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program na cały miesiąc
4.3 – 31.3.2020

Prawicowy terror w Niemczech 
piêciokrotnie przybra³ na sile od 2012 r.

Federalny Urz¹d Kryminalny (BKA) zalicza ok. 60 osób 
do kategorii stanowi¹cych najwiêksze zagro¿enie. 
Ze skrajnie prawicowych pobudek s¹ zdolne 
do ciê¿kich przestêpstw z broni¹ w rêku 
i zamachami bombowymi w³¹cznie. 

Plakat na demonstracji w Berlinie po zamachu w Hanau

Armia Czerwona nie zdoby³a Górnego Œl¹ska?
27–28 stycznia 1945 r. Sowieci wyzwolili tylko katowicki okrêg przemys³owy.
Niektóre górnoœl¹skie miejscowoœci broni³y siê a¿ do koñca wojny. 
Nie by³y oblê¿one, lecz zatrzyma³a siê na nich linia frontu. 18-19
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W skrócie

Kolejny raz skrajnie prawi-
cowy akt terroru wstrząsnął
Niemcami. Zagrożenie
rośnie, a sprzyja mu kseno-
fobiczna retoryka prawi-
cowo-populistycznej AfD 

Po raz kolejny w ci¹gu kilku mie-
siêcy skrajnie prawicowy akt ter-
roru wstrz¹sn¹³ Niemcami. W Ha-
nau niedaleko Frankfurtu nad Me-
nem 43-letni Niemiec zaatakowal
dwa bary z szisz¹. Zabi³ dziesiêæ
osób, w tym swoj¹ matkê. Potem
pope³ni³ samobójstwo. Prokuratu-
ra federalna prowadzi œledztwo.

Lista prawicowego terroru jest
d³uga. Kilka miesiêcy wczeœniej, w
paŸdzierniku 2019 roku, dwie oso-
by w Halle pad³y ofiar¹ 27-letniego
ekstremisty. Planowal jednak za-
biæ wiêcej. Tylko stabilne drzwi sy-
nagogi uchroni³y spo³ecznoœæ ¿y-
dowsk¹ przed masakr¹. 

W czerwcu 2019 roku przed
swoim domem w Kassel zgin¹³ po-
lityk CDU Walter Lübcke, trafiony
strza³em z bliskiej odleg³oœci. Poli-
tyk anga¿owa³ siê dla
uchodŸców. 

Kilkanaœcie lat wczeœniej
Niemcami wstrz¹snê³a se-
ria zamachów NSU, w któ-
rej ¿ycie straci³o dziewiêciu
imigrantów i niemiecka po-
licjantka. 

Z nienawiści
do obcokrajowców
Inny atak mia³ miejsce w

paŸdzierniku 2015 roku.
Prawicowy ekstremista
ugodzi³ no¿em kandydatkê
na urz¹d nadburmistrza
Kolonii, Henriettê Reker i
kobietê stoj¹c¹ obok niej.
Powodem by³o jego nieza-
dowolenie z polityki
uchodŸczej prowadzonej
przez Reker. 

W tym samym roku
skrajnie prawicowa grupa
„Freital“ w Saksonii doko-
na³a wielu zamachów na
kwatery dla uchodŸców, biuro par-
tii „Lewica“ i alternatywny pro-
jekt mieszkaniowy. 

Wed³ug danych Niemieckiego
Instytutu Studiów na temat Rady-
kalizacji i Deradykalizacji
(GIRDS) od lat 70. ubieg³ego stu-
lecia do po³owy 2019 roku z powo-
du prawicowego terroru zginê³o
229 osób. Odnotowano 2173 podpa-
leñ. To tylko minimalna liczba, w
której nie uwzglêdniono podej-
rzeñ. 

W policji i Bundeswehrze
Policji co rusz udaje siê pokrzy-

¿owaæ plany ekstremistom. W po-
³owie lutego tego roku uda³o siê
rozbiæ siatkê w szeœciu krajach
zwi¹zkowych Niemiec. Podejrzani
mieli planowaæ zamachy na polity-
ków, azylantów i muzu³manów.

Tym bardziej niepokoj¹ce s¹
przypadki prawicowego ekstremi-
zmu w Bundeswehrze i policji. Ta-
kie jak stowarzyszenie „Uniter“,

którym zainteresowano siê dopie-
ro po tym, jak jego za³o¿yciel na fo-
rach internetowych przygotowy-
wa³ zwolenników na rzekomo gro-
¿¹ce katastrofy. Wczeœniej Andre
S. by³ ¿o³nierzem elitarnej jed-
nostki wojskowej KSK. W szere-
gach tej formacji rozpracowuje siê
obecnie 20 przypadków podejrzeñ
o prawicowy ekstremizm.

Ogólnie w Bundeswehrze pro-
wadzi siê œledztwo przeciwko 550
¿o³nierzom podejrzanym o prawi-
cowy ekstremizm – wynika z da-
nych kontrwywiadu wojskowego
MAD. 

Zdolni do zamachu
Jedno jest pewne: prawicowy

terror w Niemczech przybra³ na
sile. Federalny Urz¹d Kryminalny
(BKA) zalicza ok. 60 osób do kate-
gorii stanowi¹cych najwiêksze za-
gro¿enie dla wewnêtrznego bez-
pieczeñstwa pañstwa, którzy ze
skrajnie prawicowych pobudek s¹
zdolni do pope³nienia ciê¿kich
przestêpstw z napadami z broni¹

w rêku i zamachami bombowymi
w³¹cznie. Od 2012 roku ich liczba
wzros³a a¿ piêciokrotnie – alarmu-
je BKA. 

Prawicowi terroryœci nie s¹ ³atwi
do ujêcia. Naukowcy z Instytutu
Demokracji i Spo³eczeñstwa Oby-
watelskiego (IDZ) w Jenie doszli do
wniosku, ¿e coraz czêœciej jednost-
ki bez wczeœniejszych powi¹zañ ze
strajnie prawicow¹ grup¹ w krót-
kim czasie uczestnicz¹ w aktach
przemocy lub je planuj¹. W interne-
cie zaœ zadomowi³a siê kultura nie-
nawiœci, która tworzy nowe œcie¿ki
radykalizacji i rekrutacji. 

AfD winna agresywnego tonu
Po zamachu w Hanau niemiec-

cy prawicowi populiœci z AfD zna-
leŸli siê pod rosn¹c¹ presj¹. Nie
bez powodu; od kiedy Alternatywa
dla Niemiec wesz³a na polityczn¹ i
spo³eczn¹ scenê w kraju, ton sta³
siê bardziej agresywny. 

Dlatego sekretarz generalny
SPD Lars Klingbeil domaga siê
wziêcia AfD pod obserwacjê Fede-
ralnego Urzêdu Ochrony Konsty-
tucji. „W Hanau strzela³ tylko je-
den napastnik, ale jest wielu, któ-
rzy dostarczyli mu najszerzej po-
jêtej amunicji, a wœród nich znaj-
duje siê bezdyskusyjnie AfD” – po-
wiedzia³ Klingbeil w wywiadzie dla
telewizji ARD. 

Z kolei przewodnicz¹cy AfD
Jörg Meuthen kategorycznie od-
piera zarzuty, ¿e jego partia wypo-
wiedziami na temat imigrantów i
osób obcego pochodzenia przygo-
towuje grunt pod czyny, takie jak
w Hanau. – To nie by³ przejaw pra-
wicowego ani lewicowego terrory-
zmu, tylko czyn nieobliczalnego
szaleñca – powiedzia³ Meuthen,
chocia¿ to w³aœnie w AfD s³yszy
siê g³osy nawo³uj¹ce do wyklucze-
nia obcych, a nawet podwa¿enia
niemieckiej demokracji. 

Faszystowskie 
przemówienia Höckego 

Szczególnie w radykal-
nym skrzydle partii wokó³
Björna Höckego, szefa AfD
w Turyngii i szefa klubu po-
selskiego w tamtejszym
landtagu. Jak uzna³ nie-
miecki s¹d, polityk ten mo¿e
byæ nazywany „faszyst¹”.
Höcke jest nauczycielem hi-
storii, nie stroni od jêzyka
kojarzonego jednoznacznie
z narodowym socjalizmem. 

Höcke znowu pokazuje
siê na demonstracjach Pe-
gidy (Patriotyczni Europej-
czycy przeciwko Islamizacji
Zachodu) w DreŸnie. Nie
ma siê czego obawiaæ. Po
skandalu w Turyngii, kiedy
pos³owie CDU i FDP przy
udziale AfD wybrali na pre-
miera kandydata libera³ów
Thomasa Kemmericha, po-
pulistyczno-prawicowa par-
tia zyska³a sobie szacunek
w wielu krêgach. 

Dla Pegidy, której wiece od piê-
ciu lat ju¿ nieco spowszednia³y,
obecnoœæ Höckego na manifesta-
cji 17 lutego by³a wielkim darem.
Jego przemówienie przyci¹gnê³o
ok. 4 tys. zwolenników islamofo-
bicznego ruchu. Prokuratura
sprawdza treœæ wyst¹pienia Höck-
ego pod zarzutem pod¿egania
mas (Volksverhetzung). 

Polityk z Turyngii zawsze jasno
wskazywa³, ¿e ceni ksenofobiczny
ruch Pegida. W 2016 roku powie-
dzia³ nawet, ¿e „bez niego AfD nie
by³aby tam, gdzie jest”. 

Wed³ug najnowszych sonda¿y
ju¿ 15 proc. wyborców deklaruje
g³osowanie na AfD w wyborach do
Bundestagu. Tyle samo co na
SPD. 

Na szczêœcie ksenofobiczny
ruch i prawicowo-populistyczna
partia trafiaj¹ te¿ na opór. 17 lute-
go na kontrdemonstracjê w DreŸ-
nie przeciwko Höckemu przysz³o
ponad 2,5 tys. ludzi. (kad)

Prawicowy terror w Niemczech
W³aœciciele diesli, którzy przed
wy¿szym s¹dem krajowym
w Braunschweig uczestnicz¹ w
pozwie wzorcowym przeciwko
Volkswagenowi maj¹ dostaæ od-
szkodowanie. Koncern poinfor-
mowa³, ¿e wy³o¿y na ten cel na-
wet 830 mln euro. 

Wczeœniej firma wypowiedzia-
³a oficjalne negocjacje z Federal-
nym Zwi¹zkiem Centrali Konsu-
menckich (VZBV), zapowiadaj¹c,
¿e sama ureguluje sprawê. Na
razie nie wiadomo jednak, jak
w³aœciciele diesli dostan¹ nale¿-
ne im odszkodowanie. Spór o to
oraz o powód przerwanych nego-
cjacji trwa. 

Pozew wzorcowy zosta³ wpro-
wadzony do niemieckiego prawa
dopiero w 2018 roku w zwi¹zku ze
spraw¹ Volkswagena. Instru-
ment ten ró¿ni siê jednak od po-
zwów w USA, w których klienci
mog¹ wywalczyæ gigantyczne od-
szkodowania.

W³aœciciele volkswagenów,
którzy zg³osili siê do pozwu wzor-
cowego w Braunschweig, otrzy-
maj¹ prawdopodobnie po 2 tys.
euro zadoœæuczynienia. Pod wa-
runkiem, ¿e przystan¹ na ugodê.
Dok³adny podzia³ 830 mln euro
zale¿y od tego, ilu ostatecznie po-
siadaczy diesli zarejestrowa³o siê
do pozwu. Mowa jest o 400-470
tys. w³aœcicieli pojazdów. 

Kto przystanie na pakiet ugo-
dowy, bêdzie wy³¹czony z dal-

szych pozwów przeciwko VW.
A z takich nie chc¹ zrezygnowaæ
organizacje chroni¹ce praw kon-
sumentów, takie jak VZBV.

Do ugody nie mog¹ te¿ do³¹-
czyæ klienci, którzy wytoczyli
koncernowi indywidualnie proce-
sy. Wielu z nich oczekuje pierw-
szego wyroku Federalnego Try-
buna³u Sprawiedliwoœci, który
ma byæ znany w maju tego roku. 

Nie wiadomo jeszcze, w jaki
sposób odszkodowanie za straty
poniesione wskutek afery spali-
nowej trafi do klientów. Koncern
VW podkreœla, ¿e z poœpiechem
pracuje ju¿ nad odpowiedni¹
platform¹. Na niej klienci mieliby
w nieskomplikowany sposób i
szybko otrzymaæ odpowiedni¹
ofertê jednorazowego odszkodo-
wania. Prawnicy koncernu
ostrzegaj¹ te¿, ¿e kolejne postê-
powania s¹dowe ci¹gn¹æ siê bê-
d¹ latami. Up³ywaj¹cy czas i spa-
daj¹ca wartoœæ pojazdów dzia³a
na niekorzyœæ klientów – sugeru-
j¹. 

VZBV obawia siê z kolei, ¿e wy-
p³acane odszkodowania bêd¹
nieprzejrzyste. 

To nie koniec batalii w pozwie
zbiorowym dotycz¹cym afery
spalinowej. Wiele kancelarii ad-
wokackich przypuszcza, ¿e obie
strony – VW i obroñcy praw kon-
sumentów z VZBV – spotkaj¹ siê
niebawem ponownie przed s¹-
dem. (kad)

Œrednio o 6 procent wzros³y na
pocz¹tku tego roku p³ace mini-
malne w 18 krajach Unii Europej-
skiej i Wielkiej Brytanii – wynika
z raportu instytutu WSI, zwi¹za-
nego z Fundacj¹ im. Hansa Böck-
lera. Jeœli uwzglêdniæ inflacjê,
wzrost wynosi 4,4 procent. Jest
to drugi najwy¿szy wzrost p³acy
minimalnej w ci¹gu ostatnich
20 lat – donosi WSI.

Niemcy: 9,35 euro 
Najwy¿sze stawki minimalne

obowi¹zuj¹ w Luksemburgu –
12,38 euro. Ponad 10 euro oferuj¹
Irlandia, Holandia i Francja. 

W Niemczech najni¿sza staw-
ka wynosi 9,35 euro i jest ni¿sza
od dolnej granicy p³ac w innych
krajach zachodnioeuropejskich
strefy euro. Tam bowiem stawki
przekraczaj¹ 9,66 euro.

Polska: 3,50 euro
Jak zauwa¿aj¹ autorzy rapor-

tu, ró¿nice w p³acy minimalnej
wynikaj¹ z ró¿nych kosztów
utrzymania w danym kraju. Dla-
tego w krajach Europy Po³udnio-
wej p³ace minimalne wynosz¹ od
3,76 euro (Grecja) i 3,83 euro
(Portugalia) do 5,76 euro (Hisz-
pania).

Zbli¿one stawki obowi¹zuj¹
w Czechach (w przeliczeniu
3,40 euro) i Polsce (3,50 euro), ale
ju¿ o wiele ni¿sze w Bu³garii
(1,87 euro.)

O wiele lepiej jest jednak
w S³owenii, gdzie pracownicy
otrzymuj¹ co najmniej 5,44 euro. 

Niemcy poni¿ej
przeciêtnej 
Inaczej wygl¹da sytuacja, jeœli

sprawdzi siê, czy stawki minimal-
ne pozwalaj¹ osiagn¹æ co naj-
mniej 60 procent œredniej p³acy
krajowej. To dolna granica wyna-
grodzenia potrzebnego do utrzy-
mania siê. Granicê tê przekracza
tylko Francja i Portugalia. 

Œrednio kraje UE osi¹gaj¹ tyl-
ko 51 procent œredniej krajowej.
W Niemczech jeszcze mniej, bo
zaledwie 46 procent (wartoœæ ta z
roku na rok maleje). Jeœli Niem-
cy mia³yby osi¹gn¹æ poziom
60 procent, p³aca minimalna mu-
sia³aby wzrosn¹æ do 12 euro –
wskazuj¹ eksperci.

Tymczasem w Belgii i Holandii
zwi¹zkowcy apeluj¹ o podwy¿-
szenie stawek do co najmniej
14 euro. (kad)

VW zapłaci odszkodowania właścicielom diesli

Rosną płace minimalne w krajach Unii Europejskiej

Poparcie dla AfD w wyborach do Bundestagu w 2017 r. 
źródło: bundestagswahl-2021.de



Prawie rok trwała batalia o emery-
turę podstawową (Grundrente).
W końcu koalicja rządowa ma
wspólny projekt. Musi go jeszcze
uchwalić niemiecki parlament. 

Od wielu miesiêcy koalicja rz¹dowa to-
czy³a spór o emeryturê podstawow¹
(Grundrente). Po wielu debatach rz¹d
przyj¹³ projekt ustawy ministra pracy
Hubertusa Heila (SPD). Przewiduje on
podwy¿szenie od przysz³ego roku œwiad-
czeñ emerytalnych dla oko³o 1,3 mln
osób. 

Projekt ustawy dotyczy tych, którzy
przez co najmniej 33 lata p³acili sk³adki
emerytalne z tytu³u zatrudnienia, wycho-
wywania dzieci lub opieki. W pierwszym
roku wydatki na emeryturê podstawow¹
ze skarbu pañstwa wynios¹ 1,3 mld euro. 

„Więcej niż ciepłe słowa”
Œredni dodatek do emerytury wyniesie

83 euro, maksymalny ponad 400 euro –
g³osz¹ plany ministerstwa pracy. Mini-
ster Heil chwali³ projekt jako „najwiêk-
sz¹ spo³eczno-polityczn¹ reformê tej ka-
dencji”. P³atnicy sk³adek zas³uguj¹ po la-
tach ciê¿kiej pracy „na wiêcej ni¿ ciep³e
s³owa” – powiedzia³ Hubertus Heil. 

Chadecy, w tym minister zdrowia Jens
Spahn (CDU) i minister spraw we-
wnêtrznych Horst Seehofer (CSU), pod-
kreœlali szeroki konsensus w Unii cha-
deckiej. – To element, którego wci¹¿ bra-
kowa³o w naszym pañstwie opiekuñczym
– powiedzia³ Seehofer.

Kto otrzyma pełny dodatek? 
Prace rz¹du nad emerytur¹ podstawo-

w¹ trwa³y prawie rok. Najwiêksze spory
miêdzy SPD a CDU/CSU dotyczy³y bada-
nia zasadnoœci przydzielania œwiadczeñ.
Ostatecznie nie bêdzie sprawdzany ma-
j¹tek emerytów, lecz jedynie ich dochody.
Pe³ny dodatek emerytalny otrzymaj¹
osoby, których dochody nie przekraczaj¹
1250 euro miesiêcznie. W przypadku ma³-
¿eñstw lub zwi¹zków partnerskich grani-
c¹ jest 1950 euro. Przy wy¿szych docho-
dach zmniejszy siê wysokoœæ emerytury
podstawowej. 

Minister pracy podkreœli³, ¿e jak naj-
szybciej ma zacz¹æ dzia³aæ automatyczny
przekaz danych z urzêdów skarbowych
do funduszu emerytalnego. Tak, aby
emerytura podstawowa mog³a wejœæ w
¿ycie 1 stycznia 2021 roku. 

DRV: nie zdążymy!
Niemiecki Fundusz Emerytalny (DRV)

w¹tpi jednak, czy ambitny plan powiedzie
siê. Nak³ad pracy na sprawdzanie i prze-
kazywanie danych bêdzie bowiem
ogromny. Jak doniós³ dziennik „Frank-
furter Allgemeine Zeitung” („FAZ”),
przedstawiciele DRV napisali do mini-
stra pracy Hubertusa Heila pismo, w któ-
rym wskazali na potrzebê stworzenia
„tysiêcy nowych miejsc pracy”. Ich obsa-
dzenie wi¹¿e siê z wynajêciem lub kup-
nem nowych pomieszczeñ biurowych,
szczególnie w wielkich aglomeracjach
miejskich. Dodatkowo potrzebna jest
tak¿e infrastruktura techniczna. „To nie-
mo¿liwe w ci¹gu kilku miesiêcy (...) Dla-
tego prosimy pilnie o wykonalne pod
wzglêdem administracyjnym zasady pla-
nowanej emerytury podstawowej” – cy-
tuje „FAZ”. 

DRV, bazuj¹c na doœwiadczeniach
zwi¹zanych z emerytur¹ dla matek (Müt-
terrente) czy emerytur¹ „Riester”, mówi
o przygotowaniach trwaj¹cych co naj-
mniej 2-3 lata. 

Techniczne rozwi¹zania dotycz¹ce
zautomatyzowanej wymiany danych miê-
dzy urzêdami skarbowymi a ubezpiecze-
niem emerytalnym w ogóle jeszcze nie
istniej¹. 

Problem to niskie płace
Nie s¹ to jedyne krytyczne g³osy. Nie-

zadowolone z projektu ustawy s¹ tak¿e
zwi¹zki zawodowe i organizacje spo³ecz-
ne. Ich zdaniem nowe przepisy niewiele
zmieni¹ w ubóstwie emerytów, bo Ÿró-
d³em problemu s¹ niskie p³ace. 

Niezadowoleni s¹ tak¿e pracodawcy,
którzy podkreœlaj¹, ¿e coraz wiêksze ob-

ci¹¿enia spadaj¹ na barki tych, którzy
obecnie p³ac¹ sk³adki emerytalne i po-
datki. 

Zatwierdzony przez rz¹d projekt usta-
wy musi jeszcze zostaæ uchwalony przez
Bundestag i Bundesrat. (kad)
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Emerytura podstawowa. Dla kogo i ile? 
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Roberta WideryFoto-portret

Bo¿ena Simeth, rocznik 1958 
– Studiowa³a ekonomiê, dyplom „Organi-
zacja i zarz¹dzanie“. Od 1984 roku z przer-
wami do 2015 r. prowadzi³a dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w kilku bran¿ach. Od 2000 ro-
ku za granic¹ na pó³wyspie w Hiszpanii,
na Wyspach Kanaryjskich i w Niemczech.
Obecnie na emeryturze, ale z wieloma cie-
kawymi projektami na przysz³oœæ. 

Odwa¿na, energiczna, ambitna. Pozy-
tywnie zakrêcona dusza artystyczna. Two-
rzy, maluje, projektuje wnêtrza, renowuje
stare meble. Kocha zwierzêta, muzykê
i taniec, najlepiej czuje siê w lesie i w to-
warzystwie ciekawych, weso³ych ludzi. 

Sama o sobie: Nie muszê byæ taka, jak
inni, przytakiwaæ, zgadzaæ siê, popieraæ.
£amiê normy i ogólnie przyjête zasady.
Nikogo i niczego siê nie bojê. Nie nale¿ê
do ¿adnego „klanu“. Broniê swojego pra-
wa do indywidualnosci. Jestem sob¹. 
Rozwijam pasje i zainteresowania. 
Piszê drug¹ ksi¹¿kê.

Jestem pani¹ w³asnego losu.
II''MM  CCRRAAZZYY,,  II''MM  LLUUCCKKYY..

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Czy to ostatni kieliszek? Plany na jutro? Pierwsza książka.

Kogo najbardziej kochasz? Kurczę, wino się kończy? Jak ładnie ci w tej sukni! Jedziesz autem, pamiętasz?
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Dosta³o siê Katarinie Barley, nie-
mieckiej prawniczce i wiceszefo-
wej Parlamentu Europejskiego
za komentarze dotycz¹ce aktual-
nej sytuacji w Polsce. Barley
oznajmi³a, ¿e szokuj¹ j¹ dzia³ania
polskiego rz¹du, które „niczym
nie ró¿ni¹ siê od dzia³añ w³adzy
komunistycznej”. Barley dosad-
nie zaakcentowa³a, ¿e ci¹g³e
twierdzenie „tylko ja mam racjê,
a ka¿dy, kto mnie krytykuje, jest
k³amc¹, zdrajc¹, przestêpc¹ i
musi byæ ukarany” to podejœcie
charakterystyczne dla w³adzy to-
talitarnej.

Sprawê wzi¹³ w swoje prawni-
cze rêce Patryk Jaki, eurodepu-
towany PiS, dawny wiceminister
sprawiedliwoœci i przyjaciel Zbi-
gniewa Ziobry: „Jako pose³ do
Parlamentu Europejskiego z
kraju, który przez ok. 50 lat znaj-
dowa³ siê pod okupacj¹ sowiec-
k¹, muszê stanowczo zaprotesto-
waæ. Z licznych badañ wynika, ¿e
totalitarne re¿imy komunistycz-
ne poch³onê³y przynajmniej kil-
kadziesi¹t milionów ofiar na ca-
³ym œwiecie. W Polsce po zakoñ-
czeniu II Wojny Œwiatowej komu-
nistyczni oprawcy mordowali i

brutalnie przeœladowali przeciw-
ników politycznych” – napisa³ Ja-
ki. Jego zdaniem „od Polaków
mo¿na siê jeszcze wiele na-
uczyæ”. – Zostawcie nas w spoko-
ju! – zaapelowa³.

Wda³ siê tak¿e w dyskusjê o re-
formie wymiaru sprawiedliwo-
œci. Wypomnia³ Barley opinie, ¿e
„sêdziowie maj¹ byæ karani dys-
cyplinarnie za stosowanie prawa
unijnego zamiast polskiego”.

– Ta opinia jest ciekawa, szcze-
gólnie w œwietle wyroku Nie-
mieckiego Trybuna³u w Karlsru-
he, który bada³ zgodnoœæ Trakta-
tu Lizboñskiego z ustaw¹ zasad-
nicz¹, jeszcze zanim Niemcy za-
koñczy³y proces ratyfikacji trak-
tatu. 30 czerwca 2009 r. sêdziowie
w Karlsruhe orzekli, ¿e nowy
unijny traktat jest zgodny z nie-
mieck¹ ustaw¹ zasadnicz¹, pod-
kreœlono jednak koniecznoœæ za-
chowania proporcji miêdzy kom-
petencjami instytucji UE oraz
pañstw cz³onkowskich. Trybuna³
zastrzeg³ sobie prawo do kontro-
lowania aktów prawnych Unii w
zakresie podzia³u kompetencji i
zasady subsydiarnoœci – argu-
mentowa³ Jaki. TK

Deutsche Post, ale i urzêdy pocz-
towe w innych krajach nie przyj-
muj¹ ju¿ paczek do Chin. Powo-
dem s¹ problemy z transportem
wywo³ene przez Covid-19. 

Deutsche Post nie przyjmuje
ju¿ paczek do Chin, Hongkongu i
Makao. Powodem s¹ problemy z
transportem, odpraw¹ celn¹ i do-
staw¹, do jakich dosz³o w zwi¹z-
ku z epidemi¹ nowego koronawi-
rusa – poinformowa³ niemiecki
koncern. Paczek do Chin nie
przyjmuj¹ te¿ urzêdy pocztowe w
innych krajach, m.in. w Belgii,
Szwecji, Hiszpanii, Danii, Grecji
czy USA. 

Inaczej jest w przypadku li-
stów. Jak podaje Deutsche Post,
przesy³ki listowe bêd¹ jeszcze
(do odwo³ania) przyjmowane i
sortowane. Koncern uprzedza

jednak, ¿e trzeba siê liczyæ ze
znacznymi opóŸnieniami. Winne
s¹ ograniczenia w ruchu miêdzy
Niemcami a Chinami, Hongkon-
giem i Makao. 

W prowincji Hubei, szczegól-
nie dotkniêtej zachorowaniami
na nowego koronawirusa, zawie-
szono m.in. odbiory, dostawy i
magazynowanie przesy³ek DHL,
poniewa¿ rz¹d prowincji zawiesi³
wszystkie komercyjne loty z i do
Wuhanu oraz zablokowa³ wszyst-
kie drogi dojazdowe do miasta. 

Wstrzymanie dostaw paczek
nie dotyczy przesy³ek do Tajwa-
nu – podkreœla Deutsche Post.
Zasadniczo nadal mo¿liwe s¹ te¿
ekspresowe przesy³ki do Chin,
choæ i w tym przypadku s¹ ogra-
niczenia, m.in. w prowincji Hu-
bei. (kad)

W kilku zdaniach
Patryk Jaki kontra Katarina Barley

DHL wstrzymał paczki do Chin

W Polsce wesz³a w ¿ycie „ustawa
kagañcowa”. Projekt nowelizacji
radykalnie rozszerza zakres odpo-
wiedzialnoœci dyscyplinarnej sê-
dziów, aby uniemo¿liwiæ im stoso-
wanie siê do wyroków Trybuna³
Sprawiedliwoœci Unii Europej-
skiej (TSUE) oraz S¹du Najwy¿-
szego (SN). To najpowa¿niejszy
atak na niezale¿noœæ s¹downictwa
od czasów PRL.

W 2019 r. Trybuna³ Sprawiedli-
woœci UE okreœli³ kryteria, wedle
których S¹d Najwy¿szy powinien
oceniæ, czy wolno uznaæ za nieza-
le¿ne: utworzon¹ przez PiS Izbê
Dyscyplinarn¹ S¹du Najwy¿sze-
go, a tak¿e upartyjnion¹ Krajow¹
Radê S¹downictwa. Dzia³aj¹c na
mocy tego wyroku S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, ¿e Krajowa Rada S¹-
downictwa nie jest organem bez-
stronnym i niezawis³ym, a Izba
Dyscyplinarna nie jest s¹dem w
rozumieniu prawa UE i krajowe-
go. PiS chc¹c zabezpieczyæ siê
przed skutkami wyroku TSUE,
wprowadzi³ „ustawê kagañcow¹”,
która dyscyplinuje sêdziów. Bêd¹
usuwani z urzêdu, jeœli zastosuj¹
prawo unijne. Zgodnie z noweliza-
cj¹, sêdzia odpowiada dyscypli-
narnie za „odmowê stosowania
przepisu ustawy, je¿eli jego nie-
zgodnoœci z Konstytucj¹ lub umo-
w¹ miêdzynarodow¹ nie stwier-
dzi³ Trybuna³ Konstytucyjny”.

Niektórzy sêdziowie zapowiada-
j¹ rezygnacjê z pe³nionych funkcji
w akcie niezgody na niszczenie
praworz¹dnoœci. Swoj¹ decyzjê
og³osi³ znany i szanowany w œrodo-
wisku prawniczym Stanis³aw Za-
b³ocki, sêdzia S¹du Najwy¿szego.

„S¹ chwile, w których trzeba po-
wiedzieæ: nie. S¹ momenty, w któ-
rych takie ‚nie’ musi wybrzmieæ,
równie¿ po to, aby o wolnych s¹-
dach pamiêtali wolni ludzie. Za-
tem mówiê nie. Nie przy³o¿ê rêki
do procedowania w oparciu o

ustawê, której rozwi¹zania uwa-
¿am za sprzeczne z przepisami
polskiej Konstytucji oraz z warto-
œciami uznawanymi za fundamen-
ty prawa unijnego. Dlatego prze-
chodzê w stan spoczynku w przed-
dzieñ wejœcia tej ustawy w ¿ycie" –
oœwiadczy³ Zab³ocki.

Wielu znakomitych sêdziów
mówi otwarcie o s³ownych groŸ-
bach kierowanych w ich stronê.

– Kiedyœ dwóch m³odzieñców
zasz³o mi drogê i zaczê³o mnie wy-
zywaæ. Gdyby w okolicy nie by³o
monitoringu, to pewnie dosta³bym
w twarz. Innym razem facet, obok
którego przechodzi³em, zatka³ nos
i powiedzia³ "ale œmierdzi". Takie
sytuacje zdarzaj¹ mi siê dwa, trzy
razy w tygodniu. Ktoœ na twitterze
napisa³, ¿e skoro w Gdañsku jest
aleja Adamowicza, to w Warsza-
wie mo¿e byæ ulica Tulei – relacjo-
nuje w rozmowie z Onet.pl sêdzia
Igor Tuleya, sêdzia S¹du Najwy¿-
szego.

Tymczasem Kancelaria Sejmu
opublikowa³a listy poparcia do
KRS. Znajduj¹ siê na niej nazwi-
ska ponad 360 sêdziów, którzy zde-
cydowali siê poprzeæ piêtnastu sê-
dziowskich kandydatów do nowej
Rady. Kandydaci popierali siê na-
wzajem. Ich podpisy pojawiaj¹ siê
na listach kolegów z Rady. Powta-
rzaj¹ siê te¿ nazwiska sêdziów de-
legowanych do Ministerstwa
Sprawiedliwoœci oraz prezesów
lub wiceprezesów s¹dów, którzy
objêli stanowiska z woli Zbigniewa
Ziobry. 

– ZnaleŸliœmy siê w takiej chwi-
li, gdzie bardzo wp³ywowa grupa
sêdziów w obronie w³asnych par-
tykularnych interesów wypowie-
dzia³a pos³uszeñstwo ustawom i
konstytucji polskiego pañstwa.
Szukaj¹ wsparcia w totalnej opo-
zycji, ale co gorsza, szukaj¹ te¿
wsparcia za granic¹. Za zak³adni-
ków zdecydowa³a siê wzi¹æ milio-

ny Polaków, stwarzaj¹c stan za-
gro¿enia anarchi¹ i chaosem pol-
skich s¹dów – grzmia³ w lutym
podczas konwencji swojej partii
Zbigniew Ziobro.

"My ze swej drogi nie zejdziemy.
Dalej bêdziemy reformowaæ wy-
miar sprawiedliwoœci, bo tego po-
trzebuje Rzeczpospolita i jej oby-
watele. Nie ugniemy siê pod naci-
skami ani wewnêtrznymi, ani ze-
wnêtrznymi" – napisa³ do uczest-
ników konwencji Jaros³aw Ka-
czyñski.

Podczas spotkania z wiceprze-
wodnicz¹c¹ Komisji Europejskiej
Ver¹ Jourow¹ minister sprawie-
dliwoœci Zbigniew Ziobro zapropo-
nowa³ „kompromis“: system wy-
boru sêdziów w Polsce móg³by byæ
taki, jak w Niemczech. Ziobro chy-
ba udaje, ¿e nie wie, jak wa¿ny jest
aspekt wybierania niemieckich
sêdziów i nie zdaje sobie sprawy
ze znaczenia œrodowiska sêdziow-
skiego w tej procedurze. Przecie¿
dla przeg³osowania poszczegól-
nych kandydatów do Federalnego
Trybuna³u Konstytucyjnego ko-
nieczne jest poszukiwanie porozu-
mienia miêdzy partiami politycz-
nymi.

Wys³uchanie stron w sprawie
wniosku Komisji Europejskiej
o tymczasowe zawieszenie dzia-
³alnoœci Izby Dyscyplinarnej pol-
skiego S¹du Najwy¿szego odbê-
dzie siê 9 marca br. przed Wielk¹
Izb¹ Trybuna³u Sprawiedliwoœci
UE. Polsce grozi kara nawet 2 mln
euro dziennie, jeœli „nie zamrozi”
dzia³ania Izby Dyscyplinarnej S¹-
du Najwy¿szego.

– Liczê na to, ¿e TSUE w spra-
wie legalnoœci powo³ania i dzia³a-
nia KRS wyda wyrok zgodny z
unijnym prawem. Unia ma obo-
wi¹zek szanowaæ ró¿norodne sys-
temy i tradycje prawne poszcze-
gólnych pañstw – powiedzia³ pre-
mier Mateusz Morawiecki. TK

Polscy sêdziowie ju¿ w kagañcach

Prawie 2 miliony zapytañ o dane
polskich kierowców, którzy prze-
kroczyli dozwolon¹ prêdkoœæ na
terenie Unii Europejskiej, wp³ynê-
³y do Krajowego Punktu Kontakto-
wego – poda³o Ministerstwo Cy-
fryzacji.

Ministerstwo zaprezentowa³o
raport nt. przestêpstw i wykro-
czeñ drogowych pope³nianych

przez Polaków na obszarze UE.
Z opracowania wynika, ¿e drama-
tycznie wzros³a liczba polskich
kierowców, którzy dopuœcili siê
czynów zabronionych za granic¹. 

Gdy w Polsce fotoradar zrobi
zdjêcie kierowcy z Niemiec, s³u¿-
by RP wysy³aj¹ do tamtejszych za-
pytanie. Otrzymuj¹ dane kierow-
cy, dziêki czemu mog¹ go ukaraæ
mandatem. W drug¹ stronê dzia³a

to tak samo. Piraci nie s¹ wiêc ju¿
bezpieczni po miniêciu granicy.

W porównaniu z 2018 r. sytuacja
pogorszy³a siê dramatycznie. Wte-
dy Polacy za granic¹ otrzymali 1,5
mln mandatów, w 2017 r. nieca³y
milion. Polacy najczêœciej ³ami¹
przepisy ruchu drogowego w
Niemczech i w Austrii. W 2019 r.
milion przekroczeñ prêdkoœci
przez polskich kierowców zareje-
strowano w Niemczech, o ponad
325 tys. wiêcej nie¿ w 2018 r. TK

Rekordowa liczba zagranicznych mandatów drogowych
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17 lutego na ratuszu Oberhausen
powiewa³a bia³o-czerwona flaga.
Wiceprezydent miasta Maciej
Gramatyka i nadburmistrz Daniel
Schranz podpisali umowê o part-
nerstwie miast miêdzy Oberhau-
sen i Tychami. Konsulat RP w Ko-
lonii reprezentowa³ konsul gene-
ralny Jakub Wawrzyniak.

Tychy s¹ ju¿ szóstym miastem
partnerskim Oberhausen. Wspó³-
praca ma siê skoncentrowaæ w za-
kresie kultury, edukacji i sportu.
W przysz³oœci tak¿e w sferze go-
spodarczej.

Nadburmistrz Daniel Schranz
przypomnia³ o Polakach, którzy
przybywali do Zag³êbia Ruhry od
1870 r., umo¿liwiaj¹c rozkwit gór-
nictwa i przemys³u ciê¿kiego.
„Stali siê czêœci¹ naszej wspólnej
to¿samoœci” – zaakcentowa³.
Przypomnia³ te¿, ¿e do niemiecko-
polskiej historii nale¿y te¿ napaœæ
Wehrmachtu na Polskê 1 wrze-
œnia 1939 r., jak równie¿ wzniesio-
ny zaledwie parê kilometrów od

Tychów obóz zag³ady Auschwitz
oraz miliony zamordowanych,
przede wszystkim ¯ydów.

Wiceprezydent Maciej Grama-
tyka, zastêpuj¹cy chorego prezy-
denta Tychów Andrzeja Dziubê,
przypomnia³, ¿e zarówno Ober-
hausen jak i Tychy s¹ naznaczone
przez górnictwo i przemys³ ciê¿ki.
Obecnie obydwa miasta stoj¹
przed nowymi wyzwaniami. „Naj-
wa¿niejszym zasobem s¹ ludzie”.
To o nich chodzi te¿, gdy myœlimy
o znaczeniu wspólnej Europy.
„Wa¿ne jest respektowanie praw
obywatelskich. Wspólna Europa
jest dla mnie wartoœci¹ nadrzêd-
n¹. Z odwag¹ spogl¹dam w przy-
sz³oœæ”.

Wieczorem wszystcy spotkali
siê na uroczystej kolacji w restau-
racji „Gdañska”. Jej w³aœciciel
Czes³aw Go³êbiewski wrêczy³ Ma-
ciejowi Gramatyce pami¹tkow¹
statuetkê „Neptuna”. (RW,
www.Oberhausen.de)

Partnerstwo Oberhausen–Tychy

8 lutego wydawcy magazynu „Hal-
lo Polonia“ z Edewecht (60 km na
zachód od Bremen) po raz trzeci
zorganizowali wyjazd do Willingen
na Puchar Œwiata w skokach nar-
ciarskich, aby na miejscu liczn¹
grup¹ kibicowaæ polskim skocz-
kom. 

Tegoroczny wyjazd przeszed³
najœmielsze oczekiwania, bowiem

zg³osi³o siê prawie 500 osób. Auto-
kary wyje¿d¿a³y z Oldenburga,
Bremen, Osnabrück, Hamburga i
Hanoweru. 

Kibicowali skutecznie: Kamil
Stoch zdobywaj¹c 3. miejsce w
skokach indywidualnych. 

Atmosfera podczas skoków by³a
jak zawsze wspania³a, a Polonia
dopingowa³a z ca³ych si³. (lp, fb)

500 Polonusów kibicowa³o
Kamilowi Stochowi w Willingen

Wiceprezydent Tychów Maciej Gramatyka i nadburmistrz Oberhausen
Daniel Schranz zdj. Stadt Oberhausen

Nie ka¿dy rodzi siê jako wspania-
³y mówca i lider, jednak zdaniem
cz³onków klubów Toastmasters
ka¿dy mo¿e nim zostaæ. Wystar-
czy tylko chcieæ podj¹æ pracê nad
sob¹. W styczniu w Essen po-
wsta³ pierwszy polskojêzyczny
Klub Toastmasters w Niem-
czech. Pomys³odawc¹ jest Da-
riusz Tetelewski z najnowszej
polskiej fali emigracji. Przez ja-
kiœ czas jeŸdzi³ na spotkania nie-
mieckiego Toastmasters do
Dortmundu. Jednak problemy jê-
zykowe sprawi³y, ¿e postanowi³
stworzyæ coœ podobnego dla Po-
lonii z NRW.

Idea klubów Toastmasters po-
wsta³a w 1924 roku w Kalifornii.
Ralph C. Smedley widzia³ potrze-
bê stworzenia miejsca s³u¿¹cego
do æwiczenia umiejêtnoœci pu-
blicznego przemawiania. Aby
utrzymaæ luz i towarzyski cha-
rakter organizacji, nada³ jej na-
zwê Toastmasters, od osoby, któ-
ra podczas uroczystoœci pierw-
sza przemawia, wznosi toast oraz
przedstawia wa¿nych goœci i pre-
legentów. Obecnie na ca³ym
œwiecie dzia³a prawie 16 tysiêcy
klubów w 140 krajach, a cz³onków
jest ³¹cznie ponad 345 tysiêcy.

Zadaniem klubu jest pomoc lu-
dziom w doskonalaniu sztuki pu-
blicznego przemawiania. Kluby
realizuj¹ dwutorowy program ko-
munikacji oraz przywództwa.

Spotkania klubów odbywaj¹
siê zazwyczaj raz w tygodniu.
Ka¿de spotkanie ma swoj¹ struk-
turê i program. Uczestnicy reali-
zuj¹ role i zadania. Na pierw-
szym miejscu jest Toastmaster
Wieczoru, który zapowiada mów-
ców oraz pilnuje porz¹dku. Zg³o-
szone wczeœniej osoby przema-

wiaj¹. Inne pilnuj¹ czasu, p³ynno-
œci wypowiedzi, gestykulacji i mi-
miki. Ka¿de przemówienie jest
oceniane pod k¹tem p³ynnoœci
wymowy, dotrzymania ram cza-
sowych, mowy cia³a, bogactwa
s³ownictwa. Aby zostaæ Kompe-
tentnym Mówc¹, nale¿y wyg³osiæ
minimum 10 przemówieñ.

W Essen swój debiut mia³ po-
mys³odawca polskojêzycznego
klubu Dariusz Tetelewski.

– Powinienem lepiej siê do mo-
jego przemówienia przygotowaæ.
Niestety tym wyst¹pieniem po-
kaza³em, jak stres mo¿e odebraæ
mowê. Sporo dzia³am wœród pol-
skiej spo³ecznoœci w Niemczech.
Biorê udzia³ w spotkaniach biz-
nesowych, dzia³am w Wielkiej Or-

kiestrze Œwi¹tecznej Pomocy
oraz w mediach spo³ecznoœcio-
wych. Wiem, jak wa¿na jest umie-
jêtnoœæ komunikacji i poprawnej
wymowy. Mo¿na æwiczyæ w domu
przed lustrem, ale ono nie doko-
na oceny. Potrzebni s¹ do tego lu-
dzie, którzy maj¹ podobmy cel.

Ewaluatorem Dariusza by³
Maciej Kowalski, który przez
d³u¿szy czas uczêszcza³ na takie
spotkania w Toruniu. 

Drugim mówc¹ wieczoru by³
Tobias Zwadlo, który nale¿y do
niemieckiego klubu Toastma-
sters, poniewa¿ lepiej pos³uguje
siê jêzykiem niemieckim. Prze-
mawianie po polsku by³o dla nie-
go premier¹. Jego mowa pt. „Jak
rozpêta³em karierê Toastmaster-
sk¹?“ przyjêta zosta³a burz¹
oklasków. Trzeci¹ mowê, w jêzy-
ku niemieckim, wyg³osi³a Katha-
rina Banczyk. Toastmasterem
wieczoru by³a Bo¿ena Banczyk,
która wraz z mê¿em od wielu lat
bierze udzia³ w spotkaniach klu-
bowych w Dortmundzie.

Tostmasters Polski Ruhrpott
zaprasza wszystkich, którzy pra-
gn¹ nauczyæ siê wystêpowaæ pu-
blicznie, wyra¿aæ w sposób nie-
banalny na forum, byæ liderem i
prowadziæ spotkania, debaty i
dyskusje, a przede wszystkim
opanowaæ tremê i stres zwi¹zany
z publiczn¹ prezentacj¹. Zdoby-
cie tych umiejêtnoœci przek³ada
siê na lepsze relacje z rodzin¹,
przyjació³mi czy klientami. 

O spotkaniach informowaæ bê-
dziemy w Kalendarzu imprez. 

Leonard Paszek
zdj. Toastmasters

Aby mowa z³otem by³a
Pierwszy polskojêzyczny 
Klub Toastmasters w Niemczech

Toastmasters Polski Ruhrpott

Toastmasterka wieczoru: Bożena
Banczyk
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O tym siê mówi

To bêdzie wyj¹tkowy rok dla
Mniejszoœci Niemieckiej w Pol-
sce. 30-lecia istnienia obchodziæ
bêdzie kilka organizacji mniej-
szoœciowych. Dwie najwiêksze z
nich, te dzia³aj¹ce w dwóch gór-
noœl¹skich województwach, ju¿
swoje ca³oroczne obchody rozpo-
czê³y: Towarzystwo Spo³eczno-
Kulturalne Niemców (TSKN)
oraz Zwi¹zek Niemieckich Sto-
warzyszeñ Spo³eczno-Kultural-
nych w Polsce.

Wspólna deklaracja kanclerza
Niemiec Helmuta Kohla i pol-
skiego premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego z 14 listopada 1989 r.
mówi w punkcie 45 o zachowaniu
i rozwoju to¿samoœci kulturalnej
osób i grup ludnoœci niemieckie-
go pochodzenia. W Ministerstwie
Kultury i Sztuki w Warszawie za-
³o¿ono Biuro ds. Mniejszoœci Na-
rodowych. Pojawi³a siê tym sa-
mym mo¿liwoœæ powstania sto-
warzyszeñ niemieckich w Pol-
sce. Ju¿ w styczniu 1990 r. zareje-
strowano na Œl¹sku pierwsze
niemieckie organizacje mniej-
szoœciowe w Gliwicach i w Opolu.

– Pamiêtam, ¿e w³aœnie wtedy,
na prze³omie lat 1989/90, podno-
si³y siê g³osy oburzenia, ¿e to nie-
mo¿liwe i koniunkturalne, jeœli
po kilkudziesiêciu latach na tere-
nie, gdzie ¿adnych Niemców nie
by³o, powstaj¹ organizacje z set-
kami tysiêcy Niemców. Dlatego
zw³aszcza w roku jubileuszowym
nale¿y podkreœlaæ z ca³¹ moc¹,
¿e trzydzieœci lat temu dyskrymi-
nowani i uciœnieni kulturowo i jê-
zykowo Niemcy, którym jeszcze
w latach osiemdziesi¹tych za-
równo Koœció³ ustami prymasa
Glempa, jak i pañstwo ustami
gen. Jaruzelskiego odmawia³y
uznania, udowodnili swoje trwa-
nie na Œl¹sku, na Pomorzu czy w
Prusach Wschodnich. Nale¿y
dziœ uczciæ wszystkich, którzy za
to, ¿e s¹ Niemcami, cierpieli, ale
przede wszystkim tych, którzy za
podtrzymywanie jêzyka, kultury
niemieckiej w sobie i spo³eczno-
œci niemieckiej p³acili bardzo wy-
sok¹ cenê. System narodowej
dyskryminacji powi¹zany z tota-
litaryzmem kontroluj¹cym ca³e
spo³eczeñstwo zadba³ o to, by
swoje ofiary skazaæ na niepa-
miêæ. Dlatego tak wa¿ne jest, by
powo³ane z inicjatywy VdG do ¿y-
cia instytucje mog³y faktycznie
dzia³aæ. Myœlê o Centrum Doku-
mentacyjno-Wystawienniczym
Mniejszoœci Niemieckiej, które
powstanie w Opolu, ale przede
wszystkim o ju¿ dzia³aj¹cym
Centrum Badawczym Mniejszo-
œci Niemieckiej. Dziêki pracy te-
go zespo³u powsta³y ju¿ dwie mo-

nografie naukowe, z których jed-
na zajmuje siê stosunkiem pol-
skich w³adz w latach 1945–1989
do ludnoœci niemieckiej na Gór-
nym Œl¹sku, a druga na Dolnym
Œl¹sku, Pomorzu i Prusach
Wschodnich. Lektura tych ksi¹-
¿ek prowadzi nas do grup i kon-
kretnych ludzi, którzy za swój
opór wobec polonizacji, za swój
negatywny stosunek do zmiany
granic, za próby tworzenia sto-
warzyszeñ niemieckich p³acili w
latach piêædziesi¹tych najwy¿sz¹
cenê wieloletniego wiêzienia, a
nawet œmierci – wspomina w ko-
mentarzu Bernard Gaida, polski
samorz¹dowiec, przedsiêbiorca i
dzia³acz mniejszoœci niemieckiej
w RP, od 2009 r. przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Niemieckich Stowarzy-
szeñ Spo³eczno-Kulturalnych
w Polsce. 

Centrum Dokumentacyjno-
Wystawiennicze Mniejszoœci
Niemieckiej bêdzie mieœci³o siê
w Opolu przy ulicy Szpitalnej.
Obiekt na ten cel ju¿ kupiono. Na
remont i adaptacjê budynku
mniejszoœæ dostanie 800 tysiêcy
euro z bud¿etu Niemiec.  

– Trwaj¹ prace projektowe,
aby docelowo tam mog³a po-
wstaæ zarówno wystawa sta³a,
jak i miejsce na wystawy czaso-
we. Równie¿ myœlimy o tym, ¿e-
by to by³o miejsce ¿ywe na spo-
tkania równie¿ z mieszkañcami
Opola, mieszkañcami wojewódz-
twa. Bêdzie tam przybli¿ana hi-
storia mniejszoœci niemieckiej
w Polsce, która, wbrew pozorom,
w³aœciwie nigdzie dzisiaj nie jest
opowiedziana. Poza ma³ymi wy-
stawami czy publikacjami nie ma
ani w Niemczech, ani w Polsce
wystawy dotycz¹cej Niemców,
którzy zostali w Polsce po 1945
roku – powiedzia³ Rafa³ Bartek,
przewodnicz¹cy TSKN. – Otwar-
cie zaplanowano na po³o-
wê 2021 r. TK

30 lat Mniejszości Niemieckiej i nowe plany

– Historia mniejszości niemieckiej
nigdzie nie jest dzisiaj opowie-
dziana – mówi Rafał Bartek, prze-
wodniczący TSKN. zdj. twitter

Na powierzchniê wyjecha³y
ostatnie dwa wózki z wêglem.
Piekary po¿egna³y siê z górnic-
twem. Smutnemu wydarzeniu 31
grudnia br. przygl¹dali siê pra-
cownicy zak³adu, przedstawiciele
kierownictwa kopalni i spó³ki Wê-
glokoks Kraj, a tak¿e dziennika-
rze.

– To historyczny moment, któ-
ry nale¿a³o w ten sposób zaak-
centowaæ, aby godnie po¿egnaæ
¿ywicielkê wielu pokoleñ miesz-
kañców Piekar i okolicznych
miast. Chcia³bym, abyœmy ten
dzisiejszy dzieñ nie traktowali ja-
ko smuty. Powinniœmy raczej
podsumowaæ okres dzia³alnoœci
tego zak³adu, jako dobrze spe³-
niony obowi¹zek, kawa³ dobrze
wykonanej pracy. Musimy z pod-
niesion¹ g³ow¹ spojrzeæ w przy-
sz³oœæ. ¯eby wszystkie kopalnie
mog³y doczekaæ takiego momen-
tu, ¿e skoñczy siê z³o¿e i dzia³al-
noœæ zostanie zakoñczona – mó-
wi³, nie kryj¹c wzruszenia, Grze-
gorz Wac³awek, prezes zarz¹du
Wêglokoksu Kraj.

– Za nami bardzo smutna uro-
czystoœæ, bo pewna epoka dobie-
g³a ju¿ koñca. Sama pochodzê z
górniczej rodziny i czujê wielki
¿al, ¿e ¿egnamy siê z kopalni¹.
Chcia³abym podziêkowaæ pra-
cownikom, dyrekcji kopalni, ca³e-
mu zarz¹dowi spó³ki Wêglokoks
Kraj za lata ciê¿kiej pracy. A tym
wszystkim, którzy bêd¹ kontynu-
owaæ pracê, ¿yczê aby odnaleŸli
siê w nowym œrodowisku i opty-

mistycznie spojrzeli w przysz³oœæ
– powiedzia³a S³awa Umiñska-
Duraj, prezydent Piekar Œl¹-
skich.

Na powierzchniê wyjecha³y
dwa wózki wype³nione wêglem z
tablic¹ zawieraj¹c¹ krótki opis
historii funkcjonowania kopalni.
Z klatki wyprowadzili je sztygar
Oddzia³u Szybowego £ukasz Ch-
romik oraz Eugeniusz Szymura,
którym akurat przypad³a s³u¿ba
na porannej zmianie.

– To bardzo wa¿ne wydarze-
nie. Pprzyznam, ¿e ³ezka krêci
siê w oku. Przepracowa³em w
tym zak³adzie 28 lat. Mam wnuki

i pewnie im opowiem o tym, co
dziœ prze¿y³em, o mojej pracy w
kopalni – zwierzy³ siê Eugeniusz
Szymura dziennikarzowi portalu
nettg.pl.

Byli te¿ tacy pracownicy kopal-
ni, którzy w ostatniej chwili zre-
zygnowali z udzia³u w ceremonii.

– Nie lubiê pogrzebów. ¯al mi
tej kopalni, ca³e ¿ycie tu spêdzi-
³am – przyzna³a pracownica jed-
nego z dzia³ów chc¹c zachowaæ
anonimowoœæ. 

Przypomnijmy, ¿e piekarski
zak³ad górniczy, dawniej kopal-
nia Julian, funkcjonowa³a w su-
mie niewiele ponad 65 lat. TK

Ostatnia tona wêgla z Piekar

zdj. KAJ

Idzie kryzys, wiêc pora na pod-
wy¿ki. W polskiej rzeczywistoœci
górniczej od lat nic siê nie zmie-
nia. Po niespe³na piêciu latach
wielkiej wêglowej hossy polskie
górnictwo na powrót pogr¹¿a siê
w kryzysie. Rosn¹ zwa³y wêgla, a
górnicy ¿¹daj¹ nie tylko gwaran-
cji utrzymania wydobycia, ale te¿
sowitych podwy¿ek i ogranicze-
nia importu surowca z Rosji.
Gro¿¹ strajkiem i blokuj¹ tory. 

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê pod-
wy¿ki p³ac o 12 proc., pomimo ¿e
w styczniu górnikom wyp³acono
trzynastki, a w lutym czternastki.

„P³ace w Polskiej Grupie Gór-
niczej s¹ o po³owê wy¿sze ni¿
przeciêtnie w regionie. PGG jest
otwarta na kontynuowanie roz-
mów o podwy¿kach i gotowa
przekazaæ dodatkowe pieni¹dze
na wynagrodzenia wtedy, gdy ta-
kie œrodki pojawi¹ siê, zostan¹
wypracowane" – brzmi stanowi-
sko zarz¹du spó³ki.

– Polska Grupa Górnicza w la-
tach 2017-2019 przeznaczy³a na
wynagrodzenia i œwiadczenia dla
pracowników 1,1 mld z³ wiêcej

ni¿ planowano przy tworzeniu
PGG – t³umaczy rzecznik PGG
Tomasz G³ogowski i podkreœla,
¿e wobec widma spowolnienia
gospodarczego realizacja kolej-
nych ¿¹dañ p³acowych roz³o¿y³a-
by firmê na ³opatki.

W ubieg³ym roku polskie ko-
palnie wydoby³y ponad 61,6 mln
ton wêgla kamiennego – ok. 1,8
mln ton mniej ni¿ rok wczeœniej.
Sprzeda¿ wêgla spad³a rok do ro-
ku o 4,1 mln ton. W koñcu grud-
nia 2019 r. stan zapasów wêgla
wynosi³ ponad 5,2 mln ton, wobec
niespe³na 2,4 mln ton rok wcze-
œniej oraz prawie 1,7 mln ton w
koñcu grudnia 2017 r.

– Boli was, ¿e ruski wêgiel jest
sprowadzany, a na podwy¿ki dla
polskich górników nie ma? I to,
¿e zaraz bêd¹ zamykaæ polskie
kopalnie? Boli?! – pytali w komu-
nikacie zwi¹zkowcy, odpowiada-
j¹c na z³owrogie komentarze
skierowane pod ich adresem. Za
wszystko obwinili rz¹d.

Wczeœniej wysypali wêgiel w
biurze poselskim Mateusza Mo-
rawieckiego. 

Od wicepremiera Sasina do-
wiedzieli siê jednak, ¿e nie spo-
sób ograniczyæ importu wêgla z
Rosji, gdy¿ prywatni przedsiê-
biorcy maj¹ woln¹ rêkê.

– Szacujê, ¿e straciliœmy ok.
10 mln ton, które mog³yby zo-
staæ sprzedane z polskich ko-
palñ, a nie zosta³y – powiedzia³
Bogus³aw Ziêtek ze zwi¹zku za-
wodowego "Sierpieñ "80".

Od stycznia do listopada 2019
r. bran¿a wêglowa w Polsce za-
notowa³a ³¹czn¹ stratê rzêdzu
niemal pó³ miliarda z³otych –
poda³a „Rzeczpospolita”. We-
d³ug dziennika problemy do-
tknê³y firm Tauron Wydobycie,
Polska Grupa Górnicza oraz
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa.

Ziêtek nie ma w¹tpliwoœci,
czyja to wina: „Polski górnik
drogo produkuje wêgiel, bo
utrzymuje legiony nieudaczni-
ków i z³odziei”! – napisa³ zwi¹z-
kowiec dodaj¹c, ¿e wobec ta-
kiego stanu rzeczy jest bezrad-
ny. TK

Górnicy chc¹ podwy¿ek
i zakazu importu z Rosji
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Tanie książki:  sklep.de

Ksiêgarnia

Antoni Macierewicz.
Biografia nieautoryzowana 
– A. Gielewska,
M. Dzierżanowski

Fakty ciekawsze 
niż tajemnice

Jarosław Kaczyński zawładnął Pol-
ską, zaś Antoni Macierewicz za-
władnął prezesem Prawa i Spra-
wiedliwości. Ten wyrachowany
polityczny gracz decyduje o tym,
w co wierzą Polacy.

Oto pierwsza biografia najbar-
dziej kontrowersyjnego polskiego
polityka. Autorzy prześwietlają ży-
ciorys byłego ministra w oparciu
o teczki IPN, nieznane archiwa,
depesze amerykańskiej ambasady,
ale przede wszystkim na podsta-
wie rozmów z ponad setką osób,
które poznały go na różnych eta-
pach działalności.

Książka odsłania jego drama-
tyczne losy – od samobójczej
śmierci ojca, przez pobyt w domu
dziecka i studenckie uczucie do
kobiety, przez którą trafił do wię-
zienia. Ujawnia historię, o których
sam bohater dotąd milczał – jego
dwuznaczną postawę w kontak-
tach z SB w marcu 1968 r., praw-
dziwe okoliczności „ucieczki” z in-
ternowania czy list napisany w la-
tach 80. do gen. Czesława Kisz-
czaka. Pokazuje polityka, który
ścigał i ujawniał agentów, a jedno-
cześnie sparaliżował akcję polskie-
go kontrwywiadu wobec prawdzi-
wego szpiega GRU. 

Antoni Macierewicz wierzy, że
jest na celowniku rosyjskich służb.
W 1992 ktoś przedstawia mu na-
wet jego sobowtóra, dlatego nie-
ustannie obawia się zamachu. Mi-
nistra owładniętego obsesją na
punkcie spisków chronią jedno-
cześnie funkcjonariusze UOP-u i
komandosi GROM-u. Macierewicz
nie ufa nikomu. Służby nie wiedzą,
że wspólnie pilnują jednego czło-
wieka. Dwa razy niemal dochodzi
do strzelaniny.

Zobacz, jak wiele twarzy ukrywa
Antoni Macierewicz. Nieautoryzo-
wana biografia jednego z najważ-
niejszych polityków prawicy po-
szukuje odpowiedzi na pytania –
w co sam wierzy i czego boi się
Macierewicz? I dlaczego tym stra-
chem zaraża naród?

Kto wygra wybory prezydenckie?
Andrzej Duda mo¿e mieæ proble-
my. Szymon Ho³ownia nie jest
bez szans. Wiele œrodowisk kato-
lickich, a nawet sami duchowni
wskazuj¹, ¿e zag³osuj¹ w³aœnie
na niego. A mo¿e g³ow¹ pañstwa
zostanie kandydat ojca Tadeusza
Rydzyka, prof. Miros³aw Piotrow-
ski? To podobno czarny koñ pre-
zydenckiej elekcji.

Czym bli¿ej do wyborów, tym
bardziej zmienia siê Andrzej Du-
da. W rozmowie z tygodnikiem
„Wprost” prezydent stwierdzi³, ¿e
jeœli na jego biurko trafi³aby usta-
wa o zwi¹zkach partnerskich, to
zastanowi³by siê nad jej podpisa-
niem. Zapomnia³ jednak o s³o-
wach Jaros³awa Kaczyñskiego:
„Nie zgadzamy siê na takie eks-
perymenty jak zwi¹zki partner-
skie. W wielu krajach na Zacho-
dzie s¹ legalne zwi¹zki partner-
skie. Natomiast w Polsce na
szczêœcie jest zapora i ona siê na-
zywa PiS”.

Duda rozpocz¹³ kampaniê wy-
borcz¹ 15 lutego od konwencji
PiS. Mówi³ d³ugo i o niczym. Ra-
czej nie ma wyraŸnej wizji prezy-
dentury na kolejnych 5 lat. Za to
Jaros³aw Kaczyñski nie szczêdzi³
pochwa³ pod jego adresem. Mó-
wi³, ¿e po zwyciêstwie w wybo-
rach prezydenckich w 2015 r. nie
by³o "¿adnego miodowego mie-
si¹ca".

– Od razu walka, bardzo trud-
na walka z tymi, którzy bezczel-
nie ³amali konstytucjê i perfidnie
wmawiali innym, ¿e to my j¹ ³a-
miemy – t³umaczy³ Kaczyñski.

Konwencja dowiod³a, jak silnie
Duda powi¹zany jest z PiS. Ta
identyfikacja – zdaniem eksper-
tów – zaczyna obracaæ siê prze-
ciw niemu. Duda staje siê zak³ad-
nikiem polityki swej dawnej par-
tii i p³aci za cudze b³êdy, chocia¿-
by pos³anki Lichockiej, której
s³ynny „fuck” skierowany w stro-
nê opozycji kosztowa³ ju¿ partiê
Kaczyñskiego i przy okazji same-

go Dudê spadek notowañ o kilka
oczek w dó³.

Duda mo¿e mieæ problemy z
reelekcj¹. Jest Szymon Ho³ow-
nia, któremu mocno roœnie po-
parcie. Ojciec Adam Szustak, do-
minikanin i bloger, w swoim pro-
gramie na youtubowym kanale
„Langusta na palmie” przyzna³,
¿e w tym roku po raz pierwszy
pójdzie na wybory i zag³osuje
w³aœnie na Szymona Ho³owniê,
mimo ¿e ten g³osi potrzebê przy-
jaznego rozdzia³u Koœcio³a od
pañstwa. W³adze koœcielne naka-
za³y ksiêdzu odszczekaæ te s³owa,
co zreszt¹ zrobi³, ale fama posz³a
w œwiat.

Jacek Cichocki, Micha³ Kobo-
sko, Olga Adamkiewicz, Agniesz-
ka Buczyñska i Stanis³aw Zakro-
czymski – to najwa¿niejsze osoby
z przedstawionego sztabu wybor-
czego Szymona Ho³owni. Na ra-
zie kampania prezydencka nie
idzie Ho³owni zbyt dobrze. Zaczê-
³a siê lekk¹ wpadk¹, czyli spotem
telewizyjnym, na którym wypo-
wiada on zdanie: „Bêdziemy wal-
czyæ o ka¿de drzewo, nie tylko
o jedno“. W kadrze zaœ pojawia
siê brzoza, a potem papierowy
samolocik. Spot zosta³ szeroko
skrytykowany przez polityków
ró¿nych partii i publicystów.

Spotkania z wyborcami Ma³go-
rzaty Kidawy-B³oñskiej nie maj¹
wyrazu. Zapytana, czy popiera
ruchy LGBT, odpowiedzia³a: „Ja

niczego nie popieram”. Na pyta-
nie, co zrobiæ, jak dwóch mê¿-
czyzn chce mieæ dziecko, odburk-
nê³a: „Facet z facetem nie mo¿e
mieæ dziecka! Po co zadaje pan
takie pytanie?”

Ojciec Tadeusz Rydzyk zg³osi³
kandydata prof. Miros³awa Pio-
trowskiego, co oznacza, ¿e odci¹³
siê od Andrzeja Dudy i nie zamie-
rza go poprzeæ. A jeszcze w ze-
sz³ym roku mówi³: „Bêdê g³oso-
wa³ na prezydenta Andrzeja Du-
dê, nie mam ju¿ w¹tpliwoœci”. 

Prof. Miros³aw Piotrowski jest
bardzo dobrze znany widzom te-
lewizji Trwam i s³uchaczom Ra-
dia Maryja. Urodzi³ siê w 1966 r.
w Zielonej Górze, z wykszta³ce-
nia jest historykiem, profesorem
KUL, tak¿e wyk³adowc¹ Wy¿szej
Szko³y Kultury Spo³ecznej i Me-
dialnej w Toruniu, której pomy-
s³odawc¹ by³ ojciec Rydzyk. Jest
te¿ felietonist¹ "Naszego Dzien-
nika". Goœci³ te¿ na pielgrzym-
kach Rodziny Radia Maryja. Pio-
trowski by³ te¿ przez kilka kaden-
cji europos³em.

Rydzyk widzi w nim czarnego
konia wyborów i wzywa³ na ³a-
mach "Naszego Dziennika" o
uczestnictwo w krucjacie modli-
tewnej:

– Wa¿ne jest, aby wybraæ na
prezydenta cz³owieka, który jest
dobrym Polakiem i katolikiem,
który bêdzie godnym reprezen-
tantem katolickiej Polski. TK

„Edukacja seksualna powinna byæ
ca³kowicie zakazana, a masturba-
cja jest niezgodna z konstytucj¹” –
twierdzi Barbara Nowak, ma³opol-
ska kurator oœwiaty. Zas³ynê³a ju¿
z homofobicznych wyst¹pieñ, ata-
kowa³a ¯ydów i opowiada³a o tym,
jak wielkim zagro¿eniem dla pol-
skiej racji stanu jest islam. 

Wszystko zaczê³o siê od tego,
¿e gdañska radna Joanna Cabaj
(PiS) udostêpni³a na Twitterze
fragment broszury programu
edukacyjnego „Zdrovve Love”,
który Gdañsk zamierza samo-
dzielnie finansowaæ. Znajdowa³a
siê tam informacja o masturbacji
jako sposobie roz³adowania na-
piêcia seksualnego, które poja-
wia siê w okresie dojrzewania.

Nowak go zacytowa³a: „Ma-
sturbuje siê wiêkszoœæ ludzi, ko-
biet i mê¿czyzn. Masturbacja to
jeden z normalnych i zdrowych
przejawów seksualnoœci, zarów-
no samodzielnie, jak w relacji”.
Zamieœci³a te¿ swój komentarz:
„Œrodowiska LGBT wiedz¹ do-
skonale, ¿e ich programy s¹ nie-
zgodne z podstawami programo-
wymi w szko³ach i z prawem pol-
skim. Ukrywaj¹ ideologiczne
genderowe treœci pod has³ami
programów prozdrowotnych.
K³ami¹, oszukuj¹ i deprawuj¹.
Nie macie tego dosyæ? Informuj-
my siê! Dzia³ajmy!” napisa³a na
Twitterze.

Pawe³ Wroñski, dziennikarz
„Gazety Wyborczej” stwierdzi³,

¿e Nowak jest „egzemplarzem po
prostu niedozamasturbowania”,
czym wywo³a³ ostre komentarze
w mediach.

Barbara Nowak ma sporo zwo-
lenników, nie tylko w Ma³opolsce.
Poparli j¹ dzia³acze prawicy z
Wybrze¿a. W ramach protestu
maj¹ zamiar m.in jeŸdziæ po
Gdañsku z banerem „Mamo! Ta-
to! Pomó¿! Chroñ mnie przed
seksualizacj¹. Stop Zdrovve Lo-
ve!”. Nowak zaœ przypomina, ¿e
w ma³opolskich szko³ach pod jej
kuratorskim okiem „realizowana
jest w³aœciwa myœl wychowywa-
nia uczniów w duchu poszanowa-
nia tradycji w kraju o chrzeœci-
jañskich korzeniach”. 

Ma³opolskiej kurator broni¹
cz³onkowie Ordo luris, którzy ju¿
w styczniu og³osili, ¿e bêd¹ zasta-
nawiaæ siê, w jaki sposób zlikwi-
dowaæ rozwody w polskim syste-
mie prawnym. Na razie na stro-
nie rzecznika Miko³aja Pawlaka
pojawi³ siê wzór oœwiadczenia
dotycz¹cego edukacji seksualnej.
Czytamy w nim: "Nie wyra¿am
zgody na uczestnictwo w lek-
cjach, których program w ca³oœci
lub czêœciowo nawi¹zuje do wy-
mienionych zagadnieñ: edukacja
seksualna, antykoncepcja, ró¿no-
rodnoœæ seksualna, LGBT, homo-
fobia, to¿samoœæ p³ciowa, gender
lub inne zachowania sprzeczne z
tradycyjnym modelem rodziny".
Pawlak zapowiedzia³ wizytowa-
nie szkó³, czy aby nie pojawiaj¹
siê w nich zajêcia z wychowania
seksualnego. TK

Tomasz Sekielski, Dziennikarz
Roku 2019, zachêca do wsparcia
akcji „Wy³¹cz TVP, w³¹cz myœle-
nie”. Na Facebooku poinformo-
wa³ o konkursie. Podkreœla, ¿e
tylko bojkot TVP przez widzów

mo¿e po³o¿yæ kres temu, co dzie-
je siê w telewizji propagandowej.

W cotygodniowym programie
„Sekielski Sunday Night Live” na
YouTube dziennikarz powiedzia³,

¿e „TVP-iS to czysta propaganda,
k³amstwa i oszukiwanie widzów”. 

– Namawiam was, abyœcie
przekonywali swoich znajomych i
rodzinê do wy³¹czenia TVP. Pro-
ponujcie osobom, które uwa¿aj¹,

¿e TVP jest dobra, aby prze¿yli
bez niej tydzieñ, mo¿e dwa. Na
próbê, mo¿e im siê uda – mówi³
Sekielski. Jego zdaniem tylko
spadaj¹ce s³upki ogl¹dalnoœci
„mog¹ po³o¿yæ kres temu, co
dzieje siê w telewizji pañstwo-
wej”. Nagrod¹ s¹ ksi¹¿ki jego au-
torstwa z dedykacj¹. TK

Andrzej Duda: „Im dalej od PiS tym lepiej”

Wy³¹cz TVP i w³¹cz cokolwiek

Bêdzie ciemnota seksualna?

Czy w wyborach prezydenta RP
w maju wygra ponownie Andrzej
Duda? zdj. Saeima



Samo Życie 3/20 (578) 9

Rady i porady 10

www.prenumerata.de

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

3/2019
? Chcê dochodziæ w Polsce alimen-
tów za okres poprzedzaj¹cy wyto-
czenie powództwa. Czy zawsze ist-
nieje taka mo¿liwoœæ? £o¿y³am na
dziecko w zakresie przekraczaj¹-
cym moje mo¿liwoœci, czy w zwi¹z-
ku z tym mogê za¿¹daæ od ojca
dziecka odpowiedniego zwrotu
œwiadczeñ alimentacyjnych?

Stosownie do orzeczenia polskiego
S¹du Najwy¿szego dochodzenie ali-
mentów za okres poprzedzaj¹cy wy-
toczenie powództwa jest dopuszczal-
ne tylko w ograniczonym zakresie,
bo tylko w wypadku, gdy pozosta³y
niezaspokojone potrzeby lub zobo-
wi¹zania zaci¹gniête przez upraw-
nionego wzglêdem osoby trzeciej na
pokrycie kosztów wychowania i
utrzymania (sygnatura akt: I CKN
1083/97). 

Natomiast w kwestii zwrotu œwiad-
czeñ alimentów na rzecz dziecka w
zakresie przekraczaj¹cym jego obo-
wi¹zek mo¿na przytoczyæ orzeczenie
polskiego S¹du Najwy¿szego z 1975
roku (sygnatura akt: III CZP 3/75) w
œwietle którego, to z rodziców, które
œwiadczy³o alimenty na rzecz dziec-
ka w zakresie przekraczaj¹cym jego
obowi¹zek, nie traci roszczenia z art.
140 § 1 kodeksu rodzinnego i opie-
kuñczego wzglêdem drugiego rodzi-
ca – tylko z tej przyczyny, ¿e mog³o

we w³aœciwym czasie bez nadmier-
nych trudnoœci uzyskaæ dla dziecka
od drugiego z rodziców œwiadczenia
alimentacyjne. 

Sprawa ma siê podobnie w razie
dochodzenia roszczeñ od wspó³ma³-
¿onka, przez ma³¿onka który wy³¹cz-
nie ³o¿y³ na utrzymanie wspólnego
dziecka. Zdaniem polskiego S¹du
Najwy¿szego (sygnatura akt: III CZP
4/78) przys³uguje mu prawo domaga-
nia siê od wspó³ma³¿onka zwrotu od-
powiedniej czêœci poniesionych na
ten cel kosztów (art. 140 § 1 k.r.o) nie-
zale¿nie od tego, z jakich Ÿróde³ czer-
pa³ on œrodki na zaspokajanie po-
trzeb dziecka. 

Roszczenia te przedawniaj¹ siê z
up³ywem 3 lat.

? Mieszkam w Niemczech. Zleci-
³em rzemieœlnikowi naprawê kra-
nu. W trakcie naprawy zala³ on
mieszkanie s¹siada. Teraz okaza³o
siê, ¿e nie mia³ on odpowiedniego
ubezpieczenia. Kto w takiej sytu-
acji odpowiada za naprawienie
szkody? 

Generalnie szkodê powinien za-
p³aciæ sam rzemieœlnik. Istnieje jed-
nak niebezpieczeñstwo, ¿e szkodê
pokryæ bêdzie musia³ zleceniodawca,
gdyby siê okaza³o, ¿e nie jest w sta-
nie tego uczyniæ rzemieœlnik. Wynika

to m.in. z wyroku niemieckiego S¹du
Najwy¿szego (BGH) z dnia 9 lutego
2018 roku (sygnatura akt: V ZR
311/16). W konkretnym przypadku
w³aœciciel domu mieszkalnego zleci³
prace remontowe na dachu swojego
domu. W trakcie pracy z winy deka-
rza dosz³o do po¿aru. Zaalarmowana
stra¿ po¿arna nie by³a w stanie ura-
towaæ domu, który sp³on¹³ ca³kowi-
cie. Z powodu po¿aru i prac gaœni-
czych znacznie uszkodzony zosta³
dom s¹siedni. Firma ubezpieczenio-
wa wyp³aci³a s¹siadowi odszkodowa-
nie i domaga³a siê od dekarza zwrotu
wyp³aconej sumy ubezpieczenia.
Gdy od niego uzyskanie takiej sumy
okaza³o siê niemo¿liwe, wówczas za-
¿¹dano jej od zleceniodawcy/w³aœci-
ciela nieruchomoœci na podstawie
tzw. przeniesionego prawa zgodnie z
§ 86 ust. 1 VVG. W zwi¹zku z powy¿-
szym dobrze jest wczesniej siê upew-
niæ, na jak¹ sumê ubezpieczony jest
rzemieœlnik oraz czy jego firma ma
tzw. wysok¹ zdolnoœæ p³atnicz¹.

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Służebność przesyłu

? Przez moj¹ zabudowan¹ dzia³-
kê przechodzi rura gazowa i kabel
wysokiego napiêcia, doprowadza-
j¹c gaz i pr¹d do innych domów.
Przewody te w znacznym stopniu
utrudnia³y nam budowê bramy i
podjazdu. Na dzia³ce stoi dom za-
mieszkany od 13 lat. S³ysza³am, ¿e
mam prawo otrzymywaæ op³atê
dzier¿awn¹ od gazowni i energety-
ki. Jak to za³atwiæ i gdzie? 

Wedle art. 3051 Kodeksu cywilnego,
„nieruchomoœæ mo¿na obci¹¿yæ na
rzecz przedsiêbiorcy, który zamierza
wybudowaæ lub którego w³asnoœæ
stanowi¹ urz¹dzenia, o których mo-
wa w art. 49 § 1, prawem polegaj¹cym
na tym, ¿e przedsiêbiorca mo¿e ko-
rzystaæ w oznaczonym zakresie z nie-
ruchomoœci obci¹¿onej, zgodnie z
przeznaczeniem tych urz¹dzeñ (s³u-
¿ebnoœæ przesy³u)”. Urz¹dzenia
przesy³owe, o których mowa w art. 49

§ 1 k.c., „urz¹dzenia s³u¿¹ce do do-
prowadzania lub odprowadzania p³y-
nów, pary, gazu, energii elektrycznej
oraz inne urz¹dzenia podobne nie na-
le¿¹ do czêœci sk³adowych nierucho-
moœci, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przed-
siêbiorstwa”.

Na podstawie art. 3052 § 2 k.c., „je-
¿eli przedsiêbiorca odmawia zawar-
cia umowy o ustanowienie s³u¿ebno-
œci przesy³u, a jest ona konieczna do
korzystania z urz¹dzeñ, o których
mowa w art. 49 § 1, w³aœciciel nieru-
chomoœci mo¿e ¿¹daæ odpowiedniego
wynagrodzenia w zamian za ustano-
wienie s³u¿ebnoœci przesy³u”.

Na pocz¹tku nale¿y wiêc sporz¹-
dziæ wezwanie adresowane do przed-
siêbiorstwa, które jest w³aœcicielem
ww. urz¹dzeñ przesy³owych, w któ-
rym opisze Pani stan faktyczny i we-
zwie przedsiêbiorstwo do zawarcia
umowy s³u¿ebnoœci przesy³u, na mo-
cy której, w zamian za wynagrodze-
nie, bêdzie ono mog³o korzystaæ z Pa-
ni nieruchomoœci w zakresie nie-

zbêdnym dla wykonywania przesy³u.
Wezwanie nale¿y wys³aæ listem pole-
conym. Je¿eli przedsiêbiorstwo nie
odpowie lub odmówi zawarcia umo-
wy na satysfakcjonuj¹cych w³aœcicie-
la nieruchomoœci warunkach, spra-
wê mo¿na skierowaæ do s¹du cywil-
nego.

W tym miejscu trzeba zwróciæ uwa-
gê na kwestiê zasiedzenia powy¿szej
s³u¿ebnoœci przez przedsiêbiorstwo
przesy³owe, gdy¿ nie mo¿na wyklu-
czyæ, ¿e bêdzie siê ono broniæ tym, ¿e
zasiedzia³o powy¿sz¹ s³u¿ebnoœæ, a w
zwi¹zku z tym mo¿e j¹ wykonywaæ
bez wynagrodzenia dla Pani. Taki za-
rzut w okreœlonych okolicznoœciach
(szczególnie gdy opisane urz¹dzenia
s¹ posadowione na nieruchomoœci od
ponad 30 lat) mo¿e byæ uzasadniony,
dlatego od samego pocz¹tku nale¿y
dok³adnie przeanalizowaæ konkretny
stan faktyczny.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 1/2020
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? Czy Polak mo¿e nabyæ nie-
ruchomoœæ w Niemczech? 

Olga Ziêtek, poœrednik nie-
ruchomoœci w Berlinie: – Nie
ma ¿adnej ustawy, która ogra-
nicza³aby mo¿liwoœæ kupna
nieruchomoœci w Niemczech
przez obywatela innego pañ-
stwa unijnego. Nabywca musi
mieæ co najmniej 18 lat, ale do-
tyczy to tak¿e niemieckich oby-
wateli. 

? Co trzeba wiedzieæ przy
zakupie nieruchomoœci?

– Kupno mieszkania to po-
wa¿na inwestycja w ¿yciu. To
tylko decyzja, która czêsto po-
ch³onie ca³e oszczêdnoœci, a
jednoczeœnie spe³nienie ma-
rzenia o w³asnym domu. Dlate-
go warto podejœæ do zakupu z
odpowiednim przygotowaniem. 

Znalaz³szy wymarzone
mieszkanie wa¿ne jest spraw-
dzenie stanu prawnego nieru-
chomoœci. Jest to bardzo wa¿-
na kwestia. Wgl¹d do ksiêgi
wieczystej da nam pewnoœæ, ¿e
nieruchomoœæ nie jest obci¹¿o-
na d³ugami, a sprzedawca jest
prawomocnym w³aœcicielem.
Zdarza siê, ¿e mieszkanie mo-
¿e nale¿eæ do kilku osób i do
sprzedania bêdzie potrzebna
zgoda ich wszystkich. 

W niemieckiej ksiêdze wie-
czystej (Grundbuch) znajdzie-
my tak¿e informacje o obci¹¿e-

niach nieruchomoœci. Na przy-
k³ad w przypadku kupna domu
mo¿e tam znaleŸæ siê zapis
o tym, ¿e musimy rocznie p³a-
ciæ naszemu s¹siadowi op³atê
za korzystanie z drogi na jego
gruncie, która prowadzi do na-
szego budynku. Znajdziemy
tam tak¿e informacje o wszyst-
kich kredytach zaci¹gniêtych
na nieruchomoœæ. 

Polskie i niemieckie prawo
cywilne ró¿ni siê, dlatego warto
skorzystaæ z porady profesjo-
nalnego maklera nieruchomo-
œci, który pomo¿e zrozumieæ

specyfikê niemieckiego rynku,
¿eby unikn¹æ przykrych i kosz-
townych konsekwencji. 

W Polsce zasadniczo sporz¹-
dza siê umowê w formie aktu
notarialnego, która przenosi
w³asnoœæ nieruchomoœci. Tylko
czasem sporz¹dza siê umowê
przedwstêpn¹, która zobowi¹-
zuje do zawarcia tej pierwszej
umowy. W Niemczech jest tylko
jedna umowa, która jest po³¹-
czeniem obu. Umowa kupna-
sprzeda¿y nieruchomoœci za-
wiera dwie czêœci: umowê zo-
bowi¹zuj¹c¹ do przeniesienia

w³asnoœci nieruchomoœci
(Kaufvertrag) oraz czynnoœæ
rozporz¹dzaj¹c¹ (Auflassung),
wywo³uj¹c¹ skutek rzeczowy
w postaci przeniesienia w³a-
snoœci na nabywcê. 

Obecnoœæ t³umacza, je¿eli
notariusz sam nie zna jêzyka
obcego, jest obowi¹zkowa. Po-
za tym kupuj¹cy czy sprzedaj¹-
cy, nie znaj¹cy jêzyka niemiec-
kiego, maj¹ prawo do t³uma-
czenia aktu notarialnego na ich
jêzyk ojczysty – nie tylko ustne-
go, ale tak¿e pisemnego. 

? Jakie s¹ koszty przy za-
kupie nieruchomoœci? 

– Przy zakupie nieruchomo-
œci w Niemczech, oprócz ceny
zakupu domu lub mieszkania
musimy wzi¹æ pod uwagê tak¿e
dodatkowe koszty. Te op³aty
ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od lan-
du. Warto siê z nimi zapoznaæ,
zanim zdecydujemy siê na kup-
no.

To kupuj¹cy ponosi koszty
notariusza (Notarkosten) i wpi-
su do ksiêgi wieczystej (Grund-
buchkosten). Jest to zwi¹zane
z obowi¹zkiem notarialnego
potwierdzenia zakupu nieru-
chomoœci w Niemczech. Koszty
te wynosz¹ ok. 1,5 proc. ceny
zakupu, z czego ok. 1 proc. to
koszty notarialne, a 0,5 proc. –
koszty ksiêgi wieczystej. 

Na przyk³ad kupuj¹c nieru-
chomoœæ w Berlinie za 300.000
euro, koszty notarialne i koszty
ewidencji gruntów wynios¹ do-
datkowo ok. 4.500 euro. 

Ponadto zakup nieruchomo-
œci podlega podatkowi od naby-

cia gruntu (Grunderwerbsteu-
er), który tak¿e op³aca nabyw-
ca. Podstaw¹ do naliczenia jest
cena zakupu. Stawka zale¿y od
landu i wynosi obecnie od 3,5
do 6,5 proc. Podatek ten nale¿y
do dodatkowych kosztów zaku-
pu, dlatego trzeba uwzglêdniæ
go w planie finansowym zaku-
pu nieruchomoœci.

Je¿eli zdecydujemy siê na
pomoc poœrednika nierucho-
moœci (maklera), to trzeba pa-
miêtaæ kosztach jego us³ug.
Stawki biur nieruchomoœci
w Niemczech wynosz¹ od 3 do
7,14 proc. ceny sprzeda¿y.
W zamian mo¿emy mieæ pew-
noœæ, ¿e dostaniemy interesu-
j¹c¹ nas ofertê, a tak¿e pomoc
nie tylko w negocjacjach, ale
tak¿e w przygotowaniu doku-
mentów.

? Gdzie warto szukaæ
ofert?

– Wiele osób szuka ofert na
portalach internetowych, przy-
k³adowo ImmobilienScout24
czy Immowelt. Jednak na ryn-
ku niemieckim trudno jest ku-
piæ mieszkanie bez poœrednic-
twa wyspecjalizowanego biura
handluj¹cego nieruchomoœcia-
mi. Warto wiêc skontaktowaæ
siê z nimi bezpoœrednio, aby
dostaæ interesuj¹ce nas oferty
z pierwszej rêki, zanim uka¿¹
siê one online. 

Wiêcej informacji na temat
kupna i sprzeda¿y nierucho-
moœci w Berlinie znajd¹ Pañ-
stwo na stronie internetowej
polskiego biura nieruchomoœci
w Berlinie: www.immolla.com.

Tekst i zdjęcia:
Olga Ziętek 

Pośrednik Nieruchomości
w Berlinie

www.immolla.com
tel. +49 171 2381495

Moj¹ specjalizacj¹ jest za-
kup, wynajem i sprzeda¿ nieru-
chomoœci w Berlinie i Niem-
czech. Pomagam moim klien-
tom przejœæ bezpiecznie przez
ka¿dy etap sprzeda¿y. Pracujê
w piêciu jêzykach: niemieckim,
angielskim, w³oskim, hiszpañ-
skim i oczywiœcie polskim.

Co jest wa¿ne przy zakupie
nieruchomoœci w Niemczech?
Czy Polak mo¿e kupiæ nieruchomoœæ w Niemczech? 
Co trzeba wiedzieæ przy zakupie domu lub mieszkania? 
Z jakimi kosztami trzeba siê liczyæ? Gdzie szukaæ ofert?
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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 19.2.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf. 

�ród³o: 
www.billiger-telefonieren.de

na numery telefonów

komórkowych
cent/min. prefiks

1,42 01074*
1,44 010017*
1,45 01054*
1,52 01060*
1,62 01099*
1,62 010023*
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

0,90 010057*
0,98 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*
3,99 01017*
6,00 01095*

niedziela – 1 marca
12:00
Filmdokumentation über Fotografieschul-
gründer aus Vilius: Bolesława i Edmunda
Zdanowskich ED Atelier & Gallery

Springerplatz 29a, 44793 Bochum
20:00
Adam Bałdych Quartet

A-Trane, Bleibtreustr. 1, 10625 Berlin

wtorek – 3 marca
18:00
Wenisaż wystawy „Klisze pamięci. Labirynty”

Pepe TV, Münchener Str. 63, 45145 Essen 
18:30
Ułaskawienie, film, reż. J.J. Kolski

Filmmuseum, Sankt-Jakobs-Platz 1, München 
19:00
Podiumsdiskussion: Die Geometrie des
Weimarer Dreiecks, m.in. Marek Żmiejew-
ski, Margaux Kier
Institut Franc., Sachsenring 77, 50677 Köln

20:00
Stand-up Mateusz Socha i Piotr Zola Szu-
lowski Cinestar, Rathausstr. 1, Berlin

środa – 4 marca
19:30
Dr. Iwona Schimanski, Przyczyny, skutki i
leczenie uzależnień spotkanie tematyczne

DHB – Netzwerk Haushalt, Kaiserstr. 63,
76131 Karlsruhe

20:00
Stand-up Mateusz Socha i Piotr Zola Szu-
lowski CineStar Garbsen 

czwartek – 5 marca
19:30
Versager Chor. Der Chor für alle die nicht
singen können Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 
20:00
Solaris, wg. Stanisława Lema, teatr

Staatstheater, Darmstadt
20:00
Stand-up Mateusz Socha i Piotr Zola Szu-
lowski CineStar Dortmund 

piątek – 6 marca
20:00
Stand-up Mateusz Socha i Piotr Zola Szu-
lowski CineStar Düsseldorf 
20:00
Kasia Bortnik z zespołem, koncert

Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln 
20:00 
Der Liftverweigerer, wyk. Tadeusz Galia,
monolog Poln. Theater, Düppelstr.61 a, Kiel

sobota – 7 marca
13:00
Spotkanie klubu Entliczek Pętliczek, histo-
ria Smoka Wawelskiego Diakon. Werk

Langeredestr. 11,Hannover-Davenstedt 
19:00
Zachciało się wam Kalwaryji, komedia 
teatralna w wyk. Teatru “Gdańska”

TSV 1872 e.V. Klein-Auheim, 
Am Feuerwehrhaus 1, 63456 Hanau

20:00
Pol-Ton zaprasza na program kabaretowo-
muzyczny z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet pt.: „Za zdrowie Pań – panowie“ 

Rest. Gdańska, Altmarkt 3, Oberhausen 
20:00
Paweł Popolski Show, Nach der Strich und
der Faden Stadttheater, Euskirchen 
20:00
Weronika, dein Mann ist da! Steffen Möller
show Gemeinschaftshaus

Lange Str. 11, 63674 Waldsiedlung Altenstadt
20:00
Stand-up Mateusz Socha i Piotr Zola Szu-
lowski CineStar Frankfurt/Main 
20:30
Lidia Bednarz, Karol Adler I Abba Review –
Tribute to Abba Gaststätte Dahlmann

Grabenstr. 18, 58511 Lüdenscheid

niedziela – 8 marca
11:00
Uwaga Quartett! plus Bochumer Symphoniker

Musikforum Ruhr, Marienplatz 1, Bochum

14:30
Doroczna Msza św. w intencji Królowej Ry-
chezy Katedra, Domkloster 4, 50667 Köln
19:30
Jazz z okazji Dnia Kobiet, Izabella Effen-
berg (Vibraphon, Glasharfe, Array Mbira)

Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34,
90403 Nürnberg 

19:30
Wieczór filmowy Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 

poniedziałek – 9 marca
19:00
Spotkanie z ojazji Dnia Kobiet
Bürgerräume Stuttgart – West, Julie Siegle-

Raum, Bebelstr. 22, 70193 Stuttgart
19:30
Don’t Shelest Musik Probe, Treffen verrück-
ten Musiker Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 
20:00
Pawel Czubatka Band, Modern Jazz aus Bayern

Kofferfabrik, Lange Str. 81, 90762 Fürth 

wtorek – 10 marca
19:00
Mariusz Wilk, spotkanie z pisarzem

Poln. Institut, Burgstr. 27, 10178 Berlin 
19:30
Chorprobe Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 

czwartek – 12 marca
18:00
Jahrbuch Polen 2020: Wirtschaft, rozmowa
z dr. Andrzejem Kaluza

Poln. Institut, Markt 10, 04109 Leipzig 
19:00
Wernisaż wystawy Architekturbüros OVO
Grąbczewscy Architektur Galerie

Karl-Marx-Allee 96, 10243 Berlin
19:30
Versager Chor. Der Chor für alle die nicht
singen können Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 
20:00
Rafał Blechacz, Klavierkonzert

Staatstheater, 64283 Darmstadt
20:30
Kasia Pietrzko Trio Stiftskeller, Stiftstr. 32

71384 Weinstadt-Beutelsbach

piątek – 13 marca
19:30
Wieczór klubowy Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 
20:00
Lesung mit Dorota Masłowska „Andere Leute“

Poln. Institut, Markt 10, 04109 Leipzig 
20:00
Autistische Spielke, performance Przemka
Zybowskiego, teatr Ballhaus Ost

Pappelallee 15, 10437 Berlin
21:30
Stanisław Słowiński Quartet, koncert

b-flat, Dircksenstr. 40, 10178 Berlin-Mitte

sobota – 14 marca
14:00
Polish City Showcase – Silesian Edition,
impreza promujaca polska kulturę

Panke, Gerichtstr. 23, 13347 Berlin
16:00
Teatr dla Dzieci w Berlinie: W pracowni
Ambrożego Kleksa Zitadelle Spandau

Am Juliusturm 64, 13599 Berlin
20:00
Autistische Spielke, performance Przemka
Zybowskiego, teatr Ballhaus Ost,  Berlin
20:00
Kabaret Gwiazd: Kabaret Ani Mru Mru
z programem „Cirque de Volaille”
Europahalle, Europaplatz 6, Castrop-Rauxel
20:00 
Der Liftverweigerer, wyk. Tadeusz Galia

Poln. Theater, Düppelstr.61 a, 24105 Kiel

niedziela – 15 marca
16:00
Kabaret Gwiazd: Kabaret Ani Mru Mru
z programem „Cirque de Volaille”

Saal Europa, Messe-Essen, Messeplatz 1,
Essen

16:00
Imię, polska komedia teatralna z udz. Zna-
nych polskich aktorów Ernst Reuter Saal

Eichborndamm 213, 13437 Berlin
19:00
Der Boxer, sztuka wg Szczepana Twardocha

Thalia Theater, Gaußstr. 190, Hamburg

poniedziałek – 16 marca
19:00
Kamerdyner, film, reż. Filip Bajon

BALI, Teltower Damm 33, 14169 Berlin
19:00
Lesung mit Dorota Masłowska „Andere Leute”

KulturKircheKöln, Siebachstr. 85, 50733 Köln 
19:30
Don’t Shelest Musik Probe, Treffen verrück-
ten Musiker Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 

wtorek – 17 marca
19:30
Chorprobe Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 
20:00
Lesung mit Dorota Masłowska „Andere Leute“

Literaturhaus, Salvatorplatz 1, München 
20:00
Duet gitarowy Orfee, koncert

Cafe Max, Maximilianstr. 29, 91522 Ansbach
21:00
Ola Błachno: How To Be Me, Energetischer
Jazz aus Berlin mit polnischen Wurzeln

A-Trane, Bleibtreustr. 1, 10625 Berlin 

środa – 18 marca
20:00
Jan Lisiecki (Klavier) i London Philharmo-
nic Orchestra Alte Oper, 60313 Frankfurt 
20:00
Celina Muza, Die Lange Macht des Chansons 

BKA Theater, Mehringdamm 34, Berlin 

czwartek – 19 marca
18:00
Jazz im Kulturcafe, Wojtek Justyna TreeOh!

Kulturcafe am Mönckebergbrunnen, 
Barkhof 3, 20095 Hamburg 

19:30
Versager Chor. Der Chor für alle die nicht
singen können Club der poln. Versager

Ackerstr. 168, 10115 Berlin 

piątek – 20 marca
17:00-20:00
„Batik Pisanka 2020“ – warsztaty kreatywnego
malowania jajek dla dzieci I dorosłych

Galerie Mirek, Deisterstr. 42, Hannover
20:00
Kabaretowy Dzień Kobiet z udz. Kabaretu
Młodych Panów

Stadthalle, Waldstr. 312, 63071 Offenbach 
20:00
Dikanda – polski folkowy zespół, koncert
Kuz Eichberg, Kloster-Eberbach-Str. 4A, Eltville 

sobota – 21 marca
11:00
Super Kino – filmy dla dzieci – „Reksio i
jamnik“, „Zimowe wróżki“ i „Kozucha
Kłamczucha“; po projekcji zabawy mu-
zyczne i zajęcia plastyczne, wstęp wolny

Stadtteilzentrum KroKuS, Stadtbibliothek,
Am Kronsberg, Thie 6, Hannover

11:00
Joanna Weise, spotkanie z ekspertem, te-
mat: Oferta socjalno-społeczna

Stadtteilzentrum KroKuS, Stadtbibliothek
Am Kronsberg, Thie 6, Hannover

17:00
Kulturforum München-West: Kultursoiree
mit polnischen AutorInnen „mit und ohne
Nobelpreis“ Stadtbibliothek Pasing

Bäckerstr. 9, 81241 München
17:00
Erwin Thomczyk, Klarinette, Aleksandra Mi-
kulska, Piano Schloß Heiligenberg

64342 Seeheim-Jugenheim 
18:00
Impreza z okazji 26-lecia Polskiej Gminy „Piast“
Klub Kon-Takt, Katernberger Markt 4, Essen
18:00
Spotkanie z Olgą Tokarczuk

WDR Funkhaus, Wallrafplatz, Köln 

19:00
Kabaretowy Dzień Kobiet z udz. Kabaretu
Młodych Panów Colosseum Theater

Altendorfer Str. 1, 45127 Essen
20:00
Kinga Głyk z zespołem, Jazzkonzert
Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim

niedziela – 22 marca
12:00
Sonntagsmatinee zum Angedenken an An-
drzej Bursa und Halina Poświatowska mit
Antje Cornelissen und Andrzej Baczewski

Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34,
90403 Nürnberg 

13:00
Lesung mit Dorota Masłowska „Andere Leute“

Literaturhaus, Breitscheidstr. 4, Stuttgart 
14:00
Rubinowe gody, komedia teatralna z udz.
znanych aktorów Theater Haus im Park

Gräpelweg 8, 21029 Hamburg
15:00-20:00
Vernissage: Ausstellung Sammlung de We-
ryha 2020 

Atelier Jan de Weryha-Wysoczanski, 
Reinbeker Redder 81, Hamburg

19:00
Steffen Möller mit „Weronika, Dein Mann ist
da!“ Münchner Volkstheater 
20:00
Kinga Głyk z zespołem, Jazzkonzert

Kulturfabrik, Stieberstr. 7, 91154 Roth 
20:00
Matthias Goerne & Jan Lisiecki, Ausge-
wählte Lieder von Ludwig van Beethoven

Prinzregententheater, 81657 München

poniedziałek – 23 marca
20:00
Steffen Möller: Veronika, dein Mann ist da!
Buchvorstellung Theater „Die Wühlmäuse“

Pommernallee 2–4, 14052 Berlin-Charlottenburg
19:30
Wieża. Jasny dzień / Tower. A Bright Day, film
oraz spotkanie z reżyserką Jagodą Szelc

Arsenal, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin

wtorek – 24 marca
19:30
Nikt nie woła / Keiner ruft, reż. Kazimierz Kutz

Arsenal, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin
20:00
Kinga Głyk z zespołem, Jazzkonzert

Jazzclub im Leeren Beutel, Regensburg 
20:00
Die Jakobsbücher – Lesung mit Olga To-
karczuk LMU, Audimax

Geschw.–Scholl–Platz 1, 80539 München

środa – 25 marca
20:00
Jan Lisiecki, Klavierabend 

Liederhalle, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart 
20:00
Kinga Głyk z zespołem, Jazzkonzert

Colos-Saal, Roßmarkt 19, 63739 Aschaffenburg 

czwartek – 26 marca
19:30
Jan Lisiecki, Klavierabend 

Konzerthaus, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe 
20:00
Steffen Möller: Veronika, dein Mann ist da!
Buchvorstellung Lagerhalle

Rolandsmauer 26, 49074 Osnabrück
20:00
Beata Kossowska & Eberhard Klunker 

Petruskirche, Oberhofer Platz, Berlin Lichterfelde
20:00
Thomas Godoj tourt mit seinem Programm
„Best Of“ Kulttempel, Mülheimer Str. 24

46049 Oberhausen 
20:00
Kinga Głyk z zespołem, Jazzkonzert

HefeHof, HefeHof 29, 31785 Hameln 

piątek – 27 marca
19:30
Ein Abend im Sommer, reż. Witek Daniel-
czok, teatr z udz. Joanny Staneckiej

Zeitmaultheater, Imbuschplatz 11, 
Bochum 
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Magazyn  Wiara i wiedza

O stworzeniu Wszechświata, gadających 
wężach i cudach w nauce

Upadek w górę
Rozmowa z pastorem i fizykiem  
JOHNEM POLKINGHORNEM, 

– Zacznijmy od samego po-
czątku. Cofnijmy się o czter-
naście miliardów lat, do chwili 
narodzin Wszechświata. Co się 
wtedy właściwie stało? Co mówi 
o tym fizyk, a co teolog?
– Fizyka pozwala nam prześle-

dzić historię Wszechświata niemal 
aż do  jego przyczyny – osobliwo-
ści, którą nazywamy Wielkim Wy-
buchem. Wprawdzie jej samej nie 
opiszemy, bo nie znamy praw obo-
wiązujących w warunkach niezwy-
kle  wysokich  energii,  jakie  wów-
czas panowały,  ale  już późniejsze 
losy kosmosu dają się z powodze-
niem  badać.  Co  mówi  teologia? 
Doktryna  o  stworzeniu nie  szuka 
odpowiedzi na pytanie, kto podpa-
lił lont i doprowadził do Wielkiego 
Wybuchu. Teologia pyta, dlaczego 
Wszechświat  istnieje.  Nauka  tłu-
maczy prawa fizyki rządzące przy-
rodą, teologia zaś pyta, skąd się one 
wzięły.(...)
Dla mnie  najbardziej  satysfak-

cjonującą odpowiedzią na pytanie 
o przyczyny tego cudownego upo-
rządkowania świata jest obecność 
stojącego za nim boskiego umysłu. 
Boga,  który  bierze udział w dzie-
le  stwarzania  tak  samo  dziś,  jak 
13,7 miliarda lat temu.

– Bóg wciąż bierze udział 
w stworzeniu, a więc nie był 
to pojedynczy akt?
– Otóż to! Oczywiście! Teologia 

mówi o dwóch rodzajach stworze-
nia świata. Jeden to podtrzymywa-
nie świata w trwaniu, które prze-
biega,  w  co  wierzę,  nieustannie. 
Gdyby Bóg go zaprzestał, Wszech-
świat przestałby istnieć. O drugim 
procesie teologia mówi dopiero od 
jakichś stu pięćdziesięciu lat – od 
chwili  opublikowania  „O powsta-
waniu gatunków” Karola Darwina. 
Wielu teologów dostrzegło wtedy, 
że z teorii ewolucji wynika fakt, iż 
świat  jest  trwającym  nieustannie 
stworzeniem, a nie gotowym świa-
tem  wykreowanym  jednorazowo 
przez Boga.  To  głęboko  satysfak-
cjonujący, jak sądzę, i głęboko po-
uczający sposób rozumienia histo-
rii Wszechświata.

– Czy to oznacza, że staje się 
on coraz lepszy?
– „Lepszy” to kłopotliwe słowo. 

Z całą pewnością świat staje się co-
raz bardziej złożony i bujny Jedną 
z osób, która natychmiast zaakcep-
towała teorię Darwina, był angielski 
duchowny Charles Kingsley. Powie-

dział on, że Bóg nie stworzył goto-
wego świata. Zrobił coś sprytniej-
szego  –  wykreował  świat,  w  któ-
rym istoty stwarzają się same. Taki 
świat  stanowi  większe  dobro  niż 
gotowe dzieło, a zarazem odzwier-
ciedla fakt, że Bóg nie  jest  jakimś 
kosmicznym  tyranem,  lecz  daje 
istotom wolność bycia sobą i stwa-
rzania siebie samego. Jeśli Bóg jest 
naprawdę Bogiem miłości, to jego 
dzieło nie może być rodzajem teatru 
marionetek, w którym za wszystko 
odpowiedzialny  jest Bóg. Dar mi-
łości  jest  zawsze  darem  wolności 
wobec  przedmiotu  miłości  –  do-
brze wiedzą o tym na przykład ro-
dzice. Podobne dary są zawsze nie-
bezpieczne, bo mogą być zarówno 
błogosławieństwem, jak i powodem 
nieszczęścia. To ryzyko, które pod-
jął Bóg podczas stworzenia.
Natomiast  proces  ewolucji  ma 

ostre krawędzie i ślepe uliczki. Mu-
tacje  genetyczne  są  źródłem  no-
wych form życia, ale także chorób. 
Jedne nie istnieją bez drugich. Na-
ukowa wiedza na ten temat stano-
wi pewną pomoc w teologii zmaga-
jącej się z pytaniem o istnienie zła 
i  cierpienia.  Zdaje  nam  się  cza-
sem, że gdybyśmy to my kierowa-
li stworzeniem, poradzilibyśmy so-
bie z nim lepiej, że wyeliminowa-
libyśmy  wszystkie  nieprzyjemne 
elementy. Ale dobra nie da się od-
dzielić od zła. To rodzaj sprzedaży 
wiązanej.

– Nie jest to kolejny sposób 
na usprawiedliwienie Boga?
– Fakt, że na świecie istnieją cho-

ciażby  nowotwory,  jest  niewątp
liwie bolesny. Nawet przez chwilę 
nie zamierzam udawać, że tak nie 
jest. Ale kiedy rozumie się rolę mu-
tacji genetycznych, widać, że złośli-
wości losu nie są wynikiem braku 
kompetencji Boga. To ciemna stro-
na bujności świata, w którym isto-
ty same się stwarzają. Nie twierdzę, 
że to wyjaśnia wszystkie okropności 
lub, jeśli pan woli, że je usprawie-
dliwia. Ale to pomocny, w każdym 
razie dla mnie, sposób patrzenia na 
ten problem.

– Chyba relatywnie nowy 
w teologii?

– (...) Chciałbym jednak dodać, 
że klasyczna teologia ma ogromną 
spójność, moc. Nie można po prostu 
powiedzieć: Okej, z tym już skoń-
czyliśmy, teraz mamy coś lepszego. 
Chodzi o kontynuowanie dyskusji, 
o uważną refleksję. I tak ma być, bo 

teologia musi być w pewien sposób 
skromna. Musimy brać  pod uwa-
gę to, co nasi przyjaciele z Kościo-
ła wschodniego nazwaliby teologią 
apofatyczną, czyli fakt, że skończo-
ne ludzkie istoty nigdy nie zdołają 
zrozumieć  w  pełni  nieskończonej 
rzeczywistości Boga.

– Prawda absolutna jest nie-
dostępna?
– Wydaje mi się, że prawda abso-

lutna, w sensie wyczerpania tema-
tu, nie jest dostępna ani w nauce, 
ani w teologii. Zawsze gdy zmienia-
my reżim naukowy, wzrasta praw-
dopodobieństwo, że odkryjemy coś, 
czego się nie spodziewaliśmy. Za-
równo w nauce, jak i w teologii do-
konujemy aktów dobrze umotywo-
wanej wiary, którym rozsądnie jest 
zaufać,  wiedząc,  że  w  przyszłości 
mogą  jeszcze  wymagać  dopraco-
wania bądź poprawienia. Mój ulu-
biony filozof nauki Michael Pola-
nyi, który zanim został filozofem, 
był  wybitnym  fizykochemikiem, 
mówił, że w nauce budujemy mi-
ty, w których prawdziwość wierzy-
my, jednocześnie wiedząc, że mogą 
być fałszywe. Jeśli tak właśnie jest 
w nauce, a wierzę, że tak, to podob-
nie jest również w teologii.

– Sądzi pan, że jest jakaś 
hierarchia prawd? Najniżej 
są prawdy zdroworozsądko-
we, potem prawdy fizyki, ma-
tematyki...
– Sądzę, że to różne sposoby my-

ślenia  o  prawdzie. Różne  rodzaje 
racjonalności. Cokolwiek próbuje-
my myśleć o danej rzeczy, musimy 
pozwolić, by jej natura kształtowa-
ła formę naszych o niej myśli. Ina-
czej rozumiemy fizykę kwantową, 
a inaczej klasyczną, jeszcze inaczej 
stosunki międzyludzkie, wartości, 
doświadczenia życiowe, a wreszcie 
rzeczywistość Bożą. Są więc różne 
rodzaje prawd, odpowiadające róż-
nym rodzajom spotkań z rzeczywi-
stością. Poszukiwanie prawdy jest 
procesem  złożonym,  wielopozio-
mowym, wielowarstwowym. (...)

– Wspomniał pan, że świat 
bez Boga przestałby istnieć. 
Naprawdę pan w to wierzy?
– Jednym z największych, naj-

głębszych,  choć  często  lekcewa-
żonych pytań filozofii jest pytanie 
Leib niza o to, dlaczego istnieje ra-
czej coś niż nic. Bóg nie potrzebuje 
żadnej zewnętrznej przyczyny wła-
snego istnienia. Potrafi natomiast 
powoływać do istnienia i podtrzy-
mywać  w  istnieniu  rzeczy,  któ-
re tego istnienia nie zawierają sa-

me w sobie. Uważam, że przyczy-
ną, dla której jest raczej coś niż nic, 
jest szczodrość stworzyciela, który 
podtrzymuje świat w trwaniu.
No właśnie... Proszę mi pozwo-

lić na kilka słów o metafizyce. Na-
ukowcy nie przepadają za tym sło-
wem.  Ale  niesłusznie.  Metafizyka 
znaczy  przecież  tyle,  co  całkowi-
ty  ogląd  świata.  A  każdy  ma  taki 
ogląd. Myślimy o metafizyce w spo-
sób tak nieunikniony, jak mówimy 
prozą. W zachodniej tradycji umy-
słowej mamy dwie zasadnicze gałę-
zie metafizyki: materializm i teizm. 
Różnią się tym, co przyjmują za fakt 
podstawowy – jakieś fundamental-
ne założenie, którego nie da się wy-
tłumaczyć, ale które jest niezbędne, 
by za jego pomocą formułować inne 
wytłumaczenia – bo nic nie wynika 
z niczego. Jeśli jesteś materialistą, 
zasadą rzeczy jest materia i prawa 
przyrody. Osobiście  jednak  sądzę, 
że z racji oszałamiającego bogactwa 
świata niezadowalające jest uznanie 
właśnie ich za ten aksjomat. Prawa 
natury zdają się wskazywać poza nie 
same. Dla mnie takim zadowalają-
cym intelektualnie miejscem, że tak 
się wyrażę, do zatrzymania się w po-
szukiwaniach wyjaśnienia prawdzi-
wej natury praw przyrody jest Bóg.  
(...)

– Stuart Kauffman, badacz 
zjawiska złożoności, zachęca 
w Reinventing the Sacred, że-
by za fundament metafizyki na 
nowe czasy przyjąć nieskoń-
czoną kreatywność przyrody.
– Muszę  przeczytać  tę  książkę! 

Zawsze mnie interesowały jego po-
mysły. W tym, co pisze, trochę mi 
przypomina  Alfreda  Whiteheada. 
Ale widzi  pan,  ja  jestem  chrześci-
janinem.  Bóg,  w  którego  wierzę, 
to Bóg Ojciec, ojciec Jezusa Chry-
stusa.  Tymczasem  u  White heada 
Bóg  przyjmuje  postawę  błagalną, 
próbuje skierować świat w najbar-
dziej  owocnym,  płodnym  kierun-
ku. White head bardzo buntował się 
wobec idei Boga jako tytana kosmo-
su. Lecz odpłynął chyba za bardzo 
w drugą stronę. Mówiąc otwarcie, 
z chrześcijańskiego punktu widzenia 
Bóg Whiteheada  nie  jest  Bogiem, 
który podniósł Jezusa z martwych.

– Teoretycznie można so-
bie wyobrazić podobny do na-
szego, ale w pełni mechanicz-
ny Wszechświat, w którym nie 
ma Boga, prawda?
– W XVIII i XIX wieku próbo-

wano opisywać świat jako mecha-
nizm zegarowy. Lecz czymkolwiek 
jest  świat,  jest  bardziej  subtelny 
– na co wskazuje współczesna fizy-
ka kwantowa i teoria chaosu. Może 
pan uważać rzeczywistość za pro-
ces całkowicie naturalny. Wiele je-
go elementów pojawiło się za spra-
wą  takich właśnie procesów. Ale 
pozwolę  sobie  postawić  pytanie: 
Skąd się wzięły wszystkie te prawa 
natury, które sprawiają, że przyro-
da jest tak bogata? To tylko szczę-
śliwy  zbieg  okoliczności? Można 

powiedzieć, że tak, lecz to byłoby 
ujęcie czysto materialistyczne.
Wierzę, że żyjemy w świecie, któ-

ry nie jest mechaniczny, i że jest on 
otwarty  na  przyszłość.  Nie  mam 
tu  na  myśli  wielkiej  loterii,  tylko 
układ,  w  którym  prawa  dotyczą-
ce  wymiany  energii  między  czą-
steczkami  elementarnymi  stano-
wią ważną część opowieści, ale  jej 
nie  wyczerpują.  Myślę,  że  odkry-
ta przez fizyków wrodzona przyro-
dzie nieprzewidywalność sugeruje, 
iż świat jest otwarty na inne niż me-
chanicystyczne związki przyczyno-
we. W zasadzie sądzę, że my, jako 
osoby, współtworzymy takie związ-
ki. Oczywiście kiedy podnoszę rękę, 
w ruch idą sygnały elektryczne prze-
syłane przez komórki nerwowe po-
ruszające mięśniami, ale to ja pod-
noszę  rękę.  Taka  jest  moja  wola, 
wola osoby. Myślę, że wyjaśnienie, 
które nie uwzględnia obecności tego 
typu czynników, jest niewystarcza-
jące. A jeśli my potrafimy oddziały-
wać na historię świata w ten sposób, 
to dziwne by było, gdyby jego twór-
ca tego nie potrafił. Rzecz jasna, nie 
chodzi o to, że od czasu do czasu Bóg 
wtyka swój święty palec w ziemskie 
sprawy. Wierzę,  że wchodzi w  in-
terakcje  z  rozwijającą  się  historią 
stworzenia  rzeczywistości  na  spo-
sób opatrznościowy.

– Wydaje się jednak, że sam 
rozwój życia na Ziemi można 
wytłumaczyć wyłącznie proce-
sami naturalnymi.
– Nawet gdyby rzeczywiście uda-

ło się pokazać cały ten rozwój, od 
samopowielających się molekuł do 
siedzących tu pana i mnie (nie jest 
to oczywiście możliwe, to zbyt trud-
ne), nie oznaczałoby to dla mnie, że 
nie brał w tym udziału Bóg, ponie-
waż to z Jego woli pochodzą pra-
wa natury. Bóg działa w tym samym 
stopniu poprzez procesy naturalne, 
jak i inne.

– Kiedy na tej ścieżce ewolu-
cji pojawiło się coś, co teologo-
wie nazywają duszą?
– Z badań naukowych wynika, 

że  historia  życia  była  przerywa-
na,  czy  też  akcentowana  genero-
waniem zupełnie nowych własno-
ści. Pierwszym takim wydarzeniem 
było oczywiście pojawienie się sa-
mego życia, czyli przejście od ma-
terii  nieożywionej  do  ożywionej. 
Złożoność  rosła. W  końcu  doszło 
do wykształcenia się istot świado-
mych –  świadomych  tak  jak  nie-
którzy nasi zwierzęcy kuzyni. Wraz 
z pojawieniem się ludzi wyłoniło się 
coś  zupełnie  nowego. Wydaje mi 
się, że istoty ludzkie są świadome 
siebie inaczej niż ich praprzodko-
wie. Nie tylko bardziej intensywnie 
– mają zdolność wybiegania myśla-
mi w przyszłość i cofania się w odle-
głą przeszłość. Tego, jak sądzę, nie 
potrafią  nawet  szympansy,  które 
żyją w teraźniejszości i nie wiedzą, 
że  za  piętnaście,  dwadzieścia  lat 
umrą. Ludzie wiedzą. Wraz z poja-
wieniem się hominidów dochodzi 
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do przełomu. Kiedy dokładnie – czy 
chodzi o Homo sapiens czy Homo 
erectus – nie wiem. Nikt nie wie. 
Ale coś się wydarzyło. (...)

– Tylko czym jest sama du-
sza?

– (...) Nasza dusza nie jest skład-
nikiem duchowym, odpinanym od 
ciała po śmierci. Jeśli jednak nie 
jest duchem w maszynie, to czym 
jest? Musimy tę sprawę przemy-
śleć, podobnie jak musimy prze-
myśleć doktrynę stworzenia.

W pewnym sensie dusza to za-
sadnicze ja. Tylko trudno dociec, 
czym ono jest w istocie. Przykład: 
oto ja, stary i łysy; a oto ja przed la-
ty – chłopiec z czarną czupryną. Co 
czyni nas tą samą osobą? Naturalną 

reakcją jest stwierdzenie: material-
na ciągłość. Ale wiemy, że to iluzja, 
bo atomy naszych komórek wciąż 
się zmieniają. Dusza jest – muszę te 
słowa delikatnie ważyć – czymś na 
podobieństwo nieskończenie złożo-
nego wzorca informacyjnego, któ-
rego nośnikiem jest ciało. Wzorzec 
ten zawiera moje wspomnienia, 
mój charakter, moje związki z inny-
mi ludźmi. Dusza to coś, co wzra-
sta. Pomysł ten ma coś wspólnego 
z tym, co mówił Tomasz z Akwinu, 
że dusza nadaje formę ciału. Ma też 
wiele wspólnego z badaną teraz in-
tensywnie tezą, że informacja jest 
równie ważna jak energia. Rzeczy 
zaczynają łączyć się ze sobą.

Dusza nie jest więc w moim 
mniemaniu duchowym kompo-

nentem prezentowanym przez Bo-
ga, a potem przekazywanym z po-
kolenia na pokolenie, lecz formo-
wanym tak, jak formowane są nasze 
charaktery. Jeśli mam rację, dusza, 
wzorzec, który jest mną, rozpad-
nie się wraz ze śmiercią ciała. Taka 
dusza nie jest w naturalny sposób 
nieśmiertelna. Ale jeśli Bóg nam 
sprzyja, a wierzę, że tak jest, nie 
pozwoli, by ten wzorzec przepadł 
bez wieści. Uratuje go. Przechowa 
w boskiej pamięci. (...)

– A  co pan  sądzi na  temat 
pomysłów takich fizyków jak 
David Deutsch lub Seth Lloyd, 
mówiących, że skoro człowiek 
to trwający proces obliczenio-
wy, to znaczy, że teoretycznie 
można  go  prowadzić  na  do-
wolnym  komputerze  w  nie-
skończoność, co może mu za-
pewnić nieśmiertelność?

– Cóż, myślę, że mamy wszelkie 
powody, by sądzić, że człowiek nie 
jest tylko komputerem wykonanym 
z mięsa. Nie wydaje mi się, by moż-
na mnie było kiedykolwiek przerzu-
cić na jakąś inną platformę sprzęto-
wą. Prowadzi się teraz wiele badań 
na temat przetwarzania informacji 
przez mózg – ale wiedzę na temat 
funkcjonowania neuronów i wie-
dzę na temat istoty choćby naj-
prostszych stanów psychicznych 
dzieli przepaść. Ludzie ekscytują 
się odkryciem, że móz gi medytują-
cych mnichów buddyjskich pracu-
ją na tych samych częstotliwościach 
co mózgi modlących się sióstr za-
konnych. Tylko cóż w tym dziwne-
go? Wszyscy jesteśmy istotami cie-
lesnymi. Kiedy myślę o fizyce, uak-
tywnia się określona część mojego 
mózgu. Kiedy pan myśli o fizyce, 
ten sam obszar uaktywnia się u pa-
na. Ale to nie mówi nam nic o na-
turze fizyki czy medytacji. Byłbym 
więc bardzo ostrożny, formułując 
opinie takie jak Deutsch.

–  Właśnie  –  a  jak  nauko-
wiec, od którego wymaga się 
agresywnej  intelektualnie, 
krytycznej postawy wobec rze-
czywistości, radzi sobie z ana-
lizą cudów?

– Większy kłopot mają z tym moi 
koledzy fizycy – wydaje im się, że 
wiara religijna wymaga zamknię-
cia oczu, zaciśnięcia zębów, wiary 
w niestworzone rzeczy i bezwarun-
kowego podporządkowania się ja-
kiemuś niekwestionowanemu au-
torytetowi. Tymczasem motywa-
cje stojące za moją wiarą religijną 
są podobne do tych, które stoją za 
moimi przekonaniami naukowymi.

Nawet naukowcy nie kwestionu-
ją wszystkiego. Sceptycyzm nie jest 
regułą absolutną. Gdybyśmy wątpi-
li we wszystko, bylibyśmy sparali-
żowani. Trzeba się poświęcić temu, 
w czego prawdziwość wierzymy. 
W wierze religijnej jest podobnie. 
Największy kłopot z cudami jest na-
tury teologicznej, a nie naukowej. 
Cuda to wydarzenia bez preceden-
su. Przyjrzyjmy się centralnemu 

cudowi chrześcijaństwa – zmar-
twychwstaniu Jezusa. Nauka mó-
wi, najogólniej rzecz biorąc, że to, 
co jest martwe, pozostaje martwe. 
I to prawda. Z tym że ludzie wie-
dzieli o tym równie dobrze w I wie-
ku przed naszą erą, jak my wiemy 
dzisiaj. Kłopot z cudem polega na 
tym, że z teologicznego punktu wi-
dzenia nie może to być przykład po-
pisywania się Boga. Jego działania 
musi cechować spójność i konse-
kwencja.

Jeśli rzeczywiście było tak, jak 
wierzą chrześcijanie, że Jezus re-
prezentował coś wcześniej niespo-
tykanego, Boga, który wybrał ludz-
kie życie, to logicznie jest założyć, 
że dalsze losy świata będą zdefinio-
wane przez to właśnie wydarzenie. 
Dlatego zmartwychwstanie nie jest 
Boskim kaprysem, lecz inauguracją 
nowego etapu stworzenia. Ukazuje 
ono losy rodzaju ludzkiego u kresu 
historii. To, co przydarzyło się Je-
zusowi, stanie się z każdym z nas, 
„bo jak w Adamie wszyscy umiera-
ją, tak też w Chrystusie wszyscy zo-
staną ożywieni” – pisał św. Paweł 
w Liście do Koryntian. (...)

– A jak interpretuje pan hi-
storię  o  zakazanym  owocu? 
Zrywając  jabłko,  Ewa  prze-
prowadza w zasadzie pierw-
szy  eksperyment  naukowy, 
który staje się źródłem grze-
chu pierworodnego i upadku.

– Interesujące w tej mitologicz-
nej historii jest właśnie między in-
nymi to, o czym pan powiedział: 
to był upadek w górę! To zdoby-
cie nowej formy wiedzy. Grzesz-
ny charakter tego czynu zawiera 
się w słowach wyszeptanych przez 
węża: „Daj mi ten owoc! Poznasz 
dobro i zło. Nie będziesz już po-
trzebować Boga”. Źródłem grzechu 
jest odmowa uznania, że jesteśmy 
istotami potrzebującymi naszego 
stwórcy. Myślę, że chwila, gdy na-
si przodkowie zyskali samoświa-
domość i świadomość Boga, była 
upadkiem w górę, ale potem od-
wrócili się oni od Boga, zwrócili ku 
sobie – i to był błąd. Oczywiście nie 
sprowadzili w ten sposób śmierci 
na świat, bo była ona obecna od 
milionów lat, a raczej coś, co na-
zwałbym śmiertelnością. Posmut-
nieli, bo stali się świadomi przemi-
jania i nieuchronnej śmierci.

Mit o Adamie i Ewie to potęż-
na historia. Jeśli jednak interpre-
tuje się go poprzez gadające węże 
i tym podobne, to... to jest po pro-
stu śmieszne.

–  W  chwili  sięgnięcia  po 
owoc  Adam  i  Ewa  stali  się 
świadomi upływu czasu. Czym 
jest czas dla teologa?

– Trudno nam o nim myśleć 
w teologii, ale także w nauce, bo 
czas pojawia się w równaniach tyl-
ko jako parametr. Chwila obecna 
nie ma jakiejś konkretnej, bezpo-
średniej reprezentacji. To każe są-
dzić niektórym naukowcom, że czas 
jest złudzeniem psychologicznym.

Wierzę, że czas jest realny. To 
znaczy, że płynie. I że tak jak nieod-
łączną cechą ludzkiej istoty jest cie-
lesność, tak jest nią również czaso-
wość. Jesteśmy zanurzeni w czasie, 
nie możemy się z niego wydostać. 
Niesie nas ze sobą. Wierzę, że stwa-
rzając świat doczesny, Bóg uznał, iż 
będzie go poznawał zgodnie z naturą 
tego świata! Myślę, że Bóg podróżu-
je wraz z czasem i z jego doczesnym 
stworzeniem. Bóg wybrał, można 
powiedzieć, solidarność ze stworze-
niem, zachowując jednocześnie swój 
boski charakter. Zdecydował się nie 
znać przyszłości, bo w świecie docze-
snym przyszłość jest nieznana.

– George Coyne, jezuita, by-
ły dyrektor watykańskiego ob-
serwatorium astronomiczne-
go, mówi, że historia różnych 
religii w kosmologicznej skali 
czasowej jest zaledwie mgnie-
niem  oka  i  nie  wyklucza,  że 
kiedyś wszystkie one połączą 
się w całość.

– Ha! Nie wiedziałem, że Geor-
ge to powiedział! To ciekawe. Z ca-
łą pewnością największym wyzwa-
niem teologii jest zagadka zła i cier-
pienia. Już o tym wspominaliśmy. 
Drugim najbardziej obecnie kło-
potliwym zagadnieniem jest zro-
zumienie wzajemnych relacji róż-
nych tradycji religijnych. Różnią 
się one pod względem kulturo-
wym, ale oczywiście wydaje się, że 
wszystkie mówią o tej samej dome-
nie ludzkiego doświadczenia – spo-
tkaniu ze świętością. My, chrześci-
janie, nie możemy dłużej lekcewa-
żyć ludzi innych wyznań – kiedyś 
byli nam obcy, zamieszkiwali obce 
kraje. Dziś spotykamy ich na rogu 
ulicy i widzimy, że ich życie ma du-
chową autentyczność. To problem 
– długa i bolesna rozmowa między 
tradycjami religijnymi dopiero się 
zaczyna. Zajmie wiele czasu. To wy-
zwanie raczej na trzecie tysiąclecie, 
a nie na XXI wiek. (...)

– Wspominał  pan,  że  jed-
nym  z  powodów  porzucenia 
fizyki było zniechęcenie zmia-
ną jej charakteru, tym, że stała 
się nazbyt spekulatywna.

– To był tylko jeden z powodów. 
Lubiłem pracę fizyka. Na pewno 
nie porzuciłem jej z winy rozcza-
rowania. Wciąż śledzę jej postępy. 
Tak się składa, że w dziedzinach 
opartych na matematyce z wie-
kiem nie stajesz się lepszy. Naj-
lepsze wyniki osiągasz przed dwu-
dziestym piątym rokiem życia. 
Kiedy masz czterdzieści pięć lat, 
wiesz, że prawdopodobnie zrobiłeś 
większość tego, co było osiągalne. 
Pomyślałem więc, że wniosłem już 
swój mały wkład do fizyki. W wy-
borze umacniał mnie fakt, że moja 
dziedzina się zmieniała, zaczyna-
ła używać obcych mi metod mate-
matycznych, których przyswojenie 
byłoby uciążliwe i mało owocne.

 Fot. wikimedia_commons

John Charlton Polkinghorne – urodzony 16 października 1930 r. brytyjski fi-
zyk teoretyczny, teolog i pisarz, który publicznie popierał pogodzenie nauki z reli-
gią. Polkinghorne wychował się w cichej pobożnej rodzinie Kościoła anglikańskie-
go. Jego zdolności matematyczne były widoczne już od młodzieńczych lat. Uzy-
skał tytuł licencjata z matematyki (1952), a także tytuł magistra (1955) i doktorat 
(1956) z kwantowej teorii pola na Trinity College, Cambridge. Został mianowany 
wykładowcą fizyki matematycznej na uniwersytecie w Edynburgu w 1956 r. Dwa 
lata później objął to samo stanowisko w Cambridge, a w 1968 r. został mianowa-
ny profesorem fizyki matematycznej. Polkinghorne uzyskał dodatkowo doktorat 
z teoretycznej fizyki cząstek elementarnych od Trinity College w 1974 roku. Stwo-
rzone przez niego modele matematyczne do obliczania ścieżek cząstek kwanto-
wych zostały docenione w tym roku, kiedy został wybrany członkiem Royal So-
ciety. Pięć lat później Pol kinghorne stwierdził, że jego badania dobiegły końca. 
Ku zaskoczeniu wielu kolegów zrezygnował ze stanowiska i rozpoczął studia teo-
logiczne w Westcott House w Cambridge. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 r. 
i został przydzielony do parafii w South Bristol. Został wikariuszem parafii w Blean 
w 1984 roku, a dwa lata później został mianowany stypendystą, dziekanem i kape-
lanem Trinity Hall w Cambridge. W 1989 roku został mianowany prezesem Queens 
College, Cambridge, z którego przeszedł na emeryturę w 1996 roku.

W 1986 r. Polkinghorne utworzył Towarzystwo Naukowców Wyświęconych. 
Był też założycielem (2002 – 2004) Międzynarodowego Towarzystwa Nauki i Re-
ligii. Był także członkiem Science Research Council (1975), Doctrine Commis-
sion of the Church of England (1989 – 1995) oraz Human Genetics Advisory 
Commission (1999 – 2002). W 1997 roku Polkinghorne został rycerzem królo-
wej Elżbiety II w uznaniu jego wybitnych zasług dla nauki, religii, nauki i etyki 
medycznej. W 2002 roku otrzymał Nagrodę Templetona za postęp w kierunku 
badań lub odkryć o rzeczywistościach duchowych.
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– Pisał pan, że studiowanie 
matematyki było źródłem po-
czucia władzy. Jakiego rodzaju 
satysfakcji dostarcza teologia?

– Teologia stawia fundamental-
ne pytania na temat świata: dlacze-
go jest raczej coś niż nic; jaki jest 
sens życia; co nas czeka po śmier-
ci. Nawet częściowe zrozumienie, 
jak sobie z nimi radzić, jest bar-
dziej satysfakcjonujące niż rozwią-
zanie problemu matematycznego. 
Choć i matematyka stanowi źródło 
radości – pod warunkiem, że jesteś 
w niej dobry.

– Mając blisko pięćdziesiąt 
lat,  całkowicie  zmienił  pan 
swoje życie. Porzucił uczelnię. 
To wymaga  nie  lada  odwagi. 
Skąd ją brać?

– Cóż, to prawda. To było dość nie-
zwykłe. Mówiąc delikatnie. Po pierw-
sze, decyzję podjąłem wspólnie z żo-
ną. Była bardzo zaangażowaną, wie-
rzącą chrześcijanką. Wsparciem były 
też dzieci. Miałem również mądrych 
przyjaciół, którzy utwierdzali mnie 
w przekonaniu o bogactwie myśli 
teologicznej. To pomogło. Oczywiście 
moje powołanie musiał potwierdzić 
Kościół. Trzeba przejść proces selek-
cji. Prowadzili go ludzie, którzy nie 
znali mnie wcześniej. Byłem bardzo 
zadowolony, że nie byli przesadnie 
poruszeni faktem, iż jestem profeso-
rem rodem z Cambridge i tak dalej. 
Próbowali dociec, czy moje powoła-
nie jest prawdziwe. Uznali, że mogę 
spróbować. To także pomogło. Myślę, 
że podjąłem właściwą decyzję, choć 
oczywiście, kiedy podejmowałem tę 
decyzję, nie miałem absolutnej pew-
ności, że jest słuszna.

Widzi pan, jestem bardzo zwy-
czajnym chrześcijaninem. Nie do-
świadczam mistycznych olśnień. 
Jestem przeciętnym wyznawcą. Za-
sadniczym elementem mojej wiary 
jest Eucharystia. Możliwość prowa-
dzenia mszy, udzielania sakramen-
tu, wygłaszania kazań, tłumaczenia 
Pisma uważam za wielki przywilej. 
Podczas ostatniego weekendu od-
wiedziłem swoją dawną parafię 
w Kencie, gdzie służyłem jakiś czas 
jako wikary. Poprowadziłem nie-
dzielną mszę. Wielka, wielka satys-
fakcja i przyjemność. Tak — to są 
wspaniałe nagrody w życiu pastora.

– Wiadomo panu coś o przy-
szłości, a konkretnie o jej koń-
cu – o Sądzie Ostatecznym?

– Wiele jest w chrześcijaństwie 
zafałszowań na ten temat. Oczywi-
ście w Biblii, szczególnie w Apoka-
lipsie św. Jana, można odnaleźć nie-
pokojąco straszliwe fragmenty ob-
razujące wymierzane przez Boga 
kary. Trzeba jednak pamiętać, że 
pisano je w okresie intensywnych 
prześladowań chrześcijan, co za-
pewne wpłynęło na formę ich eks-
presji. Sam uważam Sąd za termin 
dający nadzieję. Tego dnia nie sta-
niemy przed obliczem gniewnego 

sędziego, który chce nas wtrącić do 
więzienia tak szybko, jak to możli-
we. Zostaje nam przedstawiony ob-
raz nas samych, takich jakimi na-
prawdę jesteśmy. Dostajemy szan-
sę pogodzenia się ze sobą.

Wierzę także, że miłość i ła-
ska Boża są uniwersalne i że doty-
czą nie tylko tego życia, ale i życia 
po śmierci. Bóg nie powie: „Miałeś 
swoją szansę, lecz jej nie wykorzy-
stałeś”. Nie oznacza to oczywiście, 
że nie ma znaczenia, co robisz. Jeśli 
odwrócisz się od Boga w tym życiu, 
powrót do niego może się okazać bo-
lesny i trudny, choć nie niemożliwy.

Nie wierzę, by Bóg kogokolwiek 
odrzucał w sposób absolutny. Ale 
i nie sądzę, by porywał kogokolwiek 
do Królestwa Niebieskiego wbrew 
jego woli, krzyczącego i wierzga-
jącego. Być może są ludzie, któ-
rzy wiecznie będą wypierać się Bo-
ga. Jeśli tak – znajdują się w pie-
kle, lecz nie dlatego, że zostali tam 
strąceni, ale dlatego, że sami chcie-
li się tam znaleźć. Mówimy cza-
sem, że drzwi piekła są zamknięte 
od wewnątrz, by trzymać Boga na 
zewnątrz. Jeśli tak jest, to kolorem 
piekła nie jest czerwień, jak u Dan-
tego, lecz szarość. Piekło to szare, 
ponure miejsce. Całe życie zostało 
z niego wyłączone.

– Co to znaczy wyprzeć się 
Boga?

– Cóż, to raczej wyparcie się 
prawdy, a nie podpisanie jakie-
goś cyrografu. Oczywiście niektó-
rzy ludzie mają trudności z odna-
lezieniem Boga. Nie wspominając 
o tych, którzy żyli w innych cza-
sach, miejscach i nie słyszeli o Chry-
stusie. Niektórzy byli molestowani 
w dzieciństwie, więc ból sprawia 
im akceptowanie figury Boga Ojca. 
Mgliście postrzegamy ogrom trud-
ności, przed którymi stają. Bóg jed-
nak widzi je wyraźnie, jak sądzę, 
i bierze wszystko pod uwagę. Bóg 
nie ma żadnego interesu w odrzuca-
niu ludzi. Ale i nikogo nie zamierza 
zmuszać do przyjęcia oferty łaski.

–  Proszę  wybaczyć  naiw-
ność pytania: jak tłumaczy pan 
wiernym sens życia po śmier-
ci?

– (...) Myślę, że różnica między 
tym życiem a życiem po śmierci po-
lega na tym, iż w tym pierwszym Bóg 
jest w dużym stopniu ukryty przed 
nami. To konieczne, by skończo-
ne istoty ludzkie były w stanie po-
zostać sobą, by się stwarzać, doko-
nywać wyborów. Ale ostatecznie za-
słony opadną i lepiej poznamy Boga. 
I taki, jak mi się wydaje, jest sens ży-
cia.

A pan, wierzy pan w Boga?

KAROL JAŁOCHOWSKI 

HERETYCY,  BUNTOWNI-
CY, WIZJONERZY. 22 podró-
że z największymi umysłami 
naszych czasów. Wydawnic-
two Copernicus Center Press, 
Kraków 2019. 

Rozwój rolnictwa
a dobrobyt 
w Niemczech
Niemcy dysponują po Francji największym w Europie 
Zachodniej areałem rolnym wynoszącym 17 mln ha, co stanowi 
około 50 proc. powierzchni kraju.

Rozwojowi rolnictwa sprzy-
jają korzystne warunki natu-
ralne: łagodny umiarkowa-
ny klimat, stosunkowo żyzne 
gleby i korzystne ukształto-
wanie powierzchni. Większość 
powierzchni rolniczej wyko-
rzystywana jest pod zasiewy 
(12 mln ha), a pozostałą część 
stanowią użytki zielone, sady 
i winnice.

Głównymi regionami rol-
niczymi są: Nizina Niemiec-
ka i Średniogórze Niemieckie. 
Dwie trzecie gruntów ornych 
przeznacza się pod uprawę zbóż. 
Na obszarze całego kraju upra-
wia się jęczmień, na żyznych 
glebach w południowej części 
Niziny Niemieckiej i na połu-
dniu kraju pszenicę, na północy 
i w Średniogórzu Niemieckim 
żyto, a w Dolnej Saksonii i Nad-
renii Północnej Westfalii bura-
ki cukrowe.

W strefach podmiejskich roz-
winęło się warzywnictwo i sa-
downictwo, a na południowych 
stokach gór w dolinie środko-
wego Renu i Mozeli uprawia się 
winorośl. Zarówno na nizinach, 
jak i na obszarze podgórskim są 
dobre warunki do hodowli by-
dła. W całym kraju hoduje się 
trzodę chlewną i drób.

Polityka rolna i przemia-
ny w rolnictwie niemieckim 
w okresie po drugiej wojnie 
światowej

Na terytorium byłej NRD 
i w RFN realizowano diametral-
nie różną politykę rolną. Rolnic-
two w NRD było częścią istnie-
jącej tam gospodarki planowej. 
Konsekwencją tego było uspo-
łecznienie rolnictwa, centralne 
rozdzielnictwo środków do pro-
dukcji rolnej i stosowanie na 
większość produktów spożyw-
czych urzędowych cen detalicz-
nych, które ze względów poli-
tycznych i społecznych utrzymy-
wane były na niskim poziomie 
w oderwaniu od wyższych kosz-
tów produkcji, a zatem wyma-
gały olbrzymich dopłat ze stro-
ny państwa.

Głównym celem polityki rol-
nej w NRD było uzyskanie moż-
liwie pełnej samowystarczalno-
ści w produkcji żywności. Nad-
wyżki produktów rolniczych 
były eksportowane głównie do 
Berlina Zachodniego i do ZSRR. 
Takie względy jak wysoka jakość 
produktów, ochrona krajobra-
zu czy wzrost wydajności pracy 
w rolnictwie odgrywały drugo-
rzędną rolę.

Ze względów ideologicznych 
w rolnictwie enerdowskim do-
minowały spółdzielnie produk-
cyjne oparte na wspólnym użyt-
kowaniu gruntów, wspólnym 
inwentarzu i wspólnych maszy-
nach rolniczych, a ich cała pro-
dukcja kupowana była przez 
państwowy handel lub prze-
mysł przetwórczy. Członkowie 
spółdzielni samodzielnie mo-
gli uprawiać tylko pół hektara 
ziemi w celu zaspokojenia wła-
snych potrzeb. W ostatniej fa-
zie istnienia NRD na jej teryto-
rium było 3855 spółdzielni pro-
dukcyjnych, które deponowały 
5,4 mln ha gruntów. Mniejsze 
znaczenie miały państwowe go-
spodarstwa rolne, do których 
należało 449 tys. ha użytków rol-
nych. Oprócz tego w NRD istnia-
ło jeszcze 2300 prywatnych go-
spodarstw ogrodniczych, 600 

tys. małych gospodarstw przy-
domowych i 50 gospodarstw ko-
ścielnych, które jednak nie od-
grywały większej roli w rolnic-
twie tego kraju.

Po zjednoczeniu państw nie-
mieckich własność spółdzielcza 
została sprywatyzowana w ten 
sposób, że ziemia wróciła do 
poprzednich właścicieli lub zo-
stała sprzedana nowym nabyw-
com. W miejsce spółdzielni pro-
dukcyjnych powstały więc indy-
widualne gospodarstwa rolne 
bądź spółki – cywilne lub kapi-
tałowe. Natomiast państwowe 
gospodarstwa zostały podzielo-
ne na mniejsze jednostki i wy-
dzierżawione na 12 lat lub sprze-
dane na warunkach rynkowych.

W rolnictwie RFN domino-
wały rodzinne gospodarstwa 
rolne. W 1950 roku istniało tam 
1,6 mln gospodarstw rolnych 
o przeciętnej wielkości 8 ha, 
a jeden rolnik produkował żyw-
ność dla 10 osób. Od tego czasu 
rolnictwo zachodnioniemieckie 
radykalnie się zmieniło. W wy-
niku przejścia ze względów eko-
nomicznych części rolników 
do pracy poza rolnictwem ra-
dykalnie zmniejszała się licz-
ba gospodarstw rolnych i jed-
nocześnie wzrosła ich przecięt-
na powierzchnia. W 1996 roku 

Niemcy należą do największych producentów żywności w Unii Europejskiej. Znaj-
dują się na drugim miejscu w produkcji zwierzęcej (za Francją)  
 Fot. wikimedia_coomons
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na terytorium dawnej RFN by-
ło już tylko 550 tys. gospodarstw 
o przeciętnej wielkości 31 ha.

W Niemczech Zachodnich 
przez cały okres powojenny ist-
niały korzystne warunki ekono-
miczne do rozwoju rolnictwa 
– zwiększenie się liczby ludno-
ści o 10 mln osób w ciągu 10 lat 
spowodowało gwałtowny wzrost 
popytu na artykuły żywnościo-
we pochodzenia rolniczego. Ce-
ny skupu podstawowych pło-
dów rolnych (zboże, buraki, cu-
krowe), a także mleka i mięsa po 
wojnie ustalone zostały na po-
ziomie przekraczającym poziom 
światowy, przy jednoczesnym 
wprowadzeniu barier taryfo-
wych i pozataryfowych chronią-
cych rynek wewnętrzny przed 
konkurencyjnym importem.

Jednocześnie miał miejsce 
gwałtowny postęp techniczny 
i biologiczny w rolnictwie, któ-
ry sprawił, że produkcja rosła 
w szybkim tempie. W 1996 ro-
ku jeden rolnik w Niemczech 
Zachodnich był już w stanie 
wyprodukować żywność dla 
100 osób (obecnie wskaźnik ten 
wynosi ponad 140). Plony zbóż 
z hektara w latach 1950 – 1996 
wzrosły o 170 proc. – z 23 q do 
63 q. Duży postęp odnotowano 
też w hodowli zwierząt gospo-
darskich, np. ilość mleka uzy-
skiwana rocznie od jednej kro-
wy zwiększyła się w tym czasie 
z 2498 kg do 5427 kg; znacznie 
wzrosła też ilość mięsa uzyski-
wanego ze sztuki bydła rzeźne-
go i jednego stanowiska dla trzo-
dy chlewnej.

Wzrost produkcji i wydajności 
pracy w rolnictwie zachodnio
niemieckim nie byłby możliwy 
bez specjalizacji w uprawach 
i hodowli, bez olbrzymich na-
kładów kapitałowych (w ciągu 
30 lat wzrosły one co najmniej 
dziesięciokrotnie) oraz bez wy-
sokiej kultury rolnej, która po-
zwoliła szybko wykorzystywać 
wyniki prac naukowobadaw-
czych. Szybkiemu rozwojowi 
rolnictwa w RFN sprzyjała też 
wspólna polityka rolna Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej. Dobitnym wyrazem prze-
mian w rolnictwie RFN stał się 
spadek w ogólnej liczbie zatrud-
nionych w gospodarce narodo-
wej udziału siły roboczej zatrud-
nionej w rolnictwie do 4 proc. 
(1995 rok) i utrata przez wieś 
niemiecką chłopskiego charak-
teru na rzecz miejsca zamieszka-
nia ludzi różnych zawodów.

Miejsce rolnictwa w go-
spodarce narodowej Nie-
miec

Po zjednoczeniu Niemiec 
w 1990 roku rolnictwo we 
wschodniej części kraju obję-
te zostało polityką rządu RFN, 
realizowaną przez Federalny 
Urząd Rolnictwa i Wyżywie-
nia, oraz wspólną polityką rol-

ną Unii Europejskiej. W związku 
ze wspomnianymi już zmianami 
własnościowymi i z dokapitali-
zowaniem rolnictwa przy wydat-
nej pomocy państwa gwałtow-
nie zmniejszyło się zatrudnie-
nie w tym sektorze w byłej NRD. 
O ile w 1989 roku pracowało tam 
750 tys., to w 1994 roku już tyl-
ko 132 tys. osób. W ciągu kilku 
lat powstały tam nowoczesne 
gospodarstwa rolne i przedsię-
biorstwa zajmujące się przetwa-
rzaniem surowców rolniczych 
oraz handlem produktami rolni-
czymi, które mogły z powodze-
niem konkurować z odpowied-
nimi podmiotami gospodarczy-
mi z zachodniej części Niemiec.

Od początku lat dziewięćdzie-
siątych następują zmiany w po-
lityce rządu RFN i wspólnej po-
lityce rolnej UE, których celem 
nie jest już ilościowy wzrost pro-
dukcji rolnej, lecz zmniejsze-
nie na rynku unijnym nadwy-
żek produktów rolniczych przez 
ekstensyfikację uprawy roli, 
czyli ograniczenie powierzchni 
upraw i przeznaczenie zwolnio-
nych przez rolnictwo terenów na 
cele krajobrazowe. Celem rol-
nictwa, obok wytwarzania pro-
duktów rolnych, stało się utrzy-
manie i pielęgnacja krajobrazu 
rolniczego. Jednocześnie w sa-
mej produkcji rolniczej dużą wa-
gę przywiązuje się do produkcji 
ekologicznej. Już w 2008 ro-
ku 5,4 proc. areału rolnego wy-
korzystywane było pod uprawy 
ekologiczne, a za kilka lat odse-
tek ten ma wzrosnąć do 20 proc.

W 1992 roku w krajach Unii 
Europejskiej, m.in. w wyniku 
ustaleń na forum GATT zmie-
rzających do liberalizacji świa-
towego handlu artykułami rolni-
czymi, ceny zbóż uległy obniże-
niu o 30 proc. Zredukowano też 
urzędową cenę żywca wołowego. 

Aby zrekompensować rolnikom 
spadek dochodów z tego tytułu, 
wprowadzone zostały dopłaty 
od powierzchni upraw i premia 
od każdej sztuki bydła.

W 2008 roku w Niemczech 
funkcjonowało 370,5 tys. go-
spodarstw rolnych (o 80 tys. 
mniej niż przed 10 laty), w tym 
366,6 tys. o powierzchni powy-
żej 2 ha. Średnia wielkość go-
spodarstwa rolnego wynosi-
ła 46,4 ha (w nowych krajach 
związkowych 202 ha, a w sta-
rych landach 34 ha). Należy 
podkreślić, że ponad połowa 
użytków rolnych należy do go-
spodarstw o powierzchni po-
wyżej 100 ha, ale stanowią one 
tylko 9 proc. wszystkich gospo-
darstw. Wśród gospodarstw rol-
nych przeważają gospodarstwa 
rodzinne (94 proc. wszystkich 
gospodarstw), które zajmują 
69 proc. użytków rolnych. Tyl-
ko połowa niemieckich gospo-
darstw rolnych daje ich właści-
cielom pełne utrzymanie, nato-
miast właściciele pozostałych 
gospodarstw próbują dodatko-
wo zarabiać poza sektorem rol-
nym.

Rolnictwo niemieckie jest 
w dużym stopniu zmechanizo-
wane, a do prac niedających się 
zmechanizować, np. do zbio-
ru truskawek czy szparagów za-
trudnia się pracowników sezo-
nowych, głównie z Polski i Ru-
munii.

Niemcy to jeden z naj-
większych producentów 
żywności w Europie

Coraz więcej zwolenników 
wśród rolników niemieckich 
zyskuje rolnictwo ekologicz-
ne. W latach 1996 – 2008 licz-
ba gospodarstw produkujących 
żywność zgodnie z kryteriami 
ekologicznymi wzrosła niemal 

trzykrotnie – do 20 tys. W nie-
mieckich sklepach ze zdrową 
żywnością ponad 56 tys. pro-
duktów jest zaopatrzonych 
w państwowy znak „BIO”, któ-
rym oznacza się towary pocho-
dzące z upraw ekologicznych. 
Kryteria klasyfikacji ekologicz-
nej są surowe. Ekologiczne pro-
dukty spożywcze nie mogą być 
produkowane przy wykorzysta-
niu upraw poddanych działa-
niu środków ochrony roślin lub 
modyfikowanych genetycznie. 
Również artykuły pochodzenia 
zwierzęcego muszą pochodzić 
ze specjalnej hodowli zwierząt 
gospodarskich. W 2008 roku 
obroty żywnością ekologiczną 
w Niemczech wyniosły 5,8 mld 
euro.

Warto podkreślić, że nie ist-
nieje jednolita kuchnia nie-
miecka, ale za to w Niemczech 
spotyka się wiele potraw regio-
nalnych, które utożsamiane są 
z danym regionem, np. pieczeń 
wieprzowa z knedlami w Bawa-
rii, żeberka z kiszoną kapustą 
w Hesji, kilońskie szprotki, bia-
ła kiełbasa ze słodką musztar-
dą w Monachium itp. Szacuje 
się, że ponad połowa Niemców 
udających się do restauracji wy-
biera kuchnię zagraniczną: wło-
ską, chińską czy grecką. W du-
żych miastach często spotyka 
się sklepy z międzynarodową 
żywnością, w których szczegól-
nie obcokrajowcy chętnie kupu-
ją produkty znane im z kraju oj-
czystego.

W niemieckim rolnictwie wraz 
z leśnictwem i rybołówstwem 
stale pracuje tylko 850 tys. osób, 
co stanowi 2,1 proc. wszystkich 
zatrudnionych w Niemczech. 
Wytwarza ono 0,9 proc. PKB, 
ale jego znaczenie dla gospodar-
ki narodowej jest daleko więk-
sze, niż wynikałoby to z wyżej 

przytoczonych liczb. Stanowi 
ono podstawę rozwoju przemy-
słu spożywczego, którego pro-
dukcja w 2008 roku wyniosła 
155 mld euro, z czego 42,4 mld 
euro skierowano na eksport. 
Niemiecki przemysł spożywczy 
zatrudnia 530 tys. osób, co sytu
uje go pod względem wielko-
ści zatrudnienia na liście branż 
przemysłowych na czwartym 
miejscu w kraju. Do jego najważ-
niejszych gałęzi należą: przemysł 
mięsny, mleczarski oraz napo-
jów alkoholowych. Obejmuje on 
5800 tys. przedsiębiorstw, z cze-
go większość stanowią przedsię-
biorstwa rodzinne zatrudnia-
jące poniżej 100 pracowników. 
Najbardziej znanym na świe-
cie niemieckim przedsiębior-
stwem z branży rolnospożyw-
czej jest firma Dr. Oetker, która 
główną siedzibę ma w Bielefeld. 
Przemysł rolnospożywczy wraz 
z rolnictwem stanowi główne 
źródło zaopatrzenia niemieckich 
gospodarstw domowych w żyw-
ność i używki.

Niemcy należą do najwięk-
szych producentów żywności 
w Unii Europejskiej. Znajdu-
ją się na drugim miejscu w pro-
dukcji zwierzęcej (za Francją) 
i na czwartym w produkcji ro-
ślinnej (za Francją, Włochami 
i Hiszpanią); jednocześnie zaj-
mują czwarte miejsce na liście 
największych eksporterów żyw-
ności na świecie. O ile w 1950 
roku jeden rolnik w Niem-
czech produkował żywność dla 
10 osób, to w 2010 już dla 140 
osób. W 2009 roku zebrano tam 
49,5 mln t zbóż, wyprodukowa-
no 5,25 mln t mięsa i 10 mln hl 
wina (65 proc. produkowanych 
win stanowią wina białe, a resz-
tę wina czerwone).

Niemcy są wielkim producen-
tem wysokiej jakości piwa. Par-
lament Europejski uznał piwo 
niemieckie za „tradycyjny pro-
dukt spożywczy”, ponieważ tam 
przestrzega się słynnego nakazu 
czystości, który dopuszcza sto-
sowanie do produkcji piwa tyl-
ko czterech naturalnych skład-
ników: chmielu, słodu, wody 
i drożdży. Obok wielkich pro-
ducentów piwa w Niemczech 
funkcjonują mniejsze regional-
ne browary o bogatych trady-
cjach. Niemieccy piwosze, do 
których zalicza się 80 proc. do-
rosłej ludności kraju, mogą wy-
bierać spośród 5 tys. różnych ga-
tunków piwa produkowanych 
w 1270 browarach, co stanowi 
światowy rekord.

Najbardziej znanym na świecie niemieckim przedsiębiorstwem z branży rolno-spożywczej jest firma Dr. Oetker mająca główną 
siedzibę w Bielefeld  Fot. oetker.de

EUGENIUSZ GOSTOMSKI
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

Afromental” to grupa z Olsztyna, obecna na
polskiej scenie ju¿ od 15 lat. Zespó³ trochê
nietypowy, bo ³¹cz¹cy w swojej muzyce gatun-

ki od rocka i reggae po hiphop i funk, ale który z ta-
kim w³aœnie repertuarem zyska³ spor¹ populara-
noœæ. Nie tylko jako formacja muzyczna, ale te¿ jego
cz³onkowie jako celebryci, co zaowocowa³o wystêpa-
mi w ró¿nego rodzaju przedsiêwziêciach medial-
nych, jak chocia¿by udzia³em grupy w serialu telewi-
zyjnym „39 i pó³” oraz obecnoœci¹ wokalisty Toma-
sza „Thomsona” Lacha i gitarzysty Aleksandra Ba-
rona w jury telewizyjnych talent show „Bitwa na
g³os”, „The Voice of Poland” czy „The Voice kids”. 

Opinie o najnowszej p³ycie s¹ skrajne, od entuzja-
stycznych po mocno krytyczne. Natomiast w jednym
recenzenci s¹ zgodni: materia³ ró¿ni siê od wcze-
œniejszych dokonañ i jest bardziej jednorodny mu-
zycznie. „Afromentalowi” zarzucano czêsto, ¿e
przez fakt czerpania z ró¿nych stylistyk i ³¹czenie
gatunków tworzy muzykê dla nie do koñca doprecy-
zowanej grupy odbiorców. Teraz zarzut jest inny, ¿e
nawi¹zuj¹c do muzyki lat 90. idzie trochê „pod pr¹d”
aktualnym trendom. Bo póki co nie ma mody na po-
wrót do brzmieñ tej dekady. 

Pewnym tego sygna³em by³ ju¿ poprzedni album
„Mental house”, przynosz¹cy ostre rockowe granie.
Na najnowszym kierunek jest kontynuowany, choæ w
spokojniejszym tempie. Repertuar to rock przepla-
tany balladami, z mocnym brzmieniem gitar, liczny-
mi zmianami rytmiki i du¿¹ doz¹ pretensji do œwiata
w tekstach. I tu le¿y te¿ sedno sprawy, bo najwiêk-
sz¹ zmian¹ na p³ycie jest jêzyk. Wczeœniejsze albu-
my formacji przynosi³y materia³ wykonywany nie-
omal w ca³oœci po angielsku. Tym razem wszystkie
utwory s¹ po polsku i to – niestety – obna¿a chwila-
mi ich pretensjonalnoœæ. Po angielsku ³atwiej by³o
przemyciæ liryczne niedoskona³oœci. 

Zawa¿y³ chyba jednak fakt, ¿e „Afromental” to ze-
spó³ celuj¹cy swoj¹ muzyk¹ w jak najbardziej radio-
wy mainstream. A ten ostatnimi czasy nie narzeka
na nadmiar komercyjnych produkcji krajowych wy-
konawców, nie bêd¹cych równoczeœnie typowym po-
pem. I dlatego chêtnie promuje grupê.

Przes³ucha³ i napisa³:
Andrzej Kuspiel  

Afronmental „5“
Warner Music Polska

„Lipek umar³ za wczeœnie. Mia³ jesz-
cze mnóstwo pomys³ów muzycznych,
których nie zd¹¿y³ zrealizowaæ” –mó-
wi Zdzis³aw Janiak, by³y gitarzysta
Budki Suflera o zmar³ym 6 lutego na
raka Romualdzie Lipko. 

Janiak do zespo³u trafi³ w 1978 ro-
ku, ale ju¿ wczeœniej nieraz spotyka³
siê z Romualdem Lipko podczas kon-
certów. Kiedy zespó³ szuka³ nowego
gitarzysty, Zdzis³aw Janiak zg³osi³ siê
na próbê:

– Pojecha³em nocnym poci¹giem
z Wroc³awia do Lublina. Rano z dwor-
ca odebra³ mnie Lipko. Niemal ca³y
dzieñ spêdziliœmy ze sob¹, graliœmy i
rozmawiali. W koñcu „Lipek” powie-
dzia³, ¿e przede mn¹ by³o tutaj wielu
równie dobrych gitarzystów, ale ja
spodoba³em mu siê z moim podej-
œciem do grania oraz weso³ym uspo-
sobieniem. Dla Lipki bardzo wa¿ne
by³o zgranie w zespole. Mog¹ byæ zna-
komici muzycy, ale je¿eli nie czuj¹ do
siebie sympatii, to nie wytrzymaj¹ ze
sob¹ d³ugo – wspomina.

Romuald Lipko nale¿a³ do najbar-
dziej kreatywnych i pracowitych pol-
skich kompozytorów. Czêsto przyno-
si³ pomys³y, które „Budka Suflera”
wspólnie aran¿owa³a. Potrafi³ te¿ s³u-
chaæ pozosta³ych cz³onków zespo³u.
Nieraz ca³e noce i dnie zespó³ spêdza³
w studio nagrañ, maj¹c jedynie krót-
k¹ przerwê na sen.

– Lipek nie by³ dusz¹ towarzystwa –
opowiada Zdzis³aw Janiak. – By³ ra-
czej skrytym cz³owiekiem. Mówi³em,
¿e ma lubelskie poczucie humoru,
obojêtnie co by to oznacza³o (œmiech).
By³ za to bardzo ciep³ym i serdecznym
cz³owiekiem, skoncentrowanym na
muzyce. Mia³em z nim dobre kontakty
zarówno w czasie grania w Budce, jak
i ju¿ po odejœciu; tak¿e po wyjeŸdzie do
Niemiec. By³em zapraszany na
wszystkie wa¿niejsze koncerty, np.
z okazji jubileuszy oraz na zakoñcze-
nie kariery. Gra³em z Budk¹ równie¿
za ka¿dym razem, kiedy byli w Ober-
hausen (na koncertach organizowa-
nych przez Stanis³awa Wenglorza –
przyp. red.). Kiedy „Lipek” zaprasza³,
stara³em siê mu nie odmawiaæ. Zda-
rza³o siê nawet, ¿e dwa razy w tygo-
dniu lecia³em do Polski na koncert.
Zaprasza³ mnie nie tylko na koncerty,
ale równie¿ do swojego domu do Kazi-
mierza. Nieraz do siebie dzwoniliœmy.
Trudno mi by³o jednak rozmawiaæ z
nim w czasie jego choroby. Ostatni raz
rozmawialiœmy pó³ roku przed jego
œmierci¹. O jego przegranej walce z
nowotworem dowiedzia³em siê o trze-
ciej w nocy, czyli trzy godziny po
œmierci. By³ to ogromny cios. Mia³em
nadziejê, ¿e uda mu siê wyjœæ z choro-
by. Czêsto za³atwia³em mu tu w Niem-
czech tutaj lekarstwa, które autobu-
sem liniowym wysy³a³em z Düsseldor-
fu do Lublina. Niestety...

Zaczê³o siê w Oleœnicy
Zdzis³aw Janiak pochodzi z Oleœni-

cy. W tym roku w lipcu obchodziæ bê-
dzie 70. urodziny. Muzyczn¹ karierê
rozpocz¹³ w oleœnickim zespole roc-
kowym „Hej” (gra³ w nim od 1968 do
1975 r.). Zawsze by³ wulkanem energii
i taki zosta³ do dzisiaj.

Ukoñczywszy szko³ê zawodow¹
podj¹³ prace w Zak³adach Napraw-
czych Taboru Kolejowego ZNTK we
Wroc³awiu. Nie by³o to zajêcie dla je-
go muzycznej duszy. Odskoczni¹ by³o
wielogodzinne æwiczenie na gitarze
w klubie zak³adowym. Jest komplet-
nym samoukiem. Pierwsz¹ gitarê
zrobi³ sam, przy pomocy znajomych.
Sam nabija³ na niej progi. Z senty-
mentem wspomina te czasy:

– Kiedy w ZNTK matka dosta³a
trzynast¹ pensjê, kupiliœmy radio, ta-
kie bia³e Twist. S³ucha³em na nim
przez ca³¹ noc Radia Luxemburg.
¯eby coœ zagraæ, to trzeba s³uchaæ.
Mam tê przewagê nad innymi muzy-
kami, ¿e wielu zagl¹da w nuty, a to
gubi feeling, gubi uczucie, serce. W
miêdzyczasie siê nauczy³em czytaæ
nuty, ale one do dzisiaj s¹ mi niepo-
trzebne – uwa¿a. 

Z zespo³em „Hej” jeŸdzi³ po festi-
walach w Krakowie, Wroc³awiu,
Grodkowie, Brzegu, Polanicy. Wszê-
dzie zajmowali czo³owe pozycje, a
sam Janiak nieraz zdoby³ dodatkowo
nagrodê dla najlepszego gitarzysty.
Æwiczy³ od rana do wieczora. 

– By³ taki czas, ¿e jak trzeba by³o,
to zrobiliœmy w wakacje obóz kondy-
cyjny w szkole. Przynieœliœmy mate-
race, ko³dry i sprzêt muzyczny. Ro-
z³o¿yliœmy to w sali gimnastycznej i
przez ca³y tydzieñ graliœmy. Jak po-
tem przyszliœmy do Domu Kultury i
zagraliœmy, to ludzie ma³o z foteli nie
pospadali z zachwytu. 

Gra³ ju¿ coraz wiêcej w klubach
Dolnego Œl¹ska i robi³ nagrania dla
Polskiego Radia. W siedemdziesi¹-
tych latach pojecha³ na 18-miesiêcz-
ny kontrakt do RFN, gdzie gra³ „do
kotleta”. Czêœæ zarobionych pieniê-
dzy przeznaczy³ na zakup dobrych
instrumentów.

Przez jakiœ czas gra³ w „Budce Su-
flera” z Janem Borysewiczem. –
Mia³em okreœlon¹ rolê w zespole,
dlatego pilnowa³em podk³adu dla
Janka. Ten grunt musia³em trzymaæ,
¿eby Janek móg³ siê wygraæ od po-
cz¹tku do koñca. Ale Janek by³ te¿
sprawiedliwy, bo jak trzeba by³o, to
on mi podk³ada³.

Ma³o brakowa³o, a Janiak gra³by
w „Lady Pank”: – Janek podczas
koncertów w ZSRR zaproponowa³ mi
wspólne za³o¿enie nowej kapeli. Po-

wiedzia³em, ¿e w Budce mam pewny
chleb, a mam rodzinê na utrzyma-
niu. Jakby by³o inaczej i bym siê zgo-
dzi³, to byæ mo¿e do dzisiaj gra³bym z
„Lady Pank”. Takie ¿ycie. Ka¿dy ma
swoje piêæ minut i nie trzeba niczego
¿a³owaæ."

W 1985 r. wyjecha³ z ówczesn¹
partnerk¹ do Düsseldorfu, tam gdzie
wczeœniej gra³ na kontrakcie. Myœla³
za kilka lat wróciæ. Sta³o siê inaczej.
Nie ¿a³uje decyzji. Na pocz¹tku by³a
muzyka. Gra³ z dosyæ dobrymi kape-
lami za niema³e pieni¹dze. Zosta³ gi-
tarzyst¹ „Marity Weiss”. ¯y³ z muzyki
i dziêki muzyce dosta³ kontrakt do
bardzo dobrej pracy. Nie raz gra³ dla
dyrekcji firmy 3M. Dziêki umiejêtno-
œci ³atwego nawi¹zywania kontaktów
zosta³ koñcowym kontrolerem w fir-
mie. Musia³ wstawaæ o 5 rano i jechaæ
do pracy. Dla artysty by³ to œrodek no-
cy. Jednak szybko siê przyzwyczai³ i
w firmie doczeka³ siê emerytury.

Obecnie muzyka to dla niego tylko
hobby. Czêsto œci¹ga ze œciany gitarê
i sobie przygrywa, kiedy nikogo nie
ma w domu. 

Leonard Paszek

Lipek i Janiak – historia przyjaŸni

Romuald Lipko (2. od lewej) i Zdzisław Janiak (4. od lewej) na archiwalnym
zdjęciu „Budki Suflera“

Zdzisław Janiak w domu w Düssel-
dorfie. zdj. arch. pryw.
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W salonie i w kuchni

Filmoteka 

Popiełuszko. Wolność
jest w nas (DVD)

„Poruszający i prawdziwy“, 
„Obowiązkowy dla każdego Pola-
ka“ – to najczęstsze komentarze
po projekcji filmu, który widziało
w kinach ponad 1.300.000 wi-
dzów.

„Popiełuszko. Wolność jest
w nas“ to zrealizowana z rozma-
chem i zaskakująca humorem naj-
większa polska produkcja ostat-
nich lat. Przejmująca opowieść
o człowieku, którego odwaga i
wiara rozpalała w ludziach nadzie-
ję. Reżyser Rafał Wieczyński
z pieczołowitością odtworzył realia
PRL i stanu wojennego. Kreacja
Adama Woronowicza w roli
ks. Jerzego Popiełuszki ożywia
wspomnienia u starszych, a mło-
dym pozwala poznać fascynujące-
go bohatera. W drugim planie po-
jawiają się gwiazdy (m.in. Zbyszek
Zamachowski, Radosław Pazura,
Joanna Szczepkowska) i świadko-
wie historii (m.in. Kardynał Józef
Glemp, Maja Komorowska). Film
opowiada o życiu i śmierci ks. Je-
rzego Popiełuszki na tle drama-
tycznej historii Polski początku lat
osiemdziesiątych w żywy sposób
zachowując ją od zapomnienia.

Reżyser: Wieczyński Rafał 
Obsada: Woronowicz Adam,

Frąckowiak Marek, Zamachowski
Zbigniew, Pazura Radosław, Sz-
czepkowska Joanna, Komorowska
Maja, Jan Englert 

Czas trwania: 149 min. 

sklep.de 
polska muzyka
polskie filmy 

polskie książki

Z jakimi problemami zdrowot-
nymi najczêœciej borykaj¹ siê
rodzice ma³ych dzieci? Okres
niemowlêcy i przedszkolny to czas
wielu problemów zdrowotnych.
Niedojrza³oœæ uk³adu odporno-
œciowego oraz przebywanie dzieci
w du¿ych zbiorowiskach, takich
jak ¿³obek i przedszkole, sprzyjaj¹
szerzeniu siê typowych chorób in-
fekcyjnych o etiologii wirusowej.
£agodna zima ma du¿y wp³yw na
zaka¿enia uk³adu oddechowego,
przebiegaj¹ce z gor¹czk¹, kata-
rem, kaszlem i gorszym samopo-
czuciem. GroŸn¹, bo obfituj¹c¹ w
szereg powa¿nych powik³añ cho-
rob¹, jest grypa. Ci¹g³ym proble-
mem s¹ te¿ typowe choroby za-
kaŸne wieku dzieciêcego ospa
wietrzna, ró¿yczka oraz ostre bie-
gunki o etiologii wirusowej lub
bakteryjnej.

Dlaczego rotawirusy s¹ tak
niebezpieczne? Powoduj¹ ostr¹
chorobê przewodu pokarmowego.
Jej objawy s¹ bardzo gwa³towne i
burzliwe. Wystarcz¹ zaledwie 2-3
dni aby na skutek silnych wymio-
tów, gor¹czki i oddawania wielu
wodnistych stolców, dosz³o do po-
wa¿nego odwodnienia dziecka.
Poniewa¿ nawadnianie doustne
jest czêsto niemo¿liwe ze wzglêdu
na wymioty, pozostaje hospitaliza-
cja i do¿ylne podawanie p³ynów i
niezbêdnych elektrolitów. Najciê¿-
sz¹ postaæ zaka¿enie rotawiruso-
we przybiera u niemowlêcia poni-
¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia, które ulega
szybkiemu odwodnieniu. Niestety,
corocznie na œwiecie odnotowuje

siê blisko pó³ miliona zgonów dzie-
ci z powodu rotawirusów. Staty-
styki podaj¹, ¿e prawie wszystkie
dzieci przed ukoñczeniem 5. roku
¿ycia ulegaj¹ chorobie. 

W jaki sposób mo¿emy siê za-
raziæ? Zaka¿enia rotawirusowe
szerz¹ siê niezwykle szybko i z du-
¿¹ ³atwoœci¹ obejmuj¹ osoby z
bezpoœredniego otoczenia. Do za-
ka¿enia mo¿e dojœæ zarówno po-
przez bezpoœredni kontakt z osob¹
chor¹, jak równie¿ przez stycz-
noœæ z zanieczyszczon¹ po-
wierzchni¹ czy przedmiotami. Do
rozprzestrzeniania siê zaka¿eñ

rotawirusowych bardzo czêsto do-
chodzi wœród dzieci leczonych w
szpitalu z innego powodu. 

Czy rodzice i cz³onkowie ro-
dziny mog¹ zaraziæ siê od zain-
fekowanego dziecka? Oczywi-
œcie. Pojawienie siê biegunki rota-
wirusowej zwykle o 2-3 dni po-
przedza wyst¹pienie biegunki i
wymiotów u innych domowników:
mamy, taty, babci. Nasilenie obja-
wów mo¿e byæ ró¿ne i zale¿y od in-
dywidualnej odpornoœci osób do-
ros³ych. Szerzeniu siê zaka¿eñ ro-
tawirusowych wœród domowni-
ków, sprzyja ³atwoœæ przenoszenia
siê wirusa, zarówno drog¹ kropel-
kow¹ jak i przez kontakt bezpo-
œredni oraz wyj¹tkowo du¿a za-
kaŸnoœæ. Tak¿e jego odpornoœæ na
dzia³anie typowych œrodków de-
zynfekcyjnych nie u³atwia zada-
nia. Nale¿y bezwzglêdnie prze-
strzegaæ podstawowych zasad hi-
gieny.

Czy ka¿dy przechodzi zaka¿e-
nie w taki sam sposób? Mimo ¿e
przebieg typowego zaka¿enia jest
bardzo charakterystyczny i obej-
muje triadê objawów: wymioty, go-
r¹czkê i biegunkê, przebieg choro-
by mo¿e byæ bardzo ró¿ny. U nie-
których dzieci pierwsze objawy
pojawiaj¹ siê ju¿ po 24 godzinach
od zaka¿enia, u innych rozwój cho-
roby jest wyd³u¿ony do 2-3 dni. Go-
r¹czkê obserwuje siê z regu³y u 75
procent zaka¿onych. Z regu³y jej
nasilenie jest niewielkie, aczkol-
wiek w niektórych przypadkach
gor¹czka siêga 40 st.C i wymaga
intensywnego leczenia przeciwgo-

r¹czkowego. Do wymiotów docho-
dzi prawie zawsze, zaœ biegunka
mo¿e mieæ zró¿nicowane nasile-
nie. U czêœci dzieci jest ona szcze-
gólnie obfita i gwa³towna, szybko
prowadz¹c do odwodnienia. U in-
nych choroba ustêpuje samoistnie
w ci¹gu 3–9 dni.

Jak walczyæ z zaka¿eniami ro-
tawirusowymi? W przypadku,
kiedy dosz³o ju¿ do zaka¿enia, po-
zostaje nam intensywne leczenie
objawów, obejmuj¹ce zwalczanie
gor¹czki i uzupe³nianie p³ynów
oraz elektrolitów. Optymalnym i
najlepszym sposobem walki z sze-
rzeniem siê zaka¿eñ rotawiruso-
wych pozostaj¹ szczepienia. 

Kiedy najlepiej zaszczepiæ
dziecko? W przypadku szczepion-
ki dwudawkowej, szczepienie
mo¿na rozpocz¹æ ju¿ w 6. tygodniu
¿ycia dziecka, a ca³y cykl szczepie-
nia trzeba zakoñczyæ przed up³y-
wem 24. tygodnia ¿ycia. Jeœli po-
damy drug¹ dawkê szczepionki w
10 tygodniu ¿ycia, która koñczy ca-
³y schemat, wówczas dziecko bê-
dzie chronione ju¿ od 12 tygodnia
¿ycia, a wiêc najszybciej jak to
mo¿liwe. W przypadku zastosowa-
nia szczepionki trzydawkowej,
szczepienie mo¿na rozpocz¹æ naj-
póŸniej do ukoñczenia 12. tygodnia
¿ycia dziecka. i zakoñczyæ do 26 ty-
godnia ¿ycia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
odstêpy pomiêdzy dawkami w
przypadku cyklu szczepienia dwu
lub trzydawkowego powinny wy-
nosiæ co najmniej 4 tygodnie.

Czy szczepienie jest bezpiecz-
ne dla dziecka? Bezpieczeñstwo
szczepionek przeciwko rotawiru-
som zosta³o potwierdzone w bada-
niach klinicznych przeprowadzo-
nych wœród ponad 130 tys. nie-
mowl¹t na ca³ym œwiecie. Tak jak
ka¿da szczepionka mog¹ one po-
wodowaæ przemijaj¹ce dzia³ania
uboczne, z których najczêstsze to
utrata apetytu i rozdra¿nienie.
(amal)

Wszystko o rotowirusach
Dr n. med. Maria Kotowska, specjalista chorób dzieci
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaœnia, 
co to s¹ rotawirusy i czy mog¹ zniszczyæ ¿ycie rodziny.

Małe dzieci szczególnie są narażo-
ne na działanie rotowirusa.

zdj. A. Malik

Przez 40 dni od Œrody Popielcowej
do Wielkiej Soboty wiele osób po-
œci. Najczêœciej rezygnuj¹ z miêsa
i s³odyczy. Ale rodzajów postu mo-
¿e byæ wiele. Alternatywne cele
s³u¿¹ klimatowi i promuj¹ zrówno-
wa¿ony rozwój lub prowadz¹ po
prostu do polepszenia samopo-
czucia.

Czêsty rodzaj postu dotyczy al-
koholu. Namawia do tego tak¿e
Federalne Centrala Edukacji
Zdrowotnej (BZgA), które zaini-
cjowa³o kampaniê pod has³em
„Czy mo¿esz bez?”. Jej uczestnicy
mog¹ sprawdziæ, jak ³atwo lub
trudno jest przetrwaæ szeœæ tygo-
dni bez alkoholu. Mog¹ te¿ spraw-
dziæ, jakie zmiany fizyczne i psy-
chiczne zauwa¿aj¹.

Rezygnacja z alkoholu zawiera-
j¹cego de facto truciznê dla komó-
rek ma pozytywny wp³yw na cia³o
i duszê – zachêca BzgA. Ostrzega
jednak, ¿e post taki nie bêdzie ³a-
twy dla osób, które wczeœniej re-
gularnie pi³y alkohol. Tym wa¿-

niejsza jest przerwa od alkoholu,
bo regularne jego spo¿ywanie mo-
¿e stopniowo prowadziæ do uzale¿-
nienia. 

Na stronie Kenn-dein-limit.de,
a tak¿e w mediach spo³ecznoœcio-
wych i w biuletynie Centrala
udziela uczestnikom akcji wskazó-
wek – na przyk³ad: jak grzecznie,
ale stanowczo odmówiæ picia, któ-
re napoje bezalkoholowe mog¹
byæ alternatyw¹. Wiele informacji
dotyczy pozytywnych skutków po-
stu alkoholowego.

Pozytywny wp³yw na samopo-
czucie mo¿e te¿ mieæ rezygnacja
ze smartfona. Taki cyfrowy detoks
zyskuje w ostatnich latach na po-
pularnoœci. Zamiast za ka¿dym ra-
zem, kiedy nie mamy nic innego
do roboty, siêgaæ po smartfona,
mo¿emy bardziej œwiadomie po-
strzegaæ nasze otoczenie.

To szczególnie przydatny post
dla m³odego pokolenia. M³odzie¿
spêdza bowiem w sieci œrednio
36 godzin tygodniowo. 

Alternatywnym modelem mo-
¿e byæ rezygnacja z marnotraw-
stwa, które jest wszechobecne w
¿yciu codziennym. Kupuje i kon-
sumuje siê du¿o, a jednoczeœnie
wiele wyrzuca. Œrednio ka¿dy
mieszkaniec Niemiec wyrzuca
rocznie 80 kg ¿ywnoœci. 

Chc¹c spróbowaæ mniej mar-
nowaæ, mo¿na lepiej planowaæ
zakupy (robiæ je w razie potrze-
by), sprawdzaæ zapasy, a w re-
stauracji prosiæ o zapakowanie
tego, co zosta³o na talerzu. Takie
podejœcie mo¿na zastosowaæ w
wielu innych dziedzinach, cho-
cia¿by przy kupowaniu ubrañ.

Ograniczenie odpadów z pla-
stiku albo wrêcz rezygnacja
z nich to kolejny pomys³ na
szczytny cel w poœcie. Bo tylko
niewielki procent odpadów z two-
rzyw sztucznych trafia do ponow-
nego u¿ytku. Wed³ug organizacji
ekologicznej BUND w 2017 roku
Niemcy zgromadzi³y 5,2 mln ton

plastikowych œmieci (najwiêcej w
Europie), z czego recyklingowi
poddano zaledwie 15 procent. 

Ten, kto œwiadomie wybiera ta-
ki rodzaj postu, mo¿e robiæ zaku-
py w sklepach, gdzie towary – czy
to spo¿ywcze, czy drogeryjne –
mo¿na zabieraæ do w³asnych
opakowañ. 

Koœcio³y katolicki i ewangelic-
ki w Niemczech apeluj¹ o zrezy-
gnowanie w poœcie z samochodu.
Nawo³uj¹ do korzystania z pu-
blicznych œrodków transportu i
rowerów. Celem jest zastanowie-
nie siê nad w³asn¹ mobilnoœci¹ i
stosunkiem do samochodów –
czytamy na stronie internetowej
Autofasten.de. 

Strona zawiera tak¿e informa-
cje i wskazówki dotycz¹ce m.in.
emisji spalin, unikania zbêdnych
podró¿y i kalkulatora CO2. Do-
starcza tak¿e informacji o spe-
cjalnych ofertach przedsiê-
biorstw transportu publicznego
dla uczestników akcji. (kad)

40 dni postu. Z czego zrezygnowaæ? 
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Sowieci wcale nie zdobyli Górnego Śląska 
27 – 28 stycznia. Bronił się do maja

Oddać Śląsk to oddać Niemcy!
Ostatnie dni stycznia 1945 

roku to? Ci, co trochę zna-
ją historię, wiedzą: zdobycie 
(wyzwolenie?) Górnego Ślą-
ska przez Armię Czerwoną. 
Tymczasem wcale niepraw-
da! Nie Górny Śląsk, tylko 
katowicki okręg przemy-
słowy. Bo niektóre górno-
śląskie miejscowości bro-
niły się aż do samego końca 
wojny. I to nie w oblężeniu 
– to na nich zatrzymała się 
linia frontu. A w kwietniu 
walki były bardzo zacięte. 
To, że katowicki okręg nie-
specjalnie ucierpiał w wal-
kach, wcale nie oznacza, że 
dotyczy to całego naszego 
hajmatu. Front wiele miast 
obrócił w gruzy.

Albert Speer, minister uzbro-
jenia III Rzeszy, mówił, że utrata 
Górnego Śląska będzie oznacza-
ła dla Niemiec niemożność dal-
szego prowadzenia wojny. Bo to 
tutaj jest przemysł na jej potrze-
by pracujący. A jednak Niemcy 
oddali go praktycznie bez wal-
ki. Czemu? Bo nie oddali. Od-
dali tylko jedno z trzech górno-
śląskich zagłębi górniczo-hut-
niczych. Dwóch pozostałych 
bronili zaciekle!

Okręg katowicko-gliwicki tra-
fił w sowieckie łapy w efekcie 
genialnego planu Iwana Konie-
wa pod nazwą Złote Wrota. Plan 
był genialny, ale i prosty – prze-
bić się w okolicach Częstochowy 
na tyły i zacząć okrążać okręg 
od północnego zachodu. To nie 
przypadek, że sowieci wcześniej 
zajęli leżące dalej na zachód Gli-
wice, a później Katowice. Da-
li Niemcom jasno do zrozumie-
nia, że znajdują się w kotle. A po 
Stalingradzie (i kilku innych bi-
twach) Niemcy wiedzieli już, 
że z wielkiego sowieckiego ko-
tła wyrwać się nie potrafią. Za-
razem sowieci nie atakowali na 
południu, pozwalając armii nie-
mieckiej wycofać się właśnie 
przez Złote Wrota. Ale wycofać, 
zanim kocioł się zamknie.

Niemcy chyba spanikowali. Bo 
to, co się przez kolejne tygodnie 
działo na południu, wskazuje, że 
zamknięcie kotła wcale nie było 
takie łatwe. Ale owszem, zosta-
wili aglomerację katowicko-gli-
wicką prawie bez obrony (po-
za słabymi jednostkami) i przez 
„złote wrota” zaczęli się wycofy-
wać na południe. Nie, wcale nie 
rozbici, co udowodnili w lutym, 
marcu, kwietniu, a nawet na po-
czątku maja. Poświęcili okręg 
katowicko-gliwicki, bo to tylko 

część górnośląskiego przemysłu. 
Były jeszcze dwie części, rybnic-
ka i ostrawsko-karwińska. I tych 
postanowili bronić. Dopóki ma-
ją ten przemysł, mogą walczyć!

Bronić reszty 
śląskiego 

przemysłu!

Dla Niemców stworzenie no-
wej linii obrony było kluczowe 
i musieli mieć czas na jej stwo-
rzenie. Dlatego były dwie. Pierw-
sza, „chwilowa”, na linii Katowi-
ce – Pszczyna – Bielsko, która 
miała wytrzymać do trzech ty-
godni, i druga, na zbudowanie 
której potrzebowali te dwa ty-
godnie, na linii Mikołów – Żo-
ry – Suszec – Cieszyn. Miała na 
miesiące zatrzymać sowiecką 
nawałę, chroniąc przemysłowy 
okręg rybnicki i karwiński. By-
ła też równie ważna północno-
-zachodnia od Gliwic, ale o niej 
osobno.

Linia Katowice – Pszczy-
na – Bielsko padła szybko, bo 
już 10 lutego Sowieci zdoby-
li Pszczynę, a dwa dni później 
Niemcy utracili także Bielsko, 
ale... i już. Od tej strony nie mo-
gli zaatakować zagłębia ostraw-
sko-karwińskiego, gdyż front 
zatrzymał się raptem kilka kilo-
metrów za Bielskiem, gdzie na 
górzystym terenie, w Jaworzu, 
dobrze rozstawiona niemiecka 
artyleria pancerna skutecznie 
rozbijała sowieckie ataki. I miało 
tak być do kwietnia. Sowieci szy-

bo zrozumieli, że tędy na Ostra-
wę nie pójdą.

Po zdobyciu Bielska sowiecka 
ofensywa na Górnym Śląsku za-
łamała się zupełnie. Wprawdzie 
już 26 stycznia Sowieci z marszu 
próbowali Rybnik zdobyć, ale 
niemiecka 8. Dywizja Pancerna 
odparła atak 3. Gwardyjskiej Ar-
mii Pancernej, zadając jej duże 
straty. Podobnie było w dniach 
następnych. Front ustabilizował 
się na przedmieściach miasta. 
Było jasne, że od północy zaata-
kować rybnicki okręg przemy-
słowy będzie ciężko. Od strony 
Pszczyny, Mikołowa – nie było 
wcale lepiej.

Potężna linia 
obrony

Od 28 stycznia do połowy 
marca Sowietom, mimo ataków, 
niemal nigdzie na górnośląskim 
odcinku nie udało się przełamać 
tej linii drugiej obrony. Podob-

nie ciężko szło im na północnym 
odcinku. Dopiero 20 marca zdo-
byli pierwszy ważny punkt nie-
mieckiego oporu – Koźle.

Punkt strategiczny, bo wokół 
Koźla znajdowało się kilka nie-
mieckich fabryk syntetycznej 
benzyny, od lata 1944 roku bom-
bardowanych przez aliantów, ale 
wciąż utrzymujących produkcję. 
Teraz utrata tego terenu przez 
Niemców oznaczała, że ich czoł-
gi staną z braku paliwa. Podob-
nie jak nieliczne już samoloty. 
Słowa ministra uzbrojenia III 
Rzeszy Alberta Speera, że wraz 
z utratą Górnego Śląska Niemcy 
utracą możliwość prowadzenia 
wojny, stawały się faktem.

Dowództwo niemieckie zda-
wało sobie ponadto sprawę, że 
zajęcie Górnego Śląska otworzy 
Sowietom drogę na Czechy i da-
lej Wiedeń. Poza tym na południe 
od Katowic przebiegała niemiec-
ka droga ewakuacji, a na wscho-
dzie posiadali jeszcze całkiem 

sporo terenów. Na przykład Ży-
wiec padł dopiero 4 kwietnia. So-
wieci zaś za wszelką cenę chcie-
li zamknąć w okrążeniu jak naj-
więcej oddziałów walczącej tu 
niemieckiej 17. Armii.

Ale szybko zrozumieli, że 
o okrążeniu nie ma mowy. Bo 
Niemcy wciąż kontrolują całe 
Czechy, prawie cały Górny Śląsk. 
Żeby to zamknąć od zachodu, 
musieliby szybko zdobyć za ple-
cami obrońców dwieście kilome-
trów w linii prostej. A w codzien-
nych walkach widać, że tu zajęcie 
trzech kilometrów w ciągu dnia 
mogli uważać za sukces.

Miasta obracane 
w perzynę

Dlatego zmienili koncepcję. 
Należy ten obszar zdobywać 
frontalnymi atakami. Najpierw 
okręg rybnicki. Zadanie opano-
wania tego terenu otrzymał IV 
Front Ukraiński generała Pie-
trowa. Dlatego też wraz z rozka-
zem decydującego natarcia na 
Żory (7 marca) po ich zdobyciu 
8. Armia generała Kiriła Moska-
lenki otrzymała rozkaz zdoby-
cia z marszu Wodzisławia oraz 
Opawy, a 60. Armia gen. Pawła 
Kuroczkina – zdobycia Rybnika 
i Raciborza. W czwartym dniu 
operacji zdobyta miała zostać 
Ostrawa. 10 marca sowieckie 
wojska rozpoczęły od Warszo-
wic i Pawłowic, Pniówka natar-
cie. Ale utknęli po ledwo dwóch 
kilometrach.

Kilka dni później Sowieci zaję-
li wieś pod Żorami – Kleszczów-
kę, i po ewakuowaniu ludności 
cywilnej do Woszczyc, Suszca, 
Mościsk, ustawili tu ciężką ar-
tylerię, która od tego momentu 
stale raziła miasto, wspomagana 
nalotami bombowców.

Oddziały krasnoarmiejsców 
były kilkakrotnie liczniejsze, ale 
w większości byli to wojskowi 
dyletanci, tymczasem niemiecka 

Raciborza, oprócz wojska, bronił też licznie Volksturm Fot. wikimedia commons

Tak wyglądały zdobyte przez Sowietów Żory Fot. ciekawaokolica.blogspot.com
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68. Dywizja  Piechoty  broniąca 
miasta  należała  do  najbardziej 
bojowo doświadczonych w armii 
III Rzeszy, a dowodzący nią gen. 
Paul  Scheuerpflug do  lepszych 
niemieckich dowódców. Sowie-
ci, widząc, że obrona jest świet-
nie zorganizowana, postanowi-
li po prostu zasypać ją i miasto 
nawałą ognia.

Dopiero 24 marca, po kilku-
godzinnym przygotowaniu arty-
leryjskim i jednoczesnym ataku 
od strony Pszczyny i Mikołowa-
-Orzesza, Sowieci zdobyli Żory. 
O zaciętości walk o miasto, trwa-
jących od 30 stycznia do 24 mar-
ca świadczy fakt, że w ich trakcie 
zniszczeniu uległo 80 proc. za-
budowy miejskiej. Ale  też zdo-
bycie tego miasta otwierało dro-
gę na okręg rybnicki i ostrawski. 
Przy  czym  w  myśl  sowieckich 
planów  Ostrawę  od  momentu 
rozpoczęcia  tej  operacji,  mie-
li zdobyć w 4 dni. Zajęło im to 
dni 51.
25 marca przeszedł do historii 

Żor pod nazwą krwawa Niedziela 
Palmowa. Miasto wciąż się pali-
ło, na jego obrzeżach trwały wal-
ki, zdobywcy na ludności cywil-
nej  dopuszczali  się  masowych 
gwałtów i rabunków.
Jednak  od północy,  od  stro-

ny  Knurowa  i  Gliwic,  Niemcy 
mieli silne pozycje obronne, ale 
gdy padły leżące na południowy 
wschód od Rybnika Żory, dro-
ga do miasta stanęła otworem, 
i  zostało  ono  zajęte  przez  ar-
mię sowiecką zaledwie dwa dni 
później, 26 marca. Tego same-
go dnia padł też Wodzisław, ale 
po  ciężkich walkach, podobnie 
jak w  Żorach,  zniszczeniu  ule-
gło  80  proc.  zabudowy. W  rę-
kach sowieckich był już prawie 
cały rybnicki okręg węglowy. Mi-
mo to dowodzący ofensywą ge-
nerał Pietrow stracił stanowisko 
dowódcy Frontu. Plany były bo-
wiem znacznie ambitniejsze niż 
to, co osiągnięto.

Bronić Ostrawy  
jak Berlina!

Tego  samego  dnia  co  Żory 
padło  też  praktycznie  Zagłębie 
Ruhry  (o  nikłej  już,  na  skutek 
ciągłych  bombardowań,  trwa-
jących  od  1943  roku,  zdolno-
ści  produkcyjnej),  więc  zagłę-
bie  karwińsko-ostrawskie  było 
ostatnim znaczącym ośrodkiem 
przemysłowym  Niemiec.  Jak 
miał do swoich żołnierzy powie-
dzieć  niemiecki  generał  Georg 
Kosmalla, dowódca 344. Dywizji 
Wehrmachtu: jeśli oddamy Bra-
mę Morawską, oddamy Niemcy.
Oczywiste  było,  że  atak na-

stąpi  od  strony  Wodzisławia, 
przez Bramę Morawską, a nie 
od strony Bielska, przez góry, 
gdzie  front  zatrzymał  się  led-
wie  kilka  kilometrów  za  tym 
miastem. Rzeczywiście, tamtę-
dy Sowieci nie atakowali. Ata-

kowali  przez  Bramę.  A  ope-
racja morawsko-ostrawska to 
jedna  z  największych  bitew 
końca  drugiej  wojny”  świato-
wej. Ostrawa, miasto w  poło-
wie górnośląskie było ostatnim 
ważnym ośrodkiem przemysło-
wym w niemieckich rękach. Ale 
też świetnie przygotowanym do 
obrony. Kto wie, czy nie lepiej 
niż Berlin!
Od Odry w Chałupkach (obec-

nie  polsko-czeska  granica)  do 
Ostrawy  jest  raptem  10  kilo-
metrów,  ale mijają  kolejne  ty-
godnie,  a  Sowieci  mimo  sfor-
sowania rzeki, nie posuwają się 
naprzód.  Walczy  tu  nie  tylko 
Wehrmacht, ale też kilka dywi-
zji SS, a te zawsze biły się z wiel-
ką determinacją.
I  tu  Armia  Czerwona  znów 

utknęła, nie umiejąc sforsować 
Odry,  będącej  kawałek  za Wo-
dzisławiem, w okolicy Chałupek, 
niewielką jeszcze przecież rzeką. 
Udało się to dopiero 2 kwietnia.

Gdy padła Opawa...

Ale  31  marca  padł  Racibórz 
(zdobywcy  go  spalili)  –  więc 
otwarła się też droga na Ostra-
wę od północnego zachodu. Ale 
tuż za Raciborzem sowiecki atak 
znów się załamał. Kilka razy na-
wet odrzucono Sowietów już ze 
zdobytych terenów.
Jednak  potężne  ataki  w  tej 

okolicy  trwają,  24  kwietnia, 
po  prawie miesiącu  zaciekłych 
walk, pada leżąca rzut beretem 
od Raciborza Opawa,  jedna  ze 
starych  górnośląskich  stolic. 
Również ona legła w gruzach, ale 
co ważniejsze, w tym momencie 
przemysł  ostrawsko-karwiński 
przestał mieć dla Niemców zna-
czenie, bo to właśnie przez Opa-
wę  wiodła  ostatnia  trasa  kole-
jowa w głąb Rzeszy, zresztą po-
dobnie  jak  jedyna  przyzwoita, 
szeroka droga. Po upadku Opa-
wy niemieckich zapasów nic już 
nie uzupełni!
Jednocześnie również od po-

łudnia  nacierały  oddziały  so-
wieckiej  1.  Armii  Gwardii,  by 
obejść Ostrawę od strony Karwi-
ny i Frysztatu. Ostatecznie woj-
ska  sowieckie  przedarły  się  na 
przedmieścia Ostrawy 29 kwiet-
nia, a dzień później przeprowa-
dziły  frontalny –  i  zakończony 
sukcesem  jeszcze  tego  samego 
dnia – szturm na miasto.

Ostatnie punkty 
oporu

Jak  wspomniałem,  front  od 
strony Bielska ustabilizował się 
znacznie wcześniej. Ale po upad-
ku Ostrawy, cały okręg cieszyń-
ski stał się odizolowanym punk-
tem niemieckiego oporu. Padł on 
dopiero 5 maja,  trzy dni przed 
końcem wojny! Gdy od kilku dni 
nie żył już Adolf Hitler, gdy cały 
Berlin był w sowieckich rękach!

Natomiast na północy Górne-
go Śląska front ustabilizował się 
już pod koniec marca aż do koń-
ca wojny, 8 maja, na linii Biała 
Nyska  –  Głuchołazy.  Miejsco-
wość ta pozostała w niemieckich 
rękach  do  końca wojny Wehr-
macht opuścił ją dopiero dzień 
po kapitulacji III Rzeszy, i tego 
samego dnia zjawiła się tu admi-
nistracja polska.
Stojące tu wojska niemieckie 

nie miały zresztą dla Sowietów 
większego  znaczenia. Bez pali-
wa, bez amunicji, nie mogły iść 
na  odsiecz  Berlinowi,  nie  mo-
gły robić nic innego, niż biernie 
czekać na kapitulację III Rzeszy. 
Także dlatego front się tu zatrzy-
mał – walki po prostu nie mia-
ły sensu.
Tak więc, wbrew mniemaniu, 

że Sowieci zdobyli Górny Śląsk 
łatwo,  krwawe  walki  na  nim 
trwały aż do końca wojny. Mia-
sta aglomeracji katowickiej nie 
zostały walkami zniszczone, ale 
wszystko na południe  i  zachód 
od nich – tak.

Wyzwolenie czy 
nowa okupacja?
Pytaniem, na które nie ma jed-

noznacznej odpowiedzi  jest  to, 
czy został on wyzwolony, czy też 
dostał  się pod drugą okupację. 
Wyzwolone mogły być, zgodnie 
z  prawem  międzynarodowym 
Katowice, ale już nie Gliwice, czy 
Racibórz, Opole – będące prze-
cież  przed  wojną  niemieckimi 
miastami. One zostały zdobyte, 
a gdyby ktoś wątpił, to Sowieci 
potraktowali je jak zdobyte mia-
sta niemieckie.
Ale pytanie: wyzwolone czy 

zdobyte? – dotyczy  całej  Pol-
ski, choć Górnego Śląska naj-
bardziej.  Bo  choćby  w  takim 
Bielsku przed wojną mieszka-
ło 70 proc. Niemców i miasto 
wiwatowało, gdy w 1939 roku 
wkraczał Wehrmacht, a w 1945 
wyglądało  na  wyludnione. 

Zresztą w dużej mierze było wy-
ludnione – od ostatniej dekady 
stycznia ogromna część ludno-
ści Górnego Śląska emigrowała 
w głąb Niemiec. Dotyczy to nie 
tylko Bielska, ale też Cieszyna 

(polskiego i czeskiego), Rybni-
ka, Raciborza i innych.

Rozmawiał: 
Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 12)

Zrujnowany rynek w Prudniku  Fot. wikimedia commons

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  polsko-śląskim  i  śląsko-polskim. 
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: (0-48) 501-411-994.  

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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Co grozi Ziemi z kosmosu?
Wszystkie komety ma-

ją więcej niż jeden ogon 
– w normalnym świetle wi-
dzimy jednak tylko jeden je-
go rodzaj. Jest on jaskrawy 
i składa się z lodu oraz pyłu 
ze spalającego się jądra ko-
mety, które rozgrzewa się, 
w miarę zbliżania kome-
ta się do Słońca. Następu-
je wówczas wzrost tempe-
ratury i ciśnienia; w efekcie 
na powierzchni komety po-
wstają szczeliny, przez któ-
re z jądra wydostają się lód 
oraz pył i ulatują w kosmos. 
To one tworzą ogon komety, 
który widzimy. Inny rodzaj 
ogona składa się z elektrycz-
nie naładowanych cząstek 
zwanych jonami, które czę-
sto mają niebieską barwę, 
w związku z czym można go 
obserwować tylko w odpo-
wiednich warunkach.

Wbrew pozorom ogon ko-
mety nie zawsze ciągnie się za 
nią w linii prostej. Ten składa-
jący się z pyłu wygina się łuko-
wato, gdy kometa zakręca wo-
kół Słońca. Natomiast na kształt 
ogona złożonego z jonów wpły-
wa wiatr słoneczny – strumień 
cząstek wyrzucanych ze Słońca 
w różnych kierunkach i z ogrom-
ną prędkością – dlatego też ten 
rodzaj ogona ciągnie się zawsze 
wprost od Słońca.

Czy dinozaury naprawdę 
wyginęły w wyniku uderze-
nia asteroidy?

Dinozaury zniknęły z po-
wierzchni Ziemi 65 milionów lat 
temu, na przełomie kredy i trze-
ciorzędu, czyli pierwszego okre-
su dominacji ssaków na naszej 
planecie. Na pewno wiemy tylko 
tyle, że właśnie wtedy w Ziemię 
uderzyła asteroida, a geolodzy 
znaleźli nawet krater powsta-
ły w wyniku tej kolizji. Nazwa-
ny został Chicxulub i znajduje się 
pod wodami Zatoki Meksykań-
skiej. Uderzenie tak dużej aste-
roidy musiało wywołać wstrząsy 
sejsmiczne odczuwalne na ca-
łej planecie oraz fale tsunami. 
W górne warstwy atmosfery wy-
rzucone zostały także ogromne 
ilości drobnego pyłu, który mógł 
się w niej unosić przez wiele lat. 
W ten sposób uniemożliwio-
ny został dostęp promieni sło-
necznych do Ziemi, a tempera-
tura spadła tak znacznie, że di-
nozaury nie zdołały tego przeżyć. 
Jednak nie wszyscy naukowcy są 
zwolennikami tej teorii; niektó-
rzy uważają, że dinozaury wy-
mierały przez znacznie dłuższy 
czas, a uderzenie asteroidy nie 
miało na to żadnego wpływu al-
bo było tylko jedną z przyczyn.

Istnieje jeszcze inna teoria. 
Część naukowców mówi o ta-
jemniczym, ciemnym obiekcie 
zwanym Nemezis, który mógł 
okrążać Słońce w bardzo dużej 
odległości. Regularnie wysyłane 
przez niego komety miałyby się 
zderzać z planetami Układu Sło-
necznego. Jeszcze inna teoria su-
geruje, że Ziemia została zbom-
bardowana przez komety, co 
miało związek z ruchem Słońca 

w naszej galaktyce. Na razie jed-
nak brak przekonujących dowo-
dów potwierdzających prawdzi-
wość którejkolwiek z tych teorii.

Co się stało na Jowiszu po 
uderzeniu komety?

Jednym z najważniejszych 
wydarzeń w najnowszej historii 
astronomii było zderzenie ko-
mety Shoemaker-Levy 9 z pla-
netą Jowisz w lipcu 1994 roku. 
Wybuchy fragmentów kome-
ty, które nastąpiły w atmo sferze 
Jowisza, były największymi eks-
plozjami zaobserwowanymi do-
tychczas w Układzie Słonecz-
nym. Ta kosmiczna kolizja przy-
pomniała nam, że powinniśmy 
badać możliwości wystąpienia 
podobnego zdarzenia na Zie-
mi i przygotowywać się na taką 
ewentualność.

Już w 1992 roku astronomo-
wie z zainteresowaniem obser-
wowali pierwszy przelot nowo 
odkrytej komety w pobliżu Jowi-
sza. Ku ich zaskoczeniu grawita-
cja planety zmieniła tor jej lotu, 
spowodowała rozpad na mniej-
sze fragmenty i doprowadziła do 
zderzenia z Jowiszem. Nieste-
ty, nastąpiło ono po tej stronie 
planety, która była niewidocz-
na z Ziemi, lecz astronomowie 

mogli śledzić fragmenty komety 
zmierzające w kierunku Jowisza 
z prędkością 210 tysięcy kilome-
trów na godzinę. Chociaż wiele 
zderzeń nastąpiło poza naszym 
polem widzenia, wyraźnie było 
widać wystrzeliwujące w prze-
strzeń kosmiczną ogromne, 
świecące chmury gazu powstałe 
w wyniku eksplozji. W porówna-
niu z Ziemią Jowisz jest jednak 
tak ogromny (jego średnica wy-

nosi około 140 tysięcy kilome-
trów), że był w stanie wyjść z tej 
kolizji obronną ręką.

Chociaż Jowisz jest planetą ga-
zową z bardzo małym stałym ją-
drem, prędkość przelatujących 
fragmentów komety była tak du-
ża, że stawały się one spadającymi 
gwiazdami, które rozgrzewały się 
w atmosferze planety i ostatecz-
nie wybuchały. Po pewnym czasie 
Jowisz obrócił się w taki sposób, 
że byliśmy już w stanie dostrzec 
z Ziemi liczne ciemne plamy 
w jego chmurach, będące gazami 
wciąganymi w głąb planety.

Po tym, jak pierwszy raz mieli-
śmy okazję zaobserwować pokaz 
działania potężnej siły grawitacji 
Jowisza, niektórzy astronomo-
wie doszli do wniosku, że jest on 
„aniołem stróżem” Ziemi, prze-
chwytującym wiele dużych komet 
pojawiających się w Układzie Sło-
necznym lub przynajmniej zabu-
rzającym ich orbity. Jeśli rzeczy-
wiście tak jest, zmniejszałoby to 
prawdopodobieństwo katastro-
falnej dla nas kolizji, Jowisz zaś 
mógłby się okazać najlepszym 
przyjacielem Ziemi.

Jakie jest prawdopodo-
bieństwo, że kometa lub 
asteroida uderzy w Ziemię?

Na dłuższą metę jest to całko-
wicie pewne. Ziemia nosi ślady 
wielu takich zderzeń z przeszło-
ści. Wiemy już, że duży obiekt 
uderzył w naszą planetę w okre-
sie, kiedy wymarły dinozaury 
(patrz wyżej), i że nie było to je-
dyne takie zdarzenie w historii. 
W 1908 roku fragment komety 
rozbił się prawdopodobnie na 
Syberii w pobliżu rzeki Podka-
mienna Tunguzka, niszcząc 2 ty-

siące kilometrów kwadratowych 
lasu. Gdyby zdarzyło się to dwie 
godziny później, z powierzchni 
Ziemi zniknęłaby Moskwa.

Istnieje oczywiście ryzyko, że 
nasza planeta znajdzie się na 
kursie kolizyjnym komety przy-
byłej z przestrzeni kosmicznej, 
ale większym problemem są 
obiekty obecnie znajdujące się 
w Układzie Słonecznym, któ-
ry jest bardziej „zatłoczony”, 
niż dotychczas sądzono. Wie-
lu naukowców już zaintereso-
wało się tym problemem; opra-
cowali oni projekt Spaceguard 
– program, w ramach którego 
obserwuje się wszystkie większe 
obiekty, jakie mogłyby przeciąć 
orbitę Ziemi. Korzysta on z sie-
ci potężnych teleskopów, a na-
ukowcy szacują, że dzięki temu 
liczba zaobserwowanych w cią-
gu roku obiektów wzrośnie do 
kilku tysięcy.

Jeśli zbliżający się do Ziemi 
obiekt zostanie zauważony wy-
starczająco wcześnie, wzrosną 
szanse na uniknięcie kolizji. Naj-
prostszym rozwiązaniem byłoby 
zniszczenie go za pomocą bomby 
atomowej przetransportowanej 
na jego powierzchnię za pomocą 
rakiety Spowodowałoby to jed-
nak dodatkowe problemy, gdyż 

wiele mniejszych planetoid po-
wstałych w wyniku wybuchu na-
dal zagrażałoby naszej planecie. 
Lepszym pomysłem jest zmiana 
kursu asteroidy. Nawet niewiel-
ki „szturchaniec” w odpowied-
nią stronę wystarczyłby, abyśmy 
uniknęli zderzenia. Wymagało-
by to znacznie mniej energii niż 
zniszczenie zagrażającego Ziemi 
obiektu i mogłoby być zrealizo-
wane dwiema metodami. Pierw-
sza to wybuch małej bomby ato-
mowej w odpowiednim miejscu 
asteroidy, a druga – umieszcze-
nie na jej powierzchni potężnego 
silnika rakietowego, który pra-
cując przez dłuższy czas, rów-
nież mógłby zmienić kurs groź-
nego obiektu.

Czy Ziemia jest zagrożona 
przez asteroidy?

Nie wpadajmy w panikę! 
Prawdopodobieństwo, że zo-
staniemy trafieni przez astero-
idę, jest naprawdę bardzo małe. 
Znamy około osiemdziesięciu 
asteroid, które przecinają orbi-
tę Ziemi, z czego siedem należy 
do grupy Atena, czyli zbiorowi-
ska obiektów regularnie przeci-
nających orbitę naszej planety. 
Asteroidy z tej grupy mają zwy-
kle średnicę mniejszą niż 2 ki-
lometry i przelatują stosunko-
wo blisko Ziemi. Najgroźniejsze 
zdarzenie miało miejsce w 1989 
roku: asteroida minęła wtedy 
naszą planetę o zaledwie 690 
tysięcy kilometrów, czyli tro-
chę mniej, niż wynosi dwukrot-
na odległość Księżyca od Ziemi. 
To rzeczywiście zbyt mała od-
ległość, abyśmy mogli czuć się 
w pełni bezpiecznie.

Wyliczono, że nasza planeta 
ma szansę zostać pięciokrotnie 
trafiona przez asteroidę na prze-
strzeni miliona lat, a to niezbyt 
długi okres jak na his–psterię 
geologiczną Ziemi. Kolejny pro-
blem stanowią komety. Rocznie 
około trzydziestu z nich przeci-
na orbitę naszej planety, a koli-
zja z kometą może się statystycz-
nie zdarzyć raz na 10 milionów 
lat. Kometa może mieć nawet 
2 kilometry średnicy, a w przy-
padku jej zderzenia z Ziemią po-
wstałby 30-kilometrowy krater, 
co w przybliżeniu odpowiada po-
wierzchni Londynu.

Największym problemem by-
łaby ilość pyłu wyrzucona do at-
mosfery w następstwie tak po-
tężnego uderzenia. Zasłoniłby 
on niebo oraz ograniczyłby do-
pływ energii i światła ze Słoń-
ca, co poskutkowałoby ochło-
dzeniem klimatu. Prawdopodo-
bieństwo takiego zdarzenia jest 
jednak niewielkie, a w przypad-
ku zagrożenia moglibyśmy pod-

Niektóre komety same eksplodują w przestrzeni kosmicznej Fot. nasa_gov
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jąć próby zmiany kursu zbliża-
jącego się intruza (patrz wyżej).

Czy prawdą jest, że ma-
my większe szanse zginąć 
trafieni przez meteoryt niż 
w wyniku powodzi lub trzę-
sienia ziemi?

Nie znamy relacji nikogo tra-
fionego przez obiekt z kosmosu, 
ale nawet gdyby tak się stało, ra-
czej nie mógłby on nam o tym 
opowiedzieć osobiście. Istnieją 
natomiast potwierdzone przy-
padki trafienia samochodu czy 
krowy przez obiekty pozaziem-
skie. Prawdopodobieństwo ta-
kiego zdarzenia jest jednak bar-
dzo małe.

4,5 miliarda lat po powsta-
niu Układu Słonecznego więk-
szość kosmicznych pozostałości 
z tego procesu zdążyła już ude-
rzyć w jedną z dziewięciu planet. 
Obiektów na tyle dużych, żeby 
przedostać się przez atmosferę 
i uderzyć w powierzchnię Zie-
mi, zostało więc niewiele. Je-
śli weźmiemy pod uwagę liczbę 
meteorytów uderzających rocz-
nie w naszą planetę i wielkość 
człowieka w porównaniu z wiel-
kością Ziemi, szansa trafienia 
kogokolwiek przez obiekt z ko-
smosu wyniesie prawdopodob-
nie jeden na trylion.

Ryzyko śmierci w wyniku trzę-
sienia ziemi lub powodzi zależy 
w dużym stopniu od miejsca za-
mieszkania. W Londynie praw-
dopodobieństwo śmierci z powo-
du trzęsienia ziemi jest prawie 
zerowe. Gdy jednak mieszka-
my w rejonie leżącym w strefie 
sejsmicznej, na przykład w Ko-
lumbii, prawdopodobieństwo to 
może wynosić nawet 1 do 17,5 ty-
siąca. W ostatnim silnym trzęsie-
niu ziemi w tym liczącym ponad 
35 milionów mieszkańców kra-
ju zginęło około 2 tysięcy osób.

Podobnie jest w przypad-
ku powodzi. Dla mieszkańców 
Bangladeszu, kraju często na-
wiedzanego przez powodzie, ry-
zyko śmierci jest oczywiście wy-
sokie. W 1998 roku powodzie za-
biły tam około dwustu z ponad 
120 milionów mieszkańców, czy-
li prawdopodobieństwo śmierci 
wyniosło wtedy 1 do 60 tysięcy.

Dla mieszkańców rejonów za-
grożonych częstymi trzęsienia-
mi ziemi lub powodziami ryzyko 
śmierci w wyniku tych zdarzeń 
jest większe od ryzyka trafie-
nia przez meteoryt. Jeśli jednak 
mieszka się na przykład w Lon-
dynie, większe może być z kolei 
prawdopodobieństwo śmierci 
w wyniku uderzenia meteorytu.

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.

Pracowici architekci 
czy bezwzględni niszczyciele?

Rzeki są niezwykle istot-
nym elementem krajobrazu 
Ziemi. Pracowicie wymywają 
glebę i kruszą skały, tworząc 
malownicze wąwozy i kanio-
ny. Są źródłem życia, a wartki 
nurt wielu z nich dodatkowo 
sprzyja wytwarzaniu energii 
elektrycznej. Potrafią jednak 
być też bezlitosne – gwałtow-
ne wylewy stają się przyczy-
ną tragedii i śmierci tysięcy, 
a nawet milionów ludzi.

W północno-zachodniej części 
Arizony znajduje się najbardziej 
malownicze i zdumiewające dzie-
ło rzeki – Wielki Kanion. Ten naj-
większy utworzony przez rzekę wą-
wóz ma obecnie około 450 km dłu-
gości, od 0,8 do 28 km szerokości 
i miejscami wdziera się na głębo-
kość 1750 m. Potężne siły natu-
ry kształtują Wielki Kanion już 
od milionów lat. Pierwotnie roz-
ciągała się tam olbrzymia równi-
na stanowiąca dno prehistorycz-
nego oceanu. Rzeka Kolorado, 
płynąc przez nią od 10 milionów 
lat, niesionymi drobinami skał 
pracowicie drążyła wąwóz mili-
metr po milimetrze. Stopniowe 
wypiętrzanie tego obszaru (pro-
ces ten trwa do dziś) spowodowa-
ło, że rzeka zyskiwała nową ener-
gię. Dzięki zwiększeniu prędkości 
wrzynała się coraz głębiej w pod-
łoże. Odsłonięte warstwy skał sta-
ły się wspaniałym przewodnikiem 
przez dzieje naszej planety. W li-
czących dwa miliardy lat prekam-
bryjskich łupkach i granitach za-
chowały się ślady pierwotnych 
wielokomórkowych sinic i mikro-
skopijnych glonów, w skałach ery 

paleozoicznej i triasu – szczątki 
morskich stawonogów, drapież-
nych ryb i dinozaurów. Młodsze 
warstwy mezozoiczne i kenozo-
iczne uległy całkowitemu zerodo-
waniu. W starszych skałach opady, 
wiatr, a także znaczne dobowe róż-
nice temperatury wyrzeźbiły fanta-
zyjne formy. Rzeki nie tylko tworzą 
malownicze krajobrazy. Od zara-
nia ludzkości doliny rzeczne sta-
nowiły bardzo atrakcyjne miejsca 
dla osadnictwa i rolnictwa. Z cza-
sem powstawały tu miasta, szlaki 
komunikacyjne, rozwijał się prze-
mysł. Człowiekowi żyjącemu w do-
linach zawsze towarzyszyło jednak 
ryzyko zmierzenia się z żywiołem 
rzeki. Niekiedy uczył się i dostoso-
wywał do jej naturalnego rytmu. 
Już w starożytnym Egipcie regu-
larne, możliwe do przewidzenia 
wylewy Nilu, nanosząc żyzny muł, 
przyczyniły się do rozkwitu rol-
nictwa na skraju pustyni. Jedno-
cześnie materiały transportowane 
przez rzekę do morza osadzały się 
przy jej ujściu, nadbudowując ląd 
i tworząc niezwykle urodzajną del-
tę. Dziś obszar delty Nilu znajduje 
się w niebezpieczeństwie. Zbudo-
wanie Tamy Asuańskiej i utworze-
nie Zbiornika Nasera spowodowa-
ło obniżanie obszaru delty o 5 mm 
rocznie i zanikanie jej żyznych 
gleb. Z kolei śródlądowa delta rze-
ki Okawango przypomina tętnią-
cą życiem oazę otoczoną suchymi 
piaskami pustyni Kalahari. Deltę, 
którą nazywa się często „edenem 
Afryki”, porasta sawanna oraz po-
jedyncze akacje, kigelie (drzewa 
kiełbasiane) czy baobaby, zamiesz-
kują ją natomiast prawie wszyst-

kie najważniejsze gatunki afrykań-
skich ssaków.

Ostoją niemal dla połowy żyją-
cych na Ziemi gatunków flory i fau-
ny jest najpotężniejsza rzeka świa-
ta – Amazonka. Obszar jej dorze-
cza, wraz z 15 tysiącami dopływów, 
zajmuje przeszło 7 milionów km2 
powierzchni. Amazonka jest też 
najdłuższą rzeką na świecie. Dwie 
polskie ekspedycje: Piotra Chmie-
lińskiego z 1985 roku i Jacka Pał-
kiewicza z 1996 roku, udowodniły, 
że źródłem Amazonki jest Apacheta 
wypływająca z Andów Peruwiań-
skich, przez co Amazonka wydłu-
żyła się do ponad 7000 km. Wie-
le osób nadal jednak uznaje za naj-
dłuższą rzekę Nil (6671 km).

Postęp techniczny i ingeren-
cja człowieka zakłócają naturalny 
rytm rzek, a wiara w możliwość 
ich ujarzmienia okazuje się bez-
podstawna. Zabranie Odrze po-
nad 70 proc. jej naturalnego ob-
szaru zalewowego spowodowało, 

że w 1997 roku, podczas „powodzi 
stulecia”, zalała ona 672 tysiące 
hektarów ziemi w 1358 miejscowo-
ściach. Zniszczeniu uległy najstar-
sze zabytkowe części Wrocławia 
i Opola, zginęło 55 osób, a ucier-
piało około 1,2 miliona. Straty zo-
stały oszacowane na 3 miliardy 
euro. Doświadczenie ostatnich lat 
wykazuje, że techniczna ochrona 
przed powodziami jest zawodna. 
Coraz większe znaczenie przypi-
suje się oddaniu rzekom ich natu-
ralnych terenów zalewowych i od-
powiedniemu zagospodarowaniu 
dolin rzecznych.

CIEKAWOSTKI

 z Według statystyk UNESCO 
w ubiegłym stuleciu w powodziach 
zginęło 9 mln osób, czyli cztery 
razy więcej niż w wyniku innych 
klęsk żywiołowych. Pod koniec 
XX w. świat nawiedzało 150 – 170 
powodzi rocznie. W 1998 r. w wiel-
kiej powodzi w Chinach i Korei Po-
łudniowej ucierpiało 240 mln osób 
(zginęło 3,5 tys.), w Bangladeszu 
życie straciło 4,5 tys. ludzi, a w ko-
lejnej powodzi w Polsce i Czechach 
– 52 osoby.

 z W 1936 i 1993 r. wody rzeki 
Missisipi w USA zalały obszar rów-
ny powierzchni Danii.

 z  Delta Gangesu i Brahmaputry, 
której powierzchnia sięga 100 tys. 
km2, należy do najbardziej zalud-
nionych regionów świata (około 
1000 osób na km2).

Bogactwo kolorów Wielkiego Kanionu Kolorado jest rezultatem reakcji chemicznych powietrza i wody ze składnikami mineral-
nymi zawartymi w skałach

Nil był zawsze główną arterią transportową Egiptu

RENATA PONARATT
Fot. Janusz Glanc

ŚWIAT. NAJBARDZIEJ NIE-
SAMOWITE FAKTY! Zwy-
czaje, postaci, niezwykłe zja-
wiska, najdziwniejsze zwie-
rzęta. ALEKSANDRA LANG, 
JACEK LANG, RENATA PO-
NARATT, RADOSŁAW RA-
TAJSZCZAK. Wydawnictwo 
PUBLICAT, Poznań. 
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Londyńska wizyta 
Adama Rapackiego

Najdłużej urzędującym 
ministrem spraw zagranicz-
nych PRL był niewątpliwie 
Adam Rapacki. Pełnił swo-
ją funkcję przez dwanaście 
lat. Tak wspomina go Ma-
rian Dobrosielski, były bli-
ski współpracownik i póź-
niejszy ambasador Polski 
w Londynie:

(...) „Rapacki był otwarty na 
argumenty innych i wysłuchi-
wał ich z uwagą. Umiał słuchać, 
co jest cechą niebywale rzadką 
u naszych polityków, i uwzględ-
niał racje innych w swoich kon-
cepcjach czy decyzjach. Mimo 
dużego doświadczenia w dzia-
łalności społeczno-politycznej 
i częstego publicznego występo-
wania przygotowywał się do każ-
dego przemówienia tak, jakby 
to było jego pierwsze lub ostat-
nie. Uwidaczniało się to szcze-
gólnie podczas kolejnych sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Naro-
dów Zjednoczonych. Przygoto-
wane projekty, opracowane we-
dle jego szczegółowych wska-
zówek, wielokrotnie poprawiał 
i przerabiał. Zdarzało się nieraz, 
że przed przemówieniem, któ-
re miał wygłosić na przykład na 
przedpołudniowym posiedzeniu, 
ślęczał nad jego tekstem do godz. 
3 – 4 nad ranem. Przy papierosie 
za papierosem i mnóstwie kawy 
precyzował i cyzelował poszcze-
gólne sformułowania, zmieniał 
konstrukcję. Każde zdanie było 
przez niego przemyślane, prze-
pracowane. Dbał o zwięzłość, 

precyzję, logiczną spójność, 
a równocześnie o swój charakte-
rystyczny styl. Dlatego też każde 
przemówienie Rapackiego było 
w pełni jego własne. Pracując, 
był spięty, wewnętrznie się spa-
lał. Wyniki swojej pracy prezen-
tował jednak swobodnie, lekko, 
lecz w sposób zmuszający słu-
chaczy do koncentracji i uwagi. 
Wzbudzał zaufanie. Był wiary-
godny.

Rozmowy z przedstawiciela-
mi państw obcych, do których 
zawsze przygotowywał się skru-
pulatnie, prowadził z dużą swo-
bodą, ze znajomością szczegółów 
omawianej sprawy. Unikał jak 
ognia sloganów i frazesów. W to-
warzystwie był czarujący, subtel-

nie dowcipny, uśmiechnięty. Nie 
było w nim nic sztucznego. Był 
zawsze taki sam, niezależnie od 
tego, czy rozmawiał z prezyden-
tami, premierami, sekretarzami 
partii, kolegami czy podwład-
nymi. Nikomu nie schlebiał ani 
nie wywyższał się nad innych. 
Był człowiekiem niezwykle opa-
nowanym (...).

Nie słyszałem, by kiedykolwiek 
na kogokolwiek podniósł głos. 
Nie zdarzyło się też prawie nigdy 
dostrzec u niego zewnętrznych 
objawów zdenerwowania, wyraź-
nego niezadowolenia czy skrępo-
wania. Pamiętam jednak jeden 
taki przypadek podczas oficjal-
nej wizyty Rapackiego w Anglii 
w lutym 1967 roku. Program tej 

trwającej tydzień wizyty był bar-
dzo bogaty: rozmowy z premie-
rem Haroldem Wilsonem, kil-
kakrotne oficjalne i towarzyskie 
spotkania w mniejszych i więk-
szych gronach z ministrem spraw 
zagranicznych George’em Brow-
nem, przywódcą Partii Konser-
watywnej Edwardem Heathem, 
z parlamentarzystami, przedsię-
biorcami, naukowcami, dzienni-
karzami itp.

Rapacki jak zwykle przy te-
go typu okazjach był wspania-
ły, swobodny, elokwentny, sub-
telnie dowcipny, rzeczowy i ele-
gancki. Nie wychodziły mu 
jedynie ani rozmowy oficjal-
ne, ani spotkania towarzyskie 
z ministrem Brownem. George 

Brown był, jak na Anglię, nie-
zwykłym ministrem spraw za-
granicznych. Nie wyglądał ani 
nie zachowywał się tak, jak sobie 
wyobrażamy brytyjskiego dżen-
telmena. Był bardzo bezpośred-
ni, głośny, rubaszny, lubił do-
brze i dużo wypić, spóźniał się 
na umówione spotkania itp., itd. 
W sposobie bycia, mówienia, za-
chowania był diametralnie różny 
od Rapackiego. Był jednak nie-
zwykle inteligentny i, wbrew po-
zorom, zawsze dobrze wiedział, 
co mówi i co chce osiągnąć.

Obaj mężowie stanu komuni-
kowali się jakby na różnych fa-
lach, nie bardzo mogąc się poro-
zumieć. Na pożegnalnym obie-
dzie wydanym przez Rapackiego 
dla Browna w rezydencji amba-
sadora o mało nie doszło do nie-
przyjemnego incydentu. Brown 
jak zwykle spóźnił się i przybył 
już w «bardzo dobrym humo-
rze». Zwracał się do Rapackiego 
po imieniu, nie bardzo słuchał, 
co Rapacki ma do powiedze-
nia, silił się na nie zawsze udane 
dowcipy. O obecnych przedsta-
wicielach Foreign Office mówił 
głośno jako o «chłopcach, któ-
rzy nie pozwalają mu robić tego, 
co chce». A byli to panowie do-
brze po czterdziestce i pięćdzie-
siątce, którzy patrzyli z wyraź-
nym zażenowaniem na wyczyny 
swego szefa.

Przy kawie i koniaku obaj mi-
nistrowie usiedli obok siebie 
na kanapie. Rapacki raz jesz-
cze podjął z całą powagą pró-
bę wyjaśnienia Brownowi pol-
skiego punktu widzenia na pro-
blem niemiecki. Brown słuchał 
roztargniony. Po kilku minu-
tach objął Rapackiego i błagal-
nie patrząc mu w oczy, mówił: 
«Adam, Adam, proszę cię bar-
dzo, nie praw mi kazań». Ra-
packi, który nie znosił spoufala-
nia, oniemiał”.

Marcin Dobrosielski

Jeżeli frak, to z jaką kamizelką?
Dyplomaci w niektórych 

krajach muszą mieć frak. 
Wymaga tego protokół dy-
plomatyczny. Oto jak zaraz 
po drugiej wojnie światowej 
zamawiał sobie frak Jerzy 
Michałowski.

(...) „Był rok 1946. Nowo mia-
nowany ambasador Polski do 
Londynu błądził długo wśród 
gruzów, które były kiedyś ulicą 
Chmielną, zanim znalazł w wy-
palonym domu pokoik, a w nim 
starego krawca nazwiskiem Šach, 
który pracował przy naftowej lam-
pie i żelaznym piecyku. Krawiec 
ten ubierał przed wojną dyplo-
matów i warszawską arystokra-
cję, a teraz zajmował się przera-
bianiem mundurów na marynar-
ki i łataniem watowanych kurtek.

Ambasador miał tylko jedno 
stare ubranie i mundur z jeniec-
kiego obozu, ale protokół «Dwo-
ru Świętego Jakuba» był nieubła-
gany. Trzeba było mieć frak, smo-
king i żakiet. Ktoś mu powiedział, 
że Šach uratował się z powstania 
i ma pracownię gdzieś na Chmiel-
nej.

Krawiec potraktował zamó-
wienie bez najmniejszego zdzi-
wienia, choć słowo «frak» 
brzmiało dziwacznie w nieotyn-
kowanym pokoju o oknach zabi-
tych deskami, nadpalonej pod-
łodze i porysowanym suficie. 
Zapewnił świeżo upieczonego 
dyplomatę, że dostanie odpo-
wiedni materiał («W Warszawie 
wszystka się znajdzie za pienią-
dze!»), po czym wziął miarę, za-

datek i kazał przyjść za pięć dni. 
Kiedy ambasador zjawił się do 
pierwszej miary, zauważył, że 
krawiec zupełnie się zmienił. 
Nie był to już zniszczony, skulo-
ny człowiek, przygarbiony nad 
sprutymi łachami. Wśród świe-
żo skrojonych czarnych płatów 
krepy i lśniącego jedwabiu po-
ruszał się wytworny pan o ele-
ganckich ruchach, niezawodnej 
pewności siebie i znajomości 
rzemiosła. Widać było od razu, 
że ubrania na pewno skrojone 
są bez zarzutu, a gatunek mate-
riałów zdobytych w tajemniczy 
sposób na czarnym rynku jest 
znakomity.

Za trzecią wizytą dyplomata 
zmierzył już gotowe, bezbłędnie 
uszyte garnitury. Zauważył jed-

nak, że obok białej, pikowanej 
kamizelki do fraka krawiec uszył 
mu również czarną. Nasz dyplo-
mata mimo całkowitego braku 
doświadczenia wiedział jednak, 
że tylko kelnerzy używają do fra-
ka takiej kamizelki. Więc spytał 
krawca, po co mu ją uszył.

Šach spojrzał na dyplomatę 
z pobłażliwym uśmiechem.

– A co pan ambasador włoży 
do fraka – powiedział strofują-
cym tonem – na pogrzeb, gdyby 
umarł król?

Ambasador zachował się po 
raz pierwszy jak prawdziwy dy-
plomata.

– Ależ oczywiście – powiedział. 
– Ta ewentualność nie przyszła 
mi do głowy. Bo król jest jeszcze 
dość młody! W duchu pomyślał, 

że to wszystko – dyplomatyczna 
wiedza krawca, frak, sztuczkowe 
spodnie do żakietu, król i czar-
na kamizelka na jego pogrzeb – 
brzmią: w tym rozbitym mieście 
jak fantastyczna bajka.

Zapłacił, zabrał pakę reprezen-
tacyjnych strojów i potykając się 
w ciemnościach o gruzy, ruszył 
dzikimi polami Chmielnej, aby 
się spakować.

Minęło sześć lat. Okazało się, 
że doświadczony krawiec wie-
dział, co mówi. Król (Jerzy VI 
– JTW) umarł i nasz ambasador 
włożył na pogrzeb po raz pierw-
szy i ostatni w swojej karierze 
frak z czarną kamizelką”.

DIPLOMEX  
– noty i anegdoty dyplomatyczne
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Łamigłówka
Wykręć mój numer

Oto łamigłówka typu „trzy w 
jednym”. Wypełnij kwadraciki 
cyframi w ten sposób, że suma 

cyfr w każdym kole będzie rów-
na 11; Zrób to jeszcze raz tak, aby 
suma cyfr w każdym kole była 

równa 13, i jesz cze raz tak, aby 
była ona równa 14.

ALEX BELLOS. CZY ROZ-
WIĄŻESZ MOJE PROBLE-
MY? Zbiór najlepszych łami-
główek, jakie kiedykolwiek po-
wstały.  Przeł. Tomasz Gronek. 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Po-
znań 2018.

Wytęż wzrok...

...i znajdź 9 szczegółów różniących te dwa obrazki

Zabawne fakty
 z W Wisconsin prowadzone są trzy-

letnie, mistrzowskie kursy serowar-
skie, ale żeby się na nie dostać, trze-
ba mieć dziesięcioletnią praktykę w pro-
dukcji sera.

Mark Stiemke  
Grafton, Wisconsin

 z  W  Australii Burger King nazywa 
się Hungry Jack, ponieważ nazwa Bur-
ger King została wcześniej zastrzeżona 
przez inną firmę!

Leo McKay 
Auckland, Nowa Zelandia

 z Slovenia to jedyne państwo mające 
w nazwie słowo love.

Ana Knezak, Słowenia

 z Taumatawhakatengihangakoauau-
otamateaturipu-kakapikimaungaho-
ronukupokaiwhenuakitanatahu to nazwa 

wzgórza w pobliżu Hawkes Bay w Nowej 
Zelandii. To najdłuższa nazwa geogra-
ficzna na świecie.

Sheliko Diamond  
Nowa Zelandia

 z Samoa i Samoa Amerykańskie odda-
lone są od siebie zaledwie o sto mil, ale 
z powodu stref czasowych różnica mię-
dzy nimi wynosi dwadzieścia pięć godzin 
na korzyść Samoa.

Gaurav Punjabi, Mumbai, Indie

 z Najwyższa figura Jezusa Chrystusa 
znajduje się w małym miasteczku Świe-
bodzin w Polsce.

Kamila Kołodziejczyk  
Barrie, Kanada

 z  Antarktyka jest największą pustynią 
świata, gdyż pustynią nazywamy obszar 
o najmniejszej ilości opadów deszczu.

Campbell Mclnnes 
East Kilbride, Szkocja

Kto się lubi, ten się czubi.
Liebeszorn ist neuer Liebeszunder.

***
Jaką miarką mierzysz, taką ci odmie-
rzą. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Mit dem Mass, mit dem man misst, 
wird einem wieder gemessen.

***
Mowa jest srebrem, a milczenie zło-
tem.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

***
Stara miłość nie rdzewieje.
Alte Liebe rostet nicht.

***
Kraj mlekiem i miodem płynący.
Ein Land, das von Milch und  
Honig fliesst.

***
Między młotem a kowadłem.
Zwischen Hammer und Amboss.

***
Myszy tańcują, gdy kota nie czują.
Wenn die Katze fort ist, tanzen die 
Mäuse.

***
Nadzieja jest matką głupich.
Hoffen und Harren macht manchen 
zum Narren.

***
Co nagle, to po diable.
Eilen tut nicht (selten) gut.

***
***

Czego oko nie widzi, tego sercu nie 
żal.
Was das Auge nicht sieht, beküm-
mert das Hertz nicht.

Mądremu dosyć nadmienić. Mądrej 
głowie dość dwie słowie.
Den Gelehrten ist gut predigen.

***
Oko za oko, ząb za ząb.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.

***
Nieobecni nie mają racji. Nieobecny 
sprawę przegrywa.
Die Abwesenden haben immer  
Unrecht.

***
Nie wtykaj nosa, gdzieś nie dał gro-
sza. Nie pchaj nosa w cudze interesa.
Seine Nase in alles stecken nicht. 
Man muss die Nase nicht in alles 
stecken.

***
Nic nowego pod słońcem.
Es gibt nichts Neues unter der  
Sonne.

***
Musztarda po obiedzie.
Als Senf nach der Mahlzeit kommen.

***
Inna rzecz obiecać, inna dotrzymać. 
Obiecanka cacanka, a głupiemu ra-
dość.
Versprechen und halten ist zweier-
lei.

***
Co kraj, to obyczaj.
Andere Länder, andere Sitten.

***
Co się odwlecze, to nie uciecze.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

***
Gdzie dobrze, tam i ojczyzna.
Wo es mir wohlergeht, da ist mein 
Vaterland.
 n

Przysłowia mądrością 
narodów

Część IV

Rozwiązanie łamigłówki 
z poprzedniego numeru: 

15 mat tatami
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Szt. Kosmetyki Cena

Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml
Ziaja krem brązujący cupuacu 50ml
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml
Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
Ziaja krem nagietek 100ml
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 200ml
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 500ml
Ziaja oliwkowy żel oczyszczający cera sucha i normalna 200ml
Ziaja płyn do demakijażu oczu uniwersalny 120ml
Ziaja spray orzeźwiająca mgiełka zapachowa 100ml
Ziaja tonic nagietek odświeżanie i nawilżanie cera sucha i normalna 200ml
Ziaja tonik jagody acai 200ml
Ziaja żel do twarzy jagody acai 200ml
Ziaja żel do nóg kasztanowy 100ml
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4,90
4,90
3,50
2,60
1,90
2,50
2,50
3,30
3,30
2,20
2,50
1,90
2,20
2,60
2,30
3,00
2,90
2,20
2,90
2,50
3,00
2,90
2,50

Szt. DVD Cena

DVD Austeria
DVD Bogowie
DVD Botoks
DVD Ch opaki nie p acz
DVD Chrzest
DVD Czterej pancerni i pies 7DVD / Na cki Konrad
DVD D ug / Krzysztof Krauze
DVD Drogówka
DVD Dzie wira / Marek Koterski
DVD E=mc2
DVD Facet (nie)potrzebny od zaraz / Weronika Migo
DVD Ida
DVD Kiler + Kilerów dwóch 2DVD
DVD Kochaj!
DVD Konsul
DVD Król ycia
DVD Listy do M3 / Konecki Tomasz
DVD Mi
DVD Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 / Piwowarski Kordian
DVD Nigdy w yciu
DVD Obietnica
DVD Obywatel Piszczyk
DVD Ono
DVD Pan Kleks 3DVD / Krzysztof Gradowski
DVD Pieni dze to nie wszystko / Juliusz Machulski
DVD Pitbull. Niebezpieczne kobiety / Vega Patryk
DVD Po prostu przyja / Zylber Filip
DVD Pogoda na jutro
DVD Polityka / Patryk Vega
DVD Polskie gówno

DVD Poranek kojota
DVD Ptaki piewaj w Kigali / Kos-Krauze Joanna , Krauze Krzysztof
DVD Ranczo odc. 83-85
DVD Rebeliant
DVD Rejs / Marek Piwowski
DVD Samotno w sieci
DVD Seksmisja / Machulski Juliusz / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Show
DVD Tajemnica Westerplatte / Pawe Chochlew
DVD Testosteron / Konecki & Saramonowicz
DVD Vabank
DVD Vabank 2
DVD Wa sa. Cz owiek z nadziei / Andrzej Wajda
DVD Wszystko gra
DVD Zezowate szcz cie
DVD Ziarno Prawdy
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DVD Popie uszko. Wolno jest w nas / Rafa Wieczy skił ść ł ń

7,50
7,50
9,00
7,50
7,50

24,90
7,50
7,50
7,50
7,50
4,00
5,00
9,90
4,00
5,00
4,00
4,00
7,50
9,90
7,50
4,00
5,00
5,00

19,90
7,50
4,00
4,00
7,50
9,90
7,50

7,50
4,00
1,00
4,00
7,50
7,50
9,50
7,50
7,50
7,50
5,00
2,50
8,50
4,00
5,00
5,00

9,90

.sklep.dewww

Popie uszko.
Wolno jest w nas.

ł
ść

Reżyser: Wieczyński Rafał
Czas trwania: 149 min.

Szt. Ksi ki Cenaąż

Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzier anowskiż

Atlas II wojny wiatowej - Jordan & Wiest, tw.opr.
Brat bez brata. Dok d prowadzi Polsk Jaros aw Kaczy ski - Janicki & W adyka
Central Park - Guillaume Musso / literatura obyczajowa
Chrzescija stwo - A. Zajdel, tw.opr. /album, przewodnik
Czarni - Pawe Reszka
Czas zabijania - Stephan Lehnstaedt
Deutsche nasz. Reporta e berli skie - Ewa Wanat
Górno l scy potentaci, dziedzictwo Henckel von Donnersmarckow /
Die oberschlesischen Großindustriellen, das Erbe der Henckel
von Donnersmarck - Pomykalska & Oczko, tw.opr.
Habemus papam - Pawe Zuchniewicz
Hity domowej spi arni - Tolloczko & Syndoman, tw.opr. / kulinaria, poradnik
Kard. Stefan Wyszy ski - M. Balon tw.opr. (ksiazka + CD)
Kr g wi tej góry - Malik & P asko
Ksi a wobec bezpieki - ks. T. Isakowicz-Zaleski
Lajerman - A. Nawarecki / romantyczny opis l ska
Macierewicz i jego tajemnice - T. Pi tek
Miasta w PRL-u - J. Jablonski tw.opr. / album
Pami tka z Warszawy - Malik & P asko tw.opr. /
album, polskie wakacje oficera Wehrmachtu
Poczet pisarzy i poetów wiata - W. Kot tw.opr. / od Homera do S. Kinga
Polska mistrzem Polski - K. Varga tw.opr. / zbiór filietonów
Popkultura w PRLu -M. Kastelnik, tw.opr. / album
Prokurator - Paulina wist / powie kryminalna
Rycerze i rycersko - Barber tw.opr.
S awni Polacy: pisarze i poeci - Podsiedlik-Raniowski tw.opr. / album

wiat o mi dzy oceanami - M.L.Stedman / powie
wi ty XXI wieku Jan Pawe II - Cz. Ryszka

U podstaw odnowy - Karol Wojty a
Uzurpator. Podwójne ycie pra ata Jankowskiego - Aksamit & G uchowski
Zdrowy apetyt, przewodnik po ywieniu od niemowlaka do nastolatka
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- A.Jelonek, D.Frontczak / poradnik
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program telewizyjny: 4.3 – 31.3.2020

środa – 4 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 36,6 

- pr. obycz. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Gwiazdy od kuchni 

- Kinga Rusin 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

19:15 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

20:00 Fakty
20:30 Historie Wielkiej Wagi 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
23:40 Diagnoza 

- serial obycz. 
00:25 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób 
- pr. motoryzacyjny 

01:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

czwartek – 5 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Porty - pr. rozrywk. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Pani Gadżet 

- pr. rozrywk. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Niezwykłe Stany Prokopa 

- pr. rozrywk. 
20:55 10/10 - pr. rozrywk. 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 36,6 - pr. obycz. 
23:15 Źródła zbrodni 

- serial kryminalny, Francja 
00:10 Porty - pr. rozrywk. 
00:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:05 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
04:00 Fakty

piątek – 6 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Diagnoza 

- serial obycz. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
16:35 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:35 Komisarz Montalbano 

- serial kryminalny, Włochy 
23:25 Superwizjer 

- mag. reporterów 
23:50 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:35 Przyłapani w akcji 

- pr. rozrywk. 
01:00 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
04:00 Fakty
04:30 Pogoda

sobota – 7 marca
07:15 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
08:05 Pani Gadżet - pr. rozrywk. 
08:30 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Co za tydzień - mag. 
13:00 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób - pr. motoryzacyjny 
13:45 Prosto w serce 

- serial obycz. 
14:10 Prosto w serce 
14:35 Prosto w serce 
15:00 Prosto w serce 
15:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
15:35 Życie przed nimi 

- serial obycz., Francja 
16:25 Życie przed nimi 
17:15 Odlotowa Kanada 

- serial dokum., Kanada 
18:05 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
19:15 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! - interwencyjny 
21:00 Złodzieje 

- pr. poradnikowy 
21:35 A na zewnątrz pada śnieg 

- komedia, Włochy 2014,
reżyseria: Vincenzo Salem-
me, scenariusz: Vincenzo
SalemmeAntonio Geurrero,
muzyka: Paolo Belli , obsa-
da: Carlo Bucciroso, Mauri-
zio Casagrande, Margateth
Made, Giorgio Panariello 

23:00 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA 

23:25 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA 

23:50 Motyw - serial kryminalny 
00:35 Tu jest pięknie - pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

niedziela – 8 marca
07:40 Życie przed nimi 

- serial obycz., Francja 
08:25 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
13:05 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
14:15 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
14:20 Na Wspólnej Omnibus 

- serial obycz. 
15:45 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
15:50 Niezwykłe Stany Prokopa 

- pr. rozrywk. 
16:15 10/10 - pr. rozrywk. 
16:40 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
17:25 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
18:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
18:35 Złodzieje 

- pr. poradnikowy 
19:10 Przyłapani w akcji 

- pr. rozrywk. 
19:35 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:00 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
21:45 Tata w tarapatach 

- pr. rozrywk. 
22:30 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
23:15 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
00:00 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
00:25 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
04:00 Fakty

poniedziałek – 9 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Przyłapani w akcji 

- pr. rozrywk. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Gwiazdy od kuchni 

- Kinga Rusin 
- pr. lifestylowy 

12:55 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

13:40 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

14:25 Kuchenne rewolucje 
- pr. kulinarno-rozrywk. 

15:10 Siedem żyć 
- telenowela, Brazylia 

16:00 Złodzieje 
- pr. poradnikowy 

16:35 Świeże kosmetyki 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA 
20:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
23:15 Odlotowa Kanada 

- serial dokum., Kanada 
00:05 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
00:50 Świeże kosmetyki 

- pr. lifestylowy 
01:10 Dzień Dobry TVN 

wtorek – 10 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
16:35 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA 
20:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Motyw 

- serial kryminalny 
23:15 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:00 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
00:45 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

środa – 11 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 36,6 

- pr. obycz. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Gwiazdy od kuchni 

- Ewa Gawryluk 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

19:15 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

20:00 Fakty
20:30 Historie Wielkiej Wagi 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
23:40 Tata w tarapatach 

- pr. rozrywk. 
00:25 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób 
- pr. motoryzacyjny 

01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty
04:30 Pogoda

czwartek – 12 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Pani Gadżet - pr. rozrywk. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 10/10 - pr. rozrywk. 
20:55 10/10 - pr. rozrywk. 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 36,6 - pr. obycz. 
23:15 Źródła zbrodni 

- serial kryminalny, Francja 
00:10 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
00:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:05 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty
04:30 Pogoda
04:35 Uwaga! 

piątek – 13 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
16:35 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:35 Komisarz Montalbano 

- serial kryminalny, Włochy 
23:35 Superwizjer 

- mag. reporterów 
00:00 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:45 Przyłapani w akcji 

- pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
04:00 Fakty
04:30 Pogoda
04:35 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 

sobota – 14 marca
07:15 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
08:05 Pani Gadżet 

- pr. rozrywk. 
08:30 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Co za tydzień 

- mag. 
12:55 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób 
- pr. motoryzacyjny 

13:40 Prosto w serce 
- serial obycz. 

14:05 Prosto w serce 
- serial obycz. 

14:30 Prosto w serce 
- serial obycz. 

14:55 Prosto w serce 
- serial obycz. 

15:20 Doradca smaku 
- pr. kulinarny 

15:30 Doradca smaku 
- pr. kulinarny 

15:35 Życie przed nimi 
- serial obycz., Francja 

16:25 Życie przed nimi 
- serial obycz., Francja 

17:15 Odlotowa Kanada 
- serial dokum., Kanada 

18:05 Ameryka Express 
- pr. rozrywk. 

19:15 Wojny samochodowe 
- pr. motoryzacyjny 

20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:00 Pr. rozrywk. 
23:40 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
23:50 Motyw 

- serial kryminalny 
00:35 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

niedziela – 15 marca
07:40 Życie przed nimi 

- serial obycz., Francja 
08:25 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
13:05 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
14:15 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
14:20 Na Wspólnej Omnibus 

- serial obycz. 
15:45 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
15:50 10/10 - pr. rozrywk. 
16:15 10/10 - pr. rozrywk. 
16:40 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
17:25 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
18:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
18:35 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
18:45 Pani Gadżet 

- pr. rozrywk. 
19:10 Gwiazdy prywatnie 

- Ranita Sobańska 
- pr. lifestylowy 

19:35 Efekt Domina 
- pr. obycz. 

20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:00 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
21:45 Tata w tarapatach 

- pr. rozrywk. 
22:30 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
23:15 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
00:00 Efekt Domina - pr. obycz. 
00:25 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

poniedziałek – 16 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce - obycz. 
08:30 Gwiazdy prywatnie 

- Ranita Sobańska 
- pr. lifestylowy 

08:55 Doradca smaku 
- pr. kulinarny 

09:00 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

12:30 Gwiazdy od kuchni 
- Ewa Gawryluk 
- pr. lifestylowy 

12:55 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

13:40 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

14:25 Kuchenne rewolucje 
- pr. kulinarno-rozrywk. 

15:10 Siedem żyć 
- telenowela, Brazylia 

16:00 Efekt Domina 
- pr. obycz. 

16:25 Doradca smaku 
- pr. kulinarny 

16:35 Świeże kosmetyki 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Medium z Long Island 
20:55 Medium z Long Island 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! - interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej - serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
23:15 Odlotowa Kanada 

- serial dokum., Kanada 
00:05 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
00:50 Świeże kosmetyki 

- pr. lifestylowy 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

wtorek – 17 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
16:35 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA 
20:55 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Motyw 

- serial kryminalny 
23:15 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:00 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
00:45 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty
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środa – 18 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 36,6 

- pr. obycz. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Gwiazdy od kuchni 

- Rafał Rutkowski 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

19:15 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

20:00 Fakty
20:30 Historie Wielkiej Wagi 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
23:40 Tata w tarapatach 

- pr. rozrywk. 
00:25 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób 
- pr. motoryzacyjny 

01:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

04:00 Fakty
04:30 Pogoda

czwartek – 19 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Pani Gadżet 

- pr. rozrywk. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 10/10 - pr. rozrywk. 
20:55 10/10 - pr. rozrywk. 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 36,6 - pr. obycz. 
23:15 Źródła zbrodni 

- serial kryminalny, Francja 
00:10 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
00:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:05 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty
04:30 Pogoda

piątek – 20 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
16:35 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:35 Komisarz Montalbano 

- serial kryminalny, Włochy 
23:25 Superwizjer 

- mag. reporterów 
23:50 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:35 Gwiazdy prywatnie 

- Ranita Sobańska 
- pr. lifestylowy 

01:00 Doradca smaku 
- pr. kulinarny 

01:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

04:00 Fakty

sobota – 21 marca
07:15 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
08:05 Pani Gadżet - pr. rozrywk. 
08:30 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Co za tydzień - mag. 
12:55 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób - pr. motoryzacyjny 
13:40 Prosto w serce 

- serial obycz. 
14:05 Prosto w serce 
14:30 Prosto w serce 
14:50 Prosto w serce 
15:15 Gwiazdy od kuchni 

- Rafał Rutkowski 
- pr. lifestylowy 

15:40 Życie przed nimi 
- serial obycz., Francja 

16:25 Życie przed nimi 
- serial obycz., Francja 

17:15 Odlotowa Kanada 
- serial dokum., Kanada 

18:05 Ameryka Express 
- pr. rozrywk. 

19:15 Wojny samochodowe 
- pr. motoryzacyjny 

20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! - interwencyjny 
21:00 Służba więzienna 

- pr. rozrywk. 
21:35 Nadia 

- film obycz., Francja 2016,
reżyseria: Lea Fazer, scena-
riusz: Lea Fazer, muzyka:
François Castello , obsada:
Barbara Schulz, Arié Elma-
leh , Thomas Doret, Sabila
Moussadek 

23:05 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA 

23:30 Medium z Long Island 
- pr. rozrywk., USA 

23:50 Motyw - serial kryminalny 
00:35 Tu jest pięknie - pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

niedziela – 22 marca
07:35 Życie przed nimi 

- serial obycz., Francja 
08:25 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
13:05 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
14:15 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
14:20 Na Wspólnej Omnibus 

- serial obycz. 
15:45 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
15:50 10/10 - pr. rozrywk. 
16:15 10/10 - pr. rozrywk. 
16:40 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
17:25 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
18:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
18:35 Służba więzienna 

- pr. rozrywk. 
19:10 Gwiazdy prywatnie 

- Urszula 
- pr. lifestylowy 

19:35 Efekt Domina 
- pr. obycz. 

20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:00 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
21:45 Tata w tarapatach 

- pr. rozrywk. 
22:30 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
23:15 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
00:00 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
00:25 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
04:00 Fakty

poniedziałek – 23 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Gwiazdy prywatnie 

- Urszula - pr. lifestylowy 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Gwiazdy od kuchni 

- Rafał Rutkowski 
- pr. lifestylowy 

12:55 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

13:40 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

14:25 Kuchenne rewolucje 
- pr. kulinarno-rozrywk. 

15:10 Siedem żyć 
- telenowela, Brazylia 

16:00 Służba więzienna 
- pr. rozrywk. 

16:35 Świeże kosmetyki 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA 
20:55 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! - interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
23:15 Odlotowa Kanada 

- serial dokum., Kanada 
00:05 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
00:50 Świeże kosmetyki 

- pr. lifestylowy 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

wtorek – 24 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
16:35 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Słodki biznes 

- pr. rozrywk., USA 
20:55 Gwiazdy prywatnie 

- Urszula 
- pr. lifestylowy 

21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Motyw - serial kryminalny 
23:15 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:00 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
00:45 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

środa – 25 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 36,6 - pr. obycz. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Gwiazdy prywatnie 

- Agata Młynarska 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Historie Wielkiej Wagi 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
23:40 Tata w tarapatach 

- pr. rozrywk. 
00:25 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób 
- pr. motoryzacyjny 

01:10 Dzień Dobry TVN 
- mag. 

04:00 Fakty
04:30 Pogoda
04:35 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 

czwartek – 26 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
16:35 Pani Gadżet - pr. rozrywk. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 10/10 - pr. rozrywk. 
20:55 10/10 - pr. rozrywk. 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Ciężarówką przez Route 66 

- pr. rozrywk. 
23:15 Zabójcze słońce 

- serial kryminalny, Francja 
00:15 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
01:00 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty
04:30 Pogoda
04:35 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 

piątek – 27 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Na Wspólnej - serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
16:35 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:35 Inspektor Marleau 

- serial kryminalny, Francja 
23:10 Superwizjer 

- mag. reporterów 
23:35 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:20 Gwiazdy prywatnie 

- Urszula 
- pr. lifestylowy 

00:45 Efekt Domina 
- pr. obycz. 

01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty
04:30 Pogoda
04:35 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 

sobota – 28 marca
07:15 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
08:05 Pani Gadżet - pr. rozrywk. 
08:30 Nowa Maja w ogrodzie 

- pr. rozrywk. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Co za tydzień - mag. 
12:55 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup

i zrób - pr. motoryzacyjny 
13:40 Prosto w serce 

- serial obycz. 
14:05 Prosto w serce 
14:30 Prosto w serce 
14:55 Prosto w serce 
15:20 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
15:30 Doradca smaku 
15:35 Życie przed nimi 

- serial obycz., Francja 
16:25 Życie przed nimi 
17:15 Odlotowa Kanada 

- serial dokum., Kanada 
18:05 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
19:15 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! - interwencyjny 
21:00 Służba więzienna 

- pr. rozrywk. 
21:35 Dom w sercu 

- dramat, Włochy 2015, re-
żyseria: Andrea Porporati,
scenariusz: Giuseppe Bada-
lucco, muzyka: Francesco
Cerasi, obsada: Cristiana
Capotondi, Giorgio Colan-
geli, Simone Montedoro, Mi-
chela Andreozzi 

23:10 Uwaga! Pirat 
- pr. motoryzacyjny 

23:45 Doradca smaku 
- pr. kulinarny 

23:50 Motyw - serial kryminalny 
00:35 Tu jest pięknie - pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

niedziela – 29 marca
07:35 Życie przed nimi 

- serial obycz., Francja 
08:25 Uwaga! Pirat 

- pr. motoryzacyjny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Zawodowi handlarze 

- pr. motoryzacyjny 
13:05 Ameryka Express 

- pr. rozrywk. 
14:15 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
14:20 Na Wspólnej Omnibus 

- serial obycz. 
15:45 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
15:50 10/10 - pr. rozrywk. 
16:15 10/10 - pr. rozrywk. 
16:40 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
17:25 Tu jest pięknie 

- pr. rozrywk. 
18:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
18:35 Służba więzienna 

- pr. rozrywk. 
19:10 Gwiazdy prywatnie 

- Katarzyna Bonda 
- pr. lifestylowy 

19:35 Efekt Domina 
- pr. obycz. 

20:00 Fakty
20:25 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
20:35 Pogoda
20:45 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:00 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
21:45 Tata w tarapatach 

- pr. rozrywk. 
22:30 Panny młode ponad miarę 

- pr. rozrywk. 
23:15 Przystanek Bieszczady 

- serial dokument 
00:00 Efekt Domina 

- pr. obycz. 
00:25 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
01:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
04:00 Fakty

poniedziałek – 30 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce 

- serial obycz. 
08:30 Gwiazdy prywatnie 

- Katarzyna Bonda 
- pr. lifestylowy 

08:55 Doradca smaku 
- pr. kulinarny 

09:00 Dzień Dobry TVN - mag. 
12:30 Gwiazdy prywatnie 

- Agata Młynarska 
- pr. lifestylowy 

12:55 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

13:40 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

14:25 Kuchenne rewolucje 
- pr. kulinarno-rozrywk. 

15:10 Siedem żyć 
- telenowela, Brazylia 

16:00 Służba więzienna 
- pr. rozrywk. 

16:35 Świeże kosmetyki 
- pr. lifestylowy 

17:00 Złota pieśń 
- telenowela, Kolumbia 

17:45 Szpital 
- serial fabularno-dokum. 

18:30 Szkoła 
- serial fabularno-dokum. 

19:15 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokum. 

20:00 Fakty
20:30 Medium z Long Island 

- pr. rozrywk., USA 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! - interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Kod genetyczny 

- serial obycz. 
23:15 Odlotowa Kanada 

- serial dokum., Kanada 
00:05 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
00:50 Świeże kosmetyki 

- pr. lifestylowy 
01:10 Dzień Dobry TVN - mag. 
04:00 Fakty

wtorek – 31 marca
07:15 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
08:05 Prosto w serce - obycz. 
08:30 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
08:55 Doradca smaku 

- pr. kulinarny 
09:00 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
12:30 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
12:55 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
13:40 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
14:25 Wojny samochodowe 

- pr. motoryzacyjny 
15:10 Siedem żyć 

- telenowela, Brazylia 
16:00 Wyburzacze 

- pr. rozrywk. 
16:35 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
17:00 Złota pieśń 

- telenowela, Kolumbia 
17:45 Szpital 

- serial fabularno-dokum. 
18:30 Szkoła 

- serial fabularno-dokum. 
19:15 Ukryta prawda 

- serial fabularno-dokum. 
20:00 Fakty
20:30 Polscy truckersi 

- reality show 
21:15 Pogoda
21:20 Uwaga! 

- mag. interwencyjny 
21:40 Na Wspólnej 

- serial obycz. 
22:05 Zakochani po uszy 

- serial obycz. 
22:30 Motyw 

- serial kryminalny 
23:15 Kuchenne rewolucje 

- pr. kulinarno-rozrywk. 
00:00 Kuba Wojewódzki 

- pr. rozrywk. 
00:45 Będzie pan zadowolony 

- pr. motoryzacyjny 
01:10 Dzień Dobry TVN 

- mag. 
04:00 Fakty
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Sport

Sensacja 
polskiej zimy
Ma 19 lat i przebojem
wdar³a siê do œwiatowej
czo³ówki – Kamila Stor-
mowska (Orze³ Elbl¹g) za-
jê³a trzecie miejsce w za-
wodach Pucharu Œwiata
w short tracku w Dor-
drechcie w wyœcigu na
500 metrów. To jedna z naj-
wiêkszych sensacji tej zimy
w sportach zimowych
w Polsce. Jest najm³odsz¹
Polk¹, jaka stanê³a na po-
dium w polskiej historii tej
dyscypliny. 

KoŸmiñski
na prezesa
Trwa wyœcig o posadê pre-
zesa PZPN nabiera tempa.
Oficjalnie swoj¹ kandydatu-
rê w wyborach, które odbê-
d¹ siê w paŸdzierniku og³o-
si³ dotychczasowy wicepre-
zes – Marek KoŸmiñski.
W wyborach ponownie nie
mo¿e kandydowaæ Zbi-
gniew Boniek, bo przepisy
mówi¹, ¿e jedna osoba mo-
¿e rz¹dziæ przez maksy-
malnie dwie czteroletnie
kadencje. Na start zdecy-
dowa³ siê jeden z zaufa-
nych wspó³pracowników
Boñka. 

Marek KoŸmiñski by³
obroñc¹, pi³karzem Hutni-
ka Kraków, a nastêpnie
w³oskiego Udinese. Wraz
z kadr¹, prowadzon¹ przez
Janusza Wójcika zosta³
w Barcelonie wicemi-
strzem olimpijskim. Po
Udinese gra³ w Brescii, 
Anconie, greckim PAOK-u,
a karierê zakoñczy³ w Gór-
niku Zabrze. W reprezenta-
cji Polski zagra³ w 45 me-
czach, zdoby³ jednego gola.

Testy Roberta
Kubicy

Rozegrano pierwsz¹ se-
sjê testów zimowych For-
mu³y 1 na torze w Barcelo-
nie. Robert Kubica uzyska³
w niej ósmy wynik. Polak
bêdzie w nowym sezonie
kierowc¹ testowym oraz
rezerwowym zespo³u Alfa
Romeo Racing Orlen. Pra-
cê w F1 bêdzie ³¹czy³ ze
œciganiem w serii DTM
(Deutsche Tourenwagen
Masters – najwa¿niejsza
seria wyœcigowa samocho-
dów w Niemczech). Wyœci-
gowymi kierowcami teamu
Alfa Romeo w sezonie 2020
bêd¹ Kimi Räikkönen i An-
tonio Giovinazzi.  (kor)

Z ró¿nych dziedzin

17 lutego 1980 r. dwaj Polacy –
Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy
– jako pierwsi zdobyli zim¹ oœmio-
tysiêczny szczyt – najwy¿sz¹ górê
œwiata Mount Everest. Rozpoczêli
dekadê znakomitych osi¹gniêæ
Polaków, daj¹c im przydomek „lo-
dowych wojowników”. 

Polscy alpiniœci z ró¿nych
wzglêdów nie brali udzia³u w wiel-
kiej eksploracji szczytów oœmioty-
siêcznych w latach 1950-1964.
Wszystkie wówczas najwy¿sze
szczyty œwiata zdobyto bez udzia-
³u Polaków. Zaczêto wiêc myœleæ,
co zrobiæ, by jeszcze zapisaæ siê w
historii himalaizmu. 

– I wtedy ktoœ wymyœli³, ¿eby
spróbowaæ wspinaæ siê zim¹, bo
nikt do tej pory tego nie robi³ – mó-
wi Krzysztof Wielicki. – Akurat wy-
szed³em ze szpitala po leczeniu
odmro¿eñ i dosta³em telegram, ¿e
do³¹czono mnie do wyprawy na
Everest. Dlaczego najwy¿sza gó-
ra? Czemu nie?! Podczas tej
pierwszej wyprawy ubrani byli-
œmy w sweterki, szaliki, okulary
spawalnicze, kurtki ortalionowe,
ciê¿kie namioty, kiepski sprzêt.
Ale przes³anie „Zdobyæ Everest”
ow³adnê³o nami ca³kowicie. Mieli-
œmy potrzebê dokonania czegoœ
wielkiego. To by³a wyprawa „jeden
za wszystkich, wszyscy za jedne-
go”. Nikt nie wiedzia³, kto osta-
tecznie zdobêdzie szczyt. Poszli-
œmy w trójkê, z Leszkiem Cichym
i Walentym Fiutem. Najpierw
zszed³ z góry Leszek, bo okaza³o
siê, ¿e nie... mieœci³ siê w zbyt ma-

³ym namiocie. Potem przysz³a in-
formacja, ¿e do Walka przyjecha³a
narzeczona, wiêc zszed³ do bazy.
I wtedy wróci³ Leszek...

Jak œwiat dowiedzia³ siê o tym? 
– Andrzej Zawada, kierownik

naszej wyprawy, by³ wtedy w obo-
zie II, gdzie by³a dobra ³¹cznoœæ –
dodaje Wielicki. – Podyktowa³
Bogdanowi Jankowskiemu do ba-
zy przez radio treœæ depeszy. Jan-
kowski spyta³, do kogo wys³aæ, a
Andrzej na to „od Gierka po papie-

¿a’”. W poniedzia³ek oko³o 10 rano
nasza kole¿anka posz³a na pocztê
i podyktowa³a treœæ depeszy. Ka-
za³a j¹ wys³aæ do Gierka, ale te¿ do
Rzymu. Odpisali nam i papie¿, i
pierwszy sekretarz. Jan Pawe³ II
przys³a³ zreszt¹ piêkny list.

70-letni Wielicki jest pierwszym
na œwiecie zimowym zdobywc¹
Mount Everestu, Kanczendzongi i
Lhotse – trzech z czterech szczy-
tów przekraczaj¹cych 8500 m. Na
ten ostatni wszed³ samotnie w

gorsecie ortopedycznym, bo wcze-
œniej dozna³ kontuzji krêgos³upa.
Potem by³y inne góry, w tym zdo-
bywane w stylu alpejskim, samot-
ne wejœcia i nowe drogi. 16 lat za-
jê³o mu zdobycie Korony Himala-
jów (pi¹ty wspinacz w historii).

– Nie mia³em w planach zdoby-
cia Korony i w zasadzie niezbyt
mnie to interesowa³o. W koñcu po-
jawi³a siê, wywo³ana g³ównie prze
media rywalizacja Messner-Ku-
kuczka, ale kiedy obaj weszli, na-
piêcie opad³o. Mnie szczytów sys-
tematycznie przybywa³o, ale do-
piero kiedy mia³em zaliczonych 10
i zdoby³em kolejne – Gaszerbru-
my I Gaszerbrumy II i w krótkim
czasie, w³aœciwie pod wp³ywem
kolegów i œrodowiska postanowi-
³em skompletowaæ oœmiotysiêcz-
niki – pozosta³y K2 i Nanga Par-
bat. Koronê Himalajów skomple-
towa³ w 1996 roku.

Zim¹ 2018/2019 by³ kierowni-
kiem wyprawy, która mia³a za cel
zdobycie zim¹ jedynego niezdoby-
tego jeszcze oœmiotysiêcznika –
K2. Nie uda³o siê z wielu wzglê-
dów, m.in. z powodu brawurowej
akcji ratowniczej, podczas której
polscy himalaiœci uratowali fran-
cusk¹ wspinaczkê Elisabeth Re-
vol. Ale Polacy wróc¹ zim¹ pod K2,
mo¿e ju¿ w tym roku... 

W tym roku Krzysztof Wielicki
skoñczy³ 70 lat. Jak sam mówi, jest
zaprzeczeniem statystyk, jeœli
chodzi o d³ugoœæ ¿ycia himalaisty. 

– W ostatecznym rozrachunku
zawsze liczy siê jedno: szczêœcie.
I ja je mia³em... – stwierdzi³.

Wielicki sta³ siê bohaterem wy-
danej niedawno ksi¹¿ki Dariusza
Kortko i Marcina Pietraszewskie-
go „Piek³o mnie nie chcia³o”... Ty-
tu³ trafny i dla Wieleckiego, i dla
Cichego. W niebie byli ju¿ wiele ra-
zy i zawsze wracali.

Józef Korczyk

40 lat temu Polacy po raz pierwszy w historii
zdobyli zim¹ Mount Everest 

Piek³o ich nie chcia³o...

GKS Be³chatów jest beniamin-
kiem 1. ligi, po rudzie jesiennej
zajmuje 13. miejsce w tabeli. Jed-
nak zawodnicy przerwali treningi
i przygotowania do rundy rewan-
¿owej. Powodem s¹ zaleg³oœci
p³atnicze. Jak stwierdzili, do czasu
otrzymania choæby jednego zale-
g³ego wynagrodzenia nie bêd¹

brali te¿ udzia³u w akcjach marke-
tingowych klubu. W oœwiadczeniu
napisali, i¿ „bardzo d³ugo zaciska-
li zêby i pracowali, by dobrze przy-
gotowaæ siê do drugiej czêœci se-
zonu i godnie reprezentowaæ klub
na zapleczu ekstraklasy. Niestety
cierpliwoœæ i œrodki finansowe zo-
sta³y wyczerpane”. 

Sytuacja finansowa GKS Be³-
chatów sta³a siê trudna, po tym
jak z jego dalszego finansowania
wycofa³a siê PGE Polska Grupa
Energetyczna, bêd¹ca do tej po-
ry sponsorem strategicznym
pierwszoligowca. Zad³u¿enie pi³-
karskiej spó³ki na koniec czerw-
ca 2019 r. wynosi³o blisko 4,7 mi-
lionów z³.

Z kolei w oœwiadczeniu dzia³a-
czy klubu czytamy: „Trudno by
by³o ze zrozumieniem nie przyj¹æ
tej decyzji dru¿yny. (...) Potwier-
dzamy jednoczeœnie, ¿e zaleg³o-

œci w pe³nym wynagrodzeniu siê-
gaj¹ w niektórych przypadkach
czterech miesiêcy. (...) Nale¿y
przypomnieæ, ¿e pojawi³a siê wo-
la powrotu Polskiej Grupy Ener-
getycznej do wspó³pracy, st¹d
trwaj¹cy od kilkunastu dni audyt
finansowy. Czynnoœci te maj¹ po-
trwaæ do koñca lutego. Po jego
zakoñczeniu realny jest tak¿e
model finansowania, w którym
obok sektora publicznego funk-
cjonowaæ bêdzie inwestor pry-
watny”. (kor) 

Pi³karze Be³chatowa
bez pieniêdzy

Pierwszym Polakiem w najbardziej
presti¿owej koszykarskiej lidze œwia-
ta – NBA by³ Cezary Trybañski. Po-
tem przez jakiœ czas wystêpowa³ tu
Maciej Lampe. Ale zawodnikiem,
który zrobi³ najwiêksz¹ karierê i za-
domowi³ siê w lidze na d³u¿ej, by³
Marcin Gortat. 

To ju¿ zamkniêty rozdzia³. W lu-
tym koszykarz postanowi³ zakoñczyæ
sportow¹ karierê. W sieci wpisy, w
których podziêkowa³ wszystkim za
wsparcie i wiele mi³ych. Jak napisa³

„Jestem wolnym cz³owiekiem po 16
latach... Teraz nadszed³ czas na wie-
le rzeczy, których w ¿yciu nie robi-
³em. Narty w zimê, skok na spado-
chronie i podró¿owanie. A co najwa¿-
niejsze – pobudki bez ustawiana
alarmu. Teraz mogê poœwiêciæ czas
bliskim i tym najbli¿szym.

Graj¹c przez 13 sezonów w NBA
Gortat zarobi³ 95 mln dolarów, czyli
prawie 400 mln z³. Na tê kwotê za-
pracowa³ 806 meczach w rozgryw-
kach regularnych. (LS)

Gortat zakoñczy³ karierê
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Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy po zdobyciu Mount Everest w 1980 r.
zdj. Bogdan Jankowski



Wyprzeda ksi ekążż
Szt. Tytu Cenał

101 dalmatynczyków - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
77 sposobów walki z przeziebieniami i gryp - Inlander & Moran / poradnik
Aladyn - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Alicja w Krainie Czarów - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Apetyt na Itali - Amtthew Fort / romans
Auta - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Auta 2 - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Benedykt XVI U progu pontyfikatu - Wyd. M
Bogactwo i Pi kno wiata Dobra - ks. E. Staniek
Chcie to m c - I. Inchauspe tw. opr. / poradnik
Cholesterol - Anita Demianowicz / poradnik
Choroby serca, profilaktyka, objawy, leczenie - Fakt Zdrowie
Cia o miertelne i chwalebne - Clement O.
Cnoty na codzie - James F.& Keenan SJ / duchowo & chrze cija stwo
Cukrzyca, jak zapobiegac, jak z nia yc - Olga Passera
Dawno temu w trawie - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Deutsch Versuch´s 2 - Czajkowska / nauka j zyka
Deutsch Versuch´s 3 - Czajkowska / nauka j zyka
Dieta w walce z rakiem - Dr Anna Rogulska
Dojrze do szcz cia - T. d'Ansembourg, tw.opr. / poradnik
Dom po drugiej stronie - M. Salska-Bünsch / wspó czesna powie emigracyjna
Domowe nalewki - Marta Szyd owska, Andrzej Fiedoruk / przepisy
Drogi Panie Papie u - E. Lo Lacono
Drugie niadanie i lunche w domu, w szkole, w pracy - Joanna Matyjek / przepisy
Dumbo - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Dziadek Królik z Królikow - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Dziady cz. 1,2,4 - Mickiewicz
Epoka Jana Paw a II - M.Zi ba OP
Etyka wiary w dzie ach J.Ratzingera - Perez Asensi
Francuskie zauroczenie - Richard Wiles / romans
Gdzie twój dom, Telemachu? - Adam Bahdaj / powie przygodowa
Jak s ucha , by ludzie do nas mówili - M. Hartley / poradnik
Jak w niebie - Julia Quinn / romans historyczny
Jak wi za krawaty - B. Hansen / poradnik
Jak zapobiega i leczy alzheimer / poradnik
Jak zapobiega i leczy choroby oczu / poradnik
Jak zapobiega i leczy osteoporoza / poradnik
Jake i piraci z Nibylandii, Skakanka - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Jan Pawe II Autobiografia - J. Kilianczyk-Zi ba
Jan Pawe II do rodaków + testament - G. S otwi ski, tw.opr.
Jan Pawe Wielki Droga do wieto ci - ks. M. Mali ski
Kasze, zdrowe i smaczne dania - Fakt Smak / przepisy
Koktajlowe opowie ci - Joe Cawley / romans
Komunia wi ta na r k - ks. B. Nadolski
Kopciuszek - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Kosmetyka moje hobby - S. Ober / poradnik
Królewna nie ka - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Krótka lekcja zabijania - Carolyn G.Hart / krymina
Kuchnia bez glutenu / przepisy
Kuferek bajek - Fakt / bajki
Kurczak Ma y - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Kwiatki b ogos awionego Jana Paw a II - Poniewierski&Turnau
Lalka - B. Prus
Lato w kuchni - Fakt Smak / przepisy
Lecznicza moc ro lin, Jak zachowa m odo i zdrowie - F. Gigon, P. Bareau
Legendy Polskie cz.II - Ksi ki dla ma ych i du ych / dla dzieci
Legendy rycerskie - Nowacka E. / dla dzieci
Marsylski szwindel - Peter Mayle / romans
Medytacja - E. Or / poradnik
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Szt. CenaTytuł

Modlitewnik Fatimski, wydanie jubileuszowe z okazji 100. Rocznicy objawie
Modlitwy do Maryi i wi tych
Moja Pasja - Robert Kubica + DVD / biografia
Moja wielka grecka przygoda - John Mole / romans
Mo na by grubym i zdrowym - Beerlandt Ch. / poradnik
My li staj si rzeczami - M. Dooley / poradnik
Myszka Minni i Ma y Prosiaczek - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Myszka Minnie i Kokardkowy Robot - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Na szcz cie jeste w Toskanii -Jennifer Criswell / romans
Naga kobieta - D. Morris
Najlepsze dania z ziemniaków - Wanda Bednarczuk / przepisy
Nalewki z klasztornej piwnicy - Hubert Wo cewicz / przepisy
Nalewki, koktajle, drinki - Joanna Matyjek / przepisy
Nauczanie moralne Jana Paw a II Spo ecze stwo - Polwen tw.opr.
Nazwiska od imion - H. Martenka / 3500 ciekawych przypadków
Niemieckie polonica prasowe - Kalczy ska & Paszek
Nieproszeni go cie - Hall R. / zjawiska UFO
Nieznane oblicze pontyfikatu - G. Polak, tw.opr. / JPII
O Ojczyznie, Wiersze cz.I - Ksi ki dla ma ych i du ych / dla dzieci
O Ojczyznie, Wiersze cz.II - Ksi ki dla ma ych i du ych / dla dzieci
O sensie bycia chrze cijaninem - J.Ratzinger / refleksje & wiczenia duchowe
Oblicza zazdrosci - Z. Celmer, tw.opr. / poradnik
Oblicze Chrystusa - o.A. Resch CSsR religia, filozofia
Od magii do op tania - Wronka A. / biblioteka zagro e duchowych
Ojciec Pio Modlitwa - B. Winczyk-Sowa / religia, duchowo
Pan Samochodzik i cz owiek z UFO - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i fantomas - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i kapitan Nemo - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i ksi ga strachów - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i niewidzialni - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i skarb Atanaryka - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i Templariusze - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i uroczysko - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i Winnetou - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i wyspa z oczy ców - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i zagadki Fromborka - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pan Samochodzik i z ota r kawica - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pi kroków do osi gniecia duchowej dojrza o ci - P.M. Kallelis, tw.opr. / poradnik
Pi kna i Bestia - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Pi kne nogi - J. Merrill / poradnik
Pierwsza przygoda Pana Samochodzika - Zbigniew Nienacki / powie przygodowa
Pod s o cem Toskanii - Frances Mayes / romans
Pogadanki z duchami - Carolyn G.Hart / kryminal
Polskie przys owia cz.2 - Ksi ki dla ma ych i du ych / dla dzieci
Polskie rymowanki cz.2 - Ksi ki dla ma ych i du ych / dla dzieci
Popularny leksykon leków - M. Kad ubowski tw.opr. / poradnik, leksykon
Potrawy z grilla - Futkowska, Walecka-Zdroik / przepisy
Potwory i spó ka - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Powrót do Barcelony - Anna B. Kann / romans
Prawda o k amstwie - M. F. Cyr, tw.opr. / poradnik
Prawo bez tajemnic, Spadek i testament / poradnik
Prima Aprilis - Carolyn G.Hart / krymina
Psychologia odchudzania - N. Szerstiennikow / poradnik
Pytania o wiar - P. L. Berger tw.opr. / religia, filozofia
Rymowanki, wyliczanki - Fakt bajki
Rzymskie zauroczenie - Martin Z ller / romans
Samochodzik Franek, Poci gi - El bieta Wójcik / dla dzieci
Samochodzik Franek, Stra po arna - El bieta Wójcik / dla dzieci
Skóra i s o ce, poradnik medyczny - Hawk & McGregor / poradnik
Spotkania z Wujkiem Karolem - OSB L. Knabit / JPII
Sprawdzone przepisy na domowe w dliny - A.Fiedoruk, E.Ressel / przepisy
Syna Bo ego s uchajcie - ks.A.Zwoli ski / nauka chrzescija ska

mier w Dniu Niepodleg o ci - Carolyn G.Hart / krymina
niadanie w ó ku - A. Perepeczko / przepisy
wi to Christie cz.1 - Carolyn G.Hart / krymina
wi to Christie cz.2 - Carolyn G.Hart / krymina

Telemach w d insach - Adam Bahdaj / powie przygodowa
Top treningi - Be active / poradnik
Toy Story - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Toy Story 2 - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Trzy ma e winki - opowiada Ma gorzata Strza kowska / bajka
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga I - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga II - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga III - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga IV - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga IX - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga V - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga VI - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga VII - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga VIII - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga XI - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga XIX - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Tytus, Romek i A´Tomek ksi ga XVI - Henryk Jerzy Chmielewski / komiks
Vademecum leków + pojemnik na leki gratis
W cieniu fajerwerków - Carolyn G.Hart / krymina
Wiersze cz.II - Dorota Gellner / dla dzieci
Wiersze cz.II - Joanna Papuzi ska / dla dzieci
Wiersze cz.II - Maria Konopnicka / dla dzieci
Woody Allen, wywiady - Robert E. Kapsis
Zabójstwo w Mint Julep - Carolyn G.Hart / krymina

ń
ś ę

ż ć
ś ą ę

ł ł ł
ł ł

ęś ś

łą

ł ł ń

n
ś

ąż ł ż
ąż ł ż

ś ć

ę ż ń
ść

ł ść
ść

ść
ę ść

ść
ść

ść
ść

ść
ść

ł ń ść
ść

ł ę ść
ęć ą ł ś
ę ł ł
ę

ść
ł ń

ł ąż ł ż
ąż ł ż

ł

ł ł ł

ł

ł

ę

ł
ą ż
ż ż ż

ł ń

ę
ż ł ń ń

Ś ć ł ś ł
Ś ł ż
Ś ę ł
Ś ę ł

ż ść

ł ł
ł ł

ł ś ł ł
ę
ę
ę
ę
ę
ę
ę
ę
ę
ę
ę
ę

ł

ń

ł

Zam wienia prosz przesy a na adres:ó ę ł ć
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid S 3/ 20Ż 20

3,50
3,90
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
1,90
3,50
3,50
3,50
3,50
3,90
3,50
3,50
3,50
2,50
2,50
3,50
4,50
3,00
2,90
4,50
2,90
3,50
3,50
2,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,90
3,90
3,90
3,50
3,50
3,50
3,50
5,00
3,90
3,90
2,90
3,50
2,50
3,50
2,90
3,50
3,90
3,50
3,50
3,50
4,50
3,90
2,90
3,50
3,50
3,50
3,50
2,90

2,90
3,50
4,50
3,50
3,90
4,90
3,50
3,50
3,50
4,50
2,90
2,90
2,90
3,90
5,00
2,50
3,50
5,00
2,90
2,90
3,90
3,90
4,90
3,90
2,90
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,90
2,90
3,50
6,50
2,50
3,50
3,50
3,90
3,90
3,90
4,50
5,00
3,50
3,50
2,90
2,90
3,90
5,00
2,90
3,90
3,90
4,90
3,90
3,90
3,50
4,90
3,50
3,50
3,50
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
3,90
3,90
3,50
3,50
3,50
1,90
3,90

%

%

%

%

%

%

P
R

Z
E
C

E
N

A
P

R
Z

E
C

E
N

A
P

R
Z

E
C

E
N

A
P

R
Z

E
C

E
N

A
P

R
Z

E
C

E
N

A

www.sklep.de



Samo Życie 3/20 (578) 29

Unikaj ludzi smutnychHumor i rozrywka

To by³ jedyny w swym rodzaju proces o mor-
derstwo pope³nione nas starszej kobiecie.
Na œwiadka powo³ano ksiêdza, który rzeko-
mo mia³ zdradziæ tajemnicê spowiedzi.

Tragiczne wydarzenia rozegra³y siê w
Bystrej ko³o Suchej Beskidzkiej. Pewnego
styczniowego dnia policjanci natrafili na
zw³oki 65-letniej Marianny M., le¿¹ce w jej
domu. Na d³oniach samotnie mieszkaj¹cej
ofiary widoczne by³y œlady œwiadcz¹ce o
tym, ¿e przed zabójstwem musia³a siê bro-
niæ. Nazajutrz aresztowano Grzegorza S. z
po³o¿onego 21 km dalej Jordanowa, na³o-
gowego alkoholika. Wszystko wskazywa³o
na to, ¿e to on dokona³ zabójstwa. Podczas
zatrzymania by³ w stanie upojenia alkoho-
lowego. W przeddzieñ zaœ naprawia³ u Ma-
rianny M. uszkodzony piec. Zaskoczony wi-
zyt¹ mundurowych nie stawia³ oporu. Ani
przed prokuratorem, ani w s¹dzie nie przy-
zna³ siê do winy. Jednak wszystkie dowody
zebrane w toku œledztwa by³y przeciwko
niemu. W rezultacie dosta³ wyrok 25 lat. 

Stanis³awa C., kolega, z którym w przed-
dzieñ zabójstwa naprawia³ piec, skazano
na trzy lata pozbawienia wolnoœci za udzie-
lenie g³ównemu oskar¿onemu alibi i utrud-
nianie postêpowania. Zezna³ on, ¿e obaj
owego dnia byli w Jordanowie i pili wódkê.
Nikt jednak nie da³ temu wiary.

– Nie zrobi³em tego – pisa³ w listach do
Ministerstwa Sprawiedliwoœci Grzegorz S.
Lecz nic nie wskóra³. 

Pewnego dnia nieoczekiwanie do jego
celi zapuka³ klawisz. 

– Przysz³o z s¹du, ¿e pana zwalniaj¹. Za-
bieraæ rzeczy i mo¿na wychodziæ – oznaj-
mi³ stanowczym tonem.

– Jak to, zwalniaj¹? – Grzegorz S. nie
móg³ uwierzyæ s³owom funkcjonariusza
S³u¿by Wiêzennej. Siedzia³ przecie¿ dwa la-
ta i nagle zwalniaj¹, a do odsiadki brakuje
jeszcze 23 lat. 

O przyczynach zwolnienia dowiedzia³ siê
dopiero po powrocie do domu.

– Ksi¹dz z ambony krzycza³ do twojego
brata: „ratuj go, on tego nie zrobi³” – opo-
wiadali mu ludzie ze wsi.

Miejscowy proboszcz rzeczywiœcie wsta-
wi³ siê za Grzegorzem.

– Ja od razu wiedzia³em, co jest grane –
opowiada brat Grzegorza, Józef. – Przecie¿
Marianna mia³a siostrzeñca. Zanim go wy-
wali³a, razem mieszkali. On tylko pi³ i urz¹-
dza³ w cha³upie awantury. Nie raz siekier¹
pod³ogê por¹ba³. A jak! On to musia³ zrobiæ,
a nie Grzegorz. Ten by muchy nie skrzyw-
dzi³ – t³umaczy³ Józef S.

Nie mia³ jednak odwagi z ksiêdzem
o sprawie pogadaæ, bo domyœla³ siê, ¿e ten
wie o wszystkim ze spowiedzi.

Proboszcz jordanowskiej parafii utrzy-
muje, ¿e wkrótce po zabójstwie na plebani
pojawi³ siê siostrzeniec zamordowanej Lu-
cjan M. Mia³ g³oœno wyznaæ: „zrobi³em
swojej ciotce straszn¹ krzywdê”.

Siostrzeniec jednak nie przyznaje siê do
winy.

– Owszem, w parafii by³em, ale ¿eby do-
konaæ przyrzeczenia, ¿e przestanê piæ – za-
klina siê M.

Ksi¹dz proboszcz nic wiêcej nie doda³
ponad to, co powiedzia³ o wydarzeniu na
plebanii. Zosta³ wezwany przez s¹d do z³o-
¿enia zeznañ w charakterze œwiadka. Nie
chcia³ jednak mówiæ. Prokurator nie mia³
wiêc innego wyjœcia, wszcz¹³ przeciw nie-
mu œledztwo z art. 233 kk o sk³adanie fa³-
szywych zeznañ. Przepis mówi nie tylko
o nieprawdziwych zeznaniach, ale te¿ o za-
tajaniu prawdy. Zarzutu jednak nie posta-
wi³.

Prawnicy s¹ zgodni, ¿e ksi¹dz zatai³
istotn¹ informacjê, która mog³a rzuciæ zu-
pe³nie inne œwiat³o na sprawê morderstwa
i musi za to odpowiedzieæ. W jego obronie
stan¹³ Trybuna³ Metropolitalny w Katowi-
cach. Ks. Remigiusz Sobañski – ekspert
z dziedziny prawa kanonicznego – nie mo-
¿e pogodziæ siê z faktem, ¿e proboszcz
z Jordanowic mo¿e byæ postawiony w stan
oskar¿enia.

– Gdyby wiedza o zabójstwie pochodzi³a
z sakramentu spowiedzi, ksiêdzu nie wolno
zdradziæ jej tajemnicy. Nawet, gdyby osoba
niewinna by³a oskar¿ona, skazana czy tor-
turowana. Ksi¹dz te¿ nie mo¿e byæ powo³a-
ny jako œwiadek, gdy wchodzi w grê tajem-
nica spowiedzi. Tak jest w wiêkszoœci sys-
temów prawnych. Jeœli jednak duchowny
by³ przypadkowo œwiadkiem jakiegoœ zda-
rzenia, którego sprawca chcia³by poprzez
spowiedŸ zamkn¹æ mu usta, to takiej sytu-
acji mo¿e odmówiæ przyjêcia spowiedzi –
wyjaœnia zawi³oœci kanonów.

Do koñca jednak nie wiadomo czy pro-
boszcz rzeczywiœcie przyj¹³ spowiedŸ mor-
dercy, czy tak, jak t³umaczy³, us³ysza³ tylko
jego g³oœne wo³anie: „zrobi³em swojej ciot-
ce straszn¹ krzywdê”.

Fakt pozostaje jednak faktem. Skazany
na 25 lat Grzegorz S. jest na wolnoœci. Lu-
cjan M. natomiast nie zosta³ aresztowany.
Kto wiêc zabi³ Mariannê M? Byæ mo¿e nig-
dy siê ju¿ tego nie dowiemy. TK

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Spodziewajmy się wszystkiego, przynajmniej unikniemy niespodzianek.

Biznes jutra: może jutro się uda.

Historia się powtarza. Przyszłość – nigdy.

Opowieść, po której włosy stają dęba to nic. 
Ale taka, od której wyrastają nowe, to już coś.

Jedni mogą mieć własne zdanie, a innym nawet wolno!

Dopiero po śmierci polityk dowiaduje się, jakie miał naprawdę poglądy.

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

Wtórny analfabeta czy pierwotny literat – różnice niewielkie.

Rys. Edward Tomenko

Tajemnica spowiedzi
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Sie

to oferta wsparcia socjalnego
dla migrantów pochodzenia polskiego
w Nadrenii Pó

ć struktur socjalnych

łnocnej-Westafalii:
Aachen - Essen - Köln - Wuppertal

„Info-Point”

www.hurtownia.de

in Voll- und Teilzeit
bei sehr guter Bezahlung. 

Bewerbungen per E-Mail an: info@bonert-pflege.de
Rückfragen: �+49 89 12129102  | Ansprechpartnerin: Tatyana Bonert

PFLEGEHILFSKRÄFTE (m/w/d)

Wir suchen für unsere/n
ambulanten Pflegedienst 24-Stunden-Pflege Wohngemeinschaft + ++

B     NERT Alten- und Krankenpflege GmbH

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
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

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 

T umacz przysi g ył ę ł

polski rosyjski
angielski niemiecki
� �

� �

Tel. 0162 / 867 11 27
www.dolmetscher-frankfurt.com

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung -

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomi dzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)ę

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego

Max Ziemer
zugleich Fachanwalt für Miet- & WEG-Recht

zugleich Fachanwalt für Strafrecht

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht

Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.20 )19

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

www.prasa.de
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(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 ,-

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 280 zł/HP
Apartament doba od 415 zł/HP

24h-Senioren
Betreuung

www.senioren.life

02
09

-8
83

07
83

3

�

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:

Firma budowlana z Polski poszukuje zlece

.

ń
na budowy domów, dachy na terenie całych
Niemiec. Tel +48608729122, +491603089338

Pustkowo - Villa Rosa
Wakacje bez tłumów. Nowo otwarte w 2016 r.
komfortowe pokoje 2, 3, 4-osob. oraz 2 pok. studio/
apartamenty z balkonami,TV, WiFi, gril, rowery,

le monitorowany, pobyt z ma-
y pieskiem + 5 . , przy lesie.
ogród, żaki, parking
ł m 250 m do morza€ .

Tel-PL: 0048-885-957316
Tel-D: 0152-02684985
www.villarosa.ta.pl

Maj, c i : 7 nocleg od 9

Lipiec, sierpie 140 / anie 5

zerwiec wrzesień ów 0 /os.

ń od /os. śniad

€

€ €

Ustronie Morskie -

Tel. 0048-94-3519508 lub 0048-506-

558336, www.udastina.fajnewczasy.pl

pokoje gościnne z łazien
kami, telewizor, lodówka, sprzęt pla
żowy, parking zamknięty. Czerwiec i wrzesień
TANIEJ!

-
balkon, -

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

www.prenumerata.de

Gabinet stomatologiczny

polskich w Nieder-

rhein.

Tel. 0171-2785976

wraz z bardzo

dużą bazą pacjentów

Przej cie gabinetu mo e nastapi ju
pod koniec roku 2020. Na yczeni obecny
w a ciciel gabinetu mo e przeprowadzi za-
poznanie si z pacjentami. Po skontaktowaniu
si nastapi dok adne dane gabinetu.

ę ż ć ż
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DEVK Versicherungen . Eisenacher Straße 10 . 10777 Berlin

Bezirksvertreterin
Joanna Szulewska

GESAGT.GETAN.GEHOLFEN.

  ubezpieczenia samochodu
   Przy meldunku pierwszego ubezpieczenia auta w Niemczech 
   otrzymuja Panstwo za kazdy rok posiadania prawa jazdy znizki (max 75./ SF 15). 
   Poczatkujacy zaczynaja u nas od 55 % znizki. 
   Przyklad: rok prawa jazdy 2002= znizka 75% SF 15

. ubezpieczenia na życie,

.  ubezpieczenia prawne,

.  ubezpieczenia zwierząt,

.  ubezpieczenia emerytalne / rentowe,

.  ubezpieczenia zawartości domu lub mieszkania,

.  wszelkie rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC),

.  ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech, 
   kasy chorych;
.  ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,

 

Tel. kom. 0163 190 40 27
Biuro.: 030 810 12 173 

ubezpieczenia-berlin-joanna-szulewska 
joanna.szulewska@vtp.devk.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

W dka czystaó Sobieski
0,5 l, 40% 5,50 € butelka

0,5 l - 6,50 butelka€

Soplica orzech laskowy

W dka czystaó Toruńska
0,5 l, 40% 5,50 € butelka

Mini ShopMini Shop



www.prenumerata.de
tel. 02174 8964480

PRENUMERATA
Samo Życie - miesięcznik

 6 wydań (1/2 roku) - 10 EUR
 12 wydań (1 rok) - 15 EUR

 2 wydania na próbę (bezpłatnie)
Prenumerata na próbę nie przedłuża się automatycznie.

Forma płatności:
 na rachunek
 pobór z konta (SEPA-Basis-Lastschrift) - proszę wypełnić upoważnienie

Cena prenumeraty z wysyłkąs  na terenie Niemiec

Warunki dostarczania prenumeraty
 Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia w wydawnictwie

w przeciągu 14 dni. Liczy się data stempla pocztowego.    Przy zakłóceniach na skutek sił wyższych
włącznie ze strajkiem obowiązują odnośne aktualne przepisy.    Należność za prenumeratę należy
uiścić z góry.    Niniejsza umowa przedłuża się automatycznie o kolejny okres zamówienia (jak
zakreślono), o ile abonent nie wypowie jej pisemnie w terminie 4 tygodni przed upływem okresu
prenumeraty.    Aktualna cena prenumeraty może odpowiednio zostać dopasowana, o ile wzrośnie
jej cena w sprzedaży detalicznej na skutek rosnących kosztów druku i dystrybucji (koszty papieru,
druku, wynagrodzenia, transportu i wysyłki).

1.
2.

3.
4.

5.

Zamówienie prenumeraty proszę przesłać na adres:

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

UPOWAŻNIAM firmę Verlag Hübsch & Matuszczyk KG (identyfikator 
DE41ZZZ00000708398, nr upoważnienia będzie na rachunku) do ściągania 
należności z mojego konta. Jest mi wiadomo, że w uzasadnionych przypadkach  
mam prawo żądać zwrotu ściągniętej kwoty do 8 tygodni od ściągnięcia.

Nr konta IBAN:   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __DE

Data:Podpis:

�

�

�

�

�

Verlag Hübsch & Matuszczyk KG,  Luisental 2,  51399 Burscheid

Polskie gazety prosto 
do Twojej skrzynki
– tanio i wygodnie
– ponad 250 tytułów

Prenumerata to nasza specjalność od 1997 r.
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