ko-
legą na punkt obserwacyjny miesz-
czący się na pierwszym piętrze mało 
co zniszczonej kamienicy. Po jakiejś 
godzinie mój towarzysz, który pró-
bował spenetrować budynek, pod-
chodzi do mnie ze słowami: „Chodź 
ze mną, chcę, żebyś coś posłuchał” 
– i tak zeszliśmy na parter, gdzie 
usłyszałem monotonny i jednostaj-
ny odgłos jakiegoś monstrualne-
go szmeru dochodzącego z piwni-
cy. Nigdy czegoś takiego nie słysza-
łem, ale musiałem to sprawdzić, bo 
po to tam byłem. Gdy z latarką w rę-
ce otwarliśmy drzwi do piwnicy, to 
najpierw odurzył nas niesamowi-
ty smród, potem usłyszałem chó-
ralną modlitwę. Po kolejnej chwi-
li zacząłem rozróżniać zbity tłum 

siedzących ludzi, a dokładnie ko-
biet i dzieci zatopionych w różań-
cu. Odór ludzkiego potu, i nie tylko 
potu, był tak przejmujący, że szybko 
opuściłem to miejsce. Tak szybko, 
że nawet nie chciało mi się docie-
kać, skąd się wzięły trzy biało-czer-
wone opaski leżące przed drzwiami 
piwnicy, które nosili na ramionach 
powstańcy. Wcześniej musiały na-
leżeć do kogoś, kto teraz przebywał 
w piwnicy i żarliwie się modlił, ale 
jeszcze przed godziną był aktywnym 
powstańcem.

Co się stało z tymi ludźmi, nie 
wiem, ale gdy opuszczałem to 
miejsce, dalej się modlili.

To był tylko jeden z wielu po-
dobnych epizodów, nad którymi 
się wtedy za bardzo nie zastana-
wiałem, bo jako żołnierz starałem 
się głównie wykonywać rozkazy 
w taki sposób, żeby nie dać się za-
bić. Żeby nie dać się zabić – trzeba 
było samemu zabić wroga.

PS Pan Jan (imię Jan zosta-
ło wymyślone na potrzeby wy-
wiadu), który jest autorem tych 
wspomnień zawarł ze mną gen-
tlemańską umowę, na mocy któ-
rej personalia i pewne epizody 
z okresu jego wojowania zostaną 
utajnione, aby chronić jego sta-
rość przed łowcami sensacji. Bo 
wprawdzie za wiele się nie nawo-
jował, ale za to cała jego frontowa 
droga to... tłumienie powstania 
warszawskiego. Po wojnie wrócił 
na Śląsk, za służbę w SS siedział 
w więzieniu, w czasach Gierka 
wyjechał do Niemiec.

* * *
36. Dywizja Grenadierów 

SS „Dirlewanger” – jednostka 
Waffen-SS werbowana przede 
wszystkim pośród kryminalistów 
rekrutowanych w niemieckich 
więzieniach i obozach koncen-
tracyjnych, dowodzona przez jej 
pomysłodawcę dr. Oskara Dir-
lewangera. Dokonała licznych 
zbrodni wojennych, między in-
nymi podczas tłumienia powsta-
nia warszawskiego. Działalność 
brygady Dirlewangera w War-
szawie cechowała się dużym 
okrucieństwem, ale też bardzo 
wysokimi stratami własnymi. 
Straty brygady w tłumieniu po-
wstania warszawskiego (2733 lu-
dzi) wyniosły aż 315 proc. stanu 
początkowego oddziału, z jakim 
pojawił się on w mieście zaledwie 
2 miesiące wcześniej (881 ludzi).

Marian Kulik
 Fot. Wikimedia Commons

„Goot mit 
uns! – ostat-
ni żołnierze. 
Wspomnie-
nia Ślązaków 
z armii III 
Rzeszy”. Wy-
dawnictwo 
Mega Press 

II Instytut Ślunskij Godki. Lę-
dziny 2019.

Jak rodziły się pustynie
Ponad jedna trzecia lądowej 

powierzchni Ziemi cierpi na 
niedostatek wody. Bezbrzeżne 
morza piasków, dzikie równiny 
pokryte żwirem i kamieniami, 
jałowe kamieniste gleby uroz-
maicone fantastycznymi for-
mami skalnymi wydają się po-
zbawione życia. A jednak żyją 
tu organizmy, które dostoso-
wały się do skoków temperatu-
ry i potrafią maksymalnie wy-
korzystać każdą kroplę wody.

Kluczowym, poza wiatrem, czyn-
nikiem kształtującym pustynie jest 
woda, a właściwie jej brak. Tajem-
nica deficytu wody kryje się w glo-
balnej cyrkulacji prądów powierzch-
niowych i wiatrów, a źródłem napę-
dzającym te procesy jest ogrzewające 
Ziemię ciepło Słońca. Powietrze po-
zbawione wilgoci, transportowane 
przez prądy znad równika, opada 
w rejonie zwrotników, tworząc strefy 
wysokiego ciś nienia, gdzie przez ca-
ły rok panuje słoneczna i bezchmur-
na pogoda. Do braku opadów przy-
czynia się jeszcze fakt, iż wiatry wie-
jące zawsze od wyżu do niżu blokują 
napływ wilgotnego powietrza znad 
oceanów, a powietrze płynące nad 
lądem ku równikowi chciwie wchła-
nia wszelkie przejawy wilgoci. Zda-
rza się, że w tych regionach deszcz 
nie pada przez kilka, a nawet kilka-
naście lat. Po długo trwałej suszy, 
wskutek nagłego wtargnięcia ukła-
dów niskiego ciśnienia, w ciągu kil-
ku dni spada nieraz kilkaset milime-
trów deszczu, powodując gwałtow-
ne, choć krótkotrwałe powodzie. Co 
ciekawe, są one znacznie groźniejsze 
dla człowieka niż brak opadów, wię-
cej bowiem ludzi topi się, niż umie-
ra z pragnienia. Znane są przypadki 
zaginięcia karawan wędrujących do-
linami, które w ciągu krótkiej chwili 
zamieniły się w rwące rzeki.

Największą pustynią świata jest 
Sahara (ponad 8,5 miliona km2). Ten 
gorący, suchy ocean, o powierzchni 
większej niż Australia, utożsamiany 
jest zwykle z gigantyczną piaskowni-
cą. Tymczasem piaszczyste wydmy 
usypywane przez wiatr, niektóre wy-
gięte w kształt sierpa (barchany), in-

ne – połączone w długie, nawet stu-
kilometrowe łańcuchy grzbietów 
i dolin (seify) – zajmują zaledwie 
jedną czwartą część Sahary. Resztę 
stanowią surowe, kamieniste rów-
niny (hamady), urozmaicone gdzie-
niegdzie niewielkimi garbami, oraz 
monotonne baseny żwirowe (seriry).

Po drugiej stronie Morza Czer-
wonego, w samym sercu Półwyspu 
Arabskiego, leży inny pretendent 
do miana „naj”. Jest to Rub al-Khali 
(Pusta Ćwiartka), największa pusty-
nia piaszczysta na świecie. I nie było-
by w tym nic nadzwyczajnego (prze-
cież Sahara, Gobi, Patagonia są 
większe), gdyby nie to, że aby na po-
wierzchni 560 tysięcy km² powsta-
ło „czyste” morze piasku, potrzeb-
ne jest obfite jego źródło, co nie na-
leży do zjawisk zbyt powszechnych. 
Prawdo podobnie dostawcą surowca 
w Pustej Ćwiartce były pobliskie wul-
kaniczne wyżyny, a być może także 
wielkie połacie dna morskiego, któ-
re wynurzyło się w wyniku zmian po-
ziomu oceanu.

Najbardziej suche miejsce na Zie-
mi rozciąga się nad brzegami Oce-
anu Spokojnego. Wzdłuż zachod-
niego wybrzeża Ameryki Południo-
wej płynie zimny Prąd Peruwiański. 
Sprawia on, że chłodne powietrze 
znad Pacyfiku przynosi nad pusty-
nię Atakama niewielką ilość opa-
dów. Pomimo znacznego zachmu-
rzenia, częstych mgieł zwanych 
garua i rosy obszar ten niemal zu-
pełnie pozbawiony jest wilgoci. Nie-
wielkie opady zdarzają się tam co 
5 – 20 lat, a niektóre miejsca nie za-
znały ich przez 400 lat. Mimo tak 
surowych warunków pustynia Ata-
kama jest zaludniona. Mieszkańcy 
radzą sobie z deficytem wody, wy-
korzystując mgłę. Z 1 m² specjal-
ne harfy (drewniane ramy z nacią-
gniętymi nylonowymi strunami, na 
których skrapla się woda) pozysku-
ją w ciągu dnia aż 18 litrów wody. 
Głównym architektem pustynne-
go krajobrazu jest wiatr. Wspierają 
go duże dobowe różnice temperatur 
(nagrzana w ciągu dnia skała łatwo 
pęka podczas zimnej nocy), kryszta-
ły soli będące efektem wysokiego pa-

rowania, a także woda. I to nie tyl-
ko woda pochodząca z gwałtownych, 
choć rzadkich opadów, lecz woda, 
która występowała na dzisiejszych 
obszarach pustynnych przed tysią-
cami lat. O tym, że Sahara była nie-
gdyś dobrze nawodnioną sawanną, 
świadczą rysunki naskalne sprzed 
2 – 5 tysięcy lat, przedstawiające 
stada bydła i dzikich zwierząt, a od-
nalezione w dawnych grotach Tassili 
N-Ajjer. Badania osadów pyłków ro-
ślinnych potwierdziły istnienie nie-
gdyś wielkich rzek na pustyni Negew 
w Izraelu.

Renata Ponaratt

Występowanie
 z Sahara – Afryka Północna
 z Rub al-Khali – Półwysep Arabski 

(południowo-zachodnia Azja)
 z Gobi – Mongolia, północno-

-wschodnie Chiny (środkowa Azja)
 z Patagonia – południowa Argen-

tyna i Chile (Ameryka Południowa)
 z Kalahari – Botswana, północna 

RPA (Afryka Południowa)
 z Wielka Pustynia Wiktorii – za-

chodnia i południowa Australia
 z Atakama – Chile (zachodnia część 

Ameryki Południowej)
 z Namib – Namibia (południowo-

-zachodnia Afryka)
* * *

Ciekawostki
Pustynie tworzą się również 

w średnich szerokościach geogra-
ficznych i nie zawsze są gorące. Za 
powstanie północnoamerykańskiej 
pustyni Mojave odpowiedzialne są 
wysokie góry ciągnące się wzdłuż za-
chodniej części kontynentu. Położo-
ną w bezodpływowej kotlinie niego-
ścinną Gobi charakteryzują bardzo 
mroźne zimy.

NAJBARDZIEJ NIESAMO-
WITE FAKTY! Zwyczaje, po-
staci, niezwykłe zjawiska, 
najdziwniejsze zwierzęta. 
ALEKSANDRA LANG, JA-
CEK LANG, RENATA PONA-
RATT, RADOSŁAW RATAJ-
SZCZAK. ŚWIAT. Wydawnic-
two PUBLICAT, Poznań. 

Kluczowym, poza wiatrem, czynnikiem kształtującym pustynie jest woda, a właściwie jej brak  Fot. Janusz Glanc

„Tłumiłem powstanie warszawskie”
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Wodospady - perliste kaskady
Wśród różnych niesamo-

witych zjawisk przyrody wo-
dospady należą do najbar-
dziej efektownych. Woda 
spadająca milionami kro-
pel urzeka. Nieważne, czy 
jest to mały, lecz urokliwy 
Wodospad Wilczki w Masy-
wie Śnieżnika, czy też naj-
wyższy na świecie Salto An-
gel w Wenezueli.
W  Ameryce  Południowej  na 

Wyżynie Gujańskiej wznoszą się 
oddzielne skalne stoliwa – góry 
stołowe, tzw. tepui. Zbudowane 
z bardzo twardych, odpornych na 
erozję skał, mają płaskie grzbiety 
i strome, często niemal pionowe 
zbocza. Najwyższy z nich jest ma-
syw Auyán Tepui (Piekielna Gó-
ra – 2515 m n.p.m.), utworzony 
z warstw czerwonego piaskowca, 
porozcinany  licznymi  strumie-
niami i rzekami. Z jego szczeliny 
skalnej,  61 m  poniżej  krawędzi 
masywu,  wytryskują  wody  rze-
ki Churún (dopływ Caroni). Spa-
dająca 807 m kaskada stopniowo 
potężnieje, odbija się od skalne-
go progu i spływa kolejne 172 m, 
rozpryskując się w wodnym ba-
senie otoczonym bujną tropikal-
ną roślinnością. Wodospad Salto 
Angel, bo o nim mowa, ma 979 m 
wysokości. Nazywany przez  In-
dian  „królestwem  boga  grzmo-
tów”, jest niemal dwadzieścia ra-

zy wyższy od słynnego wodospa-
du Niagara. Wodospad Niagara, 
choć  niewysoki,  należy  do  naj-
piękniejszych w  świecie. W po-
godne dni utrzymuje się nad nim 
zapierająca dech w piersiach wie-
lobarwna tęcza, a nocna ilumina-
cja zachwyca feerią świateł. Nie-
stety, malownicze kaskady dzie-

lące  Niagarę  na  dwa  nierówne 
ramiona: mniejsze American Fal-
ls  (Wodospady  Amerykańskie), 
mające  51 m wysokości  i  około 
320 m szerokości, oraz większe, 
przeprowadzające  aż  90  proc. 
wody, Canadian Falls (zwane też 
Horse shoe Falls – Wodospada-
mi Końskiej Podkowy), o wyso-
kości 48 m  i  szerokości 800 m 
– są skazane na zagładę. Dolina, 
którą płynie Niagara, zbudowana 
jest z miękkich, ilastych łupków 
pokrytych piaskowcem. Chociaż 
leżą na nich stosunkowo odpor-
ne na erozję dolomity, gdy dol-
na warstwa skał ulega wymyciu, 
ciężar  wody  łamie  dolomitowy 
nawis,  który  ogromnymi  głaza-
mi spada w dół. Niagara przesu-
wa się w ten sposób 1,5 m rocznie 
i w ciągu kilku tysięcy lat swego 
istnienia przybliżyła się do jezio-
ra Erie prawie o 11 km. Przypusz-
cza się, że wodospad, mimo kon-
troli  przepływu  tak  ogromnych 
mas wody i spowolnieniu proce-
sów erozyjnych, zniknie za jakieś 
25 tysięcy lat.
Niagara nie może się  jednak 

równać  z  potęgą  kaskad  Igu-
açu. Nawet Eleonora Roosevelt, 
żona  prezydenta  Stanów  Zjed-
noczonych  Franklina  Delano 
Roosevelta, stwierdziła: „W ich 
obliczu nasza Niagara przypomi-

na strumień z kuchennego kra-
nu”. Iguaçu, co w języku Indian 
Guarani oznacza „wielką wodę”, 
nazywane jest często wodospa-
dem wodospadów. Żaden  inny 
wodo spad nie składa się bowiem 
z tak wielu oddzielnych strumie-
ni. W porze suchej potężna rzeka 
Iguaçu przetacza znacznie mniej 
wody i wówczas z ostrej krawę-
dzi bazaltowego progu spada aż 
275  pojedynczych  kaskad  od-
dzielonych małymi wysepkami, 
porośniętymi szmaragdowozie-
lonym  lasem  równikowym.  Co 
kilkadziesiąt lat zdarzają się tak 
wyjątkowe susze, że wodospady 
te zanikają całkowicie (ostatnio 
w 1978 r.), a w ich miejscu wid-
nieje jedynie skalisty klif. W po-
rze deszczowej ze skalnego, pra-
wie 4-kilometrowego progu spa-
dają masy wody zabarwionej na 
rdzawy kolor (od związków żela-
za). Niektóre wodospady wytry-
skują wąską strugą, przetaczając 
się z jednej krawędzi do następ-
nej,  inne,  niczym  gigantyczne 
wały  wodne,  uderzają  z  wyso-
kości 80 m z tak ogromną siłą, 
iż wydaje się, że smagana mi-
lionami kropel ziemia drży. Za 
obłokiem z drobinek wody kłę-
bi się i huczy Garganta del Dia-
blo  (Diabelska  Gardziel),  głę-
boki  kanion,  z  którego  rzeka 

Iguaçu  rozdziela  się  na  liczne 
kaskady. Na dnie wąwozu wo-
dospady łączą się w rwący nurt, 
by po przebyciu 20 km wpaść 
do rzeki Parany, tam gdzie sty-
kają się granice trzech państw: 
Brazylii, Argentyny i Paragwa-
ju. W Polsce najpotężniejszym 
(wysokość  progu  64  –  70 m) 
i jednym z najpiękniejszych wo-
dospadów jest Wielka Siklawa. 
Położona  w  Tatrach,  na  pro-
gu Doliny Pięciu Stawów Pol-
skich, w słoneczne dni po ob-
fitych  opadach  deszczu mieni 
się wszystkimi kolorami tęczy. 
W  obliczu  tych  cudów  natu-
ry Wodospad Wilczki  w Mię-
dzygórzu wydaje się niepozor-
ny. Ale i on ma w sobie magię. 
Turysta, oczarowany jego uro-
kiem, nie może oderwać wzro-
ku od tworzących stopnie ma-
leńkich kaskad, które opadają 
z szumem jedną większą stru-
gą przez szczelinę skalną. Prze-
pięknie rzeźbiony wąwóz i we-
soło szemrzące wody wodospa-
du  zachęcają  do  ponownych 
odwiedzin o każdej porze roku.

Renata Ponaratt
Fot. Janusz Glanc

NAJBARDZIEJ NIESAMO-
WITE FAKTY!..., Ibidem

WARTO ZOBACZYĆ
 z Salto Angel – Wyżyna Gujańska (Wenezuela)
 z Niagara – granica między USA i Kanadą
 z Iguaçu – granica Brazylii i Argentyny
 z Wodospad Wiktorii – Zambia i Zimbabwe
 z Tyss Yssat – Nil Błękitny (Etiopia)
 z Sutherland – Milford Sound (Nowa Zelandia)
 z Vettisfoss – zachodnia Norwegia
 z Gullfoss – Islandia

 z Kaieteur – na rzece Potaro (Gujana)
 z Pulhapanzak – na rzece Rio Lindo (Honduras)
 z Tugela – RPA (Afryka)
 z Yosemite – Park Narodowy Yosemite (USA)
 z Siklawa – Tatry (Polska)
 z Wodospad Kamieńczyka – Karkonosze (Polska)
 z Siklawica – Tatry (Polska)
 z Wodospad Wilczki – Masyw Śnieżnika (Polska)

Wodospad Niagara na granicy amerykańsko-kanadyjskiej

Wodospad Uzud w Maroku
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Najboleśniejsze rozrywki świata
Trenerzy sportowi uwielbia-

ją motywować zawodników po-
wiedzonkami dotyczącymi bó-
lu. Słyszy się: „Graj, nie zważaj 
na ból” albo „Ból to strach, któ-
ry opuszcza ciało”, a nawet „Ból 
mija, chwała jest wieczna”. 

Do dyscyplin, o których mowa 
w tym rozdziale, trudno zastoso-
wać powiedzenie „Nieważne, czy 
padniesz, ważne, żebyś wstał”, 
ponieważ w tych sportach cho-
dzi właśnie o to, żeby paść, zostać 
skopanym, wyszarpanym, obitym 
i sponiewieranym aż do granic wy-
trzymałości. Zwariowani „spor-
towcy”, którzy uczestniczą w tych 
rozrywkach, nie tylko wytrzymują 
ból – oni go szukają.

Mistrzostwa w kopaniu 
po goleniach

Sztandarowa dyscyplina Cot-
swold Olimpicks w Gloucestershi-
re to Mistrzostwa Świata w Kopa-
niu po Goleniach. Zasady są raczej 
proste: dwaj zawodnicy kolejno 
kopią się po goleniach tak długo, 
aż jeden z nich padnie. Strona in-
ternetowa olimpiady Cotswold po-
daje, że historia tego sportu liczy 
wiele setek lat. „W dziewiętna-
stym stuleciu reguły były o wiele 
bardziej brutalne. Zawody rozgry-
wano wówczas między konkuru-
jącymi ze sobą wioskami. Uczest-
nicy ochraniali golenie metalowy-
mi narzędziami, wkładali też buty 
o żelaznych szpicach. Dochodziło 
do licznych złamań nóg”. Na szczę-
ście te lata minęły i reguły gry ule-
gły znacznemu złagodzeniu. Teraz 
zawodnikom wolno chronić gole-
nie za pomocą siana wpychanego 
w skarpety. Niestety, siano łatwo 
przesuwa się i rozłazi, pozostawia-
jąc golenie zawodnika gołe i bez-
bronne. Co gorsza, walki odby-
wają się w systemie pucharowym 
– zwycięzca jest nagradzany obo-
wiązkiem toczenia kolejnych po-
jedynków tak długo, aż wyłoniony 
zostanie mistrz, czyli ostatni, który 
utrzymał się na nogach. Zastana-
wiam się, czy ruszającemu do wal-
ki zawodnikowi wypada życzyć po-
łamania nóg?

Ciągnięcie za uszy
Światowa Olimpiada Eskimo-

sów i Indian także obfituje w wie-
le bolesnych konkurencji, takich 
jak „wyłamywanie ramion”, „zrzu-
canie bomby” czy „wykop z dwóch 
nóg”. (Gorąco polecam serię filmi-
ków z „wykopem” na YouTube. Nie 
radzę próbować tego w domu). Jed-
nak chyba największe cierpienie 
powoduje sport polegający na cią-
gnięciu za uszy. Jak informuje stro-
na internetowa Olimpiady Eskimo-
sów i Indian, ciągnięcie za uszy to 
„konkurencja będąca próbą odpor-
ności na ból i wytrzymałości, gdzie 
zwycięzca dowodzi, że posiada ce-

chy pozwalające przetrwać w suro-
wych warunkach Północy”. Zawod-
nicy siadają naprzeciwko siebie, ich 
uszy (prawe z prawym) połączone 
są pętlą ze ścięgna. Ciągną, odchy-
lając głowy do tyłu, bez skręcania 
szyi i szarpania tak długo, aż któ-
ryś się podda lub pętla zsunie mu 
się z ucha. Chyba nie reflektuję...

Zawody żarłoków
Przeglądając sekcję rekordów 

na stronie Major League Eating, 
dowiedziałem się, że Matt „Mega-
ropucha” Stonie zjadł 182 plastry 

boczku firmy Smithfield w cią-
gu pięciu minut. Natomiast So-
nia „Czarna Wdowa” Thomas po-
żarła w roku 2004 cztery kilogra-
my smażonej fasoli i zajęło jej to 
mniej niż trzy minuty. Cztery ki-
lo smażonej fasoli? To nie może 
być bezpieczne ani dla konsumen-
ta, ani dla nikogo, kto stoi bezpo-
średnio za nim. W 2014 roku ma-
gazyn „Time” opublikował artykuł 
pod tytułem Jak bicie rekordów 
w jedzeniu wpływa na ludzkie cia-
ło. Autor wyjaśnia, w jaki sposób 
uczestnicy takich zawodów oszu-
kują odruch sytości, który w nor-
malnych warunkach informuje 
człowieka o tym, że żołądek jest 
już pełny, zaś zlekceważony – po-
woduje wymioty. Odległe skutki 
wyczynowego jedzenia nie są jesz-
cze znane, ponieważ konkurencja 
jest stosunkowo młoda, jednak 
naukowcy przewidują, że żołądek 
przepełniany poza punkt, z które-
go może powrócić do swego nor-
malnego rozmiaru, będzie po pew-
nym czasie wymagać interwencji 
chirurgicznej, aby powstrzymać 
„nieuleczalne nudności i wymio-
ty”. To dla mnie trochę za dużo...

Noodling, czyli łowienie 
ryb gołymi rękami

Noodling polega na łapaniu su-
mów bez użycia żadnego sprzę-
tu prócz własnych rąk. Noodlerzy 
pakują ręce w muliste, ciemne za-
kamarki u brzegów rzek, gdzie cze-
kają sumy, i używają własnych dło-

ni jako przynęty. Czy wspomnia-
łem, że sum może mierzyć więcej 
niż metr i ważyć ponad dwadzie-
ścia pięć kilogramów? I że uką-
szenie suma opisywane jest jako 
„efekt zatrzaskującej się pułap-
ki na szczury wypełnionej papie-
rem ściernym”? Powinienem też 
dodać, że noodler nie widzi ryby 
ukrytej w mulistej wodzie. Po pro-
stu zanurza rękę i czeka. Jak dla 
mnie – czyste szaleństwo. Zgodnie 
ze Smithsonian.com do zwyczajów 
noodlerów należy wrzucanie do 
wody różnych przedmiotów, ta-

kich jak kawałki grubych rur czy 
stare meble, po to by stworzyć su-
mom dogodne kryjówki, z których 
można je potem wyławiać. Zwo-
lennicy nood lingu podkreślają, że 
przy tej metodzie łowienia ryby nie 
odnoszą żadnych obrażeń... Chyba 
że noodler jest głodny.

Biczowanie (na żądanie)
Nie bardzo rozumiem, o co cho-

dzi z tym biczowaniem. Wiem, że 
wiele religijnych osób praktykuje 
takie rzeczy (nazywają to „samo-
umartwianiem”), tak jak ten blady 
gość w Kodzie Leonarda da Vinci. 
Są też miliony ludzi, których fascy-
nuje to z innych powodów – dowo-
dem miliony dolarów zarobione 
przez Pięćdziesiąt twarzy Greya 
– ja jednak wciąż nie mogę do-
strzec atrakcyjności takich prak-
tyk. W 2009 roku pewien czło-
nek Opus Dei zabrał głos w obro-
nie samobiczowania, twierdząc, że 
ludzie powinni „odzyskać kontakt 
z własnym ciałem i przejąć nad 
nim kontrolę przez umiarkowane 
posty i umartwienia, które są nie-
zwykle korzystne dla zdrowia. Po-
zwoli to wyzwolić się z takich nie-
zdrowych obyczajów jak używanie 
narkotyków, uzależnienie od sek-
su, złe nawyki żywieniowe i inne 
szkodliwe nałogi”. Opus Dei da-
je jasny sygnał: „Nie bij bliźniego 
swego, śmigaj batem po własnych 
plecach”. W najbliższym czasie 
raczej nie zamierzam stosować tej 
reguły...

Zapasy z aligatorem
W 2010 roku Seminole, plemię 

Indian z Florydy, pierwszy raz 
zorganizowali Mistrzostwa w Za-
pasach z Aligatorem w Stylu Wol-
nym. Czujcie się zaproszeni! Każ-
dy może zaryzykować utratę do-
wolnej części ciała dla zdobycia 
symbolicznej nagrody pieniężnej! 
Zróbcie to dla uciechy gawiedzi na 
prowincjonalnym festynie. Ten 
rozdział nasuwa mi pomysł stwo-
rzenia własnej ligi sportowej. Je-
stem pewien, że wymyśl coś lep-
szego niż nieprzytomne obżeranie 
się czy mocowanie się z gadami. 
Hmm... Jeszcze do tego wrócę.

Zaklinanie węży
Sztuka zaklinania węży prawdo-

podobnie narodziła się w starożyt-
nym Egipcie, lecz styl spopulary-
zowany przez hollywoodzkie filmy 
takie jak Indiana Jones ma swoje 
korzenie w Indiach. Zresztą pocho-
dzenie nie jest istotne – ważne, że 
trzeba być szaleńcem szczególnego 
rodzaju, żeby poświęcić całe swoje 
życie zaklinaniu węży. Innej drogi 
nie ma – nie może to być hobby lub 
dorywcze zajęcie. Albo jesteś eks-
pertem, albo jesteś martwy. Zresztą 
nawet będąc fachowcem, nie jesteś 
bezpieczny. W roku 2015 dziennik 
„Daily Mail” opisał historię „Księ-
cia Węży” z Malezji, człowieka po-
trafiącego pocałować w usta kobrę 
królewską. Tę samą umiejętność 
posiadał jego ojciec, Król Węży, do 
czasu, kiedy zmarł... od ukąszenia 
węża. Cóż, o jeden pocałunek za 
dużo. Na korzyść zaklinaczy wę-
ży trzeba powiedzieć, że nie upra-
wiają zapasów ze swoimi pupilka-
mi. Z drugiej strony należy zauwa-
żyć, że aligatory przynajmniej nie 
są jadowite.

Proximity flying, czyli loty 
zbliżeniowe

To wszystko wina napojów ener-
getyzujących. Człowiek musi być 
totalnie nakręcony cukrem i kofe-
iną, żeby włożyć na siebie kombi-
nezon zamieniający go w latającą 
wiewiórkę, rzucić się w przepaść 
i pomyśleć: „Brakuje mi adrenali-
ny. To jeszcze nie jest dość trud-
ne ani dość niebezpieczne”. Lo-
ty zbliżeniowe przypominają win-
gsuit  flying, z tą różnicą, że nie 
chodzi tu o szybowanie nad otwar-
tą przestrzenią w stronę bezpiecz-
nego lądowiska. Wyzwanie polega 
na tym, żeby latać blisko budyn-
ków, drzew, kominów lub tuż nad 
ziemią. Powtórzę: chodzi o to, żeby 
skoczyć bez spadochronu i przele-
cieć śmiertelnie blisko budynków. 
Brzmi jak przyjemność?

Bieg piwny
Przyglądając się kolejnym po-

zycjom na tej liście, możesz po-
myśleć, że alkohol odgrywa po-

ważną rolę w dużej części wymie-
nionych dyscyplin (mam nadzieję, 
że nie dotyczy to zaklinania węży 
i lotów zbliżeniowych). Pod tym 
względem kilka z wymienionych 
wcześniej konkurencji z pewno-
ścią można by zaliczyć do „gier 
pijackich”, tyle że termin „gry pi-
jackie” został przypisany tym za-
bawom, w których konsumpcja 
alkoholu jest elementem rywali-
zacji, a nie tylko środkiem doda-
jącym odwagi. Rozpowszechnione 
w akademikach zabawy takie jak 
beer-pong czy „latający kufel” ni-
gdy nie osiągnęły statusu uznane-
go sportu (może poza hipsterski-
mi barami od Toronto aż po Tam-
pę na Florydzie). Dopiero w 2015 
roku jedna z pijackich gier przeła-
mała barierę i dołączyła do uzna-
nych dyscyplin sportowych: bieg 
piwny.

Zasady konkurencji nie są 
skomplikowane. Zawodnicy bie-
gną, co ćwierć mili wypijają puszkę 
piwa i wygrywa ten, który pierwszy 
przekroczy linię mety. 23 sierpnia 
2015 roku biegacze pijacy z wszyst-
kich kontynentów spotkali się, aby 
wziąć udział w Pierwszym Wszech-
światowym Biegu Piwnym. Trans-
misja przeprowadzona przez spor-
tową stację telewizyjną ESPN była 
zwieńczeniem trwających miesiąc 
burzliwych negocjacji z czołowymi 
biegaczami pijakami. W wyścigu 
mężczyzn od początku było trzech 
faworytów, z których do mety do-
biegł tylko jeden. Z dwóch pozo-
stałych jeden został zdyskwalifi-
kowany (pozostawiał w puszkach 
niedopite piwo), zaś drugiemu „nie 
dopisało szczęście” (zwymiotował 
na trasie). Puchar zdobył dwudzie-
stojednoletni zawodnik z Kanady 
Lewis Kent. Organizatorzy impre-
zy ogłosili sukces i wyrazili nadzie-
ję, że nowy sport będzie się dyna-
micznie rozwijał.

Oddałbym wszystkie pienią-
dze, żeby zobaczyć (w syste-
mie pay-per-view) transmisję 
z dziesięcioboju składającego 
się z wszystkich tych bolesnych 
dyscyplin. Cóż to by musiał być 
za atleta, który przebiegłby wy-
ścig piwny tuż przed skokiem 
ze szczytu góry wprost do rzeki, 
gdzie musiałby stoczyć bój z ali-
gatorem, a zaraz potem pod-
nieść ciężar na penisie, zjadając 
równocześnie dziesięć kilogra-
mów batoników! Chciałbym spo-
tkać ludzi, którzy zgłosiliby swój 
udział w takiej imprezie. Chciał-
bym przekazać im wyrazy mojego 
najszczerszego podziwu.

Matthew Santoro

AŻ ŁEB URYWA! 362 zaska-
kujące fakty o współczes nym 
świecie. Grupa Wydawnicza 
K.E. Liber, Warszawa 2017. 

Zaklinacz węży albo jest fachowcem, albo jest martwy  Fot. Janusz Glanc
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Wytęż wzrok...

Łamigłówka
...i znajdź 9 szczegółów różniących te dwa obrazki
 Fot.: Marcus Obal „Colourful flower”.  Wikimedia Commons

 Zagadka rozgrywa się na 
Marsie. Przedstawio-
na mapa Czerwonej 
Planety pokazu-
je miasta i wod-
ne arterie. Star-
tujesz z miasta 
T znajdującego 
się na biegunie 
południowym. 
Przemieszczając 
się kanałami, tak 
aby przez każde mia-
sto przepłynąć tylko raz 
i wrócić do punktu, z którego wyruszy-
łeś, odczytaj sentencję (w języku angiel-
skim).

Zadanie to wymyślił Sam Loyd, bar-
dzo płodny amerykański twórca łami-

główek, ponad sto lat temu. Ko-
mentując je, napisał: „Kie-

dy zagadka ukazała się 
w czasopiśmie, ponad 

pięćdziesiąt tysięcy 
czytelników odpo-
wiedziało: „To nie-
możliwe. A łami-
główka jest bardzo 
prosta”.

Różnice damsko-męskie

Czy kobiety mówią więcej 
niż mężczyźni?

Gdybyśmy chcieli sobie z tego 
pożartować, okazji znalazłoby 
się naprawdę sporo. Na początek 
kilka dobrze znanych dowcipów:

„Kiedy mąż i żona oboje noszą 
spodnie, nietrudno poznać, kto 
jest kim: mąż to ten, który słu-
cha”.

„Język jest orężem kobie-
ty, a ta nigdy nie pozwala mu 
zardzewieć”.

Tymczasem naukowcy biorą te 
żarty całkiem na poważnie. Ko-
rzystając z technik obrazowania 
PET (patrz wyżej), postanowi-
li zbadać, czy obie płcie różnią 
się między sobą w zakresie czy-
tania i mówienia. No i coś jed-
nak znaleźli.

Zarówno u mężczyzn, jak 
i u kobiet podczas zadania wy-
magającego mówienia pobudzo-
na była lewa półkula mózgu (ta 
odpowiadająca za sprawność ję-
zykową). Ale w przypadku ko-
biet pobudzeniu ulegały rów-
nież obszary prawej półkuli. In-
nymi słowy, w trakcie mówienia 
mózg kobiet był bardziej aktyw-
ny. Naukowcy doszli do wnios
ku, że owocem tej dodatkowej 
pracy mózgu są emocje, a nie-
koniecznie większa liczba słów. 
Po analizie rozmów męsko-
damskich okazało się, że kobie-

ty rzadko posługują się większą 
liczbą słów niż mężczyźni.

Jest jednak całkiem możliwe, 
że kobiety mówią więcej, a przy-
najmniej częściej poruszają usta-
mi, zanim się jeszcze urodzą. Pe-
wien lekarz obserwował pięć-
dziesiąt sześć płodów w łonach 
ich matek i doszedł do wniosku, 
że generalnie dziewczynki częś
ciej i przez dłuższy czas poru-
szały ustami niż chłopcy. Chłop-
cy dla odmiany byli bardziej ru-
chliwi i częściej wymachiwali 
rękami oraz nogami. Dziewczyn-
ki rzeczywiście uczą się mówić 
szybciej niż chłopcy, co być mo-
że da się wyjaśnić tym, że wcześ
niej zaczynają ćwiczyć.

Dlaczego 
mężczyznom 

zmienia się głos, 
a kobietom nie?

Mężczyźni mają niższy głos niż 
kobiety i dzieci z dwóch głów-
nych powodów. Pierwszy to ta-
ki, że wysokość głosu zależy od 
częstotliwości wibracji naszych 
strun głosowych, ta zaś z ko-
lei ma związek z ich napięciem 
oraz długością. Kobiety i dzie-
ci mają krótsze struny głosowe 

niż mężczyźni i dlatego ich głos 
jest wyższy. Drugi powód to fakt, 
że u mężczyzn w okresie dojrze-
wania głos zmienia się w związ-
ku z wydzielaniem się hormonu 
zwanego testosteronem, za któ-
rego sprawą struny głosowe stają 
się dłuższe i grubsze. Ponieważ 
organizm kobiety nie wytwarza 
aż tyle testosteronu, jej głos się 
nie zmienia i nie jest tak niski.

Trudno jest wyjaśnić, dlaczego 
ten proces wykształcił się w dro-
dze ewolucji, można jednak przy-
puszczać, że niższy głos mógł być 
mężczyznom przydatny do zdo-
bywania dominacji w grupie. Ni-
skie dźwięki rozchodzą się dalej 
niż wysokie; osoby o niższym 
głosie są lepiej i wyraźniej sły-
szane na znacznie większym ob-
szarze. Mężczyźni o niskim gło-
sie robią wrażenie silniejszych 
niż ci o głosie wyższym i mogą 
z tego powodu odnosić większe 
sukcesy.

Paul Heiney 

CZY KOTY MAJĄ PĘPKI? 
Odpowiedzi na 244 kłopotli-
we pytania. Przeł. Aleksan-
dra Wolnicka i Sławomir 
Paruszewski. Wydawnic-
two Czarna Owca, Warsza-
wa 2014.

Część II
Nie samym chlebem człowiek żyje.
Nicht vom Brot allein lebt der Mensch. 

***
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Gesunder Sinn in gesunden Leib.

***
Zapomniał wół, jak cielęciem był.
Die Kuh wergisst, dass sie ein Kalb gewesen ist.

***
Czas ucieka, wieczność czeka.
Die Zeit hat Flügel.

***
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
Was du nicht willst, dass dir geschieht das tu’ du 
auch den andern nicht.

***
Wpaść z deszczu pod rynnę.
Aus dem Regen in die Traufe kommen.

***
Lepsze jest wrogiem dobrego.
Das Bessere ist des Guten Feind.

***
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Wenn zwei sich zanken, lacht der Dritte in Ge-
danken.

***
Jeszcze się ten nie urodził, co by wszystkim dogodził.
Der lebt nicht, glaub’ ich, auf der Welt der allen 
Leuten gut ge-fällt.

***
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Ost und West, daheim am best.

***
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

***
Drzewo do lasu wozić.
Holtz nach dem Wald tragen.

***
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Wo man Holz haut, da fallen Späne.

***
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Ende gut – alles gut.

***
Nie ma dymu bez ognia.
Kein Rauch ohne Feuer.

***
Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

***
Fortuna kołem się toczy.
Das Glücksrad geht um.

***
Trafił frant na franta. Trafiła kosa na kamień
Auf einen Schelm gehören anderthalbe.

***
Kto nie ma w głowie, musi mieć w nogach.
Was man nicht im Kopfe hat, muss man in den 
Bei nen haben.  (cdn.)

Przysłowia mądrością narodów

ALEX BELLOS. 
CZY ROZWIĄŻESZ 

MOJE PROBLEMY? 
Zbiór najlepszych łamigłówek, 
jakie kiedykolwiek powsta-
ły.  Przeł. Tomasz Gronek. Wy-
dawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
2018.
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Unikaj ludzi smutnychHumor i rozrywka

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Lepsza pogoda bylejaka niż żadna.

Cóż z tego, że stół okragły, skoro przy nim i trony i taborety.

Usprawiedliwiał się w duchu, ów honorowy kłamca, mówiąc prawdę: 
„i tak w to nie wierzę“.

Ostatnia godzina wybiła. Znowu.

Wyczucie taktu! Kiedyś kontredansa, dziś – linii produkcyjnej.

Są różne arcydzieła. Całkiem wielkie i całkiem malutkie.

Ależ większa połowa istnieje: od ćwiartki.

Najciekawsze w biografii zaczyna się po śmierci jej bohatera.

? W serialu „Na Wspólnej” grasz
postaæ Dariusza, obrotnego i pewne-
go siebie prawnika, który do tej pory
by³ bardziej postaci¹ negatywn¹. To
siê zmienia. Co wydarzy siê w ¿yciu
tej postaci? Czy mo¿emy liczyæ na
nowe ciekawe w¹tki historii Darka?

Micha³ Miko³ajczak: Darek, którego
gram straci wszystko. Dotychczas by³
cz³owiekiem, któremu raczej udawa³o
siê rozwi¹zywaæ napotykane problemy
szybko i skutecznie. W razie k³opotów
zawsze unika³ odpowiedzialnoœci i spa-
da³ na przys³owiowe cztery ³apy. Teraz
stanie siê inaczej, zostanie przyt³oczo-
ny niepowodzeniami i to wp³ynie na je-
go zachowanie. W jego ¿yciu pojawi siê
tak¿e nowa kobieta.

? „Na Wspólnej” to jeden z najpo-
pularniejszych polskich seriali w
Polsce i za granic¹. Jak du¿¹ rolê w
Twojej karierze odegra³a ta produk-
cja?

MM: Na pewno sta³em siê bardziej
rozpoznawalny. Wiem równie¿, ¿e serial
jest bardzo chêtnie ogl¹dany przez Po-
laków za granic¹ na kanale ITVN. Spot-
ka³em siê z fanami z Wielkiej Brytanii i
Niemiec, tak wiêc mogê chyba powie-
dzieæ, ¿e to sukces miêdzynarodowy :)

? Przed nami jubileuszowy 3000.
odcinek serialu. Czy scenarzyœci
przygotowali z tej okazji coœ specjal-
nego? Czy bêdziecie œwiêtowaæ z po-
zosta³ymi aktorami to wydarzenie?

MM: Oczywiœcie. Bêdzie tort i wspól-
ne œwiêtowanie. Kilka skrzynek szam-
pana „pêknie” na pewno. Trzy i trzy ze-
ra to wszak nie lada jubileusz! To bê-
dzie wyj¹tkowy odcinek. Mogê chyba
zdradziæ, ¿e bêdzie w takim trochê bol-
lywoodzkim stylu, poniewa¿ pojawi¹ siê
w nim piosenki. W centrum wydarzeñ
znajdzie siê chyba najbardziej kultowa
postaæ serialu – Maria – której urodzi-
nowe przyjêcie-niespodzianka stanie
pod znakiem zapytania. Kasia, Bruno i

Eliza z Jarkiem i inne postaci zmierz¹
siê z tym problemem w roztañczony i
rozœpiewany sposób. Takiego odcinka
jeszcze nie by³o, dlatego serdecznie za-
praszam do obejrzenia go na ITVN.

? Która scena z Twoim udzia³em
zapad³a Ci najbardziej w pamiêæ?

MM: Chyba najbardziej pamiêtam
pierwsz¹ scenê, w której zagra³em.
Oczywiœcie wydawa³o mi siê wtedy, ¿e
przychodzê do serialu tylko na chwilê, a
tu zlecia³o tyle czasu! Mój bohater – Da-
riusz – pomimo m³odego wieku, prze¿y³
ju¿ bardzo wiele. Kiedy pojawi³em siê
na planie po raz pierwszy, gra³em sce-
nê, w której aplikowa³em do kancelarii
Agnieszki. Nie przypuszcza³em, ¿e sta-
nê siê bohaterem bardzo popularnego
w¹tku, a tak¿e internetowych memów
;)

? „Na Wspólnej” ogl¹damy ju¿ od
ponad 15 lat. Jak czujesz siê bêd¹c
czêœci¹ produkcji z tak¹ histori¹?

MM: „Na Wspólnej” nied³ugo osi¹-
gnie pe³noletnoœæ, czyli 18 lat. Ja gram
w tym serialu dopiero od 3, co z per-
spektywy ca³ego tego czasu na antenie
wydaje siê chwil¹. Jak czujê siê bêd¹c
czêœci¹ „Na Wspólnej”? Czujê siê bar-
dzo dobrze! Na planie panuje wrêcz ro-
dzinna atmosfera. Taka praca to czysta
przyjemnoœæ.

? Jak zachêci³byœ widzów z Nie-
miec do obejrzenia serialu?

MM: Niedawno us³ysza³em stwier-
dzenie, ¿e “Na Wspólnej” to nie tylko
serial, to te¿ styl ¿ycia. Ca³kowicie siê
z tym zgadzam. Myœlê, ¿e warto by wi-
dzowie sami przekonali siê dlaczego.
Jestem pewien, ¿e ka¿dy odnajdzie w
tym serialu coœ dla siebie. „Na Wspól-
nej” to emocje, nieszablonowe w¹tki,
wyraziœci bohaterowie i to coœ magicz-
nego, nieokreœlonego, co sprawia, ¿e to
wyj¹tkowy serial.

tekst: iTVN, zdj. Radek Orzeł

3000. odcinek „Na Wspólnej“
Rozmowa z Micha³em Miko³ajczakiem
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sobota – 4 stycznia
06:15 Agent - Gwiazdy 

- pr. rozrywk.
07:05 Pani Gadżet 

- pr. rozrywk.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk.
11:20 Studio urody 

- pr. rozrywk.
11:45 Zakup kontrolowany 

- pr. motoryzacyjny
12:30 Eks-tra zmiana 

- pr. lifestylowy
13:15 Prosto w serce 

- serial obycz.
13:40 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:30 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
15:30 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
16:30 Wbrew wszystkiemu 

- serial obycz., Nowa Zelan-
dia

17:00 Wbrew wszystkiemu 
- serial obycz., Nowa Zelan-
dia

17:30 Stylowy projekt 
- pr. rozrywk.

18:15 99 godzin 
- pr. motoryzacyjny

19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Zupa z

ciecierzycy z pieczonymi
burakami

19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

19:45 Uwaga! - interwencyjny
20:00 Kto tu mieszka? 

- pr. rozrywk.
20:35 Projekt Lady - pr. rozrywk.
21:20 Zamiana szefów kuchni 

- pr. kulinarny
22:05 „Kabaret Smile. „“To się

nadaje do kabaretu“„ 
- kabaret „

00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

niedziela – 5 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny
11:30 Klimek kontra Duda 

- pr. rozrywk.
12:05 Projekt Lady - pr. rozrywk.
12:50 Na Wspólnej Omnibus 

- serial obycz.
13:55 Kod M 

- film rodzinny, Holandia
2015, reż. Dennis Bots, sce-
nariusz: Tijs van MarleKarin
van Holst Pellekaan, muzy-
ka: Laurens Goedhart, Fons
Merkies, obsada: Nina
Wyss, Senna Borsato, Joes
Brauers, Derek de Lint

15:30 Doradca smaku -Zupa z
ciecierzycy z pieczonymi
burakami

15:40 Agent - Gwiazdy 
- pr. rozrywk.

16:25 Pomoc drogowa 24h 
- pr. motoryzacyjny

17:00 Wyburzacze - pr. rozrywk.
17:35 Kto tu mieszka? - rozrywk.
18:10 W roli głównej - pr. rozrywk.
18:35 Kobieta na krańcu świata 

- pr. rozrywk.
19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Kotlety

ziemniaczane ze szpina-
kiem

19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
19:45 Uwaga! interwencyjny
20:00 Diagnoza - serial obycz.
20:45 Miłość od kuchni - rozrywk.
21:30 Stylowy projekt - rozrywk.
22:15 Sztuka kochania: Historia

Michaliny Wisłockiej 
- film obycz. 2017, reż. Ma-
ria Sadowska, scenariusz:
Krzysztof Rak, muzyka: Ra-
dzimir Dębski, obsada:
Magdalena Boczarska, Eryk
Lubos, Justyna Wasilewska,
Piotr Adamczyk, Jaśmina
Polak, Borys Szyc, Karolina
Gruszka

00:10 Dzień Dobry TVN 

poniedziałek – 6 stycznia
07:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
07:30 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
11:00 Miłość od kuchni 

- pr. rozrywk.
11:45 Doradca smaku -Kotlety

ziemniaczane ze szpina-
kiem

11:50 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

12:35 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

13:20 Kuchenne rewolucje 
- pr. kulinarno-rozrywk.

14:05 Miłość po miłości 
- telenowela, Argentyna

14:55 Kto tu mieszka? 
- pr. rozrywk.

15:30 Studio urody - pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
19:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej 

- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 Agent - Gwiazdy 

- pr. rozrywk.
22:15 99 godzin 

- pr. motoryzacyjny
23:00 Zamiana szefów kuchni 

- pr. kulinarny
23:45 Studio urody 

- pr. rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

wtorek – 7 stycznia
07:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 99 godzin 

- pr. motoryzacyjny
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Pieczone

pierogi z wołowiną i dynią
15:30 Absurdy drogowe 

- pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 Świat według… 

- pr. rozrywk.
19:55 Świat według… 

- pr. rozrywk.
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej - serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 Związki z modą 

- pr. lifestylowy
22:15 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk.
23:00 Projekt Lady 

- pr. rozrywk.
23:45 Absurdy drogowe 

- pr. rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN 
03:00 Fakty 

środa – 8 stycznia 
07:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 36,6 - pr. obycz.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Świat według… 

- pr. rozrywk.
15:20 Doradca smaku -Wiosenny

omlet ze szparagami
15:30 Gwiazdy od kuchni 

- pr. lifestylowy
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 Mali ludzie wielka rodzina 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:40 Na Wspólnej 
- serial obycz.

21:05 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

21:30 My Way - pr. rozrywk.
21:55 Studio urody 

- pr. rozrywk.
22:15 Diagnoza 

- serial obycz.
23:00 Zakup kontrolowany 

- pr. motoryzacyjny
23:45 Gwiazdy od kuchni 

- pr. lifestylowy
00:10 Dzień Dobry TVN 
03:00 Fakty 

czwartek – 9 stycznia
07:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Stylowy projekt 

- pr. rozrywk.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Bruschet-

ta z awokado i sadzonym
jajkiem

15:30 Pani Gadżet - pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 COOL turyści - rozrykowy
19:55 Studio urody rozrywk.
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej 

- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 36,6 - pr. obycz.
22:15 Źródła zbrodni 

- serial kryminalny, Francja
23:10 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk.
23:55 Doradca smaku -Pieczone

pierogi z wołowiną i dynią
00:05 Doradca smaku -Wiosenny

omlet ze szparagami
00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

piątek – 10 stycznia
07:05 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Diagnoza - serial obycz.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Świat według… 

- pr. rozrywk.
15:20 Doradca smaku -Kotlety

ziemniaczane ze szpina-
kiem

15:30 Tu jest pięknie 
- pr. rozrywk.

15:55 Czas zemsty, czas miłości 
- telenowela, Portugalia

16:45 Szkoła - serial fabularno-do-
kumentalny

17:30 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

18:15 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Zbuntowani amisze 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - mag.  interwencyj-
ny

20:35 Tropiciele. W imię ojca 
- serial sensacyjny, Włochy

22:15 Superwizjer - reporterów
22:40 Miłość od kuchni 

- pr. rozrywk.
23:20 Kobieta na krańcu świata 

- pr. rozrywk.
23:45 W roli głównej 

- pr. rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
03:00 Fakty 
03:30 Pogoda 
03:35 Uwaga! 

sobota – 11 stycznia
07:05 Pani Gadżet - pr. rozrywk.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk.
11:20 Co za tydzień - mag. 
11:45 Zakup kontrolowany 

- pr. motoryzacyjny
12:30 My Way - pr. rozrywk.
12:55 Prosto w serce 

- serial obycz.
13:15 Prosto w serce 

- serial obycz.
13:40 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:30 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
15:30 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
16:30 Wbrew wszystkiemu 

- serial obycz., Nowa Zelan-
dia

17:00 Wbrew wszystkiemu 
- serial obycz., Nowa Zelan-
dia

17:30 Stylowy projekt 
- pr. rozrywk.

18:15 99 godzin - motoryzacyjny
19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Wiosenny

omlet ze szparagami
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

19:45 Uwaga! - interwencyjny
20:00 Kto tu mieszka? 

- pr. rozrywk.
20:35 Projekt Lady - pr. rozrywk.
21:20 Zamiana szefów kuchni 

- pr. kulinarny
22:05 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
22:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
22:50 Związki z modą 

- pr. lifestylowy
23:35 Pomoc drogowa 24h 

- pr. motoryzacyjny
00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

niedziela – 12 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny
11:30 Klimek kontra Duda 

- pr. rozrywk.
12:05 Projekt Lady 

- pr. rozrywk.
12:50 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk.
13:15 Doradca smaku -Pieczone

pierogi z wołowiną i dynią
13:20 Na Wspólnej Omnibus 

- serial obycz.
14:55 Zamiana szefów kuchni 

- pr. kulinarny
15:40 Agent - Gwiazdy 

- pr. rozrywk.
16:25 Pomoc drogowa 24h 

- pr. motoryzacyjny
17:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk.
17:35 Kto tu mieszka? 

- pr. rozrywk.
18:10 W roli głównej 

- pr. rozrywk.
18:35 Kobieta na krańcu świata 

- pr. rozrywk.
19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Bruschet-

ta z awokado i sadzonym
jajkiem

19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

19:45 Uwaga! - interwencyjny
20:00 Diagnoza - serial obycz.
20:45 Miłość od kuchni 

- pr. rozrywk.
21:30 Porty - pr. rozrywk.
22:15 Zbuntowani amisze 

- pr. rozrywk., USA
23:00 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk.
23:25 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
03:00 Fakty 
03:25 Pogoda 
03:30 Uwaga! 

- mag.  interwencyjny

poniedziałek – 13 stycznia
07:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Miłość od kuchni 

- pr. rozrywk.
11:45 Doradca smaku -Bruschet-

ta z awokado i sadzonym
jajkiem

11:50 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

12:35 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

13:20 Kuchenne rewolucje 
- pr. kulinarno-rozrywk.

14:05 Miłość po miłości 
- telenowela, Argentyna

14:55 Kto tu mieszka? 
- pr. rozrywk.

15:30 Studio urody - pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
19:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej 

- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 Agent - Gwiazdy 

- pr. rozrywk.
22:15 99 godzin 

- pr. motoryzacyjny
23:00 Zamiana szefów kuchni 

- pr. kulinarny
23:45 Studio urody 

- pr. rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
03:00 Fakty 

wtorek – 14 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 99 godzin 

- pr. motoryzacyjny
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Racuchy

na zsiadlym mleku
15:30 Absurdy drogowe 

- pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:25 Słodki biznes - pr. rozrywk.,

USA
19:50 Uwaga! - interwencyjny
20:10 Pogoda 
20:14 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:15 Paszporty Polityki 2019 
- pr. rozrywk.

22:00 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

22:25 Związki z modą 
- pr. lifestylowy

23:10 Kuba Wojewódzki 
- pr. rozrywk.

00:00 Doradca smaku -Racuchy
na zsiadlym mleku

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 
03:30 Pogoda 
03:35 Uwaga! 

- mag.  interwencyjny
03:55 Czas zemsty, czas miłości 

środa – 15 stycznia
07:05 Prosto w serce 

- serial obycz.
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Absurdy drogowe 

- pr. rozrywk.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 36,6 - pr. obycz.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Okoń

smażony w ziarnach sło-
necznika

15:30 Gwiazdy od kuchni 
- pr. lifestylowy

15:55 Czas zemsty, czas miłości 
- telenowela, Portugalia

16:45 Szkoła - serial fabularno-do-
kumentalny

17:30 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

18:15 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Mali ludzie wielka rodzina 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:40 Na Wspólnej 
- serial obycz.

21:05 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

21:30 My Way - pr. rozrywk.
21:55 Studio urody 

- pr. rozrywk.
22:15 Diagnoza 

- serial obycz.
23:00 Projekt Lady 

- pr. rozrywk.
23:45 Gwiazdy od kuchni 

- pr. lifestylowy
00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 

czwartek – 16 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Porty - pr. rozrywk.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Smażony

indyk z ketchupem śliwko-
wym

15:30 Pani Gadżet - pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 10/10 - pr. rozrywk.
19:55 10/10 - pr. rozrywk.
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej 

- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 36,6 - pr. obycz.
22:15 Źródła zbrodni 

- serial kryminalny, Francja
23:10 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk.
23:55 Doradca smaku -Okoń

smażony w ziarnach sło-
necznika

00:05 Doradca smaku -Smażony
indyk z ketchupem śliwko-
wym

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 

piątek – 17 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Diagnoza - serial obycz.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Kobieta na krańcu świata 

- pr. rozrywk.
15:20 Doradca smaku -Zalewajka

na maślance z sadzonymi
jajkami

15:30 Tu jest pięknie 
- pr. rozrywk.

15:55 Czas zemsty, czas miłości 
- telenowela, Portugalia

16:45 Szkoła - serial fabularno-do-
kumentalny

17:30 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

18:15 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Zbuntowani amisze 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:35 Tropiciele. W imię ojca 
- serial sensacyjny, Włochy

22:10 Superwizjer 
- mag.  reporterów

22:35 Miłość od kuchni 
- pr. rozrywk.

23:20 Kobieta na krańcu świata 
- pr. rozrywk.

23:45 W roli głównej 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 
03:30 Pogoda 
03:35 Uwaga! 

- mag.  interwencyjny
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sobota – 18 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk.
11:20 Co za tydzień - mag. 
11:45 Zakup kontrolowany 

- pr. motoryzacyjny
12:30 My Way - pr. rozrywk.
12:55 Prosto w serce 

- serial obycz.
13:20 Prosto w serce 

- serial obycz.
13:45 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:10 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:35 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
15:30 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
16:30 Wbrew wszystkiemu - serial

obycz., Nowa Zelandia
17:00 Wbrew wszystkiemu - serial

obycz., Nowa Zelandia
17:30 36,6 - pr. obycz.
18:15 99 godzin 

- pr. motoryzacyjny
19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Racuchy

na zsiadlym mleku
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

19:45 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:00 Kto tu mieszka? 
- pr. rozrywk.

20:35 Projekt Lady 
- pr. rozrywk.

21:20 Zamiana szefów kuchni 
- pr. kulinarny

22:05 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA

22:30 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA

22:50 Związki z modą 
- pr. lifestylowy

23:35 Pomoc drogowa 24h 
- pr. motoryzacyjny

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 

niedziela – 19 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny
11:30 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny
12:05 Projekt Lady 

- pr. rozrywk.
12:50 Tu jest pięknie - pr. rozrywk.
13:15 Doradca smaku -Smażony

indyk z ketchupem śliwko-
wym

13:20 Na Wspólnej Omnibus 
- serial obycz.

14:25 10/10 - pr. rozrywk.
14:55 Zamiana szefów kuchni 

- pr. kulinarny
15:40 Agent - Gwiazdy 

- pr. rozrywk.
16:25 Pomoc drogowa 24h 

- pr. motoryzacyjny
17:00 Wyburzacze - pr. rozrywk.
17:35 Kto tu mieszka? 

- pr. rozrywk.
18:10 W roli głównej 

- pr. rozrywk.
18:35 Kobieta na krańcu świata 

- pr. rozrywk.
19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Zalewajka

na maślance z sadzonymi
jajkami

19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

19:45 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:00 Diagnoza 
- serial obycz.

20:45 Geneza nienawiści 
- dokument, USA

21:30 Porty 
- pr. rozrywk.

22:15 Zbuntowani amisze 
- pr. rozrywk., USA

23:00 Tu jest pięknie 
- pr. rozrywk.

23:25 Kuba Wojewódzki 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 

poniedziałek – 20 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Porty - pr. rozrywk.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Kto tu mieszka? 

- pr. rozrywk.
15:30 Studio urody 

- pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła 

- serial fabularno-dokumen-
talny

17:30 Szpital 
- serial fabularno-dokumen-
talny

18:15 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokumen-
talny

19:00 Fakty 
19:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
19:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:40 Na Wspólnej 
- serial obycz.

21:05 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

21:30 Agent 
- Gwiazdy 
- pr. rozrywk.

22:15 99 godzin 
- pr. motoryzacyjny

23:00 Zamiana szefów kuchni 
- pr. kulinarny

23:45 Studio urody 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 

wtorek – 21 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej - serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 99 godzin 

- pr. motoryzacyjny
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Tortilla z

domowymi kielbaskami i
dipem jogurtowym

15:30 Absurdy drogowe 
- pr. rozrywk.

15:55 Czas zemsty, czas miłości 
- telenowela, Portugalia

16:45 Szkoła - serial fabularno-do-
kumentalny

17:30 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

18:15 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
19:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:40 Na Wspólnej 
- serial obycz.

21:05 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

21:30 Związki z modą 
- pr. lifestylowy

22:15 Kuba Wojewódzki 
- pr. rozrywk.

23:00 Projekt Lady 
- pr. rozrywk.

23:45 Absurdy drogowe 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

środa – 22 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 36,6 - pr. obycz.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Makaron z

burakiem, kapustą i kin-
dziukiem

15:30 Gwiazdy od kuchni 
- pr. lifestylowy

15:55 Czas zemsty, czas miłości 
- telenowela, Portugalia

16:45 Szkoła - serial fabularno-do-
kumentalny

17:30 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

18:15 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Historie Wielkiej Wagi 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej 

- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 Technologiczny koniec

świata 
- pr. rozrywk.

21:55 Studio urody 
- pr. rozrywk.

22:15 Diagnoza 
- serial obycz.

23:00 Zakup kontrolowany 
- pr. motoryzacyjny

23:45 Gwiazdy od kuchni 
- pr. lifestylowy

00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

czwartek – 23 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Porty - pr. rozrywk.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Ciasto

drożdżowe z malinami i
białą czekoladą

15:30 Pani Gadżet - pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 10/10 - pr. rozrywk.
19:55 10/10 - pr. rozrywk.
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej 

- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 36,6 

- pr. obycz.
22:15 Źródła zbrodni 

- serial kryminalny, Francja
23:10 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk.
23:55 Doradca smaku -Tortilla z

domowymi kielbaskami i
dipem jogurtowym

00:05 Doradca smaku -Makaron z
burakiem, kapustą i kin-
dziukiem

00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

piątek – 24 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Diagnoza - serial obycz.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Domowy

chleb z masłem ziołowym
15:30 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 Zbuntowani amisze 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:35 Tropiciele. W imię ojca 
- serial sensacyjny, Włochy

22:10 Superwizjer 
- mag.  reporterów

22:35 Geneza nienawiści 
- dokument, USA

23:20 Kobieta na krańcu świata 
- pr. rozrywk.

23:45 W roli głównej 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 
03:30 Pogoda 
03:35 Uwaga! 

- mag.  interwencyjny
03:55 Czas zemsty, czas miłości 

sobota – 25 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk.
11:20 Co za tydzień - mag. 
11:45 Zakup kontrolowany 

- pr. motoryzacyjny
12:30 Technologiczny koniec

świata - pr. rozrywk.
12:55 Prosto w serce 

- serial obycz.
13:20 Prosto w serce 

- serial obycz.
13:45 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:10 Prosto w serce 

- serial obycz.
14:35 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
15:30 Nasza miłość 

- serial obycz., Włochy
16:30 Wbrew wszystkiemu - serial

obycz., Nowa Zelandia
17:00 Wbrew wszystkiemu - serial

obycz., Nowa Zelandia
17:30 36,6 - pr. obycz.
18:15 99 godzin - motoryzacyjny
19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Ciasto

drożdżowe z malinami i
białą czekoladą

19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

19:45 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:00 Kto tu mieszka? 
- pr. rozrywk.

20:35 Projekt Lady 
- pr. rozrywk.

21:20 Zamiana szefów kuchni 
- pr. kulinarny

22:05 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA

22:30 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA

22:50 Związki z modą 
- pr. lifestylowy

23:35 Pomoc drogowa 24h 
- pr. motoryzacyjny

00:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
03:00 Fakty 

niedziela – 26 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
10:55 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny
11:30 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny
12:05 Projekt Lady - pr. rozrywk.
12:50 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk.
13:15 Doradca smaku
13:20 Na Wspólnej Omnibus 

- serial obycz.
14:55 Zamiana szefów kuchni 

- pr. kulinarny
15:40 Agent - Gwiazdy 

- pr. rozrywk.
16:25 Pomoc drogowa 24h 

- pr. motoryzacyjny
17:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk.
17:35 Kto tu mieszka? 

- pr. rozrywk.
18:10 W roli głównej 

- pr. rozrywk.
18:35 Kobieta na krańcu świata 

- pr. rozrywk.
19:00 Fakty 
19:25 Doradca smaku -Domowy

chleb z masłem ziołowym
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

19:45 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:00 Diagnoza 
- serial obycz.

20:45 Geneza nienawiści 
- dokument, USA

21:30 Porty 
- pr. rozrywk.

22:15 Zbuntowani amisze 
- pr. rozrywk., USA

23:00 Tu jest pięknie 
- pr. rozrywk.

23:25 Kuba Wojewódzki 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 
03:25 Pogoda 
03:30 Uwaga! 

- mag.  interwencyjny

poniedziałek – 27 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Porty - pr. rozrywk.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Kto tu mieszka? 

- pr. rozrywk.
15:30 Studio urody 

- pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
19:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:40 Na Wspólnej 
- serial obycz.

21:05 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

21:30 Agent 
- Gwiazdy 
- pr. rozrywk.

22:15 Zamiana szefów kuchni 
- pr. kulinarny

23:00 99 godzin 
- pr. motoryzacyjny

23:45 Studio urody 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 
03:30 Pogoda 
03:35 Uwaga! 

- mag.  interwencyjny

wtorek – 28 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej - serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 99 godzin 

- pr. motoryzacyjny
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Kotleciki

rybne z fasolką szparago-
wą i piklami

15:30 Będzie pan zadowolony 
- pr. motoryzacyjny

15:55 Czas zemsty, czas miłości 
- telenowela, Portugalia

16:45 Szkoła - serial fabularno-do-
kumentalny

17:30 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

18:15 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
19:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! - interwencyjny
20:40 Na Wspólnej 

- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
21:30 Związki z modą 

- pr. lifestylowy
22:15 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk.
23:00 Projekt Lady 

- pr. rozrywk.
23:45 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny
00:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
03:00 Fakty 

środa – 29 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej - serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 36,6 - pr. obycz.
14:05 Miłość po miłości 

- telenowela, Argentyna
14:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Dorsz z

warzywami w maślance
15:30 Gwiazdy od kuchni 

- pr. lifestylowy
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 Historie Wielkiej Wagi 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:40 Na Wspólnej 
- serial obycz.

21:05 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

21:30 Technologiczny koniec
świata 
- pr. rozrywk.

21:55 Studio urody 
- pr. rozrywk.

22:15 Diagnoza 
- serial obycz.

23:00 Zakup kontrolowany 
- pr. motoryzacyjny

23:45 Gwiazdy od kuchni 
- pr. lifestylowy

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 

czwartek – 30 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej - serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Porty - pr. rozrywk.
14:05 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia
14:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Królik z

puree ziemniaczano -
musztardowym

15:30 Nowy Gadżet - pr. rozrywk.
15:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia
16:45 Szkoła - serial fabularno-do-

kumentalny
17:30 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
18:15 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
19:00 Fakty 
19:30 10/10 - pr. rozrywk.
19:55 10/10 - pr. rozrywk.
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:40 Na Wspólnej 
- serial obycz.

21:05 Zakochani po uszy 
- serial obycz.

21:30 36,6 
- pr. obycz.

22:15 Źródła zbrodni 
- serial kryminalny, Francja

23:10 Kuchenne rewolucje 
- pr. kulinarno-rozrywk.

23:55 Doradca smaku -Kotleciki
rybne z fasolką szparago-
wą i piklami

00:05 Doradca smaku -Dorsz z
warzywami w maślance

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 

piątek – 31 stycznia
07:30 Dzień Dobry TVN - mag. 
11:00 Na Wspólnej - serial obycz.
11:25 Zakochani po uszy 

- serial obycz.
11:50 Szpital - serial fabularno-do-

kumentalny
12:35 Ukryta prawda - serial fabu-

larno-dokumentalny
13:20 Diagnoza - serial obycz.
14:05 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia
14:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA
15:20 Doradca smaku -Pieczona

cebulą z farszem z białej
kiełbasy

15:30 Tu jest pięknie 
- pr. rozrywk.

15:55 Czas zemsty, czas miłości 
- telenowela, Portugalia

16:45 Szkoła - serial fabularno-do-
kumentalny

17:30 Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny

18:15 Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Zbuntowani amisze 

- pr. rozrywk., USA
20:15 Pogoda 
20:19 Raport smogowy – poznaj

kolory powietrza 
- pr. informacyjny

20:20 Uwaga! 
- mag.  interwencyjny

20:35 Tropiciele. W imię ojca 
- serial sensacyjny, Włochy

22:10 Superwizjer 
- mag.  reporterów

22:35 Geneza nienawiści 
- dokument, USA

23:20 Kobieta na krańcu świata 
- pr. rozrywk.

23:45 W roli głównej 
- pr. rozrywk.

00:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

03:00 Fakty 
03:30 Pogoda 
03:35 Uwaga! - interwencyjny
03:55 Czas zemsty, czas miłości 

- telenowela, Portugalia



Samo Życie 1/20 (576) 27

Sport

Lewandowski 
jak Heynckes
Robert Lewandowski awanso-
wał na podium klasyfikacji
strzelców wszech czasów ligi
niemieckiej. To niezwykły suk-
ces, o którym pisały wszystkie
niemieckie media. „Lewy” strze-
lił dwa gole w wygranym 6:1
spotkaniu Bayernu z Werderem
Brema. Drugie trafienie było jego
220. w Bundeslidze lidze i tym
samym zrównał się on z legen-
darnym Juppem Heynckesem.

– Dogonić legendę to wielki
sukces i zaszczyt. Jestem z tego
powodu bardzo szczęśliwy. Nie-
stety, musiałem to zrobić. Są-
dzę, że Jupp Heynckes też jest
szczęśliwy. Dobrze się rozumie-
liśmy, podczas naszej ośmio-
czy dziewięciomiesięcznej
współpracy – powiedział po me-
czu Lewandowski.

Teraz Polak rozpoczął pościg
za drugim strzelcem w historii
Bundesligi – Klausem Fische-
rem, który strzelił 268 goli. 

Kto w jedenastce
stulecia?
Podczas gali stulecia Polskiego
Związku Piłki Nożnej poinformo-
wano o wynikach plebiscytu na
polską „reprezentację stulecia”.
Wybierała ją kapituła złożona
z fachowców oraz kibiców. 
Dwa medale Igrzysk Olimpij-
skich, dwukrotne trzecie miejsce
na mistrzostwach świata – to
największe sukces polskiego fut-
bolu.

Oto jedenastka 100-lecia:
bramkarz – Józef Młynarczyk;
obrońcy – Łukasz Piszczek,
Władysław Żmuda, Jerzy Gor-
goń, Antoni Szymanowski; po-
mocnicy: Henryk Kasperczak,
Kazimierz Deyna, Zbigniew Bo-
niek; napastnicy: Grzegorz Lato,
Robert Lewandowski, Włodzi-
mierz Lubański.

Niepokonany
walczy dalej
Polski pięściarz Michał Cieślak
(19-0, 13 KO) będzie walczył
o mistrzostwo świata wagi junior
ciężkiej federacji WBC w Kinsza-
sie. Jego rywalem niepokonane-
go Polaka będzie Ilungu Makabu
z Konga.

Cieślak to jeden z najzdolniej-
szych polskich pięściarzy. Jed-
nak w 2016 w jego organizmie
wykryto niedozwolone środki.
– To moja głupota. Nie spraw-
dziłem, że te środki znajdują się
na liście środków zakazanych.
Jestem gotowy ponieść konse-
kwencje... I poniósł, ale jego ka-
rę skrócono i może walczyć. 

(kor)

Z ró¿nych dziedzin17 Polaków w Rajdzie Dakar 2020

Sonik i inni
Rajd Dakar w 2020 roku po raz
pierwszy odbêdzie siê w Arabii
Saudyjskiej. To motorowa impre-
za, któr¹ szczególnie upodobali
sobie Polacy. W najbli¿szej edycji
wystartuje ich a¿ 17, o 6 wiêcej ni¿
przed rokiem.

Rajd Dakar rozpocznie siê
5 stycznia 2020 roku w mieœcie
D¿udda, a zakoñczy w miejscowo-
œci Quiddiyah, niedaleko Rijadu,
stolicy Arabii Saudyjskiej. Po raz
pierwszy w historii rywalizacja od-
bêdzie siê na Bliskim Wschodzie.
Zawodnicy przejad¹ ponad 7.800
kilometrów, w tym 5.000 km odcin-
ków specjalnych. 

W 2015 roku w kategorii quadów
triumfowa³ Rafa³ Sonik, a dwa
zwyciêstwa ma na koncie Dariusz
Rodewald (w holenderskich bar-

wach), jako mechanik ciê¿arówki.
W rywalizacji samochodów trzeci
by³ Krzysztof Ho³owczyc.

W edycji 2020 wystartuje Jakub
Przygoñski, który w 2019 r. zaj¹³
4. miejsce w kategorii samocho-
dów. Do rywalizacji wraca po prze-
rwie Rafa³ Sonik, a w kategorii qu-
adów wystartuj¹ tak¿e Kamil Wi-
œniewski, Arkadiusz Lindner i Pa-
we³ Otwinowski. Motocyklami po-
jad¹ Adam Tomiczek, Maciej
Giemza, Krzysztof Jarmu¿ i Jacek
Bartoszek. Kolejny raz partnerem
litewskiego kierowcy Benediktasa
Vanagasa bêdzie Sebastian Ro-
zwadowski (Toyota). Lekkimi po-
jazdami pojad¹ Aron Dom¿a³a
i Maciej Marton oraz ich ojcowie
Maciej Dom¿a³a i Rafa³ Marton.
Bêdzie Robert Szustkowski za kie-

rownic¹ ciê¿arowej Tatry z pilo-
tem Jaros³awem Kazberukiem.
Mechanikiem Tatry prowadzonej
przez Francuza Patrice’a Garro-
uste’a bêdzie Szymon Gospodar-
czyk. 

– Oczywiœcie myœlê o wygranej,
ale nie zgadzam siê z podejœciem
„second is the first loser“ (drugi
jest pierwszym przegranym) – po-
wiedzia³ Rafa³ Sonik. – Sporto-
wiec, który tak podchodzi do spra-
wy sam siebie sprowadza na kra-

niec klifu, z którego raczej spad-
nie. Patrzê na swoje starty d³ugo-
falowo – mnie interesuje, co bê-
dzie na koñcu imprezy. Chcê za-
walczyæ o wszelkie mo¿liwe rekor-
dy. Jeœli chodzi o sprzêt, to quad
zosta³ z³o¿ony z nowych czêœci
i elementów wczeœniej u¿ytych,
które trzeba by³o porz¹dnie prze-
testowaæ, np. amortyzatory. Tre-
nowa³em m.in. na Pustyni B³ê-
dowskiej i na bie¿¹co dokonywali-
œmy zmian. (kor)

Dwie ksi¹¿ki o GKS Tychy napisa³
w ci¹gu kilku lat Piotr Zawadzki,
by³y dziennikarz „Gazety Wybor-
czej”, a obecnie kierownik Tyskiej
Galerii Sportu. Najpierw wydano
„GKS (wice)mistrzem jest. Opo-
wieœæ o tyskiej dru¿ynie wszech
czasów”, a niedawno ukaza³a siê
„Jeszcze tylko jeden gol! Tyskie
historie hokejowe”. 

– Wychowa³em siê na tyskim
osiedlu A kiedy pi³karze GKS
awansowali do ekstraklasy, zacz¹-
³em siê uczyæ w liceum. Razem
z ojcem by³em zreszt¹ na pierw-
szym meczu z GKS Tychy z Le-
chem Poznañ. Na g³ównej trybu-
nie usiedliœmy ju¿ na godzinê
przed gwizdkiem sêdziego. PóŸ-
niej na stadion chodzi³em sam al-
bo z kolegami i najczêœciej siedzie-
liœmy za bramk¹, bo tam by³y naj-
tañsze miejsca. GKS to by³a na-
prawdê wa¿na czeœæ naszego na-
stoletniego ¿ycia – wspomina Za-
wadzki.

Te sportowe zainteresowania
po³¹czy³y siê potem z prac¹ zawo-
dow¹ i jako dziennikarz relacjono-
wa³ wa¿ne wydarzenia sportowe
nie tylko w regionie, ale tak¿e
ogólnopolskie i miêdzynarodowe.
Dwukrotnie by³ na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich – w Al-
bertville (1992) i w Nagano (1998),
na turnieju fina³owym pi³karskich
mistrzostw Europy w Anglii
(1996), na fina³ach Ligi Mistrzów,
Uniwersjadzie, czy narciarskich
mistrzostwach œwiata. 

– Jak ka¿dy dziennikarz sporto-
wy, mia³em kilka dyscyplin, w któ-
rych siê specjalizowa³em – mówi.
– By³y to pi³ka no¿na, pi³ka rêczna,
boks i narciarstwo. Jednak bez
wzglêdu na to, o czym pisze siê

najczêœciej, jednym
z marzeñ dziennika-
rzy sportowych
jest zobacze-
nie w akcji
tych najwiêk-
szych, jak
Gretzky, Jordan,
Tyson, Messi. Nigdy
nie zajmowa³em siê ho-
kejem, ale mogê siê pochwa-
liæ, ¿e jako jeden z nielicznych
polskich dziennikarzy widzia³em
na ¿ywo legendarnego Wayne’a
Gretzky’ego. Przyjecha³ z repre-
zentacj¹ Kanady na Olimpiadê
w Nagano. Nie by³o ³atwo zdobyæ
bilet na mecze Kanadyjczyków, bo
nawet jeœli siê mia³o olimpijsk¹
akredytacjê, na atrakcyjne mecze
wprowadzono limit dla przedsta-
wicieli mediów. Mnie siê uda³o byæ
na meczu Kanada – Czechy. Czesi
wygrali, a potem zostali mistrzami
olimpijskimi, a Kanadyjczykom
nie pomog³a obecnoœæ Gretzky’e-
go, który wówczas by³ ju¿ u schy³-
ku swojej kariery.

Przed piêcioma laty ukaza³a siê
ksi¹¿ka „GKS (wice)mistrzem
jest! Opowieœæ o tyskiej dru¿ynie
wszech czasów”. Dru¿yna w 1974
roku – po trzech latach od powsta-
nia GKS Tychy – awansowa³a do
ekstraklasy, a w 1976 r zdoby³a wi-
cemistrzostwo Polski. Niestety, po
roku opuœci³a ekstraklasê... 

– Dla mnie, a myœlê, ¿e dla ty-
siêcy tyszan, ówczeœni pi³karze
byli idolami, prawdziwymi bohate-
rami, których chcieliœmy naœlado-
waæ – mówi Piotr Zawadzki. – Fe-
nomen tamtej dru¿yny polega³ na
tym, ¿e byli to w zdecydowanej
wiêkszoœci zawodnicy zwi¹zani
z Tychami i najbli¿sz¹ okolic¹,

„nasi” pi³karze. Dotar³em do ka¿-
dego z nich albo do ich ro-

dzin. I spotkania te by³y
dla mnie czymœ wy-

j¹tkowym. 
Okazj¹ do
n a p i s a n i a

d r u g i e j
k s i ¹ ¿ k i

by³ przypada-
j¹cy na 2019 rok

jubileusz 50-lecia ligo-
wego hokeja w Tychach.

Ksi¹¿ka Piotra Zawadzkiego
„Jeszcze tylko jeden gol! Tyskie
historie hokejowe” pojawi³a siê i
w listopadzie ub. roku. Historia ta
rozpoczê³a siê w 1969 roku, kiedy
otwarto w Tychach sztuczne lodo-
wisko. Pierwszym gospodarzem
obiektu by³ Górnik Murcki, a na je-
go otwarcie rozegrano mecz
– Górnik przegra³ z GKS Katowice
1:2. GKS Tychy powsta³ dwa lata
póŸniej. 

O ile pierwsza ksi¹¿ka dotyczy-
³a tylko fragmentu historii klubu,
o tyle druga to opowieœæ, obejmu-
j¹ca 50 lat historii tyskiego hokeja,
a nawet wiêcej, bo zawiera kilka
epizodów z legendarnych ju¿ cza-
sów Górnika Murcki i Fortuny Wy-
ry, których zawodnicy zaczêli pi-
saæ historiê aktualnych mistrzów
Polski. Zadanie o wiele trudniej-
sze, bo 50 lat to mnóstwo faktów,
wyników, ró¿nych zdarzeñ, spor-
towców, wzlotów i upadków...

– I znów zacz¹³em od bazy, czyli
wertowania setek stron gazet,
pism i ró¿nych wydawnictw. Po-
tem wszystkie „bia³e plamy”,
sprzeczne dane, sporne fakty, któ-
rych nie brakowa³o, musia³em
konfrontowaæ z tymi, którzy two-
rzyli hokejow¹ historiê GKS i pa-

miêtali j¹ najlepiej, czyli by³ymi
hokeistami. Najpierw rozmawia-
³em z najstarszymi: Franciszkiem
Miko³ajem – pierwszym bramka-
rzem Górnika, Janem Brod¹, Ro-
bertem KoŸlikiem, Rudolfem Ju-
stem, masa¿yst¹ Eugeniuszem
Kurzaw¹, lekarzem Henrykiem
Madajem i tak id¹c do czasów
nam wspó³czesnych, powiêksza-
³em kr¹g rozmówców: Marian
Drasyk, Henryk Gruth, Miros³aw
Copija, Mariusz Czerkawski,
Adam Bagiñski i inni. Kopalni¹
wiedzy i anegdot o hokejowym
GKS okaza³ siê Henryk Gruth,
z którym przegada³em wiele go-
dzin na skypie. Rozmawia³em te¿
z Wojciechem Tkaczem, obecnym
dyrektorem miko³owskiego
MOSiR, przed laty zawodnikiem
GKS Tychy, oraz jego ojcem An-
drzejem, s³ynnym niegdyœ bram-
karzem, a potem trenerem tyskie-
go klubu. 

Nie oby³o siê bez anegdot, bo
pamiêæ ludzka bywa zawodna
i czasami p³ata dziwne figle. Cza-
sami Piotr Zawadzki musia³ roz-
wi¹zywaæ prawdziwe ³amig³ówki.

– Eugeniusz Sojka gra³ w Górni-
ku Murcki ze swoimi braæmi, Ma-
rianem i Marcelem. Kiedyœ powie-
dzia³ mi: „Nasz¹ trójkê nazywali
Barwiki”... To przezwisko d³ugo
nie dawa³o mi spokoju. Dlaczego
nazywano ich „Barwikami”
i w ogóle co to znaczy? Dopiero po
pewnym czasie znalaz³em rozwi¹-
zane. Otó¿ na prze³omie lat 50.
i 60. w NHL grali bracia Warwic-
kowie i w 1959 przyjechali do Pol-
ski. Zagrali na Torkacie w bar-
wach Górnika 1920 Katowice. Ich
przyjazd wzbudzi³ olbrzymie zain-
teresowanie i to w³aœnie od nich
pochodzi to przezwisko Sojków.
Oczywiœcie spolszczono je
i z „Warwicków” zrobi³y siê „Bar-
wiki”. (kor)

Rafał Sonik, Abu Dhabi Fot. Łukasz Zabierowski

Ksi¹¿ki pisane z pasj¹
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>>KAPCIE ZIMOWE

1.0 kapcie zimowe damskie filc (37-41)

3. kapcie zimowe damskie wz214 (37-41)

5. kapcie zimowe damskie wz234 (37-41)

7. kapcie zimowe damskie wz36 (36-41)

9. kapcie zimowe damskie wz63 (35-41)

11. kapcie zimowe damskie wz68 (37-41)

13. kapcie zimowe meskie filc wz144 (40-45)

15. kapcie zimowe meskie wz164 (40-44)

17. kapcie zimowe zakopianki s29 (37-40)

19. kapcie zimowe ocieplacze wz213 (36-41)

21.

23.

skóra muflon ca. 100/75cm

skóra brązowa ca. 100/75cm

0

0

0

0

0

0

0

0

2. kapcie zimowe damskie filc wz217 (37-41)

4. kapcie zimowe damskie wz223 (36-41)

6. kapcie zimowe damskie wz235 (37-41)

8. kapcie zimowe damskie wz49 (37-41)

10. kapcie zimowe damskie wz65 (37-41)

12. kapcie zimowe damskie wz832 (37-41)

14. kapcie zimowe meskie zamszowe wz119 (40-46)

16. kapcie zimowe wz233 (36/37, 38/39, 40/41)

18. kapcie zimowe ocieplacze wz212 (36-41)

20. wk

22.

ładki filcowe (36-46)

skóra biała ca. 100/75cm

6,00 EUR

7,00 EUR

6,50 EUR

6,00 EUR

6,50 EUR

8,00 EUR

6,00 EUR

7,00 EUR

9,90 EUR

7,50 EUR

35,00 EUR

35,00 EUR

7,50 EUR

7,00 EUR

7,00 EUR

6,50 EUR

8,00 EUR

9,90 EUR

7,00 EUR

9,90 EUR

7,50 EUR

0,90 EUR

35,00 EUR

Rozm. Szt. Kapcie Cena

wz216 wz217 wz214

wz49wz234 wz235 wz36

wz223

wz63 wz65

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

16151413

17 18 19 20

21 22 23

wz68 wz832

wz233wz164wz119wz144

S29 wz212 wz213

100x75 cm 100x75 cm 100x75 cm

S 23/19Ż
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Szt. Tytu Cenał

Ami dzy nami wspomnienia - Gabriela Garga

Anio do wynaj cia - Magdalena Kordel

Arabska krucjata cz.1 - Tanya Valko

Arabska krucjata cz.2 - Tanya Valko

Arabski m cz.1 - Tanya Valko

Arabski m cz.2 - Tanya Valko

Arabski syn cz.1 - Tanya Valko

Arabski syn cz.2 - Tanya Valko

Bluszcz prowincjonalny - Renata Kosin

Cena s awy - Nora Roberts

Central Park - Guillaume Musso

Cudowne ycie Sta ka i innych anio ów - Teresa Anna Aleksandrowicz

Cudze grzechy - Danielle Steel

Cybil - Nora Roberts

Dary losu - Danielle Steel

Do zobaczenia w Barcelonie - Anna B. Kann

Droga do domu - Gabriela Garga

Duma Jareda - Nora Roberts

Dziedzictwo - Danielle Steel

Dziewczyna z Ajutthai - Agnieszka Walczak-Chojecka

Echa - Danielle Steel

Francuskie zauroczenie - Richard Wiles

Gorski - Vesna Goldsworthy

Gra luster - Nora Roberts

Gra o mi o - Nora Roberts

Gra pozorów - Diana Palmer

Grecki honor - Nora Roberts

Grzeszna milosc - Inka Loreen Minden

Hotel Vendome - Danielle Steel

Impuls / Lokator - Nora Roberts

Irlandzka ró a - Nora Roberts

Irlandzkie marzenia - Nora Roberts

Jamnik z Kluskami - Ola Trzeciecka

Jane Eyre cz.1 - Charlotte Bronte Austen tw.opr.

Jane Eyre cz.2 - Charlotte Bronte Austen tw.opr.

Jedyna taka noc - Nora Roberts

Jej ksi ca wysoko - Danielle Steel

Jestem nudziara - Monika Szwaja

Jutra mo e nie by - Gabriela Gargas

Klon i ja - Danielle Steel

Koktajlowe opowie ci - Joe Cawley

Ksi e i artystka - Nora Roberts

Ksi niczka i tajny agent - Nora Roberts

Kto, jak nie ja? cz.1 - Katarzyna Ko czewska

Kto, jak nie ja? cz.2 - Katarzyna Ko czewska

Lady Susan, Watsonowie, Sanditon - Jane Austen tw.opr.

Lustrzane odbicie - Danielle Steel

Macocha - Natasza Socha

Magia uczu - Nora Roberts

Maminsynek - Natasza Socha

Marsylski szwindel - Peter Mayle

Maska - Kelly Stevens

Matka i córka - Nora Roberts

M czyzna na weekend - Penny Jordan

Milcz ca godno - Danielle Steel

Mi o Shanea - Nora Roberts

Minione chwile - Gabriela Gargas

Moja wielka grecka przygoda - John Mole

Na ratunek - Nicholas Sparks tw.opr.
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Szt. Tytuł

Na szcz cie jeste w Toskanii -Jennifer Criswell

Na zakr cie - Nicholas Sparks tw.opr.

Nadzieja - Danielle Steel

Nadzieje i marzenia. Malownicze - Magdalena Kordel

Najlepsze wcia przed nami - Diana Palmer

Nie czas na mi o - Agnieszka Walczak-Chojecka

Nie czas na po egnanie - Agnieszka Walczak-Chojecka

Nie czas na zapomnienie - Agnieszka Walczak-Chojecka

Niebezpieczna pokusa - Astrid Pfister

Niebezpieczne zwi zki - Pierre Choderlos de Laclos tw.opr.

Nieodparta si a - Danielle Steel

Nieustraszeni - Diana Palmer

Noce w Rodanthe - Nicholas Sparks tw.opr.

Nocna zmiana - Nora Roberts

Nocne fajerwerki - Nora Roberts

Nocne kompozycje - Nora Roberts

Nocny klub - Nora Roberts

Nocny seans - Nora Roberts

Obsesja - Nora Roberts

Od pierwszego wejrzenia - Nora Roberts

Ostatni wira - Nora Roberts

Ostatnie lato cz.1 - Catrin Collier tw.opr.

Ostatnie lato cz.2 - Catrin Collier tw.opr.

Panny roztropne - Magdalena Witkiewicz

Partnerzy czy rywale? - Nora Roberts

Pegaz - Danielle Steel

Pensjonat z marzen - Nora Roberts

Perska nienawi - Laila Shukri

Perska zmys owo - Laila Shukri

Perswazje - Jane Austen tw.opr.

Pierwsza kawa o poranku - Diego Galdino

Po drugiej stronie - Diana Palmer

Po pó nocy - Diana Palmer

Poca unek - Danielle Steel

Pod s o cem Toskanii - Frances Mayes

Podró - Danielle Steel

Pomy lne wiatry - Nora Roberts

Portret aniola - Nora Roberts

Portret damy cz.1 - Henry James tw.opr.

Portret damy cz.2 - Henry James tw.opr.

Porwanie - Danielle Steel

Po ród zó tych p atków ró - Gabriela Garga

Poszukiwania - Nora Roberts

Powrót do Barcelony - Anna B. Kann

Powrót do domu - Danielle Steel

Powrót Rafea - Nora Roberts

Przerwana gra - Nora Roberts

Raj od kuchni - Miros awa Kareta

Rajska jablo - Nora Roberts

Ranczo - Danielle Steel

Rebelia - Nora Roberts

Robert - Nora Roberts

Rozta czone ycie - Nora Roberts

Rzymskie zauroczenie - Martin Z ller

Samo szcz cie - Karen Wheeler

Serce Devina - Nora Roberts

Sezon na cuda - Magdalena Kordel

Shirley cz.1 - Charlotte Bronte tw.opr.

Shirley cz.2 - Charlotte Bronte tw.opr.

Skrawki ycia - Diana Palmer

Skrzyd a go bicy cz.1 - Henry James tw.opr.

Skrzyd a go bicy cz.2 - Henry James tw.opr.

Smak mi o ci - Jennifer Ambers - Cara Bach

Spadek - Nora Roberts

Spójrz na mnie - Nicholas Sparks

Sztuka kochania - Cara Bach

Sztuka mistyfikacji - Nora Roberts

lub - Nicholas Sparks tw.opr.

wiat kobiet cz.1 - Penny Jordan

wiat kobiet cz.2 - Penny Jordan

wiat a Po udnia - Danielle Steel

wiat o mi dzy oceanami - M.L.Stedman

Ta druga ja - Maha Gargash

Tajemnica bzów. Malownicze - Magdalena Kordel

Taka jak Ty - Gabriela Garga

Taniec marze - Nora Roberts

Tata - Danielle Steel

Tatarka - Renata Kosin

Trudna mi o - Penny Jordan

Tylko ty - Gabriela Gargas

Ukryte uczucia - Diana Palmer

Uroczysko - Magdalena Kordel

Uwazaj, o czym marzysz - Victoria Connelly

W pl taninie uczu - Gabriela Gargas

Wakacje - Nina Majewska-Brown

Wielkie k amstewka - Liane Moriarty

Wojenna narzeczona - Alyson Richman tw.opr.

Wspó lokatorzy - Beth O'Leary

Wszystko dla niej - Diana Palmer

Wybacz mi - Gabriela Garga

Wys uchane modlitwy - Danielle Steel
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Reklama

Damian Ballon

Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18

65933 Frankfurt

www.adwokat-frankfurt.pl

Tel. 069-67739093

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

Fax: 0209 / 318 22 12
Mobil: 0172 / 56 74 289
e-mail:Gmatuszczy@aol.com

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

Bürozeiten: Mo.-Fr. 9-12.30 und 15-18 Uhr

Termine nach tel. Vereinbarung

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

MATUSCHCZYK 
R E C H T S A N W A L T  

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

• porady prawne w j zyku polskim i niemieckim 
   dla firm i osób prywatnych 
• reprezentacja przed urz dami i s dami  
   w Niemczech i w Polsce 
• wszystkie dziedziny prawa 

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

Müllerstr. 40, 80469 München
Fon: 089 / 85 63 63 55
Fax: 089 / 85 63 63 56

www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

T umacz przysi g ył ę ł
polski rosyjski
angielski niemiecki
� �

� �

Tel. 0162 / 867 11 27
info@dolmetscher-frankfurt.com

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

info@polkwiat.eu

Gwarantujemy        

100 % satysfakcji

21 i 22 Stycznia

K W I A T Y DO P O L S K I 

NIEMIEC

ampan              

Tanio, Szybko i Solidnie - Zapraszamy

Zamówienia tel. przyjmujemy od 9.oo do19.oo 

Tel:  0 7 0 2 1   8 6 1 1 6 9         

W W W . P O L K W I A T . EU

Masz sklep lub kiosk?

www.hurtownia.de
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SPRZEDAM stylowy

dworek na Mazurach,

0048

dodatkowo wraz z przy-

ległym lasem lub działką

nad jeziorem. Bliższe

informacje tel. w Polsce

504 303230

(od 1989)JAWA-Reisen GmbH

Kur & Wellness Tel. 05251- 390 900

Ko obrzeg:ł 14 dni, HP, 20 zab., przejazd

z odbiorem z domu

Giersstr. 20 33098 Paderborn

od €299,-
Ś ó ówierad w Zdr j: €14 dni, HP od 286 ,-

Znany polski

JASNOWIDZ i WR KA VICTORIA NAIVERÓŻ
w Hamm NRW Niemcy

Seanse indywidualne oraz online.

Du y zakres us ug. Zapraszam serdecznie.

tel. 0159-01620422
facebook.com/victorianaiver/

ż ł

www.victorianaiver.de

https://www.facebook.com/groups/1724087134300558/

Recepcja@pensjonat-lazur.pl
www.pensjonat-lazur.pl

tel. 48 91
48 603 598102

00 - -
tel. 00 - -

3215374

Pobyty wypoczynkowe, pakiety SPA, zabiegi:

Blisko plaży - około 80 m.

masaże, odnowa biologiczna, fizjoterapia.

W cenie wyżywienie, strefa SPA: jacuzzi, sauna IR,

tężnia solankowa, parking, WiFi.

Pokój 2 os. doba od 250 zł/HP
Apartament doba od 415 zł/HP

24h-Senioren
Betreuung

www.senioren.life
02

09
-8

83
07

83
3

�

www.STEPS-Therapie.de

Terapeuta rodzinny
Terapeuta systemowy

Oferuję Państwu:
• Coaching
• terapię rodzinną
• terapię i poradnictwo systemowe
• MPU/przygotowanie do egzaminu

s• Kurs „uwolnić się od tresu, więcej czerpać z życia"

mgr Ma gorzata Tomaszewska
Knappenstraße 15, 67547 Worms
Tel. 0176 / 22286215, praxis@steps-therapie.de

ł

SAT - RUDEK
Sprzeda

P

z umow

adowanie kart NC+

D

M

ż anten satelitarnych

oraz akcesoriów

olska telewizja

ą lub bez umowy

oł

ekodery

oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen

i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207

0176 62596861

Oferujemy:

PRENUMERATA
Tel. 02174 8964480

Fax 02174 8964481
abo@prenumerata.de

REKLAMA
Tel. 02382 92527276

Fax 02382 92527277
werbung@samo-zycie.com

DYSTRYBUCJA
Tel. 02174 8941155

Fax 02174 8941156
angora.vertrieb@t-online.de

Handy: -

Tel.: 02174-8941155

0173 2106849

ładunki do 1,5 tony

z Niemiec do Polski

KURIER

sklep.de

Godziny otwarcia:

pon.-pi 6.30 12.00 i 15.00 20.00 sob 8.00 12.00 i 15.00 20.00ąt. - - . - -

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2

Mini ShopMini Shop

sztuka

Ptasie mleczko
380g - 2,75 €

0,5 l - 6,50 butelka

Soplica orzech laskowy
€

W dka czystaó Toruńska
0,5 l, 40% 4,99 € butelka

Sie

to oferta wsparcia socjalnego
dla migrantów pochodzenia polskiego
w Nadrenii Pó

ć struktur socjalnych

łnocnej-Westafalii:
Aachen - Essen - Köln - Wuppertal

„Info-Point”



Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf. Warunek korzystania: zakup pakietu startowego w cenie (cena sugerowana 9,95 EUR). Taryfa standardowa: rozmowy krajowe w Niemczech: 9 eurocentów/min, rozmowy zagraniczne od 1 eurocenta/

2499 € 1)

WORLD
FLAT

DO DOMU
BEZ PRZERWY

Prawdziwy 
bonus

2)

+ Nieograniczone 
 rozmowy telefoniczne  
 do Polski
+ 
 Flat na terenie Niemiec

+ 

 tylko 19,99 €/ 28 dni

*Sieci stacjonarne
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