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Angela Merkel pod kwarantann¹ domow¹
Po konferencji prasowej 22 marca kanclerz Merkel otrzymała informację, że lekarz, który dwa dni wcześniej podał
jej profilaktyczne szczepienie pneumokokowe, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Angela Merkel
zdecydowała o natychmiastowym przejściu na kwarantannę domową. Będzie regularnie poddawana testom.
Kanclerz będzie pełniła swoje obowiązki z kwarantanny domowej.
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–Maksymalnie
2 obce osoby
razem poza domem
–Zachowujmy
odstêp 1,5–2 metra
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Bariery na granicy
Takiego zamieszania na polskoniemieckiej granicy nie by³o ju¿
dawno. Jedni poœpiesznie wyje¿d¿ali do Niemiec, inni starali siê
powróciæ przed pó³noc¹ do Polski
w obawie przed czekaj¹ca ich
kwarantann¹. Pi¹tek 13 marca
2020 r okaza³ siê dniem s¹dnym
dla podró¿nych.
W Zgorzelcu wozy s³u¿b sanitarnych, policji i stra¿y granicznej
zaczê³y gromadziæ siê przy przejœciu granicznym ju¿ oko³o 20.00.
– Bêdê móg³ przejœæ do Niemiec jeszcze dzisiaj? – pytam
stra¿nika w zielonym mundurze.
– A czemu nie? Granica otwarta. Ale trzeba zd¹¿yæ do pó³nocy,
bo zamykamy. I wówczas ka¿dy,
kto przejdzie z powrotem do Polski, pójdzie na dwutygodniow¹
kwarantannê – odpowiada mê¿czyzna pod broni¹.
– Ale ja pracujê w Niemczech.
Co w takim razie?
– Jak pan ma zaœwiadczenie od
pracodawcy, to nie pójdzie pan na
kwarantannê. Ale musi pan skorzystaæ z innego przejœcia granicznego, bo dla samochodów
otwarte zostanie tylko przejœcie
w Jêdrzychowicach – s³yszê w odpowiedzi.
Z oddali widzê, jak po drugiej
stronie granicy podje¿d¿aj¹ busy i
taksówki. Ludzie wyjmuj¹ z baga¿ników walizki, ¿egnaj¹ siê z bliskimi.
– Do cholery, nie w Gubinie.
Gdzieœ ty pojecha³?! Jestem
z dzieciakami w Zgorzelcu. Przyje¿d¿aj, bo jak siê do domu dostaniemy? – krzyczy do s³uchawki kobieta oko³o trzydziestki. ci¹gn¹ca
za sob¹ parkê dzieciaków w wieku
przedszkolnym.
„Alles ist gut. Bitte beruhige
dich” – reaguje nieco wymuszonym uœmiechem taksówkarz.
Niektórzy przekraczaj¹ most od
strony niemieckiej, ¿eby upewniæ
siê, jak bêdzie wygl¹da³o tu ¿ycie
od 14 marca.
– Zaœwiadczenie o pracy trzeba
mieæ, ale jak panu zmierzymy
temperaturê i bêdzie powy¿ej 38
to i tak nie pomo¿e. Wyl¹duje pan
na kwarantannie – informuje m³odego ch³opaka funkcjonariuszka
Stra¿y Granicznej.
Jednym s³owem, trzeba bêdzie
uwa¿aæ.
Andrzej i Witek pracuj¹ po niemieckiej stronie w fabryce obuwia. Zastanawiaj¹ siê, jak bêd¹ doje¿d¿aæ do pracy przez Jêdrzychowice. W Kostrzynie nad Odr¹
przejœcie graniczne jest otwarte
tylko dla osób, które mog¹ je pokonaæ pieszo. Najbli¿sze drogowe
przejœcie, które mo¿na pokonaæ
samochodem,
znajduje
siê
w Œwiecku.
– W naszym przypadku trzeba
bêdzie nad³o¿yæ 60 km albo podjechaæ do Zgorzelca i dalej kolejk¹
niemieck¹. No bo jak inaczej? –
pyta Witek.
Wzruszam ramionami i razem
udajemy siê na miejscowy dwo-

rzec Deutsche Bahn. Przy budynku zamieszanie. Ludzie g³oœno
rozmawiaj¹ i gestykuluj¹. Twierdz¹, ¿e powracaj¹cy z Niemiec
przez Kostrzyn stoj¹ w kilometrowych korkach, a kontrola prowadzona jest bardzo restrykcyjnie.
Pojechali wiêc do Görlitz i od razu
wpakowali siê na koronawirusa.
Okaza³o siê bowiem, ¿e do poci¹gu
w relacji Görlitz-Zielona Góra
wsiad³a kobieta, u której wspó³pasa¿erowie podejrzewali zachorowanie na koronawirusa.
– Poci¹g czeka³ na odjazd, a ona
kaszla³a. Non stop kaszla³a. To zatelefonowa³em gdzie trzeba i teraz
sam nie wiem, co dalej, bo poci¹g
stoi na stacji. Wreszcie wyszliœmy
przed budynek zapaliæ– opowiada
mê¿czyzna w sile wieku.
Telefonujê do rzecznika kolei.
– Z naszych informacji wynika,
¿e kobieta przebywa³a w ostatnim
czasie w Niemczech, o czym pracowników Polregio poinformowa³
towarzysz¹cy jej w podró¿y mê¿czyzna. Poci¹g za kwadrans ruszy
do Zielonej Góry, gdzie zostanie
gruntownie wyczyszczony – mówi
Pawe³ Nijaki, rzecznik prasowy lubuskiego przewoŸnika.
Dwie godziny potem czytam na
zielonogórskim portalu: Powiat
zgorzelecki apeluje: wszyscy pasa¿erowie jad¹cy 14 marca br.
o godzinie 11.07 poci¹giem nr
67633 relacji Görlitz–Zielona Góra, wsiadaj¹cy na stacji Zgorzelec i wysiadaj¹cy na kolejnych
stacjach proszeni s¹ o pilny kontakt ze Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Zgorzelcu. Wygl¹da na to, ¿e u kobiety rzeczywiœcie wykryto œmiercionoœnego
wirusa.
Wracam na przejœcie graniczne. Przechodzê. Jest 22.00. zamaskowany osobnik w bia³ym kombinezonie pod¹¿a w moim kierunku.
– Dobry wieczór, kontrola temperatury – informuje i kieruje
w moje czo³o plastikowy termometr. Po trzech sekundach odczytuje wynik: 34,3 C.
Mogê iœæ dalej. Kiwam g³ow¹ i
maszerujê przed siebie. Po drodze
widzê zatrzymuj¹ce siê taksówki
na górnoœl¹skich, a nawet ma³opolskich numerach. To turyœci
z Niemiec, którzy chc¹ przed godzin¹ „zero” opuœciæ Polskê. Ci¹gn¹ za sob¹ wypaœne walizki na
kó³kach.
– Straciliœmy kupê kasy. Mieliœmy wykupione noclegi i bilety samolotowe. Wizzair odwo³a³ loty.
Nie chcieliœmy ryzykowaæ jazdy
poci¹giem czy autobusem. Zreszt¹ ju¿ wszystko poodwo³ywane. Za
taryfê z Krakowa daliœmy 100 euro, a ile przepad³o... to nawet
k...wa nie wspomnê – denerwuje
siê czterdziestolatek z Berlina,
który przyjecha³ na Œl¹sk trzy dni
temu, ¿eby pokazaæ swej lubej,
gdzie siê urodzi³ i spêdzi³ dzieciñstwo.
Po pó³nocy, sobotê 14 marca na
granicy w Zgorzelcu ustawiono
metalowe bariery. TK
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Zakaz kontaktów
Maksymalnie 2 obce osoby w przestrzeni publicznej razem
I Zachowujmy odstêp 1,5–2 metra
I

W niedzielę 22 marca
rząd w Berlinie i rządy
krajów związkowych
porozumiały się w
sprawie wprowadzenia
dodatkowych ograniczeń
życia publicznego.
Dziewiêciopunktowy plan przewiduje obszerny zakaz kontaktów. W ca³ych Niemczech zabronione s¹ zgromadzenia
wiêcej ni¿ dwóch osób. Nie dotyczy to rodzin i osób z tego samego gospodarstwa domowego. Wszyscy musz¹ zasadniczo
unikaæ kontaktu z innymi osobami. Publicznie musi byæ zachowana odleg³oœæ 1,50 metra.
Placówki gastronomiczne
maj¹ pozostaæ zamkniête. Dozwolona jest tylko dostawa do
domu lub odbiór dañ na wynos.
Zamkniête maj¹ zostaæ tak¿e

firmy œwiadcz¹ce us³ugi w sektorze higieny osobistej (w tym
zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne). Mo¿liwe bêd¹ tylko
us³ugi niezbêdne pod wzgledem medycznym.
W firmach nale¿y przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych higieny dla pracowników i odwiedzaj¹cych. Nadal mo¿liwa bêdzie droga do pracy, pomoc innym lub indywidualne uprawianie sportu i ruch na œwie¿ym powietrzu.
Naruszenie ograniczeñ dotycz¹cych kontaktów z innymi
osobami ma byæ monitorowane
i karane przez policjê oraz
urzêdy porz¹dku publicznego.
Wyj¹tki dotycz¹ koniecznych
spotkañ z przyczyn biznesowych, zawodowych i s³u¿bowych, a tak¿e z przyczyn zwi¹zanych z audytem czy opiek¹.

Dziewiêciopunktowy plan
ma obowi¹zywaæ wstêpnie
przez dwa tygodnie, czyli do
5 kwietnia.
Jeszcze przed rz¹dow¹ telekonferencj¹ 12 krajów zwi¹zkowych porozumia³o siê co do zakazu kontaktów. Nale¿a³y do
nich wszystkie landy oprócz
Saksonii, Saksonii-Anhalt, Bawarii i Kraju Saary. Dwa ostatnie ju¿ wczeœniej zaostrzy³y
przepisy dotycz¹ce opuszczania mieszkañ. W niedzielê
22 marca komendy policji informowa³y jednak o zdyscyplinowaniu ludzi i przestrzeganiu
zasad obowi¹zuj¹cych w czasie
pandemii koronawirusa.
Saksonia na³o¿y³a od poniedzia³ku 23 marca ograniczenie
w opuszczaniu mieszkania bez
uzasadnionego powodu (dozwolone s¹ wyjœcia do pracy
lub na zakupy). (kad)

Obowi¹zek pod groŸb¹ kary

Domowa kwarantanna
W przypadku
koronawirusa wszystkie
osoby, które miały kontakt
z zarażonym, muszą
przejść 14-dniową
domową kwarantannę. Za
naruszenie przepisów
grożą wysokie kary.
W przypadku infekcji lub tylko
podejrzenia zara¿enia koronawirusem zarz¹dzona zostaje

domowa kwarantanna. Obowi¹zuje ona przez 14 dni, czyli
tyle co maksymalny okres inkubacji wirusa Covid-19. Dla
danej osoby i wszystkich innych domowników kwarantanna oznacza nieprzerwany pobyt w domu. Nie wolno im wychodziæ na zakupy, krótki spacer (nawet z psem) ani po inne
sprawunki. W ich za³atwieniu
musz¹ pomóc s¹siedzi, przyjaciele lub bliscy.

¯adnych
kontaktów
Zabronione s¹ spotkania towarzyskie, a œwie¿ego powietrza mo¿na zaczerpn¹æ co najwy¿ej na balkonie (o ile nie ma
stycznoœci z s¹siadami) lub we
w³asnym ogrodzie (jeœli jest
ogrodzony i gwarantuje unikniêcie kontaktu z osobami z s¹siedztwa).
Î
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Praca w czasie
pandemii
Życie publiczne w Niemczech niemal ustało.
Wiele osób pracuje
zdalnie, komunikując się
z firmą telefonicznie lub
przez internet.
Prawa i obowiązki
w czasie pandemii.
W czasie pandemii koronawirusa
wielu
pracodawców
umo¿liwi³a zatrudnionym zdaln¹ pracê (home office). Nie dla
wszystkich jest ona jednak
mo¿liwa. Pracownicy musz¹
kontynuowaæ pracê w firmie,
jeœli otrzymaj¹ odpowiednie instrukcje i nie wi¹¿e siê to ze
znacznym ryzykiem dla zdrowia. W pojedynczych przypadkach pracownicy nale¿¹cy do
grupy ryzyka mog¹ mieæ prawo
odmowy pracy w biurze – przekonuj¹ eksperci.
Pracodawcy s¹ zobowi¹zani
do zaplanowania pracy w taki
sposób, aby chroniæ zdrowie
pracowników. W indywidualnych przypadkach mo¿e to nawet skutkowaæ nakazem pracy
w domu.

Urlop
i nadgodziny
Pracodawca mo¿e z wa¿nych
powodów uwarunkowanych sytuacj¹ firmy odmówiæ urlopu.
Jeœli zachoruje tylu pracowników, ¿e niemo¿liwe bêd¹ ju¿
procesy operacyjne, dyrekcja
zak³adu (w wiêkszych firmach
za zgod¹ rady zak³adowej) mo-

Ostro¿noœæ i unikanie bezpoœredniego kontaktu s¹ wskazane tak¿e w przypadku zakupów
lub wyprowadzania psa. Zwierzaka powinno siê przekazaæ
przed drzwiami mieszkania,
tam te¿ zostawiaæ i odbieraæ
zakupy.

Co mówi prawo?
Kwestiê kwarantanny w czasach epidemii reguluje ustawa
o ochronie przed infekcjami
(Infektionsschutzgesetz).
W razie potrzeby mo¿na równie¿ ograniczyæ wa¿ne prawa
podstawowe, takie jak wolnoœæ
jednostki, prawo do zgroma-
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¿e zdecydowaæ o tymczasowym
zakazie urlopu.
Inna sytuacja dotyczy rezygnacji z urlopu, na który pracodawca wyda³ ju¿ zgodê. Jeœli
pracownik nie chce z niego
skorzystaæ (chocia¿by dlatego,
¿e podró¿e s¹ teraz niemo¿liwe), pracodawca mo¿e, ale nie
musi, anulowaæ urlopu.
Pracownicy s¹ zobowi¹zani
do nadgodzin tylko wtedy, gdy
wynika to z uk³adu zbiorowego
lub umowy o pracê – czytamy
na stronie internetowej federalnego ministerstwa pracy.
Mo¿e jednak istnieæ dodatkowy
obowi¹zek pracy po godzinach,
jeœli mo¿na w ten (a nie inny)
sposób unikn¹æ gro¿¹cych
strat. Jeœli wiêc z powodu zara¿enia koronawirusem, dojdzie
do znacznych braków personalnych, pracodawca mo¿e zarz¹dziæ nadgodziny.

Diagnoza:
koronawirus
Zasadniczo pracownik nie
musi informowaæ swojego pracodawcy, na co zachorowa³.
Inaczej jest w przypadku koronawirusa – wysoce zaraŸliwej i
niebezpiecznej choroby. W tym
wypadku pracownicy musz¹
wyj¹tkowo poinformowaæ pracodawcê o rodzaju choroby.
Dotyczy to równie¿ podejrzenia
o infekcjê. W ten sposób pracodawca mo¿e podj¹æ odpowiednie œrodki ochronne.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie
przed infekcjami (Infektionsschutzgesetz)
koronawirus

dzeñ lub nienaruszalnoœæ domu, a tak¿e prawo do nienaruszalnoœci fizycznej. W³adze mog¹ domagaæ siê próbek krwi
lub rozmazu z b³ony œluzowej.
Osoby objête kwarantann¹
s¹ pod opiek¹ miejscowego
urzêdu zdrowia (Gesundheitsamt). Jego pracownicy kontaktuj¹ siê codziennie z osobami
w kwarantannie.

Wysokie kary
Oprócz tych, u których
stwierdzono infekcjê, tak¿e
osoby, które mia³y fizyczny kontakt z zara¿onym, podlegaj¹

podlega obowi¹zkowemu zg³oszeniu. W przypadku diagnozy
lekarze musz¹ niezw³ocznie
poinformowaæ urz¹d zdrowia
(Gesundheitsamt), podaj¹c dane osobowe pacjenta. Musz¹
te¿ zg³aszaæ wszystkie przypadki podejrzenia o infekcjê.

Zamkniête szko³y
i przedszkola
W tym wypadku rodzice musz¹ sami postaraæ siê o opiekê
nad dzieæmi. Przez maksymalnie piêæ dni s¹ uprawnieni do
otrzymywania wynagrodzenia,
opiekuj¹c siê dzieæmi w domu.
Federalne ministerstwo pracy
apeluje jednak do pracodawców o pragmatyczne rozwi¹zania, które uwzglêdniaj¹ potrzeby rodzin i zdolnoœæ firmy do
pracy. Dotyczy to pracy zdalnej, elastycznego czasu pracy,
wykorzystania urlopu lub tzw.
kont czasu pracy.
Jeœli rodzice (wystarczy tylko jeden) pracuj¹ w krytycznych bran¿ach, do których zaliczana jest m.in. s³u¿ba zdrowia, policja czy media, dzieci
maj¹ prawo do korzystania z
opieki, któr¹ w czasach koronakryzysu zorganizowano niemal
w ka¿dej miejscowoœci.
Z kolei to, czy op³aty za
przedszko³a i œwietlice szkolne
w czasie, gdy placówki te s¹ zamkniête, zostan¹ rodzicom
zwrócone, zale¿y od umowy.
Wiele publicznych placówek
zapowiedzia³o ju¿ zwrot op³at,
inna sytuacja mo¿e dotyczyæ
prywatnych instytucji. (kad)

obowi¹zkowej kwarantannie.
Maj¹ one obowi¹zek zg³oszenia
siê w miejscowym urzêdzie
zdrowia.
Naruszenie przepisów dotycz¹cych kwarantanny podlega
karze. Grozi za to nawet do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci lub kara grzywny, która wynika ze stawek dziennych. Jeœli
dana osoba zarazi kogoœ, mo¿e
zostaæ poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci za nieumyœlne
uszkodzenie cia³a. (kad)

Myj rêce!

Polskie piek³o
koronawirusa
Koronawirus parali¿uje Polskê.
Ludzie zrezygnowali z masowych zakupów, spora czêœæ nie
przychodzi do pracy lub stara
siê pracowaæ w domu za zgod¹
firm, a koœcio³y w niedzielê
œwiec¹ pustkami.
W kuluarach zaœ toczy siê polityczna wojna o w³adzê. Z³oœliwi
twierdz¹, ¿e œmiercionoœny zarazek trzyma mocno stronê
ubiegaj¹cego siê o reelekcjê
obecnego prezydenta Andrzeja
Dudy.
Nieczynne przedszkola, szko³y, puste ulice, wyludnione centra handlowe. Koronawirus do
Polski wraz z pacjentem „zero”,
który przyjecha³ do domu po
krótkim pobycie w Niemczech.
Kilka godzin po ujawnieniu tego
faktu pierwsze osoby zosta³y
skierowane na kwarantannê.
– Apelujê do wszystkich moich rodaków, wobec których zastosowano kwarantannê, by
traktowaæ to powa¿nie. To jest
kwestia pañstwa zdrowia, a tak¿e zdrowia innych – zaakcentowa³ w wyst¹pieniu prezydent
Duda uspakajaj¹c, ¿e w sklepach nie zabraknie ¿ywnoœci.
Centrum Monitorowania Rynku poda³o, ¿e w pierwszym tygodniu marca na spirytus Polacy
wydali w ma³ych sklepach prawie cztery razy wiêcej ni¿ zwykle, podobnie popularne by³o
myd³o. Dwukrotnie wiêcej klienci wydali te¿ na kaszê i ry¿. Kupno tych produktów w po³owie
marca graniczy³o ju¿ z cudem.
Andrzej Duda w przemówieniu ani s³owem nie wspomnia³ o
ewentualnym zawieszeniu kampanii wyborczej, co zrobi³ Szymon Ho³owania. T³umaczy³, ¿e
tylko wprowadzenie stanu wyj¹tkowego mo¿e przesun¹æ datê
wyborów. Zamiast ograniczyæ
poruszanie siê po kraju, jak zaleca³ rz¹d, prezydent zacz¹³ jeŸdziæ po Polsce. By³ m.in. w szpitalu w Garwolinie, gdzie interesowa³ siê planem walki miejscowych medyków na wypadek ataku koronawirusa.
Donald Tusk uwa¿a, ¿e wybory prezydenckie w Polsce powinny zostaæ prze³o¿one za zgod¹ wszystkich stron. „Epidemia
wyklucza kampaniê. Wniosek
jest jeden: trzeba prze³o¿yæ wybory” – zaapelowa³ by³y premier.
Tego zdania s¹ wszyscy
kontrkandydaci Dudy. Podkreœlaj¹, ¿e utrzymanie terminu
wyborów zaplanowanych na
10 maja bêdzie faworyzowa³o
tylko jednego kandydata. Przesuniêcie wyborów jest jednak
nie na rêkê urzêduj¹cemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie
oraz partii rz¹dz¹cej.
Tymczasem w Polsce dro¿ej¹:
mas³o, woda mineralna, wêdliny.
Jab³ka, sprzedawane jeszcze pó³

roku temu za grosze z powodu
zakazu importu do Rosji, kosztuj¹ prawie 7 z³ za kilogram. Ludzie patrz¹ w telewizyjny ekran i
maj¹ coraz to bardziej przera¿one miny. Tak by³o po wyst¹pieniu
dzia³aczki PiS Beaty Krynickiej,
która otwarcie skrytykowa³a
stan przygotowañ placówki do
operacji „koronawirus”.
– Jesteœmy tak nieprzygotowani, ¿e to g³owa ma³a – oceni³a
Krynicka i... zosta³a natychmiast zawieszona w cz³onkostwie partii przez Jaros³awa Kaczyñskiego.
Zawiesi³ on te¿ w prawach
cz³onka PiS pos³a Grzegorza
WoŸniaka, który nie zwa¿aj¹c na
apele premiera zorganizowa³
imprezê w jednym z warszawskich lokali, zapraszaj¹c... 250
osób.

Co planuje Jarosław Kaczyński na
10. rocznicę katastrofy smoleńskiej? Przypada ona na Wielki Piątek, a koronawirus może spowodować zakaz imprez publicznych
i wieców.
zdj. W. Kompała / KPRM
Sam prezes Kaczyñski zreszt¹ tak¿e ³amie zalecane zasady
przez w³adze, w tym koœcielne,
aby wstrzymaæ siê od udzia³u w
niedzielnych nabo¿eñstwach i
ochoczo bierze w nich udzia³. To
nieodpowiedzialny krok, bo polski rz¹d zosta³ ju¿ zainfekowany
przez Micha³a Wosia, ministra
œrodowiska. Ten zarazi³ siê od
g³ównego leœnika Rzeczpospolitej Polski. Woœ nied³ugo potem
œciska³ d³oñ prezydentowi Dudzie.
O tym zaœ jak dobrze polska
s³u¿ba zdrowia przygotowa³a siê
do koronawirusa, mo¿e œwiadczyæ wypowiedŸ krewnej osoby,
u której go wykryto:
– W sobotê u mojej mamy
stwierdzono pierwszy na Pomorzu przypadek zaka¿enia koronawirusem. Myœla³am, ¿e mnie
te¿ zbadaj¹, bo przecie¿ mia³am
ni¹ kontakt. Od pielêgniarki
us³ysza³am, ¿e jak nie mam
temperatury, to muszê wyjœæ.
Wymusi³am na nich, ¿eby zrobili
mi te badania. Minê³y dwa dni i
dalej czekam na wynik. TK
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Kup firmê od Niemca
Polski resort rozwoju zachêca,
aby Polacy przejmowali niemieckie przedsiêbiorstwa.
– Dla polskich ma³ych i œrednich firm rodzinnych szans¹ przebicia siê na nowe rynki, zdobywaj¹
know-how i kontakty – twierdzi
Aleksander Siemaszko, wiceszef
departamentu handlu i wspó³pracy miêdzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.
Aby zachêciæ polskich przedsiêbiorców do przejmowania firm w
Niemczech, Ministerstwo Rozwoju, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zorganizowa³o
konferencjê "Fuzje i przejêcia w
Niemczech szans¹ na ekspansjê
polskich firm". Wziêli w niej udzia³
m.in. eksperci Polsko-Niemieckiej
Izby
Przemys³owo-Handlowej
oraz Polskiej Agencji Inwestycji i
Handlu, a tak¿e firmy, które dzia³aj¹ na zagranicznych rynkach.
– Chodzi o warsztaty rzemieœlnicze. Niemiecka gospodarka
opiera siê na wiedzy i umiejêtnoœciach technicznych czêsto niewielkich zak³adów rodzinnych.
Stwarza to szansê dla polskich
firm, które s¹ ju¿ w³¹czone w ³añcuchy wartoœci, na przejêcie np.
swoich niemieckich kontrahentów
– przekonuje Aleksander Siemaszko. Wskazuje, ¿e pokolenie
czempionów niemieckiego kapitalizmu odchodzi powoli na emeryturê i czêsto nie ma nastêpców.
A s¹ to firmy z bogatym knowhow, sieci¹ kontaktów, mark¹.

– Przejmowanie takich przedsiêbiorstw to dla polskich firm rodzinnych, które coraz œmielej myœl¹ o ekspansji zagranicznej, szansa na pozyskanie nowych rynków,
dotarcie do konsumentów pod
markami, które s¹ dla nich znane.
W ten sposób mog¹ uzyskaæ wy¿sz¹ mar¿ê na swoje produkty – zaznacza.
Firma po osi¹gniêciu ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim mo¿e
powa¿nie pomyœleæ o ekspansji
zagranicznej poprzez eksport, który jest najprostsz¹ form¹ wejœcia
na rynki zagraniczne. Firmy decyduj¹ce siê na ten krok s¹ jednak
czêsto mniej znane konsumentom
zachodnim, produkuj¹ wiêc na potrzeby innych, wiêkszych marek,
przy ni¿szych mar¿ach. Dlatego –
jak wskaza³ ekspert z resortu rozwoju – kupno zachodnich konkurentów czy odpowiedników jest
dla nich szans¹ na przebicie siê na
nowe rynki.
Konferencji patronowa³a grupa
niemieckich banków regionalnych.
– Pokazujemy przyk³ad regionu
Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii jako
obszaru, gdzie taka ekspansja jest
nie tylko mo¿liwa, ale i po¿¹dana
przez stronê niemieck¹ – podsumowa³ wiceszef departamentu
handlu i wspó³pracy miêdzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju. TK

Nie wydadz¹ Polaka
Wy¿szy S¹d Krajowy w Karlsruhe
17 lutego 2020 r. odmówi³ wydania
Polsce mê¿czyzny œciganego za
oszustwo. „Przekazanie oskar¿onego do Polski w zwi¹zku z reform¹ s¹downictw' jest przynajmniej
obecnie niedopuszczalne” – napisano w uzasadnieniu.
Mê¿czyzna jest œcigany Europejskim Nakazem Aresztowania
od 2016 r. Od trzech lat mieszka w
Niemczech ze swoj¹ partnerk¹,
nie zgadza siê na deportacjê i zaprzecza wszystkim zarzutom stawianym mu przez polsk¹ prokuraturê.
Do jego ekstradycji nie dojdzie,
bo – jak uzasadni³ Wy¿szy S¹d
Krajowy w Karlsruhe – w Polsce
istnieje ryzyko naruszenia prawa
do niezawis³ego s¹du. Wœród powodów tej decyzji o odmowie wydania Polaka niemiecki s¹d odwo³awczy wymieni³ ustawê dyscyplinuj¹c¹ sêdziów.
– W œwietle publicznie dostêpnych informacji nie mo¿na obecnie zak³adaæ, ¿e polski rz¹d zrezygnuje z planów reformy s¹downictwa. W sytuacji, gdy sêdziowie w
Polsce musz¹ liczyæ siê z konsekwencjami dyscyplinarnymi jedy-

nie z powodu ocen dowodów, dokonanych przez nich w procesie
karnym, nie byliby oni w pe³ni niezale¿ni a proces trudno by³oby nazwaæ uczciwym – stwierdzili sêdziowie.
W lutym najwa¿niejsze przepisy „ustawy kagañcowej” zosta³y
przet³umaczone na jêzyk niemiecki i przekazane tamtejszym s¹dom. Odniós³ siê do nich Wy¿szy
S¹d Krajowy w Karlsruhe przywo³a³ orzeczenie polskiego S¹du Najwy¿szego z 5 grudnia 2019 r., uznaj¹cego, ¿e nowo powo³ana Izba
Dyscyplinarna nie jest s¹dem w
rozumieniu prawa unijnego.
W przesz³oœci podobne decyzje
podejmowa³y s¹dy holenderskie,
brytyjskie i irlandzkie. Najg³oœniejszym przypadkiem by³a sprawa Artura Celmera, oskar¿onego
o handel narkotykami. W tej sprawie pytania prejudycjalne do
TSUE skierowa³a irlandzka sêdzia Eileen Donnelly, która mia³a
zdecydowaæ o przekazaniu Celmera do Polski.
S¹d odwo³awczy w Karlsruhe
zmieni³ decyzjê s¹du I instancji,
który uznawa³ ekstradycjê Polaka
za dopuszczaln¹. TK

Telefonuj zamiast odwiedzaæ

Równa praca, ale nie p³aca
Zarobki kobiet w Niemczech są o jedną piątą
niższe od mężczyzn.
Różnica w zarobkach
niweluje się bardzo
powoli.
Kobiety w Niemczech zarabiaj¹ o 20 procent mniej ni¿ mê¿czyŸni – wynika z danych opublikowanych przez Federalny
Urz¹d Statystyczny w Wiesbaden z okazji Dnia Równych
P³ac (17 marca). Dane dotycz¹
ubieg³ego roku.
Ró¿nica w wynagrodzeniach
w porównaniu z poprzednimi
latami zmniejszy³a siê zaledwie o jeden procent. Kobiety
zarabia³y œrednio 17,72 euro
brutto na godzinê, czyli

Za tę samą pracę w Niemczech
kobiety zarabiają średnio o 20
proc. mniej niż mężczyźni. Na
zdjęciu Aleksandra MikołajczakPolubiak z Essen.
zdj. Robert Widera

o 4,44 euro mniej ni¿ mê¿czyŸni. Ich zarobki na godzinê wynosi³y ok. 22,16 euro. Rok wczeœniej, w 2018 roku, ró¿nica wynosi³a 4,51 euro.
W dalszym ci¹gu ró¿nice na
wschodzie Niemiec s¹ mniejsze ni¿ w zachodnich landach.
Na zachodzie luka w zarobkach
w 2019 r. zmniejszy³a siê o
1 punkt procentowy do 21 procent, podczas gdy na wschodzie pozosta³a bez zmian na poziomie 7 procent.
Na d³u¿sz¹ skalê Niemcy jako ca³oœæ wykazuj¹ bardzo powoln¹ tendencjê niwelowania
ró¿nicy w wynagrodzeniach.
W 2014 roku wynosi³a ona 22
procent i by³a tym samym
o dwa punkty procentowe wy¿sza ni¿ w 2019 roku. (kad)

Koniec „Skrzyd³a” w AfD.
Spór o kierunek partii trwa
Uznane za skrajnie
prawicowe „Skrzydło“ w
Alternatywie dla Niemiec
zdecydowało o
samorozwiązaniu się.
Zażądały tego władze AfD.
Ugrupowanie
„Skrzyd³o“
w AfD, uznane przez niemiecki
kontrwywiad za skrajnie prawicowe, podjê³o decyzjê o samorozwi¹zaniu. Poinformowa³o
o tym 21 marca w specjalnym
oœwiadczeniu. Wczeœniej takiego kroku domaga³y siê do koñca kwietnia w³adze AfD.
„Z ciê¿kim sercem postanowiliœmy dziœ, ¿e wspólnota wartoœci ‘Skrzyd³a’ rozwi¹¿e siê
zgodnie z decyzj¹ zarz¹du partii. Robimy to w nadziei, ¿e
przys³u¿y siê to dobru ca³ej
partii” – g³osi³o oœwiadczenie
opublikowane w mediach spo³ecznoœciowych. „Nienaruszone pozostaje nasze przekonanie o zasadniczej odnowie partii i wartoœciach zwi¹zanyche
ze ‘Skrzyd³em’. Wszyscy jesteœmy i pozostaniemy czêœci¹ te-

go wielkiego projektu partyjnego” – napisali przedstawiciele
ugrupowania.

Spór o kierunek w AfD
Jak informowa³a rozg³oœnia
ARD, powo³uj¹c siê na informacje z krêgów „Skrzyd³a”, decyzja o samorozwi¹zaniu zapad³a 20 marca po rozmowie z
czo³owymi przedstawicielami
ugrupowania, do których nale¿¹ Björn Höcke i Andreas Kalbitz.
W jednym z wywiadów faszysta i szef klubu poselskiego
AfD w parlamencie Turyngii
Björn Höcke potwierdzi³ samorozwi¹zanie siê „Skrzyd³a“ i
skrytykowa³ jednoczeœnie stanowisko kierownictwa partii.
Stwierdzi³, ¿e jako cz³onek AfD
poczu³ siê „zawstydzony”. Jego
zdaniem ¿¹danie samorozwi¹zania nadesz³o w niew³aœciwym czasie i podwa¿y³o proces, który „Skrzyd³o” realizuje
ju¿ od d³u¿szego czasu: jego
„historyzowanie”.
Höcke doda³, ¿e od piêciu lat,
od kiedy istnieje „Skrzyd³o”,

AfD dobrze siê rozwija, dlatego
teraz potrzebuje impulsu, który podkreœli jednoœæ partii.
Zdaniem komentatorów politycznych samorozwi¹zanie siê
„Skrzyd³a” nie zakoñczy sporu
o kierunek w AfD.

Pod lupą kontrwywiadu
W po³owie marca Federalny
Urz¹d Ochrony Konstytucji
(BfV) zaklasyfikowa³ „Skrzyd³o” jako ugrupowanie skrajnie
prawicowe. Oficjalnie nie jest
ono stowarzyszeniem, tylko siln¹ siatk¹ wewn¹trz AfD, licz¹c¹ oko³o 7 tys. zwolenników.
Decyzja kontrwywiadu oznacza objêcie „Skrzyd³a” obserwacj¹ z zastosowaniem wszystkich dostêpnych œrodków wywiadowczych, a zatem zarówno
obserwacj¹ i rekrutacj¹ demaskatorów, jak i gromadzeniem
danych pojedynczych osób.
Ju¿ w styczniu 2019 roku
kontrwywiad zaklasyfikowa³ do
kategorii „podejrzanych przypadków” m³odzie¿ówkê AfD –
M³oda Alternatywa (Junge Alternative). (kad)

Tegoroczna Gala Polonicus 2020 odwołana
Z przyczyn organizacyjnych
w odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo
uczestników
zgromadzeñ z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania
siê epidemi Coronawirusa w
NRW i w Europie, Jury Nagrody Polonicus podjê³o decyzjê o
odwo³aniu tegorocznej uroczy-

stej Gali z wrêczeniem nagród
Polonicus 2020 w Sali Koronacyjnej aacheñskiego ratusza.

Wiesław Lewicki
Przewodniczący Jury
Nagrody „Polonicus“
Aachen, 8 marca 2020 r.
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Nadzieja dla osób z grupy ryzyka – starszych i chorych

W g³owie siê nie mieœci

Kiedy bêdzie szczepionka Pandemia na weso³o
na koronawirusa?
W USA rozpoczęły się już
testy szczepionki na
koronawirusa. Czy pojawi
się na rynku już jesienią?
43-letnia Amerykanka, matka
dwójki dzieci, by³a pierwsz¹ osob¹, której wstrzykniêto szczepionkê na koronawirusa. W Stanach
Zjednoczonych rozpoczê³a siê ju¿
pierwsza faza badañ klinicznych
szczepionki, która w przysz³oœci
mo¿e byæ wykorzystana przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.
Naukowcy, którzy wczeœniej przetestowali œrodek mRNA-1273 na
zwierzêtach, wi¹¿¹ z nim wielkie
nadzieje.
Nad szczepionk¹ pracuje firma
biotechnologiczna Moderna i naukowcy z National Institute of Health. W pierwszej fazie 45 ochotników miêdzy 18. a 55. rokiem ¿ycia
otrzyma w odstêpie czterech tygodni dwie dawki szczepionki.
Badania nad mRNA-1273 ruszy³y w USA w rekordowym czasie.
Badacze ostrzegaj¹ jednak, ¿e ca³y proces rozwoju szczepionki potrwa rok albo pó³tora.

Szczepionka z Niemiec
Wielkie nadzieje ³¹czy siê tak¿e
ze szczepionk¹, nad któr¹ od
stycznia pracuje zespó³ niemieckich naukowców z firmy CureVac
w Tübingen. Jej wspó³w³aœciciel
Dietmar Hopp zdradzi³, ¿e szczepionka mo¿e byæ ju¿ gotowa na jesieni. Wtedy spodziewana jest
druga wielka fala zachorowañ na
koronawirusa.
Instytut Roberta Kocha (RKI)
t³umi nieco te nadzieje.
– Realistyczny jest pocz¹tek
2021 – powiedzia³ szef RKI Lothar
Wieler. T³umaczy³, ¿e mo¿na przyspieszyæ biurokracjê, ale nie mo¿na skróciæ etapów klinicznych testów, w których badane s¹ m.in.
skutki uboczne. – Szczepionka
musi byæ bezpieczna – podkreœli³.
Równie¿ federalna minister
oœwiaty i badañ naukowych Anja
Karliczek apelowa³a o cierpliwoœæ.
„W rozwoju leków obowi¹zuj¹ wysokie standardy bezpieczeñstwa”
– mówi³a w wywiadzie dla „Passauer Neue Presse”. „Tylko tam,
gdzie mo¿emy przej¹æ odpowiedzialnoœæ, przyspieszamy postêpowanie” – wyjaœnia³a.

Geny wirusa
W poszukiwaniu skutecznego
œrodka chroni¹cego przed koronawirusem z Chin naukowcy wykorzystuj¹ biotechnologiczne procedury. Oznacza to, ¿e sam wirus nie
jest u¿ywany do produkcji szczepionki, tylko jego informacja genetyczna. W niej zawarte jest wszystko, co wirus potrzebuje do produkcji swoich komponentów i tym samym do rozprzestrzeniania siê.
Obejmuje to tak¿e przeciwcia³a,
którymi organizm reaguje na zderzenie siê z wirusem.
Opracowanie mo¿liwej szczepionki to dopiero pierwszy krok.
Po nim nastêpuj¹ kolejne, ale ju¿
czasoch³onne – pozwolenia i testy
kliniczne. Po eksperymentach na
komórkach i zwierzêtach nastêpuj¹ badania toksykologiczne na
ludziach. Pocz¹tkowo na nielicznej grupie, a potem ju¿ na wiêkszych.
Unia Europejska udzieli wsparcia niemieckiej firmie CureVac w
fazie rozwoju. Chodzi o kwotê do
80 mln euro – zapowiedzia³a przewodnicz¹ca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen. (kad)

90-95% zachorowań
przebiegło dotychczas
na tyle łagodnie, że
pacjent nie wymagał
leczenia w szpitalu.
„Samo Życie“ – Pismo dla wszystkich i o wszystkim w języku polskim.
Miesięcznik. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny (Chefredakteur): Henryk Kollar (g 19.12.2019 r.)
Redaktor „magazynu“: Janusz Glanc-Szymański
Odpowiedzialny w rozumieniu prawa (V.i.S.d.P.): Andreas Hübsch
Druk: Rheinische DruckMedien, Düsseldorf

Panika w tramwaju,
kara za grzechy, ucieczka
ze szpitala – to tylko
wybrane sytuacje z życia
Polaków objętych
koronawirusową histerią.

£ódŸ jest spor¹ aglomeracj¹.
Stwierdzono tam prawie sto
zara¿eñ koronawirusem (21
marca). Jedna z pasa¿erek
tramwaju za³o¿y³a maseczkê
i poinformowa³a pozosta³ych
podró¿nych, ¿e mo¿e mieæ
koronawirusa. Ci powiadomili motorniczego. Wezwano
s³u¿by sanitarne oraz policjê.
Motorniczy
zablokowa³
drzwi, jednak czêœæ pasa¿erów uciek³a oknami. Ostatecznie okaza³o siê, ¿e kobieta by³a niedawno badana
przez s³u¿by epidemiologiczne i nie stwierdzono u niej koronawirusa.
W Wa³brzychu pacjentka
z objawami
koronawirusa
uciek³a z oddzia³u infekcyjnointernistycznego
szpitala
przy ul. Batorego. Poszukiwali j¹ policjanci w kombinezonach ochronnych. Zablokowano centrum miasta. Funkcjonariuszom
uda³o
siê
w koñcu odnaleŸæ kobietê.
Spokojnie pi³a kawê na pobliskiej stacji benzynowej.
Podobny przypadek zanotowano w Warszawie. Pacjent
z objawami koronawirusa by³
ju¿ w izbie przyjêæ. W pewnym momencie zdecydowa³
siê jednak na opuszczenie oddzia³u. Jeszcze tego samego
dnia niepos³usznego pacjenta odszukali policjanci. Mê¿czyznê zatrzymano i odwieziono do szpitala w karetce.
W chrzanowskim szpitalu
zjawi³ siê mê¿czyzna, który
stwierdzi³ ¿e pogorszy³ siê jego stan zdrowia. Gdy lekarz
próbowa³ zatrzymaæ go na
kwarantannê, mê¿czyzna samowolnie opuœci³ szpital.

Wraz z ¿on¹ zosta³ zatrzymany a¿ w... Austrii.
– Maseczki i ¿ele antybakteryjne nie pomog¹ nam
w walce z koronawirusem, bo
tylko modlitwa mo¿e ochroniæ ludzi. Epidemia to kara
boska za ¿ycie w grzechu: za
homoseksualizm, za pary,
które mieszkaj¹ razem bez
œlubu i za tych, którzy „morduj¹ nienarodzone dzieci” –
snu³ bzdury ks. Leonard Wilczyñski z parafii œw. Micha³a
Archanio³a we Wroc³awiu.
Krytykowa³ te¿ lekarzy, którzy wed³ug niego wspieraj¹
„eksperymenty na p³odach”,
a teraz jeszcze zakazuj¹
wiernym u¿ywania wody
œwiêconej, chocia¿ w koœciele
jest „du¿a przestrzeñ, nie to
co w klubach”.
Znacznie lepiej podszed³
do sprawy ks. Cezary Chwilczyñski, proboszcz parafii w
podwroc³awskiej ¯órawinie.
Jako by³y lotnik zabra³ na pok³ad krucyfiks, monstrancjê,
relikwie Jana Paw³a II i figurê Matki Boskiej. Nastêpnie
wystartowa³ wynajêt¹ awionetk¹ i w powietrzu – jak powiada – modli³ siê w intencji
"oddalenia pandemii koronawirusa od regionu, miasta
Wroc³awia, Ojczyzny, Europy
i ca³ego œwiata".
Kiedy jeszcze wirus by³ poza Polsk¹, minister obrony
Mariusz B³aszczak wezwa³
do siebie trzech oficerów:
szefa Oœrodka Diagnostyki i
Zwalczania Zagro¿eñ Biologicznych w Pu³awach p³k. dr.
Marcina Niemcewicza, kierownika pracowni wirusologii pp³k. dr. Aleksandra Michalskiego oraz szefa pracowni zabezpieczenia pp³k.
Jacka Wójcickiego. S¹dzili
oni, ¿e jad¹ do ministra naradziæ siê w sprawie przeciwdzia³ania koronawirosowi.
Na miejscu jednak dostali...
wypowiedzenia. TK
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Korespondencje
CBA zabra³o Banasiowi notes?

Krótko
Frasyniuk uniewinniony, Ziobro szczerzy zęby
Warszawski S¹d Okrêgowy
uzna³, ¿e W³adys³aw Frasyniuk
nie jest winny naruszenia nietykalnoœci policjantów. Uchyli³
tym samym wyrok z lipca 2019
r., uznaj¹cy Frasyniuka za winnego. Orzek³ te¿, ¿e ustalenia
s¹du ni¿szej instancji by³y rzetelne, ale nieprawid³owo oceniono spo³eczn¹ szkodliwoœæ
dzia³añ Frasyniuka.
Wyrok skrytykowa³ Zbigniew
Ziobro.
– S¹d twierdzi, ¿e policjanta
mo¿na pobiæ, popchn¹æ, opluæ,
zel¿yæ. To jest taka informacja,

która ze strony s¹du trafia do
œwiata. Policjant nie podejmuje
dzia³añ z powodów politycznych czy innych, a wykonuje
obowi¹zki zwi¹zane z zachowaniem porz¹dku prawnego. Obowi¹zkiem pañstwa i ka¿dej w³adzy jest chroniæ policjanta. Je¿eli polskie s¹dy bêd¹ odbieraæ
bezpieczeñstwo policjantom, to
jest to fatalna wiadomoœæ i tak¿e zachêta dla przestêpców,
którzy bêd¹ odwo³ywaæ siê do
konstytucji i uzasadniaæ swoje
napaœci, ataki, l¿enie polskich
policjantów – doda³.TK

Nie żyje sława polskiego kina
Zmar³ Emil Karewicz, jeden
z najlepszych polskich aktorów,
który kreowa³ w "Stawce wiêkszej ni¿ ¿ycie" Sturmbannführera Hermanna Brunnera, niemieckiego oficera SS. To w³aœnie ta rola przynios³a mu najwiêksza s³awê.
"Z ogromnym smutkiem informujemy, ¿e dzisiejszej nocy,
w wieku 97 lat, zmar³ wybitny
aktor teatralny i filmowy Emil
Karewicz" – napisa³ Zwi¹zek
Artystów Scen Polskich.
Aktor urodzi³ siê 13 marca
1923 r. w Wilnie. W czasie
II wojny œwiatowej przeszed³
szlak z II Armi¹ Wojska Polskiego do Berlina. Nied³ugo po
wojnie debiutowa³ na scenie rol¹ kelnera w "Klubie kawalerów" Micha³a Ba³uckiego w Teatrze Wybrze¿e w Gdañsku
(1948 r.). W filmach gra³ od
1950 r. Pierwszym z jego udzia³em by³a "Warszawska premiera"
Jana
Rybkowskiego.

oczekuje bezzw³ocznego spotkania z marsza³ek Sejmu. Banaœ zaprotestowa³ przeciw "naruszeniu konstytucyjnej zasady niezale¿noœci NIK".
I doczeka³ siê. Spotkanie
marsza³ek Sejmu El¿biet¹ Witek odby³o siê za zamkniêtymi
drzwiami.
Podczas rozmowy Banaœ dowiedzia³ siê, ¿e zgodnie z konstytucj¹, ustaw¹ o Najwy¿szej
Izbie Kontroli oraz ustaw¹ o
wykonywaniu mandatu pos³a i
senatora marsza³ek Sejmu mo¿e interweniowaæ tylko wówczas, kiedy naruszona jest nietykalnoœæ osobista pos³a albo
prezesa NIK, albo wtedy, kiedy
dochodzi do zatrzymania b¹dŸ
aresztowania. A do takiej sytuacji nie dosz³o.
Na to Marian Banaœ zareagowa³ kolejnymi sensacyjnymi wypowiedziami. W rozmowie z "Dziennikiem Gazet¹

Prawn¹" wyzna³ w nawi¹zaniu
do historii z jego krakowsk¹ kamienic¹, w której dzia³a³ hotel
„na godziny”:
– W hotelu nocowa³o wielu
polityków, ministrów, a nawet
w tej skromnej, krakowskiej kamienicy w g³êbokiej tajemnicy
przez ponad pó³ roku pracowa³
zespó³ tworz¹cy nowy bank.
Banaœ nie chce na razie
zdradzaæ nazwisk ministrów,
ale...
Szef NIK twierdzi, ¿e funkcjonariusze CBA zabrali mu
osobisty kalendarz prezesa
NIK z odrêcznymi notatkami
zawieraj¹cymi planowane dzia³ania NIK, wyznaczone do realizacji osoby oraz zamierzone
czynnoœci i spotkania. Banaœ
deklaruje ¿e w tej sprawie z³o¿y³ doniesienie do prokuratury
o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa przez CBA. TK

Donald Tusk krytykuje rz¹dz¹cych
zdj. wikimedia.org

W 1956 r. wyst¹pi³ w "Kanale"
Andrzeja Wajdy, wcielaj¹c siê
w postaæ porucznika "M¹drego", zastêpcy "Zadry", oraz
w "Cieniu" Jerzego Kawalerowicza, jako prowokator Jasiczka, a w 1958 r. w "Bazie ludzi
umar³ych" Czes³awa Petelskiego, gdzie zagra³ Tadka "Warszawiaka". W 1960 r. zagra³ króla
W³adys³awa
Jagie³³ê
w "Krzy¿akach" Aleksandra
Forda. TK

Kurski odwołany, ale zostaje w TVP
Prezes TVP Jacek Kurski zosta³ odwo³any ze stanowiska.
Wed³ug nieoficjalnych informacji, prezydent Andrzej Duda za¿¹da³ odwo³ania Jacka Kurskiego w zamian za podpisanie
ustawy o finansowaniu mediów
publicznych.
Poufne Ÿród³a warszawskie
mówi¹, ¿e Duda dogada³ siê z
Jaros³awem Kaczyñskim co do
losów Jacka Kurskiego. Nerwowo w relacjach Dudy i Kurskiego zrobi³o siê po starcie kampanii wyborczej kilka tygodni temu. Kurski, wieloletni spec PiS
od wyborów, bardzo krytycznie
ocenia sztab wyborczy Dudy. W
rozmowach z Jaros³awem Kaczyñskim Kurski punktowa³
kampanijne wpadki, choæby wyznaczenie na szefow¹ sztabu Jolanty Turczynowicz-Kiery³³o.

– Nie z³o¿ê rezygnacji. Nie
przestrasz¹ mnie przeszukania. Bêdê niezale¿nym kontrolerem dzia³alnoœci organów administracji rz¹dowej, Narodowego Banku Polskiego, pañstwowych osób prawnych i innych pañstwowych jednostek
organizacyjnych, w tym równie¿ TVP zasilonej ostatnio
kwot¹ 2 miliardów w okolicznoœciach, jakie wszyscy znamy –
powiedzia³ w wywiadzie dla
„Dziennika Gazety Prawnej”
prezes NIK Marian Banaœ.
Szef NIK bardzo prze¿y³
przeszukania, jakie przeprowadzili w jego mieszkaniach i gabinecie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Oœwiadczy³, ¿e w zwi¹zku
z "bezprawnymi dzia³aniami
Prokuratury Regionalnej w
Bia³ymstoku oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego" w siedzibie NIK

Dogaduj¹c siê z prezesem
Duda zapomnia³ jednak o drobnym szczególe. Oto bowiem
prezes PiS nale¿y do polityków
wytrawnych i przebieg³ych. Na
tymczasowego szefa TVP mianowano z jego polecenia Macieja £opiñskiego, a ten postanowi³, ¿e Kurski pozostanie w
strukturach spó³ki i bêdzie jego
doradc¹. W taki oto sposób Andrzej Duda zosta³ wystawiony
do wiatru przez Kaczyñskiego,
nie pierwszy zreszt¹ raz.
Kurski zarabia³ ponad ok.
100 tys. euro rocznie. Jego odprawa wynios³a ok. 25 tys. euro,
a na nowym stanowisku bêdzie
zarabia³ porównywalne kwoty
do tych, które pobiera³ jako
prezes TVP. Mo¿na by rzec z³oty interes! TK

– Odór przestêpstwa, gangu i
mafii unosi siê ka¿dego dnia
nad instytucjami pañstwowymi
w Polsce – twierdzi Donald
Tusk.
Jego zdaniem fakt ten wymaga absolutnej jednoznacznoœci jeœli chodzi o rz¹dy prawa w Polsce.
– ¯yczy³bym sobie, aby wszyscy kandydaci na prezydenta,
jak marsza³ek Ma³gorzata Kidawa-B³oñska, przyznali, ¿e nie
ma mowy o szukaniu kompromisu z tymi, co ³ami¹ konstytucjê .To ona jako jedyna by³a w
tej kwestii jednoznaczna i zde-

cydowana – wskazuje by³y szef
Rady Europejskiej.
– Coraz czêœciej mam k³opot,
jak nazywaæ te rzeczy, zarówno
jak jestem w kraju, jak i za granic¹. Jak wyt³umaczyæ to, ¿e
szefem NIK, miejscu w ka¿dym
pañstwie, gdzie zaufanie, czystoœæ, transparencja s¹ kluczowe, zosta³ ktoœ, kogo chce siê
aresztowaæ, kontrolowaæ i chc¹
to zrobiæ ci, którzy go wybrali –
powiedzia³ by³y premier. Doda³,
¿e bardzo trudno jest nie zauwa¿yæ, jak daleko posunê³a
siê degrengolada ludzi w³adzy
w Polsce.

– Je¿eli dzisiaj ludzie na ca³ym œwiecie ³api¹ siê za g³owê i
zastanawiaj¹ siê, co siê tutaj u
nas dzieje, to s¹ ludzie, którzy
nie myœl¹ Ÿle o Polsce i o Polakach, tylko dok³adnie odwrotnie. Osoby te nie s¹ w stanie
poj¹æ, jak to jest mo¿liwe, ¿e w
Polsce, bêd¹cej symbolem sukcesu europejskiego, jakaœ grupa ludzi dosta³a w³adzê i robi
rzeczy nie do zrozumienia. To
przekracza wyobra¿enie nawet
polityków w takich krajach, które nie s¹ wzorem demokracji,
czy wysokich standardów –
wskazuje Tusk. TK

Wojciech Mann odchodzi z „Trójki“
Z pracy w radiowej Trójce zrezygnowa³ znany polski krytyk
muzyczny Wojciech Mann
(72 l.).
Mann jest legend¹ Polskiego Radia. Ostatnio prowadzi³
poranne pi¹tkowe wydanie
audycji "Zapraszamy do Trójki", "Manniak po ciemku" oraz
"Piosenki bez granic". Mia³ doskona³y, ¿artobliwy kontakt ze
s³uchaczami. By³ laureatem
Laureat Super Wiktora 2004 r.
oraz Wiktora w kategorii "Osobowoœæ Telewizyjna" 2005 r. W
2006 r. zosta³ uhonorowany
Z³otym Mikrofonem Polskiego
Radia.
Jeszcze w pierwszej po³owie marca podano, ¿e Polskie
Radio rozstaje siê w trybie natychmiastowym z Ann¹ Gacek
(39 l.), która wspó³prowadzi³a

audycje z Mannem. Na wieœæ
o tym z prowadzenia programów zrezygnowa³ tak¿e Wojciech Mann.
– Po prostu postanowi³em
przestaæ wystêpowaæ. Na razie nie by³o ¿adnego kontaktu
ze strony Polskiego Radia.
Moje plany s¹ szerokie jak
oceany. Na razie muszê troszkê uspokoiæ g³owê i siê rozejrzeæ – powiedzia³.
– Nie by³em mêczony, ale
by³em dziubany niepotrzebnie. Jedna pani prezes usi³owa³a mnie wyp³oszyæ groŸb¹
wywalenia mnie z radia, poniewa¿ wyst¹pi³em w reklamie. Potem by³a kolejna afera,
to ju¿ nawet po nazwisku mogê powiedzieæ, z prezesem
Jackiem Sobal¹, który te¿ zacz¹³ od straszenia mnie, a potem bezczelnie mnie ok³ama³.

Sobala mia³ straszyæ Manna
wyrzuceniem z radia za u¿ycie sformu³owania, które mu
siê nie podoba³o. Chodzi³o o
s³owa: "Gdyby wtedy, na pocz¹tku lat 90., ktoœ mi powiedzia³, ¿e wdepniemy w tak¹
Polskê, jak¹ mamy obecnie,
nie uwierzy³bym”.
Prezenter powiedzia³, ¿e
byæ mo¿e kiedyœ jeszcze wróci
przed mikrofon, jeœli za¿ycz¹
sobie tego s³uchacze.
Jego syn Marcin Mann zapowiedzia³, ¿e ojciec za³o¿y
autorski kana³ na YouTube.
– Na wszystkich tych kana³ach planujemy streamingi,
wideoczaty i inne formy bezpoœredniego kontaktu – uchyli³ r¹bka tajemnicy. TK
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Korespondencje

Nowy Koœció³ ¿eni
homoseksualistów
Czy w Polsce bêdzie mo¿na zawieraæ jednop³ciowe zwi¹zki
ma³¿eñskie przed o³tarzem?
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji zarejestrowa³o w marcu Reformowany Koœció³ Katolicki.
„Jesteœmy
wspólnot¹
ochrzczonych mê¿czyzn i kobiet, œwieckich i duchownych.
Zjednoczeni wezwaniem Ducha Œwiêtego, tworzymy rodzinê wierz¹cych, aby g³osiæ Dobr¹ Nowinê o zbawieniu, sprawiedliwoœci i pojednaniu; aby
nieœæ Chrystusa jako przyjaciela, brata, ucieczkê i wytchnienie oraz aby przez modlitwê,
studium s³owa Bo¿ego, s³u¿bê
bliŸnim oraz celebrowanie liturgii i sakramentów czyniæ nasze ¿ycie podobnym do ¿ycia
naszego Pana Jezusa Chrystusa” – napisano w statucie nowego zwi¹zku wyznaniowego.

Ks. Tomasz Puchalski, g³ówny prezbiter Koœcio³a, podkreœla ¿e ¿ycie i duszpasterstwo
nowego wyznania skupia siê
obecnie wokó³ wspólnot w Poznaniu, Warszawie, Krakowie,
Zielonej Górze, Wroc³awiu i
Grudzi¹dzu.
– W miarê potrzeb pos³ugujemy równie¿ w innych miastach. Cz³onkowie wspólnot
oraz ka¿da osoba poszukuj¹ca
wsparcia mo¿e liczyæ na pomoc
w zakresie kierownictwa duchowego oraz w przygotowaniu
i sprawowaniu sakramentów.
Pragniemy wspieraæ siê te¿ w
ka¿dej innej sferze codziennego ¿ycia. Wierzymy, ¿e Koœció³
to nie tylko „niedzielny obowi¹zek chrzeœcijan” ale realna
wspólnota relacji. Choæ nie
zgadzamy siê z Koœcio³em
rzymskokatolickim w kwestii
prymatu papieskiego to szanu-

jemy papie¿y jako Biskupów
Rzymu oraz zwierzchnika Koœcio³a rzymskokatolickiego –
wyjaœnia.
Co do ma³¿eñstw homoseksualistów dodaje:
– Jeœli jako ludzie jesteœmy
stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga, to jesteœmy tak jak
on osobami. Istnieje wiêc jedna
ludzkoœæ, która sk³ada siê z
wielu osób, które s¹ sobie równe, tak jak osoby w Trójcy Œwiêtej. Nie mo¿emy nikogo dyskryminowaæ, bo ma inn¹ to¿samoœæ.
Resort spraw wewnêtrznych
ju¿ zareagowa³ na te wypowiedzi komunikatem: "zwi¹zki
ma³¿eñskie zawarte w Reformowanym Koœciele Katolickim
nie wywo³uj¹ ¿adnych skutków
cywilno-prawnych. Nie mo¿na
ich uznaæ za œlub cywilny na
gruncie polskiego prawa – nie
ma ustawy, a tak¿e umowy
miêdzy Rz¹dem RP a Reformowanym Koœcio³em Katolickim, która by na to pozwala³a". TK

Odpornoœæ z natury
Wiosna jest jednym z najtrudniejszych okresów dla naszego
organizmu. Wirusy i bakterie
atakuj¹ niezale¿nie od p³ci,
wieku i samopoczucia. Istnieje
jednak mikstura, która wzmocni nasz¹ odpornoœæ.
Starannie dobrana kompozycja pochodzi ze wschodnich
krañców Polski i popularna by³a ju¿ na pocz¹tku XX wieku.
Jej dobroczynny wp³yw na organizm, przetestowany by³
równie¿ przez lekarzy akademickich. Jeœli zaczyna siê gorsze samopoczucie, ³amanie w
koœciach, boli gard³o i pacjent
czuje, ¿e zaczyna siê rozwijaæ
choroba, to rozwi¹zaniem mo¿e byæ sporz¹dzenia napoju.
Pije siê go wieczorem tu¿
przed pójœciem do ³ó¿ka. Wczeœniej warto przygotowaæ zapa-

sow¹ pi¿amê, poniewa¿ w nocy
czêsto wystêpuj¹ poty, wraz
z którymi nastêpuje usuwanie
toksyn.
Do przyrz¹dzenia mikstury
potrzeba: 3-4 z¹bki czosnku, ³y¿eczkê mas³a, ³y¿kê miodu
oraz kubek mleka.
Nale¿y wycisn¹æ czosnek,
który jest naturalnym antybiotykiem i odstawiæ na kilka minut, aby wzmocni³o siê dzia³anie allicyny. Do gor¹cego mleka (ale nie wrz¹cego) dodajemy czosnek, mas³o i miód. Staramy siê wypiæ to duszkiem,
najlepiej le¿¹c ju¿ w ³ó¿ku. Mimo narastaj¹cego ciep³a, nale¿y byæ nakrytym po same uszy
a¿ do rana. Jeœli choroba jest
zaawansowana, to warto zostaæ w ³ó¿ku i kuracjê powtórzyæ zaraz po œniadaniu. (am)

Jezuici o autoerotyce
Okres Wielkiego Postu kojarzy
siê najczêœciej z rekolekcjami.
To rodzaj katechizacji narodu
ustami duchownych mieni¹cych siê autorytetami w dziedzinie moralnoœci religijnej.
„Chocia¿ przyjemnoœæ seksualna nie jest z tamtego œwiata, to jednak mo¿e siê po³¹czyæ
z pragnieniem nieskoñczonoœci i zupe³nej wolnoœci. W gruncie rzeczy jest to najg³êbsza têsknota, która mo¿e siê wyra¿aæ
równie¿ w tak nieudolny sposób – jako niezgoda na faktyczne oblicze œwiata”.
Konia z rzêdem temu, kto
zgadnie, o co tu w ogóle chodzi? OdpowiedŸ mo¿e byæ zaskoczeniem. O masturbacjê,
temat jak¿e istotny dla Polaków w ostatnim czasie. Poruszany by³ m.in. w trakcie obrad
parlamentu, spierali siê o ni¹
samorz¹dowcy, gremia odpowiedzialne za kszta³cenie m³odzie¿y i studentów, wreszcie
popularni dziennikarze i komentatorzy od polityki.
Od ojców Jezuitów, g³osz¹cych S³owo Bo¿e, dowiadujemy
siê, ¿e Chrystus równie¿ prze¿ywa³ w³asn¹ seksualnoœæ. I
choæ nie wiadomo do koñca, w
jaki sposób to robi³, to niemal
od razu nasuwa siê kluczowe
pytanie: czy uduchowiaæ ludz-

k¹ seksualnoœæ, czy nie uduchowiaæ?
Jezuici odprawiaj¹cy rekolekcje dali w tym roku prost¹
receptê: „jeœli zainwestujesz w
duchowoœæ, spêdzisz wiele czasu na modlitwie i umartwisz
cia³o, seksualnoœæ, która dot¹d
stanowi³a zawadê, nie bêdzie ci
ju¿ przeszkadzaæ w duchowym
rozwoju”. Zatem – jak przekonuj¹ – „masturbacja to sprawa
z³o¿ona, a kultura masowa promuje autoerotyzm jako naturalne zachowanie, którym nie
nale¿y siê w ogóle przejmowaæ.
Takie przekonanie opiera siê
na redukcji seksualnoœci do
wymiaru biologicznego.”
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
wierny masturbuj¹cy siê nie
ma w zwi¹zku z tym wiêkszych
szans na zbawienie. Nic bardziej mylnego. Oto bowiem
bracia jezuici wprowadzaj¹ nowe rozumienie tej aktywnoœci
seksualnej wskazuj¹c, ¿e przewlek³a masturbacja niewiele
ró¿ni siê od innych form ludzkich uzale¿nieñ i nic w niej nadzwyczajnego. Z tego powodu
Koœció³ wypowiada siê obecnie
z du¿ym zrozumieniem i mi³osierdziem w kwestii moralnej
oceny autoerotyzmu. Ma³o tego, masturbacja jest – zdaniem
jezuickich rekolekcjonistów –
najbardziej atrakcyjna dla tych,

którym brakuje radosnych wiêzi z Bogiem i z samym sob¹.
Dlatego – jak sugeruj¹ – trzeba
prze³amaæ bariery i spojrzeæ
na seksualnoœæ jako na czêœæ
stwórczej energii, któr¹ podzieli³ siê z nami Bóg i dziêkowaæ
mu, ¿e obdarzy³ nas tak¹ moc¹.
Rekolekcjoniœci nie zalecaj¹
wcale biegania do spowiedzi po
ka¿dej masturbacji, pod warunkiem jednak, ¿e wyp³ywa
ona z trwa³ego nawyku, bo taka
praktyka mo¿e jedynie spotêgowaæ problem. Zakonnicy
zgadzaj¹ siê, ¿e z pogl¹dem, ¿e
masturbacja w póŸniejszym
wieku mo¿e byæ ostatni¹ desk¹
ratunku w zachowaniu wiary
we w³asne piêkno cielesne, lecz
przestrzegaj¹ przed zgubnym
na³ogiem.
Co zatem robiæ? Po prostu,
trzeba siê pomodliæ. Lecz
ostrzegaj¹: „modlitwa równie¿
nie mo¿e byæ form¹ ucieczki
przed w³asn¹ seksualnoœci¹”.
Jej Ÿród³em i celem powinno
byæ bowiem rozpoznanie i zaakceptowanie p³ciowoœci jako
daru. W procesie uzdrawiania z
masturbacji
najw³aœciwsz¹
modlitw¹, jak¹ mo¿na zanosiæ
do Boga, jest proœba o wewnêtrzne uzdrowienie, cierpliwe znoszenie upadków i niezra¿anie siê niepowodzeniami. TK
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Sport
Zmarli Stefan Floreñski
i Piotr Jegor
Smutne wieœci nap³ynê³y z Górnika Zabrze. Zmar³o dwóch pi³karzy,
zwi¹zanych w przesz³oœci z tym
klubem.
W wieku 87 lat odesz³a jedna z
legend zabrzañskiego klubu – Stefan Floreñski. Popularny „Florek”
urodzi³ siê w Soœnicy 17 grudnia
1933 roku. By³ wychowankiem Soœnicy Gliwice, w wieku 23 lat przeniós³ siê do Górnika Zabrze i tutaj
rozwin¹³ siê jego talent. Ju¿ rok
póŸniej zdoby³ z zespo³em mistrzostwo Polski, zagra³ w reprezentacji w legendarnym meczu ze
Zwi¹zkiem Radzieckim na Stadionie Œl¹skim, wyst¹pi³ w pierwszym meczu na otwarcie Nou
Camp.
Na oficjalnej stronie Górnika
Zabrze tak o nim napisano: „W
Górniku gra³ piêtnaœcie lat, wywalczy³ na boisku dziewiêæ(!) tytu³ów mistrza Polski, co jest rekordem wszech czasów w polskim
futbolu. Na ligowym podium stawa³ piêtnaœcie razy. Piêæ razy zdoby³ Puchar Polski.
W 1961 roku gra³ w pierwszym
meczu zabrzan w Pucharze Mistrzów z Tottenhamem, a dziewiêæ lat póŸniej w finale Pucharu
Zdobywców Pucharów z Manchesterem City. Wyst¹pi³ w 258 spotkaniach ligowych, w sumie barw
Górnika broni³ w 330 meczach, co
daje mu czwarte miejsce na liœcie
wszech czasów. Jedenaœcie lat by³
powo³ywany do reprezentacji Polski. Dziœ jest uznawany za pierwszego polskiego defensora, który
zacz¹³ stosowaæ wœlizgi. Gra³ na
œrodku i boku defensywy, tworz¹c
przez lata wspólnie ze Stanis³awem Oœliz³o najlepsz¹ parê defensorów w historii polskiego futbolu.
Na jego 80. urodzinach by³ jednym
z honorowych goœci. Wtedy te¿ goœciliœmy go na stadionie, gdzie zosta³ entuzjastycznie powitany
przez naszych kibiców. Wtedy te¿
ostatni raz odwiedzi³ „star¹” szatniê, w której usiad³ w miejscu, któ-

re zajmowa³ przez 15 lat. Wspomina³ wtedy i wskazywa³ palcem „tutaj siedzia³ Ernest, tu Jankowski,
tutaj Kowol, tu ja...”.
Günter Stefan Florenski od wielu lat mieszka³ z rodzin¹ w Hamm
ko³o Dortmundu. Na uroczystoœci
pogrzebowe pojecha³a delegacja
Górnika Zabrze, na czele której
stanêli przyjaciele zmar³ego – Stanis³aw Oœliz³o wraz z ¿on¹ Helen¹,
Jan Kowalski i Jan Banaœ. By³
rzecz jasna tak¿e Zygfryd Szo³tysik, który mieszka niedaleko. Wielkiego pi³karza ¿egnali równie¿
mieszkaj¹cy w Niemczech kibice.
Uroczyœcie po¿egnano tak¿e
Piotra Jegora, by³ego zawodnika
zabrzañskiego Górnika. Zmar³ w
wieku 51 lat. By³ wychowankiem
Górniku Knurów, a zawodnikiem
Górnika od 1988 roku. Gra³ na
obronie. W barwach zabrzañskiego klubu rozegra³ 211 spotkañ,
zdoby³ 19 bramek.
W pamiêci kibiców zapisa³ siê
bram¹ zdobyt¹ w meczu z Realem
Madryt. Mia³ wówczas 20 lat. To
by³o spotkanie 1/8 fina³u Pucharu
Europy (1988/89). Górnikowi, po
pora¿ce 0:1 w pierwszym meczu
na Stadionie Œl¹skim, nie dawano
w Hiszpanii wiêkszych szans. a
tymczasem by³ bliski sprawienia
ogromnej sensacji. W 42 minucie
przy stanie 1:1, Jegor fantastycznym strza³em z oko³o 30 metrów
strzeli³ bramkê. Górnik prowadzi³
2:1 i by³ bliski wyeliminowania
„Królewskich”! Jednak ostatecznie zabrzanie przegrali 2:3, trac¹c
dwa gole w ostatnim kwadransie
meczu.
Po pamiêtnym meczu z Realem
pyta³ o niego Leo Beenhakker, ówczesny trener Realu... W 1995 roku
wyjecha³ do Hapoelu Hajfa, potem
gra³ jeszcze w Stali Mielec, Odrze
Wodzis³aw, a karierê zakoñczy³ w
2003 roku. Zagra³ w 20 meczach
reprezentacji Polski, zdoby³ jedn¹
bramkê.

Józef Korczyk

Hajto: Po¿yczy³ i...

Polskie media obieg³a informacja o tym, i¿ by³y reprezentacyjny
pi³karz Tomasz Hajto po¿yczy³ od
Rafa³a Koœca 200 tysiêcy z³otych.
Kosiec jeszcze kilka lat temu by³
pi³karzem Polonii Warszawa. Jego
karierê przerwa³ powa¿ny wypadek – 2016 roku, zbiegaj¹c do samochodu po torbê ze sprzêtem
pi³karskim, potkn¹³ siê na schodach. W szpitalu spêdzi³ miesi¹c.
Na nowo uczy³ siê chodziæ, ale wyjecha³ ze szpitala jeszcze na wózku inwalidzkim. Postêpy przychodzi³y wolno, raz do sprawnoœci
wraca³a prawa strona cia³a, innym razem lewa. Obecnie chocia¿
nie jest przykuty do wózka i chodzi
samodzielnie, to do pe³ni zdrowia
wci¹¿ mu daleko. Ma sparali¿owa-

ne miêœnie od klatki piersiowej w
dó³ i nie czuje bólu ani temperatury... Pieni¹dze, które po¿yczy³ Hajcie odk³ada³ na operacjê. Do dziœ
jednak, mimo up³ywu terminu
sp³aty, nie otrzyma³ zwrotu pieniêdzy od Hajty. Po prawie dwóch
miesi¹cach Rafa³ Kosiec poinformowa³ media, ¿e Tomasz Hajto
podpisa³ weksel, zobowi¹zuj¹cy go
do sp³aty d³ugu do koñca 2021 roku. (kor)

Gest Błaszczykowskiego
Fundacja 108-krotnego reprezentanta Polski Jakuba B³aszczykowskiego „Ludzki Gest”
przeka¿e 400 tysiêcy z³otych
na walkê z koronawirusem.

Futbol w dobie
pandemii
Prezesi klubów pi³karskich
zastanawiaj¹ siê, czy przetrwaj¹
Epidemia koronawirusa spowoduje ogromne straty w finansach pañstw i pewnie w
naszych portfelach. Powa¿ne
problemy gro¿¹ wszystkim,
którzy zwi¹zani s¹ ze sportem
– zarówno w wymiarze ogólnoœwiatowym, jak i jednostkowym. Nie bêd¹ od nich wolne
kluby pi³karskie – wielu dzia³aczy ju¿ teraz mówi o przypuszczalnym bankructwie.
Jak wiadomo, kluby zarabiaj¹
na biletach, umowach sponsorskich i transmisjach telewizyjnych. A kiedy ich nie ma,
kasa œwieci pustkami.

Chaos i protesty
12 marca Polski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej wyda³ komunikat, w którym poinformowa³ o
kontynuowaniu rozgrywek
PKO Ekstraklasy, Fortuna I
Ligi i II ligi. Kilka dni póŸniej
rozgrywki zosta³y jednak zawieszone. W tym samym komunikacie PZPN poda³, ¿e jeœli dokoñczenie sezonu nie bêdzie mo¿liwe, zostan¹ uznane
tabele po ostatniej pe³nej kolejce.
Zapis ten wzbudzi³ spore
kontrowersje,
szczególnie
wœród klubów, które znajduj¹
siê obecnie w strefie spadkowej. Prezesi kilku klubów wydali oœwiadczenia zawieraj¹ce
protest. PZPN chce zakoñczyæ sezon najpóŸniej do koñca czerwca 2020 roku. Bêdzie
to mo¿liwe ze wzglêdu na
prze³o¿enie mistrzostw Europy. Jednak czy ju¿ wówczas
zniknie zagro¿enie zwi¹zane z
koronawirusem?
– Je¿eli nie uda siê dograæ
tego sezonu do koñca, to dla
wiêkszoœci mo¿e byæ to powód
z³o¿enia wniosków o og³oszenie upad³oœci – stwierdzi³ Dariusz Mioduski, prezes Legii
Warszawa.

Czy przetrwaj¹?
– Wszyscy ucierpi¹ na kryzysie. Wa¿ne, aby kluby nie
upad³y. Wiêkszoœæ przedsiêbiorców, w tym kluby sportowe, zastanawia siê, czy przetrwa. Jeœli ktoœ myœli, ¿e
przejdziemy przez ten trudny
okres such¹ nog¹, to jest w
b³êdzie. Wszyscy ucierpi¹, te-

raz walczymy tylko o to, by
zminimalizowaæ straty – doda³
Marcin Animucki, prezes
spó³ki Ekstraklasa, która dziêki kontraktom telewizyjnym
mia³a zarobiæ za dwa sezony
prawie 500 mln z³otych.
Wszystko jednak wskazuje na
to, ¿e tych pieniêdzy nie bêdzie, bo stacje telewizyjne i
sponsorzy nie bêd¹ p³aciæ za
coœ, czego nie ma. Najtrudniejsza jest sytuacja w klubach, które mia³y problemy finansowe. A jest ich niema³o,
m.in. Wis³a Kraków, Lechia
Gdañsk, Korona Kielce, czy
Arka Gdynia.
W lepszej sytuacji s¹ kluby,
które mog¹ liczyæ na pomoc
samorz¹dów, ale przecie¿ i ta
jest niepewna, zwa¿ywszy na
okrojone w wiêkszoœci bud¿ety oraz kwoty, które miasta i
gminy musz¹ dodatkowo wy³o¿yæ na koszty zwi¹zane ratowaniem zdrowia i ¿ycia mieszkañców.
Z³udzeñ co to kryzysowej
sytuacji nie pozostawia wypowiedŸ prezesa Lecha Poznañ,
Karola Klimczaka.
– Futbol jest jak turystyka,
jak bran¿a eventowa, jak gastronomia. My po prostu zostaliœmy z dnia na dzieñ pozbawieni dochodu. Wszystko
stanê³o. Nie mówiê tego jako
prezes klubu pi³karskiego,
który walczy o jakieœ swoje
sportowe cele. One teraz zesz³y na dalszy plan. Mówiê o
tej szansie jako prezes przedsiêbiorstwa, które zosta³o z
dnia na dzieñ pozbawione dochodu. Mówiê to jako cz³owiek, który zatrudnia w ró¿nej
formie 250 osób Myœlê, ¿e kluby dadz¹ radê przetrwaæ kilka
miesiêcy obecnej sytuacji. Ale
d³u¿ej chyba nie. ¯aden klub
nie ma na koncie wielkiej gotówki, czekaj¹cej na wydanie.
Tak ta bran¿a funkcjonuje: pi³ka ligowa to czekanie na transze od TV i sponsorów. A jak
siê maj¹ nasi sponsorzy? Nie
ma zak³adów bukmacherskich, nie ma transportu, logistyki...

Nisze kontrakty
Do rozwi¹zania pozostaje
tak¿e kwestia renegocjacji
kontraktów zawodników. A¿ 88

zawodnikom ekstraklasy koñcz¹ siê kontrakty i nie wiadomo, czy zostan¹ one przed³u¿one oraz na jakich zasadach.
Uwa¿a siê, ¿e pi³karzy czekaj¹
chudsze czasy.
– Czarny scenariusz, jakim
jest niedokoñczenie rozgrywek, zmusi kluby do ³atania
bud¿etu tegorocznego i przygotowania bud¿etu na kolejny
sezon, który na pewno bêdzie
obni¿ony – stwierdzi³ Marek
KoŸmiñski, wiceprezes PZPN.
– Z pustego i Salomon nie naleje. Realia s¹ takie, ¿e je¿eli
system finansowy zatka siê na
samej górze, telewizje nie bêd¹ p³aciæ, sponsorzy nie bêd¹
p³aciæ, to kluby nie bêd¹ mia³y
pieniêdzy. Mam nadziejê, ¿e
pi³karze s¹ gotowi do pójœcia
na ustêpstwa. Ich pieni¹dze
nie bior¹ siê znik¹d.
Mówi siê, ¿e przy krótszej
przerwie nast¹pi obni¿ka zarobków pi³karzy o ok. 20 proc.,
jednak przy d³u¿szej – nawet o
po³owê, przy za³o¿eniu ¿e kluby nie zbankrutuj¹.
Niektórzy pi³karze ju decyduj¹ siê na obni¿enie kontraktu, ale jeszcze nie w Polsce.
Bramkarz Unionu Berlin Rafa³ Gikiewicz jako jeden z
pierwszych zrezygnowa³ z
czêœci zarobków, aby pomóc
klubowi, ponadto jako pierwsi
w Niemczech na obni¿kê pensji zdecydowali siê zawodnicy
Borussii Mönchengladbach.

PZPN nie pomo¿e
ekstraklasie
– Jeœli ktoœ myœli, ¿e PZPN
da klubom pieni¹dze na pensje dla pi³karzy, na pensje dla
obcokrajowców, to nie. To tak
nie dzia³a. To nie jest myœlenie strategiczne – stwierdzi³
Zbigniew Boniek, odpowiadajac dzia³aczom klubowym, w
tym prezesowi Cracovii, Januszowi Filipiakowi. Ten w rozmowie z portalem Sportowe
Fakty powiedzia³, i¿ skoro
PZPN ma bardzo du¿o pieniêdzy, powinien pomóc klubom.
– Pracujemy nad strategicznym planem dotycz¹cym
wsparcia ca³ej polskiej pi³ki
na wypadek, gdyby sezonu nie
uda³o siê dokoñczyæ – wyjaœni³
Boniek. – PZPN to jest ca³a
pi³ka, a 98 procent klubów w
Polsce to kluby amatorskie.
S¹ kluby pierwszej, drugiej i
trzeciej ligi. Musimy myœleæ
koncepcyjnie i przygotowaæ
strategiê pomocy, pakiet dla
ca³ej pi³ki.
Kilka dni temu pojawi³a siê
nieoficjalna informacja, ¿e Ministerstwo Sportu przygotowuje ustawê, która ma wesprzeæ bran¿ê sportow¹. Chodzi m.in. o pomoc finansow¹.

Józef Korczyk
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Mieszkam w Niemczech. Czy
mogê sam przeprowadziæ renowacjê wynajmowanego mieszkania,
czy te¿ muszê zleciæ wykonanie takich prac odpowiedniej firmie?
W œwietle orzeczenie S¹du Najwy¿szego (Bundesgerichtshof) wynajmuj¹cy musi mieæ mo¿liwoœæ
przeprowadzenia odpowiedniego remontu we w³asnym zakresie, nawet
jeœli w umowie najmu znajduje siê
odpowiednia klauzula, zobowi¹zuj¹ca go do zlecenia takich prac odpowiedniej fachowej firmie (sygnatura
akt: VII ZR 294/09).

? Mieszkam w Niemczech.
Wspólnie z mê¿em wziêliœmy kredyt na kupno domu, który mia³ byæ
i jest wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ mojego
mê¿a i w gruncie rzeczy tylko on
mia³ interes w kupnie tego domu.
Teraz ¿yjemy w separacji i bank
¿¹da te¿ i ode mnie sp³aty zaci¹gniêtego kredytu. Czy muszê go
sp³acaæ, skoro z tym domem nie
mam nic wspólnego?
Generalnie obowi¹zuje regu³a, ¿e
o ile obydwoje ma³¿onkowie wspólnie zaci¹gnêli kredyt, to musza go
te¿ wspólnie sp³acaæ. Wyj¹tkiem jest

sytuacja, gdy tylko jedno z ma³¿onków ma rzeczywisty interes w kupnie domu i wziêciu nañ kredytu. W
takim przypadku tylko ma³¿onek maj¹cy wy³¹czny interes w kupnie domu powinien samodzielnie sp³aciæ
zaci¹gniêty kredyt (Wy¿szy S¹d Kraju Zwi¹zkowego Brandenburgia; sygnatura akt: 10 WF 15/15). W razie
separacji ma³¿onek maj¹cy wy³¹czne
korzyœci z nieruchomoœci nie mo¿e
te¿ ¿¹daæ odpowiedniego wyrównania finansowego (Ausgleich).

? Jestem najemc¹ mieszkania
w Niemczech. Czy, a jeœli tak to jak
czêsto, wynajmuj¹cy mo¿e kontrolowaæ moje mieszkanie?
Generalnie nie ma wprost przepisów ustawowych przyznaj¹cych wynajmuj¹cemu takie prawo. Orzecznictwo oraz literatura prawnicza
uznaj¹ jednak istnienie takiego
uprawnienia. S¹d rejonowy w Monachium orzek³ na przyk³ad, ¿e wynajmuj¹cy mo¿e kontrolowaæ mieszkanie co 5 lat, ale o kontroli tej powinien odpowiednio wczeœniej poinformowaæ najemcê (s¹d rejonowy w
Monachium; sygnatura akt: 461 C
19626/15). W uzasadnieniu s¹d wywiód³, i¿ wynajmuj¹cy nie mo¿e byæ
trwale pozbawiony kontroli stanu

swojej nieruchomoœci a w terminie
5-letnim najemca jest zobowi¹zywany umownie lub zwyczajowo do dokonywania napraw maj¹cych na celu
zachowanie mieszkania w odpowiednim stanie (tzw. Schönheitsreparaturen), wobec czego wynajmuj¹cy ma
te¿ prawo dokonywania kontroli realizowania tego obowi¹zku.

? Od paru lat przebywam
w Niemczech. W Polsce za³o¿ono
przeciwko mnie sprawê o uchylanie siê od p³acenia alimentów. Co
mi grozi w przypadku skazania?

W myœl art. 209. § 1 polskiego kodeksu karnego „kto uporczywie
uchyla siê od wykonania ci¹¿¹cego
na nim z mocy ustawy lub orzeczenia
s¹dowego obowi¹zku opieki przez
nie³o¿enie na utrzymanie osoby najbli¿szej lub innej osoby i przez to nara¿a j¹ na niemo¿noœæ zaspokojenia
podstawowych potrzeb ¿yciowych, –
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.”

mgr prawa Artur Balon

ArturBalon@samo-zycie.com
Tel.: 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie
Zadatek a zaliczka
? Chcemy kupiæ z narzeczon¹
mieszkanie. Sprzedaj¹cy nalega, ¿ebyœmy zap³acili mu zadatek, a nie
zaliczkê. Czym to siê ró¿ni?

Rys. Edward Tomenko

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.

Zaliczka to jakby przedp³ata, czyli
czêœæ ceny ca³kowitej, jaka ma byæ
uiszczona w zamian za nabycie okreœlonego towaru lub us³ugi, zaliczana
na poczet zap³aty tej¿e ceny ca³kowitej, gdy strony definitywnie zawr¹
umowê, lub te¿ zwracana wp³acaj¹cemu, jeœli do tego nie dojdzie.
Z kolei zadatek to zastrze¿enie
umowne (maj¹ce w pewnym stopniu
charakter odszkodowawczy) opisane
w art. 394 Kodeksu cywilnego, które
nie sprowadza siê do zwyk³ego zaliczenia danej sumy na poczet ceny lub
do jej zwrotu – zaliczenie lub zwrot
zale¿y od tego, czy dosz³o do zawarcia
umowy, a jeœli nie, to dlaczego? Wedle
§ 1 ww. przepisu, „w braku odmiennego zastrze¿enia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu
umowy ma to znaczenie, ¿e w razie
niewykonania umowy przez jedn¹ ze
stron druga strona mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ, a je¿eli sama go da³a, mo¿e
¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej”.
Zgodnie z § 2 ww. przepisu, „w razie

wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet œwiadczenia strony,
która go da³a; je¿eli zaliczenie nie jest
mo¿liwe, zadatek ulega zwrotowi”. Na
podstawie art. 394 § 3 k.c., „w razie
rozwi¹zania umowy zadatek powinien
byæ zwrócony, a obowi¹zek zap³aty
sumy dwukrotnie wy¿szej odpada. To
samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nast¹pi³o wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie
strony”.

Zrzeczenie się spadku
to nie odrzucenie
? W s¹dzie toczy siê postêpowanie o nabycie spadku po zmar³ym
dwa lata temu bezdzietnym bracie
(kawalerze). Zosta³am wezwana na
rozprawê jako jeden ze spadkobierców, ale chcê oœwiadczyæ w s¹dzie,
¿e nic po nim nie chcê i zrzekam siê
spadku. Czy to wystarczy, ¿eby nic
nie musieæ ju¿ robiæ w sprawie s¹dowej?
Jako uczestniczka postêpowania
nie ma Pani obowi¹zków procesowych, chyba ¿e na³o¿y je na Pani¹ s¹d.
Zatem najprawdopodobniej nie bêdzie
musia³a siê Pani póŸniej anga¿owaæ,
natomiast wyjaœnienia wymaga kwe-

stia „zrzeczenia siê spadku”. Zrzec
spadku mo¿na siê wy³¹cznie przez zawarcie (koniecznie w formie aktu notarialnego) umowy z przysz³ym spadkodawc¹.
Odnoœnie zatem do oœwiadczenia,
które zamierza Pani z³o¿yæ przed s¹dem, to z pewnoœci¹ chodzi o odrzucenie spadku (a nie zrzeczenie siê go)
po bracie. Zgodnie z treœci¹ art. 1015 §
1 Kodeksu cywilnego, „oœwiadczenie
o przyjêciu lub o odrzuceniu spadku
mo¿e byæ z³o¿one w ci¹gu szeœciu
miesiêcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedzia³ siê o tytule swego
powo³ania”, zaœ brak oœwiadczenia
spadkobiercy w terminie okreœlonym
w § 1 jest jednoznaczny z przyjêciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 k.c.).
Jeœliby sta³o siê tak, ¿e Pani oœwiadczenie o odrzuceniu spadku jest spóŸnione, nie stoi to na przeszkodzie zbyciu nabytego spadku, tyle ¿e bêdzie to
mia³o miejsce poza tocz¹cym siê postêpowaniem s¹dowym (zgodnie z
treœci¹ art. 1051 k.c., „spadkobierca,
który spadek przyj¹³, mo¿e spadek ten
zbyæ w ca³oœci lub w czêœci. To samo
dotyczy zbycia udzia³u spadkowego”).

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 2, 4/2020
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Ulgi podatkowe, kredyty
i wsparcie dla wszystkich firm
Aby pomóc przedsiêbiorstwom w
pandemii korony w poprawie ich
p³ynnoœci finansowej, otrzymuj¹
one pomoc podatkow¹. Federalne
Ministerstwo Finansów uzgodni³o
pismo z najwy¿szymi landowymi
w³adzami finansowymi, aby wesprzeæ dotkniêtych podatników
konkretnymi ulgami podatkowymi.
Odroczenie p³atnoœci podatku
(Stundung): Je¿eli przedsiêbiorstwa nie s¹ w stanie dokonaæ p³atnoœci podatkowych nale¿nych w
tym roku ze wzglêdu na skutki gospodarcze pandemii korony, p³atnoœci te nale¿y odroczyæ na wniosek o ograniczony okres czasu i
zasadniczo bez odsetek. Firmy
mog¹ z³o¿yæ wniosek do urzêdu
skarbowego do 31 grudnia 2020 r.
www.finanzamt.de – linki do
urz. podatkowych poszczególnych
landów

grafika: www.land.nrw

Aktualne liczby zakażeń i zgonów
Nasza redakcja korzysta z danych publikowanych przez RobertKoch-Institut (www.rki.de) – naczeln¹ instytucjê w Niemczech w
kwestii szczepieñ i epidemiologii, danych publikowanych przez zarz¹dy miast i powiatów oraz ze strony: www.worldometers.info/
coronavirus/ gdzie mo¿na znaleŸæ aktualne liczby infekcji (nowych
i sumy), zgonów i osób wyleczonych z ca³ego œwiata.

Tłumacz online
Jeœli ktoœ nie zna jêzyka angielskiego, to mo¿e skorzystaæ z automatycznego t³umaczenia stron internetowych: na stronie translate.google.com wybieramy jêzyk Ÿród³owy (English) i docelowy (Polish albo German) i – zamiast wpisaæ tekst do przet³umaczenia,
wklejamy powy¿szy adres strony (ca³y). W okienku z t³umaczeniem
te¿ pojawi siê ten sam adres, ale jako link. Klikaj¹c na niego otwieramy stronê w wersji przet³umaczonej automatycznie – czasem z
b³êdami, ale...
Do t³umaczenia niemieckich stron urzêdowych (adresy w materia³ach na tych stronach) polecamy serwis t³umaczenia niemieckiej firmy DeepL z Kolonii: www.deepl.com

Nie ma ¿adnych œcis³ych wymogów dotycz¹cych zatwierdzenia odroczenia (Stundung).
Przedsiêbiorstwa musz¹ wykazaæ, ¿e s¹ bezpoœrednio dotkniête
tym problemem. Nie musz¹ one
jednak przedstawiaæ szczegó³owych dowodów dotycz¹cych wartoœci poniesionych strat. Wspiera
to p³ynnoœæ finansow¹ podatników
poprzez odroczenie terminu p³atnoœci podatku. Œrodek ten dotyczy
podatku dochodowego od osób fizycznych (Einkommensteuer) i
prawnych (Körperschaftssteue)
oraz VAT (Umsatzsteuer).
Korekta p³atnoœci zaliczkowych (Anpaassung von Vorauszahlungen): Firmy, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na w³asny rachunek i freelancerzy
mog¹ równie¿ dostosowaæ wysokoœæ swoich zaliczek do podatku
dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych. To samo
dotyczy kwoty wyceny dla celów
zaliczek na podatek od towarów i
us³ug. Mog¹ z³o¿yæ wniosek w tej
sprawie w swoim urzêdzie skarbowym (Finanzamt). Gdy tylko sta-

LINKI do informacji o programach pomocy gospodarczej
www.foerderbank.de – Federalny Bank Wsparcia i Inwestycji
www.bmwi.de – Federalne Min. Gospodarki i Energii

Baden-Württemberg
www.l-bank.de, www.buergschaftsbank.de, finanzamt-bw.fv-bwl.de
Bayern
www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
Berlin
www.berlin-partner.de/infothek/coronavirus/
Brandenburg
mwae.brandenburg.de, www.wfbb.de
Hamburg
www.hamburg.de/coronavirus/wirtschaft/
www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
Hessen
www.wibank.de/wibank/corona
www.technologieland-hessen.de/news/Coronahilfen-fuer-Unternehmen-10-03-2020
Mecklenburg-Vorpommern – www.regierung-mv.de, www.steuerportal-mv.de

nie siê jasne, ¿e dochody podatników w bie¿¹cym roku bêd¹ prawdopodobnie ni¿sze ni¿ oczekiwano
przed pandemi¹ korony, zaliczki
na podatek zostan¹ szybko i ³atwo
zmniejszone. Dziêki temu poprawi siê sytuacja w zakresie p³ynnoœci.
Zawieszenie œrodków egzekucyjnych (Vollstreckungsmassnahmen): Egzekwowanie zaleg³ych zobowi¹zañ podatkowych
ma byæ umorzone do koñca roku.
Nale¿y zrezygnowaæ z dop³at za
opóŸnienia w p³atnoœciach, które
s¹ prawnie nale¿ne w tym okresie.
Dotyczy to zarówno podatku dochodowego (Einkommen-) i korporacyjnego (Körperschaftssteuer), jak i podatku VAT (Umsatzsteuer).
Kurzarbeitergeld: Przedsiêbiorstwa mog¹ ju¿ teraz ubiegaæ
siê o rekompensatê za skrócony
czas pracy (Kurzarbeitergeld –
KUG), je¿eli nieobecnoœæ dotyczy
co najmniej 10 proc. pracowników.
Przedsiêbiorstwa, których to dotyczy, mog¹ zleciæ Federalnej Agencji Pracy pokrycie kosztów wynagrodzenia i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Dotyczy to równie¿ pracowników tymczasowych
(Leiharbeit).
Szczegó³owe informacje na
stronie internetowej Federalnej
Agencji Pracy: www.arbeits
agentur.de/unternehmen/finan
ziell/kurzarbeitergeld-uebersichtkurzarbeitergeldformen
Ka¿dy, kto nagle nie ma dochodów w wyniku kryzysu spowodowanego koronawirusem, musi mimo wszystko byæ w stanie nadal
zarabiaæ na ¿ycie. W Niemczech
dostêpny jest w tym celu podstawowy system wspierania dochodów (Grundsicherung) – nie tylko dla pracowników, ale równie¿
dla osób pracuj¹cych na w³asny
rachunek. Aby szybko i niebiurokratycznie pomóc, urz¹d przez kilka miesiêcy nie bêdzie sprawdzaæ
stanu maj¹tkowego, lecz jedynie
dochody.

Miliardowy program pomocy:
U³atwiono zapewnienie p³ynnoœci
finansowej przedsiêbiorstwom,
osobom pracuj¹cym na w³asny rachunek i wolnym strzelcom.
W tym celu pañstwowa Grupa
Bankowa KfW (www.kfw.de) oferuje ró¿ne programy kredytowe
w nieograniczonych
iloœciach.
Zmniejsza to trudnoœci finansowe
nie z ich w³asnej winy, zw³aszcza
w przypadku ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw.
Zainteresowane przedsiêbiorstwa maj¹ dostêp do kredytów
KfW za poœrednictwem swojego
g³ównego banku. Tam te¿ w razie
potrzeby mog¹ skorzystaæ z instrumentu gwarancji.
Szczegó³owy przegl¹d programów: www.bundesfinanzminis
terium.de/Content/DE/Standard
artikel/Themen/Schlaglichter/
Corona-Schutzschild/2020-03-18Corona-Hilfsprogramme-fueralle.html
Zainteresowane firmy mog¹
ubiegaæ siê o odpowiedni¹ pomoc
za poœrednictwem swojego banku
(Hausbank) lub innego partnera
finansowego. Oprócz w³asnego
banku mog¹ to byæ banki komercyjne, kasy oszczêdnoœciowe, banki spó³dzielcze, banki bezpoœrednie, towarzystwa budowlane, zak³ady ubezpieczeñ lub poœrednicy
finansowi. Wa¿ne: Bezpoœrednie
zastosowanie do KfW nie jest mo¿liwe. Informacje s¹ dostêpne na
stronie internetowej KfW oraz we
wszystkich bankach i kasach
oszczêdnoœciowych. Infolinia KfW
kredytów komercyjnych 0800 539
9001.

źródło:
www.bundesfinanzministerium.de/
Content/DE/Standard
artikel/Themen/Schlaglichter/
Corona-Schutzschild/2020-03-13Milliarden-Schutzschild-fuerDeutschland.html

Niedersachsen
www.mw.niedersachsen.de/startseite/, www.nbank.de
Nordrhein-Westfalen
www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner
www.land.nrw/corona, www.buergschaftsbank.de
Rheinland-Pfalz
www.rlp.de/de/buergerportale/informationen-zum-coronavirus/
mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/
www.pfalz.ihk24.de/servicemarken/informationen-unternehmen-corona-4729208
Saarland
www.saarland.de/254042.htm, www.saarland.ihk.de/p/Coronavirus-17-15036.html
Sachsen – www.coronavirus.sachsen.de
Sachsen-Anhalt
www.ib-sachsen-anhalt.de/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen
Schleswig-Holstein
wtsh.de/coronavirus-informationen-und-unterstuetzung-fuer-unternehmen-in-schleswigholstein/
Thüringen
www.aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen
-fuer-Unternehmen, www.tmasgff.de/covid-19
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Warto wiedzieæ

¯ycie z koronawirusem

Prawo pracy a COVID-19
Wyp³ata wynagrodzenia (Entgeltfortzahlung) – W odniesieniu
do dalszego wyp³acania wynagrodzenia, pracodawca pozostaje zobowi¹zany do wyp³aty wynagrodzenia, jeœli pracownicy s¹ zdolni i
chêtni do pracy, ale nie mo¿e ich
zatrudniæ z przyczyn le¿¹cych w
jego sferze dzia³alnoœci (tzw. teoria ryzyka operacyjnego, § 615
Abs. 3 BGB). Obejmowa³oby to na
przyk³ad przypadki, w których
z powodu chorób COVID-19 wyst¹pi³yby znaczne braki kadrowe
lub problemy zaopatrzeniowe,
w wyniku których pracodawca
tymczasowo zaprzesta³by dzia³alnoœci gospodarczej. Pracownicy
zachowywaliby zatem prawo do
wynagrodzenia, nawet jeœli nie byliby w stanie pracowaæ.
Uwaga: Dla tych konstelacji, w
których ani pracodawca, ani pracownik nie s¹ odpowiedzialni za
utratê pracy, indywidualne lub
zbiorowe uk³ady pracy mog¹ stanowiæ inaczej.
Je¿eli pracownik jako strona
poszkodowana jest adresatem
urzêdowego œrodka, takiego jak
zakaz dzia³alnoœci lub kwarantanna, mo¿e on byæ uprawniony
do wynagrodzenia od swojego pracodawcy. Z punktu widzenia Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego (BGH) w takim przypadku mo¿e zaistnieæ tymczasowy powód
prewencji w osobie pracownika,
który zobowi¹zuje pracodawcê do
dalszego wyp³acania wynagrodzenia mimo ustania obowi¹zku wykonywania pracy (§ 616 BGB).
Czas trwania ci¹g³ej wyp³aty wynagrodzenia zale¿y od okoliczno-

œci danej sprawy (BGH, wyrok z
30.11.1978 r., III ZR 43/77 - maksymalnie przez 6 tygodni).
Praca w skróconym wymiarze
(Kurzarbeit) – Problemy z dostawami w zwi¹zku z koronawirusem
lub zamkniêciem zak³adów na polecenie urzêdów, których konsekwencj¹ jest ograniczenie lub
wstrzymanie produkcji, mog¹
skutkowaæ roszczeniami o odszkodowanie za skrócony czas pracy
dla pracowników dotkniêtych
utrat¹ pracy.
Przedsiêbiorstwa, które chc¹
ubiegaæ siê o rekompensatê z tytu³u skróconego czasu pracy
(Kurzarbeit), musz¹ wczeœniej
powiadomiæ o tym w³aœciw¹ agencjê pracy (Arbeitsagentur). Ta
sprawdza, czy w danym indywidualnym przypadku spe³nione s¹
warunki przyznania skróconego
czasu pracy. Rekompensata z tytu³u skróconych godzin pracy
mo¿e byæ przyznana na okres do
12 miesiêcy. Zasi³ek krótkoterminowy jest wyp³acany wed³ug tej
samej stawki co zasi³ek dla bezrobotnych i wynosi 67 lub 60 proc.
ró¿nicy miêdzy wynagrodzeniem
rycza³towym netto, które by³oby
wyp³acone, gdyby nie nast¹pi³a
utrata pracy, a wynagrodzeniem
rycza³towym netto od faktycznie
otrzymanego
wynagrodzenia.
Wiêcej informacji na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy: www.arbeitsagentur.de/news/
kurzarbeit-wegen-corona-virus
Je¿eli pracownik nie jest zdolny
do pracy z powodu zaka¿enia koronawirusem i w zwi¹zku z tym
nie mo¿e wykonywaæ swojej pracy,

to w przypadku choroby ma on
prawo do dalszego wynagrodzenia przez okres szeœciu tygodni
(§ 3 EFZG). Po tym okresie osoby
z ustawowym ubezpieczeniem
zdrowotnym maj¹ z regu³y prawo
do zasi³ku chorobowego.
Nie ma ustawowego prawa do
pracy w domu (home office).
Pracownicy mog¹ jednak uzgodniæ to ze swoim pracodawc¹. Opcja ta mo¿e równie¿ wynikaæ z
umowy zak³adowej lub uk³adu
zbiorowego pracy.
Jeœli opieka nad dzieckiem
jest wymagana w momencie zamkniêcia oœrodka opieki dziennej/szko³y, bior¹c pod uwagê wiek
dzieci, rodzice musz¹ najpierw do³o¿yæ wszelkich rozs¹dnych starañ, aby zapewniæ opiekê nad
dzieckiem w innym miejscu (np.
opieka nad dzieckiem przez innego rodzica). Jeœli nawet wtedy nie
mo¿na zapewniæ koniecznej opieki nad dzieckiem, pracownik powinien mieæ co do zasady prawo do
odmowy wyp³aty œwiadczeñ, poniewa¿ spe³nienie œwiadczenia
mo¿e byæ nieracjonalne (§ 275
Abs. 3 BGB). Oznacza to, ¿e w tych
przypadkach pracownik jest zwolniony z obowi¹zku œwiadczenia
us³ug; nie ma bezwzglêdnej koniecznoœci skorzystania z urlopu.
Je¿eli pracownik ma prawo do
odmowy wykonania œwiadczenia z
przyczyn osobistych z premedytacj¹, roszczenie o dalsz¹ wyp³atê
wynagrodzenia mo¿e istnieæ tylko
pod œcis³ymi warunkami. Mo¿e
ono wynikaæ z § 616 BGB przez
stosunkowo nieznaczny okres czasu i mo¿e zostaæ ograniczone lub

Koronawirus – pytania i odpowiedzi
Drogi zaka¿enia koronawirusem – G³ówn¹ drog¹ zaka¿enia
wydaje siê byæ infekcja kropelkowa. Przenoszenie to mo¿e nast¹piæ bezpoœrednio z cz³owieka na
cz³owieka, gdy kropelki zawieraj¹ce wirusa dotr¹ do b³on œluzowych
dróg oddechowych. Zasadniczo
nie mo¿na wykluczyæ przenoszenia infekcji wymazowej przez rêce, które maj¹ kontakt z b³onami
œluzowymi jamy ustnej lub nosa,
jak równie¿ ze spojówkami oczu.
Okres inkubacji – Obecnie
uwa¿a siê, ¿e 1–14 dni to czas potrzebny na pojawienie siê objawów po zaka¿eniu. Œrednio ten
tzw. okres inkubacji wynosi od 5 do
6 dni.
Unikanie zara¿enia – Podobnie jak w przypadku grypy i innych
chorób uk³adu oddechowego,
przestrzeganie zasad kaszlu i kichania (w ³okieæ albo do husteczki
jednorazowej), dobra higiena r¹k i
zachowanie odleg³oœci oko³o 1 do 2
metrów od chorego chroni¹ równie¿ przed przenoszeniem nowego koronawirusa. Nale¿y równie¿
unikaæ uœcisku d³oni. Osoby, które
maj¹ objawy chorób uk³adu odde-
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chowego, powinny pozostaæ w domu.
Grupy osób szczególnie czêsto dotkniête ciê¿kim przebiegiem choroby – Chocia¿ ciê¿kie
przebiegi choroby mog¹ wystêpowaæ równie¿ u osób zdrowych, to
nastêpuj¹ce grupy osób s¹ bardziej nara¿one na ciê¿kie przebiegi choroby
– osoby starsze (60 lat i starsze)
– osoby pal¹ce
Jak równie¿ osoby z nastêpuj¹cymi schorzeniami:
– serca (np. choroba wieñcowa)
– p³uc (np. astma, przewlek³e
zapalenie oskrzeli)
– przewlek³e choroby w¹troby
– cukrzyca
– rak
oraz osoby z os³abionym uk³adem odpornoœciowym (np. z powodu choroby zwi¹zanej z niedoborem odpornoœci lub poprzez
przyjmowanie leków os³abiaj¹cych uk³ad odpornoœciowy, takich
jak kortyzon – np. po transplantacji).
Terapia? – Nie wszystkie choroby po zaka¿eniu nowym koronawirusem s¹ ciê¿kie, a wiêkszoœæ

zg³oszonych przypadków w Chinach by³a ³agodna. Leczenie infekcji koncentruje siê na optymalnych œrodkach wspomagaj¹cych
w zale¿noœci od stopnia zaawansowania choroby. Specjalna terapia przeciwko nowemu wirusowi
koronnemu nie jest obecnie dostêpna.
Mam objawy choroby uk³adu
oddechowego. Czy zasiêgn¹æ
porady lekarza i umówiæ siê na
badanie, jeœli objawy s¹ ³agodne
(kaszel, kichanie, ból gard³a
itp.)?
Tak, jeœli:
– mia³eœ kontakt z pacjentem, u
którego w ci¹gu ostatnich dwóch
tygodni w laboratorium zdiagnozowano COVID-19,
– by³eœ w okolicy, w której wiele
zachorowañ na COVID-19 ju¿ wyst¹pi³o,
– jeœli cierpisz na chroniczn¹
chorobê uk³adu oddechowego albo gdy pogarszaj¹ siê objawy
(dusznoœæ, wysoka gor¹czka itp.).
– masz kontakt z osobami, które
w pracy s¹ w wysokim stopniu zagro¿one powa¿n¹ chorob¹ (np. w

nawet wykluczone na mocy umów
o pracê lub uk³adów zbiorowych
pracy.
Jeœli pracownik korzysta z urlopu, otrzymuje wynagrodzenie za
czas urlopu. W tej sytuacji pomocne mo¿e byæ nawi¹zanie wczeœniejszej rozmowy z pracodawc¹.
Koledzy w biurze kaszl¹? Nie
ma jednak ogólnego prawa pracownika do nieobecnoœci w pracy w przypadku pojawienia siê
choroby, takiej jak COVID-19.
Dla skorzystania z prawa do odmowy wykonywania pracy konieczne by³oby, aby jej wykonywanie by³o nieuzasadnione (§ 275 ust.
3 BGB). Nieakceptowalnoœæ jest
podawana na przyk³ad wtedy, gdy
praca stanowi znaczne obiektywne zagro¿enie dla danej osoby lub
przynajmniej powa¿ne obiektywnie uzasadnione podejrzenie zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia.
Sam kaszel kolegów bez dalszych
obiektywnie uzasadnionych podejrzeñ lub oznak zagro¿enia prawdopodobnie nie wystarczy do tego.
Pracodawca ma obowi¹zek
dbaæ o to, by pracownik, który
obiektywnie jest niezdolny do
pracy, pozosta³ z dala od pracy.
Jeœli taki pracownik zostanie odes³any przez pracodawcê do domu,
ma on prawo do dalszego wynagrodzenia w przypadku choroby.
Pracodawca, który jako œrodek czysto zapobiegawczy wysy³a pracowników do pracy w domu, którzy s¹ zdolni i chêtni do
pracy, pozostaje zobowi¹zany do
wyp³aty wynagrodzenia (§ 615
Abs. 1 BGB). W tych przypadkach
pracownik nie musi równie¿ nadrabiaæ straconego czasu pracy.
www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/
2020/corona-virus-arbeitsrechtlicheauswirkungen.html

szpitalu lub opieka osób starszych).
Ju¿ przed uzyskaniem wyniku
badania nale¿y siê odizolowaæ,
tzn. pozostaæ w domu, utrzymywaæ wszelki kontakt w odleg³oœci
poni¿ej 2 metrów, utrzymywaæ dobr¹ higienê r¹k oraz nosiæ ochraniacz na usta i nos w kontakcie z
innymi osobami (jeœli jest dostêpny).
Czy istnieje ryzyko zaka¿enia
nowym koronaawirusem przez
¿ywnoœæ, powierzchnie lub
przedmioty? – Koronaawirusy,
które mog¹ powodowaæ choroby
uk³adu oddechowego, s¹ zazwyczaj przenoszone przez wydzieliny
z dróg oddechowych. Jeœli owe zakaŸne wydzieliny dotr¹ do r¹k,
które nastêpnie dotykaj¹ np. twarzy, transmisja mo¿e równie¿ odbywaæ siê w ten sposób. Dlatego
dobra higiena r¹k jest wa¿nym
elementem profilaktyki i ogólnie
rzecz bior¹c, mo¿liwoœæ transmisji przez powierzchnie zale¿y od
wielu ró¿nych czynników. Badania
naukowe na ten temat s¹ prowadzone w warunkach doœwiadczalnych i nie mog¹ odzwierciedlaæ
realnego ryzyka transmisji w codziennym ¿yciu.

www.infektionsschutz.de

Jak taniej
dzwoniæ
do Polski?
Z prefiksem dzwoniæ mo¿na
tylko z telefonu stacjonarnego z abonamentem Deutsche Telekom.

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min.
0,87
0,88
0,90
0,98
1,50
1,93
1,95
2,50
2,80
2,80
2,80
2,90
2,90
3,15
3,90

prefiks
01053*
01024*
010057*
01078*
01085*
01027*
01086*
010058*
010029*
01037*
01058*
01030*
01054*
01042*
01077*

na numery telefonów

komórkowych
cent/min.
1,41
1,42
1,45
1,52
1,62
1,62
3,39
3,40
4,80
5,80
5,80
5,90
6,20
7,25
7,40

prefiks
010017*
01074*
01054*
01060*
01099*
010023*
01078*
010029*
01042*
01067*
01086*
010058*
01037*
01027*
010057*

* prefiks z zapowiedzi¹
taryfy przed rozmow¹
Stan z 19.3.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf.
ród³o:
www.billiger-telefonieren.de
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Ku pamięci

Panteon na pewno nie górnośląski

Forsa dla Skworca
Pisaliśmy o tym kilka razy, ale od ględźby przyszło
do czynów – podpisano w Katowicach umowę
o stworzeniu w podziemiach archikatedry Panteonu
Górnośląskiego. Przy podpisywaniu były nie byle
jakie persony, bo sam premier Mateusz Morawiecki,
minister pracy Bożena Borys-Szopa (oboje to
posłowie ze Śląska), oczywiście arcybiskup Damian
Zimoń, marszałek województwa i wojewoda oraz
prezydent Katowic. Stworzenie Panteonu ma
kosztować około 45 milionów, a potem co roku
ze cztery miliony utrzymanie, ale nie udało nam się
dowiedzieć, jaką część tej kasy ma arcybiskupowi
odpalać budżet państwa, a jaką województwo i miasto
Katowice. Jak widać po kwotach – mają rozmach.
Już od dawna nie mamy złudzeń, że będzie to prawdziwy
Panteon Górnośląski. Ten można by oprzeć na – też zresztą nie
bez wad – wystawie Silesius,
którą przed laty opracowali ówczesny eurodeputowany (dziś senator) Marek Plura i wiceszefo-

wa Związku Górnośląskiego, nieżyjąca już Łucja Staniczek. Tam
rzeczywiście pokazano wybitnych Ślązaków, nie patrząc na
ich narodowość, wyznanie, światopogląd. Brak niektórych postaci – przede wszystkim zwolenników niepodległego Śląska,

z Józefem Kożdoniem na czele – mógł wywoływać niesmak,
że jednak manipulacja, ale przy
skali tego, co ma powstać w katedrze, wystawa Silesius była idealna.

Z religijnego
i narodowego
klucza
Patrząc na spis osób (na razie roboczy), które zostaną tam
zaprezentowane, można stwierdzić, że muszą to być Polacy i katolicy. Z automatu wylecieli więc
niektórzy śląscy nobliści, jeden
z największych poetów romantyzmu von Eichendorff, genialny piłkarz Ernest Wilimowski,
twórcy śląskiego przemysłu, od
Ruberga, Godulli i Baildona poczynając. W wystawie nie chodzi bowiem wcale o to, by pokazać wielkich Górnoślązaków,

Za „Dziennikiem Zachodnim” podajemy listę osób, które mają znaleźć
się w Panteonie. Nietrudno zauważyć, że brak na niej chociażby Kazimierza Kutza czy Wilhelma Szewczyka. Na liczącej niespełna 160 osób liście
jest za to aż 70 księży – większość dla mieszkańców regionu zupełnie anonimowa! A oto lista:
◊ Ks. Michał Rękas
◊ Kurt Adler
◊ Sługa Boży ks. Jan Macha
◊ Maria Goeppert-Mayer
◊ Sługa Boży Kardynał August Hlond SDB ◊ Otto Stern
◊ Biskup Józef Gawlina
◊ Bł. ks. Józef Czempiel
◊ Arcybiskup Szczepan Wesoły
◊ Józef Rymer
◊ Karol Musioł
◊ Jan Wypler
◊ Karol Stryja
◊ Gerard Cieślik
◊ Grzegorz Fitelberg
◊ Krystyna Heska-Kwaśniewicz
◊ Andrzej Jasiński
◊ Michał Grażyński
◊ Ks. Franciszek Pisula
◊ Ks. Wincenty Myszor
◊ Jan Wałach
◊ Sługa Boży ks. Józef Huwer SVD
◊ Ks. Józef Londzin
◊ Jan Malicki
◊ Ks. Ludwik Wrzoł
◊ Alfred Szklarski
◊ Sługa Boża SM Dulcissima Hoffmann SMI ◊ Stanisław Ligoń
◊ Bł. ks. Emil Szramek
◊ Bł. ks. Stanisław Kubista SVD
◊ Rabin Jakob Cohn
◊ Bł. ks. Ludwik Mzyk SVD
◊ Tadeusz Sławek
◊ Bł. S.M. Maria-Luiza Merkert CSSE
◊ Walerian Pańko
◊ Bł. ks. Józef Cebula OMI
◊ Dziewięciu z Wujka
◊ Bł. ks. Alojzy Liguda SVD
◊ Gustaw Morcinek
◊ Ks. Stanisław Bista
◊ Ks. Konrad Szweda
◊ Ks. Leopold Pietroszek
◊ Ks. Ewald Kasperczyk
◊ Rudolf Ranoszek
◊ Biskup Juliusz Bieniek
◊ Henryk Sławik
◊ August Chełkowski
◊ Andrzej Mielecki
◊ Kazimierz Popiołek
◊ Alfons Górnik
◊ Franciszek Serafin
◊ Adam Kocur
◊ Roman Lutman
◊ Mikołaj Witczak
◊ Wilhelm Szewczyk
◊ Józef Dreyza
◊ Jacek Koraszewski
◊ Antoni Klejnot
◊ Alojzy Targ
◊ Zbigniew Pietrzykowski
◊ Alfons Zgrzebniok
◊ Anna Sekudewicz
◊ Kazimierz Świtoń
◊ Jan Przewłocki
◊ Robert Oszek
◊ Jerzy Kukuczka
◊ Tadeusz Dobrowolski
◊ Ludwik Wojtyczko
◊ Kazimierz Gołba
◊ Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI
◊ Grupa Janowsk (Koło Malarzy Nie ◊ Sługa Boży o. Paweł Barański CSSp
profesjonalnych)
◊ Sługa Boży ks. Franciszek Harazim SDB
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lecz by udowadniać, że Śląsk był
zawsze polski. I zawsze katolicki,
więc wśród tych wybitnych aż roi
się od księży, a polscy biskupi na
Górnym Śląsku trafiają do niego
z automatu.
Ponieważ przed 1922 rokiem
na Śląsku Polaków, tym bardziej wybitnych, spotkać trudno, więc Panteon składa się
z osób ostatnich stu lat. Dorzucono do niego wcześniejszego
nieco doktora Mielęckiego, którego zasługa jest taka, że podczas zamieszek ulicznych został
zamordowany, oraz – podobno
– Macieja hrabiego Mielżyńskiego, którego zasługa jest taka, że w 1913 roku zamordował
swoją żonę i jej siostrzeńca, podejrzewając ich o romans. Poza
tym krótko był wodzem naczelnym III Powstania Śląskiego,
ale po kilku klęskach został odwołany, bo okazało się, że strzelanie do wrogów na froncie wy-

Sługa Boży ks. Franciszek Miśka SDB
Sługa Boży ks. Roman Kozubek SVD
Sługa Boży ks. Jan Świerc SDB
Sługa Boży ks. Norbert Kompalla CN
Sługa Boży ks. Norbert Słupina CM
Sługa Boży ks. Jan Wagner CM
Julian Gembalski
Józef Świder
Bolesław Szabelski
Adolf Dygacz
Arcybiskup Bolesław Kominek
Biskup Ignacy Jeż
Sługa Boży biskup Wilhelm Pluta
Biskup Czesław Domin
Arcybiskup Jerzy Stroba
Ks. Paweł Porwoł
Adam Sobota
Konstanty Wolny
Św. Jacek Odrowąż OP
Św. Jadwiga Śląska
Ks. Rudolf Adamczyk
Ks. Stanisław Maśliński
Ks. Joachim Kondziela
Ks. Teodor Walenta
Ks. Tomasz Wuwer
Ks. Józef Stokowy
Biskup Teofil Bromboszcz
Józefa Kantorówna
Ludwik Musioł
Maria i Kazimierz Pawłowiczowie
Irena Bajerowa
Maciej Bieniasz
Henryk Mikołaj Górecki
Wojciech Kilar
Roman Dwornik
Józef Jakac
Karol Hoppe
Ks. Roman Kempny
Ks. Franciszek Grudniok
Ks. Józef Gawor
Wojciech Korfanty
Matka Ewa z Miechowic
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chodzi mu gorzej niż strzelanie
w domu do żony. Nigdy więcej
się na Śląsku nie pojawił. Chyba
jednak ktoś się zreflektował, bo
na najnowszej wersji listy go nie
ma. W Panteonie jest też kilku
powstańców śląskich, jest oczywiście Korfanty oraz ten, który
go prześladował, czyli sanacyjny wojewoda Michał Grażyński. Poza tym Panteon to zbiór
postaci znanych i zasłużonych
w różnych dziedzinach życia
(od sportu przez sztukę po naukę) z ogromną nadreprezentacją duchownych, o których mało kto słyszał.

Wypunktowany
przez RAŚ
Nie będzie to więc żaden Panteon Górnośląski, a jedynie pokazanie Ślązakom palca posłanki Lichockiej. Zresztą nie tylko
Ślązakom, co świetnie na swojej

Pastor Karol Kulisz
Jerzy Zieliński
Paweł Steller
Tadeusz Kijonka
Antoni Woryna
Ks. Remigiusz Sobański
Ks. Jan Kapica
Ks. Stanisław Sierla
Ks. Konrad Marklowski
Franciszek Pieczka
Ks. Antoni Korczok
Ks. Józef Kania
Sługa Boży o. Euzebiusz Józef Huchracki OFM
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
Stanisław Hadyna
Pastor Andrzej Wantuła
Pastor Karol Kubisz
O. Emil Drobny SVD
Sługa Boży ks. Karol Golda SDB
Sługa Boży ks. Paweł Kontny TCh
Ks. Konrad Lubos
Biskup Arkadiusz Lisiecki
Biskup Stanisław Adamski
Biskup Herbert Bednorz
Biskup Józef Kurpas
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Tadeusz Jedynak
Jan Miodek
Zofia Kossak-Szczucka
Wilibald Winkler
Kornel Gibiński
Franciszek Kokot
Janusz Sidło
Biskup Teodor Kubina
Ks. Stanisław Pisarek
Ks. Tomasz Reginek
Ks. Stanisław Tkocz
Ks. Stefan Siwiec
Ks. Jerzy Pawlik
Teresa i Eugeniusz Maliccy
Arcybiskup Alfons Nossol
Jadwiga Kucianka
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stronie wypunktował Ruch Autonomii Śląska:

1. Wątpliwości
teologiczne
Dlaczego w katowickiej archikatedrze ma powstać wystawa prezentująca osoby niezwiązane z Kościołem katolickim?
Dlaczego używa się pogańskiego określenia „panteon”, czyli
z greckiego „przybytek wszystkich bóstw”? Dlaczego ma prezentować osoby, które nie kierowały się zasadą miłości bliźniego? Dlaczego w domu bożym
urządza się wystawę poświęconą osobom, które wyznawały
niezgodną z doktryną Kościoła
katolickiego ideę nacjonalizmu,
dzielącą Ślązaków i górnośląskich katolików?

2. Wątpliwości
finansowe
Dlaczego Panteon Górnośląski ma kosztować ponad 40 milionów złotych? Dlaczego mają
za to płacić podatnicy? Czy województwo śląskie będzie organizatorem tej instytucji kultury?
Dlaczego miasto Katowice bierze
udział w inwestycji mimo negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej? Jaki będzie
ostateczny udział województwa,
państwa, Katowic i Archidiecezji Katowickiej w finansowaniu tej instytucji? Zakłada się,
że 10 proc. kosztów inwestycji to
późniejsze koszty jej utrzymania.
Kto będzie ostatecznie wykładał
te 4 mln zł rocznie z własnego budżetu? Komu i z jakich zadań politycy odbiorą nasze pieniądze?

3. Wątpliwości
merytoryczne
Dlaczego lista osób czczonych
w Panteonie Górnośląskim ma
ograniczać się do „polskich bohaterów narodowych”? Dlaczego ma ograniczać się do etnicznych Polaków, przy uwzględnieniu wyjątków, np. w postaci św.
Jadwigi? Dlaczego ogranicza się
do XX wieku, a cezura czasowa to rok 1922, w którym przejęto tylko część Śląska? Dlaczego ma honorować polskich powstańców, którzy nie pochodzili
ze Śląska? Dlaczego ma honorować powstania śląskie, które podzieliły Górny Śląsk, nie
miały powszechnego poparcia społecznego i miały charakter bratobójczej wojny domowej? Dlaczego nie uwzględnia
śląskiej perspektywy historycznej, przyjmując, że jedynie słuszna jest narracja polonocentryczna? Dlaczego wyklucza się osoby, które miały udział w rozwoju
Górnego Śląska, a niekoniecznie chciałyby przypisywać się
do polskiej narodowości? Czy
w Panteonie znajdzie się miejsce
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Ku pamięci
dla śląskich noblistów pochodzenia żydowskiego czy niemieckiego? Czy Panteon będzie „wielką
szkołą uczenia się Śląska i o Śląsku”, jak przekonuje arcybiskup
katowicki, czy wielką mistyfikacją fałszującą dzieje naszego regionu?

4. Wątpliwości
polityczne
Kto zainicjował projekt Panteonu Górnośląskiego? Strona kościelna, chcąca ograniczyć koszty utrzymania archikatedry? Pisowski marszałek
województwa chcący przypodobać się abp. Skworcowi i rządowi centralnemu? Pisowski wojewoda marzący o strąceniu wojewody Grażyńskiego z piedestału
pierwszego polonizatora Śląska
i Ślązaków? A może to sama
Warszawa poleciła realizację
„inwestycji”, by usprawiedliwić
wieloletnie dyskryminowanie
naszego regionu na rzecz województwa mazowieckiego przy
podziale dotacji dla państwowych i współprowadzonych instytucji kultury?
Wiemy, że nie uzyskamy odpowiedzi na te pytania. Przeczuwamy jednak, że władze państwowe w swych megalomańskich zapędach i władze kościelne, które
potrafią dobrze rachować, chcą
pokazać środkowy palec:
z podatnikom, którzy nie chcą,
by środki publiczne przeznaczane były na utrzymanie obiektów
kultu religijnego;
z katolikom, którzy nie chcą,
aby w domu bożym urządzano
narodowe targowisko;
z Ślązakom, którzy uważają, że
historia Śląska to coś więcej niż

Archidiecezja w Katowicach – to tu powstanie Panteon Górnośląski

historia Śląska tworzona wyłącz- że, coś Polskę”. Pozostawiamy to
nie przez polskich bohaterów bez komentarza.
narodowych;
z Ślązakom
korfanciorzom,
Rozpaczliwy apel
których potomkowie byli przeIngemara
śladowani przez bojówki wojewody Grażyńskiego;
Tyle RAŚ. Jak widać, orgaz Ślązakom Niemcom, którzy nizacja wraca do swoich kożyją tu od pokoleń i którzy ma- rzeni, co cieszy. Ale nie tylko
ją prawo do swojej pamięci hi- RAŚ protestuje... Dawny dziastorycznej;
łacz tej organizacji, ojciec księz Polakom, którzy chcą na Ślą- dza i członek rady parafialnej
sku żyć w spokoju, a takie inicja- w Żernicy (powiat gliwicki),
tywy traktują jak pokaz megalo- więc człowiek, którego o wromańskiej polityki historycznej, gość Kościołowi posądzić nie
która dzieli, a nie łączy miesz- sposób, bardzo bogobojny Inkańców Śląska.
gemar Klos wzywa rozpaczI na koniec: akt inauguracji liwie: „Wzywam wszystkich
Panteonu Górnośląskiego ofi- rzymskich katolików, aby omicjele podpisali przy wtórach „Bo- jali miejsca, gdzie szerzy się po-

Fot. wikimedia common

gaństwo. Miejscem szerzenia
się pogaństwa staje się katedra
w Katowicach. Panteon to miejsce poświęcone wszystkim bogom. W podziemiach katedry
będzie biło się pokłony, będzie
ubóstwiało ludzi, którzy między
innymi doprowadzili do zbrodni bratobójstwa. Wzywam do
przeciwstawienia się profanacji
świątyni rzymskokatolickiej”.
Ale przecież ani „weteran walki z komuną” Mateusz Morawiecki, ani abp Wiktor Skworc nie będą się jakimś Ingemarem Klosem
przejmować. Panteon ma powstać na 100-lecie przyłączenia
Katowic do Polski, czyli rok 2022.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 12)

Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki rekomenduje także:
„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Mariana Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków służących w armii III Rzeszy. Stare opy spominajom przedwojenno Polska, służba przy wojsko i to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki
a Rusy. Fascynująca lektura. 240 stron, format
A5. Cena 10 euro.

Dariusz Jerczyński (ur. 1968) jest autorem
monumentalnej „Historii narodu śląskiego”. To jedyna książka opowiadająca o historii Ślązaków z naszego własnego punktu widzenia, a nie polskiego, czeskiego czy niemieckiego.
480 stron, format A4. Cena 18 euro.

„Rýchtig Gryfno Godka” Dariusza Dyrdy – to jedyny podręcznik języka śląskiego.
W 15 czytankach znajdziemy kompendium wiedzy 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.

„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 dokumentach 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.
lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602
Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec 8 euro.
Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de
Tel. 02174 8964480 Verlag Hübsch & Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro

14

Samo Życie 4/20 (579)

Magazyn

Historia

Wspomnienia Ślązaków z armii III Rzeszy

Otarłem się o Stalingrad
Tylko się otarłem o tę największą rzeź
w dziejach ludzkości. Ale wystarczy,
by pamiętać do końca życia. Ale to było
później. W 1939 roku, gdy zobaczyłem
niemieckie porządki, zrozumiałem, czemu
starsi wzdychali za niemieckimi czasami.
Urodziłem się w Orzeszu
w 1925 roku jako trzecie dziecko.
Za mną przyszło na świat jeszcze troje rodzeństwa, czyli była
nas szóstka. Z rodzicami w domu
ośmioro. Matka nie pracowała zawodowo, a choćby chciała
i miała jakąś pracę, to nie byłaby
w stanie, gdyż ogrom obowiązków domowych całkowicie ją
pochłaniał. Patrząc z dzisiejszej
perspektywy, muszę stwierdzić,
że była kobietą o nieprawdopodobnej pracowitości i wytrwałości.

Polska bieda
niemieckiego
weterana
Mój ojciec wrócił z wielkiej
wojny 1914 – 18 z gazem w płucach i ręką przestrzeloną pod
łokciem, czyli jako inwalida,
który bardzo łatwo się męczył,
wpadając w zadyszkę. A ręka niby sprawna, ale mało władna.
Pracownik wart niewiele. Jako
że w tamtych czasach głównie
mężczyzna zarabiał na rodzinę,
to sytuacja materialna rodziny
inwalidy była kiepska, a gdzieś
od 1936 roku – kiedy ojciec stracił pracę z powodu plagi bezrobocia i marnego zdrowia – bardzo kiepska. Wiem, co to głód!
To, że nie umarliśmy z głodu, było zasługą dwóch kóz, paru kur i królików, które udawało się nam hodować na kawałku
pola wielkości boiska piłkarskiego. Do dzisiaj mam awersję do
wodzionki i żuru, które jadaliśmy na przemian dzień w dzień.
Oczywiście w formie bardzo pos
tnej, czyli głównym produktem
była przegotowana woda omaszczona (albo i nieomaszczona)
łojem, z kawałkami kartofli lub
chleba, który matka piekła raz na
tydzień, przez co był traktowany
z należną mu czcią. Były i takie
okresy, kiedy chleb nie został
upieczony, bo nie było mąki. Nie
przypominam sobie, żeby rodzice robili jakieś większe zakupy
związane z naszymi dziecięcymi
potrzebami; wszystko reperowane, przeszywane, a normą było,
że młodszych ubierano w ubranka po starszych. Od wczesnej
wiosny do późnej jesieni chodziliśmy wszędzie na bosaka; z wy-

jątkiem kościoła. Ale ubieraliśmy buty dopiero przed drzwiami świątyni.
Dokładnej daty już nie pamiętam, ale na pewno jeszcze chodziłem do szkoły powszechnej,
kiedy ojciec wraz ze starszym
bratem zabrali mnie kopać węgiel w okolicznych lasach. Takie leśne fedrowanie w biedaszybie było nielegalne, ścigane
przez policję i strażników, ale
przy biedzie, jaka wtedy panowała, pokusa zarobienia choćby tylko parę groszy była nie
do przezwyciężenia. Ojcu i bratu najlepiej odpowiadało fedrować nocą, bo bezpieczniej, ja natomiast wolałem dzień, bo wtedy nie musiałem się obawiać, że
wpadnę do jakiegoś opuszczonego biedaszybu, którymi las został
dosłownie podziurawiony jak ser
szwajcarski.
W naszej rodzinie był również rower, który służył wyłącznie ojcu, bo tylko on potrafił na
nim jeździć, natomiast ja miałem monopol na jego reperowanie. Był to pojazd bardzo wiekowy, ale dzięki moim zabiegom
renowacyjnym, które traktowałem jako wyróżnienie i wykonywałem z wielką skrupulatnoś
cią, pojazd służył mojemu ojcu
do końca życia.

Juzaś bydom gaz
puszczać
Ostatniego dnia sierpnia 1939
roku jak zwykle wieczorem wyruszyliśmy do lasu – do naszego dzień wcześniej otwartego
biedaszybu. Ta noc była dziwna,
bo oprócz nas zauważyłem tylko
jedną grupę kopiących. Nie zjawił się też nasz odbiorca, co było
niespotykane. Gdy zrobiło się już
całkiem jasno, załadowaliśmy
część węgla na tragacz (taczka
drewniana) i ruszaliśmy w kierunku domu. Zaraz po naszym
wyjściu z lasu na drogę pojawił
się nie wiadomo skąd znajomy
ojca i widząc nas umorusanych
węglem i spokojnie wiozących
urobek, zaczął szybko mówić piskliwym głosem: „Chopy, to wy
nic niy wiycie!”, a ojciec mu spokojnie odpowiedział: „A co momy wiedzieć?”. „Dyć Niŷmce
dzisio rano wleźli do Polski, bez
toż momy wojna!”. Po tej hiobo-

wej wieści ojciec usiadł na węglu, zapalił fajkę i cicho powiedział: „Juzaś wojna, juzaś bydom
na ludzi tŷn pieroński gaz puszczali”.
Wojna, a wraz z nią nowe porządki, które zaprowadziła niemiecka władza, spowodowały,
że ojciec otrzymał pracę na kolei, brat na kopalni, a mnie skierowano do pracy z przyuczeniem
do zawodu ślusarza w Mikołowie. Poza tym wszyscy otrzymali
kartki na żywność i inne produkty, co spowodowało, że zaczęliśmy prowadzić życie stabilne,
bez luksusów, ale i też bez biedy.
Dla naszej rodziny, dotychczas
balansującej na granicy ubóstwa
i pozbawionej jakichkolwiek perspektyw na przyszłość, nastanie Niemiec było błogosławieństwem. Wreszcie zrozumiałem
nostalgię w głosie starszych, gdy
mówili: „Za Niŷmca...”. Dla nas
wojna na płaszczyźnie socjalno-bytowej była wybawieniem!

Czołgista
Mojego brata zaciągnęli do
wojska w 1941 roku, krótko po
tym zmarł ojciec, mając 46 lat,
o mnie wojsko upomniało się na
początku 1942 roku, gdy skończyłem 17 lat. Na szkolenie rekruckie zostałem wysłany do
Kłodzka, gdzie w krótkim czasie z cywila klonowano żołnierza. Nikt z nas rekrutów nawet
nie podejrzewał, że to dopiero pierwszy etap w naszym żołnierskim życiorysie, po którym
następowały „uszlachetniające szkolenia” i w tym celu każdy
rekrut był lustrowany pod względem przydatności.
Kiedy przyszła kolej na mnie,
stanął nade mną oficer i śmiejąc
się, powiedział: „I co z takim małym żołnierzem zrobić?”. Wtedy ja zameldowałem: „Zawsze
chciałem być szoferem czołgu”
(chociaż do dziś nie wiem, dlaczego tak powiedziałem). Wtedy
oficer poklepał mnie po ramieniu i powiedział: „I miałeś rację”.
Wraz z resztą przyszłych czołgistów zostałem wysłany na
szkolenie w zakładach zbrojeniowych Kruppa, firmy produkującej najlepszą stal na świecie
i niesamowicie dbającej o pracowników. Tam pod czujnym
okiem wojskowych instruktorów montowaliśmy różne modele gąsienicowych wozów bojowych, równocześnie przechodząc specjalistyczne szkolenie na
pobliskim niewielkim poligonie.
Zostałem zakwalifikowany jako kierowca i z całą grupą no-

wo wyszkolonych skierowany
do 6. Dywizji Pancernej, z którą wziąłem – jak się okazało
– „ślub” do końca wojny. Nasza dywizja po okresie rekonwalescencji we Francji została wysłana na front wschodni,
gdzie ostatnio naszym wojskom
za bardzo się nie wiodło, i miała
uczestniczyć w operacji „Wintergewiterr” polegającej na odblokowywaniu kotła stalingradzkiego. My jednak nie mieliśmy
tej wiedzy, kiedy nas ładowano
do transportu odchodzącego na
wschód.
W Krakowie był dłuższy postój, ktoś przyniósł bańkę bimbru, który bardzo się przydał,
gdyż widok z okien wagonów
były coraz smutniejszy, a im
bliżej celu naszej podróży, to
ślady wojny bardziej widoczne.
Pod koniec listopada albo na
początku grudnia, już dokładnie nie pamiętam, ale zima była już w pełni, dotarliśmy do Rostowa nad Morzem Azowskim.
To, co zobaczyliśmy na miejscu,
nie napawało zbyt wielkim optymizmem, wszędzie panował gorączkowy pośpiech i... te zmierzające na zachód transporty
z rannymi, których widok mówił sam za siebie. Byłem przerażony. Dopiero potem nauczyłem
się, że tak wygląda każde zaplecze frontowe. Wojna rządzi się
swoimi prawami i początkowy
rodzący się defetyzm bezboleśnie przechodzi we frontową
rutynę.

Idziemy na odsiecz
Stalingradowi
Bardzo sprawnie nas przetransportowano na pozycje wyjściowe, gdzie już od jakiegoś czasu były rozmieszczone elementy
naszej dywizji, i dopiero wtedy
oficjalnie odczytano komunikat o rozkazie uwolnienia 6. Armii – uwięzionej w kotle stalingradzkim.
Początek operacji był bardzo
obiecujący – wojska sowieckie
były oszołomione tempem naszego natarcia, i pomimo niezwykle ciężkich warunków pogodowych (temperatura dochodziła nawet do minus trzydziestu
paru stopni) nasze kolumny
pancerne zdecydowanie parły
do przodu jak pług śnieżny, roztrącając na boki i tyły oddziały
wroga. Mój Panzergrenadier Regiment szedł w drugim rzucie, likwidując rozbite i zdezorganizowane jednostki radzieckie, które pomimo że rozproszone, ale
jeszcze liczne, stawiały despe-

racki opór, o czym mogliśmy się
wielokrotnie przekonać.
Był słoneczny mroźny poranek. Nasza kolumna czołgów
posuwała się śnieżnym traktem, gdy po lewej stronie, daleko, w białym stepie, zaczęły się
czernić budynki rozległej wsi czy
osiedla, z którego zatrzeszczały
w naszym kierunku serie z broni maszynowej, co było sygnałem
ostrzegawczym, aby natychmiast
zmieniać szyk marszowy na bojowy.
Nasze czołgi (Pzkpfw IV kaliber działa 75 mm, prędkość
do 40 km/godz., pancerz do 30
mm) wykonały manewr jak na
ćwiczeniach, zbliżając się powoli do wrogiej wsi, prowadząc
jednocześnie nękający ostrzał
z dział. Po paru salwach osiedle, jako że było drewniane, zaczęło się gwałtownie palić, języki
ognia wykwitały wysoko w niebo. Teraz do akcji zaczęły wchodzić nasze transportery opancerzone z grenadierami na pokładzie, przeciw którym zaczęła
się wylewać ze wsi czarną masą
czerwona piechota.
Najpierw ozwało się groźne:
„Urra! Urra!”, a potem wszystko zagłuszyły MG-42 (niemiecki szybkostrzelny karabin maszynowy) z naszych transporterów, masakrując wrogą piechotę,
która jak fala wylewała się spośród zabudowań, płynąc ku naszym transporterom, a następnie gwałtownie odpływała, dziesiątkowana przez nasze karabiny
maszynowe. Po paru takich falowych atakach bielusieńki step
wokół palących się zabudowań
był upstrzony mnóstwem czarnych punktów, z których każdy oznaczał zabitego czerwonoarmistę. Nasze czołgi zadanie
wykonały i powoli zaczęliśmy
się wycofywać, formując na powrót kolumnę marszową, a nad
pole bitwy nadlatywały sztukasy (bombowce nurkujące), żeby
tę nieszczęsną wieś zetrzeć z powierzchni stepu.
Po początkowych sukcesach
nasze wojska zaczęły tracić impet, grzęznąc w ciężkich walkach
z przeważającymi siłami wroga,
który pomimo zadawanych mu
ciężkich strat, wciąż dysponował wielokrotną przewagą. Aby
zachować skuteczny i stały nacisk na wroga, konieczna była
wymiana czołowych oddziałów,
których wartość bojowa znacznie zmalała. W tym celu rozpoczęliśmy luzowanie (wymianę)
– nasz Panzergrenadier Regiment wychodził na czoło, a dotychczasowe czołówki odchodzi-
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Magazyn
ły na głębokie tyły w celu uzupełnień.
Przed tak ważnym zadaniem
dowództwo zarządziło krótki postój w niewielkim chutorze (wieś
kozacka) w celu uzupełnienia paliwa i amunicji. Ten chutor to była bezładnie rozrzucona grupa
glinianych chałup krytych blachą albo trzciną, z oknami wąskimi jak otwory strzelnicze, zasypanymi do połowy śniegiem.
W jednym z takich domostw nasza załoga zrobiła sobie biwak,
ktoś przyniósł gorącą grochówkę, ktoś wyciągnął nie wiadomo
skąd flaszkę – i już się zaczęło robić przytulnie.
Pod koniec naszej „uczty”
ujawnili się domownicy, którzy
dotychczas bez ruchu siedzieli na piecu, jak gipsowe figurki.
Była to kobieta w zaawansowanej ciąży i dwójka małych dzieci. Bezszelestnie się do nas zbliżyły, obserwując naszą łapczywą
konsumpcję. Nie pamiętam, kto
pierwszy podał dzieciom menażkę, która w ich małych dziecinnych rączkach wyglądała jak kanister, z którego od razu zaczęły nabożnie siorbać grochówkę.
Ktoś inny posmarował kromkę
smalcem i podał ciężarnej matce. Kobieta, powoli żując chleb,
odezwała się czystą niemczyzną:
„Zabierzcie nas ze sobą, bo my
tu pomrzemy z głodu” (kobieta
najprawdopodobniej wywodziła
się z tzw. Niemców nadwołżańskich). Było nas pięciu i wszyscy
– jak na rozkaz – opuścili głowy,
bo wiedzieliśmy, że w żaden sposób nie możemy pomóc tym nieszczęśliwym ludziom.
Następnego dnia od rana grzaliśmy silniki, oczekując nowych
rozkazów, które przywiozła ze
sobą grupa wysokich rangą oficerów. Poprosili nas, żeby im
pomóc wdrapać się na samotnie
stojący w stepie wysoki kurhan
(wysoki ziemny kopiec usypany przez koczowników, pierwotnych mieszkańców tych stepów). Po dwudziestu minutach
byliśmy na szczycie wzniesienia,
z którego rozpościerał się wspaniały widok. Oficerowie rozłożyli
lornetę nożycową i obserwowali
horyzont, nad którym mizernymi ledwie widocznymi błyskami
wybuchały rakiety sygnalizacyjne wystrzeliwane przez naszych
żołnierzy uwięzionych w Stalingradzie. Byliśmy jakieś 40 km
od naszych kolegów, ale żeby do
nich dotrzeć, należało zniszczyć
masy nieprzyjaciela blokujące
dostęp do Stalingradu. Co wówczas – o czym jeszcze nie wiedzieliśmy – stawało się niewykonalne.

Nasz czołg oberwał.
Ja też
Szykowaliśmy się do ataku, ale
jeszcze tego samego dnia zostaliśmy sami zaatakowani przez
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Historia
piechotę i czołgi sowieckie. Nasz
panzer (czołg) toczył się na szpicy. W pewnym momencie usłyszałem potworny huk i wyrzuciło mnie z siedzenia. Całą kabinę
wypełnił gryzący zapach prochu.
W szaleńczym pośpiechu opuści-

W szpitalu charkowskim na
powrót przypomniałem sobie,
że istnieje coś takiego, jak łóżko
i biała pościel. Moja noga zaczęła ropieć – jak się okazało, w ranie pozostały strzępy materiału
zawleczone przez pocisk, który

Panzerkampfwagen IV, najcięższy niemiecki czołg do 1942 roku
łem wnętrze czołgu najbliższym
włazem. Po chwili na wpół ogłuchły stoję razem z kolegami koło naszego wozu, wokół którego
świstają pociski, i wszyscy bezradnie patrzymy na porozrywaną przez minę czołgową gąsienicę. Jeden z kolegów mówi do
mnie: „A co z twoją ręką?”.
Patrzę, a moja dłoń zaczyna
nabierać bordowo-szarego kolor i puchnie w oczach. W tym
momencie poczułem przejmujący ból i upadłem. Koledzy mnie
podnieśli i pomogli iść. Nie uszedłem daleko, gdy odczułem coś,
jakby uderzenie batem w nogę,
i zobaczyłem, że powyżej kolana
na spodniach jest dziurka, z której się jeszcze unosi delikatny dymek. Zaraz potem zrobiło mi się
ciemno w oczach.
Świadomość odzyskałem w lazarecie polowym, gdzie mnie
oporządzał lekarz w skrwawionym fartuchu i z czapką nałożoną daszkiem do tyłu. Zapytałem
go nie swoim, chrapliwym głosem, którego się sam przestraszyłem, co jest ze mną. Nie przerywając swoich czynności, odpowiedział: „Otwarte złamania
ręki i przestrzelona noga”. Potem przyszedł sanitariusz i położył mi na piersiach jakąś kartkę,
której nie mogłem przeczytać, bo
byłem usztywniony, i po raz drugi straciłem świadomość. Wróciła w samolocie schodzącym do
lądowania w Charkowie.

przeszedł na wylot. Spowodowały zakażenie, ale sprawnie je
usunięto i noga zaczęła normalnieć, natomiast nad ręką lekarze
medytowali i stwierdzili, że musi zostać zoperowana w specjalistycznym szpitalu. W tym celu
wyprawiono mnie razem z takimi jak ja, którzy byli przeznaczeni do priorytetowej operacji, samolotem transportowym
do Drezna. Tam od razu rozpoczęto konsultacje nad moją ręką.
Po drugiej operacji zacząłem się
obawiać, że będę miał niewładną
rękę jak ojciec i opowiedziałem
jego historię chirurgowi, a ten,
patrząc na mnie z uwagą, powiedział: „Ja ci tę rękę tak poskładam, że jeszcze nią będziesz
obłapiał swoją żonę”. Nie mylił się.
Pobyt w szpitalu po frontowej
rzeczywistości odbierałem jak
ekskluzywne sanatorium, które,
niestety – jak wszystko co dobre – kończy się za wcześnie. Po
wyleczeniu, już jako rekonwalescent, pojechałem na miesięczny
urlop do domu, gdzie dotarł do
mnie rozkaz stawienia się w macierzystej jednostce.

Ostatnia bitwa
I tak znalazłem się na Węgrzech, gdzie moja dywizja toczyła ciężkie boje. Tym razem
zostałem kierowcą samobieżnego działa pancernego (Jagdpan-

ther, czyli „łowca czołgów”, mający groźne działo kalibru 88 mm
i skutecznie chroniący pancerz),
ale sytuacja na froncie węgierskim na przełomie 1944/45 była
tak dynamiczna i mało korzystna dla naszych wojsk, że nie by-

Fot. wikimedia commons
ło dnia, w którym byśmy nie wyruszali do akcji.
Podobnie jak w Rosji, tak i na
Węgrzech nasza dywizja została
wprzęgnięta w odblokowywanie
okrążonych wojsk – tym razem
był to Budapeszt, gdzie 100-tysięczny garnizon niemiecko-węgierski rozpoczynał przebijanie
się do naszych pozycji. W ramach tej operacji naszemu regimentowi przydzielono do obrony odcinek zabezpieczający
– bardzo ważną pod względem
strategicznym drogę. Nasza pozycja, pomimo że mieliśmy tylko cztery wozy bojowe, gwarantowała duże szanse powodzenia,
bo byliśmy okopani i niewidoczni między zabudowaniami,
a przeciwnik musiał atakować
odkrytym rozległym polem, które o tej porze roku przypominało grzęzawisko.
Radzieckie czołówki pancerne
pojawiły się wczesnym ranem,
chwilę niezdecydowane manewrowały przed zdradliwie rozmiękłym polem, aż nagle ruszyły do
szarży. Siedem czołgów oblepionych piechotą po przejechaniu

w szaleńczym tempie około stu
pięćdziesięciu metrów zaczęło
gwałtownie zwalniać i grzęznąć
w błotnej mazi. Na nic się zdały wysiłki kierowców przeciążających silniki – czołgi tkwiły zablokowane w rozmiękłej roli.
Na ten moment czekał nasz
dowódca – padł krótki rozkaz:
„Feuer!” i rozpoczęła się egzekucja.
Nasze pociski po prostu musiały trafiać w nieruchome i tak
znaczne cele – wszystkie wrogie
czołgi zostały zniszczone. Większość nieszczęsnych piechurów,
utytłanych błotem, z rękami
uniesionymi w górę, była przez
nas wyławiana, ale kilkuosobowa grupa desperatów zgrupowała się przy jednym z wraków
i usiłowała się bronić. Ci zostali wystrzelani przez naszych grenadierów.
Radość ze zwycięstwa była
krótka, bo tego samego dnia
wieczorem zostaliśmy gwałtownie zaatakowani, co potwierdzało przypuszczenia, że
Sowieci obeszli nasze pozycje i jesteśmy okrążeni. Przez
całą dobę przeciwnik atakował, a my broniliśmy swoich
pozycji, zadając sobie nawzajem krwawe straty. Na drugi
dzień późnym wieczorem nacisk wroga nagle zelżał i z mroku nocy zaczęły się wynurzać
znajome sylwetki tygrysów należących do dywizji „Viking”.
Odsiecz przyszła w samą porę,
gdyż byliśmy u kresu sił.
Pod koniec marca 1945 roku powoli, ale systematycznie
opuszczaliśmy Węgry, odgryzając się najbardziej agresywnym
jednostkom przeciwnika. Poruszając się na styku Węgier i Austrii, można było zobaczyć prawdziwą mozaikę narodowościową
oddziałów sojuszniczych spływających w panice na zachód. Moja
część dywizji znalazła się na terenie Czech i przemieszczała się
w kierunku Brna, gdzie partyzanci czescy chcieli nas rozbroić, ale wystarczyło, że lufy naszych „tigrów” zostały skierowane w ich kierunku, a partyzanci
ze strachu rozbiegli się po okolicy.
Parę dni przed końcem wojny
otrzymaliśmy nie do odrzucenia
propozycję poddania się, co się
też dokonało.
Koniec wojny zastał mnie
w wagonie transportu jenieckiego zmierzającego ku „nieludzkiej
ziemi”. Ale przeżyłem i wróciłem
do domu.

Jerzy Hildebrandt

MARIAN KULIK. GOTT MIT UNS!
– OSTATNI ŻOŁNIERZE”. Instytut
Ślunskij Godki, Lędziny 2017.
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Zbli¿enia
to jest grane

Ralph Kamiñski
„M³odoœæ“
Fonobo Label

R

alph Kamiñski, 30 latek, piosenkarz, kompozytor, tekœciarz, a ostatnio tak¿e dziennikarz
radiowy. Bez wiêkszych sukcesów bra³ udzia³
w telewizyjnych talent shows „Szansa na sukces” i
„X Factor”. Jednak nie zrazi³ siê pora¿k¹, bo bêd¹c
osob¹ gruntownie wykszta³con¹ muzycznie wiedzia³,
¿e prêdzej czy póŸniej i tak znajdzie drogê na scenê.
Ukoñczy³ wokalistykê na Wydziale Jazzu i Muzyki
Estradowej Akademii Muzycznej w Gdañsku, studiowa³ te¿ na Wydziale Popu na Uniwersytecie Muzycznym w Rotterdamie. W 2016 roku wyda³ debiutancki
album „Morze”, a w 2019 kolejny pt. „M³odoœæ”. Muzyka na p³ytach to jak sam okreœla „artystyczny
pop”, którego autor przyznaje siê do fascynacji britpopem, co jednak w jego w³asnej muzyce nie znajduje odbicia, i Davidem Bowie, wykonawc¹ który
w Polsce zaistnia³ szerzej w³aœciwie tylko albumem
„Let’s dance” z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych.
Od Davida Bowie Ralph Kamiñski najchêtniej
czerpie pomys³y dotycz¹ce kreacji wizerunku, nie
tylko w³asnego, ale te¿ i towarzysz¹cego mu zespo³u, który skromnie nazwa³ „najlepszym zespo³em na
œwiecie”. Fryzury, makija¿e, ekstrawaganckie stroje
i estradowa ekspresja towarzysz¹ piosenkom zbudowanym ze sk³adników rzadko pojawiaj¹cych siê
w polskim mainstremie: dŸwiêkom fortepianu, chórom gospel, elementom wodewillu i bardzo, ale to
bardzo osobistym tekstom o ¿yciowych perypetiach
nadwra¿liwego m³odzieñca w œwiecie dalekim od
idea³u. Wszystko to œpiewane wysokim g³osem, trochê przypominaj¹cym manierê wokaln¹ Artura Rojka, a trochê naiwnoœæ interpretacyjn¹ Czes³awa Mozila, tworzy repertuar pe³en delikatnoœci z jednej, a
emocjonalnej dramamturgii z drugiej strony.
Chyba najciekawszym utworem w tym zestawie
jest piosenka „Tato” o trudnych, nierozwi¹zanych do
koñca, ale i wzruszaj¹cych relacjach z ojcem. A pozostaj¹c przy stosunkach rodzinnych to prywatnie
Ralph Kamiñski jest kuzynem Micha³a Szpaka, obaj
wychowywali siê w Jaœle, ale wbrew temu co mo¿naby s¹dziæ, nie by³o tak, ¿e ju¿ w dzieciñstwie
uzgodnili, ¿e jeden z nich zostanie gwiazd¹ soft-rocka, a drugi alternatywnego popu...
Przes³ucha³ i napisa³:

Andrzej Kuspiel
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)

„De Mono“ na Koncercie Gwiazd 2019 w Essen

? Nowy wydawca, nowi producenci, ale efekt finalny to jak
najbardziej „stare” De Mono z
lekkim wp³ywem elektroniki.
Andrzej Krzywy: Od wielu lat
pracujemy w niezmienionym
sk³adzie. Zmienia siê mój wokal,
bo rosnê razem ze s³uchaczami,
a z wiekiem g³os siê niestety obni¿a. Ale zrobiliœmy wszystko,
¿eby to zabrzmia³o na nowo, ale
ciekawie.
Piotr Kubiaczyk: Na pewno
elektronika œwiadczy o nowoczesnoœci brzmienia. To jest ten element który najbardziej determinuje to, czy operujemy wspó³czesnym soundem czy nawi¹zujemy np. do lat 80. czy 90. Siêgnêliœmy po nowych producentów, wiêc z jednej strony jest to
klasyczne De Mono, przez
tembr g³osu i charakterystykê
kompozycji, ale równoczeœnie
trochê odœwie¿one, bardziej nowoczesne przez pracê producentów. U¿ycie instrumentów
klawiszowych da³o brzmieniom
posmak XXI wieku.
? Oprócz kliku producentów
jest te¿ kilku kompozytorów, a
mimo to materia³ brzmi spojnie.
Andrzej Krzywy: Ostatni album z premierowymi piosenkami ukaza³ siê 9 lat temu. To doœæ
d³ugi okres. Oczywiœcie nie le¿eliœmy z za³o¿onymi rêkami, bo w
miêdzyczasie ukaza³a siê p³yta z
coverami i wersjami symfonicznymi naszych najwiêkszych
przebojów, ale zale¿a³o nam, ¿eby ta premierowa p³yta by³a
atrakcyjna, trochê zaskakuj¹ca.
¯eby w warstwie tekstowej by³a
o czymœ, a nie tylko o niczym.
Wybieraliœmy spoœród naprawdê wielu piosenek, bo propozycji
by³o oko³o 30. Ten proces przygotowania p³yty zaj¹³ nam najwiêcej czasu. Znamy siê w ze-

zdj. Robert Widera

De Mono
O pracy nad najnowszym albumem
„Reset”, personalnych perturbacjach
i o tym, ¿e „gra siê do koñca”
opowiadaj¹ basista Piotr Kubiaczyk
i wokalista Andrzej Krzywy.
spole od tylu lat, mamy podobn¹
wra¿liwoœæ, wiêc nikt nawet nie
próbowa³ przemyciæ heavy-metalu czy muzyki country, bo to
nie jest nasz klimat. Z drugiej
strony nasze p³yty zawsze by³y
ró¿norodne, nie by³y monotonne
czy przewidywalne. Pojawia³y
siê piosenki w ró¿nych stylistykach i tego nie chcieliœmy zmieniaæ. Tym bardziej, ¿e mamy zaplecze w postaci 5 kompozytorów w zespole, z których ka¿dy
jest odrobinê inny.
Piotr Kubiaczyk: Te kilkanaœcie lat wspólnej pracy w tym
sk³adzie zaowocowa³o bardzo
podstawow¹ zasad¹, jeœli chodzi
o komponowanie piosenek. Pisze siê pod wokalistê. To wokalista musi siê dobrze czuæ w tym
repertuarze, i wtedy on sam jest
autentyczny, a piosenka dobrze
brzmi. Kompozytorzy wiedz¹,
jak powinien brzmieæ wokal Andrzeja, gdzie on siê najlepiej
sprawdza, i wtedy mimo ró¿nych
autorów ma siê poczucie spójnoœci materia³u. To wyczucie specyfiki wokalu Andrzeja jest chyba najwa¿niejsze.
? Od kilku lat na rynku dzia³aj¹ dwie formacje o nazwie
De Mono – wasza oraz ta skupiona wokó³ gitarzysty Marka
Koœcikiewicza. Rok temu s¹d

wyda³ „salomonowy” wyrok w
sprawie u¿ywania nazwy zespo³u, a salomonowe wyroki
maj¹ to do siebie, ¿e nie satysfakcjonuj¹ do koñca ¿adnej ze
stron
Piotr Kubiaczyk: Ta batalia
trwa ju¿ ponad 10 lat. Mia³a wiele punktów zwrotnych, ale z naszego punktu widzenia ten najbardziej oczekiwany przez nas
wyrok zapad³ ju¿ parê lat temu.
To by³a decyzja s¹du apelacyjnego, czyli ostateczna, ¿e nie mo¿na pozbawiæ nas prawa do pos³ugiwania siê nazw¹ „De Mono”. Wyrok, który zapad³ rok temu, dotyczy³ tego, czy mog¹ istnieæ dwie grupy pos³uguj¹ce siê
t¹ sam¹ nazw¹ i tym samym logotypem. I tutaj rzeczywiscie byliœmy trochê zaskoczeni, bo s¹d
uzna³, ¿e taka sytuacja jest do
przyjêcia. To jest chyba pierwszy tego typu przypadek w œwiecie. Dla nas jest to absurdalne.
W zwi¹zku z czym czekamy na
apelacjê i zobaczymy, jaki bêdzie
wyrok. Wed³ug mnie to zawsze
wokalista jest t¹ pieczêci¹, podpisem zespo³u. Bez wzglêdu na
to kto bêdzie gra³ na gitarze czy
bêbnach to zespó³ „De Mono”
zawsze bêdzie siê kojarzy³ z Andrzejem. Tak to po prostu wygl¹da.
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Wielkanoc
? Piosenka „Gra siê do
koñca” z najnowszej p³yty
towarzyszy kampanii edukacyjnej. Jaki jest jej cel?
Andrzej Krzywy: Kampania jest naszym pomys³em A
do tego, ¿eby zrobiæ tak¹ akcjê, popchn¹³ nas tekst utworu. Kiedy go ju¿ nagra³em,
pomysla³em, ¿e jest to bardzo
noœne przes³anie, bo tak naprawdê dotyczy ka¿dego.
Ka¿dy, albo prawie ka¿dy
cz³owiek mia³ w ¿yciu sytuacjê, kiedy upad³ i trzeba siê
by³o podnieœæ. Czasami chodzi³o o mi³oœæ, bo odesz³a
dziewczyna i wydawa³o siê,
¿e to koniec œwiata, czasami
o inne dramatyczne sytuacje.
Na teledysku staraliœmy siê
pokazaæ to przez sport, bo
sport jest widowiskowy i dzia³a na wyobraŸniê. Kontuzja,
kalectwo w konsekwencji tej
kontuzji, to jest dla sportowca
koniec œwiata, a jednak mo¿na siê podnieœæ. Najtrudniej
kiedy cz³owiek jest sam, kiedy wydaje siê, ¿e nie ma sensu dalej ¿yæ. Ta piosenka pokazuje, ¿e zawsze jest wyjœcie. Zawsze s¹ ludzie, którzy
pomog¹. Tylko czêsto nie mamy odwagi, ¿eby siê do nich
zwróciæ.
? Promocji p³yty towarzyszy³a akcja: wcieli³eœ siê w
postaæ warszawskiego taksówkarza, który wo¿¹c pasa¿erów testuje równoczeœnie ich stosunek do muzycznych produkcji zespo³u. Uda³o siê kogoœ wkrêciæ
w tê mistyfikacjê?
Andrzej Krzywy: Wkrêcili
siê absolutnie wszyscy i to by³o niesamowite. Unika³em w
ogóle spojrzeñ w stronê pasa¿erów, bo ba³em siê, ¿e ktoœ
zauwa¿y te moje przyklejone
w¹sy, a pasa¿erowie byli jak
najbardziej autentyczni, zamawiaj¹cy taksówkê przy pomocy aplikacji. Ja by³em kierowc¹, puszcza³em piosenki
„De Mono”, zagadywa³em
ich. I te przypadkowe osoby,
wszyscy jak jeden m¹¿, mówili tylko dobrze o zespole. Nie
znalaz³ siê nikt, kto by powiedzia³ „o Jezu, ale syf ” albo
„rzygam tak¹ muzyk¹”. Fajny
pomys³ i fajna zabawa dla
mnie. Z drugiej strony du¿a
odpowiedzialnoœæ, bo w pewnym momencie siê zagapi³em i ma³o brakowa³o, a spowodowa³bym wypadek. Na
szczêœcie wszystko dobrze
siê skoñczy³o. Zale¿a³o nam
na takich prawdziwych opiniach ludzi i jestem bardzo
zadowolony z tej akcji.
Dziêkujê za rozmowê.

Papie¿ Leon Wielki
o Zmartwychwstaniu
¯yj¹cy we wczesnym œredniowieczu papie¿ Leon I (440-461),
rych³o nazwany Wielkim, nale¿a³ do jednych z najœwiatlejszych teologów na Tronie Piotrowym. Pochodzi³ z Toskanii,
ale wiele ³¹czy³o go z elit¹ intelektualn¹ Rzymu, której pragnieñ by³ zawsze wiernym wyrazicielem. Pontyfikat jego
przypad³ w czasach, kiedy
Rzym, a tak¿e i znaczna czêœæ
Pó³wyspu Apeniñskiego, by³y
nêkane przez Hunów i Wandali.
Uda³o mu siê jednak ocaliæ
Wieczne Miasto przed spl¹drowaniem i zrujnowaniem, negocjuj¹c pokojowo z wrogiem, i
tym samym zyskuj¹c du¿e
uznanie oraz powa¿anie spo³eczeñstwa.
Sta³ siê autorytetem nie tylko w sprawach religijnych, lecz
równie¿ w kwestiach obywatelsko-patriotycznych. Dowodz¹
tego jego pisma. W³aœnie w
spuœciŸnie literackiej Leona I,
która obejmuje 96 kazañ i oko³o
120 listów, papie¿ okreœla swoje
stanowisko zarówno w pewnych sprawach spo³eczno-politycznych oraz nowatorskie

spojrzenie na wiarê chrzeœcijañsk¹.
Ciekawe zatem wydaje siê
byæ „Kazanie na Zmartwychw-

stanie Pañskie” wyg³oszone w
440 roku podczas Wigilii Paschalnej, w którym mówi, ¿e:
„Zmartwychwstanie Chrystu-

Refleksja wielkanocna
Cisza tego poranka
Jak wielkie wyczekiwanie
Zasmuconych ko³atek
Jeszcze drga³a w Gaju Oliwnym
Ju¿ siê ziœci³o to
Co zdawa³o siê byæ niewiarygodnym
A jednak rozwarstwi³a siê noc
Jak rozdarta kotara
W jerozolimskiej œwi¹tyni
I brzask rozbudzi³ znêkanych beznadziej¹
Wszystko ju¿ poza nami:
Ból, przygnêbienie, bezsilnoœæ, niewiara
Wszystko teraz przed nami:
Radoœæ, mi³oœæ, nadzieja, wiara
Czy¿ nie mówi³, ¿e zburzy przybytek Z³a
A w trzy dni odbuduje sanktuarium Swoje
Które jest tajemnic¹ a¿ po wsze czasy
Jak Jego nieodgadniête Zmartwychwstanie
Jak Jego boskie jestestwo
¯e stanowi Drogê – Prawdê – ¯ycie.

Krystian Prynda

Pisanki dla opornych
Przygotowanie tradycyjnych pisanek w wielu domach posz³o ju¿ w zapomnienie. Rzadko kiedy dzieci bior¹
za no¿yki i próbuj¹ w skorupce wydrapaæ unikalny wzór.
Równie archaiczne wydaje
siê oklejanie pisanek kolorowymi w³óczkami, gdy¿ wymaga czasu i zaanga¿owania.
Tworzenie wzorów za pomoc¹ wosku wydaje siê równie
niemo¿liwe do zrealizowania.
Ta tradycyjna metoda, zwana
batikow¹ powoli idzie w zapomnienie. Jedynie jeszcze na
festynach ludowych mo¿na
zobaczyæ panie, które ze zwyk³ych kurzych produktów
tworz¹ unikalne cacuszka.
Œwiêta jednak nie mog¹
obyæ siê bez pisanek w³asnej

Jeœli chcemy, aby pisanki
mia³y niepowtarzalny charakter, to czarnym pisakiem wodoodpornym mo¿emy je udekorowaæ, tworz¹c z nich ma³e
arcydzie³o. Mile widziane s¹
zarówno wzory tradycyjne, jak
i uœmiechniête buŸki.
Jajka barwimy w specjalnych spo¿ywczych farbkach,
których pe³no w sklepach. Na
koneic nat³uszczamy je oliw¹,
aby utrwaliæ kolor i sprawiæ,
¿e bêd¹ b³yszcz¹ce.

Na szybko, ale nie byle jak

Farbki – dla domowych artystów

produkcji. W kilka chwil ze
zwyk³ego jajka stworzycie
oryginalne dzie³o, które bêdzie odró¿niaæ nasz koszyk
od s¹siada.

Metoda I: Na szybko

-Metoda II: Dla artystów
Jajka malujemy farbkami
plakatowymi, daj¹c upust
swojej wyobraŸni. Nie wa¿ne,
ile ma siê lat. Licz¹ siê jedynie chêci. Pocz¹tkuj¹cy zaczynaj¹ od têczy i kropek.
Mo¿na na jajka równie¿ nanieœæ podobizny najbli¿szych,
a nawet pejza¿e czy te¿ symbole zwi¹zane ze Œwiêtami
Wielkanocnymi – bazie, s³oneczka, zaj¹czki, kurczaczki.

sa przekszta³ca nas z ziemskich chudopacho³ków w dostojników nieba. Dziêki niewys³owionemu mi³osierdziu tego,
który zst¹pi³ w nasze niziny,
aby nas podŸwign¹æ w swe wysokie progi. Nie doœæ, ¿e przyj¹³
nasza naturê, ale dzieli z nami
dolê nas grzesznych. W ten
sposób Bóg, sam w sobie niedostêpny w cierpieniu, wystawi³ siebie na ca³¹ tê nasz¹ nêdzê, jakiej podlegamy my
œmiertelni. Aby jednak przygnêbionych uczniów nie drêczyæ zbyt d³ugim smutkiem,
przedziwnie skróci³ przepowiedzian¹ przez siebie trzydniow¹
zw³okê spoczywania w grobie.
Do pe³nego drugiego dnia dorzuci³ koniec pierwszego i pocz¹tek trzeciego, tak ¿e skróci³
czas trwania, choæ liczba dni
zosta³a ta sama.”
Nie zwracaliœmy dot¹d uwagi na ten szczegó³, choæ istotnie
mo¿na przyj¹æ tezê, jak¹ wyg³osi³ Leon Wielki, ¿e Zmartwychwstanie Zbawiciela nast¹pi³o w sumie po czterdziestu
oœmiu godzinach od z³o¿enia
Jego cia³a w grobie. St¹d te¿
obecnie w wielu koœcio³ach
rzymsko-katolickich, od jakiegoœ czasu, Rezurekcje Wielkanocne odbywaj¹ siê ju¿ póŸnym
wieczorem w Wielk¹ Sobotê,
czyli w wigiliê Zmartwychwstania Pañskiego. (KP)

nie¿ zastosowaæ cekiny, a nawet gotowe naklejki, jak
choæby drobne kwiatki, listki.
Nie ma tu ¿adnych ograniczeñ. Nie wszystko musi idealnie przylegaæ, dziêki czemu
pisanka nabierze charakteru
trójwymiarowego.

Metoda IV: Zrób to sam

Dekorowanie pisanek mo¿e byæ wielk¹ frajd¹ dla ludzi,
którzy s¹ twórczy. Ta metoda
³¹czy ze sob¹ malowanie i naklejanie na pomalowane jajo
nitek, koralików, mo¿na rów-

Ci, którzy nie lubi¹ farbowania jaj, potrzebuj¹ dobrego
kleju i wyobraŸni. Po posmarowaniu skorupki klejem mog¹ na ni¹ nanieœæ ekologicznie np. zbo¿a, otrêby, p³atki,
ry¿, przyprawy. Idealnie mo¿na skomponowaæ obraz, który powstanie z kolorowych
naklejonych faktur. Ciekawie
bêdzie wygl¹daæ równie¿
przyklejona gazeta, brokat,
elementy
do
dekoracji
ciast. (am)

3D czyli trójwymiarowe cuda

Zrób to sam

Metoda III:
Dla kreatywnych

Rozmawiał:
Andrzej Kuspiel
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Czy na pewno wszystko o sobie wiemy?

Tajemnice ludzkiego ciała
Dlaczego krew, kiedy wysycha,
przybiera rdzawy kolor?

Skojarzenie z rdzą jest jak najbardziej trafne, gdyż krew zawiera w sobie niewielkie ilości żelaza, które utlenia się w kontakcie
z powietrzem. Można więc powiedzieć, że podobnie jak żelazna poręcz rdzewieje, tak też zachowuje się nasza krew

nie melaniny to nic innego jak
mechanizm zapewniający naszej skórze warstwę ochronną,
coś w rodzaju naturalnego filtru zmniejszającego potencjalne zagrożenie ze strony promieni słonecznych. Piegi nigdy nie
tworzą się na powierzchni skóry niewystawionej na działanie
słońca.
Z reguły piegi pojawiają się po

Gdy myjemy ręce, wraz z brudem i martwym naskórkiem
usuwamy wiele bakterii, a dzięki mydłu cząsteczki brudu łatwiej odrywają się od skóry i są
zmywane przez wodę. Ale samo
mycie rąk nie zabija bakterii, tylko je usuwa.
Jeżeli kusi nas, żeby użyć mydła antybakteryjnego, dobrze to
przemyślmy: możemy się w ten

i Gwatemali. Tamtejsi rolnicy
zbierali ten sok i sprzedawali fabrykom gumy. Starożytni Grecy
żuli kawałki kory drzewa gumowego.
Współczesne gumy do żucia to
produkt syntetyczny zmieszany
z cukrem, syropem kukurydzianym i aromatami. Ponad połowę zawartości listka gumy stanowi cukier.

Dlaczego smarki są zielone?
Smarki, czyli występujący
w nosie śluz, nie są wcale takim
utrapieniem, jak sądzimy. Ten
wydzielany przez błonę śluzową
nosa płyn pełni funkcję ochronną i produkujemy go tyle, że codziennie można by nim napełnić
około jednej filiżanki (albo więcej, jeśli akurat jesteśmy przeziębieni). Odgrywa on ważną
rolę, chroniąc płuca przed wdychanymi wraz z powietrzem zarazkami, a wspólnie z porastającymi jamę nosa drobnymi
włoskami tworzy niezwykle skuteczny filtr.
Smarki robią się zielone tylko na skutek infekcji. Normalna
wydzielina z nosa powinna być
biała i przejrzysta, rzadko jednak
taką widujemy, bo szybko ulega
zabrudzeniu. Kurz i cząstki pochodzące na przykład ze spalin
osadzają się na rosnących w nosie włoskach, mieszają z wydzieliną i w rezultacie nasze smarki ciemnieją. Ich zielony kolor
przy przeziębieniu jest zasługą
komórek układu odpornościowego zwanych neutrofilami. To
one pierwsze reagują, gdy bakterie zainfekują nasze nozdrza,
a żeby dobrze wykonywać swoje zadanie, potrzebują obecności enzymów, z których jeden
jest związkiem żelazawym (pochodzącym od żelaza). Stąd właśnie bierze się taki kolor.

Dlaczego niektórym z nas robią
się piegi i czemu pojawiają się
pod wpływem słońca?
Piegi (z łac. ephelides) to
kropeczki opalenizny. Częściej występują u osób rudych
i jasnowłosych. Powstają pod
wpływem słońca; jeżeli mamy
genetyczną skłonność do piegów i nasza skóra zostanie wystawiona na działanie ultrafioletowego promieniowania
słonecznego, w komórkach pigmentowych skóry wzrośnie produkcja barwnika zwanego melaniną. Komórki te noszą nazwę
melanocytów i tak się składa, że
decydują również o kolorze naszych włosów i oczu. Wytwarza-

Szkic anatomiczny XIX wiek 
piątym roku życia i nieco bledną,
gdy jesteśmy już dorośli. Chowanie się przed słońcem to jedyny
znany sposób na ich uniknięcie,
możemy jednak spać spokojnie:
piegi jeszcze nikomu nie zaszkodziły.

Jakie bakterie można znaleźć
na dłoniach i czy można się ich
pozbyć, myjąc ręce?
Powierzchnia naszej skóry
jest stosunkowo nieprzyjaznym
środowiskiem dla bakterii, ponieważ jest tam sucho i słono
– dwie rzeczy, których bakterie nie znoszą. Mimo to niektórym udaje się przetrwać. Należą
do nich Staphylococcus epidermidis, czyli bakterie z rodzaju
gronkowców, oraz Acinetobacter calcoaceticus, które same
w sobie nie są groźne, ale jeśli
trafi im się okazja, żeby wywołać infekcję (bo na przykład organizm jest już osłabiony), jako
oportuniści z natury skwapliwie
wykorzystają każdy słaby punkt.
Szacuje się, że na ludzkiej dłoni żyje od 10 tysięcy do 10 milionów bakterii.

Fot. wikimedia commons
sposób przyczynić do rozwoju
nowych szczepów bakterii odpornych na mydło, których zabicie będzie rzeczywiście wymagało dodatkowego składnika
antybakteryjnego. Zdaniem ekspertów właściwe mycie rąk mydłem i wodą w zupełności wystarczy.

Czy guma do żucia może się
„zaplątać” w jelicie?
To coś, co rodzice często mówią swoim dzieciom, kiedy już
nie mogą patrzeć na to, jak ich
pociechy żują gumę. Nie ma na
to jednak żadnych naukowych
dowodów. Co prawda guma do
żucia świetnie się klei do włosów, podeszew butów i siedzeń
w autobusach, jednak z żołądka przechodzi całkiem gładko do jelit, przez które również
przedostaje się bez problemu,
gdyż trudno byłoby jej się przykleić do wilgotnych i śliskich
ścianek.
Pierwsze gumy do żucia produkowano z mlecznobiałego soku rośliny zwanej pigwicą właściwą, rosnącej w Meksyku

Dlaczego gdy uderzymy się
w głowę, wyskakuje guz?
Skóra głowy i czoła jest bardzo dobrze ukrwiona, ponieważ
w jej bliskim sąsiedztwie znajduje się wiecznie głodny mózg. Jeżeli doznamy urazu głowy – na
przykład zderzymy się z drzwiami albo trafi nas piłka – to jest
duża szansa, że tuż pod skórą
wystąpi krwawienie. Gdy ogranicza się ono do małego obszaru, jak przy lekkim uderzeniu,
wówczas w miejscu tym pojawia się opuchlizna, z uwagi na
kształt często nazywana guzem
– chociaż właściwszym określeniem byłby „krwiak”.
Po części odpowiada za to
także nasz układ odpornościowy, który wysyła tak zwane komórki pomocnicze, aby odżywiły uszkodzoną część głowy i usunęły z niej zniszczone komórki.
Komórki pomocnicze gromadzą
się w miejscu, gdzie się uderzyliśmy, stanowiąc część opuchlizny, jaką tam obserwujemy. Jej
wielkość niekoniecznie oznacza, że uraz był poważny. Nawet drobne obrażenia skóry gło-

wy mogą się skończyć potężnym
guzem. Choć opuchlizna zwykle
stopniowo ustępuje w ciągu kilku dni, zasinienie skóry może
się utrzymywać od jednego do
dwóch tygodni. Rzecz jasna, jeśli guzowi towarzyszą inne objawy, takie jak zawroty głowy czy
nieostre widzenie, powinniśmy
koniecznie zgłosić się do lekarza.

Który mięsień w naszym ciele
jest najmniejszy,
a który największy?
Najmniejsze mięśnie w ludzkim ciele – tak jak najmniejsza kość – znajdują się w uchu
środkowym. To mięsień strzemiączkowy (który chroni ucho
przed zbyt głośnymi dźwiękami) oraz napinacz błony bębenkowej (który zabezpiecza błonę). Kiedy akurat nie chronią
ucha przed hałasem, te maleńkie mięśnie umożliwiają ruchy
delikatnego aparatu słuchowego, dzięki czemu wyraźnie słyszymy dźwięki.
Odpowiedź na pytanie o największy mięsień w ciele człowieka jest nieco trudniejsza.
Najsilniejszym mięśniem jest
prawdopodobnie mięsień pośladkowy wielki, z którego zbudowany jest pośladek i który najczęściej wykorzystujemy,
wchodząc po schodach czy podnosząc się z krzesła. Najdłuższym mięśniem człowieka jest
mięsień krawiecki, który ciągnie się od biodra aż do kolana,
największą powierzchnię zaś
ma mięsień najszerszy grzbietu – szeroki, trójkątny mięsień
na plecach.

Ile żył jest w ludzkim ciele? Czy
wszyscy mamy tyle samo żył?
Całkowita długość wszystkich
naczyń krwionośnych w naszym ciele wynosi w przybliżeniu 97 tysięcy kilometrów, czyli dwa razy tyle co obwód Ziemi
mierzony wzdłuż równika. Jednak większość z nich to w istocie kapilary, czyli naczynia włosowate, a nie żyły, trudno jest
więc podać dokładną liczbę.
Dzięki naczyniom włosowatym
z krwi do tkanek dostarczane są
tlen i składniki odżywcze; tą samą drogą z tkanek usuwane są
produkty przemiany materii, takie jak dwutlenek węgla. Żyłami,
które są cieńsze i mniej elastyczne niż tętnice, odtlenowana krew
płynie z powrotem do serca.
Ogólnie mówiąc, każdy człowiek posiada trzydzieści cztery
grupy żylne, ale nie wszyscy mamy dokładnie tyle samo żył. Za-
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sadniczo im kto mniejszy, tym
ma mniej krwi, a więc potrzebuje mniejszej liczby naczyń krwionośnych. Każdy jednak ma żyły i tętnice, które docierają do
wszystkich części ciała, a poza tym przynajmniej trzydzieści
cztery żyły główne oraz całe mnóstwo mniejszych żył połączonych
z naczyniami włosowatymi.

Ile czasu zajęłoby
policzenie wszystkich
połączeń nerwowych
w ludzkim mózgu,
gdyby liczyć je z prędkością
jednego połączenia na sekundę?
W mózgu mamy 10 miliardów
komórek nerwowych, z których
każda ma możliwość tworzenia
połączeń z 10 tysiącami innych
komórek, choć trzeba pamiętać, że jest to maksymalna liczba potencjalnych połączeń, więc
akurat w tym momencie w naszym mózgu może ich być trochę mniej.
Aby obliczyć sumę wszystkich
połączeń nerwowych, należy pomnożyć przez siebie te dwie liczby, co daje wynik 1 x 1017, czyli 1 i siedemnaście zer. Żeby lepiej uzmysłowić sobie tę liczbę,
wyobraźmy sobie, że we wszechświecie istnieje, jak się szacuje,
około 1 x 1020 gwiazd. A to znaczy, że jest ich tylko tysiąc razy
więcej niż połączeń nerwowych
w naszym mózgu.
Ile czasu zajęłoby policzenie
ich wszystkich? No cóż, gdybyśmy robili to z prędkością jednego połączenia na sekundę, potrzebowalibyśmy 1 x 1017 sekund.

Co można powiedzieć o stanie
zdrowia na podstawie wyglądu
języka?
Według starożytnej chińskiej
oraz hinduskiej medycyny wygląd języka może nam mnóstwo
powiedzieć na temat stanu naszego zdrowia. Chińczycy sporządzili nawet mapę języka, z której
da się wyczytać wszystko: od problemów z wątrobą, po zatwardzenie, a nawet napady gniewu.
Język zdrowego człowieka powinien być jasnoczerwony i pokryty cienką warstwą białego nalotu. Powinien też być lekko wilgotny – niezbyt mokry i niezbyt
suchy – jak również niezbyt wiotki i niezbyt sztywny. Wyschnięty,
spękany język świadczy o kłopotach ze zdrowiem.
Włochaty język nie jest wcale rzadką przypadłością, choć
bardzo nieprzyjemną. Wynika
z przerostu normalnie występujących na języku brodawek nitkowatych, do którego może dojść
na skutek gorączki, kuracji anty
biotykowej albo nadużywania
zawierających wodę utlenioną
płynów do płukania ust. Zaczerwienienie języka może świadczyć
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o braku witamin, a gładki i blady język może wskazywać na
niedobór żelaza, który powoduje złuszczanie się brodawek nitkowatych.
Nie zapominajmy, jak niezwykłym narządem jest nasz język.
Współpracuje z wargami i zębami, dzięki czemu wydajemy
dźwięki, które nazywamy mową; z pomocą mięśni policzków
przesuwa w ustach pożywienie;
gdyby nie on i nos, nie mielibyśmy zmysłu smaku; wreszcie po
skończonym posiłku pomaga
nam oczyścić jamę ustną z resztek jedzenia.

Czy ilość krwi dostarczanej
do mózgu zmniejsza się czy
zwiększa, kiedy ćwiczymy?
Wszystkim wiadomo, że im
intensywniej ćwiczymy, tym
szybciej bije nam serce – czujemy w piersi jego uderzenia, kiedy pompuje krew. Można by się
więc spodziewać, że ilość dostarczanej wówczas do mózgu krwi
wzrasta. A tymczasem wcale tak
się nie dzieje – ilość krwi jest
mniej więcej taka sama. Przeciętne, zdrowe serce przepompowuje 5 litrów krwi na minutę, z czego około 750 mililitrów
trafia do mózgu, a 600 mililitrów
do mięśni, które akurat najciężej pracują – dajmy na to, do
ścięgien podkolanowych. Kiedy
ćwiczymy, serce przepompowuje 17 litrów krwi rozprowadzanej
po całym ciele, z czego 14 tysięcy mililitrów trafia do ścięgien,
a 750 mililitrów tak jak wcześ
niej do mózgu.

W jaki sposób tlen z powietrza
przenika do naszego
krwiobiegu?
Powietrze w 21 procentach
składa się z tlenu. Kiedy bierzemy wdech, powietrze trafia do
naszych płuc, skąd tlen poprzez
pęcherzyki płucne przenika do
krwi. Te pęcherzyki to maleńkie zbiorniki powietrza otoczone siecią naczyń włosowatych.
Ich ścianki, podobnie jak ścianki włośniczek, są tak cienkie, że
krew może się spotkać z powietrzem, a wówczas tlen przenika
przez ściankę do krwiobiegu.
Co ciekawe, usuwany z organizmu dwutlenek węgla pokonuje tę samą drogę, tyle że w przeciwnym kierunku: z krwiobiegu
przenika przez cienkie ścianki
pęcherzyków płucnych, a stamtąd do powietrza, które wydychamy.

Co się dzieje,
gdy się starzejemy?
Co za głębokie i niezwykle
ważne pytanie! W przeszłości głowiło się nad nim wielu ludzi. Starzeć zaczynamy się
dość wcześnie, już w wieku oko-

ło dwudziestu lat, ale największe zmiany zachodzą od 40.-50.
roku wzwyż. Gdy jesteśmy młodzi, liczba wytwarzanych przez
nasz organizm nowych komórek przewyższa liczbę tych, które obumierają, dzięki czemu rośniemy i się rozwijamy. W miarę
upływu lat liczba obumierających komórek zaczyna przewyższać liczbę tych, które powstają
w naszym ciele. Dla jednych narządów czas jest mniej łaskawy
niż dla innych – przykładem tego jest nasz mózg. Gdy utrata komórek mózgowych jest już bardzo znaczna, zaczynają się poważne problemy.
Koniec końców, w miarę jak
się starzejemy, wszystkie nasze
narządy wewnętrzne w pewnym
stopniu zaczynają szwankować:
mięśnie słabną, kości stają się
cieńsze i bardziej kruche, mentalnie coraz gorzej funkcjonujemy. Pojawia się też dodatkowy
problem: za każdym razem, gdy
jedna komórka zastępuje drugą
i dochodzi do kopiowania obecnego w jej wnętrzu DNA, występuje ryzyko uszkodzenia czy
mutacji, w których efekcie nowa
komórka nie będzie właściwie
funkcjonować. Uważa się także,
że wraz ze starzeniem się komórek organizmu zwiększa się częstotliwość mutacji, a wówczas
wytwarzane w tych komórkach
białka przestają pełnić swoje tradycyjne funkcje.
Jednym z klasycznych objawów starzenia się jest ogólne
sztywnienie tkanki łącznej, które dotyczy wszystkich ssaków.
Włókna białka zwanego kolagenem – występującego w kościach, skórze oraz ścięgnach
– w młodości są nieustannie
produkowane. Gdy się starzejemy, produkcja nowych włókien
kolagenowych ustaje, a tkanka
łączna w coraz większym stopniu składa się ze sztywniejszej,
nierozpuszczalnej formy kolagenu. Jednym z rezultatów tego procesu jest mniej sprężysta skóra, na której tworzą
się zmarszczki. Coś podobnego dzieje się w ścianach naczyń
krwionośnych, których sztywnienie może prowadzić do podwyższonego ciśnienia będącego
rezultatem utrudnionego przepływu krwi. Nasze serce musi wówczas intensywniej pracować, mimo że i tak może już
być osłabione przez wiotczejące mięśnie.
Wszystko to jest elementem
starzenia się naszego organizmu.

Zwierzęta to potrafią

Każde zwierzę to materiał na
bohatera. Jednak sam talent
i charakter nie wystarczą, żeby kota czy krowę uczynić legendą. Potrzebne jest wyczucie
chwili, umiejętności i – co najważniejsze – sytuacja kryzysowa
z udziałem człowieka, która pozwoli zwierzęciu wykazać swoją
wielkość. Zauważ, że o większości zwierząt bohaterów dowiadujemy się wtedy, kiedy ludzie popełniają błędy lub ulegają wypadkom.

LuLu, świnka kempingowa
W 1998 roku Jo Ann i Jack
Altsmanowie pojechali na wakacje i postawili swoją przyczepę kempingową po amerykańskiej stronie jeziora Erie. Pewnego dnia Jack poszedł łowić
ryby, zaś Jo Ann doznała ataku
serca – drugiego w ciągu dwóch
lat – upadła i nie mogła się podnieść. Wzywała pomocy, udało jej się nawet wybić szybę, ale
nikt nie słyszał jej krzyku ani
szczekania jej psa. Jej stan pogarszał się z każdą chwilą. Wtedy LuLu, świnka wietnamska,
pupilka Altsmanów, przystąpiła
do akcji. Przepchnęła się przez
otwór w drzwiach przeznaczony dla psa i wybiegła na szosę.
Tam zaczęła zatrzymywać samochody, kładąc się na środku
drogi. Drugi z przejeżdżających
kierowców (pytanie: co zrobił
pierwszy?) się zatrzymał. Świnka poprowadziła go wprost do
chorej.

Delfin Filippo
W 2000 roku czternastoletni Davide Ceci pływał ze swoim ojcem łódką w pobliżu włos
kiego miasteczka Manfredonia.
Davide wypadł z łódki i poszedł
na dno. Jego ojciec nie zauważył, że chłopak wypadł, a Davide nie umiał pływać. Szczęśliwie
w pobliżu znajdował się Filippo, delfin, ulubieniec okolicznych mieszkańców. Filippo dostrzegł tonącego chłopca, pod-

płynął do niego i wypchnął go na
powierzchnię, a następnie doholował w pobliże łódki, żeby ojciec
mógł wciągnąć go na pokład.
Davide powiedział później:
„Kiedy zobaczyłem, że to Filippo, od razu go objąłem”. Od razu
nasuwa mi się pytanie, co zrobiłby Davide, gdyby był to jakiś nieznajomy delfin? I drugie – co to
za tatuś, który zabiera na łódkę
syna bez kamizelki ratunkowej?

Tuk – niedźwiedź polarny, który
uratował kotka

To historia równie niezwykła, jak bulwersująca. W 1983
roku jakiś facet przyniósł do
zoo w Vancouver małego kotka
i wrzucił go do basenu na wybiegu dla białych niedźwiedzi.
Co takiego? Ktoś przynosi kota do zoo jako przynętę? I robi to Kanadyjczyk?! Szczęśliwie
dla kotka szlachetność polarnego niedźwiedzia Tuka, który
mieszkał w tym zoo, przewyższała podłość psychopaty, kociego prześladowcy. Tuk wszedł
do basenu, wyciągnął tonącego
kociaka na brzeg i wylizał go do
sucha. Nikt nie wie, co stało się
z dręczycielem kota. Uważajcie
– wciąż może być na wolności.

Willie, „Mama baby”

Był 2006 rok. Przyjaciółka poprosiła Meagan Howard, aby zaopiekowała się jej dwuletnią córką Hanną oraz papugą o imieniu
Willie. Kiedy dziewczynka siedziała przed telewizorem, oglądała bajki i wsuwała herbatniki,
Meagan wyszła na chwilę do łazienki. Nagle usłyszała przeraźliwy krzyk papugi: „Mama baby!”.
Willie był ptakiem mówiącym,
ale w jego repertuarze nie było dotąd słów „mama” i „baby”.
Najchętniej gwizdał melodie piosenki z programu Andy Griffith
Show. Meagan popędziła do salonu i zobaczyła, że dziecko dławi się herbatnikiem i zaczyna
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Paul Heiney
CZY KOTY MAJĄ PĘPKI?
Odpowiedzi na 244 kłopotliwe pytania. Przeł. Aleksandra Wolnicka i Sławomir
Paruszewski. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.

Delfiny bardzo często współpracują z człowiekiem

Fot. wikimedia commons
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sinieć. Opiekunka szybko wykonała chwyt Heimlicha i dziewczynka wykrztusiła okruch ciastka. Gdyby zjawiła się trzydzieści
sekund później, Hannah byłaby w poważnym niebezpieczeństwie. Mam nadzieję, że po tym
wydarzeniu mama Hannah pozwoliła Williemu oglądać programy lepsze niż Andy Griffith
Show.

Rojo, lama terapeutyczna
W 2007 roku Lori Gregory i jej
córka Shannon Gregory Hendrickson zmieniły oblicze terapii
zwierzęcej, kupując lamę o imieniu Rojo. Rojo posiadał certyfikat zwierzęcia terapeutycznego.
Od tamtego czasu stadko powiększyło się o kilka kolejnych
lam i alpak i dokonało ponad tysiąca leczniczych wizyt w Vancouver, Waszyngtonie oraz w Portlandzie w Oregonie (a rzecz
dzieje się w Portlandzie). Po dokładnym przestudiowaniu strony Rojothellama.com wciąż nie
mogę uwierzyć, że wytwórnia Pixar nie zaczęła jeszcze produkcji filmu „Llama Squad”. To niemożliwe... Zwierzęta nazywają
się Rojo, Smokey, Napoleon, Jean-Pierre, Beni, Andre i Maluch.
Jak to możliwe, że Maluch nie
został jeszcze gwiazdą animacji?
Pixar, nie przysypiaj!
Uwaga: oprócz zajęć terapeutycznych zwierzęta biorą udział
także w przyjęciach urodzinowych i korporacyjnych. Zastanawiam się, ilu menedżerów
z portlandzkich korporacji wyluzowanych tuż przed zamknięciem baru wykrzykuje: „Panowie, wpadłem na superpomysł!”.
Po czym miesiąc później na walnym zebraniu akcjonariuszy pojawia się stado lam.

Fidge, kot diagnosta
W 2012 roku mieszkanka
Wielkiej Brytanii Wendy Hum-

Fidge – kot, który wykrył nowotwór piersi

preys zauważyła, że jej kot imieniem Fidge ma nowy, dziwny
zwyczaj: wskakuje na jedną z jej
piersi. Zanim jednak przejdę do
dalszego ciągu, chciałbym zapytać cię, drogi czytelniku, jak długo pozwalałbyś wskakiwać swojemu ulubieńcowi na wrażliwe
fragmenty twojego ciała, zanim
ochrzaniłbyś bydlątko albo wyrzucił je za drzwi? Gdyby mój
zwierzak skoczył mi na klejnoty więcej niż raz, z pewnością
mielibyśmy poważną rozmowę
na temat dobrych obyczajów.
Tak czy inaczej Wendy Humpreys pozwalała swojemu kotu na takie wybryki przez kilka
tygodni. Pierś była jednak coraz mocniej podrapana i obolała, co skłoniło Wendy do wizyty u lekarza. Doktor przeprowadził badanie i okazało się, że
w prawej piersi Wendy rozwija się złośliwy nowotwór. Wendy zawdzięcza kotu wczesne wykrycie choroby i przypuszczam,
że bardzo uważnie przygląda się
teraz wszystkiemu, na co wskakuje Fidge.

Niedźwiedzie ochroniarze
z północnej Kalifornii
Jeżeli ta historia jest prawdziwa, to jest niesamowita. Jeżeli nie jest prawdziwa, mimo to
i tak chciałbym spotkać Roberta
Biggsa, faceta, który (podobno)
ją przeżył. Biggs opowiada, że
pewnego poranka w 2012 roku
w północnej Kalifornii podczas
wędrówki natknął się na rodzinę czarnych niedźwiedzi. Sześćdziesięciodziewięcioletni turysta
zatrzymał się, żeby obserwować
niedźwiedzie, kiedy znienacka
zaatakowała go puma – zwierzę wylądowało na jego plecaku
i powaliło na ziemię. Biggs próbował strząsnąć pumę z pleców
i nawet dźgnął ją czekanem, co
zamiast skłonić drapieżnika do
odwrotu, tylko go rozwścieczyło.
To właśnie wtedy (zgodnie z relacją Biggsa) jeden z niedźwiedzi

Fot. Fidge/Facebook

Bawoły nie są wrogami lwów, ale nie warto ich atakować
zbliżył się, chwycił pumę za kark
i zmiótł ją z pleców mężczyzny.
W obliczu całej rodziny niedźwiedzi i krzepkiego mężczyzny
puma uznała, że nie ma szans,
i uciekła do lasu.
Strażnicy leśni wątpią w prawdziwość tej relacji („Huffington
Post” opublikował dwa artykuły
na temat przygody Biggsa). Ale
jest coś, co mnie zastanawia:
co facet, który ma sześćdziesiąt
dziewięć lat, mógłby zyskać na
zmyśleniu takiej bajki? Korzyści
niewielkie, a zagrożenie bardzo
poważne. Przecież rodzina Biggsa mogłaby dojść do wniosku, że
dziadek zanadto zwariowany, żeby puszczać go samego do lasu.
I żeby dawać mu do ręki czekan.

Bohaterski Szwadron Bawołów
w bitwie w Parku Narodowym
Krugera
Ta historia to także jeden
z najwspanialszych filmów na
YouTobie. W 2007 roku grupa
turystów zwiedzająca Park Narodowy Krugera w Afryce Południowej sfilmowała scenę, która
zyskała sławę najbardziej zdumiewającej dramatycznej zwierzęcej bitwy zarejestrowanej
przez kamerę. Operator obserwuje stado bawołów wędrujących powoli wzdłuż brzegu jeziorka. Bawoły nie wiedzą, że
zmierzają wprost na przyczajoną rodzinę lwów. Kilka z nich
zaczyna podkradać się do bawołów, kryjąc się w wysokich trawach. Kiedy przewodnik bawolego stada dostrzega niebezpieczeństwo, zarządza odwrót, ale
lwy są szybsze. Następuje akcja
żywcem wzięta z meczu amerykańskiego futbolu. Jeden z lwów
skacze, przewraca niewielkiego
cielaka, po czym przy pomocy
dwóch innych zwala go do wody.
Kolejny lew wskakuje do jeziora i pomaga pozostałym zanu-

rzyć wierzgającego cielaka. Koniec polowania? Nic podobnego.
Jeszcze dobrze się nie zaczęło.
Dwa duże krokodyle wynurzają się z głębiny i zaczynają wyrywać lwom ich ofiarę. Lwy nie rezygnują i w końcu udaje się im
odzyskać zdobycz i wyciągnąć ją
na brzeg. Teraz mogą wreszcie
zabrać się do zasłużonego obiadu. Nie wzięły jednak pod uwagę jednego istotnego czynnika:
ofiara ma rodzinę. Bawoły wcale
nie uciekły, one tylko pobiegły po
posiłki. Wracają i jest ich bardzo
dużo. Galopujące stado wygląda
jak armia z któregoś filmu z serii
Władca Pierścieni. Słychać głosy obserwujących turystów, którzy martwią się, że pomoc przybywa zbyt późno. Najodważniejszy z bawołów szarżuje, bierze
lwa na rogi i wyrzuca go wysoko
w powietrze, dając hasło do ataku. W tym momencie sponiewierany cielak wstaje na nogi, otrzepuje się i kłusem dołącza do stada. Żyje, jest wolny i wygląda na
to, że nic mu się nie stało! Lwy
zmykają. Bawoły zwyciężyły! Od
kiedy nagranie to pojawiło się
w sieci, wszyscy uczestnicy afrykańskich safari wracają do domu
z nosem na kwintę. Nikomu nie
udało się zarejestrować niczego,
co byłoby choćby w przybliżeniu
równie ciekawe.

Binti Jua z zoo w Brookfield
Następną historię zawdzięczamy niedbalstwu rodziców, którzy wybrali się z synkiem do zoo.
W roku 1966 gorylica Binti Jua
należąca do rodziny zachodnich
goryli nizinnych zyskała sławę,
ratując chłopca, który wpadł do
wybiegu dla małp. Chłopiec zleciał z wysokości sześciu metrów,
poważnie rozciął sobie twarz
i złamał rękę. Binti Jua błyskawicznie podbiegła, by ochronić
go przed agresją pozostałych

Fot. wikimedia commons
goryli, a kiedy pracownicy zoo
otworzyli wyjście, wzięła chłopca na ręce i oddała opiekunom.
Uwaga: Kiedy gromadziłem
materiał do tego rozdziału, musiałem wybierać pomiędzy wieloma historiami o gorylach ratujących dzieci, które wpadły na
wybiegi małp naczelnych. RODZICE, NIE POZWALAJCIE
WASZYM DZIECIOM WSPINAĆ SIĘ NA OGRODZENIA
W ZOO!

Kenijskie lwy – postrach
porywaczy
W 2005 roku w Kenii dwunastoletnia dziewczynka wracała do domu ze szkoły i w drodze
została pobita i uprowadzona
przez grupę mężczyzn, którzy zamierzali wydać ją za mąż za jednego ze swoich kumpli. Wkrótce po porwaniu policja trafiła
na trop „pana młodego”, który
wraz ze swoją ofiarą musiał uciekać z wioski. Na sawannie, gdzie
próbował się ukryć, natrafił na
grupę złożoną trzech lwów – i tu
zaczyna się dziwna historia. Lwy
przegoniły mężczyznę, a następnie pilnowały dziewczynki aż do
przybycia policji, co nastąpiło
kilka godzin później.
Znawcy zwierzęcych obyczajów przypuszczają, że płacz
dziewczynki przypominał lwom
skomlenie lwiego szczenięcia,
co wzbudziło w nich opiekuńcze
uczucia. Ja jednak myślę, że te
lwy należały do elitarnej jednostki dużych zwierząt afrykańskich
zwalczającej zbrodnie. Strażnicy
Sawanny?

Matthew Santoro
AŻ ŁEB URYWA! 362 zaskakujące fakty o współczes
nym świecie. Grupa Wydawnicza K.E. Liber, Warszawa 2017.
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Amsterdamskie okna
- kalwiński reality show
Spacerując wieczorem po
amsterdamskim śródmieściu,
można podpatrywać ludzi podczas rodzinnych kolacji, oglądania telewizji, czytania, prowadzenia rozmów. Zwyczaj
niezasłaniania okien wywodzi
się ze starej kalwińskiej zasady, że należy starać się żyć tak,
by nie trzeba było niczego ukrywać.
Odwiedzającym Amsterdam zwykle zapadają w pamięć wąskie zabytkowe kamieniczki o niepowtarzalnych fasadach i szczytach, usadowione nad kanałami. Intrygują
zwłaszcza olbrzymie lśniące okna
bez zasłon. Romantycy pamiętający
Dziewczynę z perłą mogliby sądzić,
że mieszkańcy tych domów pragną
światła Vermeera w porcie, nad którym niebo rzadko bywa bezchmurne.
Rzeczywisty powód jest jednak bardziej prozaiczny i praktyczny – w pociętym kanałami nadmorskim mieście budynki, często wznoszone na
palach, musiały być jak najlżejsze, by
nie zapadały się w miękkim gruncie.
Zdaniem protestantów okna powinny być odsłonięte, aby przechodzący ulicą pastor mógł się przekonać, że w domu nie dzieje się nic
zdrożnego. Do dziś zresztą Holendrzy z upodobaniem powtarzają:
„Zachowuj się normalnie, to wystarczająco szalone”. Szyby, rzecz
jasna, musiały być idealnie czyste.
Mycie okien nadal stanowi cotygodniowy rytuał wielu holenderskich
gospodyń. Kalwinizm to nie religia mistyków i ascetów, lecz wiara
przeciętnych ludzi. Jak pisał Leszek
Kołakowski, Kalwin „stworzył religię ludzi »normalnych«: kobiet zamężnych, mężczyzn mających swoją
normalną pracę, normalne życie rodzinne, normalne domy i w normalny sposób zarabiających pieniądze”.
To religia uświęcająca „przeciętność
i miernotę życia drobnomieszczańskiego”. Odkrywając Amsterdam
– na przykład w czasie rejsu po kanałach – warto pamiętać, jak bardzo
jego mieszkańcy byli przywiązani do
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Zabawne fakty

z Łączna długość cukierków Twizzlers
produkowanych rocznie przez firmę Hershey wynosi milion mil.
Brendan Valentino, Hayward, USA

z Na świecie jest więcej sztucznych
flamingów niż prawdziwych.
Alex Titesworth, Teksas, USA

z Centralny system nerwowy co kilka godzin automatycznie zmienia kolejność dziurek w nosie, które jako pierwsze wciągają powietrze.
Ryan Hooper, Warwick, Irlandia

z Przeciętny człowiek w ciągu swojego życia przebywa pieszo pięciokrotność obwodu Ziemi.
Chua Xue Qiu, Singapur

z Ciąża słonicy trwa około 650 dni.
Rayed Alam, Nowy Jork, USA

z Rozstanie zespołu The Beatles nastąpiło w Disney World.
Frankie Bonsignor, Toronto, Kanada

z Anatidefobia to lęk przed możliwością, że śledzą cię kaczki.
Tristan Cabellari, Kapsztad, RPA
Domy w Amsterdamie mają na szczycie dźwig do transportu mebli, które wstawiano przez okna
idei gloryfikującej mieszczańskie życie. U jej podstaw leżała przerażająca
doktryna predestynacji. „Łaska Boża nie jest dana każdemu” – twierdził
Kalwin – „a tym, którym jest dana,
nie jest dana w nagrodę za ich uczynki”. Można więc w znoju spędzić całe życie, ale komu pisane potępienie,
ten żadnym swym uczynkiem nie
zmieni tego wyroku. To przerażające dla zwykłego śmiertelnika. Jak się
bowiem pogodzić z brakiem jakiegokolwiek wpływu na własny los? Męcząc się w więzieniu cielesnej powłoki, nie wiedząc, czy przeznaczono go
do zbawienia, czy do wiecznych mąk,
człowiek miał się oddawać swoistej
ascezie – pracować. Powiększać majątek, ale korzystać z niego w jak najmniejszym stopniu.
Z czasem doktrynę Kalwina złagodzono, bo na dłuższą metę nie dało
się jej znieść. Utrwaliło się przekonanie, że sukcesy w życiu doczesnym
oznaczają przychylność Boga.
Praca przestała być umartwianiem
się i zaczęła oznaczać drogę wiodącą
do sukcesu. Dorabiający się miesz-

czanie otrzymali wreszcie należną im
ideologię. Spadkobiercy kalwinów,
purytanie, głosili pochwałę ciułania.
To przecież purytański Benjamin
Franklin, uczony i polityk amerykański, wypowiedział słynne zdanie:
Time is money (Czas to pieniądz).
Mieszczanin krzątał się więc przez cały dzień, dbając o pomnożenie swojego dorobku. Marnotrawienie czasu
uważano za rzecz karygodną.
Ciułać i prowadzić księgi rachunkowe można na oczach bliźnich, przy
odsłoniętych oknach. W XVII wieku
dzięki pracowitości swych obywateli Holandia zaczęła odgrywać wiodącą rolę na arenie międzynarodowej,
a Amsterdam stał się między innymi jednym z najważniejszych światowych ośrodków handlu diamentami. Ale jak w świetle Vermeera na
płótnie Dziewczyna z perłą można dostrzec odcienie ponure, tak
za rozświetlonymi oknami kryło się
wiele mroku. W owym czasie miasto
stanowiło również centrum handlu
kolonialnego z Ameryką i Indiami.
To Holendrzy rozpoczęli regularny

CIEKAWOSTKI
z Holandia jest pierwszym krajem europejskim,
który zalegalizował prywatną konsumpcję haszyszu.
Około 450 coffee shopów sprzedaje tam ów narkotyk już od 1976 r.

wiszących w Rijksmuseum mogą zmylić – w istocie
zamorskie specjały nie trafiały na holenderskie stoły, lecz stanowiły drogocenny towar handlowy, raczej
walutę niż produkt spożywczy.

z Holandia była krajem biednym, a kalwinizm ganił wszelką rozkosz – także przyjemność jedzenia. To
nie przypadek, że Vincent van Gogh zatytułował jeden
ze swych najsłynniejszych obrazów Jedzący ziemniaki. Zboże słabo tam rosło. Sprowadzenie ziemniaków
postrzegano więc jako wydarzenie niezwykle szczęśliwe i ważne. Do dziś są one warzywem narodowym,
podstawą większości tradycyjnych potraw. Egzotyczne owoce sportretowane na flamandzkich obrazach

z Pierwsze holenderskie tulipany zakwitły w 1594 r.
Zasadził je Carolus Clusius sprawujący pieczę nad
ogrodem uniwersyteckim w Lejdzie. Cebulki sprezentował mu ambasador Austrii, który przywiózł je
z Turcji. Kwiaty te wzbudziły sensację. Wkrótce stały
się symbolem władzy i prestiżu niderlandzkich arystokratów. Dzisiaj tulipany zajmują pierwsze miejsce
wśród wszystkich kwiatów eksportowanych przez Holandię – przed gladiolami i irysami.

Fot. Janusz Glanc

handel niewolnikami między Afryką a Ameryką. W schludnych kantorach niewolnicy ci byli jednak tylko precyzyjnie wykaligrafowanymi
cyferkami w księgach, a w kaligrafii
nie ma przecież niczego nagannego.
Zdaniem prześmiewców nakaz jawności życia doprowadził w Holandii
do paradoksalnych skutków. Wielką
popularnością cieszą się tam reality
show. Czy to przypadek, że Big Brother był pomysłem holenderskim,
czy też może program ten odpowiada pewnej mentalności ukształtowanej przed wiekami przez religijne
lęki? Podczas pierwszej jego emisji
codziennie 1,5 miliona osób zasiadało przed telewizorami, by obejrzeć
skrót wydarzeń dnia (Holandię zamieszkuje 15 milionów ludzi), a najciekawsze odcinki oglądał nawet co
piąty Holender. To, czego nie uchodzi zauważać z ulicy, bo nie wypada podglądać, widzowie dostali na
ekranach we własnych salonach.
Przechadzając się amsterdamską
ulicą i zerkając ukradkiem na piękne
meble w domach zamożnych mieszczan, można się zastanowić, jak na
Holendrów przed telewizorami zareagowałby Kalwin, który nauczał, że
„wierni powinni się ćwiczyć w pogardzie wobec doczesnego życia”.

Renata Ponaratt
ALEKSANDRA LANG, JACEK
LANG, RENATA PONARATT,
RADOSŁAW RATAJSZCZAK.
ŚWIAT. NAJBARDZIEJ NIESAMOWITE FAKTY! Zwyczaje, postaci, niezwykłe zjawiska, najdziwniejsze zwierzęta. Wydawnictwo PUBLICAT,
Poznań.

z Przed 1800 rokiem protezy dentystyczne często były wykonywane z zębów poległych żołnierzy.
Aldo Crespo, Illinois, USA

z Puszka Pandory w pierwotnym tekście nazywała się dzban Pandory. Nazwa zmieniła się na skutek pomyłki, którą tłumacz popełnił pięćset lat temu.
Sean Ganley, Irlandia

z Nazwa Lego wywodzi się z duńskiego wyrażenia leggodt, co znaczy: „Baw
się dobrze”.
Calista Thoma, Arizona, USA

z Żeby wyssać całą krew z człowieka,
potrzeba 1,2 miliona komarów działających równocześnie.
Markie Klingensmith, Pittsburg, USA

z Marilyn Monroe miała IQ wyższe niż
Albert Einstein.
Gabriel Flynn, Stockton-on-Tees,
Wielka Brytania

z Sławna reklama „Got Milk?” z 1993
roku została wyreżyserowana przez Michaela Baya, reżysera „Transformersów”.
Cordell Amell, Ottawa, Kanada

z Poszukiwania potwora w Loch Ness
w 2009 roku nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Udało się jednak znaleźć
w jeziorze sto tysięcy piłeczek do golfa.
Nick Burns, Saginaw, USA

z Jeżeli powiesz po angielsku imię Jesus od końca, usłyszysz sausage (kiełbasa).
Manas Dabhade, Mumbai, Indie

z Jeżeli masz pizzę o promieniu
Z i grubości A, to jej objętość wyniesie
Pi x Z x Z x A.
Louis Freeman, Dunedin,
Nowa Zelandia
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Kulisy dyplomacji

Akademia
Mało kto wie, że poeta Konstanty Ildefons
Gałczyński w latach 1931
– 1933 pracował w konsulacie polskim w Berlinie. Oto
relacja młodego Edmunda
Osmańczyka, późniejszego
dziennikarza i dyplomaty,
z wystąpienia poety na akademii z okazji święta 11 listopada.
Z relacji naocznego świadka:
„Był zmierzch. Listopadowy,
mroczny, zadeszczony zmierzch.
Nie zapalono świateł elektrycznych. Stare miśnieńskie świeczniki rozstawione w salonie tworzyły małe kręgi świateł, roz
szczepione w złoceniach mebli,
ramach starych obrazów, w czerni fortepianu. Goście z wyrazem
urzędowego skupienia słuchali
Poloneza As-dur. Szybkie, rwane
brawa były dowodem, iż z równą ulgą jak zachwytem przyjęto zakończenie koncertu wielkiego pianisty, który zaszczycił
akademię 11 listopada 1932 roku w Poselstwie Rzeczypospolitej w Berlinie. Zebrani urzędnicy Poselstwa i Konsulatu oraz
przedstawiciele berlińskiej Polonii czuli się dość sztywno w atmosferze urzędowej akademii,
odprawianej co roku według

ustalonego raz na zawsze protokołu.
Po części artystycznej przyszła
pora na część oficjalną, w której
głównym mówcą miał być referent kulturalny Konsulatu Generalnego RP w Berlinie, co sekretarz Poselstwa zapowiedział
w taki oto sposób: – Mistrz Konstanty Gałczyński powie nam teraz o znaczeniu rocznicy 11 listopada.
W tej samej chwili do błyszczącego odblaskiem świec fortepianu podszedł «mistrz».
Kanciasta twarz w czerwonym
oświetleniu była dziwnie blada
białością posągu. Poseł Rzeczypospolitej poruszył się niespokojnie, odurzony bijącą od prelegenta falą gorąca (...).
Ubrany był w nienagannie skrojony smoking (lakierki
i jedwabne skarpetki dopełniały monotonii przepisowej czerni), nie posiadał jednak muszki,
zdobiącej zazwyczaj krochmalem usztywnioną koszulę. Cieniutkie sznurowadełko związane
w filuterną kokardkę manifestowało artystyczną nonszalancję
referenta kulturalnego Konsulatu Generalnego RP.
«Mistrz» rozejrzał się po sali
uciszającym władczym spojrze-

niem, po czym wydobył z kieszeni Mały rocznik statystyczny i monotonnym głosem rozpoczął:
«W roku 1921 produkcja mydła w Polsce wynosiła...
W roku 1931 produkcja mydła
w Polsce wynosiła...
W roku 1921 produkcja sody
kaustycznej w Polsce...
W roku 1931 produkcja sody
kaustycznej w Polsce...»
I tak jedną pozycję za drugą odczytywał w zdumieniu coraz większym piętrzącej się ciszy. Przerzucał kartkę za kartką, w klatkach porównawczych
liczb przed słuchaczami rósł łubin Rzeczypospolitej, soja i mak,
rzepak i len, lucerna i bobik, saradela i marchew pastewna,
owies, jęczmień, pszenica, żyto,
ziemniaki, ołów i kadm, cynk
surowy i elektrolityczny, żelazo kształtowe i fasonowe, prętowe pełne i uniwersalne, lokomotywy normalnotorowe i wąskotorowe, wagony, rowery,
silniki elektryczne, rowki, kable
gołe i nawojowe, sól kamienna
i warzona, cement i szkło okienne, węgiel kamienny i brunatny, koks i półkoks, owce i trzoda chlewna, bydło i konie, żniwiarki, młockarki, cepy, kosy,
brony, pługi, siewniki, kopaczki, sieczkarnie, śrutowniki, waga jajeczek użytych do hodowli
jedwabników i produkcja oprzędów...

Konstanty Ildefons Gałczyński w okresie
polskim w Berlinie

Prelegent nie zmieniał tonu,
słuchacze w oczekiwaniu na referat właściwy starali się pojąć, jaki związek mają te kolumny cyfr
z 11 listopada. Sekretarz niespokojnie wybijał rytm cyfr uderzeniami małego palca lewej ręki
o swe kolano. Konsul generalny
nerwowo gładził brodę.
Po półgodzinie czytania Konstanty złożył starannie książeczkę i wsunął ją z powrotem do
kieszeni smokinga. Wśród grobowej ciszy podkreślanej skwierczeniem nieprzyciętych kno-

Diplomex opowiada
W 1977 roku nakładem
wydawnictwa „Iskry” ukazały się „Noty i anegdoty dyplomatyczne”. Autor książki ukrywał się pod pseudonimem „Diplomex”. Oto
dwie zabawne historyjki.
„Przepisy protokołu są nieraz śmieszne, ale ogromnie

Pogrzeb Mahatmy Gandhiego

upraszczają życie dyplomaty.
Głównie dlatego, że pozwalają uniknąć sytuacji nieprzewidzianych, a więc kłopotliwych
i wymagających nietypowej reakcji.
Zdarza się jednak, że przy
spełnianiu
najprostszych
czynności protokolarnych po-

Fot. oldindianphotos.in

wstaje sytuacja, w której nie
wiadomo, jak się zachować.
W styczniu 1948 roku zamordowany został w Delhi wielki przywódca Indii Mahatma
Gandhi. Wiadomość wywołała
wstrząsające wrażenie na całym
świecie, a zwłaszcza w Anglii.
Przecież dopiero przed kilkoma
miesiącami Indie – właśnie pod
wodzą Gandhiego – oderwały się
po długich walkach od korony
brytyjskiej i uzyskały niepodległość. Szok ten podziałał również
na ambasadora Polski w Londynie, zwłaszcza że miał osobisty
kult dla Gandhiego, a stosunki Polski z młodym państwem
zaczęły się właśnie nawiązywać. Polecił więc zaraz sekretarce, aby poprosiła o wizytę kondolencyjną u niedawno mianowanego Wysokiego Komisarza
Indii. Był nim Krishna Menon,
postać bardzo znana zarówno
w ruchu niepodległościowym Indii, jak i w brytyjskiej Partii Pracy. Ambasador zdziwił się, kiedy
poproszono go, aby przyszedł już
za godzinę.
Gmach India House pogrążony był w żałobie. Na korytarzach widać było zamieszanie
i niepewność. Polaka wprowa-

dzono do dużego pokoju o zasuniętych kotarach, z małą lampką oliwną w kącie. Z trudem dostrzegł w półmroku siedzącego
na kanapie Menona w hinduskim stroju. Ten, nie wstając,
wskazał gościowi w milczeniu
miejsce obok siebie. Polak właśnie rozpoczynał niezdarnie formułowanie protokolarnego frazesu, gdy stała się rzecz, którą
trudno było przewidzieć. Hindus przechylił się w stronę gościa, położył mu głowę na kolana i zaczął szlochać. Protokół
prysł. Ale ambasador – mimo
wzruszenia – począł się gorączkowo zastanawiać, co ma robić.
Pocieszać swego kolegę? Pogładzić jego wielką, siwą czuprynę
rozrzuconą na kolanach? Objąć
ramieniem?
Trwali tak długo w milczeniu. Nagle Hindus wyprostował
się, uśmiechnął i zaczął najspokojniej i zdawkowo rozmawiać
o klimacie londyńskim, po czym
odprowadził Polaka na schody i aż do wyjścia. Takiej wizyty kondolencyjnej protokół nie
przewidywał”.
Ambasadorem Polski, któremu przytrafiła się ta przygoda, był Jerzy Michałowski, au-

międzywojennym pracował w konsulacie
Fot. wikimedia commons
tów łojowych świec, Konstanty
chrząknął i rozejrzał się ze zdumieniem po sali. – Czyż wymowa tych cyfr nie wystarczy? – zapytał z wyrzutem, a po chwili
dodał: – Wobec wymowy liczb
milkną słowa poety.
I skłonił się zebranym. Wstydliwe oklaski pokryły zmieszanie słuchaczy. Chudy sekretarz,
aby zatrzeć złe wrażenie, zaintonował fałszywie «Jeszcze Polska nie zginęła». Wszyscy powstali. Akademia została zakończona”.
tor „Not i anegdot dyplomatycznych”.
I jeszcze jedna dykteryjka,
którą przytacza Diplomex:
„W grudniu 1929 roku, po
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Anglią, pierwszy ambasador radziecki Grigorij Sokolnikow przybył do Londynu. Dowiedział się tam, że na
uroczyste złożenie listów uwierzytelniających musi się ubrać
w dworski strój, który w owym
czasie składał się z fraka, bryczesów i czarnych jedwabnych
pończoch. Sokolnikow oburzył
się. Uważał ten strój za niegodny
przedstawiciela państwa socjalistycznego, a pokazanie łydek
w pończochach za ośmieszające. Przekazał telegraficznie swój
pogląd ministrowi spraw zagranicznych Cziczerinowi i prosił o instrukcje. Cziczerin miał
odpowiedzieć, że nie strój jest
ważny, tylko interesy Związku
Radzieckiego, które wymagają,
aby ambasador złożył listy i został akredytowany. Ma myśleć
nie o swoich nogach, ale o swojej twarzy.
Dwudziestego grudnia Sokolnikow pojechał do pałacu Buckingham w stroju dworskim.
Przyjął go jednak książę Walii,
a nie król Jerzy V, który w ten
sposób chciał dać do zrozumienia, że nie zapomniał jeszcze losu swojego kuzyna Mikołaja II”.
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Rozmaitości

Przysłowia mądrością narodów
Część V

Jednym uchem słucha, a drugim wypuszcza
Zu einem Ohr hinein, zum andern herraus.
*
Gra niewarta świeczki.
Das Spiel ist nicht des Lichtes wert.
*
Wiara góry przenosi
Der Glaube kann Berge versetzen.
*
Co za wiele, to niezdrowo.
Allzuviel ist ungesund.
*
Kto chce z wilkami przestawać, musi wyć jak one. Kiedy
wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
Mit dem Wölfen muss man heulen.
*
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
Alle Füchse kommen endlich beim Kürschner zusammen.
*
Nie wywołuj wilka z lasu. O wilku mowa, a wilk tu.
Wenn man den Wolf nennt, kommt er gerennt.
*
Wilka natura ciągnie do lasu
Natur zieht stärker denn sieben Pferde.
*
Po winie rozum w głowie ginie. Od wódki rozum krotki.
Wein ein, Witz aus.
*
Co ma wisieć, nie utonie.
Wer hängen soll, ertrinkt nicht.
*
Długie włosy, krótki rozum. U kobiet włosy długie, rozum krótki.
Langes Haar, kurzer Verstand.
*
Cicha woda brzegi rwie.
Stille Wasser gründen tief.
*
Podczas wojny prawa milczą.

Łamigłówka
Połamana szachownica

Szachownicę połamano na 13 fragmentów, jak pokazuje
poniższy rysunek. To wszystkie możliwe kształty, które mogą
powstać z pięciu kwadratów, i jeden kształt utworzony z czterech kwadratów.
Czy potrafisz zrekonstruować szachownicę?
Najlepiej wyciąć wszystkie kształty i poprzyklejać je na tekturze. „Będą źródłem wiecznej rozrywki w domu”, napisał.
I dodał: „Jeśli ci się uda... ale nie zapisuj sposobu ich ułożenia,
wtedy uznasz go za równie zagadkowy, gdy następnym razem
poczujesz chęć zrekonstruowania szachownicy.
ALEX BELLOS. CZY ROZWIĄŻESZ MOJE PROBLEMY? Zbiór najlepszych łamigłówek, jakie kiedykolwiek powstały. Przeł. Tomasz Gronek. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018.

Im Kriege schweigt das Recht.
*
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen.
*
Pasuje jak wół do karety.
Es passt wie dem Ochsen ein Sattel.
*
Lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu.
Besser ein Sperling in der Hand als eine Taube an dem
Dach.
*
Starego wróbla na plewy nie złapiesz.
Alte Spatzen fängt man nich mit Spreu.
*
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Morgenstunde hat Gold im Munde.
*
Nie ma reguł bez wyjątku.
Keine Regel ohna Ausnahme.
*
Wyjątek potwierdza regułę.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
*
Kto wysoko lata, ten nisko spada.
Wet hoch steht, kann tief fallen.
*
Kto dwa zające goni, żadnego nie uchwyci. Dwie sroki za
ogon trudno utrzymać.
Wer zwei Hasen zugleicht jagt, fängt keinen.
*
Najsłodszy owoc zakazany.
Verbotene Frucht schmeckt süss.
*
Zamki na lodzie budować. Zamki na powietrzu (piasku)
stawiać.
Luftschlösser bauen.
*
Zapas biedy nie uczyni. Od przybytku głowa nie boli.
Vorrat nimmer schad’t.

Wytęż wzrok...

(cdn.)

Rozwiązanie łamigłówki
z poprzedniego miesiąca:
Suma równa 11:

Suma równa 13:

Suma równa 14:

...i znajdź 9 szczegółów różniących te dwa obrazki

Fot. J.A. Workman. Wikimedia Commons
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Humor i rozrywka

Unikaj ludzi smutnych

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Teraźniejszość: jedyne, co nigdy się nie kończy.
Doskonała mądrość wymaga niewielkiej dozy głupoty.
Marzę żeby darzyć się większym szacunkiem.
Niestety – nie zasługuję na to.
Drukował puste wizytowki. Chciał pozostać anonimowy.
Jesteśmy tylko kropelką w oceanie. Jednak i największy ocean,
to tylko wiele kropelek.
Hmm, zapałka się nie zapala. Dziwne, przed chwilą się zapalała.
Nieźle jest zrobić coś niezłego.

Polskie filmy
na Wielkanoc
na ITVN
Dla wszystkich kinomaniaków, którzy
nadchodz¹ce œwiêta Wielkanocne chcieliby
spêdziæ relaksuj¹c siê przy dobrych filmach, kana³ ITVN przygotowa³ kilka specjalnych polskich produkcji. Od 10 do 13
kwietnia na antenie tej stacji zobaczymy
m.in. nagrodzony dramat w re¿yserii Jacka
Lusiñskiego „Carte Blanche”, mocny film
„Skrzydlate œwinie” oparty na faktach oraz
„Zemsta” w re¿yserii Andrzeja Wajdy.

Wielki Piątek – 10 kwietnia
20:35 – „Beksińscy.
Album wideofoniczny” (2016 r.)
Przez niemal pó³ wieku znany polski malarz Zdzis³aw Beksiñski dokumentowa³ codzienne ¿ycie swojej najbli¿szej rodziny.
Film Marcina Borchardta to dokumentalna
opowieœæ, która rekonstruuje relacjê miêdzy Zdzis³awem, a jego synem Tomkiem –
popularnym dziennikarzem muzycznym.
Tomek, szukaj¹cy w œmierci ucieczki przed
¿yciem, cierpia³ na depresjê i podejmowa³
wielokrotnie próby samobójcze. Scenariusz
opiera siê na ksi¹¿ce Magdaleny Grzeba³kowskiej „Beksiñscy. Portret podwójny”.

Wielka Sobota – 11 kwietnia
12:15 – „Jak uratować mamę”
(anim., 2015 r.)
Adaœ przez wiêkszoœæ wolnego czasu gra
na komputerze. Anetka marzy o królewiczu
z jej ulubionych bajek. Ich mama trafia do
szpitalu – nie wychodzi ze œpi¹czki i nie reaguje na rodzinê. Potrzebuje pomocy. Z pomoc¹ Czarownicy Adaœ i Aneta wyruszaj¹
do tajemniczej œredniowiecznej krainy. Musz¹ odnaleŸæ Z³ote Krople, które uratuj¹
mamê. Film dosta³ nagrodê za najlepsz¹
animacjê na New Media Film Festival w
Los Angeles. G³osy g³ównym bohaterom
u¿yczy³y gwiazdy, m.in.: Cezary Pazura,
Maciej Stuhr, Tomasz Kot, Andrzej Grabowski i Jaros³aw Boberek.

22:55 – „#Wszystko gra”
(komedia, 2016 r.)
Zosia (Eliza Rycembel), jej mama, Roma
(Kinga Preis) oraz babcia (Stanis³awa Celiñska) mieszkaj¹ w starym rodzinnym domu. Pewnego dnia okazuje siê, ¿e staje siê
on obiektem zainteresowania oszusta, Lisa
(Antoni Pawlicki). Kobiety robi¹ wszystko,
by ocaliæ swoj¹ w³asnoœæ. Przy okazji odkrywaj¹ smak prawdziwej mi³oœci, rodzinnego ciep³a i wsparcia. W filmie wykorzystano popularne i lubiane polskie piosenki
w nowych, zaskakuj¹cych aran¿acjach –
m.in. „Warszawy“ zespo³u T.Love, „Szarych
mira¿y“ grupy Maanam, „Ale wko³o jest
weso³o“ Perfectu czy utworu „Nie dokazuj“
Marka Grechuty.

Niedziela Wielkanocna
– 12 kwietnia
10:00 – „Zemsta”
(komedia, 2002 r., reż. Andrzej Wajda)
Ekranizacja doskona³ej komedii Aleksandra Fredry z gwiazdorsk¹ obsad¹. Czeœnik Raptusiewcz (Janusz Gajos), mieszkaj¹cy po s¹siedzku w tym samym zamku ze
znienawidzonym przez siebie Rejentem

Milczkiem (Andrzej Seweryn), pragnie o¿eniæ siê z owdowia³¹ Podstolin¹ (Katarzyna
Figura). Nie wie jednak, ¿e Podstolina sama szuka majêtnego mê¿a. Czeœnik, œwiadom niedoskona³oœci swej urody i braku
og³ady towarzyskiej, prosi wezwanego na
pomoc Papkina (Roman Polañski), by go z
ni¹ wyswata³. Papkin romantyczn¹ mi³oœci¹ kocha Klarê (Agata Buzek), wychowanicê i bratanicê Czeœnika. Tymczasem Klara jest zakochana w synu Rejenta Milczka,
Wac³awie (Rafa³ Królikowski), który odwzajemnia to uczucie.

22:15 – „Nowy świat” (obycz., 2015 r.)
¯anna z Bia³orusi po opuszczeniu mê¿aopozycjonisty, wyprowadzi³a siê z córk¹ do
Warszawy. Azzam z Afganistanu jest traktowany jako zdrajca swojej ojczyzny, pracuje
w Warszawie. Ukrainka Wera ucieka do
Polski, aby poddaæ siê operacji zmiany p³ci.
Troje imigrantów szuka lepszego ¿ycia. Dla
nich Polska sta³a siê prawdziwym „nowym
œwiatem”. Wbrew wszystkim problemom,
próbuj¹ rozpocz¹æ nowy etap, jednak czas
od czasu czuj¹ siê obco w tym kraju.

Poniedziałek Wielkanocny
– 13 kwietnia
12:35 – „Carte blanche” (dramat, 2015 r.)
44-letni nauczyciel historii Kacper (Andrzej Chyra) pracuje w liceum i uwielbia
m³odzie¿. W pewnym momencie dowiaduje
siê, ¿e z powodu wady genetycznej powoli
traci wzrok. Diagnoza medyczna nie pozostawia ¿adnej nadziei. Aby zachowaæ pracê
i doprowadziæ do matury ukochanych
uczniów, próbuje ukryæ swoje problemy
przed œwiatem zewnêtrznym. Powiernikiem tajemnicy zostaje jego najlepszy przyjaciel Wiktor (Arkadiusz Jakubik). Próbuje
on powstrzymaæ Kacpra od dalszej pracy.
Wbrew wszystkim proœbom, nauczyciel
wci¹¿ zostaje na stanowisku i stara siê zachowaæ optymizm. Film dosta³ wielu nagród w Polsce i za granic¹: nagroda im. El¿biety Czy¿ewskiej dla najlepszego aktora
na Festiwalu Filmów Polskich w Nowym
Jorku; Nagroda Publicznoœci na Festiwalu
Filmów Polskich ‘Wis³a” w Moskwie; Wyró¿nienie Specjalne na Festiwalu Filmów
Polskich „BAR CINE” w Buenos Aires.

22:40 – „Skrzydlate świnie”
(tragikomedia, 2010 r.)
Oskar (Pawe³ Ma³aszyñski) i jego przyjaciele mieszkaj¹ w Grodzisku Mazowieckim.
Jedn¹ z nielicznych atrakcji ich miasteczka
s¹ mecze miejscowego klubu pi³karskiego.
Gdy graj¹ „Czarni” dla Oskara wszystko inne przestaje mieæ znaczenie. Jako lider „ultrasów” aktywnie dopinguje swoj¹ dru¿ynê
do zwyciêstwa, a po meczach wdaje siê w
bójki z kibicami dru¿yny przeciwnej.
Dziewczyna Oskara, Alina (Karolina Gorczyca) w³aœnie urodzi³a dziecko. Jest zawiedziona postaw¹ swojego faceta , który
nie chce dorosn¹æ i znaleŸæ odpowiedzialnej pracy. Klub pi³karski i kumple to dla niego ca³y œwiat. Wkrótce jednak dzia³alnoœæ
dru¿yny „Czarnych” zostaje zawieszona, a
¿ycie „wiecznego ch³opca” wywraca siê do
góry nogami. Nieoczekiwanie Oskar otrzymuje atrakcyjn¹ propozycjê od lokalnego
biznesmena, Krzysztofa Dzikowskiego (Cezary Pazura), który zak³ada w³asn¹ dru¿ynê pi³karsk¹ i potrzebuje... profesjonalnego
dopingu na meczach. Oferowane pieni¹dze
kusz¹, ale Oskar nie chce zdradzaæ „braci”
i ca³y czas siê waha. Tymczasem nale¿¹ca
do jego „ultrasów” Basia (Olga Bo³¹dŸ) postanawia postawiæ wszystko na jedn¹ kartê... (itvn)
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program telewizyjny: 3.4 – 30.4.2020
piątek – 3 kwietnia

sobota – 4 kwietnia

niedziela – 5 kwietnia

06:30 Szpital - serial fab.-dok.
07:05 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Tu jest pięknie
- rozrywk.
15:35 Smakuj świat z Pascalem 5
- kulinarny
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Przystanek Bieszczady
- serial dokument.
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:35 Inspektor Marleau
- serial krym., Francja
22:10 Superwizjer
- mag. reporterów
22:35 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
23:20 Gwiazdy prywatnie 5
- Katarzyna Bonda
- lifestylowy
23:45 Smakuj świat z Pascalem 5
- kulinarny
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

07:05 Pani Gadżet 19
- rozrywk.
07:30 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
07:55 Doradca smaku - kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN - mag.
11:30 Co za tydzień
- magazyn
11:55 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup
i zrób 10 - motoryzac.
12:40 Prosto w serce
- serial obycz.
13:00 Prosto w serce
- serial obycz.
13:25 Prosto w serce
- serial obycz.
13:50 Prosto w serce
- serial obycz.
14:15 Gwiazdy prywatnie 4
- Tomasz Niecik
- lifestylowy
14:40 Życie przed nimi 2
- serial obycz., Francja
15:30 Życie przed nimi 2
- serial obycz., Francja
16:15 Odlotowa Kanada
- serial dokument., Kanada
17:05 Ameryka Express
- rozrywk.
18:15 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku - kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - mag. interwenc.
20:00 Chyłka-Kasacja
- serial krym.
20:50 Służba Więzienna 2
- pr. obyczajowy
21:25 Kto tu mieszka? 3
- rozrywk.
22:00 Doradca smaku
- kulinarny
22:05 Medium z Long Island
- rozrywk., USA
22:50 Motyw - serial krym.
23:35 Tu jest pięknie
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:25 Pogoda

07:25 Uwaga! Pirat 22
- motoryzac.
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Zawodowi handlarze 6
- motoryzac.
12:05 Ameryka Express
- rozrywk.
13:15 Doradca smaku
- kulinarny
13:20 Na Wspólnej Omnibus 18
- serial obycz.
14:45 Doradca smaku
- kulinarny
14:50 10/10 - rozrywk.
15:15 10/10 - rozrywk.
15:40 Kod genetyczny
- serial krym.
16:25 Tu jest pięknie
- rozrywk.
17:00 Wyburzacze 3
- rozrywkowy
17:35 Kto tu mieszka? 3
- rozrywk.
18:10 Gwiazdy prywatnie 5
- Rafał Sonik
- lifestylowy
18:35 Efekt Domina 7
- pr. obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku
- kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - mag. interwenc.
20:00 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
20:45 Tata w tarapatach
- rozrywk.
21:30 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
22:15 Przystanek Bieszczady
- serial dokument.
23:00 Smakuj świat z Pascalem 5
- kulinarny
23:25 Kuba Wojewódzki 14
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:25 Pogoda
03:30 Uwaga!
- mag. interwenc.

poniedziałek – 6 kwietnia
07:05 Prosto w serce
- serial obycz.
07:30 Gwiazdy prywatnie 5
- Rafał Sonik
- lifestylowy
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Gwiazdy prywatnie 4
- Tomasz Niecik
- lifestylowy
11:55 Szkoła - serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Służba Więzienna 2
- pr. obyczajowy
15:35 Przeszyj to sam
- rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital - serial fab.-dok.
17:30 Szkoła - serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Medium z Long Island
- rozrywk., USA
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga! - mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Kod genetyczny
- serial krym.
22:15 Chyłka-Kasacja
- serial krym.
23:05 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
23:45 Przeszyj to sam
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga!
- mag. interwenc.

wtorek – 7 kwietnia
07:05 Prosto w serce
- serial obycz.
07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Wyburzacze 3
- rozrywkowy
15:35 Będzie pan zadowolony 6
- motoryzac.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Polscy truckersi 1
- reality show
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Motyw
- serial krym.
22:15 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
23:00 Kuba Wojewódzki 14
- rozrywk.
23:45 Będzie pan zadowolony 6
- motoryzac.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

środa – 8 kwietnia

czwartek – 9 kwietnia

07:05 Prosto w serce
- serial obycz.
07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Uwaga! Pirat 22
- motoryzac.
15:35 Gwiazdy prywatnie 4
- Daria Ładocha
- lifestylowy
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Historie Wielkiej Wagi 3
- rozrywk., USA
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ameryka Express
- rozrywk.
22:40 Tata w tarapatach
- rozrywk.
23:25 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup
i zrób 10
- motoryzac.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

07:05 Prosto w serce
- serial obycz.
07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Zawodowi handlarze 6
- motoryzac.
15:35 Pani Gadżet 19 - rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital - serial fab.-dok.
17:30 Szkoła - serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 10/10
- rozrywk.
19:55 Pani Gadżet 19
- rozrywk.
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
22:15 Zabójcze słońce 2
- serial krym., Francja
23:15 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
00:00 Doradca smaku - kulinarny
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga!
- mag. interwenc.

piątek – 10 kwietnia

sobota – 11 kwietnia

niedziela – 12 kwietnia

poniedziałek – 13 kwietnia

wtorek – 14 kwietnia

środa – 15 kwietnia

czwartek – 16 kwietnia

07:05 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku - kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła - serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Tu jest pięknie - rozrywk.
15:35 Smakuj świat z Pascalem 5
- kulinarny
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Przystanek Bieszczady
- dokument
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:35 Beksińscy. Album wideofoniczny
- dokument 2016, reżyseria:
Marcin Borchardt, scenariusz: Marcin Borchardt, muzyka: Marcin Dymiter,
22:00 Nim zapadnie noc
- film, Włochy 2018, reżyseria: Daniele Vicari, scenariusz: Claudio FavaMichele
Gambino, muzyka: Teho Teardo, obsada: Fabrizio GifuniDario Aita
00:00 Doradca smaku
- kulinarny
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

07:05 Pani Gadżet 19 - rozrywk.
07:30 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
07:55 Doradca smaku - kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Co za tydzień - magazyn
12:05 Doradca smaku
- kulinarny
12:15 Jak uratować mamę
- film animowany 2015, reżyseria: Daniel Zduńczyk,
Marcin Męczkowski
13:45 Aria miłości
- film, Włochy 2018, reżyseria: Cristian De Mattheis
15:20 Frantz
- film, Francja, Niemcy
2016, reżyseria
17:15 Kobieta sukcesu
- komedia 2018, reżyseria:
Robert Wichrowski, obsada:
Agnieszka Więdłocha, Mikołaj Roznerski, Bartosz Gelner, Julia Wieniawa, Paulina
Gałązka, Małgorzata Foremniak, Tomasz Karolak
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku - kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - mag. interwenc.
20:00 Chyłka-Kasacja
- serial krym.
20:50 Młodość Astrid
- film, Dania, Szwecja
22:55 #Wszystko gra
- komedia 2016, reżyseria:
Agnieszka Glińska, obsada:
Kinga Preis , Eliza Rycembel, Stanisława Celińska,
Sebastian Fabijański
00:25 Frantz
- film, Francja, Niemcy
2016, reżyseria: Francois
Ozon, obsada: Pierre Niney,
Paula Beer, Ernst Stotzner,
Marie Gruber
02:20 Co za tydzień - magazyn
02:55 Doradca smaku - kulinarny
03:00 Fakty
03:25 Pogoda
03:30 Uwaga! - mag. interwenc.

08:05 Smog Wars
- dokument
#WERT! Bloki
- dokument
10:00 Zemsta
- komedia 2002, reżyseria:
Andrzej Wajda, obsada: Roman Polański, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Katarzyna Figura, Daniel Olbrychski, Agata Buzek
11:40 Kapitan - dokument
12:35 Dwie kobiety - film, Francja
14:35 Najpiękniejsze zakątki
świata - serial dokument.,
Niemcy
15:00 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
15:30 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
16:00 Krosny. Mowa ciała
- dokument
17:15 Jestem Mia
- film, Włochy 2019, reżyseria: Riccardo Donna, obsada: Serena Rossi, Maurizio
Lastrico
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku - kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - mag. interwenc.
20:00 Obietnica poranka
- film, Francja
22:15 Nowy Świat
- film obyczajowy 2015, reżyseria: Elżbieta Benkowska, Łukasz Ostalski, Michał
Wawrzecki, Olga KavalayAksenowa, Julian Świeżewski, Hassan Akkouch, Karina
Minaeva
23:40 Krosny. Mowa ciała
- dokument
00:55 Młodość Astrid
- film, Dania, Szwecja
03:00 Fakty
03:25 Pogoda
03:30 Uwaga! - mag. interwenc.
03:50 Nim zapadnie noc
- film, Włochy 2018

07:50 Tu jest pięknie - rozrywk.
08:30 Kobieta sukcesu
- komedia 2018, reżyseria:
Robert Wichrowski
10:15 Operacja Arktyka
- film rodzinny, Norwegia
2014, reżyseria: Grethe BoeVall, obsada: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand
Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal
11:45 Gdańsk - perła północy
- dokument
12:35 Carte blanche
- dramat 2015, reżyseria:
Jacek Lusiński, obsada: Andrzej Chyra, Urszula Grabowska, Arkadiusz Jakubik,
Tomasz Ziętek, Dorota Kolak, Andrzej Blumenfeld
14:20 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
14:50 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
15:20 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
15:50 Start-up: włącz swoją przyszłość - dokument, Włochy
2017
17:25 Ostatni skarb Ziemi
- dokument
19:00 Fakty
19:30 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga! - mag. interwenc.
20:40 Nauczycielka
- film, Czechy, Słowacja
22:40 Skrzydlate świnie
- film komediodramat 2010,
reżyseria: Anna Kazejak-Dawid, obsada: Paweł Małaszyński, Olga Bołądź, Piotr
Rogucki, Cezary Pazura ,
Eryk Lubos , Karolina Gorczyca
00:20 Najpiękniejsze zakątki
świata - serial dokument.
00:50 Obietnica poranka
- film, Francja

07:05 Prosto w serce - serial
obycz.
07:30 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
11:55 Najpiękniejsze zakątki
świata - serial dokument.,
Niemcy
12:25 Jestem Mia
- film, Włochy 2019, reżyseria: Riccardo Donna, obsada: Serena Rossi, Maurizio
Lastrico
14:10 Siedem żyć - telenowela,
Brazylia
15:00 Co za tydzień - magazyn
15:35 Będzie pan zadowolony 6
- motoryzac.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital - serial fab.-dok.
17:30 Szkoła - serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Gdańsk
- perła północy
- dokument
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Motyw
- serial krym.
22:15 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
23:00 Kuba Wojewódzki 14
- rozrywk.
23:45 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła - serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
15:30 Doradca smaku
- kulinarny
15:35 Gwiazdy prywatnie 4
- Margaret
- lifestylowy
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Tu jest pięknie
- rozrywk.
20:05 Doradca smaku
- kulinarny
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ameryka Express
- rozrywk.
22:40 Start-up: włącz swoją przyszłość
- dokument, Włochy 2017
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Przystanek Bieszczady
- dokument
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
15:30 Doradca smaku
- kulinarny
15:35 Pani Gadżet 19
- rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Polaków awantury o remont
- lifestylowy
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
22:15 Zabójcze słońce 2
- serial krym., Francja
23:10 Smog Wars
- dokument
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
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program telewizyjny: 3.4 – 30.4.2020
piątek – 17 kwietnia

sobota – 18 kwietnia

niedziela – 19 kwietnia

07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
15:30 Doradca smaku
- kulinarny
15:35 Smakuj świat z Pascalem 5
- kulinarny
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Salon ostatniej szansy
- rozrywk., Wielka Brytania
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:35 Inspektor Marleau
- serial krym., Francja
22:10 Superwizjer
- mag. reporterów
22:35 Aria miłości
- film, Włochy 2018, reżyseria: Cristian De Mattheis,
scenariusz: Cristian De Mattheis, muzyka: Franco Eco,
obsada: Giuseppe Maggio,
Francesca Loy, Franco Castellano
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty

07:35 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
08:00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11:30 Najpiękniejsze zakątki
świata - serial dokument.,
Niemcy
12:05 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup
i zrób 10 - motoryzac.
12:50 Prosto w serce
- serial obycz.
13:15 Prosto w serce
- serial obycz.
13:40 Prosto w serce
- serial obycz.
14:05 Gwiazdy prywatnie 4
- Margaret - lifestylowy
14:30 Doradca smaku
- kulinarny
14:40 Życie przed nimi 2
- serial obycz., Francja
15:30 Życie przed nimi 2
- serial obycz., Francja
16:15 Odlotowa Kanada
- serial dokument., Kanada
17:05 Ameryka Express
- rozrywk.
18:15 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku - kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - mag. interwenc.
20:00 Chyłka-Kasacja
- serial krym.
20:50 Służba Więzienna 2
- pr. obyczajowy
21:25 Kto tu mieszka? 3
- rozrywk.
22:00 Najpiękniejsze zakątki
świata
- serial dokument., Niemcy
22:30 Doradca smaku
- kulinarny
22:40 Motyw
- serial krym.
23:25 Kuba Wojewódzki 14
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:25 Pogoda

07:25 Uwaga! Pirat 22
- motoryzac.
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Dieta czy cud? 2
- lifestylowy
12:05 Ameryka Express - rozrywk.
13:15 Doradca smaku
- kulinarny
13:20 Na Wspólnej Omnibus 18
- serial obycz.
14:25 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
14:50 Polaków awantury o remont
- lifestylowy
15:35 Gdańsk
- perła północy
- dokument
16:25 Tu jest pięknie
- rozrywk.
17:00 Wyburzacze 3
- rozrywkowy
17:35 Kto tu mieszka? 3
- rozrywk.
18:10 Gwiazdy prywatnie 5
- Blanka Lipińska
- lifestylowy
18:35 Efekt Domina 7
- pr. obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku
- kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:00 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
20:45 Tata w tarapatach
- rozrywk.
21:30 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
22:15 Nauczycielka
- film, Czechy, Słowacja
00:15 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:25 Pogoda
03:30 Uwaga!
- mag. interwenc.
03:45 Inspektor Marleau
- serial krym., Francja

poniedziałek – 20 kwietnia
07:30 Gwiazdy prywatnie 5
- Blanka Lipińska
- lifestylowy
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Gwiazdy prywatnie 4
- Margaret
- lifestylowy
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Służba Więzienna 2
- pr. obyczajowy
15:35 Przeszyj to sam
- rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Medium z Long Island
- rozrywk., USA
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Kod genetyczny
- serial krym.
22:15 Chyłka-Kasacja
- serial krym.
23:00 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
23:45 Przeszyj to sam
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

piątek – 24 kwietnia

sobota – 25 kwietnia

niedziela – 26 kwietnia

poniedziałek – 27 kwietnia

07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła - serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Tu jest pięknie
- rozrywk.
15:35 Smakuj świat z Pascalem 5
- kulinarny
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Salon ostatniej szansy
- rozrywk., Wielka Brytania
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:35 Inspektor Marleau
- serial krym., Francja
22:10 Superwizjer
- mag. reporterów
22:35 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
23:20 Gwiazdy prywatnie 5
- Blanka Lipińska
- lifestylowy
23:45 Efekt Domina 7
- pr. obyczajowy
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga!
- mag. interwenc.
03:55 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
04:40 Doradca smaku
- kulinarny

07:30 Nowa Maja w ogrodzie 4
- rozrywk.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Co za tydzień
- magazyn
12:05 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup
i zrób 10 - motoryzac.
12:50 Prosto w serce
- serial obycz.
13:15 Prosto w serce
- serial obycz.
13:40 Prosto w serce
- serial obycz.
14:05 Prosto w serce
- serial obycz.
14:30 I znowu razem
- serial obycz., Włochy
15:25 I znowu razem
- serial obycz., Włochy
16:15 Odlotowa Kanada
- serial dokument., Kanada
17:05 Ameryka Express
- rozrywk.
18:15 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku
- kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - mag. interwenc.
20:00 Chyłka-Kasacja
- serial krym.
20:50 Służba Więzienna 2
- pr. obyczajowy
21:25 Kto tu mieszka? 3
- rozrywk.
22:00 Doradca smaku - kulinarny
22:05 Medium z Long Island
- rozrywk., USA
22:50 Motyw
- serial krym.
23:35 Tu jest pięknie
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:25 Pogoda
03:30 Uwaga!
- mag. interwenc.

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Dieta czy cud? 2
- lifestylowy
12:05 Ameryka Express - rozrywk.
13:15 Doradca smaku
- kulinarny
13:20 Na Wspólnej Omnibus 18
- serial obycz.
14:45 Doradca smaku
- kulinarny
14:55 Polaków awantury o remont
- lifestylowy
15:40 Kod genetyczny
- serial krym.
16:25 Tu jest pięknie
- rozrywk.
17:00 Wyburzacze 3
- rozrywkowy
17:35 Kto tu mieszka? 3
- rozrywk.
18:10 Gwiazdy prywatnie
- lifestylowy
18:35 Efekt Domina 7
- pr. obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Doradca smaku
- kulinarny
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:00 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
20:45 Tata w tarapatach
- rozrywk.
21:30 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
22:15 Salon ostatniej szansy
- rozrywk., Wielka Brytania
23:00 Smakuj świat z Pascalem 5
- kulinarny
23:25 Kuba Wojewódzki 14
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:25 Pogoda
03:30 Uwaga!
- mag. interwenc.
03:50 Inspektor Marleau
- serial krym., Francja

07:30 Gwiazdy prywatnie
- lifestylowy
07:55 Doradca smaku - kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Gwiazdy prywatnie 4
- Maciej Zień
- lifestylowy
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Kuchenne rewolucje 7
- kulinarno-rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Służba Więzienna 2
- pr. obyczajowy
15:35 Przeszyj to sam - rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital - serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Medium z Long Island
- rozrywk., USA
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Kod genetyczny
- serial krym.
22:15 Chyłka-Kasacja
- serial krym.
23:00 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
23:45 Przeszyj to sam
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga!
- mag. interwenc.
03:55 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia

wtorek – 21 kwietnia
07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Wyburzacze 3
- rozrywkowy
15:35 101 gadżetów
motoryzac.ch
- rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Polscy truckersi 1
- reality show
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Motyw
- serial krym.
22:15 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
23:00 Kuba Wojewódzki 14
- rozrywk.
23:45 101 gadżetów
motoryzac.ch
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

wtorek – 28 kwietnia
07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Wojny samochodowe 8
- motoryzac.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Wyburzacze 3
- rozrywkowy
15:35 101 gadżetów
motoryzac.ch
- rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Polscy truckersi 1
- reality show
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Motyw
- serial krym.
22:15 Kuchenne rewolucje 21
- kulinarno-rozrywk.
23:00 Kuba Wojewódzki 14
- rozrywk.
23:45 101 gadżetów
motoryzac.ch
- rozrywk.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda

środa – 22 kwietnia

czwartek – 23 kwietnia

07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Uwaga! Pirat 22
- motoryzac.
15:35 Gwiazdy prywatnie 4
- Maciej Zień
- lifestylowy
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Historie Wielkiej Wagi 3
- rozrywk., USA
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ameryka Express
- rozrywk.
22:40 Tata w tarapatach
- rozrywk.
23:25 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup
i zrób 10
- motoryzac.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga!
- mag. interwenc.

07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Dieta czy cud? 2
- lifestylowy
15:35 Pani Gadżet 19
- rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Polaków awantury o remont
- lifestylowy
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga! - mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
22:15 Zabójcze słońce 2
- serial krym., Francja
23:10 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
23:55 Doradca smaku - kulinarny
00:05 Doradca smaku - kulinarny
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga!
- mag. interwenc.

środa – 29 kwietnia

czwartek – 30 kwietnia

07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Uwaga! Pirat 22
- motoryzac.
15:35 Gwiazdy prywatnie 4
- Pascal Brodnicki
- lifestylowy
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Historie Wielkiej Wagi 3
- rozrywk., USA
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga!
- mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ameryka Express
- rozrywk.
22:40 Tata w tarapatach
- rozrywk.
23:25 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup
i zrób 10
- motoryzac.
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga!
- mag. interwenc.

07:30 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
07:55 Doradca smaku
- kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
11:55 Szkoła
- serial fab.-dok.
12:40 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
13:25 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
14:10 Siedem żyć
- telenowela, Brazylia
15:00 Dieta czy cud? 2
- lifestylowy
15:35 Pani Gadżet 19
- rozrywk.
16:00 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
16:45 Szpital
- serial fab.-dok.
17:30 Szkoła
- serial fab.-dok.
18:15 Ukryta prawda
- serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:30 Polaków awantury o remont - lifestylowy
20:15 Pogoda
20:20 Uwaga! - mag. interwenc.
20:40 Na Wspólnej 18
- serial obycz.
21:05 Zakochani po uszy 3
- serial obycz.
21:30 Ciężarówką przez Route 66
- rozrywk.
22:15 Zabójcze słońce 2
- serial krym., Francja
23:10 Panny młode ponad miarę
- rozrywk.
23:55 Doradca smaku - kulinarny
00:05 Doradca smaku - kulinarny
00:10 Dzień Dobry TVN
- magazyn
03:00 Fakty
03:30 Pogoda
03:35 Uwaga! - mag. interwenc.
03:55 Złota pieśń
- telenowela, Kolumbia
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Bóg w nas

Wielkanocna lektura: August Scholtis „Wiatr od wschodu “
Do dzisiaj jest to najbardziej znana w świecie książka górnośląskiego pisarza. I choć jest wybitna (jak sugeruje Horst
Bienek w swoim posłowiu do książki była pierwowzorem
dla Güntera Grassa i jego „Blaszanego bębenka”) nie miała
nigdy swojego czasu: pierwsze wydanie z 1933 roku zostało
natychmiast zakazane przez narodowych socjalistów, powojenne niemieckie wydania nie wzbudziły już tęsknoty za
„utraconym śląskim rajem” i przeszły bez echa. W Polsce
zakwalifikowano ją przez przedwojenną i powojenną krytykę
jako „antypolska”, organizowano na jej temat konferencje
naukowe, choć nikt nie pokusił się o jej przetłumaczenie.

Od kwietnia do dostania w polskim przekładzie na
Amazon.de

www.sklep.de

bez tajemnic

€ 13.00

Tel. 09391 504135
gabriele-publishing.com

Schütze, was du liebst.
Mit deiner Spende.

SAT - RUDEK
Oferujemy:
l Sprzedaż anten satelitarnych
oraz akcesoriów
l Polska telewizja NC+
z umową lub bez umowy
l Doładowanie kart NC+
l Dekodery
l Moduły CI

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

www.schuetze-was-du-liebst.de

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Wódka Toruńska czysta
0,5 l, 40% 5,50 € butelka

Wódka Sobieski czysta
0,5 l, 40% 5,50 € butelka

Spirytus
0,5 l - 15,90 € butelka

Mini Shop

Godziny otwarcia:
pon.-piąt. 6.30-12.00 i 15.00-20.00 sob. 8.00-12.00 i 15.00-20.00

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2

Hurt i kolportaż
polskiej prasy
Tel. 02174 - 894 11 55
Fax 02174 - 894 11 56

W sprawie reklamy prosimy o kontakt
Tel. 02382 766 75 78
Fax 02382 766 75 79
werbung@samo-zycie.com
www.samo-zycie.com

Zdrowych, Pogodnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy Firma Kocjan GmbH Krefeld
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

37 Jahre
E-Mail: info@schlesischewurst.de
Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag: 08:00-13:00 Uhr & 15:00-18:30 Uhr - Samstag: 08:00-13:00 Uhr
Montags geschlossen

l Własna produkcja wędlin
l Sklep internetowy i wysyłkowy
l Party Service i Sala przyjęć
l Polskie artykuły spożywcze
(cukierki, twaróg, pierogi,
przyprawy, napoje,
alkohole, i.t.d.)

uy
t
akuł
b
raaaratysnuekj cji
N

K

U

PO

% n wł rod
0
1
p

Gadżety i prezenty
1

Koszulka Hanys biała
Rozm. XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL, 4XL
Cena: 15,00 EUR

6
7

Mini-szalik Oberschlesien
Górny Śląsk do powieszenia
Cena: 4,50 EUR

11

2

3

Koszulka Od urodzynio
dumny z pochodzenio
czarna. Rozm. XS, S, M, L,
XL, XXL, 3XL, 4XL
Cena: 15,00 EUR

Koszulka Śląsk szkic biała
Rozm. XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL, 4XL
Cena: 15,00 EUR

7

4

7
8

Worek na buty niebieski
Oberschlesien
Cena: 7,00 EUR

12

Koszulka Całe życie
z wariatami biała
Rozm. XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 9,90 EUR

Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid
SŻ 4/20

Saszetka Ave Silesia

Cena: 9,90 EUR

Cena: 9,90 EUR

Poduszka 100% Hanys
Cena: 8,00 EUR

10

Flaga Oberschlesien
150cm x 90cm
Cena: 9,00 EUR

www.sklep.de
Art.-Nr.

Koszulka Hanys biała
Rozm. 96/104, 106/116,
118/128, 130/140, 142/152
Cena: 12,00 EUR

Czapka Hanys

9

Worek na buty
Ślunski pieron
Cena: 7,00 EUR

7
5

Produkt / Opis

Rozmiar

Szt.

13

Koszulka damska Polska
czerwona
Rozm. XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 12,00 EUR

18

Koszulka Polska
Dumni z pochodzenia
Rozm. XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 15,00 EUR

23

Mini-trikot Polska
do powieszenia
Cena: 3,00 EUR

28

Koszulka damska Polska
czerwona
Rozm. S, M, L, XL, XXL
Cena: 9,90 EUR

33

14
7

Czapka Polska
biała
Cena: 6,00 EUR

19

Koszulka damska Dumna
z pochodzenia czarna
Rozm. S, M, L,
Cena: 15,00 EUR

2
74

Mini-szalik Polska
do powieszenia
Cena: 3,00 EUR

29

Koszulka Polska
czerwona
Rozm. S, M, L, XL, XXL
Cena: 9,90 EUR

34
7

15
7

Worek na buty Polska
Cena: 7,00 EUR

20

Koszulka damska
Nic nie muszę biała
Rozm. S, M, L, XL, XXL
Cena: 12,00 EUR

2
75

Smycz Polska
Cena: 2,00 EUR

30

Koszulka dziecięca Polska
Folk biała
Rozm. 5/6, 7/8, 9/10, 12/14
Cena: 9,90 EUR

35
7

16
7

Worek na buty Polska
moro
Cena: 7,00 EUR

21

Koszulka damska
Polskie najlepsze biała
Rozm. S, M, L, XL, XXL
Cena: 12,00 EUR

26

Flaga Polska
150cm x 90cm
Cena: 9,00 EUR

31

17

Koszulka dziecięca Polska
Dumni z pochodzenia
Rozm. 96/104, 106/116,
118/128, 130/140, 142/152
Cena: 12,00 EUR

22

Trikot Polska orzeł szary
Rozm. 128, 140, 152,
S, M, L, XL
Cena: 12,00 EUR

27

Szalik Polska
Cena: 7,00 EUR

32

Kowbojka

Brelok mapa

Cena: 8,00 EUR

Cena: 3,00 EUR

36
7

37
7

Brelok orzeł

Kapelusz biały

Czapka Polska

Kaszkiet

Proporczyk Polska

Cena: 3,00 EUR

Cena: 7,00 EUR

Cena: 6,00 EUR

Cena: 6,00 EUR

Cena: 4,00 EUR

30
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Kancelaria adwokacka
w Monachium

Izabela S. Demacker
Rechtsanwältin
Kompleksowa obs³uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

Damian Ballon
Rechtsanwalt
Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt
Tel. 069-67739093
www.adwokat-frankfurt.pl

Müllerstr. 40, 80469 München
Fon: 089 / 85 63 63 55
Fax: 089 / 85 63 63 56
www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

Rechtsanwaltskanzlei

KANCELARIA ADWOKACKA

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Sieć struktur socjalnych

„Info-Point”

to oferta wsparcia socjalnego
dla migrantów pochodzenia polskiego
w Nadrenii Północnej-Westafalii:
Aachen - Essen - Köln - Wuppertal

Tłumacz przysięgły

l polski l rosyjski
l angielski l niemiecki

Tel. 0162 / 867 11 27
www.dolmetscher-frankfurt.com

Gregor Matuszczyk

DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK
RECHTSANWALT

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

• porady prawne w jĊzyku polskim i niemieckim
dla firm i osób prywatnych
• reprezentacja przed urzĊdami i sądami
w Niemczech i w Polsce
• wszystkie dziedziny prawa
Kommandanturstr. 8
3069 H AN N O V E R
tel.: +49 (0) 511 – 35 779 888
e-mail: info@matuschczyk.com

m.

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

www.prenumerata.de
Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor
Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Max Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

zugleich Fachanwalt für Miet- & WEG-Recht
zugleich Fachanwalt für Strafrecht

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Rechtsanwältin
Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)
Fachanwältin
für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego
Porady i obsługi w języku niemieckim
i polskim we wszystkich dziedzinach prawa
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomiędzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)
Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de

KURIER
ładunki do 1,5 tony

z Niemiec do Polski
Handy: 0173-2106849
Tel.: 02174-8941155
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0209-88307833

Firma budowlana z Polski poszukuje zleceń
na budowy domów, dachy na terenie całych
Niemiec. Tel. +48608729122, +491603089338

24h-Senioren
Betreuung

)

Gabinet stomatologiczny wraz z bardzo
dużą bazą polskich pacjentów w Niederrhein. Przejęcie gabinetu może nastapić już
pod koniec roku 2020. Na życzenie obecny
właściciel gabinetu może przeprowadzić zapoznanie się z pacjentami. Po skontaktowaniu
si ę nastapi ą dok ł adne dane gabinetu.
Tel. 0170-2696594

www.senioren.life

Ustronie Morskie - pokoje gościnne z łazienkami, telewizor, lodówka, balkon, sprzęt plażowy, parking zamknięty. Czerwiec i wrzesień
TANIEJ! Tel. 0048-94-3519508 lub 0048-506558336, www.udastina.fajnewczasy.pl

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,
ogród, leżaki, parking monitorowany, pobyt z małym pieskiem + 5€. 250 m.do morza, przy lesie.
Maj, czerwiec i wrzesień: 7 noclegów od 90€/os.
Lipiec, sierpień od 140€/os. /śniadanie 5€

Tel-PL: 0048-885-957316
Tel-D: 0152-02684985
www.villarosa.ta.pl

Dom Przy Wydmie "GREG"
ul. Morska 17, 76-032 Mielno-Unieście
www.greg.wczasy.mielno.pl

tel./fax: 0048 - 94 - 318 94 03
tel. kom. 0048 - 609 - 641 549
gregmielno@wp.pl

Tylko apartamenty 2-3 osobowe bezpośrednio przy wydmie morskiej.
Sypialnia, pokój dzienny, łazienka, TV-SAT, lodówka, sejf, parawany,
leżaki. Kameralna atmosfera zapewnia ciszę
i spokój. Obok nas zabiegi odnowy biologicznej
- Spa, smażalnia, punkty gastronomiczne.
Cena 190-240 zł za apartament w tym parking.
Dzieci tylko w wieku szkolnym. Zapraszamy!

Pobyty wypoczynkowe, pakiety SPA, zabiegi:
masaże, odnowa biologiczna, fizjoterapia.
Pokój 2 os. doba od 280 zł/HP
Apartament doba od 415 zł/HP
W cenie wyżywienie, strefa SPA: jacuzzi, sauna IR,
tężnia solankowa, parking, WiFi.
Blisko plaży - około 80 m.

Recepcja@pensjonat-lazur.pl tel. 0048-91-3215374
www.pensjonat-lazur.pl
tel. 0048-603-598102

www.hurtownia.de
Willa GRYF - Mielno
Komfort pobytu, plaża 150 metrów,
jezioro 200 metrów, las 20 metrów.
Domowa kuchnia: HB, 2 posiłki+bufet herbat/
kaw 24H, sauna, pokój zabaw dla dzieci,
taras na dachu budynku, parking, wi-fi,
wypożyczalnia sprzętu. Wszystko w cenie.
Kwiecień/maj/wrzesień 2020 – Ceny
od 189 EURO za 8 dni = 7 noclegów *

der wille
versetzt berge.
besonders
der letzte.

ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
Tel.: 030 – 700 130 145

11104984

Ein Vermächtnis zugunsten von
ärzte ohne grenzen kann für
viele Menschen einen ersten
Schritt in ein neues Leben
bedeuten.
Möchten Sie sich informieren?
Senden Sie uns einfach diese
Anzeige, wir schicken Ihnen
gerne kostenlos unseren Testamentsratgeber „Ein Vermächtnis
für das Leben“.

Gazety
dla sklepów

www.
prasa.
de

*) Cena za pobyt 1 osoby w pokoju 3 lub 4 osobowym

Mało?
Zadzwoń:

+48-94-316 6056
+48-502-249 366
info@gryf.mielno.pl

GESAGT.GETAN.GEHOLFEN.

Joanna Szulewska

Bezirksvertreterin

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,

Biuro.: 030 810 12 173
Tel. kom. 0163 190 40 27
joanna.szulewska@vtp.devk.de
ubezpieczenia-berlin-joanna-szulewska

DEVK Versicherungen . Eisenacher Straße 10 . 10777 Berlin

