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Pierwsza konstytucja powsta³a na Œl¹sku
Hanusz II Dobry by³ ostatnim i najwybitniejszym z górnoœl¹skich Piastów. By³ twórc¹
najstarszej na œwiecie konstytucji, oko³o 250 lat starszej ni¿ amerykañska (1787 r.),
powszechnie uznawana za najstarsz¹, i od polskiej – z 3 Maja 1791 r. 12

Pendlerzy..
Warszawy..
nie interesuj¹..

24 i 25 kwietnia
protestowali 
po obu stronach 
granicy na Odrze

2–3
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Od miesiąca są odcięci
od pracy, rodziny, lekarza
czy szkoły. W piątek
26 kwietnia pracownicy
transgraniczni protesto-
wali przeciw praktycz-
nemu zamknięciu 
dla nich granicy. 

Ewelina przysz³a na spacer
z psem. Ona w maseczce, pies
z apaszk¹: oboje w unijnych
barwach. Takich spacerowi-
czów by³o w Lubieszynie w pi¹-
tek 24 kwietnia dziesi¹tki. Spa-
cer, bo wszelkie zgromadzenia
w Polsce s¹ niedozwolone – ale
na spacer udaæ siê ju¿ mo¿na.
Wszêdzie, nawet do Lubieszy-
na. Miejsce nieprzypadkowe:
Lubieszyn to przejœcie granicz-
ne, kilkanaœcie kilometrów od
Szczecina. Punkt, który Eweli-
na i inni spacerowicze œwietnie
znaj¹, bo do niedawna przekra-
czali go codziennie. Wszyscy s¹
pracownikami transgraniczny-
mi, na granicy zwanymi pend-
lerami „Musimy pokazaæ, ¿e
istniejemy, ¿e jest nas tyle. I ¿e
nie chcemy wybieraæ miêdzy
rodzin¹, a prac¹” – mówi Ewe-
lina. 

Po drugiej stronie Lubieszy-
na, w niemieckim Linken, trwa
protest. Bo w Niemczech zgro-
madzenia s¹ dozwolone, pod
warunkiem zgody miejscowych
w³adz i przy zachowaniu wy-
mogów sanitarnych. W Linken
protestowaæ mog³o 200 osób.
Przysz³o wiêcej, nadprogramo-
wi musieli zostaæ w samocho-
dach. By³y baloniki, i psy, i dzie-
ci. Gwizdki i syrena. I muzyka.
„Oda do wolnoœci” przez g³o-
œnik. I transparenty: „Szlabany
w górê, tu siê ¿yje i pracuje”,

„Keine Zeit für neue Mauer”.
Katarzyna Werth, Polka i radna
w przygranicznym niemieckim
Löcknitz, przemawia z naczepy
pick-upa o symbiozie, jednym
regionie bez granic. „Chcemy
do rodzin, chcemy do pracy” –
skanduj¹ uczestnicy. To te¿
pendlerzy, którzy nie chc¹ wy-
bieraæ: tylko z drugiej strony
granicy. 

W pi¹tek o 19 pendlerzy po-
jawili siê nie tylko w Lubieszy-
nie, ale wzd³u¿ ca³ej granicy
polsko-niemieckiej, po obu jej
stronach. Chc¹ móc pójœæ iœæ
do pracy, do lekarza, przywieŸæ
zakupy dziadkom, odrobiæ
w domu lekcje z dzieckiem. Te-
go oczekuj¹ od rz¹du. 27 marca
musieli wybraæ: praca (szko³a,
leczenie) czy rodzina. Na decy-
zjê mieli pó³tora dnia. 

Pendlerzy to produkt Schen-
gen. To nie tylko ci, którzy pra-
cuj¹ w Niemczech, a mieszkaj¹
w Polsce. Tak¿e tacy, którzy za-
mieszkali po stronie niemiec-
kiej, a po polskiej maj¹ pracê,
firmê czy rodziny, czêsto star-
szych rodziców. Albo mieszkaj¹
po jednej stronie, a po drugiej

siê lecz¹ (np. onkologicznie),
czy chodz¹ do szko³y. W regio-
nie przygranicznym od 2007 ro-
ku druga strona nie by³a „za-
granic¹”, ale po prostu „okoli-
c¹”. Frankfurt i S³ubice, czy
Zgorzelec i Görlitz sta³y siê
dwumiastem, a Löcknitz
przedmieœciami Szczecina. 

Ewelina pracuje i leczy siê
w przygranicznym Löcknitz,
ale w Szczecinie mieszka, stu-
diuje i tu ma rodziców. To g³ów-
nie z ich powodu (grupa ryzy-
ka) Ewelina jest w Polsce. Ma
szczêœcie, bo dot¹d mog³a pra-
cowaæ zdalnie, zostaæ w swoim
mieszkaniu i zaj¹æ siê rodzica-
mi. Ale od 2 maja musi praco-
waæ w biurze. Pojechaæ mo¿e,
bo Niemcy pendlerów z obo-
wi¹zku kwarantanny wy³¹czyli.
Ale wróciæ ju¿ nie – po pierw-
szym dniu musia³aby iœæ na
kwarantannê w Polsce. Musi
albo zrezygnowaæ z pracy, albo
w Niemczech zostaæ, znaleŸæ
mieszkanie, zostawiæ rodziców
bez pomocy, przerwaæ studia.
Nie rozumie, dlaczego proble-
mem jest praca w oddalonym
28 km od Szczecina Löcknitz
(gdzie przypadków koronawi-
rusa nie ma), a bez problemów
mog³aby pracowaæ prawie
100 km od Szczecina – w Gryfi-
cach, gdzie s¹ przypadki zara-
¿onych koronawirusem.

Marzena mieszka po nie-
mieckiej stronie z rodzin¹, ale
w Szczecinie pracuje, a jej m¹¿
ma firmê. A mo¿e mia³... Bo do
firmy nie mo¿e dotrzeæ. Móg³-
by w Szczecinie wynaj¹æ miesz-
kanie, ale to koszty i roz³¹ka
z rodzin¹. Zamkn¹³ firmê, pra-
cownikom na razie p³aci, ale
nie wie, na jak d³ugo starczy
mu pieniêdzy. Pomocy nie do-

stan¹ po ¿adnej stronie: ani po
niemieckiej (bo firma w Pol-
sce), ani po polskiej (bo on jest
zameldowany w Niemczech).
Marzena ma szczêscie, bo nie-
dawno posz³a na urlop macie-
rzyñski. 

Warszawy 
pendlerzy 
nie interesuj¹ 

Problem dotyka bezpoœred-
nio ponad 150 tys. pendlerów, a
znacznie wiêcej osób poœred-
nio. Ca³e powiaty ¿y³y z handlu
i us³ug dla mieszkañców przy-
granicznych niemieckich miej-
scowoœci. Za polskimi pendle-
rami uj¹³ siê prezydent Euro-
regionu Pomerania, Krzysztof
Soska (jednoczeœnie wicepre-
zydent Szczecina) i premierzy
niemieckich landów. Ale decy-
denci milcz¹. 

„Nie interesujemy Warsza-
wy” – pisz¹ pendlerzy w inter-
necie. Od tygodni s³ali petycje
do premiera, wojewodów, Ko-
mitetu Regionów UE. Dzwonili
masowo do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, informowali
media. Dwa dni przed prote-
stem w publicznym czacie pro-
sili o pomoc premiera. Granice
zostan¹ zamkniête, bo miesz-
kañcy na granicy boj¹ siê koro-
nowirusa – uœwiadamia³ ich
Mateusz Morawiecki. „Ale jak
to?” – pytaj¹ pendlerzy – „prze-
cie¿ to w³aœnie my jesteœmy
mieszkañcami przygraniczny-
mi?” 

Pendlerzy siê burz¹. „Space-
ry nic nie zmieni¹, poblokujmy
autostrady” – pisz¹ ci bardziej
zdesperowani. Wielu osobom,
którym szefowie pozwolili
wzi¹æ urlopy, koñczy siê czas –
i grozi zwolnienie. Chc¹ wal-
czyæ.

– Nie wystarcza ju¿ pisanie
petycji i listów – mówi Katarzy-
na Werth, Polka, radna w Löck-
nitz i wspó³organizatorka pro-
testu w Linken. Razem z mê-
¿em mieszkaj¹ i pracuj¹
w Niemczech, ale ich dziecko
chodzi do szko³y w Szczecinie.
Na razie szko³y zamkniête,
wiêc nie jest najgorzej. Gorzej
bêd¹ mieli ci, którzy chodz¹ do
polsko-niemieckiego liceum
w Löcknitz. Po³owa uczniów
jest z Polic czy Szczecina. 

– Niemcy szko³y otwieraj¹,
ale po pierwszym dniu m³o-
dzie¿ musia³aby w Polsce iœæ
na kwarantannê – mówi Kata-
rzyna Werth. Wiêc albo nie-
obecnoœæ, albo internat. Niem-
cy poszli polskim maturzystom
na rêkê. Na czas egzaminów
za³atwili im zakwaterowanie w
Löcknitz, które sami Polakom
op³acaj¹. Tak jak wczeœniej lan-
dy zaczê³y dop³acaæ do zakwa-
terowania pendlerom, który
zdecydowali siê zostaæ w pracy

po stronie niemieckiej (65 euro
dziennie dla pracownika
w Brandenburgii i Meklembur-
gii-Pomorzu Przednim, plus
20 euro na cz³onka rodziny, któ-
ry przyjecha³ razem z pracow-
nikiem; w Saksonii dofinanso-
wanie to odpowiednio 40 i
20 euro, g³ównie dla pracowni-
ków bran¿y medycznej). 

Oprócz codziennego ¿ycia
ograniczone s¹ i ich prawa oby-
watelskie. Wybory maj¹ siê od-
byæ w maju. Do tej pory wiêk-
szoœæ pendlerów wybiera³a
w Polsce. Katarzyna Werth i jej
s¹siedzi g³osowali w Szczeci-
nie. Teraz musieliby g³osowaæ
w Berlinie, w konsulacie. Za-
miast 30 minut drogi – dwie go-
dziny. 

– Sporo osób zrezygnuje,
zw³aszcza w sytuacji pandemii
– mówi Katarzyna. Od g³osowa-
nia odciêta zostanie spora gru-
pa wyborców. 

Panika roœnie. Kto jeszcze
ma pracê, wie, ¿e dostanie wy-
powiedzenie, je¿eli nie wyje-
dzie. Kto nie widzia³ rodziny, tê-
skni. Kto ma oszczêdnoœci, nie
wie, na jak d³ugo starcz¹. Nie-
pewnoœæ wykañcza. 

Ewelina chcia³aby wierzyæ,
¿e rz¹d polski spojrzy na pen-
dlerów przychylniej. Ale jest
przekonana, ¿e jeden spacer
nic nie zmieni. „Bêdziemy spa-
cerowaæ czêœciej” – mówi. Naj-
wa¿niejsze, ¿eby ich ujrzano
i us³yszano. Bo chc¹ tylko tego,
do czego prawo maj¹ Polacy
w innych regionach.

Tekst i zdjęcia: 
Agnieszka Hreczuk

„Wpuœæcie nas do pracy. 
Wpuœæcie nas do domu!”

Po protestach premier Mo-
rawiecki zobowi¹za³ wojewo-
dów wypracowania do pro-
jektu rozwi¹zañ, które umo¿-
liwi³by pendlerom powrót do
pracy, przy jednoczesnej ich
„izolacji”. Ministerstwo
Zdrowia ma przejrzeæ staty-
styki zaka¿eñ w Polsce i za
granic¹, by „zastanowiæ siê,
czy istnieje mo¿liwoœæ wy³¹-
czenia pracowników trans-
granicznych z kwarantanny”.
(ah)

Dietmar Woidke, premier
Brandenburgii napisa³ list
otwarty do Bartosza Grodec-
kiego, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Wew-
nêtrznych i Administracji:
„Strona niemiecka rozumie
kontrole graniczne, które
wprowadzi³a Polska, ale mu-
simy równie¿ pamiêtaæ, ¿e
granica przecina wspólny re-
gion gospodarczy. Moim zda-
niem, osoby doje¿d¿aj¹ce do
pracy powinny mieæ mo¿li-
woœæ dotarcia do swojego
miejsca zatrudnienia po dru-
giej stronie granicy.” (TK)

Pendlerzy nie chcą przymusowego wyboru między Niemcami a Polską.

Polka Katarzyna Werth jest radną
w niemieckim Löcknitz.
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Mieszkaj¹ w Polsce, a pracuj¹
w Niemczech, we Frankfurcie
nad Odr¹, Bautzen, Wiesenau,
Briesen, tak¿e w miastach Sak-
sonii i Meklemburgii-Pomorza
Przedniego. Pandemia korona-
wirusa w kilka dni przewróci³a
im œwiat do góry nogami. Wiêk-
szoœæ utrzyma³a miejsca pracy
wy³¹cznie dziêki b³yskawicznej
reakcji w³adz krajowych.

Adam Topola pracuje jako
spawacz w fabryce wagonów
w Bautzen. Informacja o wpro-
wadzeniu kwarantanny dla
wszystkich przekraczaj¹cych
granicê do Polski nadesz³a nie-
spodziewanie.

– Nie wiedzia³em, co mam
robiæ. A na podjêcie decyzji by-
³o kilkanaœcie godzin. Nastêp-
nego dnia zatelefonowa³em do
firmy. Zaproponowali mi posto-
jowe, czyli Kurzarbeit, za
60 proc. wynagrodzenia. To i
tak nieŸle, bo z moim fachem to
biorê na rêkê kilka tysiaków.
Zgodzi³em siê z mety, ale teraz
na karku maj i trzeba myœleæ,
co dalej. Bêdê wraca³ do Nie-
miec. Roz³¹ka z rodzin¹ mam
nadziejê nie potrwa d³ugo. 

Koledzy Adama pobrali urlo-
py. Od maja wróc¹ do fabryki. 

Niemcy jasno sformu³owali
przepisy o kwarantannie. Nie
podlegaj¹ jej osoby bez obja-
wów chorobowych, które wyko-
nuj¹ miêdzynarodowy drogowy
transport towarowy, codzien-
nie doje¿d¿aj¹ do lub z Niemiec
do pracy lub musz¹ tak kurso-
waæ w celach zawodowych.

Niektórzy przedsiêbiorcy
z Niemiec zdecydowali siê jed-
nak na wypowiedzenia. Pola-
kom zameldowanym w Polsce
nie przys³uguje zasi³ek
w Niemczech. lecz w Polsce.
Trudna jest sytuacja tych, któ-
rzy zostali „uwiêzieni” w swo-
ich mieszkaniach w Polsce ze
wzglêdu na koniecznoœæ opieki
nad dzieæmi. Szko³y podstawo-

we i œrednie najprawdopodob-
niej nie zostan¹ w Polsce
otwarte do koñca roku szkolne-
go, czyli do 30 czerwca br. 

Andrzej Panek jest kawale-
rem. Pracuje niedaleko Frank-
furtu nad Odr¹ przy produkcji
podzespo³ów elektronicznych.
Skorzysta³ z oferty zakwatero-
wania po niemieckiej stronie.

– Nawet gdybym mia³ ¿onê,
to móg³bym j¹ œci¹gn¹æ do Nie-
miec. Tak¹ sytuacjê ma kolega,
z którym doje¿d¿am do pracy.
Firma dosta³a na niego dop³atê
65 euro dziennie i 20 euro na
dodatkowego cz³onka rodziny.
Ma córkê w szóstej klasie. Do-
k³ada za ni¹ parê euro. Ta ma³a
codziennie ³¹czy siê przez in-
ternet ze szko³¹ w Polsce. Nie-
z³e rozwi¹zanie. Za mnie szef
dostaje 65 i jest zadowolony, ja
tak samo – przyznaje Panek.

– Epidemia koronawirusa
spowodowa³a spore problemy
w docieraniu do pracy Pola-
kom-mieszkañcom miejscowo-
œci przygranicznych. Dla wielu
zak³adów i szpitali ich brak
oznacza³by problemy z dal-
szym funkcjonowaniem. Liczba
Polaków pracuj¹cych w na-
szym landzie jest na pewno piê-
ciocyfrowa – mówi Katrin Lan-
ge, minister finansów w rz¹-
dzie krajowym Brandenburgii.

W³adze Meklemburgii-Po-
morza Przedniego posz³y œla-
dem Brandenburgii. Za zakwa-
terowanie polskiego pracowni-
ka mo¿na nawet dostaæ 85 euro
zwrotu.

Patrick Dahlemann, sekre-
tarz stanu w rz¹dzie Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego
przyznaje, ¿e przedsiêbiorcy
ju¿ w pierwszych dniach po
tym, jak polski rz¹d og³osi³
kwarantannê, z³o¿yli ponad 200
wniosków o dop³aty do kosztów
zakwaterowania polskich pra-
cowników zatrudnionych na te-
renie landu. 

– Jesteœmy bardzo wdziêczni
tym polskim pracownikom, któ-
rzy podjêli decyzjê o czasowym
pobycie w Niemczech, czasami
zostawiaj¹c w domach swoje
rodziny. Na terenie landu pra-
cuj¹ m.in. polscy lekarze lub in-
¿ynierowie, których nie da siê
w obecnej sytuacji zast¹piæ.
Tylko w szpitalu w Pasewalku
pracuje 18 polskich lekarzy –
zaznaczy³ Dahleman.

– Niemcy o nas bardziej dba-
j¹ ni¿ polski rz¹d. Od razu zare-
agowali, jak tylko Morawicki
og³osi³ kwarantannê. Dali kil-
kanaœcie godzin na podjêcie
decyzji, czy jechaæ do Niemiec,
czy pozostaæ w domu i koniec
koñców ¿egnaæ siê z prac¹.
Gdyby nie szybka reakcja nie-
mieckich w³adz krajowych, by³-
bym ju¿ na zielonej trawce ra-
zem z ma³¿onk¹ – t³umaczy Se-
bastian Kreis z Jêdrzychowic,
pracuj¹cy jako informatyk
w Löbau w Saksonii.

¯ona Zofia jest pielêgniark¹
w miejskim szpitalu, równie¿
w Löbau. Mia³a szczêœcie. Sak-
sonia oferuje przedsiêbiorcom
zatrudniaj¹cym Polaków 40 i 20
euro, ale ju¿ tylko pracowni-
kom zatrudnionym szpitalach,
oœrodkach opieki specjalistycz-
nej i hospicjach. Dodatek ma
byæ wyp³acany do koñca obo-
wi¹zywania zaostrzeñ wprowa-
dzonych przez Polskê. Na
szczêœcie Sebastian na zarobki
nie narzeka, dosta³ nawet od
szefa dodatek specjalny na
okres epidemii. 

– Kto wie, mo¿e jak to
wszystko siê przewali, to prze-
prowadzimy siê z ¿on¹ na sta³e
do Niemiec. Myœleliœmy ju¿ o
tym, ale decyzjê odk³adaliœmy
wci¹¿ na potem. Podobno cz³o-
wiekowi wystarcz¹ trzy tygo-
dnie na zmianê nawyków. Pan-
demia to jak widaæ dobry czas,
aby coœ w ¿yciu zmieniæ – œmie-
je siê Sebastian. TK

Pandemia nas zmieni
– Jesteœmy bardzo wdziêczni tym polskim pracownikom, którzy
podjêli decyzjê o czasowym pobycie w Niemczech – dziêkuje Patrick
Dahlemann, sekretarz stanu dla Pomorza Przedniego..

– Tak m¹dre, pouk³adane, ¿ycio-
we, ale te¿ tak konkretne i wywa-
¿one jak to 12-minutowe orêdzie
Angeli Merkel, to jest ta klasa
przywództwa, o które chodzi i za
którym te¿ têskniê – wyzna³ Szy-
mon Ho³ownia, kandydat na Pre-
zydenta RP, komentuj¹c przemó-
wienie, które kanclerz wyg³osi³a,
zanim uda³a siê na przymusow¹
kwarantannê. Mówi³a m.in., ¿e
Niemcy „musz¹ dzia³aæ z sercem i
racjonalnie” oraz, ¿e „od zjedno-
czenia Niemiec, a nawet od cza-
sów II wojny œwiatowej pañstwo
nie sta³o przed wyzwaniem, w któ-
rym dzia³anie w duchu solidarno-
œci by³oby tak wa¿ne”.

W licznych komentarzach dzia-
³aczy Mniejszoœci Niemieckiej
w Polsce dominuje pochlebny ton
wobec Ho³owni. Ma on szanse zy-
skaæ g³osy Niemców w Polsce.
W odpowiedzi na pytania kierowa-
ne pod jego adresem przez dzia³a-
czy organizacji Mniejszoœci Nie-
mieckiej Ho³ownia napisa³: „Zro-
biê wszystko, co mo¿liwe, abyœmy
mogli powróciæ do kontaktów oso-
bistych na poziomie prezydentów
Polski, Niemiec i Francji. Niemcy
s¹ naszym niezwykle wa¿nym
partnerem gospodarczym, ale
przede wszystkim sojusznikiem i
s¹siadem”. TK

– Potwierdzam, ¿e Polska Grupa
Lotnicza poinformowa³a liniê lot-
nicz¹ Condor o odst¹pieniu od
transakcji zakupu tej spó³ki – po-
informowa³a Katarzyna Maj-
chrzak, dyrektor biura komunika-
cji Polskiej Grupy Lotniczej.

Doda³a, ¿e na tym etapie w³a-
dze PLL LOT nie bêd¹ udziela³y
¿adnych informacji na temat po-
wodów odst¹pienia od zawarcia
transakcji. Ko³a zbli¿one do do-
brze poinformowanych mówi¹
jednak o braku spe³nienia warun-
ków wejœcia w ¿ycie tej transakcji,
w tym potwierdzenia przez nie-
mieck¹ liniê czarterow¹ jej sytu-
acji finansowej.

Mówi siê te¿ o niema³ym wp³y-
wie pandemii koronawirusa na
ostateczn¹ decyzjê o odwo³aniu
transakcji. Bran¿a turystyczna
znalaz³a siê w niema³ych tarapa-
tach.

Condor Airlines nale¿a³ wcze-
œniej do koncernu Thomas Cook.

Jeszcze niedawno mówiono
o wielkim sukcesie, którym by³a
transakcja zakupu niemieckich li-
nii

– Polska spó³ka zyska³a drugie
p³uco – chwali³ akwizycjê wicepre-
mier Jacek Sasin, wskazuj¹c, ¿e
stara w³adza chcia³a LOT prywa-
tyzowaæ.

Dziêki przejêciu Condora LOT,
bêd¹cy filarem PGL, mia³ podwo-
iæ liczbê pasa¿erów przewo¿o-
nych co roku i wejœæ do grona
wiêkszych graczy na europejskim
niebie. Wynik blisko 10 mln pasa-
¿erów rocznie niemiecki Condor
zawdziêcza m.in. d³ugoletniej
wspó³pracy z Lufthans¹.

Tymczasem niemiecki Condor
przetrwa³ upadek biura podró¿y
Thomas Cook dziêki po¿yczce po-
mostowej rz¹du federalnego w
wysokoœci 380 mln euro. �ród³a
agencji Reuters mówi¹ o kolej-
nych 200 mln od pañstwa w celu
zachowania p³ynnoœci spó³ki. TK

Polska przeprowadza o wiele
mniej testów na koronawirusa ni¿
Niemcy i byæ mo¿e z tego powodu
oficjalna liczba zaka¿onych jest
piêtnastokrotnie ni¿sza w Polsce
ni¿ w Niemczech. Strona niemiec-
ka od pocz¹tku pandemii wyci¹ga-
³a do Polski pomocn¹ d³oñ w dzie-
dzinie testowania. 

– Dogadaliœmy siê z premierem
Saksonii i codziennie 200 próbek
do testów bêdzie transportowane
do Drezna, gdzie doœæ szybko, po
5–6 godzinach mamy ju¿ wyniki.
To w znacz¹cy sposób roz³aduje
kolejkê do testowania. Przede
wszystkim chodzi o personel, bo
bardzo zale¿y nam na tym, aby-
œmy mieli pe³n¹ wiedzê o zdrowiu
pracowników medycznych – poin-
formowa³ marsza³ek Dolnego Œl¹-
ska Cezary Przybylski.

Zapewni³, ¿e samorz¹d woje-
wództwa robi wszystko, by zapo-
biegaæ rozszerzaniu siê pandemii
i zaapelowa³ do mieszkañców Dol-
nego Œl¹ska, by ka¿dy przy³o¿y³
siê do tej walki, przestrzegaj¹c

procedur i zaleceñ s³u¿b sanitar-
nych.

O tym, ¿e w Polsce mo¿e byæ
wiêcej zaka¿onych ni¿ podaj¹ to
oficjalne Ÿród³a, sugeruje od pew-
nego czasu Andrzej Soœnierz, le-
karz i pose³ klubu PiS, dawny szef
Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Jestem cz³onkiem Zjednoczo-
nej Prawicy, gdzie du¿o mówi siê o
silnym pañstwie, ale w walce z ko-
ronawirusem pañstwo okaza³o ca-
³¹ swoj¹ s³aboœæ – zaznacza w wy-
wiadzie dla "Do Rzeczy".

Jego zdaniem w po³owie kwiet-
nia w Polsce by³o ju¿ ok. 30 tys.
osób zaka¿onych koronawirusem,
a nie 10 tys., jak podawa³y w³adze. 

– Œmiertelnoœæ z powodu
COVID-19 wynosi oko³o 1–1,5
proc. Je¿eli przyjmiemy, ¿e jest
100 zmar³ych, to znaczy, ¿e by³o 10
tys. zaka¿onych. W Polsce mieli-
œmy wtedy ponad 300 zmar³ych,
czyli 30 tys. zaka¿onych. To jest
oczywiœcie uproszczone wylicze-
nie, ale siê sprawdza – przyznaje
Soœnierz. TK

Hołownia liczy na głosy Niemców

Condor nie przyleci do Polski

Po testy do Drezna

w skrócie

zdj. Agnieszka Hreczuk
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Koalicyjny rz¹d Prawa i Spra-
wiedliwoœci upiera siê przy or-
ganizacji wyborów prezydenc-
kich 10 maja br. Takiemu sce-
nariuszowi sprzeciwi³ siê wice-
premier i minister nauki Jaro-
s³aw Gowin. Proponowa³ prze-
d³u¿enie kadencji Andrzeja Du-
dy o dwa lata. Nie móg³by on
jednak startowaæ na drug¹ ka-
dencjê. 

Odrzucono ten pomys³, a Go-
win na znak protestu odszed³
z rz¹du, choæ nie opuœci³ koali-
cji. 

Plebiscyt pocztowy 
– nie wybory

G³osowanie ma odbyæ siê na
specjalnych kartach, które do-
starcz¹ Polakom listonosze. Po
skreœleniu kandydata i z³o¿e-
niu podpisu na liœcie uczestnic-
twa ka¿dy wyborca bêdzie mu-
sia³ zanieœæ swój g³os do spe-
cjalnej skrzynki pocztowej na
terenie gminy. 

W drugim, uchwalonym pro-
jekcie ustawy, znalaz³a siê tak-
¿e poprawka o mo¿liwoœci
przesuniêcia terminu wyborów
przez marsza³ek Sejmu – w ra-
mach terminów zgodnych z
konstytucj¹ najpóŸniej 17 maja
2020 r. Szkopu³ w tym, ¿e Senat
ma 30 dni, by przyj¹æ j¹ bez
zmian, uchwaliæ poprawki albo
uchwaliæ odrzucenie w ca³oœci.
Jeœli zrobi to w najpóŸniejszym
mo¿liwym terminie, zmiana –
po ewentualnym odrzuceniu
przez Sejm sprzeciwu Senatu –
wejdzie w ¿ycie 8 lub 9 maja,
Nie wiadomo, czy do tego cza-
su da siê wydrukowaæ karty do
g³osowania i obwieszczenia wy-
borcze.

Do urn mimo 
pandemii?

G³osowanie ma odbyæ siê mi-
mo pandemii konronawirusa.
A z drugiej strony w³adza ape-
luje do obywateli, aby zostali
w domu. 

Czy do wyborów w ogóle doj-
dzie? Nawet, gdyby tak siê sta-
³o, to w opinii specjalistów bêd¹
one niekonstytucyjne i niede-
mokratyczne, a zatem niewa¿-
ne.

Zgodnie z konstytucj¹ wybo-
ry prezydenckie powinny od-
byæ siê w tej maju, chyba ¿e zo-
sta³by wprowadzony stan nad-
zwyczajny. Z takiego rozwi¹za-
nia w³adza nie chce jednak sko-
rzystaæ.

– Jaros³aw Kaczyñski prowa-
dzi wszystkich do wyborczego
szaleñstwa – powiedzia³ w
TVN 24 Borys Budka, przewod-

nicz¹cy Platformy Obywatel-
skiej. – Domagamy siê odrzu-
cenia ustawy o g³osowaniu ko-
respondencyjnym i przyjêcia
rozwi¹zañ, gwarantuj¹cych
wybory za rok – zdradzi³ i po-
twierdzi³, ¿e bêdzie szuka³
szansy na porozumienie z Go-
winem i budowê wiêkszoœci
parlamentarnej bez Jaros³awa
Kaczyñskiego.

Pomys³ na uk³adanie siê
z Jaros³awem Gowinem odrzu-
ci³ Robert Biedroñ. W radiu
TOK FM stwierdzi³, ¿e ryzyko
dla zdrowia bêdzie ogromne. 

Trzeba g³osowaæ

Kontrkandydaci Andrzeja
Dudy zdaj¹ sobie sprawê z fak-
tu, ¿e wycofanie siê z wyœcigu o
prezydencki fotel by³oby z ko-
rzyœci¹ dla Dudy, któremu
w pierwszej turze biura badañ
opinii publicznej daj¹ œrednio
ok. 30 proc. g³osów. Poza tym
Duda ma figuranta – Marka Ja-
kubiaka, przedsiêbiorcy bran¿y
browarniczej i emerytowanego
¿o³nierza, który w razie wycofa-
nia siê pozosta³ych kontrkan-
dydatów pozostanie w tej pseu-
dogrze. 

Jeszcze w kwietniu „Wybor-
cza” ujawni³a, ¿e do przepisy-
wania list poparcia Marka Ja-
kubiaka zatrudniono cudzo-
ziemców z Rosji, Bia³orusi i
Ukrainy. Jednego dnia potrafili
sfa³szowaæ karty z prawie
18 tys. nazwisk. 

Nie bêdzie te¿ chêtnych do
pracy w komisjach. Œl¹ski
Zwi¹zek Gmin i Powiatów,
zrzeszaj¹cy 140 jednostek sa-
morz¹du terytorialnego z woj.
œl¹skiego, apeluje o zmianê ter-
minu wyborów, bo nie widzi
szans ich zorganizowania. Po-
dobnie jak Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdañska. Do
pracy trzeba by zatrudniæ 2 tys.
osób, a chêtnych nie ma.

– Najwa¿niejsz¹ wartoœci¹,
jaka jest dziœ do obrony, to war-
toœæ zdrowia i ¿ycia ludzkiego i
z tej perspektywy trzeba pa-
trzeæ na biegn¹cy kalendarz
wyborczy – podkreœla Dulkie-
wicz.

Gdyby jednak dosz³o do wy-
borów, receptê dla opozycji ma
Aleksander Kwaœniewski:

– Opozycja powinna pójœæ do
wyborów i powalczyæ o zwyciê-
stwo, zamiast je bojkotowaæ.
I powinna mieæ jednego kandy-
data – powiedzia³ by³y prezy-
dent w programie Onet „To-
masz Lis”, wskazuj¹c na W³a-
dys³awa Kosiniaka-Kamy-
sza. TK

O tym siê mówi

Co z wyborami prezydenckimi?

W koronakryzysie poparcie
dla CDU/CSU wzrosło
do 38 proc. Zwolenników
traci prawicowo-
populistyczna AfD. 

Poparcie dla chadecji bije re-
kordy. Obecnie na CDU/CSU
g³osowa³oby 38 proc. wyborców
– wynika z sonda¿u Deutsch-
landtrend przeprowadzonego
w po³owie kwietnia dla telewizji
ARD. To najlepszy wynik od
sierpnia 2017 roku. Drug¹ si³¹
polityczn¹ w Niemczech byliby
Zieloni (19 proc.), a trzeci¹
SPD (17 proc.). Na partie wiel-
kiej koalicji g³osowa³oby ³¹cz-
nie 55 proc. wyborców. 

Opozycyjne prze¿ywa sta-
gnacjê albo traci poparcie. Ma-
leje poparcie dla Zielonych (mi-
nus 3 punkty procentowe), ale
i dla prawicowo-populistycznej
AfD, dla któr¹ g³os odda³oby
9 proc. niemieckich wyborców
(–1). Na partiê Lewicy g³oso-
wa³oby bez zmian 7 proc., a na
liberaln¹ FDP 5 proc. AfD uzy-
ska³a ostatnio poparcie poni¿ej
10 proc. w czerwcu 2017 roku. 

Zakazy balastem?
Dwie trzecie Niemców nie

ma problemu z obostrzeniami
narzuconymi ze wzglêdu na
pandemiê COVID-19 – wynika
z sonda¿u. Tylko jedna trzecia
(31 proc.) odbiera to jako bar-
dzo du¿e lub du¿e obci¹¿enie.
Dla 43 proc. zakazy nie s¹ zbyt-
nim obci¹¿eniem, a dla jednej
czwartej (26 proc.) nie stano-
wi¹ ¿adnego problemu. 

Postrzeganie obci¹¿eñ jest
jednak ró¿ne w poszczególnych
grupach wiekowych. Dla
41 proc. poni¿ej 40. roku ¿ycia
stanowi¹ one du¿y lub bardzo
du¿y balast. To dwa razy wiêcej
ni¿ w grupie osób powy¿ej
65 lat. 

Ponad jedna trzecia Niem-
ców (35 proc.) skreœli³a ju¿
swoje wakacyjne plany lub
przesunê³a wycieczki. Z kolei
28 proc. respondentów nie ma
zamiaru niczego zmieniaæ.
31 proc. (przewa¿nie osoby
starsze lub z niskimi dochoda-
mi) nie mia³a zamiaru wyje¿-
d¿aæ albo nie wyje¿d¿a nigdy. 

Popularni: Merkel,
Scholz, Spahn

W sonda¿u Deutschland-
trend z pocz¹tku kwietnia w gó-
rê poszybowa³y tak¿e notowa-
nia dla czo³owych polityków
rz¹dowych uosabiaj¹cych wal-
kê z koronawirusem. 

Najbardziej popularn¹ poli-
tyk by³a Angela Merkel, która
sama musia³a przebyæ 14-dnio-
w¹ domow¹ kwarantannê po
tym, jak mia³a kontakt z leka-
rzem podejrzanym o zara¿enie.
Jak wynika z sonda¿u, z jej pra-
cy by³o zadowolonych 64 proc.
pytanych. Prawie równie wiel-
kim poparciem (63 proc.) cie-
szy³ siê Olaf Scholz (SPD), fe-

deralny minister finansów. Je-
go popularnoœæ wzros³a a¿ o 17
punktów procentowych.
W pierwszej trójce znalaz³ siê
minister zdrowia Jens Spahn
(60 proc.).

Niemcom spodoba³y siê rów-
nie¿ zdecydowane dzia³ania
premiera Bawarii Markusa
Södera (CSU). Z jego pracy za-
dowolonych by³o 58 proc.
Niemców.

Walka o władzę w CDU
Pandemia utrudnia jednak

wybór nowych w³adz CDU. Na
miejsce po ustêpuj¹cej prze-
wodnicz¹cej partii Annegret
Kramp-Karrenbauer kandydu-
j¹ premier Nadrenii Pó³nocnej-
Westfalii Armin Laschet, by³y
przewodnicz¹cy klubu posel-
skiego Friedrich Merz oraz
ekspert ds. polityki zagranicz-
nej Norbert Röttgen. Pod ko-
niec kwietnia 1001 kandydatów
na nadzwyczajny kongres mia-
³o wybraæ nowe prezydium i za-
rz¹d partii. Zjazd odwo³ano
z powodu pandemii. Teraz
w CDU s¹ obawy, ¿e koronawi-
rus przesunie decyzjê co naj-
mniej do grudnia, kiedy w Stut-
tgarcie bêdzie mia³o miejsce
regularne spotkanie delega-
tów. 

Nawet sama przewodnicz¹-
ca partii nie spodziewa siê, by z
powodu ograniczeñ obowi¹zu-
j¹cych przy wielkich imprezach
uda³o siê wyznaczyæ termin
nadzwyczajnego kongresu
jeszcze przed rozpoczynaj¹c¹
siê w lipcu letni¹ przerw¹.
A poniewa¿ nie wiadomo, jak
d³ugo jeszcze bêdzie obowi¹zy-
wa³ zakaz organizacji wielkich
imprez, to tak¿e grudniowy
kongres stoi pod znakiem zapy-
tania. W razie koniecznoœci wy-
bory nowego przewodnictwa
CDU trzeba bêdzie prze³o¿yæ
na przysz³y rok. (kad)

Wzros³o poparcie dla rz¹du

64 proc. ankietowanych jest zado-
wolonych z pracy kanclerz Angeli
Merkel.

kadr z wideo na www.bundesregierung.de

Znacznie tañszy olej opa³owy i
paliwo przyt³umi³y nieco
wzrost cen. W marcu stopa in-
flacji w Niemczech wynosi³a
1,4 proc. – poinformowa³ Fede-
ralny Urz¹d Statystyczny.
W styczniu i w lutym ceny
wzros³y zaœ o 1,7 proc., w po-
równaniu z tymi samymi mie-
si¹cami 2019 roku. 

W ca³ej strefie euro (19 kra-
jów) ceny by³y w marcu tylko
o 0,7 proc. wy¿sze ni¿ w tym sa-
mym miesi¹cu ubieg³ego roku
(w lutym stopa inflacji wynosi³a
jeszcze 1,2 proc.). 

W porównaniu rocznym ceny
energii spad³y o 0,9 proc. Przez
zatrzymanie gospodarki zma-
la³o zapotrzebowanie na ropê
naftow¹. W efekcie ceny szybu-
j¹ w dó³. 20 kwietnia ceny ropy
WTI spad³y poni¿ej zera – na
–37 dolarów. Spad³y ceny ben-
zyny i oleju napêdowego. 

Olej opa³owy by³ w marcu
o prawie 20 proc. tañszy ni¿
przed rokiem. Nie uwzglêdnia-
j¹c cen oleju opa³owego i pali-
wa, stopa inflacji wynosi³aby
1,6 proc. Podro¿a³ jednak pr¹d
(o 4,5 proc.) i gaz ziemny (plus
2,3 proc.). 

Droższa żywność 
Za ¿ywnoœæ trzeba by³o

w marcu p³aciæ ju¿ o prawie
o 4 proc. wiêcej. Najbardziej –
bo o prawie 9 proc.) podskoczy-
ly w górê ceny miêsa, wêdlin i
owoców. 

Z powodu epidemii korona-
wirusa ograniczone s¹ zbiory i
transport ry¿u, kawy, herbaty i
kakao. Za wyj¹tkiem ostatnie-
go ceny tych produktów poszy-
bowa³y w górê. Mo¿e te¿ ucier-
pieæ jakoœæ. Miêdzynarodowa
Organizacja Kawy ICO wyrazi-
³a ju¿ zaniepokojenie dostêpno-
œci¹ kawy gatunku Arabica. Jej

Inflacja ni¿sza, ale...
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W g³owie siê nie mieœci

W Polsce ludzie coraz mniej
chêtnie trzymaj¹ siê regu³ kwa-
rantanny. Ukradkiem opuszcza-
j¹ mieszkania, chodz¹ na space-
ry, do sklepu i umawiaj¹ siê na
party. Jakie wymówki padaj¹
najczêœciej przy spotkaniu z
mundurowymi? – sprawdzi³ nasz
reporter.

Spore rozluŸnienie zaobser-
wowa³y polskie s³u¿by sanitar-
no-epidemiologiczne oraz poli-
cja. Zdarza³o siê, ¿e jednego
dnia wydawano w samym woje-
wództwie œl¹skim ponad sto de-
cyzji o ukaranie osób ³ami¹cych
kwarantannê, na sumê blisko
600 tys. z³. Najczêstsz¹ wymów-
k¹ na opuszczenie mieszkanie
by³a „wizyta u chorej teœciowej”.
W rzeczywistoœci ludzie objêci
kwarantann¹ wychodzili na piwo
i z wizyt¹ do przyjació³.

– Kary zazwyczaj wynosi³y 5
tys. z³. Dwa razy wiêcej musi za-
p³aciæ kobieta, której policja ju¿
kilkakrotnie nie zasta³a domu.
Czas spêdza³a na zakupach albo
ze znajomymi – potwierdza Jo-
lanta W¹sowska, dyrektor in-
spektoratu w Bytomiu.

Jeden z kwarantannowiczów
w Tychach, zamiast siedzieæ
w domu, jeŸdzi³ po mieœcie Ube-
rem. – Myœla³em, ¿e nie mogê
przemieszczaæ siê na œwie¿ym
powietrzu, a samochód to nie
jest œwie¿e powietrze – t³uma-
czy³ policjantom.

Mieszkaniec Chorzowa t³uma-
czy³, ¿e musia³ wyjœæ z domu, bo
potrzebowa³ siê przewietrzyæ. Z
kolei do jednego z poznañskich
komisariatów zg³osi³a siê kobie-
ta, która uciek³a z dwutygodnio-
wej kwarantanny w S³ubicach.
Funkcjonariuszom wyjaœni³a, ¿e
jest wegetariank¹, a w miejscu
odizolowania podano jej do je-
dzenia miêso.

W Nakle nad Noteci¹ do bu-
dynku, w którym zakwaterowa-
no osoby na kwarantannie,
wszed³ obcy mê¿czyzna. Zatrzy-
many przez policjê mówi³, ¿e ja-
kaœ osoba zawo³a³a go przez
okno i poprosi³a o kupno alkoho-
lu. Nie spotka³ jej jednak na ko-
rytarzu.

W Krzeszowicach ko³o Krako-
wa podczas kontroli osób podda-
nych kwarantannie pewien dow-
cipniœ poda³ siê za swoj¹ part-
nerkê:

– Policjanci z Komisariatu Po-
licji w Krzeszowicach zetknêli
siê nie tylko z ludzk¹ nieodpo-
wiedzialnoœci¹, ale i fantazj¹.
Chc¹c skontrolowaæ wspólnie
zamieszka³¹ parê, udali siê pod
ich adres. Stoj¹c przed budyn-
kiem, zadzwonili na numer ko-
biety. Odebra³ jej partner, który
po krótkiej rozmowie z policjan-
tami pokaza³ siê w oknie, po-
twierdzaj¹c swoj¹ obecnoœæ.
Kiedy mundurowi poprosili o
przekazanie telefonu wspó³oka-
torce, to ju¿ nie by³o takie proste
– t³umaczy rzecznik Komendy
Wojewódzkiej policji m³. insp. Se-
bastian Gleñ. 

Najpierw mê¿czyzna oœwiad-
czy³, ¿e kobieta œpi i nie chce jej
budziæ. PóŸniej, ¿e jest pod
prysznicem. Gdy jednak mundu-
rowi za¿¹dali, aby kobieta pode-
sz³a do okna, to ujrzeli wystaj¹cy
czubek g³owy w kapeluszu unie-
mo¿liwiaj¹cym rozpoznanie oso-
by. 

– Nabieraj¹c coraz to wiêcej
podejrzeñ co do prawdomówno-
œci domownika, nasi ludzie po-
prosili go, aby przekaza³ telefon
stoj¹cej przy oknie partnerce.
Wówczas odezwa³ siê mêski g³os
usi³uj¹cy przybraæ kobiece
brzmienie. Po tej komicznej roz-
mowie policjanci za¿¹dali, aby
oboje pokazali siê w tym samym
czasie. Wtedy funkcjonariusze
ujrzeli w oknie swojego rozmów-
cê i obok podtrzymywany przez
niego kapelusz. Pouczyli mê¿-
czyznê o konsekwencjach jego
nieodpowiedzialnego zachowa-
nia. Domownik w koñcu przy-
zna³, ¿e wspó³lokatorki nie ma w
miejscu zamieszkania, bo uda³a
siê do drugiego domu, aby wy-
prowadziæ psa. Kobieta zosta³a
szybko namierzona przez poli-
cjantów i wróci³a pod wskazany
adres. Za z³amanie kwarantanny
grozi jej kara do 30 tys. z³. – pod-
sumowuje Gleñ. TK

Niesforni mimo pandemii

eksport zmala³, a ceny wzros³y.
Powodem jest brak pracowni-
ków w Kolumbii i Brazylii, a
tak¿e kontenerów do transpor-
tu kawy. W Indiach surowe za-
kazy opuszczania domu powo-
duj¹ przestój w zbiorach herba-
ty i transporcie ry¿u. 

Problem z kawą 
W Niemczech ludzie chomi-

kuj¹ papier toaletowy, a œwiat
robi zapasy kawy. Jej importe-
rzy w Europie i USA zape³niaj¹
swoje magazyny, przez co po-
dwoi³a siê liczba zamawianych
worków. Kawa nale¿y te¿ do
tych surowców, których cena
na miêdzynarodowych gie³-
dach wzros³a ju¿ o 20 proc. 

Typowy w przypadku pande-
mii wzrost cen dotyczy mase-
czek i p³ynu do dezynfekcji. Z
dnia na dzieñ ceny jednorazo-
wych maseczek wzros³y o 50-
100 proc. W dniu og³oszenia
przez Niemcy obowi¹zku ich

noszenia za piêæ sztuk jednora-
zowych maseczek trzeba by³o
zap³aciæ ju¿ 6,50, a nieraz i 9 eu-
ro. Maseczki z materia³u w za-
k³adach krawieckich by³y jesz-
cze dostêpne od piêciu euro
wzwy¿. 

Zmienione nawyki
Pandemia zmieni³a przyzwy-

czajenia zakupowe nie tylko
niemieckich konsumentów.
I chodzi nie tylko o robienie za-
pasów papieru toaletowego czy
m¹ki (a nieraz i dro¿d¿y), ale i
pory robienia zakupów. 

Jak wynika z danych serwisu
p³atniczego Klarna, który prze-
analizowa³ nawyki swoich 30
mln klientów, wzros³a liczba in-
ternetowych zakupów robio-
nych za dnia – szczególnie w
po³udnie. W przesz³oœci by³ to
czas przerwy obiadowej z kole-
gami z pracy, teraz czas samot-
nej pracy zdalnej. W przesz³o-
œci ulubion¹ por¹ na zakupy w

sieci by³y wczesne godziny po-
ranne i wieczór. 

Zmieni³ siê tak¿e popyt na
niektóre produkty. W trzecim
tygodniu marca Niemcy kupili
a¿ o 75 proc. wiêcej artyku³ów
elektronicznych ni¿ tydzieñ
wczeœniej. O 40 proc. wzros³y
zamówienia online artyku³ów
dzieciêcych, spo¿ywczych, jak i
przedmiotów do domu i ogro-
du. W grupie wiekowej 18-25 lat
podwoi³a siê liczba zamówieñ
smartfonów i konsoli do gry.
Ale nie tylko: i w tej grupie
wzrós³ popyt na ¿ywnoœæ zama-
wian¹ przez internet oraz na-
poje. Dwukrotnie wiêcej arty-
ku³ów spo¿ywczych i o jedn¹
czwarta wiêcej zabawek dla
wnuków zamawia³y w sieci oso-
by powy¿ej 76. roku ¿ycia. 

Jak siê mo¿na by³o spodzie-
waæ, w czasie pandemii wzro-
s³a sprzeda¿ (i to w ka¿dej gru-
pie wiekowej) artyku³ów ero-
tycznych. (kad)

Największa chyba niemiecka
fuszerka – berliński port
lotniczy BER – jest w końcu
gotowy. Czy lotnisko padnie
teraz ofiarą koronakryzysu? 

Ju¿ nic nie stoi na przeszko-
dzie otwarcia berliñskiego por-
tu lotniczego BER – zapewni³
dyrektor lotniska Engelbert
Lütke Daldrup. Otwarcie pla-
nowane jest na paŸdziernik te-
go roku. Jak zaznaczy³ Lütke
Daldrup, wszystkie wymagane
dokumenty przekazano urzê-
dowi nadzoruj¹cemu budowê,
w tym ostatnie zaœwiadczenia
nadzoru technicznego TÜV.
Uruchomienie lotniska jeszcze
nigdy nie by³o tak pewne jak te-
raz – zapewni³ dyrektor przed
nadzwyczajn¹ komisj¹ utwo-
rzon¹ w brandenburskim par-
lamencie. – Co do otwarcia w
paŸdzierniku nie dostrzegamy
¿adnego ryzyka – mówi³. 

Do siedmiu razy sztuka
Otwarcie trzeciego pod

wzglêdem wielkoœci lotniska w
Niemczech ka¿e na siebie cze-
kaæ od 2011 roku. Przesuniêto
ju¿ szeœæ terminów oddania do

u¿ytku. Za ka¿dym razem po-
wodem by³y b³êdy budowlane,
problemy techniczne albo b³ê-
dy w planowaniu. 

Teraz jednak prawdziwym
problemem mo¿e okazaæ siê
brak podró¿nych. W porówna-
niu z okresem przed pandemi¹
na sto³ecznych lotniskach Te-
gel i Schönefeld przewija siê
zaledwie 1-2 procent dotych-
czasowej liczby pasa¿erów – na
ka¿dym lotnisku codziennie po
oko³o tysi¹c podró¿uj¹cych. 

Koronakryzys i jego skutki
Zdaniem dyrektora BER ko-

ronakryzys u³atwi nowemu
portowi przetestowanie ruchu
pasa¿erów i oddanie obiektu do
u¿ytku – przy pomocy zreduko-
wanej liczby personelu i z za-

chowaniem wymaganego od-
stêpu. Po raz kolejny Lütke
Daldrup zaproponowa³ te¿ za-
mkniêcie lotniska Tegel i obs³u-
gê pasa¿erów w Berlinie tylko
na lotnisku Schönefeld, co po-
zwoli³oby zaoszczêdziæ 200 tys.
euro dziennie. ?

Nie ma jednak gwarancji, ¿e
nowy terminal 2 na lotnisku
BER bêdzie gotowy w paŸ-
dzierniku. Mo¿e to dotyczyæ te¿
czêœci sklepów w g³ównej czê-
œci lotniska. Z powodu epidemii
koronawirusa brakuje bowiem
oko³o jednej czwartej pracow-
ników budowlanych z Europy
Wschodniej. Poza tym kryzys
mo¿e dotkn¹æ niektóre firmy,
które na lotnisku chc¹ wynaj¹æ
lokale. (kad)

Lotnisko gotowe – ale dla kogo? 

zdj. wikipedia.org
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W większości przypadków
koronawirusa można
wyleczyć w domu. Kiedy
jednak infekcja staje się
niebezpieczna? 

Zara¿enie koronawirusem
mo¿na rozpoznaæ po typowych
objawiach. Przypominaj¹ one
stan grypowy. Najwa¿niejsze to
gor¹czka i suchy kaszel, rza-
dziej katar. Mog¹ do³¹czyæ te¿
bóle gard³a, koñczyn i ogólne
zmêczenie. Niektórzy pacjenci
trac¹ na kilka dni (ewentualnie
tygodni) zmys³ smaku i wêchu. 

W wiêkszoœci przypadków
COVID-19 mo¿na wykurowaæ
w domu. Trzeba jednak prze-
strzegaæ pewnych zasad i od-
powiednio reagowaæ na sygna-
³y ostrzegawcze. Wed³ug mini-
stra zdrowia Jensa Spahna
szeœæ na siedem zachorowañ
w Niemczech nie wymaga le-
czenia w szpitalu. 

Co pomaga?
Jak przy wszystkich wiruso-

wych infekcjach pomo¿e spokój
i cierpliwoœæ. Lekarze zalecaj¹
konsekwentne oszczêdzanie si³
i unikanie wysi³ku fizycznego.
Nale¿y tak¿e unikaæ emocjo-
nalnego stresu. Pomocny jest
sen – tyle, ile nasz organizm
wymaga. Niewskazane jest
zbyt d³ugie przesiadywanie
w upalnym s³oñcu.

Na razie nie ma jeszcze sku-
tecznego lekarstwa na COVID-
19, mo¿na tylko z³agodziæ obja-
wy choroby. Gor¹czkê mo¿na
zbiæ dostêpnymi w aptekach
œrodkami. Eksperci ostrzegaj¹
jednak przed d³ugotrwa³ym
przyjmowaniem leków prze-
ciwgor¹czkowych, podobnie
jak przed przyjmowaniem
uœmierzaj¹cej kaszel kodeiny.
W przypadku COVID-19 mo¿e
ona prowadziæ do tego, ¿e nie
zauwa¿ymy wa¿nych objawów. 

Kogo mêczy kaszel, powini-
nien kilka razy dziennie stoso-

waæ inhalacje. Jeœli nie dyspo-
nujemy specjalnym urz¹dze-
niem, mo¿na zastosowaæ kla-
syczn¹ metodê garnka i rêczni-
ka. Jak zawsze przy infekcjach,
nale¿y du¿o piæ, ale bez przesa-
dy. 

Kiedy do szpitala? 
Z miêdzynarodowych porów-

nañ wiadomo, ¿e w 80 proc.
przypadków choroba przebiega
³agodnie, nawet je¿eli lekka in-
fekcja dotyczy te¿ p³uc. Niebez-
piecznie jest, kiedy zapalenie
p³uc jest ostrzejsze, co dla laika
nie zawsze jest wyczuwalne.
Stan chorego pogarsza siê zwy-
kle na pocz¹tku drugiego tygo-
dnia, kiedy wiêkszoœæ myœli, ¿e
najgorsze ma ju¿ za sob¹. 

Decyzja o pójœciu do szpitala
nie jest trywialna. Jednoznacz-
nym znakiem ostrzegawczym
jest to, kiedy oddech staje siê
ciê¿szy – podpowiadaj¹ eksper-
ci. Zdrowy cz³owiek oddycha
w spoczynku 15-20 razy na mi-
nutê. Radz¹ jednak skonsulto-
waæ siê z lekarzem (najpierw
telefonicznie) ju¿ w momencie
kaszlu i gor¹czki. Nale¿y poin-
formowaæ go o wszystkich ob-
jawach.

Szczególnie ostro¿ne z lecze-
niem COVID-19 w domu powin-
ny byæ osoby mieszkaj¹ce sa-
me. Choroba mo¿e bardzo os³a-
biæ organizm, a sprostanie naj-
prostszym domowym czynno-
œciom mo¿e okazaæ siê niemo¿-
liwe. 

Jeœli jednak nic nie stoi na
przeszkodzie domowej kuracji,
nale¿y pozostaæ w kontakcie
z lekarzem i poprosiæ bliskich
lub znajomych o regularny
kontakt telefoniczny. (kad)

COVID-19 – domowa
kuracja czy szpital? 

Pomimo panuj¹cej sytuacji
uda³o nam siê równie¿ w tym
roku przeprowadziæ akcjê „Ko-
szyczek“. Zebraliœmy bardzo
du¿o, nie spodziewaliœmy siê
a¿ takiego rozg³osu. 

W wielkanocn¹ niedzielê ra-
no wszystko trafi³o na Nord-
bahnhof w Hanowerzedo r¹k
potrzebuj¹cych. 

Bardzo dziêkujê ksiêdzu Klu-
bie za wielkie zaanga¿owanie,
Madzi, Mirze, Ani za pomoc w
zbieraniu i pakowaniu, Janowi
za u¿yczenie nam przyczepy,

Edycie, Aldonie, Reni, Gra-
¿ynce, Dagmarze oraz wszyst-
kim darczyñcom – nie sposób
wszystkich wymieniæ imiennie.
Jesteœmy bardzo wdziêczni za
ten gest solidarnoœci.

Jeszcze raz dziêkujê w imie-
niu osób bezdomnych.

Sylwia Jasion

Arkapol Hanower – Polsko-
jêzyczna pomoc spo³eczna dla
bezdomnych; Selbsthilfe für
Wohnungslose (SEWO) – Ta-
gesstätte Nordbahnhof – Tage-
saufenthalt für Menschen die
von Wohnungsnot und Armut 

Wielkanocna „Akcja Koszyczek“ w Hanowerze

www.prenumerata.de

Tegoroczna edycja bicia Gita-
rowego Rekordu Œwiata
"Thanks Jimi" po raz pierwszy
w historii odbêdzie siê w ca³o-
œci online. Nie zgromadz¹ siê
gitarzyœci ani na Rynku we
Wroc³awiu, ani na Altmarkt w
Oberhuasen. 

Po raz pierwszy gitarzyœci 1
maja o godz. 16 zagraj¹ we w³a-
snym mieszkaniu, na balkonie
albo u znajomego w ogródku.
Wyj¹tkowe okolicznoœci spra-
wi³y, ¿e trzeba by³o odwo³aæ re-
alne granie i poszukaæ alterna-
tywnego rozwi¹zania. Polonij-
ny fina³ transmitowany bêdzie
z restauracji "Gdañska" w Obe-
hausen, gdzie zgodnie z zalece-

niami higieny na scenie wysta-
pi¹ Elo Badura, Adam Prynda
oraz Gienek Hanusek. 

Punktualnie o godz. 16 za-
brzmi¹ akordy "Hey Joe" Ji-
miego Hendrixa. Transmisja
na ¿ywo odbêdzie sie za po-
œrednictwem PEPE TV na You-
Tube, faceboku oraz na stronie
www.pepetv.eu. 

Potem o godz. 17, 18 i 19 bêd¹
graæ online polskie i niemiec-
kie zespo³y (m.in. „Communa”)
w ramach koncertu charyta-
tywnego „Gdañska Freunde
Online”. Wiêcej na stronie
www.gdanska.de 

Leonard Paszek

1 maja online: „Thanks Jimi“

Pomys³ realizacji koncertów
online ze studia PEPE TV zro-
dzi³ siê jednego dnia. Od pomy-
s³u do realizacji up³ynê³o pó³to-
ra tygodnia. Piotr Plonka, w³a-
œciciel PEPE TV i pomys³o-
dawca koncertów w ci¹gu go-
dziny obdzwoni³ zaprzyjaŸnio-
nych polonijnych muzyków i
podzieli³ siê z nimi swoim po-
mys³em. Powsta³ plan 10 kon-
certów sobotnich pod tytu³em
„Wiosenne koncerty online“. 

Pierwszy koncert odby³ siê
w sobotê 25 kwietnia. W studio
PEPE TV w Essen zagra³ ze-
spó³ „Communa” z goœcinnym
udzia³em S³awomira Olsza-
mowskiego na pianinie. Kon-
cert podczas transmisji mia³
ponad 4 tys. ods³on. Muzycy po
razy pierwszy grali bez publicz-
noœci, bez oklasków i bez

wspólnego œpiewania. Momen-
tami zamykali oczy i starali siê
dostrzec swoich fanów. 

– Cieszê siê z takiej mo¿liwo-
œci – powiedzia³ po koncercie
wokalista zespo³u Krzysztof
„Ptak“ Wrobel – bo jako artysta
czujê siê po prostu „wyposzczo-
ny”. Brakowa³o mi wspólnego
grania i tej muzycznej atmosfe-
ry. Zaproszenie PEPE TV przy-
j¹³em bez chwili wahania. 

Na kolejnych sobotnich kon-
certach online ze studia PEPE
TV wyst¹pi¹: Benrose, PolTon,
3R12, Nadia, Andy&Lucia, Lau-
ra Pinski, Janusz £uczak, Bo-
Ja, Oxforduo. Transmisje bêd¹
na Facebooku, YouTube oraz
na stronie www.pepetv.eu.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Pepe Studio

Koncerty bez publicznoœci

„Communa“ podczas transmisji ze studia PEPE TV
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Okres pandemii to dla muzyka
katastrofa. Niektórzy szukaj¹
innych zajêæ, inni nadrabiaj¹
zaleg³oœci, a jeszcze inni popa-
daj¹ w depresjê. Roman Sz-
klarski z zespo³u PolTon z Gel-
senkirchen pomalowa³ miesz-
kanie, wyczyœci³ i podrepero-
wa³ sobie i s¹siadom auta.
I przejrza³ ca³y swój muzyczny
sprzêt. 

Nie jest nauczony do bez-
owocnego spêdzania czasu,
dlatego przyniós³ z piwnicy
wiele lat nieu¿ywan¹ maszynê

do szycia marki "Singer" i za-
cz¹³ dla bli¿szych i dalszych
przyjació³ szyæ maski. Im wiê-
cej ich uszy³, tym wiêcej ludzi
siê do niego zwraca³o z proœb¹
o pamiêæ. Nie bierze za swoje
maski pieniêdzy. Mówi, ¿e ko-
cha swoich przyjació³ i wie, ¿e
jest to mi³oœæ odwzajemniona.
Cieszy siê, ¿e mo¿e tym skrom-
nym gestem trochê im pomóc.

Uszycie jednej maski zajmu-
je mu ok. 40 minut.

Leonard Paszek

Róbmy swoje mimo wirusa

Roman Szklarski szyje maseczki dla przyjaciół i znajomych.

W dobie szalej¹cego koronawi-
rusa noszenie maseczki ma za-
bezpieczyæ przed ewentualnym
zaka¿eniem w autobusie, win-
dzie czy sklepie. Z jej nosze-
niem wi¹¿e siê kilka niedogod-
noœci, których mo¿na unikn¹æ. 

Do prania, gotowania 
lub prasowania

Maseczkê jednorazowego
u¿ytku nale¿y œci¹gn¹æ chwy-
taj¹c za gumki, a nastêpnie
wrzuciæ do kosza na œmieci. 

Te wielokrotnego u¿ytku
wk³adamy do pralki lub odk³a-
damy do foliowej torebki. Gdy
nazbiera siê ich odpowiednia
iloœæ, w³¹czamy pranie – najle-
piej na conajmniej 60 stopni,
gdy¿ dopiero w tej temperatu-
rze wirus ginie. Dobrym sposo-
bem jest równie¿ przeprasowa-
nie materia³u ¿elazkiem w jak
najwy¿szej temperaturze. 

Maseczkê mo¿na te¿ w³o¿yæ
do naczynia ¿aroodpornego i
wstawiæ do piekarnika rozgrza-

nego do 70 stopni Celsjusza. Po
30 minutach jest jak nowa.
Niektórzy preferuj¹ gotowanie,
ale trzeba byæ ostro¿nym, ¿eby
siê nie rozesz³a. Lepszym spo-
sobem jest tzw. gotowanie na
parze – wówczas na materia³
dzia³a para wodna, maj¹ca
dzia³anie dezynfekuj¹ce. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na ma-
seczce mo¿e znajdowaæ siê wi-
rus, wiêc po w³o¿eniu jej choæ-
by do pralki, nale¿y umyæ do-
k³adnie rêce lub zrobiæ to w jed-
norazowych rêkawiczkach.

Zmora okularników
Dla osób nosz¹cych okulary

zmor¹ s¹ zaparowane szk³a.
Przyczyn¹ jest wydychane cie-
p³e powietrze, które siê skra-
pla. Mo¿emy temu zapobiec,
przemywaj¹c okulary myd³em
lub œrodkiem do mycia naczyñ.
Nie wycieramy ich, ale strze-
pujemy nadmiar wody i za po-
moc¹ jednorazowego rêcznika
usuwamy delikatnie nagroma-
dzone krople. Na szkle powsta-
je ochronna warstwa, która za-
pobiega nadmiernemu paro-
waniu. Podobnie dzia³a glicery-
na. Nale¿y j¹ wetrzeæ w szk³a i
szmatk¹ usun¹æ nadmiar. 

Kolejnym sposobem jest
uszczelnienie maski od góry,
aby wydychane powietrze wy-
dostawa³o siê do³em. Niektóre
maseczki maj¹ drucik, który
mo¿na dopasowaæ na nosie. Je-
œli go nie ma, rozwi¹zaniem
jest zamontowanie na poziomie
nosa zwiniêtej jednorazowej
chustki, która uszczelnia ma-
skê i zapobiega parowaniu.
(amal)

Sposób na maseczkê

Maseczki stają się częścią naszej garderoby... zdj. Agnieszka Malik

W Polsce jest obowi¹zek poru-
szania siê w miejscach publicz-
nych w maskach. Problem: ma-
sek brak. Nie ma ich w droge-
riach, nie ma w aptekach. S¹ za
to na „czarnym rynku”. 

Kto najlepiej wyszed³ na han-
dlu maseczkami w Polsce? Na-
turalnie byli przestêpcy grub-
szego kalibru. Jeden z nich sta³
siê nawet bohaterem reporta-
¿u w TVN24. Andrzej, którego
znaj¹ chyba wszyscy kryminal-
ni z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, za³o¿y³ w
marcu biznes polegaj¹cy na
handlu maseczkami. Przez je-
go firmê "przesz³o" 10 mln
sztuk, choæ fizycznie nikt ¿ad-
nej maseczki nigdy nie ogl¹da³.

W przesz³oœci handlowa³ podej-
rzanymi samochodami spro-
wadzonymi z Niemiec. Bra³ te¿
udzia³ w up³ynnianiu narkoty-
ków, g³ównie marihuany i koka-
iny. Po spêdzeniu d³u¿szego
czasu za kratami mê¿czyzna
porzuci³ brudne interesy i z³a-
pa³ siê ponoæ za uczciwsze.
Przynajmniej tak twierdzi.

– Maseczki schodz¹ mi lepiej
ni¿ marihuana – komentuje na
szklanym ekranie i odkrywa
r¹bka tajemnicy sk¹d bierze
maseczki. – Œci¹gamy je z za-
granicy. ZnaleŸliœmy dostawcê
w Niemczech. Ale by³ za drogi.
Maseczka kosztowa³a u niego
0,69 euro, czyli prawie trzy z³o-
te. Oczywiœcie maseczki z Nie-

miec znalaz³y nabywcê. Posz³y
po 1 euro. Kupi³ je ktoœ za na-
sz¹ zachodni¹ granic¹ – wyja-
œnia. Mocno te¿ krytykuje ma-
seczkowe podziemie.

– Jak tylko pojawi³ siê popyt
na maseczki, natychmiast na
rynku pojawili siê oszuœci.
Og³aszali siê, ¿e maj¹ nieogra-
niczon¹ liczbê maseczek. A gdy
kierowca przyje¿d¿a³ po odbiór,
okazywa³o siê, ¿e na miejscu
jest pusty magazyn albo stoi
kilka ostatnich palet. Ostatnio
pojecha³ kierowca po trzy mi-
liony, na miejscu okaza³o siê, ¿e
zosta³o 750 tys. – wyjaœnia.

Teraz wzi¹³ siê za sposób.
Jak tylko trafi na sprzedawcê
wiêkszej partii, ka¿e fotografo-
waæ palety z ³adunkiem wraz z
aktualn¹ gazet¹. To gwarancja,
¿e towar jest przygotowany fi-
zycznie do odbioru.

Interes kwitnie. 22 kwietnia
cena jednej maseczki siêgnê³a
8 z³. TK

Maseczkowa
mafia ju¿ dzia³a

www.SKLEP.de – filmy, książki, ...
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Puste ulice, mniejszy ruch
na niebie, mniejsze
zanieczyszczenie. 
Czy koronakryzys pomoże
w ochronie klimatu? 

Zdjêcia satelitarne wyraŸnie
pokazuj¹, ¿e w centrach pande-
mii powietrze jest teraz czyst-
sze. Europejska Agencja Œro-
dowiska (EEA) poda³a, ¿e za-
nieczyszczenie tlenkiem azotu
(NOx) w po³udniowoeuropej-
skich miastach zmniejszy³o siê
o po³owê z powodu przestoju
wywo³anego koronawirusem. 

Eksperci zapowiedzieli ju¿,
¿e Niemcy osi¹gn¹ jednak swój
cel klimatyczny na 2020 rok – a
mianowicie o 40 proc. mniej ga-
zów cieplarnianych ni¿
w roku 1990. 

To logiczne, ¿e kiedy nie pra-
cuj¹ fabryki i wiêkszoœc samo-
chodów nie jeŸdzi po ulicach,
zu¿ywa siê mniej paliw kopal-
nych, a zanieczyszczenie spali-

nami i py³ami maleje. W przy-
padku Niemiec eksperci
ostrzegaj¹ jednak, ¿e musi
up³yn¹æ kilka tygodni, aby ob-
raz bardziej siê wyklarowa³ i
efekt by³ dobrze widoczny.
Wprawdzie miêdzynarodowy
ruch lotniczy teraz usta³, ale
dopiero kiedy ograniczenia po-
trwaj¹ d³u¿ej, zmaleje poziom
substancji szkodliwych w po-
wietrzu i mikropy³ów. 

Dotyczy to tak¿e gazów cie-
plarnianych, takich jak dwutle-
nek wêgla. Jego wydzielanie
diametralnie zmala³o ju¿
w ostatnich miesi¹cach, jesz-
cze przed epidemi¹ koronawi-
rusa. Przede wszystkim dziêki
³agodnej zimie. 

Pierwsze miesi¹ce okaza³y
siê te¿ pomyœlne dla odnawial-
nych Ÿróde³ energii. Ich udzia³
w miksie energetycznym Nie-
miec siêga ju¿ 50 proc. Przez
spowolnienie ca³ego ¿ycia i
zdaln¹ pracê spad³o zapotrze-

bowanie na energiê w przemy-
œle, w prywatnych gospodar-
stwach domowych popyt po-
szed³ jednak w górê. 

Koronakryzys nie rozwi¹¿e
jednak ¿adnego wielkiego pro-
blemu klimatycznego. Coraz
g³oœniejsze s¹ g³osy domagaj¹-
ce siê uruchomienia gospodar-
ki kosztem klimatu. Na p³asz-
czyŸnie europejskiej poszcze-
gólne kraje (w tym Polska) t³u-
macz¹ koronawirusem swój
opór wobec polityki „Zielonego
£adu”. Stawia on przed UE za-
danie, by Europa sta³a siê
pierwszym neutralnym klima-
tycznie kontynentem do
2050 roku.

Badacze klimatu maj¹ jed-
nak nadziejê na pozytywne
efekty. Spo³eczeñstwo udowad-
nia od tygodni, ¿e jest gotowe
do wielkich wyrzeczeñ, jeœli ich
koniecznoœæ jest dobrze uza-
sadniona. (kad)

Czy pandemia pomo¿e
w ochronie œrodowiska?

Dziêki zaanga¿owaniu pracow-
ników socjalnych pod kierow-
nictwem Nicole Kurek tego-
roczne Œwiêta Wielkanocne
w Domu Opieki Spo³ecznej
St.Elisabeth Altenpflege
w Dortmundzie, mimo ograni-
czeñ zwi¹zanych z pandemi¹
koronawirusa, up³ynê³y pensjo-
nariuszom tej placówki w spo-
sób radosny. 

W drugi dzieñ Œwi¹t wszyst-
kich podopiecznych w ich poko-
jach odwiedzi³y opiekunki so-
cjalne. By³y przebrane za wiel-
kanocne zaj¹czki. Na masecz-
kach ochronnych narysowa³y
sobie w¹sy i zajêcze zêby, a na
g³owach mia³y we³niane uszy.
Panie rozdawa³y œwi¹teczne
upominki – paczuszki z czeko-
ladowymi zaj¹czkami i jajkami.
Rozwi¹zywano œwi¹teczne za-

gadki, uzupe³niano dowcipne
przys³owia, czytano opowiada-
nia œwi¹teczne oraz œpiewano
wiosenne piosenki. Pensjona-
riusze mogli zobaczyæ siê ze
swoimi rodzinami – za pomoc¹
wideokonferencji. Z tej mo¿li-
woœci skorzysta³o zaskakuj¹co
du¿o chêtnych.

Praca opiekuna socjalnego
w domu opieki spo³ecznej wy-
maga zag³êbienia siê w psychi-
kê i mentalnoœæ drugiego cz³o-
wieka, kontaktu z nim oraz do-
starczeniu mo¿liwoœci sensow-
nego zajêcia, szczególnie oso-
bom z demencj¹. W aktualnie
panuj¹cym kryzysie zwi¹za-
nym z pandemi¹ koronawiru-
sa, gdy kontakty miêdzyludzkie
trzeba redukowaæ do mini-
mum, opiekun socjalny pe³ni

dodatkowo nie³atw¹ rolê po-
œrednika z rzeczywistoœci¹.

Nicole Kurek, kierowniczka
dwunastoosobowej grupy opie-
kunek socjalnych w St. Elisa-
beth Altenpflege, urodzi³a siê w
Niemczech. Ale jej rodzicami
s¹ przesiedleñcy z Polski, któ-
rzy w 1988 roku przybyli do
Dortmundu. Dziêki rodzicom
nauczy³a siê tak¿e jêzyka pol-
skiego i charakterystycznej dla
Polaków odpowiedzialnoœci za
drugiego cz³owieka. Troska oj-
ca i matki przyczyni³a siê do
ukszta³towania wra¿liwego
charakteru, który w zawodo-
wym ¿yciu tej m³odej, pe³nej
entuzjazmu i nowych zawodo-
wych pomys³ów kobiety, od
wielu lat siê potwierdza.

Tekst i zdjęcie: 
Claudia Daniel

Œwi¹tecznie mimo wszystko
„Zaj¹czki” u seniorów w Dortmundzie 

Krótko

Polska Wytwórnia Papierów
Wartoœciowych rozpoczê³a
druk pakietów wyborczych na
g³osowanie korespondencyjne
– poinformowa³ wicepremier i
minister aktywów pañstwo-
wych Jacek Sasin.

Okazuje siê jednak, ¿e to nie
do koñca prawda. Wed³ug por-
talu Onet.pl zamówienie trafi³o
do prywatnej spó³ki Samindruk
z Brodnicy. Dziennikarze por-
talu potwierdzili tê informacjê
w czterech niezale¿nych Ÿró-
d³ach, co podkreœlono w mate-
riale. Samindruk jest kontrolo-
wany przez berliñsk¹ firmê Ga-
ther Druck und Vertrieb -
GmbH.

To dobry interes, bo trzeba
wydrukowaæ po 30 mln kart wy-
borczych i oœwiadczeñ o osobi-
stym g³osowaniu, a tak¿e 90
mln kopert niezbêdnych do wy-
sy³ki i odbioru pakietów wybor-
czych.

Natomiast Poczta Polska do-
maga siê od samorz¹dów, aby
przekaza³y dane o swoich
mieszkañcach w celu stworze-
nia list wyborczych i przes³ania
kart do g³osowania pod kon-
kretne adresy. Wiele gmin od-
mówi³o, wskazuj¹c na koniecz-
noœæ ochrony danych miesz-
kañców. 

Prezydenci Warszawy, Gdañ-
ska, Sopotu i Sosnowca infor-
mowali, ¿e otrzymali od Poczty
Polskiej maile z nakazem udo-
stêpnienia spisów wyborców
wraz z danymi osobowymi, w
tym numerami PESEL. Prezy-
dent Warszawy Rafa³ Trza-
skowski oraz prezydent Olszty-
na Piotr Grzymowicz, a tak¿e
inni samorz¹dowcy z³o¿yli do
Prokuratury Rejonowej zawia-
domienie o mo¿liwoœci pope³-
nienia przestêpstwa polegaj¹-
cego na próbie przetwarzania
danych osobowych. TK

Afery wokó³ wyborów
prezydenckich

– Karty do głosowania z „niemieckiej“ drukarni?
– Poczta Polska a ustawa RODO

Epidemia koronawirusa zawa-
¿y z pewnoœcia na dalszych lo-
sach ekonomicznych œwiata.
Jak wp³ynie na proces globali-
zacji? Czy ulegnie on os³abie-
niu na rzecz silniejszych zwi¹z-
ków gospodarczych z s¹siada-
mi? Czy Polska mo¿e jeszcze
bardziej zacieœniæ kontakty go-
spodarcze z Niemcami, jeœli za-
padn¹ decyzje o nowych inwe-
stycjach i ³añcuchach dostaw? 

O rozwoju ekonomicznym
Polski ostatnich lat i perspekty-
wach na przysz³oœæ informuje
w Niemczech nowy rocznik
Niemieckiego Instytutu Spraw
Polskich w Darmstadt „Jahr-
bhuch Polen 2020 Polnische
Wirtschaft” (15,- euro)

Aktualny rocznik zajmuje siê
polskim sukcesem i narastaj¹-
cymi problemami. Nasi auto-
rzy pisz¹ m.in. o polsko-nie-

mieckich stosunkach gospo-
darczych (Sebastian P³ócien-
nik), sukcesie Polski w kontek-
œcie globalizacji (Grzegorz Sie-
mioñczyk), ró¿nicach w rozwo-
ju regionalnym (Grzegorz Ma-
sik), a tak¿e o problemach jak
s³abo rozwiniête innowacje
(Edwin Bendyk), niepokoj¹cy
rozwój demograficzny (Bogu-
s³aw Chrabota) i niezbêdna
imigracja zarobkowa do Polski
(Piotr Arak). 

Przez d³ugi czas po upadku
komunizmu na kondycjê eko-
nomiczn¹ kraju wp³ywa³y jesz-
cze skutki zapaœci z lat 1980. i
drastyczne reformy czasu
prze³omu, o czym pisz¹ m.in.
Reinhold Vetter, Jakub Szum-
ski i Leszek Balcerowicz. Jan
Sowa zajmie siê spo³eczn¹ i
psychologiczn¹ cen¹ akcepta-
cji „wyœcigu szczurów” przez
czêœæ polskiego spo³eczeñstwa,
zaœ Karol Modzelewski odpo-
wiada na pytanie, jak¹ cenê
Polska musia³a zap³aciæ za
wprowadzenie kapitalizmu.
Kacper Pob³ocki i Krzysztof Ja-
siecki analizuj¹ ¿ycie polskich
elit gospodarczych.

Andrzej Kaluza
Zamównienia: 

verlag@harrassowitz.de 
lub kaluza@dpi-da.de

Więcej na: bit.ly/Jahrbuch2020

Jahrbuch Polen 2020:
Polnische Wirtschaft
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Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

5/2019
? Czy jako zamieszka³y na sta³e

w Niemczech ojciec samotnie wy-
chowuj¹cy dziecko mogê ubiegaæ
siê o zasi³ek na nie?

W razie braku porozumienia miê-
dzy ma³¿onkami co do tego, które z
nich otrzymaæ ma zasi³ek i jeœli
mieszkaj¹ oni ci¹gle razem, roz-
strzyga w³aœciwy s¹d opiekuñczy
(Vormundschaftsgericht). Jeœli ma³-
¿onkowie mieszkaj¹ osobno, to pra-
wo do zasi³ku ma ten z ma³¿onków, u
którego dziecko na stale mieszka
(EStG §64 ustêp 2 zdanie 1: ustawa o
podatku dochodowym). Jeœli dziecko
mieszka u obydwojga rodziców w po-
dobnym przedziale czasowym, to w
razie sporu równie¿ rozstrzyga s¹d
opiekuñczy. W przypadku gdy dziec-
ko nie mieszka u rodziców, to zasi³ek
na nie otrzymuje ten z nich, który
p³aci na dziecko alimenty (EStG §64
ustêp 3 zdanie 1). 

? Kupi³em w Niemczech na au-
kcji w Ebay-u u¿ywane ksi¹¿ki.
Przez pomy³kê na konto sprzeda-
j¹cego zamiast 10 euro wp³aci³em
100 euro. Sprzedawca nie chce mi
oddaæ omy³kowo wp³aconych pie-
niêdzy. Czy mo¿e mi tego odmó-
wiæ?

Generalnie w niemieckim prawie
obowi¹zuje regu³a, ¿e jeœli ktoœ bez
podstawy prawnej uzyska³ jakieœ
œwiadczenie, to jest zobowi¹zany do

jego zwrotu. Z drugiej strony ten kto
uzyska³ œwiadczenie nie jest zobo-
wi¹zany do zwrotu, jeœli samo œwiad-
czenie ju¿ nie istnieje, a odbiorca
œwiadczenie by³ w dobrej wierze. Je-
œli wiêc na przyk³ad biedny sprze-
dawca mia³ prawo – bior¹c pod uwa-
gê okolicznoœci sprawy – uznaæ, ¿e
wp³ata nadwy¿ka 90 euro by³a poda-
runkiem dla niego od kupuj¹cego i te
pieni¹dze ju¿ wyda³, to kupuj¹cy
móg³by mieæ problem ze zwrotem
nadp³aty, co nie przeszkadza w do-
chodzeniu tego przed s¹dem. W po-
dobnego typu przypadkach zaleca
siê natychmiastowe poinformowanie
(w formie pisemnej) drugiej strony
umowy o fakcie pomy³kowej nadp³a-
ty. 

? Mieszkam w Niemczech i tu
te¿ zawar³em ma³¿eñstwo na pra-
wie niemieckim. Od 4 miesiêcy
trwa postêpowanie rozwodowe z
moim mê¿em. Niedawno i w trak-
cie tego postêpowania zmar³ mój
m¹¿. Czy bêdê dziedziczyæ po mê-
¿u?

Generalnie obowi¹zuje regu³a, ¿e
jeœli w chwili œmierci jednej ze stron
wszczêtego ju¿ procesu rozwodowe-
go „istnia³y przes³anki do udzielenia
rozwodu”, to drugi ma³¿onek nie ma
roszczenia do dziedziczenia po zmar-
³ym ma³¿onku. Te przes³anki istniej¹
zdaniem s¹du wtedy, gdy jeden z

ma³¿onków wniós³ pozew o rozwód i
dodatkowo up³yn¹³ ju¿ rok separacji
(Trennungsjahr), a ponadto w tym
czasie nie dosz³o te¿ miêdzy strona-
mi do pojednania, bo tylko wtedy
mo¿na orzec o trwa³ym i zupe³nym
rozk³adzie po¿ycia ma³¿eñskiego
(np.: orzeczenie Trybuna³u Federal-
nego (BGH) z 2.7.2008; sygnatura akt
IV ZR 34/08). W podobnego typu
przypadkach zaleca siê wiêc sporz¹-
dzenie testamentu bezpoœrednio z
nastaniem separacji. 

? Czy w prawie niemieckim zo-
bowi¹zania alimentacyjne zmar³e-
go wchodz¹ w sk³ad spadku? 

Tylko roszczenia alimentacyjne
rozwiedzionego i uprawnionego do
alimentów ma³¿onka stanowi¹ zobo-
wi¹zania spadkowe. Stosownie do
§1686 b BGB (niemiecki kodeks cy-
wilny) wysokoœæ roszczenia jest jed-
nak ograniczona do kwoty, jak¹ roz-
wiedziony ma³¿onek uzyska³by jako
zachowek, gdyby ma³¿eñstwo jesz-
cze istnia³o. Inne zobowi¹zania ali-
mentacyjne spadkodawcy wygasaj¹
z chwil¹ jego œmierci i nie wchodz¹ w
sk³ad masy spadkowej. 

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Szarpanina

? Czy takie zdarzenie jak szarpani-
na mo¿e byæ zakwalifikowane jako
przestêpstwo z art. 158 § 2 oraz art.
159 k.k.? 

Nie da rady odpowiedzieæ na to py-
tanie, gdy¿ „szarpanina” jest pojê-
ciem potocznym, nieprecyzyjnym i
dla ró¿nych ludzi mo¿e mieæ ró¿ne
znaczenie, a co za tym idzie, mo¿e
mieæ ró¿ny skutek w zakresie kwalifi-
kacji prawnej i kary. Wedle definicji
zawartej w s³owniku jêzyka polskiego
(https://sjp.pwn.pl) szarpanina to po-
tocznie „gwa³towne szarpanie siê
z kimœ lub wyrywanie siê komuœ”.

Zgodnie z treœci¹ art. 158 § 1 Ko-
deksu karnego, „kto bierze udzia³ w
bójce lub pobiciu, w którym nara¿a
siê cz³owieka na bezpoœrednie nie-
bezpieczeñstwo utraty ¿ycia albo na-
st¹pienie skutku okreœlonego w art.
156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega ka-
rze pozbawienia wolnoœci do lat 3”,
zaœ wedle art. 158 § 2 k.k., „je¿eli na-
stêpstwem bójki lub pobicia jest ciê¿-
ki uszczerbek na zdrowiu cz³owieka,
sprawca podlega karze pozbawienia
wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8”. Z ko-
lei na podstawie art. 159 k.k., „kto,

bior¹c udzia³ w bójce lub pobiciu cz³o-
wieka, u¿ywa broni palnej, no¿a lub
innego podobnie niebezpiecznego
przedmiotu, podlega karze pozbawie-
nia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8”.

W zale¿noœci wiêc od konkretnych
okolicznoœci, udzia³ w szarpaninie
raz mo¿e siê skoñczyæ niepostawie-
niem zarzutów, a innym razem oskar-
¿eniem i skazaniem za ciê¿kie pobi-
cie z u¿yciem niebezpiecznego na-
rzêdzia.

Biegły sądowy nie ma racji

? W trakcie procesu karnego by-
³em tymczasowo aresztowany i
poddany s¹dowemu badaniu psy-
chiatrycznemu, gdzie po krótkim
wywiadzie stwierdzono (zalecono)
leczenie z alkoholizmu. Nie ukry-
wam, ¿e pijê alkohol, ale s¹ to
weekendy (pi¹tek, sobota). Dbam o
utrzymanie pracy i nie pijê sam
mocnego alkoholu (ten tylko w to-
warzystwie). Nie mam ci¹gów al-
koholowych. Opinia bieg³ego
przedstawi³a mnie w z³ym œwietle i
s¹d twierdzi, ¿e jestem alkoholi-
kiem. Jak mo¿na podwa¿yæ opiniê
bieg³ego z obserwacji s¹dowej? 

Zgodnie z treœci¹ art. 201 Kodeksu
postêpowania karnego, „je¿eli opinia
jest niepe³na lub niejasna albo gdy
zachodzi sprzecznoœæ w samej opinii
lub miêdzy ró¿nymi opiniami w tej
samej sprawie, mo¿na wezwaæ po-
nownie tych samych bieg³ych lub po-
wo³aæ innych”. Je¿eli opinia nie
uwzglêdnia wszystkich faktów lub jej
wnioski im przecz¹, mo¿na z³o¿yæ
wniosek o jej uzupe³nienie lub powo-
³anie nowego bieg³ego. Je¿eli jednak
chcemy skutecznie zakwestionowaæ
opiniê bieg³ego, nie wystarczy ogólni-
kowo stwierdziæ, ¿e jest nierzetelna i
strona jest z niej niezadowolona –
trzeba wskazaæ konkretnie, gdzie
bieg³y siê pomyli³, czego nie wzi¹³
pod uwagê i jakie ma to prze³o¿enie
na ostateczne wnioski. Jeœli tego nie
zrobimy, s¹d nie uwzglêdni zg³asza-
nych zarzutów do opinii. Z zastrze¿e-
niem wyraŸnie wskazanych w k.p.k.
sytuacji, co do zasady s¹d oddala
wniosek dowodowy, je¿eli wniosek
dowodowy w sposób oczywisty zmie-
rza do przed³u¿enia postêpowania
(art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k.).

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 5, 8/2020
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Bundestag i Bundesrat
w rekordowym tempie
przegłosowały przygotowany
przez rząd federalny pakiet
pomocy dla niemieckiej
gospodarki. Od 27 marca
osoby samozatrudnione
i prowadzące małe firmy
mogą składać – wyłącznie
online – podania o jedno-
razowe dotacje.

– Wnioski s¹ ju¿ rozpatrywa-
ne. Sk³adaæ mo¿e je ka¿da
osoba, której dzia³alnoœæ jest
zarejestrowana na terenie
ca³ych Niemiec – mówi Joan-
na Szymañska, kierownik
projektu Info-Point-Polregio
w Pó³nocnej Nadrenii–West-
falii. 

Corona-Soforthilfe

Federalna dotacja „Coro-
na-Soforthilfe” jest skierowa-
na do osób samozatrudnio-
nych, czyli pracuj¹cych sa-
modzielnie „na Gewerbe”,
b¹dŸ zatrudniaj¹cych do
10 pe³noetatowych pracowni-
ków (Minijob to 0,3 etatu), a
tak¿e rolników i przedstawi-
cieli wolnych zawodów. Wa-
runkiem jest zameldowanie
dzia³alnoœci w Niemczech
i niemiecki identyfikator po-
datkowy.

– Czyli jak najbardziej Pola-
cy i inne narodowoœci mog¹
sk³adaæ te wnioski. Gor¹co
apelujemy, ¿eby korzystaæ
z tych pakietów, które w tej
chwili zosta³y uruchomione –
dodaje Szymañska.

Dotacja ma pomóc zacho-
waæ p³ynnoœæ finansow¹ pod-
czas obecnego kryzysu wy-
wo³anego przez pandemiê
koronawirusa. Dlatego firmy
i przedsiêbiorcy, którzy ju¿
przed 11 marca tego roku
mieli k³opoty finansowe, nie
maj¹ prawa do tej dotacji. 

Dotacjê otrzymuj¹ ci, któ-
rzy na skutek rozporz¹dzenia
nie mog¹ prowadziæ dzia³al-
noœci, jak na przyk³ad restau-
racje, fryzjerzy, organizato-
rzy koncertów czy dyskotek,
jak równie¿ przedsiêbiorcy,
których obroty zmala³y co
najmniej o po³owê – w porów-
naniu do tego samego mie-
si¹ca zesz³ego roku. A tak¿e
ci, których œrodki nie wystar-
czaj¹ na pokrycie bie¿¹cych
zobowi¹zañ jak czynsz, sp³ata
kredytu czy raty leasingowe.

Podanie sk³ada siê w admi-
nistracji swojego landu, wy-
³¹cznie online. Na przyk³ad
w Pó³nocnej Nadrenii–West-
falii na stronie soforthilfe-
corona.nrw.de, w Berlinie na

stronie Investitionsbank Ber-
lin – www.ibb.de

Termin sk³adania podañ
up³ywa 31 maja tego roku.
Rz¹d federalny gwarantuje,
¿e nawet dla ostatnich wnio-
skodawców nie zabraknie
pieniêdzy. 

Dotacja 
nie na wszystko
Dotacjê federaln¹ mo¿na

wykorzystaæ na pokrycie bie-
¿¹cych zobowi¹zañ z tytu³u:
czynszu za lokal firmy, dzier-
¿awy, a tak¿e rat kredyto-
wych i leasingowych w okre-
sie 3 miesiêcy od z³o¿enia po-
dania.

Wydatków prywatnych, jak
czynszu za mieszkanie czy
sk³adek na kasê chorych, nie
wolno pokrywaæ z tej dotacji.
Osoby samozatrudnione, tak-
¿e te pracuj¹ce w wolnych za-
wodach, w tej kwestii maj¹
prawo do œwiadczenia „Arbe-
itslosengeld II”, przy czym
obecnie uproszczono proce-
durê sprawdzania maj¹tku.

Pakiet federalny przewidu-
je dotacjê w kwocie 9.000 euro
dla samozatrudnionych (czyli
zero pracowników) oraz naj-
mniejszych firm do 5 pracow-
ników (lub ekwiwalentu 5 pe³-
nych etatów, bo przyk³adowo
Minijob liczony jest jako
0,3 etatu). Firmy zatrudniaj¹-
ce do 10 pe³noetatowych pra-
cowników otrzymuj¹
15.000 euro.

Landy te¿ 
wspieraj¹
Poszczególne landy maj¹

prawo uzupe³niæ ten pakiet
rz¹du federalnego. Berlin da-
wa³ dodatkowo do 5.000 euro
na wyp³aty dla pracowników i
dla samego przedsiêbiorcy.
Pó³nocna Nadrenia–Westfa-
lia dotacj¹ 25.000 euro objê³a
dodatkowo firmy do 50 za-
trudnionych.

Dotacja jest przelewana
w ci¹gu paru dni na konto
przedsiêbiorcy albo firmy. Na
koniec roku, w rozliczeniu
z Finanzamtem, niemieckim
urzêdem skarbowym, sumê
dotacji federalnych i lando-
wych nale¿y wykazaæ jako do-

chód. Jeœli oka¿e siê, ¿e kwo-
ta dotacji przekroczy³a fak-
tyczne straty spowodowane
kryzysem koronawirusa
(ustawa mówi tu o „Über-
kompensation“ – „nadmier-
nej kompensacji”), to nad-
wy¿ka bêdzie podlega³a zwro-
towi – ale dopiero po rozlicze-
niu dochodów za 2020 r.

Dla wiêkszych 
– kredyty
Ponadto federalny bank

KfW – Kreditanstalt für Wie-
deraufbau oferuje nowe, pre-
ferencyjne kredyty dla przed-
siêbiorstw dotkniêtych kryzy-
sem gospodarczym na skutek
koronawirusa. Tak¿e po-
szczególne landy oferuj¹
gwarancje finansowe i kredy-
ty – te œrodki skierowane s¹
jednak raczej do œrednich i
du¿ych firm.

Odroczenie 
podatku – bez 
odsetek karnych

Natomiast ka¿dy, nawet
najmniejszy przedsiêbiorca,
mo¿e skorzystaæ z odrocze-
nia (po niemiecku: Stundung)
p³atnoœci podatku – dochodo-
wego (Einkommensteuer,
Körperschaftssteuer), od
dzia³alnoœci gospodarczej
(Gewerbesteuer) oraz podat-
ku VAT (Umsatzsteuer). Mo¿-
na tak¿e wnioskowaæ
o wstrzymanie egzekucji
przez urz¹d skarbowy i
o zwolnienie z odsetek kar-
nych. Podania nale¿y kiero-
waæ do Finanzamtu, urzêdu
skarbowego, w³aœciwego dla
miejsca zameldowania dzia-
³alnoœci albo firmy.

Refundacja 
za kwarantannê
Jeœli natomiast pracownik

nie mo¿e przyjœæ do pracy,
gdy¿ zosta³ objêty urzêdow¹
kwarantann¹ (przez Gesun-
dheitsamt), wówczas praco-
dawca ma prawo rekompen-
saty na podstawie ustawy
o zwalczaniu epidemii (Infek-
tionsschutzgesetz – IfSG).
W Pó³nocnej Nadrenii–West-

falii podania nale¿y sk³adaæ w
Landschaftsverband Rhein-
land (LVR) wzglêdnie Land-
schaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL).

Gdy pracy jest 
za ma³o: 
Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld – œwiad-
czenie z tytu³u skróconego
czasu pracy to pomoc dla
tych przedsiêbiorców, którzy
obecnie nie maj¹ wystarcza-
j¹co du¿o pracy dla swoich
zatrudnionych – przyk³adowo
w³aœcicieli salonów fryzjer-
skich czy restauracji. Praco-
dawca sk³ada podanie
w Agencji Pracy (Agentur für
Arbeit), a ta wyp³aca jego
pracownikom Kurzarbeiter-
geld (60-67 proc. utraconego
wynagrodzenia netto) i po-
krywa koszty sk³adek socjal-
nych. Czyli w tym czasie pra-
codawca ma mniejsze albo
nawet zerowe wydatki na
swoich zatrudnionych „bez
pracy”.

Nie podpisuj 
pochopnie!
– Warto pomyœleæ nie tylko

o pracodawcach, ale te¿
o pracownikach – mówi Joan-

na Szymañska (Info-Point
Polregio). – Pracownicy sy-
gnalizowali nam, ¿e w krót-
kim czasie pracodawca
przed³o¿y³ na przyk³ad wypo-
wiedzenie bez zachowania
terminów. Nie musimy na-
tychmiast podpisywaæ ¿adne-
go dokumentu. Mamy czas,
¿eby wzi¹æ dokument ze so-
b¹, by przeczytaæ go w domu
albo zg³osiæ siê do nas (tel.
0179 6118494). Eksperci z In-
fo-Point Polregio pomog¹
w „odkodowaniu” takiego do-
kumentu. Przy czym nie za-
k³adam z góry, ¿e ka¿dy pra-
codawca ma z³e zamiary.
Czêsto jest tak, ¿e pracodaw-
ca jest zmuszony przejœæ na
Kurzarbeit. Bywa, ¿e jest to
jedyna opcja. W takich przy-
padkach warto zaufaæ swoje-
mu pracodawcy. Ale nie za-
wsze tak jest... Z zespo³em In-
fo-Point Polregio przygoto-
waliœmy dla pracowników go-
towe pozwy do s¹du. Apelujê,
¿eby nie baæ siê sk³adaæ do-
kumentów do s¹du pracy (Ar-
beitsgericht). W razie czego,
jak uda siê dogadaæ polubow-
nie z pracodawc¹, taki pozew
mo¿na wycofaæ bez ¿adnych
konsekwencji. To nic nie
kosztuje. Na naszej strone fa-
cebookowej s¹ dwa wzory po-
zwów. Trzeba tylko uzupe³niæ
swoje dane. Przed z³o¿eniem
pozwu do s¹du warto online
zarejestrowaæ siê w Agencji
Pracy (Arbeitsagentur, Job-
Center), ¿eby korzystaæ
z praw, które pracownicy ma-
j¹ na terenie Republiki Fede-
ralnej Niemiec. 

Andreas Hübsch

Pakiety pomocowe dla gospodarki
LISTA LINKÓW do stron poszczególnych landów:
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/laender-soforthilfen.html

Info-Point Polregio
www.polregio.eu/index.php/info-point
www.facebook.com/infopoint.polregio/
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¯ycie z koronawirusemWarto wiedzieæ

Jak taniej
dzwoniæ

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

* prefiks z zapowiedzi¹ 
taryfy przed rozmow¹

Stan z 25.4.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf. 

�ród³o: 
www.billiger-telefonieren.de

na numery telefonów

komórkowych
cent/min. prefiks

1,42 01074*
1,54 01027*
1,62 010023*
1,62 01099*
2,90 01054*
3,40 010029*
4,49 01078*
4,80 01042*
5,80 01067*
5,80 01086*
5,90 010058*
6,20 01037*
7,40 010057*
8,50 01077*
9,50 01066*

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min. prefiks

0,52 01020*
0,52 01083*
0,95 01053*
0,98 010058*
1,80 010057*
1,93 01027*
1,95 01086*
2,80 01037*
2,80 01058*
2,80 010029*
2,90 01030*
2,90 01054*
3,15 01042*
3,90 01077*
3,99 01017*

Od 17 kwietnia – po ponad ty-
godniowej przerwie – mo¿na
znowu w Pó³nocnej Nadre-
nii–Westfalii sk³adaæ podania
o dotacje „Corona-Soforthil-
fe” dla samozatrudnionych
oraz ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw dotkniêtych skut-
kami pandemii koronawiru-
sa.

Krótko przed Wielkanoc¹,
w czwartek 9 kwietnia mini-
stestwo gospodarki Pó³noc-
nej Nadrenii–Westfalii wy³¹-
czy³o oficjaln¹ stronê do sk³a-
dania podañ. Zawieszono te¿
tymczasowo wyp³acanie do-
tacji.

Co siê sta³o?

Okaza³o siê, ¿e w ci¹gu nie-
ca³ych dwóch tygodni od uru-
chomienia formularza online
przestêpcy stworzyli ponad
100 (!) stron internetowych,
imituj¹cych tê oryginaln¹
z podaniem. Jedni skopiowali
wrêcz ca³y serwis interneto-
wy ministerstwa gospodarki
NRW – pod adresem 
wirtschaft-nrw.info, podczas
gdy prawdziwa strona ma ad-
res wirtschaft.nrw

– Nasi œledczy zak³adaj¹, ¿e
mamy do czenienia z profe-
sjonalistami o doskona³ych
umiejêtnoœciach informa-
tycznych – ostrzega³ Herbert
Reul, minister spraw we-
wnêtrznych Pó³nocnej Na-
drenii–Westfalii. – Ostro¿-
noœæ wskazana jest zw³asz-
cza, jeœli rzekomo urzêdowe
strony internetowe maj¹ ad-
resy koñcz¹ce siê na .info lub
.com. Oficjalne strony NRW
koñcz¹ siê na .nrw.de albo
.nrw

Rz¹d NRW by³ szczególnie
dumny z szybkich i spraw-
nych procedur dotacji fede-
ralnej „Corona-Soforthilfe”.
Pocz¹tkowo wp³ywa³o nawet
do 10 podañ na sekundê! Wy-
starczy³o wype³niæ formularz
online. Niepotrzebny by³ na-
wet podpis – ani odrêczny, ani
cyfrowy. I ju¿ œrednio dwa dni
póŸniej dotacja (9000 albo
15000 euro) by³a na koncie
przedsiêbiorcy.

Inne landy (np. Branden-
burg) oprócz samego poda-
nia wymagaj¹ za³¹czenia ko-

pii albo skanów dokumentów
firmy i dowodu to¿samoœci
sk³adaj¹cego podanie. Turyn-
gia przyjmuje podania wy-
³¹cznie listownie. Zaœ Bawa-
ria od 1 kwietnia ju¿ tylko wy-
³¹cznie online – jak Pó³nocna
Nadrenia–Westfalia.

Na czym 
polega³ trick?
Przestêpcy kupowali pakie-

ty reklamowe w wyszukiwar-
kach internetowych (np Go-
ogle, Bing). W ten sposób
wpisuj¹c do wyszukiwarki
s³owa: „NRW, corona, Sofor-
thilfe” – wœród trafnych poja-
wia³y siê nie tylko linki do ofi-
cjalnych stron, ale tak¿e do
stron spreparowanych przez
oszustów. S¹ one na zagra-
nicznych serwerach, co
utrudnia niemieckim orga-
nom œcigania ich wy³¹czanie.

Przestêpcy zbierali w ten
sposób dane od przedsiêbior-
ców z Nadrenii i Westfalii (w
tym numery dowodów osobi-
stych, identyfikatory podat-
kowe), by u¿yæ ich sk³adaj¹c
podania na oficjalnych stro-
nach. Zmieniali jedynie nu-
mer konta bankowego (czyli
IBAN), ¿eby pieni¹dze za-
miast do przedsiêbiorcy trafi-
³y do nich. W tym celu szuka-
li w internecie (Darknet)
chêtnych udostêpniæ swoje
konta – za „prowizjê”.

Ministerstwo gospodarki
NRW i organy œcigania (LKA)
szacuj¹, ¿e oko³o 3500-4000
przedsiêbiorców mog³o staæ
siê ofiarami przestêpców.

Oko³o 400 zg³osi³o siê dotych-
czas na policji. 

Poszkodowani maj¹ prawo
z³o¿yæ podanie jeszcze raz –
i tym razem faktycznie otrzy-
maæ dotacjê z funduszu Coro-
na-Soforthilfe na konto swo-
jej firmy. W pi¹tek 17 kwietnia
w po³udnie w³¹czono znów
stronê www.soforthi l fe-
corona.nrw.de 

– Proszê korzystaæ wy³¹cz-
nie z tego adresu – akcentuje
prof. Andreas Pinkwart, mi-
nister gospodarki w NRW. –
W dalszym ci¹gu proces apli-
kacji od pocz¹tku do koñca
pozostaje cyfrowy. Bowiem
obok bezpieczeñstwa najwy¿-
szy priorytet ma dla nas szyb-
koœæ, jeœli chcemy ma³ym
i œrednim przedsiêbiorstwom
w naszym landzie skutecznie
pomóc przetrwaæ te tygodnie
kryzysu. 

Najwa¿niejszym uspraw-
nieniem procedury jest wy-
móg, ¿eby na podaniu wpisy-
waæ numer konta, które zna-
ne jest ju¿ urzêdowi skarobo-
wemu (Finanzamtowi). Nu-
meru IBAN bêd¹ rutynowo
weryfikowane w podejrza-
nych przypadkach, a¿eby
mieæ pewnoœæ, ¿e pieni¹dze
trafi¹ na w³aœciwe konto.

Pakiety pomoco-
we pomagaj¹ 
firmom, ale nie
ich w³aœcicielom

Przedstawiciele wolnych
zawodów i samozatrudnieni
s¹ szczególnie dotkniêci kry-

zysem gospodarczym na sku-
tek pandemii koronawirusa.
Jednak zgodnie z obecnymi
wytycznymi dotacje z federal-
nego programu „Corona-
Soforthilfe” przedsiêbiorcy
mog¹ przeznaczaæ na op³ace-
nie czynszu za lokal firmowy,
rat leasingowych oraz bie¿¹-
cych op³at za dostawy ener-
gii, towarów czy us³ug. Nie
wolno natomiast wykorzystaæ
tych pieniêdzy jako rekom-
pensaty zarobku.

Dla pracowników nale¿y
w razie potrzeby z³o¿yæ poda-
nia o Kurzarbeitergeld (re-
kompensatê z tytu³u skróco-
nego czasu pracy). Agencja
Pracy wyp³aca im wówczas
60-67 proc. wynagrodzenia
netto i op³aca sk³adki socjal-
ne – w tym na kasê chorych i
rentowe.

Sam przesiêbiorca w razie
potrzeby ma tak¿e z³o¿yæ po-
danie w Agencji Pracy –
o œwiadczenie Grundsicher-
ung, zapewniaj¹ce minimum
socjalne na ¿ycie, sk³adki na
kasê chorych i czynsz za pry-
watne mieszkanie albo dom.

Dlatego Senat Belina stwo-
rzy³ dodatkowy fundusz lan-
dowy, z którego potrzebuj¹-
cym samozatrudnionym
i przedsiêbiorcom wyp³acano
po 5000 euro – w³aœnie jako
rekompensatê za utracone
dochody. Jednak pieniêdzy
na ten cel wystarczy³o tylko
do 1 kwietnia w po³udnie... –
100.000 podañ rozpatrzono
pozytywnie (³¹cznie 500 mln
euro).

Podobnie program pomo-
cowy ministerstwa kultury i
nauki NRW mia³ pomóc za-
wodowym artystom, muzy-
kom, aktorom i innym z bran-
¿y kreatywnej – po 2000 euro
za utracone honoraria i ga¿e.
Okaza³ siê byæ kropl¹ w mo-
rzu potrzeb. Podañ wp³ynê³o
ponad 8000. Ale fundusz 5 mi-
lionów euro wystarczy³ jedy-
nie dla... 2500 potrzebuj¹cych. 

Pozostaj¹ dotacje
federalne
Termin sk³adania podañ

o dotacje federalne up³ywa
31 maja. Rz¹d federalny
twierdzi, ¿e œrodków wystar-
czy dla wszystkich. Z drugiej
strony w mediach mówi siê o
funduszu 50 miliardów euro
przeznaczonym na ten cel.
Mo¿e wiêc warto nie zwlekaæ
z podaniem...

Andreas Hübsch

NRW znów przyjmuje podania
o Soforthilfe, w Berlinie kolejka

Imitacje (fake) oficjalnej strony z podaniem o dotację wyglądają tak samo
jak orygyniał – różnią się jednak adresem...

Informacji zasięgać na stronach rządu NRW – www.land.nrw, 
względnie ministerstwa gospodarki NRW – www.wirtschaft.nrw

Bezpieczne są także linki publikowane na stronach internetowych 
znanych niemieckich mediów, w tym rozgłośni publicznych: 
www.wdr.de, www.rbb-online.de oraz www.cosmoradio.de
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Minęła właśnie rocznica śmierci największego śląskiego prawodawcy

Bogactwo, katowski topór
i pierwsza konstytucja
27 marca zmarł Hanusz II Dobry, ostatni 
i najwybitniejszy z górnośląskich Piastów. 
Wyprzedził swoją epokę o prawie ćwierć wieku 
i tak naprawdę powinien mieć poczesne miejsce 
w podręcznikach historii. Nie ma go w nich 
wcale, bo nie istnieje państwo, które byłoby 
zainteresowane promowaniem wybitnych poczynań 
Hanusza. A już na pewno nie jest takim państwem 
Polska, bo Hanusz aż nadto wyraźnie dawał  
do zrozumienia, że chociaż jest Piastem, to z Polską 
nie ma i mieć nie chce nic wspólnego.

Z drugiej strony wielka szko-
da, że był wybitnym prawodaw-
cą i doskonałym gospodarzem, 
ale nie miał ambicji politycz-
nych. Rządził bowiem księ-
stwem opolsko-raciborskim 
w czasach, w których przy swo-
im bogactwie mógł nie tylko 
księstwo to znacznie powięk-
szyć, ale być może nawet uczy-
nić niepodległym, oczywiście 
w ramach Cesarstwa Rzymskie-
go. Ale to mogło zdarzyć się tyl-
ko na drodze militarnej, a Ha-
nusz w  wojny mieszać się nie 
chciał. Księstwo może i dzięki 
temu kwitło, ale po jego śmierci 
okazało się, że bez zaplecza poli-
tycznego i militarnego może so-
bie cesarz robić z nim, co chce.

Wprawdzie szansa na to po-
jawiła się dopiero pod sam ko-
niec życia księcia, w 1531 roku 
(zmarł w 1532), ale gdyby zaan-
gażował się on politycznie i mi-
litarnie po stronie książąt pro-
testanckich przeciw cesarzowi, 
to przy legendarnym bogactwie 
jego spadkobiercy mogliby nale-
żeć do najpotężniejszych człon-
ków antycesarskiej koalicji. Ko-
alicja ta po trwającej ponad 
dwadzieścia lat wojnie cesarza 
pokonała i wtedy w ramach za-
wieranego pokoju mógłby na-
wet książę górnośląski wywal-
czyć dla siebie tę suwerenność, 
podobną do tej, jakie w cesar-
stwie miały Saksonia, Bawaria, 
Brandenburgia. Zamiast tego 
po śmierci Hanusza cesarz Ka-
rol V przejął jego ogromne bo-
gactwa, które finansowały jego 
militarne kampanie.

Twórca pierwszej 
konstytucji

Nie był więc Hanusz ani wo-
dzem, ani politykiem. Dlaczego 
więc nazywam go władcą wy-
bitnym? O  tym, że był dosko-

nałym gospodarzem, już wspo-
mniałem. Zresztą miał się od 
kogo uczyć, bo jego ojciec Mi-
kołaj  I  powiększył swoje pań-
stwo nie drogą wojenną, lecz 
negocjacjami i poprzez zakupy 
ziem, co dowodzi, że z gotówką 
problemów nie miał, a jego księ-
stwo gospodarczo kwitło. Jed-
nak to dopiero dwaj jego syno-
wie, właśnie Hanusz i jego brat 
Mikołaj II, doprowadzili je do 
prawdziwego bogactwa.

Jednak nie zdolności gospo-
darcze każą nazwać go wy-
bitnym. Trzeba powiedzieć 
wprost: był Hanusz twórcą 
dwóch niesamowitych aktów 
prawnych, z czego jeden stano-
wił najstarszą na świecie kon-
stytucję. O  ćwierć tysiąclecia 
starszą od amerykańskiej, któ-
rą powszechnie za najstarszą 
się uważa, jeszcze oczywiście 
starszą od polskiej –  3  Maja. 
A choć jego konstytucja pocho-
dzi z XVI wieku, to pod wielo-
ma względami jest nowocześ-
niejsza od tej amerykańskiej 

i polskiej. Dlaczego więc o niej 
też nie uczą? Bo uznaje się ja-
koś tak, że konstytucja liczy się 
tylko wtedy, gdy dotyczy w pełni 
niepodległego państwa. A księ-
stwo opolsko-raciborskie takie 
nie było, stanowiło część fede-
racyjnej korony czeskiej, a  ta 
cesarstwa niemieckiego. Aby 
więc konstytucja stała się pra-
wem, musiał ją zatwierdzić król 
czeski. Jednak uczynił to! Dru-
gim wybitnym aktem praw-

nym był Ordonek Gorny, pierw-
sze prawo górnicze na świecie. 
Także znacznie nowocześniej-
sze niż wiele nadawanych póź-
niej w innych częściach świata. 
Można więc chyba spokojnie za-
liczyć Hanusza II do najwybit-
niejszych prawodawców w dzie-
jach świata, jak ateński Solon, 
jak rzymscy bracia Grakhowie.

Mało o nim wiemy

Wiemy jednak o księciu dziw-
nie mało i to też jest przyczyna 
(obok rocznicy jego śmierci), dla 
której uznałem, że warto o nim 
napisać. Wiedza o księciu prze-
padła bowiem na skutek epide-
mii. Nie, nie zmarł w jej czasie, 
chodzi o  epidemię, która mia-
ła miejsce prawie 150  lat póź-
niej. Tak się jednak zdarzyło, że 
jedną z pierwszych jej ofiar był 
urzędnik, który właś nie porząd-
kował papiery księcia. Na skrzy-
nię, w której były książęce do-
kumenty, padło więc podejrze-
nie, że to jej otwarcie uwolniło 

zarazę. Pospiesznie ją więc za-
mknięto i wraz z całą zawarto-
ścią spalono. Dlatego nie wiemy 
choćby, czy książę miał rodzinę.

Owszem, istnieją inne doku-
menty wskazujące, że miał żonę 
i córki. Jednak zupełnie zniknę-
ły one z kart historii, nie wiemy, 
czy jego córki wyszły choćby za 
mąż. A  małżeństwo córek tak 
znaczącego księcia nie umknę-
łoby kronikarzom. Co więc sta-
ło się z książęcą rodziną? Tego 

nie dowiemy się zapewne już 
nigdy. Została po nim jednak 
wieczna spuścizna: „Zřizeni 
Zemské Knižetstvi Oppolskeho 
a  Ratiborského y ginych Kra-
guow k nim přislussegiczych, 
Landesordung, ordinatio pro-
vincialis”, czyli właśnie pierw-
sza na świecie konstytucja na-
pisana w języku staroczeskim, 
bo takiego od czasów Włady-
sława Opolczyka używano jako 
oficjalnego w księstwie opolsko-
-raciborskim.

Konstytucja,  
czyli co?

Jednak tak naprawdę co to 
znaczy: konstytucja? Przecież 
„od zawsze” władcy nadawali 
swoim państwom prawa, czasem 
zbiory praw. Czemuż więc pew-
ne z tych praw nazywamy pierw-
szymi konstytucjami? To znowu 
idealnie można wytłumaczyć na 
przykładzie Hanusza. Ledwie 
rok przed swoją śmiercią wyda-
je inny dokument – „Przywilej 

Hanuszowy”, który jest jednak 
w treści – i formie też – jeszcze 
średniowieczny. Tu, jak choć-
by w najsłynniejszym tego typu 
dokumencie „Magna Charta Li-
bertatum” (Wielka Karta Swo-
bód) angielskiego króla Jana bez 
Ziemi, źródłem prawa jest wład-
ca i  mimo dokumentu on nim 
pozostaje. „Zřizeni Zemské” to 
zmienia – od tego momentu źró-
dłem prawa staje się ono samo, 
wszystkie inne akty prawne, tak-
że wydane przez księcia, muszą 
z nim być zgodne. Wreszcie ma 
„Zřizeni Zemské” charaktery-
styczną dla konstytucji formę. 
Jest podzielone na rozdziały, 
a każdy z nich omawia inny ele-
ment funkcjonowania państwa 
i społeczeństwa.

Wydaje się, że bardzo wie-
kowy książę (w  chwili śmierci 
miał pomiędzy 72 a 82 lata) już 
w momencie nadawania „Przy-
wileju Hanuszowego” rozmy-
ślał nad dokumentem lepiej, 
precyzyjniej określającym za-
sady funkcjonowania państwa, 
które chciał przekazać swoje-
mu spadkobiercy. Dlatego na-
tychmiast zaczyna pracować 
nad konstytucją, chociaż ra-
czej nie dokończono jej za je-
go życia – to już dzieło jego naj-
bliższego współpracownika Ja-
na z Oppersdorfu. Została ona 
przyjęta wiele lat po jego śmier-
ci, ale o tym, dlaczego – za chwi-
lę.

Bo na razie zajmijmy się tym 
spadkobiercą. Hanusz był ostat-
nim z książąt opolsko-racibor-
skich. Wprawdzie wiele wska-
zuje, że jego brat pozostawił 
syna z nieprawego łoża, jednak 
najwyraźniej nie jest brany pod 
uwagę. Zresztą jakikolwiek ślad 
po nim także się urywa – jedy-
na o nim wzmianka jest w te-
stamencie Mikołaja, Hanuszo-
wego brata. Tak więc dynastia 
wymiera, a to powoduje, że wie-
lu spogląda łakomym okiem na 
bajecznie bogate księstwo opol-
sko-raciborskie.

Piastów cieszyńskich 
miał prawo 

nienawidzić!
Pozornie wydawać by się mo-

gło, że wśród pretendentów do 
schedy na pierwszy plan wy-
sunie się druga linia górnoślą-
skich Piastów. I może byłoby tak 

Sarkofag Jana II Dobrego  Fot. Wikimedia Common
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kilkadziesiąt lat wcześniej, jed-
nak to, co wydarzyło się w ro-
ku 1497, spowodowało, że mię-
dzy tymi dwoma gałęziami ro-
du, i  wcześniej niepałającymi 
do siebie sympatią, wyrosła za-
piekła nienawiść. I  tutaj trze-
ba wrócić do brata Hanusza, 
czyli księcia Mikołaja, i powie-
dzieć, że starszy Hanusz i młod-
szy o  jakieś 10  lat Mikołaj byli 
przykładowo kochającym się 
rodzeństwem. Razem zgodnie 
rządzili odziedziczonym po oj-
cu państwem, choć teoretycz-
nie Hanusz był opolski, a Miko-
łaj raciborski.

Na wspomniany rok zwołano 
w Nysie zjazd książąt śląs kich. 
Ważny, bo miała tam zapaść de-
cyzja co do królewskich przywi-
lejów dla księstw, więc obecność 
była konieczna. Jednak z przy-
czyn nam nieznanych bracia 
najwyraźniej obawiali się za-
machu na swoje życie. Dlate-
go Hanusz nie pojechał do Ny-
sy wcale, obu braci miał tam re-
prezentować młodszy Mikołaj, 
który też, zanim do Nysy poje-
chał, sporządził bardzo szczegó-
łowy testament (to właśnie tam 
pierwszy, niemały zapis zaczyna 
się słowami „memu Franczowi” 
– więc zapewne o syna chodzi). 
I pisząc testament Mikołaj ma 
rację, bo już z Nysy nie wróci.

Chociaż może po części za-
wdzięcza to swojemu porywcze-
mu charakterowi, czym zasad-
niczo różni się od Hanusza. Nie 
wiadomo czym sprowokowa-
ny, w trakcie kłótni z księciem 
cieszyńskim Kazimierzem się-
ga po sztylet. Ostatecznie Kazi-
mierzowi nic groźnego się nie 
stało, jednak jego służba chy-
ba próbuje zabić raciborskie-
go Mikołaja, bo ten chroni się 
w kościele, wiedząc, że miejsce 
to zapewnia zgodnie z chrześci-
jańskim prawem i tradycją azyl. 
Jednak nie tym razem – decyzją 
biskupa wrocławskiego (a księ-
stwo nyskie należało właśnie do 
biskupów wrocławskich) książę 
zostaje z  kościoła wywleczony 
i natychmiast postawiony przed 
sądem. Przed sądem, który nie 
ma prawa go sądzić! Bo zgod-
nie z prawami korony czeskiej 
księcia może sądzić tylko try-
bunał królewski, w żadnym ra-
zie nie sąd miejski jakiejś Nysy. 
Jednak nikt na to nie zważa, sąd 
wydaje na księcia wyrok śmier-
ci, który zostaje też natychmiast 
wykonany poprzez ścięcie, a Mi-
kołaj, jak głosi legenda, przed 
śmiercią zakrzyknął „O  Nyso! 
Czyż po to moi przodkowie od-
dali cię kościołowi, byś mi teraz 
życie wydarła?”. Legendą zaś 
już nie jest, że gdy zwłoki bra-
ta przywieziono do Opola, ksią-
żę Hanusz kazał na zawsze za-
murować bramę, którą kondukt 
wjechał.

Skazanie na śmierć księ-
cia na pewno nie było inicjaty-

wą nyskich rajców. Nie ośmie-
liliby się. Wyrok zapewne wy-
dali przerażeni, ale zmuszeni 
przez biskupa i księcia cieszyń-
skiego, w  tym momencie kró-
lewskiego namiestnika całego 
Śląska. Czyż można się dziwić, 
że od tego momentu Hanusz 
cieszyńskich książąt nienawi-
dzi? Można się raczej dziwić, 
że nie zebrał wojsk, by pomścić 
śmierć brata. Stać go było na ar-
mię, która starłaby w pył księ-
stwo cieszyńskie. Istnieje zresz-
tą teoria, że przydomek Dobry 
nadano mu właśnie dlatego, że 
zrezygnował z pomsty na Nysie. 
O to, by zemsty zaniechał, bła-
gał go podobno król czeski Wła-
dysław Jagiellończyk. Ostatecz-
nie więc żyjący jeszcze 35  lat 
Hanusz nigdy się nie zemścił, 
ale cieszyńscy Piastowie zupeł-
nie wypadli z grona jego poten-
cjalnych spadkobierców.

Polska  
się nie interesuje

Kolejnym potencjalnym spad-
kobiercą był król Polski Zyg-
munt Stary, chociażby głosząc 
postulat, że ziemie piastowskie 
to spuścizna królestwa polskie-
go. Wprawdzie prawnie argu-
ment niewart nic, ale Rzeczpo-
spolita jest wówczas u  szczy-
tu potęgi, nie obawia się nawet 
starcia militarnego z cesarzem, 
więc może spróbować sięgnąć 
po to księstwo. Ale Zygmunt 
okazuje kompletny brak zainte-
resowania Śląskiem, o co zresz-
tą ma pretensje do niego żona 
– królowa Bona.

Może Zygmunt po prostu ho-
noruje umowę zawartą przez 
Kazimierza Wielkiego, że Polska 
zrzeka się Śląska po wsze cza-
sy, a może po prostu wie, że ten 
Śląsk z Polską nie ma nic wspól-
nego. Inaczej przecież postąpił 
kilka lat wcześniej, gdy zmar-
li tamtejsi Piastowie (ponieważ 
obaj niemal jednocześ nie, mimo 
młodego wieku, podejrzewa się, 
że Bona maczała w tym palce) 
– wówczas ogłosił inkorporację 
ich państw do Polski.

Ale najbardziej prawdopodob-
ne, że Zygmuntowi odpowia-
da testament Hanusza. Opolski 
książę upatrzył sobie jako spad-
kobiercę Jerzego von Hohenzol-
lerna, władającego skrawkami 
Górnego Śląska i znacznie więk-
szą częścią Dolnego oraz Bran-
denburgią. Mimo dużej różni-
cy wieku obaj książęta przyjaź-
nili się i blisko współpracowali. 
I Hanusz za ważniejsze od inte-
resu dynastycznego najwyraź-
niej uważał scalanie Śląska, co 
– przekazując swoje państwo 
Jerzemu – czynił.

A  czemu pasowało to Zyg-
muntowi Staremu? Bo Jerzy był 
jego siostrzeńcem, synem Zofii 
Jagiellonki, a  jej synów chyba 
więcej niż lubił. Brat Jerzego 

Albrecht Hohenzollern zosta-
je wszak z  nadania polskiego 
króla księciem Prus (co widzi-
my na „Hołdzie pruskim” Jana 
Matejki, więc i  odziedziczenie 
księstwa opolsko-raciborskiego 
przez jego brata może być Zyg-
muntowi na rękę. Tak napraw-
dę to Zygmunt Stary swoimi de-
cyzjami stworzył podwaliny póź-
niejszej potęgi Prus.

Karol, który Opole 
spustoszył

Jednak najbardziej na wło-
ści Hanusza Dobrego ostrzy so-
bie zęby pan Wiednia Karol V, 
król czeski, hiszpański i  cesarz 
niemiecki. Nie byłby to pierw-
szy przypadek, gdy po wymar-
ciu miejscowej linii książęcej ce-
sarz ogłasza jej ziemię własnym 
księstwem dziedzicznym. A tym 
razem nie idzie tylko o  księ-
stwo – a może nawet nie głów-
nie o ziemię, lecz o bajecznie bo-
gaty książęcy skarbiec. A Karolo-
wi, wciąż prowadzącemu wojny, 
pieniędzy nigdy dość. Nawet ga-
leony przywożące mu złoto pod-
bitych właśnie Inków, Majów mu 
nie wystarczają. Jednak jest je-
den problem: legat Hanusza mó-
wi wprost, że jego spadkobiercą 
jest Jerzy Hohenzollern!

Cesarz kluczy, stawia wa-
runki, wreszcie staje na tym, że 
Hohenzollern, owszem, księstwo 
odziedziczy, ale dopiero w rok po 
śmierci Hanusza. Bo tyle czasu 
potrzebował cesarz, żeby kom-
pletnie złupić księstwo. Mamy 
tylko szczątkowe dane, ale wiado-
mo, że z opolskiego skarbca ce-
sarska służba wywiozła dziesiątki 
kufrów, skrzyń, beczek i worków 
pełnych monet z  całej Europy, 
złote samorodki, dwie misy i je-
den puchar szczerozłote, 300 
sztuk złotej biżuterii, w tym łań-
cuch z 86 złotych ogniw – o sre-
brze nawet nie wspominając. Wy-
wieziono też ze Śląska ogromną 
ilość dzieł sztuki, ale że nie były 
skatalogowane, nie wiemy dziś, 
co z tego, czym szczycą się świa-
towe muzea, zostało skradzione 
nam.

Konstytucja!

Śmierć księcia i  późniejsze 
związane z nią perturbacje spo-
wodowały, że Sejm Śląski za-
twierdził, a  cesarz podpisał 
„Zřizeni Zemské”, najstarszą 
konstytucję na świecie, z  trzy-
dziestoletnim opóźnieniem 
– w roku 1562. Aż do likwidacji 
korony czeskiej – około 1625 ro-
ku była podstawowym obowiązu-
jącym prawem potem wciąż wie-
le jej zapisów, choćby prawa oby-
watelskie, było przestrzeganych. 
Znieśli je dopiero Prusacy, którzy 
zdobyli Śląsk 120 lat później.

Dariusz Dyrda
Ślůński Cajtung nr 3/2020

Kiedy spojrzymy na fragment oryginału „Zrzizeni”, możemy 
odnieść wrażenie, że to w obcym języku. Ale wystarczy po staro-
czesku odczytywać: H jako g lub h; SS – sz; G – j (z wyjątkiem wy-
razów obcych); Y – ij, yj; Ź ż; R – rz; C – cz; Ee – ie – i tekst staje się 
dla nas (to znaczy tych dobrze znających godkę) nagle w 90 pro-
centach zrozumiały. Warto spróbować, oto początek preambuły:

Zrzÿzenÿ Zemské Knÿziestwÿ Oppolskeho a Rattiborskeho 
y ginych Kraguw knim przislussegiczych

My Ferdynand z Bożÿ milosti Woleny Rzimsky Czysarz po 
wsseczky czasy Rozmnozitel Rzisse, a Uhersky, Cziesky, Dal-
matsky, Charwatsky etc. Kral. Inffant w Hyspany Arczykni-
ze Rakauzske Margkrabie Morawsky, Luczembuske a Slez-
ske Knÿže, a Luožiczke Margkrabie etc. Oznamugem timto 
Listem wssem Yakož gsau Staw Pansky, Prelatsky a Rytirz-
sky z knizietstwi Nassich diedicznych Oppolskeho Ratiborz-
skeho a Horniho Hlhowa asginych krayuw, ktymž knižetstwim 
przislussegicznych, Wierny Nassy mili, Zrzizenÿ a prawa swa 
Zemska przi przitomnosti Urozeneho Jana z Opperstorffu na 
Dubu, Wrchniho Haytmana nasseho tychž knižetstwi, wierne-
ho mileho w knihy wwedli asepsali a Nam Poddanie odesłali, 
Przitom Nassewssy poniženosti prosse, abychom gim dotczie-
ne Prawa a Zrzizenÿ Zemska, yakozto Kral Cziesky, a Neywyž-
ssy Knižie Slezske milistiwie potwrditi raczilj. Kterežto Prawa 
a Zrzizeny takto zny: (...)

„Zrzizeni” przyjął najpierw śląski sejmik krajowy, a następ-
nie zatwierdził je król czes ki. Jest to dokument bardzo obszer-
ny, podzielony na 60 rozdziałów, z których każdy z kolei zawiera 
przynajmniej kilka artykułów. Preambuła informuje zarazem, że 
„Zrzizeni” spisano wraz z zamieszczonymi w nim przepisami są-
dowymi, aby porządek i prawo miały swoje podstawy i aby spra-
wiedliwość była jednakowa dla wszystkich, „dla biednych i bo-
gatych, wdów, sierot, obcych i miejscowych”, aby wszyscy prze-
strzegali prawa i nikt jeden przeciwko drugiemu nie występował. 
Jedyny wyjątek dotyczy praw sądzenia panów wielkich rodów, ale 
to chyba po prostu pamiątka po tym, jak zginął książę Mikołaj.

W kolejnych rozdziałach opisuje się ustrój administracyjny 
państwa, symbole i  insygnia księstwa, władze centralne i  ich 
współzależność, stosunki kościół –  księstwo, podstawy praw-
ne działalności sądów, kwestie wojenne (obronne), majątkowe, 
w tym fiskalne i spadkowe, prawo wodne, w którym uwzględnio-
ne są kwestie związane z usuwaniem ewentualnych szkód powo-
dziowych. Ostatnie rozdziały poświęcone są sprawom społecz-
nym, choćby szpitalnictwu.

Jest niemal pewne, że na dokumencie tym wzorowali się twór-
cy drugiej najstarszej konstytucji, korsykańskiej, z lat 60. XVIII 
wieku, a także amerykańskiej. Ten niezwykły akt prawny prze-
tłumaczono bowiem na wiele języków i uważnie studiowali go 
na całym świecie, jakbyśmy to dziś powiedzieli, konstytucjona-
liści i politolodzy.

Magazyn  Historia
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Epidemie na ziemiach polskich
Dawne społeczeństwa niemal przez cały czas 
doświadczały epidemii oraz pandemii chorób 
zakaźnych. Nie omijały one również terytorium 
Polski. Niektóre z nich miały duży wpływ nie 
tylko na historię, lecz także na rozwój medycyny, 
a nawet funkcjonowanie instytucji państwowych 
i sposób życia.

W całej historii ludzkości epi-
demie i  pandemie zasadniczo 
wpływały na losy społeczeństw. 
Niektóre z nich przyczyniły się 
do głębokiego kryzysu imperiów, 
inne stanowiły okazję do nadro-
bienia dystansu cywilizacyjnego 
dzielącego społeczeństwa gorzej 
i lepiej rozwinięte. Choroby sta-
wały się również inspiracją dzieł 
kultury. Co najistotniejsze, epi-
demie były jednak tragedią zwy-
kłych ludzi, których dotykały ich 
konsekwencje, niewyobrażal-
ne dla pokoleń żyjących w epo-
ce wysokorozwiniętej medycy-
ny i higieny. Walkę z epidemia-
mi i pokonanie niektórych z nich 
można uznać za jeden z najważ-
niejszych, często niedocenia-
nych, sukcesów w dziejach.

Nasza wiedza na temat naj-
wcześniejszych epidemii cho-
rób zakaźnych na ziemiach 
polskich jest stosunkowo nie-
wielka. Bez wątpienia szaleją-
ca w Europie Zachodniej XIV-
-wieczna zaraza dżumy potrak-
towała Polskę i  niektóre inne 
regiony Europy Środkowej ła-
godniej. Dżuma powracała jed-
nak przez kolejne trzy stulecia. 
Pod koniec XV wieku w Krako-
wie epidemie tej choroby zda-
rzały się co dwa, trzy lata, a na-
wet rok po roku. W latach 1500 
– 1750 odnotowano tam 92 epi-
demie –  najwięcej ze wszyst-
kich polskich miast. W  latach 
1601 – 1650 w Krakowie było ich 
19, a w Warszawie – 33. Później 
zachorowania w obu miastach 
utrzymywały się na zbliżonym 
poziomie. O XVI-wiecznych za-
razach na ziemiach Korony 
i  Litwy wiemy  m.in. za spra-
wą kronik, które opisywały wy-
jazdy władców w poszukiwaniu 
miejsc wolnych od „morowego 
powietrza”. „Król Jego Mość 
Zygmunt wyjechał z Krakowa 
dla powietrza [...] bo już pomi-
rało [umierało –  przyp. red.] 
w Krakowie. [...] Droga Królo-
wi Jego Mości była na Sędzio-
mirz [Sandomierz – przyp. red.] 
i tam marto [umierano – przyp. 
red.], po tym do Lublina z Lu-
blina do Warszawy. Zaraz się 
królewski dwór zapowietrzył, 
marto wszędzie gdzie się jedno 
obrócił” – opisywał krakowski 
kronikarz pod datą 1588 r.

Ucieczka z  wielkich miast 
i  izolacja w  odleglejszych, 

mniej zaludnionych miejscach 
słusznie była postrzegana jako 
w miarę skuteczna recepta na 
powracające epidemie. Wielkie 
lub lokalne zarazy paraliżowały 
działania i tak słabych instytu-
cji państwa. W źródłach często 
pojawiają się wzmianki o zawie-
szeniu prac sądów i trybunałów. 
Wydarzeniem zupełnie wyjąt-
kowym było opóźnienie kluczo-
wych dla państwa wydarzeń, 
włącznie z pogrzebami. Pomór 
panujący w Krakowie w 1599 r. 
o rok opóźnił pogrzeb królowej 
Anny Habsburżanki.

Nie rozumiejąc mechaniz-
mów przenoszenia dżumy, pró-
bowano przewidzieć jej nadej-
ście. W  1591  r. wykształcony 
w Bolonii lekarz i  filozof Piotr 
Umiastowski w dziele „Nauka 
o morowym powietrzu na czwo-
ry księgi rozłożone” zamieścił 
katalog znaków zwiastujących 
epidemię. Wymieniał m.in. po-
jawienie się komety, ogromnej 
liczby żab i gwałtowne zmiany 
pogody. Sygnałem miało być 
również szybkie gnicie mięsa 
wystawionego na wiatr czy zdy-
chanie psów pojonych poranną 
rosą. Były to logiczne wnioski 
wynikające z przekonania o po-
wodowaniu epidemii przez „mo-
rowe powietrze”.

W czasach nowożytnych epi-
demie szły w  parze z  wojna-
mi. Obu tym „jeźdźcom apoka-
lipsy” sprzyjały chaos i  prze-
mieszczanie się rzesz ludności. 
Podczas wielu nowożytnych 
wojen liczba poległych w  bit-
wach była nieporównywalnie 
niższa niż zmarłych w wyniku 
epidemii, takich jak dyzenteria, 
czerwonka czy dur plamisty. 
Dżuma wyniszczająca armię 
Szwecji i Rzeczypospolitej by-
ła w 1629 r. jednym z głównych 
powodów zawarcia zawieszenia 
broni. Straszliwe żniwo zebra-
ły epidemie w czasie wojen po-
łowy XVII wieku. W czasie tzw. 
kampanii żwanieckiej w  trak-
cie powstania Chmielnickie-
go w 1653 r. licząca 30 tys. żoł-
nierzy armia koronna straciła 
ok. 20 tys. „W Warszawie mrze 
od smrodów z trupów pobitych 
a niepochowanych i z koni; tak-
że i w Poznaniu i Szwedzi umie-
rają, i między wojskiem naszym 
poczęło było” – pisano o zarazie 
z lat 1655 – 1656.

Epidemie mogły także spara-
liżować odsiecz wiedeńską. „Po-
łowa nam prawie wojska cho-
ruje na taką chorobę, która jest 
zarazą podobna” –  pisał król 
Jan III Sobieski w liście do kró-
lowej Marysieńki. Zarazy ude-
rzały na wyniszczoną Rzecz-
pospolitą także w XVIII wieku. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych 

dżuma stała się pretekstem dla 
Austrii i Prus do ustanowienia 
kordonu sanitarnego na grani-
cy z Rzecząpospolitą. Dokona-
ne wówczas aneksje pogranicza 
stały się wstępem do pierwsze-
go rozbioru w 1772 r.

Dramatyczne epidemie w XVII 
i XVIII wieku w Polsce i innych 
krajach Europy wywoływały też 
wzrost niepokojów społecz nych. 
Coraz częstsze były oskarżenia 
o świadome wywoływanie cho-
rób. Ich ofiarami bywali  m.in. 
grabarze, cyrulicy i  znacho-
rzy, których podejrzewano 
o  chęć dorobienia się na fał-
szywych medykamentach lub 
organizacji pogrzebów. Oskar-
żano również społeczność ży-
dowską, której przedstawicie-
le mieli rzekomo rzadziej zapa-
dać na choroby epidemiczne. 
7 marca 1711 r. stracono w Lu-
blinie trzech grabarzy oskarżo-
nych o  rozprzestrzenianie za-
razy. W czasie tortur przyznali 

się do winy z chęci zysku: „Że-
śmy trupią głowę rozbili i mózg 
wybrali i smarowaliśmy drzwi 
u  kamienic i  domów”. Epide-
mie XVII wieku wpływały także 
na ówczesną barokową fascy-
nację śmiercią i przemijaniem.

Epidemie dżumy w  Euro-
pie wygasły do początku XIX 
wieku. Do tego czasu czarna 

śmierć zebrała straszliwe żni-
wo. W  miarę wiarygodne sza-
cunki liczby zmarłych w  Pru-
sach mówią o  300 tys. ofiar 
w latach 1709 – 1713. W 1771 r. 
zaraza w  Moskwie zabiła od 
50 do 100 tys. mieszkańców, czy-
li nawet jedną trzecią populacji 
miasta. Dżuma powracała do 
Europy w kolejnych dziesięcio-
leciach, ale już na nieporówny-
walnie mniejszą skalę. Koszma-
rem wieku XIX miały się stać 
epidemie cholery.

U  progu lat dwudziestych 
XIX wieku w relacjach kupców 
podróżujących do Indii i Azji Po-
łudniowo-Wschodniej pojawia-
ją się opisy choroby objawia-
jącej się wymiotami, biegunką, 
utratą wagi i plamami na ciele. 
Arabscy żeglarze nazywali ją 
„kholera”, co oznacza „upływ 
żółci”. Jej ekspansja rozpoczę-
ła się od najdalszych regionów 
Azji, włącznie z zamkniętą dla 
świata Japonią. W  1830  r. do-

tarła do Rosji, a następnie do 
pozostałych krajów Europy. 
Egzo tyczna choroba została 
początkowo potraktowana jako 
niegroźna ciekawostka z najdal-
szego krańca świata. Niemiec-
ki poeta Heinrich Heine pisał 
o  pierwszych dniach zakaże-
nia: „Ponieważ było to śródpo-
ście [czwarta niedziela Wielkie-
go Postu – przyp. red.], świeciło 
słońce, a i pogoda była urocza, 
paryżanie spacerowali tłumnie 
z tym większą prostodusznością 
po bulwarach, gdzie zobaczyć 
można było maski, które paro-
diując chorobliwe zabarwienie 
i przygnębioną twarz, szydziły 
z lęku przed chorobą i z samej 
choroby”.

Bogatym paryżanom i miesz-
czanom z  innych metropolii 
ówczesnej Europy wydawa-
ło się, że cholera zbiera swoje 
żniwo wyłącznie wśród najniż-
szych kręgów społecznych. Jed-
nak już w 1831 r. na tę chorobę 
zmarł książę Konstanty Roma-
now, który po ucieczce z War-
szawy w listopadzie 1830 r. ob-
serwował działania rosyjskiej 
armii przeciwko powstańcom. 
Niemal w  tym samym czasie, 
10 czerwca 1831 r., zmarł dowo-
dzący wojskami carskimi feld-
marszałek Iwan Dybicz Za-
bałkański. Również w  1831  r. 
cholera zabrała wielkich przed-
stawicieli pruskiego życia inte-
lektualnego – Carla von Clause-
witza i Georga Wilhelma Hegla. 
Prawdopodobnie ofiarą jednej 
z kolejnych fal zarazy był Adam 
Mickiewicz, zmarły w  1855  r. 
w Stambule.

Pandemie cholery stanowiły 
przełom w myśleniu o przeciw-
działaniu chorobom zakaźnym. 
W 1854 r. brytyjski lekarz John 
Snow rozpoczął badania nad 
rozprzestrzenianiem się cholery 
w najbiedniejszych dzielnicach 
Londynu. Jego zdaniem obowią-
zująca od średniowiecza teoria 
miazmatów, czyli wywoływania 
chorób przez „złe powietrze”, 
była błędna. Snowowi udało się 
zidentyfikować źródło zarazy 
– studnię znajdującą się w epi-
centrum zachorowań. W ciągu 
kilku kolejnych dziesięcioleci 
odkrycie przyczyn cholery do-
prowadziło do rozpoczęcia wal-
ki z epidemią m.in. przez budo-
wę nowoczesnych wodociągów 
i kanalizacji. Urbaniści i archi-
tekci dążyli też do rozgęszczenia 
zabudowy, m.in. dzięki budowie 
parków. W  miastach wprowa-
dzano także przepisy zabrania-
jące wylewania nieczystości do 
rynsztoków lub wprost na uli-
cę. W największych ośrodkach, 
a  następnie mniejszych mias-
tach ziem polskich rozpoczęto 

Albrecht Dürer „Czterech Jeźdźców Apokalipsy”, drzeworyt 1498 r.
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również kontrolę jakości wody 
i sprzedawanej żywności. Coraz 
więcej działań podejmowały in-
stytucje państwowe, np. wyda-
jąc przepisy sanitarne na wy-
padek epidemii, „[...] by każde 
podejrzenie o cholerę było zgła-
szane władzy politycznej powia-
towej” – stwierdzano w regula-
cjach obowiązujących we Lwo-
wie w 1910 r.

Wielkie znaczenie dla walki 
z  epidemiami miały także ini-
cjatywy charytatywne. Na po-
czątku pierwszej wojny świa-
towej biskup krakowski książę 
Adam Sapieha stworzył sek-
cję sanitarną złożoną głównie 
z szeregów studentów medycy-
ny. Ich zadaniem było dociera-
nie do najmniejszych wsi Galicji 
w celu zaszczepienia miejsco-
wych chłopów. Działania te mo-
gły uratować nawet trzy milio-
ny mieszkańców tego regionu. 
Szczepienia przeciwko tyfusowi 
ograniczyły z kolei ryzyko epi-
demii tej choroby podczas dru-
giej wojny światowej. Produ-
kowane w  słynnym lwowskim 
laboratorium Rudolfa Weigla 
szczepionki były przemycane 
do gett, w których tyfus zbierał 
największe żniwo.

W XIX wieku wciąż jednak za-
razy stanowiły ogromne zagro-
żenie dla porządku społeczne-
go. W 1846 r. epidemia cholery 
dotknęła Małopolskę i  Podha-
le. Poprzedziły ją katastrofalne 
klęski nieurodzaju i powodzie. 
W wielu miejscach wybuchały 
rozruchy głodowe, które osta-
tecznie przerodziły się w rzeź 
galicyjską. Chaos potęgowały 
migracje ludności, która prze-
nosiła zarazki na inne obszary.

Wielkie przemieszczenia 
mas ludności przyczyniły się 
również do szybkiej ekspan-
sji najstraszniejszej pandemii 
ostatnich dwustu lat –  grypy 
hiszpanki. Według różnych sza-
cunków zabiła ona na całym 
świecie od 50 do nawet 100 mln 
osób, a  zachorowało blisko 
500 mln. Wbrew nazwie wirus 
został do Europy przeniesio-
ny z USA przez żołnierzy ame-
rykańskich udających się na 
front. Hiszpanka różniła się od 
większości pandemii w dziejach 
świata. Zabierała nie najsłab-
szych i obciążonych poważnymi 
chorobami, ale przede wszyst-
kim ludzi młodych i w średnim 
wieku. Śmiertelność podwyż-
szał fakt, że hiszpanka spadła 
na społeczeństwa europejskie 
osłabione fatalnymi warunka-
mi egzystencji w czasie pierw-
szej wojny światowej.

Dziś nie sposób ustalić liczby 
ofiar hiszpanki na ziemiach pol-
skich. Chaos pierwszych mie-
sięcy niepodległości, wielkie 
migracje, a  potem przetacza-
jący się front wojny z bolszewi-
kami zatarły większość śladów 
zarazy. W  latach 1939 –  1944 

zniszczeniu uległa większość 
dokumentów największych 
warszawskich cmentarzy, któ-
re byłyby doskonałym źródłem 
do oszacowania śmiertelności 
mieszkańców stolicy. Epidemię 
hiszpanki znamy więc niemal 
wyłącznie ze wspomnień oraz 
ówczesnej prasy. „Grasuje po 
wsiach w sposób przerażający 
[...] nie ma prawie chaty, w któ-
rej by nie było chorego na hisz-
pankę. [...] Śmiertelność jest 
ogromna. Stolarze po wsiach 
i  miasteczkach nie robią nic 

innego, tylko trumny. [...] Lud-
ność poddała się uczuciu zupeł-
nej apatii, bo nie ma możności 
zapobieżenia zarazie” –  pisał 
jesienią 1918 r. galicyjski „Głos 
Narodu”. W tygodniku „Piast” 
czytamy jeszcze bardziej dra-
matyczną relację: „Pogrzeby 
odbywają się zwykle bez płaczu, 
bo często cała rodzina zmarłe-
go leży w gorączce i nie ma kto 
nad trumną zapłakać. Często 
się zdarza, że matka leżąc bez-
przytomnie w gorączce nie wie, 
że z domu wynoszą jej zmarłe 
dziecko”. Całe rodziny choro-
wały też w miastach i dotyczy-
ło to każdej grupy społecznej. 
W gazetach publikowano nekro-
logi męża i żony lub dwójki czy 
trójki dzieci. Nierzadko śmierć 
przychodziła bardzo szybko. 
„Rano jesteś zdrowy, wieczo-
rem już cię nie ma” – mawiano 
wówczas.

Wielu próbowało wykorzystać 
epidemię do reklamy produko-
wanych pokątnie preparatów 
medycznych, a  nawet swoich 
restauracji. Jeden z  krakow-
skich lokali na łamach „Ilustro-
wanego Kuriera Codziennego” 
ogłaszał, że „higieniczne a sma-
kowite” potrawy zabezpieczają 
przed chorobą. Strach gaszo-
no także humorem: „Przyszła 

kryska na Matyska: hiszpanka 
za szyję ściska/Ja się nie dam 
–  krzyczał z  pychą/Aż i  jego 
wzięło licho” – czytamy w wier-
szyku na łamach „Kuriera Po-
znańskiego”. Pamięć o hiszpan-
ce jest obecna w warszawskim 
folklorze: „My, warszawiacy, je-
steśmy tacy/Kto nam na odcisk 
– to już Hiszpan – zimny trup” 
– śpiewają do dziś zespoły inspi-
rujące się muzyką stołecznych 
podwórzy. Przypominano rów-
nież wierszyki układane pod-
czas poprzednich epidemii „in-

fluenzy”. „O  influenzo, Nimfo, 
skąd Ty rodem? Czyś Ty choro-
bą jest epidemiczną? Co Ci się 
stało? Co Ci jest powodem?/Że 
tak w grodzie samym, jako też 
i w okolicy, marnujesz mężów, 
dzieci i kobiety?” – pisał anoni-
mowy autor, parafrazujący frag-
ment „Beniowskiego” Juliusza 
Słowackiego. Treść wierszyka 
uświadamia, że dopiero u schył-
ku XIX wieku poznano mecha-
nizmy przenoszenia pospolitej 
grypy. Wcześniej stanowiły jed-
ną z wielu zagadek medycyny.

Epidemia sprzed 100  lat do 
dziś bywa wykorzystywana po-
litycznie. W trakcie wojny pol-
sko-bolszewickiej straty z  po-
wodu zarazy wśród jeńców bol-
szewickich w  Polsce wyniosły 
ok. 25 tys. na ogółem 85 tys. Na 
terenie Rosji i Litwy w obozach 
jenieckich w tym okresie prze-
bywało blisko 51 tys. żołnierzy 
polskich; w wyniku tej choroby 
zmarło do 20 tys. spośród nich. 
Ogromne straty wśród żołnie-
rzy sowieckich są dla współ-
czesnej Rosji pretekstem do 
wysuwania tez o rzekomym za-
głodzeniu tych jeńców przez Po-
laków. Teza ta jest elementem 
rosyjskiej narracji „anty-Katy-
nia” – rzekomych mordów po-
pełnionych na rozkaz władz RP 

20  lat przed zbrodnią na pol-
skich jeńcach.

Jedyną receptą na zwalcze-
nie epidemii było wprowadza-
nie bezwzględnych zasad izo-
lacji. Trudno było jednak egze-
kwować te przepisy w  bardzo 
gęsto zaludnionych miastach. 
Pandemia zanikła pod koniec 
1920 r. i nigdy już nie powróci-
ła w zbliżonym natężeniu. W ko-
lejnych dziesięcioleciach groź-
ne epidemie grypy ponownie 
jednak dotarły do Polski. Dwie 
najgroźniejsze (H2N2 i H3N2), 

w latach 1957 i 1969, pochodzi-
ły z Azji. Ta druga pochłonęła 
w Polsce ok. 1300 ofiar.

Niepokój dawnych spo-
łeczeństw wzbudzała czar-
na ospa. Była ona przyczyną 
ok.  15  proc. zgonów w  popu-
lacjach Europy. Śmiertelność 
sięgała 30 proc., wśród Indian 
amerykańskich mogła sięgać 
90  proc. Na początku XVII  w. 
popularność zaczęły zdobywać 
tzw. wariolacje. Zabieg polegał 
na wszczepieniu pod skórę pły-
nu z  ospowych krost. Podda-
ny takiemu szczepieniu prze-
chodził łagodną odmianę ospy 
i uzyskiwał trwałą odporność. 
Procedura była na tyle popu-
larna, że korzystali z  niej na-
wet ówcześni władcy, z  cary-
cą Katarzyną II włącznie. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych za-
czął ją wykonywać również le-
karz króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Zabieg był jed-
nak dość ryzykowny. Śmiertel-
ność „łagodnej” ospy wynosi-
ła ok. 3 proc., co dziś może się 
wydawać odsetkiem szokująco 
wysokim, ale niemal bez zna-
czenia dla ludzi żyjących w spo-
łeczeństwach ogromnego ryzy-
ka epidemicznego.

Udoskonalenie szczepień 
przez Edwarda Jennera pod 

koniec XVIII wieku rozpoczęło 
proces światowej walki z czar-
ną ospą zakończonej jej po-
konaniem w  1978  r. Moment 
ten przewidział sam Jenner: 
„Końcowym efektem szcze-
pień będzie całkowite wyple-
nienie ospy –  straszliwej pla-
gi rasy ludzkiej”. Eradykacja 
ospy była jednym z  najwięk-
szych sukcesów w historii me-
dycyny. Powodzenie szczepień 
mimo wielkich oporów dużej 
części społeczeństw natchnę-
ło wielu naukowców do badań 
nad rozprzestrzenianiem się 
innych chorób. Spośród pol-
skich uczonych największą 
sławą okrył się prof. Hilary Ko-
prowski, który pracując w USA, 
w 1950 r. wynalazł szczepionkę 
przeciw polio i  przyczynił się 
do szybkiego wyeliminowania 
tej choroby w Polsce, doprowa-
dzając do przysłania polskim 
lekarzom dziewięciu milionów 
dawek nowej szczepionki – za-
ledwie rok po wprowadzeniu jej 
na rynek. Do dziś polio zosta-
ło niemal całkowicie zwalczo-
ne we wszystkich zakątkach 
globu.

Gdy świat z  optymizmem 
wkraczał w  dekadę lat sześć-
dziesiątych, która miała przy-
nieść kolejne wielkie sukce-
sy w walce z chorobami zakaź-
nymi, w  Polsce przypomniała 
o sobie niemal pokonana ospa 
prawdziwa. W  lipcu 1963  r. 
przywlókł ją z Azji (jedne źró-
dła mówią o Indiach, inne o Bir-
mie i Wietnamie) Bonifacy Je-
dynak, oficer Służby Bezpie-
czeństwa. Zachorowało 99 osób 
(głównie personelu medyczne-
go), z których siedem zmarło. 
Miasto zostało na kilka tygodni 
sparaliżowane i odcięte od resz-
ty kraju kordonem sanitarnym. 
Zaszczepiono 98  proc. ludno-
ści Wrocławia. Osoby podejrza-
ne o kontakt z chorymi umiesz-
czano w izolatoriach. Mimo to 
ospa przedostała się do pię-
ciu innych województw, nie wy-
wołując tam jednak epidemii. 
WHO przewidywała, że zaraza 
ta potrwa dwa lata, zachoruje 
2 tys. osób i umrze 200. Tymcza-
sem wygasła po 25 dniach od jej 
wykrycia. Wydarzenia z 1963 r. 
zostały opisane w  reportażu 
Jerzego Ambroziewicza, któ-
ry w narracji skupił się na po-
święceniu personelu medycz-
nego w zmaganiach z zakaże-
niem. Ten wątek zresztą wydaje 
się wspólny wszystkim dziełom 
poświęconym epidemiom – od 
średniowiecznych moralitetów, 
przez klasyczne powieści, aż po 
współczesne filmy i seriale ka-
tastroficzne.

           Michał Szukała

naukawpolsce.pap.pl

Epidemia dżumy w Londynie, 1665 r.
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to jest grane

K ilka miesiêcy przed premier¹ „Odwil¿y”
mia³a miejsce premiera albumu starszej
z sióstr Przybysz, Natalii, wydanego

zreszt¹ w tej samej firmie fonograficznej. Tak siê
jakoœ sk³ada, ¿e siostry maj¹ zsynchronizowany
cykl twórczy i ich produkcje prawie zawsze trafia-
j¹ na rynek w tym samym czasie, mimo ¿e w wie-
lu sprawach siê ró¿ni¹. 

Choæ wywodz¹ siê z tego samego muzycznego
pnia, to od lat pod¹¿aj¹ odmienn¹ drog¹. W przy-
padku Natalii jest to blues siêgaj¹cy korzeniami
koñca lat szeœædziesi¹tych, a w przypadku Pauli-
ny muzyka R’n’B i soul, te¿ hip-hop i brzmienia
elektroniczne. I z takimi klimatami mamy te¿ do
czynienia na najnowszym albumie. Pewnego ro-
dzaju nowoœci¹ jest jedynie tematyka tekstów, do-
tykaj¹ca ró¿nych aspektów rzeczywistoœci, takich
jak kryzys uchodŸczy czy rola mediów w spo³e-
czeñstwie, ale te¿ erotyki czy zmian klimatycz-
nych. Daleko temu materia³owi do doraŸnej pu-
blicystyki i nie jest to polityczny przekaz ubrany
jedynie w dŸwiêki. 

Stylistycznie trudno ten repertuar zaszufladko-
waæ. I takie te¿ chyba by³o za³o¿enie jego autorki,
¿eby nic nie by³o tu nazbyt oczywiste. Na p³ycie
pojawia siê wiêc goœcinnie Dawid Podsiad³o, ak-
tualny król polskiego alternatywnego popu. Ale to
nie on wyznacza dominuj¹cy kierunek, bo w kom-
pozycjach sporo jest chocia¿by nawi¹zañ do hip-
hopu, tyle ¿e te¿ raczej w formie ni¿ w treœci ty-
powej dla gatunku. 

Paulina Przybysz bawi siê muzyk¹, buduj¹c j¹
z przeró¿nych elementów, korzysta z sampli,
chwilami odje¿d¿a w stronê jazzu i zaskakuje or-
ginalnymi pomys³ami, jak w utworze „Minima-
lizm”, gdzie tekstowi o wszechobecnym kon-
sumpcjoniŸmie i pogoni za technologicznym po-
stêpem towarzyszy orientalna oprawa muzyczna
kojarzona z krajem, którego produkcja napêdza
tê pogoñ ka¿dego dnia.

Przes³ucha³ i napisa³:
Andrzej Kuspiel  

Paulina Przybysz
„Odwil¿“
Kayax

¯adnemu innemu polskiemu klubo-
wi nie uda³o siê to, czego dokona³a
jedenastka Górnika Zabrze 50 lat te-
mu, w kwietniu 1970 roku. Dru¿yna
pod wodz¹ Gezy Kalocsaya, a potem
Micha³a Matyasa dotar³a do fina³u
Pucharu Zdobywców Pucharów.
W z³otej dru¿ynie z Zabrza gra³ bie-
runianin, Henryk Latocha. Dziêki
niemu mamy okazjê wróciæ do wyda-
rzeñ sprzed pó³ wieku, zajrzeæ za ku-
lisy wielkich meczów...

Zdziwiony trener

Henryk Latocha zacz¹³ treningi
w Unii Bieruñ Stary, gdzie gra³ jego
ojciec i bracia. Do Górnika Zabrze
trafi³ z III-ligowego Górnika Lêdziny,
który trenowa³ wówczas Gerard Cie-
œlik, a kierownikiem dru¿yny (i dzia-
³aczem PZPN) by³ Henryk Loska,
póŸniejszy dzia³acz Górnika Zabrze.
W 1965 r. Latocha dosta³ propozycjê
gry w Wiœle Kraków. Pojecha³ na te-
sty. Kiedy wróci³, Henryk Loska po-
wiedzia³, ¿e mo¿e dostaæ zgodê na
przejœcie do innego klubu, ale tylko
górniczego.

– Zdecydowa³em siê na Zabrze.
Ale wcale tutaj na mnie nie czekano.
Trener Giergiel zapyta³ mnie na tre-
ningu, co tu robiê. Mówiê, ¿e przy-
s³a³ mnie Loska, ¿ebym gra³. By³
zdziwiony. Ale w koñcu dosta³em
sprzêt i zacz¹³em trenowaæ. Co-
dziennie doje¿d¿a³em z Bierunia do
Zabrza autobusem, z kilkoma prze-
siadkami – wstawa³em ko³o szóstej,
a wraca³em po 19. A do tego wyjazdy
na mecze...

To by³ Górnik!

Kiedy Henryk Latocha trafi³ do
Górnika, gra³y tu same pi³karskie
znakomitoœci: Hubert Kostka, Stefan

Floreñski, Stanis³aw Oœliz³o, Zygfryd
Szo³tysik, Ernest Pohl czy W³odzi-
mierz Lubañski. Latocha by³ jednym
z najm³odszych zawodników, ale
szybko znalaz³ sobie miejsce wœród
zabrzañskich gwiazd. Zadebiutowa³
20 kwietnia 1966 r. w wygranym
przez Górnika meczu z Szombierka-
mi, zmieniaj¹c Floreñskiego. 

– Pocz¹tkowo razem z Alfredem
Olkiem, który ze mn¹ przyszed³ do
klubu, wchodziliœmy na zmiany. Ale
sta³o siê coœ nieoczekiwanego. Od
pocz¹tku kariery gra³em w pomocy,
w Górniku w tej formacji byli Szo³ty-
sik, Wilczek, Kowalski i inni doœwiad-
czeni. Kto wie, jak potoczy³yby siê
moje losy w Górniku, gdyby w Niem-
czech nie zosta³ S³omiany. W obronie
zrobi³a siê luka i nowy trener Kaloc-
say wstawi³ mnie. Mia³em sporo
szczêœcia...

ZapowiedŸ 
wielkiej gry
Jako m³ody pi³karz Henryk Lato-

cha mia³ siê od kogo uczyæ. W repre-
zentacji Polski wystêpowa³o wów-
czas 6-7 pi³karzy Górnika. Dru¿yna
w Polsce zdobywa³a kolejne tytu³y
mistrzowskie, odnosi³a sukcesy
w Pucharze Polski i co roku wystê-
powa³a w europejskich pucharach,
zaczynaj¹c liczyæ siê w Europie.
W sezonie 1967/1968 Górnik awanso-
wa³ do æwieræfina³u Pucharu Europy
(obecnie Liga Mistrzów). Zacz¹³ od
zwyciêstwa z Djurgardens IF, wyeli-
minowa³ Dynamo Kijów, ale w 1/4 fi-
na³u przegra³ z Manchesterem Uni-
ted. 

Wyjazdy

Z sentymentem Henryk Latocha
wspomina woja¿e Górnika, który kil-

ka razy podró¿owali zim¹ za Ocean
szlifowaæ formê. 

– To by³y niezapomniane eskapa-
dy. Kilka razy odwiedziliœmy Stany
Zjednoczone, Amerykê Œrodkow¹ i
Po³udniow¹, graliœmy w Kolumbii,
Ekwadorze, Kostaryce. Spotkañ by³
sporo, wyjazdy trwa³y po pó³tora
miesi¹ca. W Polsce by³ œrodek zimy i
nikt nie wychodzi³ na boiska, a my
prawie codziennie trenowaliœmy
w bardzo dobrych warunkach. My-
œlê, ¿e to by³ wa¿ny element przygo-
towañ i wysokiej formy podczas póŸ-
niejszych meczów ligowych i pucha-
rowych.

Koncertowo 
z Grekami
Kolejny start w pucharach przy-

niós³ sezon 1969/1970. Górnik rozpo-
cz¹³ od meczu z Olympiakosem Pi-
reus. W Atenach by³o 2:2, ale w re-
wan¿ w Chorzowie zabrzanie zagrali
wrêcz koncertowo, gromi¹c rywali
5:0.

Potem Górnik wylosowa³ Glasgow
Rangers – 34-krotnych mistrzów
Szkocji.

– Z Rangersami u siebie wygrali-
œmy 3:1, ale w Szkocji by³o ciê¿ko.
Rangersi prowadzili do przerwy 1:0,
ale w drugiej po³owie Olek strzeli³
gola, który zaskoczy³ wszystkich, bo
w zasadzie by³a centra. Tak jednak
zawin¹³, ¿e wpad³a do siatki. A po-
tem trafili jeszcze Lubañski i Skow-
ronek. I te¿ by³o 3:1 dla nas. Trudne
by³y kolejne mecze z Lewskim Spar-
takiem Sofia, w którym gra³a w zasa-
dzie reprezentacja Bu³garii. Tutaj
nam tak¿e dopisa³o szczêœcie, bo oni
wygrali u siebie 3:2, a my u nas – 2:1.
Na Stadion Œl¹ski przysz³o wtedy 100
tysiêcy widzów, doping by³ wrêcz
niesamowity...

Kiedy Polska wstrzyma³a oddech...
50 lat temu Górnik Zabrze zagra³ w finale Pucharu Zdobywców Pucharów.
Henryk Latocha wspomina najwiêkszy sukces polskiego futbolu klubowego. 

Pucharowe spotkania rozgrywano nie w Zabrzu, ale na Stadionie Śląskim, gdzie mogło wówczas zasiąść 100 tys widzów.
Kolejki po bilety nie miały końca, bo chętnych było dwa razy więcej... zdj. z archiwum Górnika Zabrze
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Cenny remis

Mecze pó³fina³owe z AS Rom¹
przesz³y do legendy. Rywal
z gwiazdorsk¹ obsad¹ nale¿a³ do
europejskiej czo³ówki, a dru¿ynê
prowadzi³ Argentyñczyk Helenio
Herrera, uwa¿any wtedy za naj-
lepszego trenera na œwiecie. Nikt
nie zarabia³ wiêcej ni¿ „Wielki
Mag”, jak by³ nazywany. 

– Jechaliœmy do Rzymu z na-
stawieniem, ¿eby wysoko nie
przegraæ. W³osi nie okazali siê
goœcinni. Przed meczem nie
wpuszczono nas na stadion. Za-
czêliœmy spotkanie w naszym
tradycyjnym sk³adzie: Kostka
w bramce, na obronie Kuchta,
Oœliz³o, Gorgoñ i ja, w pomocy
Olek, Wilczek, Deja, Szo³tysik, a
z przodu Lubañski i Banaœ. Po
œwietnej akcji Lubañskiego i Ba-
nasia W³odek prawie z koñcowej
linii zacentrowa³ i Janek pewnie
strzeli³. Oni wyrównali dopiero
w 5 0 . m i n u c i e . Wr a c a l i œ m y
w œwietnych nastrojach, bo nie
tylko nie przegraliœmy, ale po-
straszyliœmy Romê i przywieŸli-
œmy z Rzymu cenny remis. 

Od za³amania 
do radoœci!
To by³ przedsmak tego, co mia-

³u nast¹piæ w rewan¿u na Stadio-
nie Œl¹skim, jednej z najbardziej
dramatycznych potyczek w histo-
rii polskiego futbolu.

– Dru¿yn¹ Romy rz¹dzi³ na bo-
isku œwietny pi³karz Fabio Capel-
lo, potem trener, który powadzi³
m.in. Real Madryt. I w³aœnie on
ju¿ na pocz¹tku meczu zdoby³
prowadzenie. Mija³y minuty, W³o-
si grali defensywnie, w czym byli
mistrzami. Myœmy szturmowali
ich bramkê, ale niewiele z tego
wynika³o. A dziêki bramce Roma
mia³a zapewniony awans. Przy-
sz³a 90. minuta i niektórzy kibice
ju¿ opuœcili trybuny. Sêdzia po-
dyktowa³ dla nas rzut karny. Pi³-
kê ustawi³ W³odek Lubañski. Wi-
dzia³em, ¿e jedni patrzyli, co zro-
bi, inni siê odwracali... W³odek
strzeli³ i mieliœmy 1:1. Dogrywka.
I znów Lubañski po kilku minu-
tach zdoby³ gola. Teraz to my by-
liœmy w finale. Ale w 120. minucie
W³osi zdobyli kolejn¹ bramkê i
skoñczy³o siê 2:2. Poszliœmy do
szatni za³amani, bo W³osi zdobyli
dwie bramki na wyjeŸdzie, a my
jedn¹. W szatni nikt siê nie odzy-
wa³. Wchodzi Henryk Loska i mó-
wi: „Co tak siedzicie? Za tydzieñ
gracie trzeci mecz”. Okaza³o siê,
¿e wyjazdowe bramki w nie liczy-
³y siê w dogrywce „podwójnie” i
mieliœmy idealny remis – 1:1 w
pierwszym meczu i 2:2 w drugim!

Horror z Rom¹
trwa³ dalej
Na rozegranie trzeciego, decy-

duj¹cego meczu wyznaczono sta-
dion Strasburgu.

– Przylecieliœmy, podobnie jak
Roma, dzieñ przed meczem. Kie-
dy nastêpnego dnia zebraliœmy
siê przed hotelem, okaza³o siê, ¿e
nie ma autobusu! Organizatorzy
zamówili jeden, który mia³ naj-
pierw zawieŸæ W³ochów, a potem
przyjechaæ po nas. Tymczasem
„Wielki Mag” Herrera powiedzia³
Francuzom, ¿e autobus ma staæ
przy stadionie i koniec. Organi-
zatorzy go pos³uchali – tak¹ mia³
si³ê przebicia. Nasi dzia³acze
próbowali interweniowaæ, ale
bez skutku. Przed stadionem ze-
bra³a siê grupka kibiców, g³ównie
Polaków mieszkaj¹cych w Stras-
burgu. Rozmawialiœmy, rozdawa-
liœmy autografy i czekaliœmy, nie
wiedz¹c, co robiæ. W koñcu Pola-
cy, którzy przyjechali pod hotel
swoimi samochodami powiedzie-
li, ¿e nas zawioz¹. I tak, niemal w
ostatniej chwili, dotarliœmy na
stadion autami. Przebieraliœmy
siê w drodze, a Staszek Oœliz³o ja-
koœ nie zd¹¿y³ i wszed³ na stadion
w... ubraniu. By³o to jakieœ 20 mi-
nut przed meczem. W tym czasie
pi³karze Romy schodzili z mura-
wy po rozgrzewce...

Zgas³y œwiat³a,
moneta w górze
Pod koniec pierwszej po³owy

wynik meczu otworzy³ Lubañski.
Rywale wyrównali w 57. minucie
z rzutu karnego, o którym jedna z
francuskich gazet napisa³a: „by³o
to przewinienie, jakie mog³o po-
wstaæ tylko w najbardziej bujnej
wyobraŸni". 

– Jakby emocji by³o ma³o, na
stadionie dwa razy gas³o œwiat³o.
Przez jakiœ czas nie by³o nic wi-
daæ i podobno sêdzia zagrozi³, ¿e
jak zgaœnie po raz trzeci, prze-
rwie mecz i uniewa¿ni wynik. Za-
jêci gr¹, nie traktowaliœmy tego
jako dodatkowego stresu, ale
zdenerwowani byli wszyscy. Ro-
mie wyraŸnie nie sz³o, tote¿ w
tych gasn¹cych œwiat³ach niektó-
rzy z nas widzieli sprawkê „Wiel-
kiego Maga”. 

Mecz zakoñczy³ siê 1:1, do-
grywka tak¿e nie przynios³a roz-

strzygniêcia i o losach rywaliza-
cji mia³ rozstrzygn¹æ... rzut mo-
net¹. Po latach ówczesny kapitan
Górnika Stanis³aw Oœliz³o opo-
wiada³, ¿e zapytany przez francu-
skiego sêdziego Rogera Machi-
nê, któr¹ stronê ¿etonu wybiera –
czerwon¹ czy zielon¹ – wybra³ tê
drug¹. Czerwieñ mu siê Ÿle koja-
rzy³a, a zielony to kolor nadziei...
I wypad³a „zieleñ”. To by³a chwi-
la, o której mówi³o siê, ¿e Polska
wstrzyma³a oddech, bo z meczu
prowadzona by³a transmisja.

– Tego najwa¿niejszego mo-
mentu nie widzia³em. Po ostat-
nim gwizdku sêdziego na boisku
zrobi³ siê straszny m³yn. Na mu-
rawê wybieg³y ekipy, dziennika-
rze i kibice... Wraz z Olkiem, Flo-
reñskim i jeszcze z kimœ po pro-
stu poszed³em do szatni. Prze-
bieraliœmy siê i wtedy us³yszeli-
œmy ryk, a potem przebiegli kole-
dzy do szatni i krzyczeli „Jeste-
œmy w finale”! Ca³¹ sytuacjê
obejrza³em sobie dopiero potem
w telewizji.

Fina³ na Praterze 

W drugim pó³finale Manche-
ster City wyeliminowa³ FC Schal-
ke 04. Anglicy sprawê awansu za-
³atwili w dwóch meczach i do fi-
na³owego spotkania z zabrzana-
mi przyst¹pili wypoczêci. Fina³
by³ na wiedeñskim Praterze. Ja-
d¹c na mecz pi³karze mieli w
uszach s³owa, ¿e „broni¹ honoru
ca³ego polskiego górnictwa”.

– Rano œwieci³o s³oñce, ale po-
tem siê zachmurzy³o i zaczê³o
laæ. W koñcu mieliœmy prawdzi-
we oberwanie chmury. Rzêsisty
deszcz nie przestawa³. Zrobi³o
siê zimno, a podmuchy wiatru
mocno dawa³y siê odczuæ na bo-
isku. Mo¿e Anglicy lepiej czuli siê
w takiej pogodzie? W ka¿dym ra-
zie od pocz¹tku ostro ruszyli do
przodu i ju¿ w 12. minucie objêli
prowadzenie, podwy¿szaj¹c w
koñcówce pierwszej po³owy na
2:0. Po przerwie raczej bronili
wyniku ni¿ atakowali... Kiedy ka-
pitalnym strza³em popisa³ siê
Staszek Oœliz³o, zdobywaj¹c kon-

taktow¹ bramkê, poczuliœmy, ¿e
jeszcze nie wszystko stracone.
Ale Anglicy znów zaczêli oszczê-
dzaæ pi³kê, podawali wszerz bo-
iska, do bramkarza i tak do koñca
meczu...

¯ony nie pomog³y

Za przegrany mecz pi³karze
Górnika nie dostali ¿adnej pre-
mii, choæ sam awans do fina³u by³
nie lada sukcesem. Wielokrotnie
analizowano potem przyczyny
pora¿ki. Niektórzy wskazywali,
¿e dzia³acze kubowi pope³nili
b³¹d, pozwalaj¹c pi³karzom za-
braæ ze sob¹ ¿ony i narzeczone.
Znany dziennikarz i komentator
Andrzej Zydorowicz tak potem
wspomina³: „Idziemy z kolegami
jedn¹ z ulic handlowych Wiednia
i co widzimy? Pi³karzy Górnika
biegaj¹cych z ¿onami po skle-
pach. Na kilka godzin przed naj-
wa¿niejszym meczem!”

– Nie s¹dzê, ¿eby akurat to
mia³o istotny wp³yw na postawê
dru¿yny w meczu fina³owym.
Moja ¿ona nie by³a w Wiedniu.
Akurat urodzi³a nam siê córka i
zosta³a w domu. Powody by³y na
pewno inne. Wiele razy o nich
rozmawia³em z Hubertem Kost-
k¹ czy Zyg¹ Szo³tysikiem. Przede
wszystkim nast¹pi³a zmiana tre-
nera. Kalocsaya zast¹pi³ Matyas.
By³o to bodaj¿e po meczu z Ran-
gersami. To siê nie powinno zda-
rzyæ. Nowy szkoleniowiec mia³
inne podejœcie do gry, inaczej
ustawi³ zespó³. Teraz w najwa¿-
niejszych meczach graliœmy
trzema napastnikami: Banaœ,
Lubañski, Szaryñski. W drugiej
linii byli jeszcze Wilczek i Szo³ty-
sik wybitnie ofensywni pomocni-
cy. W zasadzie tutaj tylko Olek by³
defensywny. Za Kalocsaya grali-
œmy dwójk¹ napastników i wyda-
je mi siê, ¿e to ustawienie by³o
lepsze, bardziej nam odpowiada-
³o, lepiej funkcjonowa³ œrodek ze-
spo³u. Dziwnych pomys³ów by³o
zreszt¹ wiêcej. Do dziœ nie wiem,
dlaczego w finale z Mancheste-
rem City gra³em na prawej obro-
nie, a Gorgoñ na lewej, skoro
wczeœniej zawsze gra³em na le-
wej, a Gorgoñ na stoperze... Z
Manchesterem szybko te¿ straci-
liœmy bramkê i potem mecz ju¿
siê tak nie uk³ada³.

Ale fina³ Pucharu Zdobywców
Pucharów Górnika Zabrze w
1970 roku jest jak do tej pory naj-
wiêkszym osi¹gniêciem polskich
klubów w rozgrywkach pucharo-
wych.

Kwarantanna 
pi³karzy
A po kilku miesi¹cach, jesieni¹

1970 roku pi³karze w kolejnym
pucharowym sezonie pojechali
do tureckiego Izmiru na mecz
Pucharu Zdobywców Pucharów
z Goetzepe. Wygrali 1:0, ale po
powrocie, bezpoœrednio z lotni-

ska w Pyrzowicach zabrano ich
na tydzieñ do Lubliñca. Oficjalnie
poinformowano o zgrupowaniu
przed rewan¿em, ale prawda,
ukrywana przez komunistyczne
w³adze, by³a inna. Ca³a ekipa tra-
fi³a na kwarantannê. Pojawi³o siê
podejrzenie, ¿e zawodnicy i towa-
rzysz¹ce im osoby mogli zaraziæ
siê choler¹. Dru¿yna polecia³a
czarterem na mecz. Co prawda
wiedziano o epidemii cholery i
zagro¿eniu, ale UEFA zgodzi³a
siê prze³o¿enie meczu dopiero w
momencie, kiedy samolot by³ ju¿
w powietrzu.

– L¹duj¹c w Pyrzowicach nic
nie wiedzieliœmy o kwarantannie,
w tajemnicy przewieziono nas do
szpitala zakaŸnego w Lubliñcu.
Spêdziliœmy tam tydzieñ, ale
oczywiœcie ta kwarantanna wy-
gl¹da³a zupe³nie inaczej ni¿ te-
raz. Spotykaliœmy siê, nawet tre-
nowaliœmy... 

Cztery mistrzostwa,
piêæ pucharów

W Henryk Latocha urodzi³ siê
w Bieruniu Starym w 1943 r. Jest
wychowankiem Unii Bieruñ Sta-
ry, potem by³ zawodnikiem Pia-
sta Gliwice, Górnika Lêdziny,
Górnika Zabrze, w barwach któ-
rego gra³ przez osiem lat. Zdoby³
cztery tytu³y mistrza Polski
(1966, 1967, 1971, 1972) i piêcio-
krotnie Puchar Polski. Zaliczy³
te¿ 8 spotkañ w reprezentacji
Polski, debiutowa³ w 1968 roku w
meczu z Holandi¹. Gra³ w elimi-
nacjach do mistrzostw œwiata w
Meksyku w 1970 roku, dok¹d Po-
lacy siê nie zakwalifikowali (ich
rywalami w grupie by³y repre-
zentacje Bu³garii – awans, Ho-
landii i Luksemburga). 

Za granic¹

Ostatni mecz ligowy w Górni-
ku Henryk Latocha rozegra³ 20
czerwca 1973 z Legi¹ w Zabrzu
(2:1) i zaraz potem otrzyma³ pro-
pozycjê gry z Rapidzie Wiedeñ.
W myœl ówczesnych przepisów,
wyjechaæ za granicê móg³ pi³-
karz, który skoñczy³ 30 lat i Lato-
cha zdecydowa³ siê od razu.
Szybko zaaklimatyzowa³ siê w
nowym klubie, który akurat gra³
w europejskich pucharach, a
przeciwnikiem by³ AC Milan. W
Wiedniu gra³ jednak tylko pó³ ro-
ku. Po rundzie jesiennej przyje-
cha³ do Polski na œlub brata i oka-
za³o siê, ¿e policja nie chcia³a mu
wydaæ paszportu na powrót. Z
Wiednia dzwoniono raz za razem,
mija³y tygodnie i w koñcu dzia³a-
cze zatrudnili zawodnika z Jugo-
s³awii... Potem Latocha gra³ w
GKS Katowice, nastêpnie trafi³
do II-ligowego Polyar Kittsee i w
1979 roku zakoñczy³ karierê. 

Mieszka obecnie w Bieruniu,
ale nadal czêsto jeŸdzi na mecze
Górnika Zabrze. 

Józef Korczyk

Henryk Latocha – jeden z najlepszych polskich obrońców lat przełomu 60.
i 70. Skaldowie śpiewali o nim: „By Latocha wiedział, za co się go
kocha"... zdj. Górnik Zabrze
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Transport w Niemczech
Rozwój każdego kraju wy-

maga sprawnego systemu 
transportowego, którego pod-
stawą jest odpowiednia infra-
struktura transportowa. Two-
rzą ją drogi wszystkich ga-
łęzi transportu (kolejowego, 
samochodowego, rurociągo-
wego, lotniczego i wodnego), 
punkty transportowe (stacje, 
lotniska, porty) i urządzenia 
pomocnicze służące do bezpo-
średniej obsługi dróg i punk-
tów transportowych. Nie-
miecka infrastruktura trans-
portowa należy do najlepiej 
rozwiniętych na świecie.

W  okresie przedindustrial
nym w  transporcie towarów 
na większą odległość decydu
jącą rolę odgrywały rzeki, ka
nały i morza. Wraz z industria
lizacją rozpoczęła się epoka 
kolei żelaznych. Pierwsza nie
miecka linia kolejowa o długoś
ci 6 km połączyła w 1835 roku 
Norymbergę z Fürth, a druga, 
już znacznie dłuższa, w 1939 ro
ku Drezno z  Lipskiem. Przed 
wybuchem pierwszej wojny 
światowej w  Niemczech było 
już 62 tys. km linii kolejowych. 
Największą długość niemiecka 
sieć kolejowa osiągnęła w  la
tach trzydziestych XX wieku. 
Druga wojna światowa spowo
dowała olbrzymie zniszczenie 
infrastruktury kolejowej wyko
rzystywanej w  dużym stopniu 
przez reżim hitlerowski do ce
lów wojennych.

W  latach trzydziestych mi
nionego stulecia przystąpiono 
w Niemczech do budowy auto
strad. Było to związane zarów
no z przezwyciężaniem skutków 
światowego kryzysu gospodar
czego z lat 1929 – 1932 poprzez 
realizację na dużą skalę robót 
publicznych, jak i  z  czynnika
mi militarnymi. Mniejszą ro
lę odgrywało przy tym zapo
czątkowanie masowej motory
zacji. W 1937 roku zbudowano 
815 km autostrad, a w 1938 roku 
914 km. Autostrady i inne drogi 
o twardej nawierzchni budowa
no intensywnie w  Niemczech 
przez całą wojnę. Po 1945 ro
ku licząca prawie 3893 km sieć 
niemieckich autostrad znala
zła się w większości na teryto
rium RFN (1975 km, 51,1 proc. 
wszystkich autostrad) i  NRD 

(1366  km, 35,1  proc.), a  resz
ta na ziemiach odzyskanych 
przez Polskę (19,4 proc.) i przy
łączonych do ZSRR (1,4 proc.). 
W latach 1950 – 1990 na terenie 
NRD powstało około 500 km no
wych autostrad, przy czym naj

ważniejszą inwestycją była bu
dowa autostrady Berlin – Ham
burg sfinansowanej przez rząd 
RFN w celu usprawnienia ru
chu tranzytowego pomiędzy 
tymi dwoma miastami. Nato
miast na obszarze RFN wy
budowano 6700 km autostrad. 
W Niemczech Zachodnich po
wstała też gęsta sieć dróg fe
deralnych, regionalnych i  lo
kalnych, która uzupełnia do
brze rozwiniętą infrastrukturę 
transportu kolejowego i wodne
go śródlądowego.

Po zjednoczeniu Niemiec 
konieczne stało się odrobie
nie wieloletnich zaniedbań 

w  dziedzinie inwestycji infra
strukturalnych we wschodniej 
części kraju (np.  aż 46  proc. 
wschodnio niemieckich auto
strad miało uszkodzoną po
wierzchnię zagrażającą bez
pieczeństwu ruchu drogowego) 

i stworzenie tam efektywnego 
i przyjaznego środowisku natu
ralnemu systemu transporto
wego, zintegrowanego z syste
mem w zachodniej części kraju 
wymagało olbrzymich nakła
dów inwestycyjnych. W tym ce
lu opracowano program trans
portowego zjednoczenia Nie
miec (1991 rok). Obejmował 
on dziewięć projektów kolejo
wych, siedem drogowych oraz 
jedno przedsięwzięcie w zakre
sie żeglugi śródlądowej, o łącz
nej wartości 38,9 mld euro, przy 
czym aż 51  proc. wszystkich 
środków miało być przezna
czone na inwestycje kolejowe. 
W ramach tego przedsięwzię
cia dostosowano do wysokich 
prędkości linie kolejowe Ber
lin – Hamburg i Berlin – Hano
wer oraz realizuje się projekt 
przebudowy i budowy brakują
cych odcinków kolei na trasie 
Berlin –  Halle/Lipsk –  Erfurt 
– Norymberga. Zbudowano też 

w Berlinie bardzo nowoczesny 
i jeden z największych w Euro
pie dworzec kolejowy oraz zmo
dernizowano tam szybką kolej 
miejską. Ponadto w ramach za
początkowanej w 1994 roku re
gionalizacji kolei w Niemczech 

unowocześniono i rozbudowa
no liczne regionalne połącze
nia kolejowe, które pod admini
stracją Deutsche Bundesbahn 
były bardzo zaniedbane.

Program transportowego 
zjednoczenia Niemiec zakładał 
też realizację 7 projektów auto
stradowych, z  których więk
szość już ukończono (np. zbu
dowana została autostrada 
z Lubeki do granicy z Polską). 
W 2005 roku sieć autostrad nie
mieckich osiągnęła długość 
12,4  tys.  km, a  sieć kolejowa 
41,3 tys. km (zob. tabela 14).

Niemcy posiadają bogatą sieć 
kanałów i rzek nadających się 
do żeglugi o  łącznej długości 
7700  km. Największe znacze
nie dla żeglugi śródlądowej ma 
Ren, który w 1992 roku został 
połączony kanałem z Dunajem 
tworzącym najważniejszą arte
rię wodną na południu Niemiec. 
Transport towarów odbywa się 
także Łabą, rzeką Ems i wielo

ma innymi mniejszymi rzeka
mi. Największym niemieckim 
i  jedno cześnie największym 
europejskim portem rzecznym 
jest Duisburg. Obecnie wie
le mniejszych rzek i  kanałów, 
które wcześniej były wykorzy
stywane do celów transporto
wych, służy wyłącznie celom 
rekreacyjnym i turystycznym.

Największy niemiecki port 
lotniczy znajduje się we Frank
furcie nad Menem. W 2007 ro
ku przyjął on 54 mln osób. Na 
kolejnych miejscach pod wzglę
dem liczby obsługiwanych pa
sażerów w skali roku znajdują 
się następujące lotniska: Mo
nachium (33,8 mln osób), por
ty berlińskie (razem 20 mln pa
sażerów) i Düsseldorf (17,8 mln 
pasażerów). Łącznie w  Niem
czech funkcjonuje 17  portów 
lotniczych o znaczeniu między
narodowym.

Sieć niemieckich rurociągów 
naftowych liczy 2370 km. W 2007 
roku wykonały one pracę prze
wozową wielkości 16 mld tkm. 
Rurociągi łączą  m.in. porty 
w Rotterdamie, Wilhelmshaven 
i porty śródziemnomorskie z ra
fineriami ropy naftowej w Kolo
nii, Mannheim, Karlsruhe, In
golstadt i  w  innych miastach. 
Rurociągiem jest też dostar
czana ropa naftowa z Rosji do 
Schwedt. Jednocześnie gazo
ciągami dostarczany jest do od
biorców niemieckich gaz ziem
ny z  zagranicy i  pochodzący 
w jednej piątej ze źródeł krajo
wych.

Transport towarowy

W  ciągu ostatniego półwie
cza nastąpiły istotne zmiany 
ilościowe i  jakościowe w  nie
mieckim transporcie towaro
wym. W latach 1950 – 2007 wiel
kość przewozów towarowych 
w  Niemczech wzrosła ponad
trzykrotnie –  z  215,9  mld tkm 
do 662,9 mld tkm. W latach 2008 
–  2009 w  związku z  kryzysem 
gospodarczym praca przewo
zowa wszystkich gałęzi trans
portu była nieznacznie mniej
sza. W  2009 roku 72  proc. ca
łej pracy przewozowej wykonał 
transport samochodowy, pod
czas gdy w 1990 roku 56,7 proc. 
Wydłużyła się średnia odle
głość, na którą przewożone są 
towary samochodami. Obecnie 
około 22  proc. przewozów sa
mochodowych realizowanych 
jest na odległość większą niż 
150 km (w 1998 roku udział te
go rodzaju przewozów wynosił 
około 15 proc.). Jeżeli analizu
je się wielkość pracy przewo
zowej transportu samochodo

Tab. 14. Drogi i koleje w Niemczech (w tys. km)

Rok Drogi ponadregionalne Autostrady Linie kolejowe

1980 172,4 4,110 31,6

1990 174,0 8,959 29,9

2000 230,8 11,712 41,7

2005 321,5 12,363 41,3

Źródło: BMYBS 2008, s. 52, 110.

Niemiecka sieć autostrad może imponować  Fot. Teller Report

Lufthansa jest sztandarowym niemieckim przewoźnikiem lotniczym  Fot. lufthansa.com
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wego (w  tonokilometrach), to 
widać coraz większą domina
cję dłuższych przewozów sa
mochodowych nad krótszymi 
(ich udział wynosi już 72 proc.). 
Jednocześnie zmniejsza się 
udział liczonych w tonach prze
wozów samochodami na odle
głość mniejszą niż 50 km (spa
dek udziału z 67,4 proc. w 1998 
roku do 57 proc. w 2007 roku).

Najwięcej samochodami na 
krótkie odległości przewozi 
się żwiru i kamieni na potrze
by budownictwa (45 proc.), ale 
udział tych ładunków stopnio
wo się zmniejsza na rzecz to
warów przetworzonych i  pół
produktów.

Kolej niemiecka w  2009 ro
ku wykonała 16,2  proc. pracy 
przewozowej krajowego syste
mu transportowego (95,6  mld 
tkm). Koleją przetransportowa
no 312 mln ton ładunków (łącz
nie z tranzytem, towarami wy
słanymi za granicę i produkta
mi przyjętymi z zagranicy).

Prawie 10 proc. pracy przewo
zowej transportu w Niemczech 
przypada na żeglugę śródlądo
wą. Jej głównym konkurentem 
jest kolej, której szlaki przewo
zowe często przebiegają równo
legle do głównych arterii rzecz
nych. Mniejsze znaczenie pod 
względem wielkości wykonywa
nej pracy przewozowej ma trans
port rurociągowy.

W Niemczech wraz z postę
pującą internacjonalizacją i glo
balizacją życia gospodarczego 
następował wzrost przewozów 
międzynarodowych (wywóz to
warów za granicę i przywóz to
warów z  zagranicy). W  latach 
1975 – 2007 zwiększyły się one 
o  260  proc. (liczone w  tono
kilometrach), przy czym naj
wyższą dynamiką cechowały 
się przewozy lotnicze (wzrost 
o 842 proc.). Samolotami prze
wozi się głównie wyroby elek
troniczne i modną odzież, któ
re to towary powinny szybko 
znaleźć się na rynku, a  także 
kwiaty i świeże produkty spo
żywcze, w tym owoce południo
we. Globalizacja przyczyniła się 
do wzrostu znaczenia transpor
tu morskiego w handlu świato
wym. Drogą morską przewozi 
się obecnie dwie trzecie wszyst
kich towarów uczestniczących 
w międzynarodowej wymianie 
handlowej. W efekcie zwiększy
ły się też przeładunki w portach 
niemieckich z około 150 mln ton 
w 1990 roku do ponad 300 mln 
ton w 2008 roku, przy czym naj
bardziej wzrosły przewozy to
warów w kontenerach.

Niemcy dysponują wielkimi 
centrami logistycznymi, w któ
rych magazynuje się i przeła
dowuje z jednego środka trans
portu na drugi na masową skalę 
towary pochodzenia krajowe
go i  zagranicznego. Najwięk
szym centrum logistycznym 

jest Hamburg stanowiący naj
ważniejsze okno na świat go
spodarki niemieckiej. Na ko
lejnych miejscach jako ważne 
centra logistyczne sytuują się 
następujące miasta: Dortmund, 
Düsseldorf, Kassel, Lipsk, Bre
ma, Frankfurt nad Menem, Mo
nachium, Norymberga i Berlin.

Transport osobowy

Społeczeństwo niemiec
kie jest bardzo mobilne, co 
pozytywnie wpływa na wiel
kość przewozów pasażerskich 

w Niemczech. Zauważa się ros
nący trend, zarówno gdy idzie 
o liczbę przewożonych osób, jak 
i wykonywaną przez transport 
pracę przewozową w  osobo
kilometrach.

Preferowanym środkiem lo
komocji w  Niemczech, szcze
gólnie na krótszą odległość, 
jest prywatny samochód. Indy
widualny transport samochodo
wy wykonuje większość pracy 
przewozowej całego transpor
tu pasażerskiego. Sprzyja temu 
dostępność samochodów oso
bowych i  doskonała sieć dróg 

kołowych w Niemczech. Samo
chodami jeździ się masowo do 
pracy, na zakupy i w celach tu
rystycznych.

Najważniejszym przewoźni
kiem kolejowym w  kraju jest 
Deutsche Bahn (DB). Kolej 
odgrywa ważną rolę w  zakre
sie przejazdów na dłuższą od
ległość. Najbardziej luksusowe 
przejazdy umożliwiają pocią
gi zaliczane do klasy InterCi
ty Express, zaś najszybsze są 
pociągi Intercity i Eurocity. Od 
kilkunastu lat kolej niemiecka 
przeżywa renesans, do czego 

przyczyniło się pojawienie na 
rynku prywatnych, konkuren
cyjnych dla DB przewoźników. 
Obecnie znowu wykorzystuje 
się po zmodernizowaniu wiele 
lokalnych linii kolejowych, któ
re przez wiele lat były wyłączo
ne z ruchu.

Eugeniusz Gostomski

Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki rekomenduje także:
„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Maria

na Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków 
służących w armii III Rzeszy. Stare opy spomi
najom przedwojenno Polska, służba przy woj
sko i to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki 
a Rusy. Fascynująca lektura. 240 stron, format 
A5. Cena 10 euro.

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

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

„Opowieści o śląskiej historii (wcale nie 
dla dzieci)” Jana Lubosa to kilkanaście gawęd 
o naszych dziejach, od średniowiecza po cza
sy współczesne. Oparta na mało znanych do
kumentach i doskonałych ich analizach. Dzię
ki niej można lepiej zrozumieć śląskie dzie
je, 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

GOSPODARKA 
NIEMIEC.  
Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdań-
skiego,  
Gdańsk 2012  

Berliński Dworzec Główny jest jednym z największych w Europie Fot. Wikimedia Commons
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Sobowtór, bliźniak, klon
Sobowtór to człowiek, który wy

gląda tak samo, jak ktoś inny, choć 
wcale nie są ze sobą spokrewnie
ni. Kiedy idę do kawiarni i kelner
ka mówi mi, że wyglądam zupełnie 
jak gość, który gra w filmie Trans-
porter, chodzi jej o  to, że Jason 
Statham jest moim sobowtórem. 
(Uwaga: Nie jestem w  najmniej
szym stopniu podobny do Jasona 
Stathama. Kelnerka dokonuje tu 
grubego uproszczenia, odnosząc 
się jedynie do faktu, że obaj jeste
śmy łysi). Kiedy zacząłem drążyć 
temat sobowtórów, znalazłem wie
le osób zadziwiająco do siebie po
dobnych, a także zauważyłem licz
ne przypadki podobieństwa między 
różnymi miastami, kulturami, zwie
rzętami i bogami. Niektóre z tych 
zbieżności znacznie przekracza
ją granice prawdopodobieństwa 
i skłaniają mnie do zadania sobie 
pytania, czy istnieją kosmiczne siły, 
które tworzą takie bliźniacze formy 
rozrzucone w czasie i przestrzeni.

Bliźniacze cywilizacje 
przeszłości:  

Inkowie i Egipcjanie
Proszę, oto fakty: starożytni 

Egipcjanie i Inkowie żyli po dwóch 
przeciwległych stronach naszej 
planety (odpowiednio w  Afryce 
i  w  Ameryce Południowej). Mimo 
że obie te cywilizacje rozwinęły 
niewiarygodne technologie, nawet 
nie zbliżyły się do takich osiągnięć 
jak internet, telefon czy telegraf. 
Nie było więc możliwości, by mo
gły się ze sobą w jakikolwiek spo
sób komunikować, a więc także ko
piować czy podpatrywać swoje roz
wiązania. Jak więc mamy rozumieć 
to, że w obu kulturach występuje ty
le podobieństw? Jedni i drudzy bu
dowali kamienne piramidy. Jedni 
i drudzy mumifikowali zwłoki swo
ich zmarłych i  chowali ich w  zło
tych maskach. W obu religiach bo
giem było słońce, a jego świątynie 
były chronione potrójnymi brama
mi. Trudno też nie zauważyć, że 
każda z tych kultur była owładnięta 
obsesją fallicznej symboliki. Wnio
sek: nie tylko celebryci mają swo
ich sobowtórów. Dotyczy to także 
cywilizacji.

Bliźniacze miasta:  
Paryż i Tianduczeng

Chińscy deweloperzy z  Hang
zhou uznali, że podróż z  Azji do 
Paryża jest niezwykle kosztow
na i postanowili sklonować Miasto 
Świateł u siebie, w samym środku 
Państwa Środka. Swój własny Pa
ryż nazwali Tianduczeng. Dewelo
perzy poszli na całość. Skopiowa
li wieżę Eiffla, fontanny ogrodów 
wersalskich i wszystkie charakte
rystyczne budowle Paryża. Inaczej 
niż amerykańskie podróbki, któ
re pozwalają turystom przeżyć pa
ryskie doświadczenie w  pojedyn

czych obiektach, takich jak knajp
ka z Montmartre’u czy skopiowany 
budynek teatru w  Las Vegas lub 
Epcot Center, Tianduczeng zapra
sza Chińczyków, by zamieszkali (!) 
w  fałszywym Paryżu. Mogą tam 
znaleźć brukowane uliczki, po któ
rych jeżdżą konne dorożki, paryskie 
kościoły i kamienice zdolne pomieś
cić dziesięć tysięcy mieszkańców. 
Niestety, deweloperzy mocno prze
szacowali liczbę ludzi chętnych do 
zasiedlenia podróbki. W chwili, kie
dy piszę tę książkę, miasto świe
ci pustkami. Pociesza jedynie fakt, 
że Tianduczeng cieszy się popular
nością wśród par młodych. Taki „te
matyczny” ślub to mniej radykalna 
decyzja niż „tematyczne” życie. Na
leży jednak dodać, że chińskie mia
sto sobowtór nie jest pomysłem 
z gruntu absurdalnym. W Chinach 
istnieją także kopie włoskich i au
striackich miasteczek, które cał
kiem dobrze funkcjonują.

Bliźniacze planety:  
Ziemia i Kepler-452b

W  roku 2015 sztuczny satelita 
Kepler należący do NASA doko
nał przełomowego odkrycia, które 
z pewnością sprawiło wiele radości 
filozofom, filmowcom oraz miesz
kańcom przyczep kempingowych 
w  Nowym Meksyku: jest to ciało 
niebieskie nazwane Kepler452b 
uznane za bliźniaczą planetę Zie
mi. Astronom Jon Jenkins ujął to 
w następujący sposób: „Ziemia jest 
teraz mniej samotna. Ma w bliskim 
sąsiedztwie nowego kumpla, który 
wprowadził się tuż obok”. Nie wiem, 
w jakim sąsiedztwie wychował się 
Jon Jenkins – musiało to być miej
sce rzadko zaludnione – jako że Ke
pler452b znajduje się w odległości 
1400 lat świetlnych od Ziemi. KepB 

(każdy kumpel z sąsiedztwa musi 
mieć jakąś ksywkę) jest pod wie
loma względami podobny do Zie
mi. Orbituje wokół gwiazdy bardzo 
podobnej do naszego Słońca i obie
ga ją w ciągu 385 dni. Jest 1,6 razy 
większy od Ziemi i posiada silniej
szą grawitację, ale skład atmosfery 
jest prawie identyczny. Wydaje się, 
że to najpodobniejsza do Ziemi pla
neta, jaką dotąd udało się odkryć 
naukowcom.

Bliźniaczy twardziele: 
Bruce Willis i generał 
Douglas MacArthur

Niewiele spraw budzi w interne
cie takie emocje, jak wyszukiwanie 
podobieństw między ważnymi po
staciami historycznymi a  współ
czesnymi celebrytami. Czy Vincent 
van Gogh marszczy brwi jak Chuck 
Norris? Czy Shia LaBeouf spogląda 
na nas z ekranu tak samo jak młody 
Albert Einstein ze starej fotografii? 
Uwielbiamy znajdować sobowtó
rów wśród postaci popkultury. Po
wiedzmy jednak otwarcie: prawdzi
we klejnoty wśród bliźniaczych par 
to takie, gdzie zgadza się nie tylko 
podobieństwo zewnętrzne, lecz tak
że temperament i zakres działania. 
Moja ulubiona para, postać histo
ryczna – współczesny celebryta to 
Bruce Willis i generał Douglas Mac
Arthur, dwaj gwiazdorzy, z których 
jeden dominuje na srebrnym ekra
nie, a drugi robił to na polu walki. 
Porównaj sam: MacArthur zyskał 
sławę podczas drugiej wojny świa
towej jako generał, który przyczy
nił się do zwycięstwa nad Niemca
mi, wiążąc siły Japończyków (był 
dowódcą wojsk amerykańskich na 
południowozachodnim Pacyfiku). 
Bruce Willis zdobył popularność ro
lą Johna McClane’a w filmie „Szkla

na pułapka”, gdzie pokonuje diabo
licznego Niemca (Hansa Grubera) 
i opanowuje japońskie terytorium 
(Nakatomi Plaza w Los Angeles). 
McClane i MacArthur to po prostu 
jednojajowe bliźniaki z różnych ma
tek. Zgadza się?

Bliźniacze boginie:  
Nefele i Hera

Grecka mitologia podaje, że Zeus 
stworzył sobowtóra jednej ze swo
ich żon, Hery. Zrobił to, aby zasta
wić pułapkę na śmiertelnika króla 
Iksjona, który próbował uwieść He
rę na przyjęciu. Zeus stworzył nimfę 
chmur Nefele, formując obłok na po
dobieństwo swojej żony, a Iksjon po
łknął przynętę razem z haczykiem, 
spławikiem i  wędką. Posiadł Nefe
le, w  wyniku czego narodził się oj
ciec centaurów, zaś Zeus zyskał do
wód, że jego podejrzenia były słusz
ne. Rozgniewał się na Iksjona tak 
bardzo, że na wieczność przykuł go 
do ognistego koła. Żadnej litości, pa
nowie, nic z tych rzeczy. Groźny bóg 
pokazał jednak także drugie – dobro
tliwe – oblicze. Zatrzymał przy sobie 
kopię swej żony, a nawet uczynił ją 
boginią gościnności.

Bliźniacze duchy: ka oraz 
historia Heleny Trojańskiej

Trzymamy się opowieści związa
nych z miłością i pożądaniem. Mito
logia starożytnego Egiptu przeka
zuje nam interesującą wersję histo
rii wojny trojańskiej, gdzie ważną 
rolę odgrywa duch sobowtór, czyli 
ka. Wersja egipska zaczyna się po
dobnie jak grecka: powód do wojny 
dał książę Troi, Parys, który porwał 
żonę spartańskiego króla uważa
ną za najpiękniejszą kobietę świa
ta. Król Sparty ze swoją armią ru
szył na Troję, oblegał ją przez dzie

sięć lat, aż wreszcie po wygranej 
wojnie odebrał piękną Helenę i po
wrócił z  nią do domu. Tutaj poja
wiają się interesujące różnice mię
dzy wersją grecką a egipską. U Gre
ków król i jego żona po zakończeniu 
wojny żyją długo i szczęśliwie. Dla 
Egipcjan kobietą, która wsiadła na 
statek, aby powrócić z  królem do 
Sparty, wcale nie była Helena, tylko 
duch (ka) podsunięty królowi przez 
bogów. Król Sparty przez dziesięć 
lat walczył o sobowtóra!

Sobowtóry zwierzęce: 
shiba inu i lis

Sprawa jest prosta i nie ma po
wodu, żeby ją komplikować. Shiba 
inu to pies, który wygląda jak lis. 
Jest do niego tak podobny, że pe
wien właściciel psa shiba stworzył 
stronę internetową poświęconą 
swojemu psu i zatytułował ją imno
tafox.com. Shiba inu mają silną oso
bowość, duże poczucie własnej war
tości i instynkt myśliwego. Nie tylko 
przypominają lisy, lecz także zacho
wują się podobnie do nich. Dlatego 
zamożni amatorzy zakupów inter
netowych pragnący nabyć szczenia
ki za pośrednictwem sieci powinni 
poważnie przemyśleć sprawę. Jak 
mówi strona dogtime.com: „Musisz 
zrozumieć niezależną naturę shiba 
inu, bo inaczej czeka cię frustracja. 
Shiba inu są bardzo inteligentne, 
ale ich dążenia nie zawsze są zgod
ne z twoimi. Musisz spowodować, 
by pies uznał, że posłuszeństwo 
to jego własny pomysł”. Zabawne 
– kilku z moich żonatych przyjaciół 
tak samo opisuje sytuację w swoich 
związkach.

Bliźniaczy wojownicy: 
Achilles i Yao Ming

Obiecuję, to już ostatnia historia 
z mitologii. Ta para bliźniaków jest 
odległa od siebie w czasie i zdecydo
wanie zbyt interesująca, by wyklu
czyć ją z tego rozdziału. Kiedy zaj
mowałem się mitem Heleny Tro
jańskiej i sprawą ducha sobowtóra, 
z czarnej dziury pamięci wyskoczył 
Achilles, największy wojownik. I jak 
to często robią nieproszeni goście, 
zawładnął moją wyobraźnią i  od
wrócił moją uwagę od zasadnicze
go tematu. Gdybym jednak zago
nił go na powrót do czarnej dziury, 
nie miałbym szansy, by odkryć, że 
jego bliźniakiem jest nie kto inny, 
jak była gwiazda koszykówki, chiń
ski zawodnik Yao Ming. Przyjrzyjmy 
się tej parze bliźniąt. Obaj – Achil
les i Yao Ming – są dziećmi niezwy
kłych rodziców. Ojcem Achillesa 
był król, matką, nieśmiertelna bogi
ni, ich syn był więc półbogiem obda
rzonym nadludzką siłą. Oboje rodzi
ce Yao Minga byli niezwykle wyso
kiego wzrostu i oboje byli gwiazdami 
chińskiej koszykówki. W chwili kie
dy Yao przyszedł na świat, od razu 
było wiadomo, że osiągnie niezwy

Chińczycy uznali, że podróż z Azji do Paryża jest zbyt droga, i wybudowali sobie swój Paryż – Tianduczeng Fot. agoda.com
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kły wzrost (rzeczywiście, dorósł 
do 2 metrów 29 centymetrów). Obaj, 
Achilles i Yao, mieli niezwykłe osią
gnięcia, każdy w swojej dyscyplinie. 
Obaj, Achilles i Yao, przedwcześnie 
zakończyli swoje kariery i obaj z po
wodu urazu stopy. Reinkarnacja? 
Niech każdy sam sobie odpowie.

Bliźniaki gramatyczne: 
homonimy

Słowa „bal” i  „bal” wygląda
ją identycznie, ale ich podobień
stwo jest z  gruntu powierzchow
ne: czym innym jest bal na sto par, 
z muzyką i tańcami, a czym innym 
jest bal drewna pochodzący z sos
nowego lasu. Homonimy wygląda
ją i brzmią tak samo, mają jednak 
różne znaczenie. Są też słowa, któ
re brzmią podobnie, ale różnią się 
pisownią, takie jak „kszyk” (ptak, 
rodzaj bekasa) i „krzyk” – głos, ja
ki wydaje przestraszony bekas. Ta
kie pary nazywamy homofonami. 
Są także wyrazy, które piszemy tak 
samo, ale inaczej wymawiamy, na 
przykład „cis” – roślina i „cis” – na
zwa dźwięku. Tak więc zdanie: „Nie 
chcąc dłużej zamarzać i zamarzać 
się głodem, starcy przeszli rze
kę w  bród, nie zmoczywszy bród 
i zmywszy z nóg brud”, zawiera ho
mofon, homograf i homonim!

Bliźniaki gastronomiczne: 
kurczak i wąż

„To smakuje zupełnie jak kur
czak!”. Bardzo często słyszymy taki 
okrzyk z ust kogoś, kto po raz pierw
szy próbuje jakiegoś egzotycznego 
mięsnego dania. Jest jednak wie
lu ekspertów, którzy zgadzają się, 
że istnieje egzotyczne mięso, które 
rzeczywiście nie różni się smakiem 
od mięsa kurczęcia, nawet jeżeli je
go konsystencja jest trochę inna: to 
mięso węża. Zgodnie z artykułem 
w piśmie „Siatę” z 2012 roku współ
czesne węże są spokrewnione z ku
rami przez grupę zwierząt zwaną 
diapsydami żyjącą trzysta milionów 
lat temu. Autor artykułu stwierdza, 
że „niepodobna odróżnić mięsa wę
ża od mięsa kurczęcia, dopóki nie 
zmieli się go w blenderze – dopie
ro wtedy można zauważyć odmien
ną strukturę”. W  roku 2013 „Huf
fington Post” poświęcił tej sprawie 
materiał sugerujący, że zwierzęta, 
których mięso przypomina sma
kiem kurczaka, mają kilka wspól
nych cech: wykluwają się z  jajek, 
często padają ofiarami drapieżni
ków i mieszkają w podziemnych ja
mach. Zastanawia mnie, dlaczego 
żaden przedsiębiorczy biznesmen 
z branży gastronomicznej nie zbu
dował jeszcze sieci na wzór KFC: 
zamiast Kentucky Fried Chicken 
– Kentucky Fried Snake. To wyglą
da jak niezagospodarowana nisza 
rynkowa. Ja tylko rzucam pomysł...

Matthew Santoro

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

Amiszowie – „Holendrzy 
z Pensylwanii”

Obywają się bez kompute
rów, samochodów i  telewizo
rów. Nie opłacają polis ubez
pieczeniowych. Nie wolno im 
nawet grać na instrumentach 
muzycznych. Żyją w dużej mie
rze tak, jak przed ponad 300 la
ty, gdy osiedlili się w Ameryce. 
Nim zdecydują się na pozosta
nie we wspólnocie, przez pe
wien czas poznają świat, aby 
świadomie podjąć decyzję, czy 
chcą go odrzucić.

Sekta, dziwna grupa etniczna 
czy nieszkodliwi dziwacy? Ame
rykanie często mówią o  nich: 
„prości ludzie”, „Holendrzy 
z  Pensylwanii”, chociaż ami
szowie to głównie potomkowie 
szwajcarskich osadników, któ
rzy z Holendrami nie mają nic 
wspólnego (po prostu przyby
li do Pensylwanii razem z wie
loma emigrantami z Holandii). 
Nazwa „amisz” wywodzi się od 
Jakuba Ammana, szwajcar
skiego anabaptysty. Wedle je
go nauk członkowie zborów nie 
powinni nic zmieniać w swoim 
życiu i  pracy. Amman wyma
gał rygorystycznego przestrze
gania ustalonych zasad i uwa
żał, że jeśli któryś z wiernych 
je złamie, pozostali nie powin
ni utrzymywać z  nim kontak
tów. W takich sytuacjach zaka
zywał nawet jadania i sypiania 
z małżonkiem. Prześladowani 
przez protestantów amiszowie 
wyemigrowali za ocean. Osie
dlili się w  kilku stanach USA 
oraz w  Kanadzie. Największe 
grupy żyją w hrabstwach Hol
mes w stanie Ohio i Lancaster 
w Pensylwanii. Jak się ocenia, 
w USA mieszka 150 tysięcy po
tomków ortodoksyjnych meno
nitów – alzackich rolników, ba
warskich drwali i węglarzy. Ich 
liczba rośnie, ponieważ są to ro
dziny wielodzietne.

Od dzieci wymaga się bez
względnego posłuszeństwa. 

Amisz wcześnie staje się doro
sły – już w wieku 16 lat. Zachę
ca się go wtedy, aby wyszedł ze 
wspólnoty i  doświadczył życia 
w  świecie, życia „angielskie
go” (amiszowie z uporem god
nym lepszej sprawy, nazywa
ją wszystkich Amerykanów... 
Anglikami). Trudno wpraw
dzie ocenić, na ile przyzwala 
się w ten sposób na prawdziwie 
wolny wybór, gdyż po latach dys
cypliny dorastający amisz do
świadczający zupełnie innego 
życia chce spróbować wszyst
kiego –  seksu, narkotyków, al
koholu. Ten okres przebywa
nia poza społecznością nazywa 
się rumspringa (obieganie). 
Po pewnym czasie od młodego 
człowieka oczekuje się decyzji: 
czy chce zostać pełno mocnym 
członkiem wspólnoty, czy też 
decyduje się porzucić ją na za
wsze i stać się zwykłym obywa
telem Ameryki. Co ciekawe, za
ledwie około 10 proc. młodzie
ży opuszcza swą społeczność. 

Każdy powracający przyjmuje 
chrzest i musi żyć we wspólno
cie do końca swych dni.

Amiszowie rygorystycznie 
przestrzegają zasad ustalo
nych przed wielu laty. Dziś mo
gą budzić uśmiech, ale grupa 
religijna, z której się wywodzą, 
już w XVI wieku domagała się 
rozdziału państwa i Kościoła, co 
stanowiło ewenement. Ci dawni 
postępowcy to obecnie najbar
dziej rzucająca się w oczy grupa 
wyznaniowa w Stanach Zjedno
czonych. Nie gromadzą książek, 
czytają jedynie Biblię. W rozmo
wach posługują się niemieckim 
dialektem z Palatynatu. Wierzą, 
że jedynie ciężka praca daje sa
tysfakcję. Ich ubiór jest wzoro
wany na XVIwiecznym stroju 
wiejskim z  południa Niemiec. 
Kobiety noszą ciemnobrązo
we suknie z jaśniejszymi fartu
chami, chusty na plecach oraz 
czepki. Suknie zapinają na ha
czyki. Nie noszą ozdób, nawet 
pierścionków czy obrączek. 
Mężczyźni mogą używać guzi
ków, ale jedynie przy spodniach, 
po obu bokach (spodnie mają 
klapki). Nie wolno im nosić pa
sków, tylko szelki. Niedzielne 
surduty zapinają na mniejsze 
i  większe haczyki. Wszystko, 
co wyszukane, stanowi ich zda
niem objaw pychy. Amiszowie 
podróżują wózkami (białymi, 
żółtymi lub czarnymi, w zależ
ności od grupy) zaprzężonymi 
w konie. W rozmaitych zborach 
obowiązują jednak różne oby
czaje; trudno byłoby znaleźć ta
kie, które łączą wszystkich.

Amiszowie mają specjalny 
status w  Stanach Zjednoczo

nych. Odprowadzają większość, 
podatków, ale nie płacą składek 
na ubezpieczenie społeczne. 
Nie ubezpieczają także swych 
gospodarstw i nie wykupują po
lis na życie. Jeśli przydarzy im 
się nieszczęście, liczą na pomoc 
Kościoła i  współwyznawców. 
Nie podporządkowują się obo
wiązkowi szkolnemu do 16. roku 
życia. Nie biorą również udziału 
w wyborach i nie odbywają służ
by wojskowej. Ich odrzucanie 
świata zewnętrznego nie jest 
jednak całkowite i  nie wynika 
z fanatyzmu. Zdarza się nawet, 
że sprzedają swoje produkty za 
pośrednictwem internetu, ko
rzystając z usług pośredników. 
Podobnie jak każda mniejszość 
manifestująca swoją odrębność 
bywają prześladowani.

Świat wdziera się do ich ży
cia. Na przykład dzieci ami
szów od wczesnego wieku uczą 
się ciężkiej pracy. Nie można 
tego w żaden sposób pogodzić 
z  amerykańskim prawodaw
stwem dotyczącym zatrudnia
nia nieletnich. Należy się spo
dziewać, że wpłynie to znaczą
co na styl życia tej społeczności. 
Nadal jednak członkowie zbo
rów starają się żyć jak wczesne 
wspólnoty chrześcijańskie.

Aleksandra Lang
Jacek Lang

NAJBARDZIEJ NIESAMOWITE 
FAKTY! Zwyczaje, postaci, niezwy-
kłe zjawiska, najdziwniejsze zwie-
rzęta. ALEKSANDRA LANG, JACEK 
LANG, RENATA PONARATT, RADO-
SŁAW RATAJSZCZAK. ŚWIAT. Wy-
dawnictwo PUBLICAT, Poznań.

Amiszowie to obecnie najbardziej rzucająca się w oczy grupa wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych  Fot. www.yuki.la

CIEKAWOSTKI
 z Młodzi amiszowie nie chodzą do szkół publicznych, gdyż zda

niem ich rodziców wiedza na poziomie podstawowym (zdobywa
na do 14. roku życia) jest wystarczająca. Ta zasada koliduje z wie
loma prawami stanowymi, według których dzieci powinny otrzy
mać przynajmniej średnie wykształcenie. W 1972 r. Sąd Najwyższy 
Stanów Zjednoczonych uznał prawo amiszów do limitowania edu
kacji ich dzieci.

 z W 1979 r. wśród amiszów wybuchła epidemia polio, ponieważ nie 
godzili się oni na szczepienia ochronne. Jest to ostatni znaczący 
wypadek epidemii tej choroby w historii USA.

 z Amiszowie z Lancasteru są potomkami około 200 szwajcarskich 
osadników. Zapadają na wiele chorób genetycznych, gdyż nie za
wierają małżeństw poza swoją społecznością.
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Jak wstępowaliśmy do NATO
Jan Nowak-Jeziorański 

miał olbrzymi wpływ na de-
cyzję Stanów Zjednoczonych 
dotyczącą przyjęcia Polski do 
NATO. Oto jak opisuje te nego-
cjacje w swojej książce „Fakty, 
wydarzenia, opinie”.

„Na jesieni 1993 roku ówczes
ny sekretarz stanu Warren 
Christopher dwukrotnie wyraził 
wątpliwość, czy żywotne intere
sy bezpieczeństwa USA wyma
gają angażowania się w obronę 
Europy Środkowej. Inni widzieli 
rozszerzenie NATO jako opcję, 
którą należy trzymać otwartą 
na wszelki wypadek.

Warto pamiętać o tych, któ
rzy przyczynili się do stopnio
wej zmiany tego stanowiska. Na 
pierwszym miejscu wymienię 
Zbigniewa Brzezińskiego, któ
ry od samego początku rzucił 
na szalę swój autorytet i wpływ 
czołowego stratega amerykań
skiego, niebywały dar słowa i si
łę przekonywania. Na drugim 
miejscu stawiam niestrudzo
nego ambasadora Jerzego Koź
mińskiego, który w tych ostat
nich krytycznych latach okazał 
się ambasadorem opatrznoś
ciowym, właściwym człowie
kiem, we właściwej chwili, na 
właściwym miejscu. Zaliczam 
Koźmińskiego do najwybit
niejszych ludzi, jakich wyłoni
ła Trzecia Rzeczpospolita. Na 
uznanie zasługują zabiegi pię
ciu kolejnych ministrów spraw 
zagranicznych i obu prezyden

tów – Wałęsy i Kwaśniewskiego. 
Clinton opowiada o  wrażeniu, 
jakie wywarła na nim rozmowa 
z  Lechem Wałęsą i  Vaclavem 
Havlem w samych początkach, 
w kwietniu 1993 roku, w czasie 
otwarcia Muzeum Holo caustu 
w  Waszyngtonie. Wałęsa był 
tym, który w sierpniu 1993 ro
ku wprowadził sprawę na mię
dzynarodowy porządek dzienny. 
Gdy Kwaśniewski został głową 
państwa, zabiegał o  przyjęcie 
Polski do NATO we wszystkich 
swoich wystąpieniach na forum 
międzynarodowym, czyniąc to 
w sposób umiejętny i skutecz
ny. Przeforsował spełnienie za

sadniczego warunku członko
stwa w NATO, jakim jest pod
porządkowanie sił zbrojnych 
władzy cywilnej.

Po stronie amerykańskiej 
pierwszym politykiem, któ
ry wysunął postulat rozszerze
nia NATO, był senator Richard 
Lugar, a  za nim Hank Brown. 
W Białym Domu Polska ma naj
więcej do zawdzięczenia Dano
wi Friedowi, obecnemu amba
sadorowi USA w  Warszawie. 
Przyszedł do Białego Domu ja
ko skromny urzędnik służby za
granicznej, ale umiał przeko
nać obu swoich szefów: ówcze
snego dyrektora Państwowej 

Rady Bezpieczeństwa Antho
ny’ego Lake’a  i  jego zastęp
cę i  następcę Sandy’ego Ber
gera. W Departamencie Stanu 
głównym zwolennikiem przyję
cia Polski do NATO był podse
kretarz stanu Richard Holbro
oke. Można by tę listę wydłu
żać. Historyczną rolę odegrała 
Polonia Amery kańska. Bez nie
ustannego nacisku polskiego lo
bby, zwłaszcza przed wyborami 
na prezydenta jesienią 1996 ro
ku, bez rezolucji, memoriałów, 
listów i rozmów polskiego lobby 
oraz przedstawicieli innych spo
łeczności etnicznych nie byliby
śmy dziś tak blisko pomyślne

go finiszu. Na szczególne uzna
nie zasługuje przedstawicielka 
Kongresu Polonii w Waszyngto
nie Myra Lenard, jej mąż Kazi
mierz i polonijne media”.

W  innej książce Jana No
wakaJeziorańskiego „Polska, 
wczoraj, dziś i  jutro” może
my przeczytać, jak głosowano 
w Senacie USA:

„Napięcie i niepewność towa
rzyszyły nam do ostatniej chwi
li. Polacy obserwujący z  gale
rii debatę w Senacie w późnych 
godzinach 30 kwietnia [1998 ro
ku – JTW] z niepokojem patrzy
li na to, co się dzieje. Przegry
wająca opozycja zaczęła stoso
wać filibuster, by nie dopuścić 
do głosowania. Polegało to na 
nieustannym wysuwaniu co
raz to nowych poprawek. Każ
de głosowanie zabierało sporo 
czasu. Zdenerwowany senator 
Jesse Helms podszedł wów
czas do senatora Roberta Smi
tha, który kierował opóźniają
cą taktyką. «Jutro o dziesiątej 
rano» – powiedział mu Helms 
– «idę na stół operacyjny. Mam 
siedemdziesiąt pięć lat, ale bę
dę siedział tu murem choćby 
do piątej rano. Przez was bę
dę w złej formie». Poczucie ko
leżeństwa przeważyło i w cią
gu następnych dwudziestu mi
nut odbyło się głosowanie. Trzej 
przeciwnicy – Kay Hutchison, 
Robert Torricelli i Ted Kenne
dy – zmienili zdanie i głosowali 
«za». Byli przedmiotem nacis ku 
swoich polskich wyborców, któ
rzy urządzali im demonstracje 
przed oknami”.

Jan Nowak-Jeziorański

Kolekcjoner
W  pierwszej połowie lat 

trzydziestych ubiegłego wie-
ku Ambasadą RP w Waszyng-
tonie kierował Stanisław Pa-
tek (1866 – 1944), były minister 
spraw zagranicznych. Wspo-
mina go Michał Budny (1907 
– 1995), który pracował w tej 
placówce w latach 1935 – 1939.

„W początkowym okresie po
bytu w  Waszyngtonie nasłu
chałem się opowiadań kole
gów o poprzednim naszym am
basadorze Stanisławie Patku. 
Brzmiały one jak przysłowiowe 
bajki o  żelaznym wilku, a  jed
nak były prawdziwe. Z opowia
dań wynikało, że ten ongiś nie
ustraszony adwokat – obrońca 
Okrzei i szeregu straconych na 
stokach Cytadeli Warszawskiej 
bohaterów niepodległościo
wych z lat niewoli rosyjskiej do
słownie tyranizował cały perso
nel ambasady (...).

Patek jeszcze z poprzedniego 
okresu, kiedy był ambasadorem 
w Moskwie, miał zwyczaj pro
wadzenia notatek w małej, czar

nej książeczce, która nazywała 
się «mierzawka». Notatki te by
wały dodatkowym postrachem 
personelu, który czasem sięgał 
poziomu chorobliwej psychozy.

Pewnej nocy wszyscy urzęd
nicy dyplomatyczni ambasady 
zostali telefonicznie wyrwani 
z pieleszy domowych na nagłą 
konferencję. Gdy wszyscy się 
zjawili, Patek z  otwartą «mie
rzawką» w  ręku oświadczył: 
«Proszę panów, mam tu zapi
sane: Klimpel – Kuba – dlacze
go? Ponieważ, niestety, sam nie 
pamiętam, wezwałem panów 
z prośbą o wyjaśnienie, o co tu 
mogło chodzić».

Innym razem do zawołanych 
na nagłą nocną odprawę Patek 
zwrócił się ze słowami: «Zapro
siłem panów na naradę w bar
dzo ważnej sprawie. Dostałem 
oto właśnie telegram od księdza 
Śledzia z Baltimore, który pro
si umie o audiencję. Musimy się 
naradzić nad tą sprawą». Od tej 
nocy woźni ambasady otrzyma
li dyskretny, lecz kategoryczny 

zakaz doręczania Patkowi ja
kichkolwiek telegramów.

W miarę pogarszania się sta
nu umysłowego, jak również fi
zycznego Patka amerykański 
Departament Stanu przy dys
kretnym pośrednictwie Amba
sady Stanów Zjednoczonych 
w Warszawie uzyskał wreszcie 
wezwanie go do kraju na „kon
sultację”. Amerykanie obawia

li się głównie o  to, aby Patek 
nie umarł przypadkiem w Wa
szyngtonie, bowiem w  takim 
wypadku musieliby, zgodnie 
z uświęconymi tradycją obycza
jami, odesłać trumnę na własny 
koszt i z pełnymi honorami na 
okręcie wojennym do Gdyni. Na 
szczęście tak się nie stało. Sę
dziwy i schorowany, a tali bar
dzo zasłużony ambasador Pa

tek zdołał odbyć całą podróż 
statkiem i koleją do Warszawy 
o własnych siłach pod troskliwą 
i baczną eskortą zapobiegliwe
go kierownika kancelarii Stefa
na Poradzewskiego.

Po powrocie do Polski żył 
jeszcze lat kilka, a nawet jako 
senator zabierał parokrotnie 
głos w debatach parlamentar
nych. Niedługo po moim przyby
ciu do Waszyngtonu przyjechał 
z  Warszawy, jako pełnomoc
nik Patka, mecenas Berenson. 
W jego obecności otworzyliśmy 
protokolarnie kasę ogniotrwa
łą, ukrytą w ścianie sypialni am
basadora. Ku naszemu zdumie
niu znaleźliśmy w kasecie całą 
kolekcję damskich torebek du
żych rozmiarów, w  nich znaj
dowały się mniejsze torebki, 
a w tych jeszcze mniejsze, aż do 
maleńkich portmonetek różne
go rodzaju. Wtedy dopiero przy
pomniał sobie Poradzewski, że 
Patek często jeździł autem po 
mieście i  albo sam kupował, 
albo kazał kupować szoferowi 
przeróżne damskie torebki. Ta
jemnicę tej kolekcji zabrał ze 
sobą do grobu”.

Michał Budny

Kwatera główna NATO w Brukseli  Fot. tin247.com

Stanisław Patek (w środku) w okresie międzywojennym był ministrem spraw za-
granicznych, a następnie ambasadorem RP w Waszyngtonie

Fot. Wikimedia Commons
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Wytęż wzrok...

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki
 Fot. J.A. Workman.  Wikimedia Commons

Łamigłówka  
Przepoławianie kwadratu

Duży kwadrat podzielono na 
szesnaście mniejszych. Poniż-
sze rysunki pokazują dwa sposo-
by jego podziału na dwie identycz-
ne części.

Można to zrobić na jeszcze 
cztery inne sposoby. Czy potra-
fisz je wskazać?

DLA JASNOŚCI: CIĘCIA na-
leży wykonać tylko po wewnętrz-

nych liniach i dwie części kwa-
dratu muszą być identyczne, to 
znaczy, że jeśli nałożymy jedną 
część na drugą, to będą idealnie 
do siebie pasowały. Nie można 
odwracać jednej części, aby do-
pasować ją do drugiej, bo wte-
dy części nie uznajemy za iden-
tyczne.

Rozwiązanie łamigłówki 
z nr. 4/20 

Lekko zarobił, lekko stracił. Lekko przyszło, lekko  
poszło.
Wie gewonnen, so zerronnen.

* * *
Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, 
aż się zepsujesz.
Gesundheit schätzt man erst, wenn man krank wird.

* * *
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Eintracht ernährt, Zwietracht verzehrt.

* * *
Ziarnko do ziarnka, zrobi się miarka. Kropla do kropli 
– będzie wiadro.
Viel Körner machen einen Haufen.

* * *
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Kein Unglück so gross, es trägt ein Glück im Schoss.

* * *
Siła złego – dwóch na jednego. Dwóm i Herkules nie 
poradzi.
Roland auch, der kühne Mann, nahm es mit zweien 
an.

* * *
Na złodzieju czapka gore.
Der Schuldige verrät sich selbst.

* * *
Okazja czyni złodzieja.
Gelegenheit macht Diebe.

* * *
Nie wszystko złoto, co się świeci.
Es nicht alles Gold, was glänzt.

* * *
Zwyczaj (przyzwyczajenie) jest drugą naturą.
Gewohnheit wird zur zweiten Natur.

* * *
Kuj żelazo póki gorące,
Man muss das Eisen schmieden, solange es heiss ist.

* * *
Żmija wyhodowana na piersi.
Eine Schlange am Busen nähren.

* * *
Jakie życie, taka śmierć.
Wie gelebt, so gestorben.

***
Sypnąć piaskiem w oczy.
Sand in die Augen streuen.

***
Ostatniego psy gryzą.
Den Letzten beissen die Hunde.

***
Nie kładź palca między drzwi, bo ci go przytną.
Zwischen Tür und Wand lege niemand seine Hand.

***
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
Herrengunst währt nich lange.

***
Papier jest cierpliwy.
Papier ist geduldig.

***
Kto się na gorącym sparzy, na zimne dmucha.
Gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser.

***
Rzucać perły przed wieprze.
Perlen vor der Schweine werfen.

***
Pieniądz nie śmierdzi.
Gold stinkt nicht.

***
Tu jest pies pogrzebany.
Da liegt der Hund begraben!

***
Jaka praca, taka płaca.
Wie die Bezahlung, so die Arbeit.

***
Chcesz pokoju, gotuj się do wojny.
Wer Frieden haben will, muss zum Kriege rüsten.

***
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
Wie man sicht bettet, so liegt man.

***
Potrzeba jest matką wynalazków
Not ist die Mutter der Erfindungen.

***
Nie wspominaj o stryczku w domu powieszonego.
Im Hause der Gehängten soll man nicht vom Strick 
sprechen.

***
Lepiej późno niż nigdy.
Besser spät als nie.

Przysłowia mądrością narodów
Część VI

(cdn.)
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Myśli wielkich są różne i zawsze wielkie. Myśli głupków są identyczne 
i zawsze głupie.

Wszyscy mają słabości, ale tylko silni umieją sobie z nimi radzić.

Człowiek zaczyna drugie życie gdy zauważa, że ma jedno.

Droga jest celem tylko wtedy, gdy się go nie osiąga.

Niektórym do życia potrzebne jest śmiertlene ryzyko.

Dobra wiadomość: komputery zrobią, co im każemy. 
Zła wiadomość: komputery zrobią, co im każemy.

Niesamowite – widzieć tylu ludzi i nikogo nie zauważyć.

Co dziœ porabiaj¹ s³ynni polscy gang-
sterzy? Jedni prowadz¹ restauracje,
jak Janusz P. ps. Parasol, dawny boss
Pruszkowa. Inni klepi¹ biedê. Ja-
nusz T. ps. Krakowiak pracuje za 3
tys. z³ jako ochroniarz w du¿ej sieci
supermarketów na Œl¹sku. Jeszcze
inni próbuj¹ wejœæ na dobr¹ drogê,
ale napotykaj¹ problemy. Najwiêcej
do powiedzenia o obecnym ¿yciu
dawnych gangsterów maj¹ oczywi-
œcie œledczy, wci¹¿ depcz¹cy im po
piêtach. Z jednym z nich rozmawia³
reporter S¯.

Andrzej B. ps. S³owik nale¿a³ do „za-
rz¹du” mafii Pruszkowskiej. Swoj¹
przestêpcz¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ jesz-
cze w PRL. Za kradzie¿ i rozbicie malu-
cha trafi³ do schroniska dla m³odzie¿y o
zaostrzonym rygorze. Kolejne napady i
kradzie¿e kosztowa³y go w sumie kilka
kolejnych lat spêdzonych w wiêzie-
niach. Podczas pobytu w zak³adzie kar-
nym w Czarnem nauczy³ siê zawodu
fryzjera i za dobre sprawowanie móg³
wczeœniej wyjœæ na wolnoœæ. D³ugo jed-
nak nie wytrzyma³. Za seriê w³amañ
dosta³ 4 lata. Tym razem trafi³ do jednej
celi ze Zbigniewem R. ps. Bolo. To on
po wyjœciu wprowadzi³ S³owika do œwia-
ta gangsterów ze „œwiecznika”, gdzie
móg³ bli¿ej przyjrzeæ siê, na czym pole-
ga robienie wielkich interesów. 

– Wówczas trzon Pruszkowa stanowi-
li oprócz Parasola tak¿e Leszek D. ps.
Wañka, jego brat Miros³aw ps. Malizna,
Zbigniew B. ps. Kajtek oraz Krzysztof
Ryszard P. ps. Krzyœ. S³owik siê im
przyda³. Poznali siê na nim od pierw-
szego wejrzenia. Jaros³aw Soko³owski
ps. Masa, najbardziej wp³ywowy polski
gangster zwi¹zany z Pruszkowem, na-
pisa³ w jednej ze swych ksi¹¿ek, ¿e „dla
S³owika zabiæ, to jak splun¹æ” – podkre-
œla œledczy.

S³owikowi dobrze wspó³pracowa³o
siê z nowymi kolegami. Robili interesy
na handlu spirytusem, napadach na
kluby nocne i dyskoteki oraz œci¹ganiu
haraczy od ich w³aœcicieli. Zapuœcili
macki niemal w ca³ej Polsce. W póŸniej-
szym okresie weszli w handel narkoty-
kami i biznes zwi¹zany z automatami
do gry. Po rozbiciu gangu w 2000 r. S³o-
wikowi uda³o siê czmychn¹æ do Hiszpa-
nii. Jego kryjówkê wypatrzyli w koñcu
funkcjonariusze Interpolu i gangster
znów musia³ wracaæ za kraty.

Najwiêkszy rozg³os przynios³a S³owi-
kowi sprawa u³askawienia przez prezy-
denta Lecha Wa³êsê. Skazany na szeœæ
lat wiêzienia za kradzie¿e i rozboje nie
powróci³ z przepustki wiêziennej. Ukry-
waj¹c siê wyst¹pi³ za poœrednictwem
swego obroñcy z wnioskiem do Kance-
larii Prezydenta. By³ wtedy 1993 r. 

„Zaproponowano mi skorzystanie z
prawa aktu ³aski ówczesnego prezy-
denta. I ja z tej propozycji skorzysta-
³em, œciœlej mówi¹c po prostu siê wyku-
pi³em. Zap³aci³em ¿¹dane pieni¹dze i
otrzyma³em odpowiedni dokument“ –
Andrzej B. ps. S³owik przyzna³ potem w
ksi¹¿ce „Skar¿y³em siê grobowi”.

£apówka wrêczona prezydenckim
urzêdnikom mia³a siêgn¹æ 150 tys. z³, a
Wa³êsa broni³ siê potem, ¿e ktoœ po pro-
stu podsun¹³ mu akt ³aski do podpisa-
nia. S³owik wyœmia³ to t³umaczenie i ru-
szy³ dalej na drogê przestêpstwa. W

2005 r. us³ysza³ zarzuty w sprawie za-
bójstwa komendanta g³ównego policji
Marka Papa³y. Na ³awie oskar¿onych
przed s¹dem warszawskim zasiad³ w
towarzystwie Marka Boguckiego z
Bielska-Bia³ej. By³o to pok³osie zeznañ
Artura Zirajewskiego, nieformalnego
cz³onka „klubu p³atnych zabójców” na
Wybrze¿u, który najprawdopodobniej w
rewan¿u za obiecany przez prokuratu-
rê ni¿szy wyrok zezna³, ¿e zabójstwo
szefa polskich policjantów uknuli
wspólnie Andrzej B. i Marek Bogucki.
Mieli dzia³aæ na polecenie Edwarda
Mazura, amerykañskiego biznesmena
polskiego pochodzenia. Proces, wobec
s³abiutkich dowodów prokuratury,
skoñczy³ siê uniewinnieniem obydwu
gangsterów Niespe³na rok wczeœniej
Andrzej B. zosta³ uniewinniony ze
wszystkich zarzutów w sprawie udzia³u
w mafii pruszkowskiej.

– Mój klient wraca do normalnego ¿y-
cia, chce odbudowaæ zwi¹zki z rodzin¹
– deklarowa³ obroñca S³owika.

By³y gangster najpierw zagra³ w tele-
dysku, nastêpnie wzi¹³ siê z udzielanie
wywiadów. Wspomniana ksi¹¿ka „Skar-
¿y³em siê grobowi”, wycofana zreszt¹
ze sprzeda¿y z powodu kontrowersyj-
nych informacji na temat wielu polity-
ków, przynios³a mu kilkadziesi¹t tysiê-
cy z³otych z tytu³u praw autorskich. Ale
czy takie pieni¹dze mog¹ satysfakcjo-
nowaæ by³ego rekina gangsterskiego
pó³œwiatka?

– Jasne, ¿e nie. Tylko czekaliœmy, kie-
dy S³owik znów coœ nawywija. No i do-
czekaliœmy siê – opowiada dalej œled-
czy.

S³owik, Leszek D. ps. Wañka oraz Ja-
nusz P. ps. Parasol pomimo siwych czu-
pryn znów zagrali w jednej dru¿ynie.
Do pomocy wziêli m³odzie¿: Adama K.
ps. „m³ody Wañka” oraz Filipa B. Sta³o
siê to zaraz po tym, jak dostali cynk, ¿e
rosyjscy mafiozi szykuj¹ w Warszawie
przy £uckiej prze³adunek narkotyków.

– Zaczaili siê i w pewnym momencie
dojrzeli, jak na £uck¹ wje¿d¿a landrover.
Pewni, ¿e na miejsce akcji przyjechali
Rosjanie, ruszyli im na spotkanie. Grubo
siê jednak mylili, bo to podjecha³ ojciec z
dwoma synami na umówione spotkanie
ze znajomymi. Zwykli ludzie. Pierwszy
na zwiady ruszy³ Wañka. Rozejrza³ siê po
samochodzie, otworzy³ jego drzwi i zapy-
ta³: „szto tu die³ate? Nu dawaj, wycha-
dit!” Wtedy odepchn¹³ go jeden z synów
kierowcy. Wañka wpad³ w sza³ i zacz¹³ go
szarpaæ. Do awantury przy³¹czy³ siê oj-
ciec wraz z drugim synem, a Wañce na
pomoc pospieszyli kompani. Wywi¹za³a
siê bitwa niczym z westernu. Oczywiœcie
górê wziêli zaprawieni w bójkach mafio-
zi. Szybko jednak zorientowali siê, ¿e
skok, który zorganizowali, raczej im nie
wyszed³. Rosjanie te¿ zjawili siê na £uc-
kiej. Tyle, ¿e spóŸnieni o godzinê. Celo-
wo? Kto ich tam wie. Nie zmienia to fak-
tu, ¿e starzy gangsterzy ze S³owikiem na
czele zamiast siê ob³owiæ, ponownie tra-
fili do pud³a. I po co im to by³o? – œmieje
siê œledczy.

Przy okazji wysz³y na jaw inne
sprawki dawnych bossów Pruszkowa,
w tym oszustwa na podatku VAT. Jesie-
ni¹ 2019 r. s¹d zgodzi³ siê na zwolnienie
Andrzeja B. za porêczeniem w wysoko-
œci 400 tys. z³. Do dziœ tej sumy nie
wp³aci³. TK

Gangsterzy ze œwiecznika
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21 wiek extra

Detektyw Extra

Detektyw Specjalny

Hodowca i je dziec

Karta

Pieczenie jest proste

Przekrój

wiat u la

Yoga & Ayurveda

21 wiek

Bli ej Ciebie

Cztery k ty

Enigma klucz do tajemnic

Extasy

Focus Historia

Focus poleca Coaching

Gotuj krok po kroku

Historie niesamowite

Historie o duchach

Karp max

Krz. z króliczkiem 205 Jolek

Kubu i przyjaciele

Kuchnia

Lotnictwo

Militaria

Mi ujcie si

Morze, statki i okr ty

Netfilm

Newsweek historia

Nexus

Nostalgia

Pies rasowy

Rob tki r czne

Samo zdrowie

SAT kurier

Sekrety i nami tno ci

Sól i Pieprz

Super Model

Swetry

wiat wiedzy historia

wiat wiedzy wyd. specj.

Szaman

Szyde kiem i na drutach

Szyde kowanie

Technika Wojskowa - Historia

U miech Anio a - Dobry tydzie

Wszystko o zdrowiu bez leków

ycie i nadzieja

100 rad przepisy i diety

Auto moto

Auto motor i sport

Avanti

Babcine recepty

Barwy ycia

Bravo sport

Burda

Ca a Ty

CD Action DVD

Charaktery

Chwila na relaks

Ciasta domowe

Cienie i blaski

Claudia

Co przyniesie los

Cuda i objawienia

Czas na relaks

Czwarty wymiar

Dbam o zdrowie

Detektyw

Diabetyk

Do rzeczy historia

Dobre rady

Dobre wn trze

Dzia kowiec

Egzorcysta

Elle

Emocje i wzruszenia
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F 1 Racing

Focus

Forbes

Glamour

Harlequin gor cy romans

Harlequin gor cy romans DUO

Harlequin medical

Historia bez cenzury

Historie kryminalne

Historie z dreszczykiem -

Jazz Forum

Kaczor Donald

Kalejdoskop losów

KiF sport

Kino

Kobieta i ycie

Komputer wiat

Konie i rumaki

Kontakt matrymonialny

Krz. 100 Jolek od A do Z

Krz. 100 Krzy ówek A-Z krzy . z koron

Krz. 100 Panoramicznych Technopolu

Krz. 1000 Panoramicznych Technopolu

Krz. 200 Panoramicznych Technopolu

Krz. 300 Panoramicznych Technopolu

Krz. 400 Panoramicznych Technopolu

Krz. 500 Panoramicznych Technopolu

Krz. Chwila na 100 panoram

Krz. Chwila na 200 panoram

Krz. Chwila na 300 panoram

Krz. Chwila na 500 panoram

Krz. Diagram Jolki

Krz. Dla Ciebie

Krz. Rozrywka dla ka dego

Krz. Rozrywka do podró y

Krz. Rozrywka Jolki

Krz. Rozrywka Magazyn

Krz. Rozrywka Rewia

Krz. wiat Krzy wek - Mag.Tel.Kurier

Krz. Szaradzista

Krz. z has em Jolki

Krz. z przymru eniem oka

adny dom

Lekarz ludowy

Logo

Lotnictwo Aviation International

Ludzie i wiara

owiec polski

M jak mieszkanie

Mamo to ja

Men's Health

Metal Hammer

Modelarz

Mój pi kny ogród

Moja historia

Moja kuchnia

Moje gotowanie

Moje mieszkanie

Motocykl

Mówi wieki

Murator

Na cie kach ycia

Nasza Historia

National Geographic PL

National Geographic PL Traveler

Niezale na Gazeta Polska

Nieznany wiat

Nowa Fantastyka

Nowa technika wojskowa

O czym Ci lekarze nie powiedz

Okruchy ycia

Olivia

Optymalni

Pani

PC Format

Podró e

Polski Traker

Poradnik 50+

Poradnik domowy
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Uczucia i tesknoty
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Duda i jego tajemnice 
książka Tomasza Piątka
i Marcina Celińskiego

Oskar¿ano go o niesamo-
dzielnoœæ, nieodpowiedzial-
noœæ, nieprzemyœlane dzia³a-
nia. Wielokrotnie zarzucano
mu niezdolnoœæ do pe³nienia
jakiejkolwiek w³adzy, nie tylko
tej najwy¿szej. Nikt jednak do-
t¹d nie przeœwietli³ Andrzeja
Dudy, jego przesz³oœci, zwi¹z-
ków i powi¹zañ. Ta ksi¹¿ka jest
pierwsza. Jeœli s¹dzisz, ¿e
wiesz wszystko o cz³owieku,
który obj¹³ najbardziej szacow-
ny urz¹d Rzeczypospolitej Pol-
skiej, to siê mylisz.

W tej ksi¹¿ce przeczytasz:
– jak nasz bohater rozpocz¹³

wielk¹ i nieoczekiwan¹ karierê
– co go ³¹czy³o ze zwolenni-

kami prawa do aborcji
– jak stawia³ pierwsze kroki

w bran¿y deweloperskiej i dla-
czego lokatorom zabrak³o wo-
dy

– kto go wprowadzi³ do spó³-
ek skarbu pañstwa

– dziêki komu znalaz³ siê
w Prawie i Sprawiedliwoœci

– kto wymyœli³, ¿e Andrzej
Duda móg³by kandydowaæ na
prezydenta

– kim s¹ wspó³pracownicy
Dudy i jakim wp³ywom ulegaj¹

– kto z jego najbli¿szego oto-
czenia ma powi¹zania z obcym,
ekspansywnym mocarstwem

– na jakie pytania jego kan-
celaria woli nie odpowiadaæ

– kim jest Filip Szary
– kim jest Jolka Rosiek i co j¹

³¹czy z tzw. Ruchad³em Le-
œnym.

Poznaj sprawdzone, udoku-
mentowane, nieznane fakty.
Skorzystaj z okazji, póki mo-
¿esz. Zaopatrz siê w tê ksi¹¿kê,
zanim zniknie z ksiêgarni. Po-
daj j¹ dalej.

Cena: 11,90 euro

polskie 
książki

www.SKLEP.de
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Poradnik uzdrawiacza

Przegl d lotniczy

Przepis na zdrowie

Przepisy czytelnik w

Przy lij przepis

Relaks

Reporter

Retro

Ró aniec

Sam sobie lekarz

Samo ycie

Sekrety serca

Sens

Skrzydlata Polska

ledztwo

wiat kobiety

wiat Motocykli

wiat na d oni

wiat Nauki

wiat Wiedzy

wierszczyk

winka Peppa

Takie jest ycie

Teraz rock

To my kibice

TV Sat

Twój styl

Twoje przepisy

Uczucia i tesknoty

Uroda ycia

Uwa am Rze historia

Uwierz w przeznaczenie

Uzdrawiacz

Vogue

W sieci historii

W dkarski wiat

W dkarstwo 360

Weranda

Weranda country

Wiadomo ci w dkarskie

Wiedza i ycie

Wojsko i technika

Women's Health

WRC magazyn rajdowy

Wró ka magazyn

Wysokie obcasy extra

agle

Zdrowie
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Forum
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My l Polska
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Pani domu

Party
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Aktualne pojedyncze numery gazet mo esz zam wi na:ż ó ć www.sklep.de
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100 Rad

Angora D

Angora PL

Auto wiat

Chwila dla ciebie

Do rzeczy

Dobry Tydzie

Fakty i mity

Gaz. Polska

Go niedzielny

Gwiazdy mówi

Kobra

Kurier TV

Motor

Na ywo

Najwy szy czas

Nasz Dziennik (czw.)

Newsweek

Nie

Niedziela

Pi ka no na

Polityka

Program TV

Przegl d

Rewia

Sieci

wiat i ludzie

Tele tydzie

Teleprogramy

To i Owo

Twoje imperium

Tyg. powszechny

Tyg. solidarno

Tyg. u lowy
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tel. 02174 8964480

Ceny w euro prenumeraty na adresy w Niemczech

(inkl. 7% MwSt.). Bez żadnych dodatkowych kosztów!

Forma płatności:
na rachunek
pobór z konta (Lastschrift ) - proszę wypełnić upoważnienie

�

� einzug

Warunki dostarczania prenumeraty
1.

2.

3. 4.

5.

:
Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia

w wydawnictwie w przeciągu 7 dni. Liczy się data stempla pocztowego. Przy zakłóce
niach na skutek sił wyższych włącznie ze strajkiem obowiązują odnośne aktualne przepisy.

Należność za prenumeratę należy uiścić z góry. Niniejsza umowa przedłuża się
automatycznie o kolejny okres zamówienia (jak zakreślono), o ile abonent nie wypowie
jej pisemnie w terminie 4 tygodni przed upływem okresu prenumeraty. Aktualna cena
prenumeraty może odpowiednio zostać dopasowana, o ile wzrośnie jej cena w
sprzedaży detalicznej na skutek rosnących kosztów druku i dystrybucji (koszty papieru,
druku, wynagrodzenia, transportu i wysyłki). Prenumerata obejmuje wyłącznie
zamówione tytuły prasowe, bez gadżetów reklamowych dołączanych do sprzedaży
w Polsce. Wyjątkiem są tytuły opatrzone dopiskiem “z gadżetem”.

-

6.

Zam wienie prenumeraty prosz przes a na adres:ó ę ł ć
Verlag Hübsch & Matuszczak KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

UPOWAŻNIAM firmę Verlag Hübsch & Matuszczyk KG (identyfikator
DE41ZZZ00000708398, nr upoważnienia będzie na rachunku) do ściągania
należności z mojego konta. Jest mi wiadomo, że w uzasadnionych przypad-
kach mam prawo żądać zwrotu ściągniętej kwoty do 8 tygodni od ściągnięcia.
Nr konta IBAN:

DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Data:Podpis:

Polecamy

Wrota Europy (DVD)

„Wrota Europy” to opowieœæ
o wstrz¹saj¹cym epizodzie wo-
jennym rozgrywaj¹cym siê na
kresach wschodnich na po-
cz¹tku 1918 roku. M³ode, po-
chodz¹ce z wy¿szych sfer sani-
tariuszki opiekuj¹ siê rannymi
w polskim szpitalu wojsko-
wym. Gdy niespodziewanie
trafiaj¹ do bolszewickiej nie-
woli, musz¹ samodzielnie sta-
wiæ czo³o niepewnemu losowi,
mierz¹c siê z brutalnoœci¹
wrogich ¿o³nierzy.

Scenariusz filmu powsta³ na
motywach opowiadania Mel-
chiora Wañkowicza Szpital w
Cichiniczach, stworzonego we-
d³ug pamiêtnika kuzynki auto-
ra – Zofii Wañkowiczówny. Re-
¿yserem i wspó³scenarzyst¹
tego obrazu jest Jerzy Wójcik –
jeden z czo³owych operatorów
filmowych Polski powojennej,
autor zdjêæ m.in. do takich fil-
mów jak: Eroica, Popió³ i dia-
ment, Westerplatte, Matka Jo-
anna od Anio³ów, Faraon czy
Potop.

Re¿yser: Wójcik Jerzy 
Obsada: Bachleda-Curuœ

Alicja, Preis Kinga, Sitek
Agnieszka, Jegorov Andriej,
Wójcik Magda Teresa, Bouko-
³owski Henryk, Groniec Kata-
rzyna, Buzek Agata, Andrze-
jewska Jadwiga, Adamczyk
Piotr, Szwedes Piotr, Rudzka
Ma³gorzata, Guzowska Sonia,
Bonaszewski Mariusz, Kali-
nowski Aleksander, Oleszew-
ska Jolanta 

Czas trwania: 74 min. 
Cena: 9,90 euro

www.SKLEP.de

duży
wybór
filmów
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To i owo

Od tłumacza
Kaczmarek to g³ówny bohater
ksi¹¿ki. A zarazem scholtisowa
odpowiedŸ na pruski stereotyp
mieszkañców wschodniego pogra-
nicza. „Kaczmarek”, jak to doœæ
obrazowo przedstawia prof. Kacz-
marek (nomen omen) w swoich
dwóch rozprawach o Polakach w
niemieckich armiach, to pierwot-

nie synonim nieociosanego, niedo-
uczonego polskojêzycznego ¿o³-
nierza, a przez to i niepewnego,
choæ z tendencj¹ dopasowywania
siê. To ktoœ, kto wymaga jeszcze
pracy wychowawczej.

Kaczmarek u Scholtisa to po-
staæ dok³adnie przeciwna: choæ
marnie i przypadkowo urodzony,
b³yszczy w szkole ponadprzeciêt-
n¹ inteligencj¹, póŸniej ¿yciowym
sprytem i odwag¹, i niezachwian¹
konsekwencj¹ uczciwego postêpo-
wania, poziomem dyplomatyczne-
go zachowania, którego móg³by
mu pozazdroœciæ niejeden szla-
chetnie urodzony, przewielebny
czy na pruskich urzêdach.

„Wschodni wiatr” to nie jest
ksi¹¿ka na jeden wieczór. To kom-
pendium wiedzy historycznej o ge-
nezie i rozwoju europejskiej kata-

strofy na linii dzisiejszego Trójk¹-
ta Weimarskiego. I to w relac-
jach naocznego œwiadka tamtych
czasów rz¹dz¹cej arogancji i py-
chy z jednej strony, a naiwnoœci
i taniego poklasku z drugiej.
No i Kaczmarka, ¿yj¹cego gdzieœ
poœrodku i trochê ponad tym, jak
krzywe zwierciad³o grzechu pier-
worodnego dwóch narodów: wza-
jemnej dla siebie pogardy.

To najbardziej znana w œwiecie
górnoœl¹ska powieœæ, w oryginale
napisana trudnym, niecodzien-
nym jêzykiem z zaskakuj¹cymi
elementami bajkowo-romantycz-
nymi, ale i opisem wielu zabaw-
nych zdarzeñ, nierzadko bulwer-
suj¹cych i nawet brutalnych.

Alois Smolorz
Od maja książka będzie 
dostępna na amazon.de

Kaczmarek, jak powszechnie wiadomo,
nazywali go Prusacy...

O autorze 
August Scholtis urodzi³ siê
7 sierpnia 1901 r. w Bolacicach
na Górnym Œl¹sku/Morawach
jako syn skromnego rolnika-
muzykanta. Pierwotnie praco-
wa³ jako murarz i przez przypa-
dek sta³ siê prywatnym sekre-
tarzem ksiêcia i dyplomaty
Lichnowskygo. Kolejno praco-
wa³ w administracjach dóbr,
bankach i urzêdach, i ostatecz-
nie po paru latach bezrobocia –
jako pisarz i dziennikarz w Ber-
linie. 

Scholtis zmar³ 26 kwietnia
1969 r. w Berlinie. Jego twór-
czoœæ to m. in.: „Nachruf ”
(1927), „Baba und ihre
Kinder” (1934), „Jas, der Flie-

ger” (1935), „Das Eisen-
werk” (1939), „Die Zauberkrüc-
ke“ (1948), „Ein Herr aus Bola-
titz“ (1959).

O tłumaczu
Alois Smolorz – in¿ynier syste-
mów telekomunikacyjnych i
elektroniki wysokopr¹dowej,
mi³oœnik dialektów jêzyków
polskiego i niemieckiego.

In¿ynier operacyjny na Tech-
nicznym Uniwersytecie w Mo-
nachium. Urodzi³ siê w Szopie-
nicach (Katowice), od wcze-
snych lat osiemdziesi¹tych
mieszka na sta³e w Niemczech.
Bra³ udzia³ w przygotowaniach
do t³umaczeñ i uzyska³ GDS
w Goethe-Institut.

By³ czwartek 23 lipca 1987 roku.
Stefan Lorenz, pracuj¹cy jako za-
opatrzeniowiec w du¿ym zak³a-
dzie w Tychach, zosta³ wys³any na
delegacjê do Warszawy, aby zamó-
wiæ kolejn¹ partiê potrzebnych do
produkcji elementów. 

Jednak zamiast do stolicy uda³
siê na... Zachód. Odebra³ od wta-
jemniczonego kolegi dawno ju¿
spakowan¹ walizkê i swoim no-
wym Fiatem 126p pojecha³ do Nie-
miec Zachodnich. Rozczarowany
sytuacj¹ w pracy oraz szar¹ co-
dziennoœci¹ chcia³ rozpocz¹æ
w wieku 43 lat zupe³nie nowe ¿y-
cie. Z natury optymista nie ba³ siê
przeciwnoœci i problemów. 

Nie mêczy³a go jednostajna jaz-
da „maluchem”. Mija³ Gliwice,
Opole, Wroc³aw, w Görlitz mia³ ju¿
1/3 drogi za sob¹. Dalej by³o Dre-
zno, Karl-Marx-Stadt (dziœ Chem-
nitz). RFN zna³ z wyjazdów „na
saksy”. Co roku przyje¿d¿a³ na wi-
nobranie, podbudowaæ skromn¹
pensjê nauczyciela fizyki, a póŸ-
niej zaopatrzeniowca. Na drugi
dzieñ wypoczêty uda³ siê do No-
rymbergi. U znajomego "Bauera"
móg³ tam wynaj¹æ mieszkanie. 

Kolejne dni, miesi¹ce i lata to
by³ czas za³atwiania spraw zwi¹-
zanych z emigracj¹. Czas listów,
które wzbudza³y radoœæ i opty-
mizm, ale tak¿e chwile upokorze-
nia, przez urzêdników i nie tylko.
Optymizm i wieloletnie doœwiad-
czenie nauczycielskie w Polsce
jednak nie pozwala³y siê za³amy-
waæ. Kursy jêzykowe, integracyj-
ne i przyuczaj¹ce do nowego za-
wodu trwa³y kilka lat. W miêdzy-
czasie jakaœ praca na czarno. A do
tego niezliczona iloœæ wys³anych
„Bewerbungów“...

Na pocz¹tku 1994 roku ¿ona Ste-
afna Lorenza przeczyta³a og³osze-
nie, ¿e poszukiwany jest kwalifiko-

wany konserwator zabytkowych
nagrobków na ewangelickim
cmentarzu St. Johannis w Norym-
berdze. Oferowano zamieszkanie
w ma³ym s³u¿bowym zabytkowym
domku na cmentarzu, co szczegól-
nie zainteresowa³o Stefana. Poje-
cha³ na wstêpn¹ rozmowê. Przed-
stawiono mu charakter pracy i po-
wiedziano, ¿e jego ewentualne po-
danie rozpatrywane bêdzie przez 8
pastorów z s¹siednich parafii
ewangelickich. Dowiedzia³ siê
równie¿, ¿e praca konserwatora
zabytkowych nagrobków ³¹czy siê
z czêstym zastêpowaniem admini-
stratora cmentarza. Nie wiedzia³
wtedy jeszcze, ¿e jest jednym
z 78 kandydatów, spoœród których
77 by³o wyznania ewangelickiego...

Selekcja trwa³a od stycznia do
koñca marca, kiedy Stefan Lorenz
wraz z rodzin¹ zosta³ zaproszony
na ostateczn¹ rozmowê. Spotka-

nie zakoñczy³o siê podpisaniem
umowy o pracê. 1 kwietnia, prima
aprilis, by³ pierwszym dniem pra-
cy Stefana. Jaki¿ by³ jego zachwyt,
kiedy w pierwszych tygodniach
poznawa³ swoich "¿ywych" wspó³-
pracowników oraz zmar³ych s¹-
siadów na sta³e ju¿ przebywaj¹-
cych na jego miejscu pracy. Czê-
sto nie byli to zwykli ludzie. 

Od tego czasu pan Stefan na co
dzieñ obcowa³ m.in. z autorem O³-
tarza Mariackiego Witem Stwo-
szem, malarzem Albrechtem
Dürerem, filozofem Ludwigiem
Feuerbachem oraz pierwszym
maszynist¹ na niemieckiej kolei
Williamem Wilsonem. 

Pierwszy spacer po cmentarzu
zrobi³ na nim niesamowite wra¿e-
nie. Mija³ setki kamiennych blo-
ków z piaskowca, które by³y p³yta-
mi nagrobnymi z przepiêknymi
herbami i znakami rodowymi.

I tak minê³o 15 lat ciekawej pra-
cy, podczas której dba³ o nagrobk-
zarówno wielkich tego œwiata, jak i
zwyk³ych piekarzy, stolarzy, praw-
ników i urzêdników. Mieszkanie
w oddalonym od innych zabudo-
wañ zabytkowym domku na
cmentarzu dawa³o mu i ¿onie wie-
le radoœci i swobody. "S¹siadom"
nie przeszkadza³a g³oœna muzyka
czy organizowane kilka razy w ro-
ku do póŸnych godzin nocnych
przyjêcia dla znajomych. ¯aden
"s¹siad" nie puka³ w œciany, ani nie
sk³ada³ skargi. Sami te¿ nie bali
siê tam mieszkaæ, a odg³osy
trzeszcz¹cych leciwych belek
z 1682 r. t³umaczyli zwyk³ymi pra-
wami fizyki.

W 2009 roku osi¹gn¹³ wiek eme-
rytalny i po za³atwieniu formalno-
œci przeszed³ w stan spoczynku.
Od tego czasu rozpoczê³a siê dla
niego nowa przygoda. W 2008 roku

Stefan Lorenz zarejestrowa³ siê
na portalu "Nasza Klasa". Swoim
uczniom pozwala³ odczuæ, ¿e wie-
rzy w ich zdolnoœci i nigdy nie
zniechêca³ ich do samodzielnego
myœlenia, nawet w przypadku fizy-
ki. Wielu jego uczniów zajmowa³o
czo³owe miejsca na olimpiadach
fizycznych, nawet na szczeblu wo-
jewódzkim. By³ lubianym nauczy-
cielem, dlatego odezwa³o siê do
niego wielu jego by³ych uczniów,
z którymi podj¹³ korespondencjê.
Uczniowie byli ciekawi jego emi-
gracyjnych losów. Opowiada³ im
wiêc zarówno wirtualnie, jak i na
kilku spotkaniach klasowych, na
które zosta³ zaproszony. Wielu
uczniów mówi³o: „Panie profeso-
rze, powinien pan ksi¹¿kê napisaæ
o swoich emigracyjnych przygo-
dach“. Czas zawodowego spo-
czynku sprzyja³ temu wzywaniu i
w 2013 r. Lorenz skoñczy³ pisaæ
swoje wspomnienia. Jednak prace
redakcyjne, poszukiwanie wydaw-
cy, zbieranie funduszy oraz liczne
korekty trwa³y kilka lat. W 2019 ro-
ku nak³adem wydawnictwa "Poli-
graf" ukaza³a siê 250 stronicowa
i bogato ilustrowana biografia Ste-
fana Lorenza "Dzwonnik z cmen-
tarza St. Johannis w Norymber-
dze", w której z precyzyjn¹, jak na
fizyka przysta³o, dok³adnoœci¹ opi-
suje swoje przygody, dziel¹c siê
z czytelnikami swoimi doœwiad-
czeniami emigracyjnymi. 

Pisanie nie przychodzi³o mu ³a-
two. W szkole nie by³ or³em
z przedmiotów humanistycznych.
Napisanie ksi¹¿ki bardzo sumie-
nie potraktowa³ jako "zadanie do-
mowe" zadane mu przez jego by-
³ych uczniów. Uwa¿aj¹ oni zreszt¹,
¿e wywi¹za³ siê z niego na ocenê
bardzo dobr¹.

Leonard Paszek

Dzwonnik z cmentarza St. Johannis w Norymberdze

Konserwator zabytków Stefan Lorenz w drugim roku swojej pracy na cmentarzu (1995 r.) zdj. arch. rodzinne
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Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana

- Gielewska & Dzier anowski

Czarni - Pawe Reszka

Czas zabijania - Stephan Lehnstaedt

Deutsche nasz. Reporta e berli skie - Ewa Wanat

Macierewicz i jego tajemnice - T. Pi tek

Pami tka z Warszawy - Malik & P asko tw.opr.

Popkultura w PRLu - M. Kastelnik, tw.opr.

Uzurpator. Podwójne ycie pra ata Jankowskiego

- Aksamit & G uchowski

A.B.C. - Agatha Christie tw.opr.

Arena szczurów - Marek Krajewski tw.opr.

Brzemi - Agatha Christie tw.opr.

Cia o - Iga Horn

Dom Naszej Pani - Anna Klejzerowicz

Du a Polka - J. Chmielewska tw.opr.

Dwana cie prac Herkulesa - Agatha Christie tw.opr.

Dziewczyna o czterech palcach

- Marek Krajewski tw.opr.

D uma w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Ekspedycja Kolitz - Katarzyna Rygiel

Erynie - Marek Krajewski tw.opr.

Festung Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

G os - Arnaldur Indridason

G owa minotaura - Marek Krajewski tw.opr.

Gra w czerwone - Katarzyna Rygiel

Grobowa cisza - Arnaldur Indridason

Gwiazdozbiór cz.1 - Marta Zaborowska

Gwiazdozbiór cz.2 - Marta Zaborowska

Immunitet - Remigiusz Mróz tw.opr.

Jak oddech - Ma gorzata Warda

Jezioro - Arnaldur Indridason

Kamfora - Ma gorzata Latka

Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Kobieta bez twarzy - Anna Fryczkowska

Koniec wiata w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Kr gi - Zbigniew Zborowski tw.opr.

Krokodyl z kraju Karoliny - J. Chmielewska tw.opr.

Królowa niegu - Anna Klejzerowicz

Krótka lekcja zabijania - Carolyn G.Hart

Kurort Amnezja - Anna Fryczkowska

Liczby Charona - Marek Krajewski tw.opr.

Miasto z lodu - Ma gorzata Warda

Milczaca dziewczyna - Tess Gerritsen tw.opr.

Mock - Marek Krajewski tw.opr.

Mock. Ludzkie ZOO - Marek Krajewski tw.opr.

Mock. Pojedynek - Marek Krajewski tw.opr.
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Duda i jego tajemnice

- Tomasz Pi tek, Marcin Celi ski

Gott mit uns! Ostatni o nierze - Marian Kulik

Historia narodu l skiego - Dariusz Jerczy ski

Opowie ci o l skiej historii - Jan Lubos

Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

Cie gejszy - Anna Klejzerowicz
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Morderstwo w Mozopotami - Agatha Christie tw.opr.

Morderstwo w Orient Expressie - Agatha Christie

Mózg Kennedy'ego - Henning Mankell tw.opr.

Na uwi zi - Marta ysek

Na ladowca cz.1 - Erica Spindler

Na ladowca cz.2 - Erica Spindler

Nos Pinokia cz.1 - Leif GW Persson tw.opr.

Nos Pinokia cz.2 - Leif GW Persson tw.opr.

Nosiciel - Tess Gerritsen tw.opr.

Parker Pyne na tropie - Agatha Christie tw.opr.

Pogadanki z duchami - Carolyn G.Hart

Poirot prowadzi ledztwo - Agatha Christie tw.opr.

Pora przyp ywu - Agatha Christie tw.opr.

Prima Aprilis - Carolyn G.Hart

Prokurator - Paulina wist

Prom - Remigiusz Mróz jako Ove Logmansbo

Rajskie ptaki cz.1 - Marta Zaborowska

Rajskie ptaki cz.2 - Marta Zaborowska

Rendez-Vous ze mierci - Agatha Christie tw.opr.

Requiem dla tancerki - Agnieszka Fibich

Rewizja cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Rewizja cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Ró a i cis - Agatha Christie tw.opr.

Rzeki Hadesu - Marek Krajewski tw.opr.

S d ostateczny - Anna Klejzerowicz

Skaza - Zbigniew Zborowski tw.opr.

S odkich snów, Anno - Joanna Opiat-Bojarska

Stan zagro enia cz.1 - Erica Spindler

Stan zagro enia cz.2 - Erica Spindler

Starsza pani wnika - Anna Fryczkowska

Strza y w Stonygates - Agatha Christie tw.opr.

Studio Sex cz.1 - Liza Marklund tw.opr.

Studio Sex cz.2 - Liza Marklund tw.opr.

mier w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

mier w chmurach - Agatha Christie tw.opr.

mier w Dniu Niepodleg o ci - Carolyn G.Hart

wi ci biblii cienia - Ian Rankin

wi to Christie cz.1 - Carolyn G.Hart

wi to Christie cz.2 - Carolyn G.Hart

Traf, traf, misia, bela cz.1 - Dagmara Andryka

Traf, traf, misia, bela cz.2 - Dagmara Andryka

Trzy lepe myszki - Agatha Christie tw.opr.

U pienie - Marta Zaborowska

VIP room - Jens Lapidus

W cieniu fajerwerków - Carolyn G.Hart

W milczeniu cz.1 - Erica Spindler

W milczeniu cz.2 - Erica Spindler

W otch ani mroku - Marek Krajewski tw.opr.

W samotno ci - Agatha Christie tw.opr.

Wczesne sprawy Poirota - Agatha Christie tw.opr.

Widma w miescie Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Wi kszy kawa ek wata - J. Chmielewska tw.opr.

Wielka czwórka - Agatha Christie tw.opr.

Wielki ch ód - Katarzyna Rygiel

W adca liczb - Marek Krajewski tw.opr.
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Wy cig ze mierci cz.1 - Erica Spindler

Wy cig ze mierci cz.2 - Erica Spindler

Wy cigi - J. Chmielewska tw.opr.

Z ukrycia cz.1 - Erica Spindler

Z ukrycia cz.2 - Erica Spindler

Zabi Jane cz.1 - Erica Spindler

Zabi Jane cz.2 - Erica Spindler

Zabójstwo w Mint Julep - Carolyn G.Hart

Zagini cie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Zaginione miasto - Anna Klejzerowicz

Zaufaj mi, Anno - Joanna Opiat-Bojarska

Z ap mnie - Lisa Gardner

Z o czai si wsz dzie - Agatha Christie tw.opr.

Zwierciad o p ka w od amków stos - Agatha Christie
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DVD Czterej pancerni i pies 7DVD / K. Na cki

DVD Dzie wira / Marek Koterski

DVD E=mc2 / Lubaszenko Olaf

DVD Facet (nie)potrzebny od zaraz / W. Migo

DVD Ida / Pawlikowski Pawe

DVD Kochaj! / Pluci ska Marta Laryssa

DVD Konsul / Bork Miros aw

DVD Król ycia / Zieli ski Jerzy

DVD Listy do M3 / Konecki Tomasz

DVD Mi / Bareja Stanis aw

DVD Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 / K. Piwowarski

DVD Nigdy w yciu / Zatorski Ryszard

DVD Obietnica / Kazejak Anna

DVD Obywatel Piszczyk / Kotowski Andrzej

DVD Ono / Szumowska Ma gorzata

DVD Pi sudski / Rosa Micha

DVD Pogoda na jutro / Stuhr Jerzy

DVD Polityka / Patryk Vega
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DVD Wrota Europy / Wójcik Jerzy
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Cie (ksiń gejszy - Anna Klejzerowicz ążka)
Seria Mistrzynie polskich kryminałów.

Spokojne życie znanego gdańskiego dziennikarza - Emila Żądło - zostaje zakłócone: okazuje się,
że ktoś podszywa się pod niego na forach internetowych. Zostawiane komentarze dotyczą
zagadkowych japońskich drzeworytów. Zaintrygowany sprawą Żądło, rozpoczyna prywatne
śledztwo. Choć akcja powieści rozgrywa się w dzisiejszym Gdańsku, czuć w niej powiew
Dalekiego Wschodu. Jaki zwięzek z morderstwami popełnionymi w polskim mieście ma historia
drzeworytów? Dziennikarz, w towarzystwie swojej życiowej partnerki Marty, próbuje rozwiązać
tajemnicę, której korzenie sięgają Japonii początków XX wieku. Odkrywają przy tym piękną,
ale niezwykle burzliwą historię miłosną, której echo wciąż pobrzmiewa, mimo upływu lat...

Arena szczurów - Marek Krajewski (książka)
Seria Czarny kryminał

Rok 1948, nadmorskie Darłowo rządzone przez agentów UB i czerwonoarmistów. Były komisarz
Edward Popielski po ucieczce z Wrocławia ukrywa się w spokojnym miasteczku, udając porządnego
obywatela. Skrywa jednak pewien sekret. Gdy w Darłowie zaczynają ginąć kobiety, Popielski wszczyna
własne, tajne śledztwo. Poszukiwania tajemniczego mordercy zaprowadzą komisarza do miejsca,
w którym nikt nie chciałby się znaleźć - epicentrum zła i cierpienia, z którego nie można uciec, dopóki
nie pokona się własnych demonów.

DVD Bo e Cia o Jan Komasaż ł -
Polski film nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy!

„Boże Ciało” to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu
poprawczego postanawia udawać księdza i pełnić posługę kapłańską w małym miasteczku.
Od początku metody ewangelizacji „fałszywego duchownego” budzą kontrowersje.
A sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w miejscowości pojawia się jego dawny kolega
z poprawczaka. Film Jana Komasy to unikatowy projekt w polskim i europejskim kinie – odważna
produkcja ocierająca się o tematy tabu, dotykająca kwestii społecznych podziałów
oraz skomplikowanej duchowości młodych ludzi.

tel. 02174 8964480
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REKLAMA?
Kontakt:
tel. 02382-766 75 78
fax 02382-766 75 79
werbung@samo-zycie.com

Firma budowlana z Polski poszukuje zlece

.

ń
na budowy domów, dachy na terenie całych
Niemiec. Tel +48608729122, +491603089338

Masa e prywatnie i z kasy chorych

Tel. +49 176 24510841 lub +48 695 883234

ż

Sprz tanie i opieka. Tel. +49 176 24510841ą

3 szt.

(usta-nos) bawe na, 2-warstwowe,
r ne kolory, polskiej produkcji

ł
óż

Maseczki ochronne
3 szt. Maseczki dla dzieci

9,90 €

Zam wienia prosz przesy a na adres:ó ę ł ć
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG

Luisental 2, 51399 Burscheid

Tel. 02174 / 896 44 80 S 5/ 20Ż 20

Kup maseczk - chro siebie i innychę ń
�

�

10 szt.

(usta-nos) bawe na, 2-warstwowe,
r ne kolory, polskiej produkcji

ł
óż

Maseczki ochronne
Maseczki dla dzieci10 szt.

24,90 €

50 szt.

(usta-nos) bawe na, 2-warstwowe,
r ne kolory, polskiej produkcji

ł
óż

Maseczki ochronne
Maseczki dla dzieci50 szt.

75,90 €

5 szt.

(usta-nos) bawe na, 2-warstwowe,
r ne kolory, polskiej produkcji

ł
óż

Maseczki ochronne
Maseczki dla dzieci5 szt.

14,90 €

25 szt.

(usta-nos) bawe na, 2-warstwowe,
r ne kolory, polskiej produkcji

ł
óż

Maseczki ochronne
Maseczki dla dzieci25 szt.

49,90 €
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Sie

to oferta wsparcia socjalnego
dla migrantów pochodzenia polskiego
w Nadrenii Pó

ć struktur socjalnych

łnocnej-Westafalii:
Aachen - Essen - Köln - Wuppertal

„Info-Point”

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

www.adwokat-frankfurt.pl
Tel. 069-67739093

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

Müllerstr. 40, 80469 München
Fon: 089 / 85 63 63 55
Fax: 089 / 85 63 63 56

www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

MATUSCHCZYK 
R E C H T S A N W A L T  

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

• porady prawne w j zyku polskim i niemieckim 
   dla firm i osób prywatnych 
• reprezentacja przed urz dami i s dami  
   w Niemczech i w Polsce 
• wszystkie dziedziny prawa 

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

Fax: 0209 / 318 22 12
Mobil: 0172 / 56 74 289
e-mail:Gmatuszczy@aol.com

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

Bürozeiten: Mo.-Fr. 9-12.30 und 15-18 Uhr

Termine nach tel. Vereinbarung

Bóg w nas

Tel. 09391 504135

gabriele-publishing.com
€ 13.00

bez tajemnic

Baufachkräfte gesucht:

Maurer
Betonbauer
Straßenbauer

�

�

�

Szukamy achowc w budowlanych:f ó

Murarzy
Betoniarzy
Brukarz

�

�

�

Schal-Stahlbeton Hoch & Tief-BAU
Tel.: 0151-22310976
Fax: 02723-687139

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung -

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomi dzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)ę

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego

Max Ziemer
zugleich Fachanwalt für Miet- & WEG-Recht

zugleich Fachanwalt für Strafrecht

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht

Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.20 )19

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

wybór ponad 250 tytułów:www.prenumerata.de

www.hurtownia.de

prasa.de 
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Recepcja@pensjonat-lazur.pl
www.pensjonat-lazur.pl

tel. 48 91
48 603 598102

00 - -
tel. 00 - -

3215374

Pobyty wypoczynkowe, pakiety SPA, zabiegi:

Blisko plaży - około 80 m.

masaże, odnowa biologiczna, fizjoterapia.

W cenie wyżywienie, strefa SPA: jacuzzi, sauna IR,

tężnia solankowa, parking, WiFi.

Pokój 2 os. doba od 280 zł/HP

Apartament doba od 415 zł/HP

Pustkowo - Villa Rosa
Wakacje bez tłumów. Nowo otwarte w 2016 r.
komfortowe pokoje 2, 3, 4-osob. oraz 2 pok. studio/
apartamenty z balkonami,TV, WiFi, gril, rowery,

le monitorowany, pobyt z ma-
y pieskiem + 5 . , przy lesie.
ogród, żaki, parking
ł m 250 m do morza€ .

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

Maj, c i : 7 nocleg od 9

Lipiec, sierpie 140 / anie 5

zerwiec wrzesień ów 0 /os.

ń od /os. śniad

€

€ €

Ustronie Morskie -

Tel. 0048-94-3519508 lub 0048-506-

558336, www.udastina.fajnewczasy.pl

pokoje gościnne z łazien
kami, telewizor, lodówka, sprzęt pla
żowy, parking zamknięty. Czerwiec i wrzesień
TANIEJ!

-
balkon, -

Schütze, was du liebst. 
Mit deiner Spende.

www.schuetze-was-du-liebst.de 

Godziny otwarcia:

pon.-pi 6.30 12.00 i 15.00 20.00 sob 8.00 12.00 i 15.00 20.00ąt. - - . - -

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2

Mini ShopMini Shop

Mąka pszenna

Spirytus

1kg

0,5L

0,69 Euro

12,50 Euro

1,50 Euro(usta-nos) flizelina, 3-warstwowe

Maseczki ochronne

24 rolki, 3-warstwowy 5,50 Euro
24 rolki, 2-warstwowy

2 rolki, 2-warstwowy

4,50 Euro

1,65 Euro

Papier toaletowy

R czniki papieroweę

P yn do dezynfekcjił
0,5L 9,90 Euro

Maseczki ochronne
dla doros ych i dziecił
(usta-nos) bawe na,ł 2,50 Euro

sklep.de

www.prenumerata.de

DEVK Versicherungen . Eisenacher Straße 10 . 10777 Berlin

Bezirksvertreterin
Joanna Szulewska

GESAGT.GETAN.GEHOLFEN.

  ubezpieczenia samochodu
   Przy meldunku pierwszego ubezpieczenia auta w Niemczech 
   otrzymuja Panstwo za kazdy rok posiadania prawa jazdy znizki (max 75./ SF 15). 
   Poczatkujacy zaczynaja u nas od 55 % znizki. 
   Przyklad: rok prawa jazdy 2002= znizka 75% SF 15

. ubezpieczenia na życie,

.  ubezpieczenia prawne,

.  ubezpieczenia zwierząt,

.  ubezpieczenia emerytalne / rentowe,

.  ubezpieczenia zawartości domu lub mieszkania,

.  wszelkie rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC),

.  ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech, 
   kasy chorych;
.  ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,

 

Tel. kom. 0163 190 40 27
Biuro.: 030 810 12 173 

ubezpieczenia-berlin-joanna-szulewska 
joanna.szulewska@vtp.devk.de

 

 

SAT - RUDEK

Sprzeda

P
z umow

adowanie kart NC+
D
M

ż anten satelitarnych
oraz akcesoriów

olska telewizja
ą lub bez umowy

oł
ekodery
oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen
i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Oferujemy:

Telefon:

-

02174-8941155

0173 2106849

ładunki

do 1,5 tony

z Niemiec

do Polski

KURIER

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

www.prasa.de
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