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W skrócie
Polscy sędziowie na łamach „Die Zeit”
Sêdzia Aleksandra Janas razem z Krzysztofem Parchimowiczem ze stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia
i sêdzi¹ Olimpi¹ Barañsk¹-Ma³uszek opowiedzieli na pocz¹tku marca na ³amach niemieckiego tygodnika „Die Zeit”
o tym, jak w³adze próbuj¹ zastraszyæ polskich sêdziów i
prokuratorów. Zdjêcia ca³ej
trójki by³y na ok³adce wydania,
a tytu³ tekstu brzmia³: „Pañstwo wbrew prawu” (Staat gegen Recht).
Teraz prezes S¹du Apelacyjnego w Katowicach szuka kandydata na rzecznika prasowego. Po s¹dzie niesie siê fama,
¿e pe³ni¹ca tê funkcjê sêdzia
Aleksandra Janas jest zbyt niezale¿na, zadaje trudne pytania
i wypowiedzia³a siê dla niemieckiej prasy. Tymczasem
œl¹scy sêdziowie odrzucaj¹
sk³adane im propozycje.
11 grudnia 2019 r sêdzia
Aleksandra Janas i sêdzia Irena Piotrowska zawiesi³y cztery
sprawy, które mia³y do os¹dzenia i poprosi³y S¹d Najwy¿szy,
by odpowiedzia³ na zagadnienie prawne: czy sêdzia powo³any z udzia³em nowej KRS jest
prawid³owo powo³anym sêdzi¹.
Postêpowanie dyscyplinarne
wszczêto wobec jednej i drugiej
sêdzi nastêpnego dnia. Zagro¿ono im siedmioletnim zawieszeniem, wydaleniem z zawodu
i utrat¹ uposa¿enia nale¿nego
sêdziemu w stanie spoczynku.
– Nie wyobra¿am sobie, ¿ebym pod groŸb¹ kary mia³a re-

zygnowaæ z zasady pierwszeñstwa prawa unijnego. Jesteœmy do jej przestrzegania zobowi¹zani jako cz³onkowie
Unii. Nie wyobra¿am sobie, by
mo¿na by³o stosowanie tej zasady uzale¿niaæ od ka¿dorazowej zgody Trybuna³u Konstytucyjnego. Chyba wszyscy jesteœmy w szoku, ¿e mo¿na coœ takiego zaproponowaæ! – powiedzia³a w wywiadzie dla „Polityki” sêdzia Janas.
W tygodniku „Die Zeit” wyst¹pi³ tak¿e sêdzia Igor Tuleya.
– Spodziewam siê, ¿e sytuacja sêdziów w Polsce bêdzie
siê zaostrzaæ. Nastêpne co zrobi¹, to bêd¹ nas zamykaæ. Jeszcze trochê, a sytuacja w Polsce
mo¿e wygl¹daæ tak, jak w Turcji – powiedzia³ niemieckiemu
dziennikowi Tuleya.
Warszawski sêdzia nie szczêdzi gorzkich s³ów rz¹dowi PiS:
– Ka¿da decyzja, która nie
jest po linii politycznej, jest powi¹zana z atakami. Mowa nienawiœci siêga czasem naszych
rodzin. Czasem sêdziowie s¹
zastraszani na ulicy, atakuj¹
nasze domy. Musimy byæ dzielni, musimy walczyæ. Polska jest
czêœci¹ Unii Europejskiej, jest
w Europie, ale system prawny
nie ma tu nic wspólnego z europejskimi standardami. Jest
bardziej jak Rosja, Bia³oruœ czy
inne dyktatury. (...) Nie mo¿e
byæ miejsca w UE dla kraju,
w którym trójpodzia³ w³adzy
jest nadu¿ywany w taki sposób.
To dramat i tragedia, ale wierzê, ¿e zwyciê¿ymy. TK

Kaganiec dla Macieja Stuhra – od własnej żony
– Pan prezes Kaczyñski jest
mocno odrealnionym cz³owiekiem. Graczem, który bêdzie
gra³ w kasynie, dopóki nie przegra ostatniej z³otówki. Jest narkomanem, który nie powstrzyma siê od za¿ycia ostatniej dawki heroiny, nawet je¿eli wie, ¿e
ona go zabije. Taki pêd na w³adzê, nawet w obliczu zagro¿enia
narodu wirusem, granie dalej w
te wszystkie gierki, to coœ niebywa³ego. Bardzo siê dziwiê, ¿e w
jego otoczeniu nikt nie ma odwagi tego powiedzieæ – zareagowa³ Maciej Stuhr w programie
„Goœæ Radia Zet“, komentuj¹c
postawê szefa PiS, który
w ostatnich tygodniach za
wszelk¹ cenê d¹¿y do przeprowadzenia jak najszybciej wyborów prezydenckich w Polsce.
Ka¿da wypowiedŸ Macieja
Stuhra dotycz¹ca polityki i
spraw spo³ecznych jest przyczyn¹ wielu komentarzy. Aktora cytuj¹ gazety, bierze te¿
udzia³ w programach radio-

wych i telewizyjnych. Jego pogl¹dy i krytyka w³adzy wzbudzaj¹ nienawiœæ wœród zwolenników rz¹dów PiS. ¯ona aktora
ma dosyæ hejtu i wyzwisk na
ulicy.
„Nie myœla³am, ¿e kiedykolwiek coœ takiego bêdzie mia³o
miejsce. Nie spodziewa³am siê,
¿e jako szczêœliwa kobieta w
partnerskim zwi¹zku, bêdê
próbowa³a zakazaæ coœ mojemu mê¿owi. Ale przela³o siê.
Zak³adam kaganiec mê¿owi.
Bojê siê o niego i o nas” – napisa³a na swoim blogu.
„Dostajemy dziesi¹tki telefonów w dzieñ i w nocy z pogró¿kami i wyzwiskami. Mówiê o
osobach, które nie tylko zza
szklanego ekranu monitora,
ale twarz¹ w twarz, wobec mê¿a z ¿on¹ i ojca z dzieæmi na
stacji benzynowej rzucaj¹ wyzwiskami. Maciej Stuhr nie odpowie na pytania o wybory prezydenckie” – zakoñczy³a swoj¹
wypowiedŸ B³a¿ejewska. TK

Protesty przeciwko
„dyktaturze higieny”
Tysiące ludzi demonstruje
przeciwko ograniczeniom
związanym z pandemią
koronawirusa. Protesty
wykorzystują ekstremiści.
Od tygodni w wielu niemieckich miastach s¹ demonstracje
przeciwko
ograniczeniom
zwi¹zanym z pandemi¹ koronawirusa. S¹ przeciwko „dyktaturze higieny”. Padaj¹ has³a
o „zamachu”. W wielu przypadkach na protesty przychodzi po
kilka tysiêcy ludzi. Ignoruj¹
przepisy o zachowaniu dystansu i nie u¿ywaj¹ maseczek.
Legalne protesty obywateli
próbuj¹ infiltrowaæ i instrumentalizowaæ prawicowi ekstremiœci – ostrzega niemiecki
kontrwywiad. Protesty przyci¹gaj¹ negacjonistów Holokaustu, Obywateli Rzeszy (Reichsbürger) i nazistów. Podczas demonstracji niektórzy nosz¹ repliki gwiazdy Dawida, porównuj¹c u¿ywanie maszeczek do
noszenia ¿ydowskiej gwiazdy w
narodowym socjalizmie. Relatywizuj¹ w ten sposób Holokaust.
W demonstracjach aktywnie
uczestnicz¹ politycy AfD.
Wœród protestuj¹cych s¹ zwolennicy teorii spiskowych. Najg³oœniejsza i chyba najpopularniejsza z nich ³¹czy Billa Gatesa z koronawirusem i zak³ada,
¿e miliarder stoi za wypuszczeniem wirusa i stworzeniem
pandemii, bo chce siê wzbogaciæ na stworzeniu szczepionki.
Przemawiaæ ma za tym fakt, ¿e
stworzona przez niego i jego
¿onê fundacja jest inwestorem
w firmach medycznych i biotechnologicznych, które szukaj¹ szczepionki chroni¹cej przed
COVID-19.

„Nowa republika”
Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas
ostrzeg³ przed instrumentalizacj¹ protestów przez skrajn¹
prawicê. Wykrzykiwanie bez
maseczki i zachowania dystansu to „mylenie odwagi ze œlepym gniewem i wolnoœci z czystym egoizmem” – powiedzia³.
Horst Seehofer, federalny
minister spraw wewnêtrznych
wyrazi³ zaniepokojenie infiltracj¹ demonstracji. Pojawiaj¹ siê
apele, aby œrodki podjête w
walce z koronawirusem by³y
wykorzystane do „rewolucji”

zdj. Thomas Witzgall / twitter.com/muenchen_bunt

lub ustanowienia „nowej republiki”. – Trzeba to traktowaæ
bardzo powa¿nie – przyzna³ Seehofer. Doda³ jednoczeœnie, ¿e
prawo do demonstracji musi
byæ zagwarantowane równie¿
w czasie pandemii, aby obywatele mogli w demokratyczny
sposób protestowaæ.

AfD i „destrukcyjne
nastroje”
Niemiecki minister zdrowia
Jens Spahn oskar¿y³ Alternatywê dla Niemiec (AfD) o „wywo³ywanie destrukcyjnych nastrojów”. Jeszcze do niedawna
ta populistyczna partia wzywa³a do wprowadzenia coraz
ostrzejszych œrodków przeciwko rozprzestrzenianiu siê wirusa. Teraz zaprzecza niebezpieczeñstwu pandemii.
Na pocz¹tku Niemcy doœwiadczyli „nowego poczucia
solidarnoœci” – powiedzia³
Spahn. Po latach polaryzacji
spo³ecznej, najpierw w kwestii
uchodŸców, póŸniej w kwestii
klimatu, obywatele znowu byli
wspólnot¹, dbaj¹c o siebie nawzajem – zaznaczy³. I doda³, ¿e
wszystkie debaty na temat
œrodków podejmowanych w
zwi¹zku z koronawirusem powinny byæ prowadzone w taki
sposób, aby „jednoczy³y, a nie
dzieli³y”.
Politycy ostrzegaj¹ te¿ przed
lekcewa¿aniem protestów. Premier Saksonii Michael Kretschmer powiedzia³ gazetom
grupy medialnej Funke, ¿e
„traktowanie tych ludzi niepowa¿nie by³oby b³êdem”. Jeœli
nie dopuœci siê ich do g³osu i
nie zmierzy z ich argumenta-

mi, liczba protestuj¹cych wzroœnie” – stwierdzi³.

Teorie spiskowe
Nie tylko w Niemczech po¿ywk¹ demonstracji s¹ teorie
spiskowe. W Wielkiej Brytanii
astrofizyk Piers Corbyn (brat
by³ego lidera labourzystów)
przekonuje o rzekomym zwi¹zku epidemii koronawirusa z
szybk¹ sieci¹ telefonii komórkowej 5G. Uwa¿a, ¿e ludziom
robi siê „pranie mózgu”, a za
„bzdurê” uznaje fakt zmian klimatycznych.
W Szwajcarii wielu demonstrantów jest zwolennikami europejskiego ruchu rebeliantów.
Wœród nich jest tak¿e kardiolog
Thomas Binder, który po apelu
o zbrojn¹ walkê zosta³ nawet
na krótko aresztowany. I on
uwa¿a, ¿e wirus ma zwi¹zek z
sieci¹ 5G. Ostrzega przed „terrorystami”, który kontroluj¹
rz¹dy i chc¹ zmusiæ ludzi do
szczepieñ.
We Francji teorie spiskowe
s¹ tematem przede wszystkim
w internecie. Organizacje walcz¹ce z dyskryminacj¹ z³o¿y³y
pozew, bo liczba nienawistnych
komentarzy na Twitterze wzros³a o 43 proc.
Tak¿e prezydent USA Donald Trump nie ufa ekspertom i
naukowym informacjom. Kiedy
przedstawiciele rz¹du zabieraj¹ g³os, szybko zamazuje siê
granica z fa³szywymi teoriami.
Jak na przyk³ad t¹, ¿e w przypadku wy¿szych temperatur na
dworze wirus zniknie albo, ¿e
Chiny celowo u¿y³y wirusa jako
broni – na co brakuje dowodów. (kad)
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Kto by pomyœla³...
Nieoczekiwane zbliżenie stanowisk

Hejt na górników i Œl¹sk
Marcin jest górnikiem z bytomskiej kopani Bobrek. Doje¿d¿a
z Tarnowskich Gór. Gdy szed³
na poranna majow¹ szychtê,
podesz³o do niego dwóch podlotków. Nie spodziewa³ siê, ¿e
za moment zostanie poczêstowany mocnym kopniakiem w
brzuch. „To za koronawirusa,
brudasie!” – us³ysza³.
Hejt, który wyla³ siê na górników i na ca³y Œl¹sk, po wzroœcie zachorowaæ na COVID-19,
przekroczy³ wszelkie granice.
Win¹ za rozprzestrzenianie siê
z³owrogiego wirusa obarcza siê
górników, którzy chc¹c nie
chc¹c s¹ zmuszeni do pracy zespo³owej. Dosz³o do tego, ¿e
wytykane palcami s¹ ju¿ dziœ
nawet ¿ony i dzieci górników.
„Górnik jest czarny jak murzyn, ka¿de dziecko to wie i ju¿
w przedszkolu rysuje takie obrazki. Jak brudny, to siê nie myje, a skoro siê nie myje – to musi œmierdzieæ. Ca³kowicie logiczny wniosek. Górnicy nawet
czarne mundury maj¹ – na
pewno po to, ¿eby ich za czêsto
nie praæ. Brudasy i œmierdziele
z polskiego Bergamo” – napisa³
pewien internauta.
Wpis zebra³ kilkaset tysiêcy
ods³on. Internauci bili mu brawo i wstawiali wulgarne komentarze pod adresem Œl¹ska
i górników.
W jednym z marketów w Tarnowskich Górach dosz³o do
ostrej wymiany zdañ miêdzy

klientami – doniós³ reporter
miejscowego „Gwarka”. Jeden
z klientów by³ górnikiem. Podszed³ do niego inny klient i kaza³ mu opuœciæ sklep.
Po serii testów wœród górników okaza³o siê, ¿e zara¿eñ jest
grubo ponad tysi¹c, a do tego
jeszcze stwierdzono 650 zachorowañ wœród cz³onków górniczych rodzin. W sumie na Œl¹sku stwierdzono do 19 maja ponad 4,5 tys. zara¿onych koronawirusem. To jedna czwarta sumy zachorowañ z ca³ej Polski.
Górnicy uwa¿aj¹, ¿e to rz¹d
jest wszystkiemu winien, bo nie
powstrzyma³ fali hejtu.
– Nie uwa¿am, ¿e zignorowaliœmy wczeœniej zagro¿enie w
kopalniach – powiedzia³ Waldemar Kraska, wiceminister
zdrowia, stoj¹c na stopniach
Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, dolewaj¹c tylko samym oliwy do ognia. – To tam
w³aœnie
skumulowa³y
siê
wszystkie czynniki u³atwiaj¹ce
rozprzestrzenianie
wirusa.
A ponadto Œl¹sk to taki odnoœnik do W³och. Tutaj ludzie spotykaj¹ siê ze sob¹, lubi¹ mieæ
kontakt.
Zdaniem górniczego zwi¹zkowca, Bogus³awa Ziêtka, rozpêtana przez resztê Polski nagonka na górników i Œl¹sk mo¿e spowodowaæ "trwa³e pêkniêcie" miêdzy Górnym Œl¹skiem
a reszt¹ Polski.
Okazuje siê bowiem, ¿e „najazd” na Œl¹sk, to efekt wzmo-

¿onych testów, którym poddano w³aœnie górników.
– Gdyby podobn¹ liczbê testów wykonano w innych grupach zawodowych, wyniki mog³yby byæ na podobnym poziomie. A tymczasem wiceminister zdrowia pozwala sobie porównywaæ sytuacjê na Œl¹sku
do W³och – oburza siê lider
„Sierpnia 80”.
Górniczym zwi¹zkowcom powoli puszczaj¹ nerwy: „Zajmuj¹ siê wyborami prezydenckimi, kolporta¿em, drukiem,
pierdo³ami. Zrobi¹ wszystko,
by utrzymaæ siê u koryta. Po
trupach do celu, tu w sensie dos³ownym. Po trupach kopalñ i
górnictwa. A mo¿e i górników”.
0Rz¹d siê górników wystraszy³. Premier Morawiecki zdecydowa³ siê wys³aæ na Œl¹sk
swojego zastêpcê Jacka Sasina:
– Moj¹ intencj¹ jest, ¿eby doprowadziæ do takiej sytuacji, ¿e
¿aden górnik nie straci pracy.
Chcia³bym, ¿eby tak ten program zosta³ skonstruowany.
Absolutnie koronawirus nie
jest i nie bêdzie ¿adnym pretekstem, ¿eby podejmowaæ jakieœ nadzwyczajne dzia³ania
d³ugofalowe. Moim g³ównym
za³o¿eniem jest d¹¿enie do tego, ¿eby górnicy nie tracili pracy i ¿ebyœmy zapewnili bezpieczeñstwo energetyczne Polsce. TK (zdj. KAJ)
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Federalna Agencja ds. Sieci
Przesy³owych (Bundesnetzagentur – BNetzA) poinformowa³a, ¿e odpowiedzia³a odmownie na wniosek spó³ki
Nord Stream 2 AG, operatora
gazoci¹gu Nord Stream 2, o
wy³¹czenie tej magistrali spod
unijnej dyrektywy gazowej. To
dobra wiadomoœæ dla polskiego rz¹du, podobnie jak wyrok
Federalnego Trybuna³u Konstytucyjny w sprawie skupowania obligacji pañstwowych
przez Europejski Bank Centralny.
– Z zadowoleniem przyjmujemy decyzjê Niemieckiej
Agencji ds. Regulacji Energetyki ws. Nord Stream 2 – przekaza³ polski minister klimatu
Micha³ Kurtyka. Doda³, ¿e decyzja Federalnej Agencja ds.
Sieci Przesy³owych potwierdza liniê dzia³ania polskiego
rz¹du. – Jest równie¿ dowodem na to, ¿e dotychczasowe
wysi³ki Polski na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego maj¹ sens i przynosz¹ oczekiwane efekty na
arenie miêdzynarodowej –
podkreœli³.
W po³owie marca br. niemiecki regulator Bundesnetzagentur, badaj¹cy wniosek
o wy³¹czenie spod nowej dyrektywy gazowej gazoci¹gu
Nord Stream 2 dopuœci³ udzia³u w tym postêpowaniu
PGNiG i niemieck¹ spó³kê
koncernu PGNiG Supply &
Trading (PST).
Jak podkreœli³o wówczas
PGNiG, spó³ka, podobnie jak
polski rz¹d, niezmiennie
wskazuj¹ na negatywne konsekwencje projektu Nord Stream 2 dla bezpieczeñstwa dostaw i konkurencji na rynku
gazu w Europie ŒrodkowoWschodniej.
Spó³ka Nord Stream 2 postulowa³a, by w przypadku
przebiegaj¹cego przez wody
terytorialne Niemiec odcinka
gazoci¹gu zawieszono obowi¹zywanie czêœci przepisów znowelizowanej w ubieg³ym roku
dyrektywy gazowej Unii Europejskiej. Spó³ka chcia³a przesy³aæ tym gazoci¹giem gaz
z Rosji do Niemiec bez przestrzegania trzech zawartych
w dyrektywie wymogów: udostêpniania gazoci¹gu stronom
trzecim, zapewnienia rozdzia³u w³aœcicielskiego (unbundlingu) ruroci¹gu i przesy³anego nim gazu oraz stosowania transparentnych i rynkowych taryf. Wniosek o udzielenie takiej derogacji Nord Stream 2 AG z³o¿y³a w BNetzA
10 stycznia br.

Odrzucaj¹c ten wniosek
agencja wyjaœni³a, ¿e ubieg³oroczna nowelizacja dyrektywy
dopuœci³a mo¿liwoœæ zawieszania w okreœlonych sytuacjach jej przepisów, ale odnosi siê to wy³¹cznie do gazoci¹gów, które zosta³y zbudowane
przed wejœciem nowelizacji
w ¿ycie, co nast¹pi³o 23 maja
2019 r.
Znowelizowana dyrektywa
zak³ada, ¿e operator gazoci¹gu musi byæ niezale¿ny od dostawcy gazu. Wymóg ten rozci¹gniêto tak¿e na firmy spoza
UE, czyli m.in. na rosyjski
Gazprom i operatora budowanego gazoci¹gu Nord Stream 2
z Rosji po dnie Ba³tyku do Niemiec.
93 proc. tej magistrali jest
ju¿ gotowe, jej ukoñczenie wymaga jeszcze u³o¿enia na dnie
morskim 160 kilometrów
dwóch nitek ruroci¹gu. Z Ba³tyku odp³ynê³y w grudniu specjalistyczne jednostki szwajcarskiej firmy Allseas, które
pracowa³y przy uk³adaniu rur
po dnie morskim. Gazprom zapowiedzia³, ¿e strona rosyjska
samodzielnie dokoñczy budowê.
Nie jest to jedyna dobra informacja dla polskiego rz¹du,
która w ostatnim czasie nap³ynê³a z Niemiec. Federalny Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e
Trybuna³
Sprawiedliwoœci
Unii Europejskiej nie posiada
nieograniczonych uprawnieñ.
Dla premiera Morawieckiego
decyzja niemieckiego Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie skupowania obligacji pañstwowych przez Europejski
Bank Centralny to „jeden
z najwa¿niejszych wyroków
w historii Unii Europejskiej”.
– FTK, podobnie jak polski
Trybuna³ Konstytucyjny, stan¹³ na stanowisku, ¿e TSUE
nie posiada nieograniczonych
uprawnieñ – podkreœli³ Morawiecki.
Stanowisko zajê³a tak¿e Julia Przy³êbska, prezes trybuna³u Konstytucyjnego:
– Niemiecki Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzeczeniu, podobnie jak polski Trybuna³
Konstytucyjny
m.in.
w orzeczeniach
wydanych
w ostatnich dniach, potwierdzi³, ¿e krajowe trybuna³y konstytucyjne s¹ s¹dami ostatniego s³owa.
Kwestionowanie autorytetu
TSUE przez s¹d najwiêkszego
kraju unijnego, mo¿e oœmieliæ
w³adze Polski i Wêgier w ich
sporach z Uni¹ w sprawie
przestrzegania rz¹dów prawa
– uwa¿aj¹ eksperci. TK
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Kino samochodowe w Bonn

zdj. www.bonn-autokino.de

Kina samochodowe wracaj¹ do ³ask
Przed pandemią
wydawało się, że autokina
to przeszłość. Teraz
przeżywają prawdziwy
boom i są czymś więcej
niż kinem.
W Bonn, niedaleko by³ej dzielnicy rz¹dowej rozpoœciera³ siê
niezagospodarowany teren po
zak³adzie przemys³owym. W
szczycie pandemii dwóch pomys³owych
przedstawicieli
bran¿y imprezowej wpad³o na
pomys³ zorganizowania tam kina samochodowego. Do wspó³pracy zaprosili lokalne kino
programowe i dwa teatry. Od
po³owy maja przez siedem dni

w tygodniu na ka¿dy seans mo¿e wjechaæ nawet po 300 samochodów. Widzowie ogl¹daj¹ obraz na gigantycznym ekranie, a
dŸwiêk dochodzi przez radio na
falach UKF na wyznaczonej
czêstotliwoœci.

Nie tylko filmy
Zainteresowanie jest du¿e.
Wjazd dla ka¿dego samochodu
(z maksymalnie dwiema osobami doros³ymi) kosztuje 24 euro.
Wyj¹tkiem s¹ weekendowe seanse rodzinne. Wtedy w samochodzie mo¿e siedzieæ jeszcze
gromadka dzieci. Bilety trzeba
nabyæ wczeœniej w internecie,
przy wjeŸdzie s¹ tylko skano-

wane. Nowoczesna technika
umo¿liwia pokazywanie filmów
na wielkim ekranie nie tylko o
zmierzchu.
Nowe kino na œwie¿ym powietrzu pokazuje nie tylko filmy. W programie ma tak¿e
koncerty i wystêpy kabaretowe. W innych miastach w autokinach odbywaj¹ siê tak¿e nabo¿eñstwa lub œluby. Para m³oda bierze œlub na scenie, a goœcie weselni przygl¹daj¹ siê ceremonii z samochodów.

Jak grzyby
po deszczu
W czasie pandemii koronawirusa kina samochodowe

prze¿ywaj¹ wielki renesans.
Piêtnaœcie lat temu ich by³o ich
w Niemczech jeszcze 40, ale
potem wiêkszoœæ zniknê³a. W
ubieg³ym roku w ca³ych Niemczech istnia³o 18 kin drive-in.
Tylko piêæ z nich pracowa³o
przez ca³y rok.
Teraz ogl¹danie filmów z samochodu znowu zyska³o na
atrakcyjnoœci. W ca³ych Niemczech ruszy³o ju¿ w czasie pandemii oko³o 30 kin. Do³¹czy do
nich kolejnych 50. Ku pocieszeniu wielu bran¿. Z o¿ywienia
ciesz¹ siê nie tylko kina organizuj¹ce pokazy na wolnym powietrzu czy teatry zapewniaj¹ce wystêpy na scenie, ale i ca³a
bran¿a koncertowa.

Ko³obrzeg i Œwinoujœcie bez turystów
Hotelarze i restauratorzy
z Ko³obrzegu i Œwinoujœcia
martwi¹ siê o przysz³oœæ. Dotychczas ¿yli g³ównie z turystów przyje¿d¿aj¹cych z Niemiec. Pandemia skomplikowa³a im plany na tegoroczny sezon. Niektórzy licz¹ siê z koniecznoœci¹ zwiniêcia interesu. Tegoroczne wakacje nad
polskim morzem to wielka niewiadoma.
W majowe weekendy w Ko³obrzegu zwykle trudno by³o
znaleŸæ miejsce w hotelowym
pokoju, wolny stolik w restauracji czy skrawek pla¿y bez parawanu. W tym roku hotele s¹
puste, restauracje serwuj¹ na
wynos, a na pla¿y parawanów
nie ma w ogóle.
„Bez Niemców Ko³obrzeg
nie ¿yje” – mówi¹ mieszkañcy.
Re¿im sanitarny, jakim objêci s¹ wszyscy przekraczaj¹cy

granicê Polski, wiele osób ju¿
skaza³ na utratê pracy – alarmuje portal „Œwinoujœcie”. Na
granicy odby³o siê ju¿ kilka protestów zorganizowanych przez
mieszkañców miasta. Domagano siê niezw³ocznego zniesienie obowi¹zku kwarantanny
dla pracowników i mieszkañców terenów przygranicznych,
umo¿liwienia przekazywania
towarów przez granicê bez jej
przekraczania (przede wszystkim leków), dogl¹dania i doraŸnego opiekowania siê chorymi,
starszymi cz³onkami rodziny,
którzy mieszkaj¹ po drugiej
stronie granicy, mo¿liwoœci korzystania z transgranicznej
opieki medycznej oraz otwarcia dodatkowych przejœæ granicznych dla samochodów osobowych.
Do premiera Morawieckiego
zwrócili siê z tymi samymi wnio-

skami niemieccy deputowani.
Odpowiedzi niestety nie by³o.
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego, by walczyæ z negatywnymi skutkami
pandemii, przygotowa³ specjalny pakiet antykryzysowy.
– Blisko 100 armatorów turystycznych z Pomorza Zachodniego nie mo¿e wykonywaæ pracy, a ka¿dy zatrudnia³
po 2-3 osoby. Za swoje ³ódki
wci¹¿ pac¹ raty kredytów,
ubezpieczenia. Od pocz¹tku
roku s¹ w bardzo trudnej sytu-

acji, a pamiêtajmy, ¿e na rejsach wêdkarskich korzysta³y
równie¿ nadmorskie hotele,
sklepy czy restauracje. W opinii armatorów do tej pory rz¹d
nie przedstawi³ konkretnych
rozwi¹zañ. Apelujemy o podjêcie dialogu z Komisj¹ Europejsk¹ i wykorzystanie mo¿liwoœci jakie daj¹ œrodki unijne –
powiedzia³ marsza³ek województwa
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Walka z koronawirusem
trwa. Fundusz 220 milionów,

Msza samochodowa
Ciesz¹ siê tak¿e wspólnoty
religijne. Pod koniec kwietnia
w Essen przy Grugahalle zebra³o siê oko³o 450 osób w 180
samochodach na ekumenicznym nabo¿eñstwie. Na koniec
zamiast uniesionych w podziêkowaniu r¹k rusza³y siê wycieraczki we wszystkich samochodach. Podobne nabo¿eñstwa
odbywaj¹ siê ju¿ w ca³ych
Niemczech.
Znawcy bran¿y nie maj¹ jednak z³udzeñ, ¿e dobra passa
kin samochodowych to zjawisko ulotne. Mo¿e szybko min¹æ,
kiedy sytuacja epidemiczna siê
unormuje. W wiêkszoœci przypadków zgody, które wydano na
nowe kina drive-in, s¹ czasowo
ograniczone. (kad)

czyli oko³o 130 z³ na osobê uruchomiono ju¿ w ramach regionalnych œrodków unijnych na
walkê z pandemi¹ COVID-19
w samym tylko zachodnipomorskiem, wynika z szacunkowych informacji opublikowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce. Wyliczenia Komisji
Europejskiej wskazuj¹, ¿e Pomorze Zachodnie jest czwartym regionem w kraju, pod
wzglêdem przesuniêæ œrodków w ramach regionalnych
programów
operacyjnych
w celu przeciwdzia³ania skutkom pandemii. TK

www.prenumerata.de
Gazeta prosto do domu
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Aktualnoœci

Po obu stronach Odry i Nysy

Trzaskowski – rezerwowy
napastnik opozycji
Rafa³ Trzaskowski, prezydent
Warszawy, stanie do walki o prezydencki fotel w miejsce Ma³gorzaty Kidawy-B³oñskiej. Zdaniem
opozycji ma szanse wybraæ te
wybory.
– Wiem, ¿e czêœæ z was zaskoczy³a, a nawet rozczarowa³a moja decyzja o starcie w wyborach
na prezydenta. To by³a trudna
decyzja. Oczywiœcie, PiS bêdzie
móg³ wprowadziæ komisarza, ale
tylko na trzy miesi¹ce, a ja zostajê prezydentem Warszawy do
momentu wygrania wyborów
prezydenckich. W trzy miesi¹ce
nie pozwolimy PiS-owi zniszczyæ
Warszawy – oœwiadczy³ Trzaskowski w krótkim wyst¹pieniu
skierowanym do mieszkañców
stolicy Polski.
– Raz jeszcze dziêkujê za to, ¿e
pani marsza³ek Ma³gorzata Kidawa-B³oñska jako jedyna by³a t¹
kandydatk¹, która od samego pocz¹tku pokaza³a, ¿e wartoœci s¹
wa¿niejsze ni¿ bie¿¹cy interes
polityczny. Koalicja Obywatelska,
Platforma Obywatelska stanê³y
przed decyzj¹ o nominowaniu
kandydata na urz¹d prezydenta
Rzeczpospolitej. Mi³o mi w tym
miejscu poinformowaæ, ¿e jedno-

myœln¹ rekomendacj¹ zarz¹du
krajowego PO, przedstawion¹
naszym koalicjantom, jest rekomendacja dla pana prezydenta
Warszawy Rafa³a Trzaskowskiego – powiedzia³ Borys Budka.
Kidawa-B³oñska zrezygnowa³a
z udzia³u wyborach po bardzo
mocnym spadku jej notowañ
z pocz¹tkiem maja.
– Wiem, ¿e ponoszê odpowiedzialnoœæ za to, co siê wydarzy³o,
bo spadki sonda¿owe spowodowane by³y tym, ¿e Polacy nie wiedzieli, czy biorê udzia³ w tych wyborach, czy nie. Ale dla mnie najwa¿niejsze by³o ich zdrowie, bezpieczeñstwo i to, ¿eby Polska ci¹gle by³a krajem demokratycznym, krajem w sercu Europy,
krajem europejskim – podkreœla³a.
Mówi siê, ¿e do rezygnacji
z kampanii namówi³ j¹ m¹¿, znany re¿yser Jan Kidawa-B³oñski.
Jeszcze pó³ roku temu t³umaczy³
na ³amach Super Ekspressu:
„Nie bêdê zamyka³ sobie drogi do
robienia filmów. M¹¿ Angeli Merkel, która pe³ni tê jak¿e zaszczytn¹ funkcjê, nadal pracuje jako
naukowiec. Nauka i sztuka to pasja, to jest coœ innego ni¿ praca

na etacie. Nie s¹dzê, ¿eby ktoœ mi
na si³ê tê pasjê odebra³”.
Politolog Marek Migalski jest
zdania, ¿e start Trzaskowskiego
prze³o¿y siê na poparcie dla innych kandydatów. Strac¹ Ho³ownia i Biedroñ. Ho³ownia odda
czêœæ elektoratu, któr¹ odbi³ KO,
a Biedroñ, bo ideowo i wizerunkowo najbardziej przypomina
Trzaskowskiego.
Wa¿ne jest to, ¿e kampania wyborcza w Polsce rzeczywiœcie
staruje od nowa, i ¿e wybory organizuje Pañstwowa Komicja
Wyborcza, a nie partyjni kolesie
Jaros³awa Kaczyñskiego.
– To, co dziœ dzieje siê z wyborami, to naprawdê kompromitacja – potwierdza w rozmowie
z Onetem sêdzia TK w stanie
spoczynku i by³y szef PKW Wojciech Hermeliñski. – Je¿eli psuje
siê Trybuna³ Konstytucyjny, S¹d
Najwy¿szy, Krajow¹ Radê S¹downictwa i Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹, to trudno siê dziwiæ,
¿e efekt jest, jaki jest. Naruszanie
wszelkich mo¿liwych przepisów,
na czele z Konstytucj¹, doprowadzi³o do sytuacji, jak¹ teraz mamy – ocenia Hermeliñski. TK

W Niemczech dro¿eje ¿ywnoœæ
Choć inflacja jest mniejsza
niż oczekiwano, dają się we
znaki ceny produktów
spożywczych. Powoli rosną
znowu ceny paliwa.
W maju podro¿a³o mleko i przetwory mleczne. ALDI, jedna z najwiêkszych niemieckich sieci dyskontowych podwy¿szy³a cenê najtañszego mleka o 6 eurocentów za
litr. Mleko z zawartoœci¹ t³uszczu
1,5 proc. kosztuje teraz 71 eurocentów, a mleko t³uste o osiem eurocentów wiêcej. Oznacza to
wzrost cen o 8-9 proc. Odpowiednio wzros³y te¿ ceny serów bia³ych
i innych przetworów, takich jak
œmietana czy mleko skondensowane.
Powodem podwy¿ki s¹ nowe
umowy z producentami mleka,
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które zwyczajowo wchodz¹ w ¿ycie 1 maja. Dla Niemieckiego
Zwi¹zku Producentów Mleka majowa podwy¿ka cen to sukces i
efekt protestów rolników w ostatnich miesi¹cach. Z drugiej strony
tanieje maslo, co ze wzglêdu na
nak³ad pracy przy jego produkcji
nie wyrównuje rachunku mleczarzy. Ich sytuacja jest trudna, równie¿ ze wzglêdu na wielotygodniowe zamkniêcie placówek gastronomicznych – zaznacza Zwi¹zek.
Tymczasem inflacja jest mniejsza ni¿ oczekiwano. Ceny w strefie euro wzros³y w kwietniu o 0,3
proc. w porównaniu z kwietniem
ubieg³ego roku. Potania³a energia, za któr¹ trzeba by³o p³aciæ
prawie 10 proc. mniej. Znacznie
podro¿a³a jednak ¿ywnoœæ – wynika z danych statystycznych.

Nieprzerobione produkty spo¿ywcze by³y o 7,6 proc. dro¿sze
ni¿ przed rokiem.
Ekonomiœci przypuszczaj¹, ¿e
w nadchodz¹cych miesi¹cach inflacja bêdzie dalej niska ze wzglêdu na recesjê wywo³an¹ skutkami pandemii.
Stopniowo dro¿eje znowu paliwo. Litr benzyny E10 kosztuje ju¿
w Niemczech œrednio 1,166 euro,
olej napêdowy 1,049 euro. Podwy¿kê uzasadnia siê powolnym
wzrostem cen ropy naftowej. Na
pocz¹tku roku cena za bary³kê
ropy (159 litrów) wynosi³a ok. 70
dolarów, potem utrzymywa³a siê
przez jakiœ czas na poziomie minus 20 dolarów. Teraz znowu
dziêki zwiêkszonemu popytowi
wzros³a do 30 dolarów (ropa
„brent”). (kad)
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W g³owie siê nie mieœci
Koronaświrus w aureoli – z pandemią na wesoło
Czy koronawirusem mo¿na zaraziæ siê uczestnicz¹c w uroczystej sumie niedzielnej? Niewykluczone, zw³aszcza, gdy
przystêpuje siê do komunii.
Jednak ks. prof. Tadeusz
Guz w TV Trwam przekonywa³,
¿e niemo¿liwe jest zaka¿enie
siê koronawirusem podczas
mszy œwiêtej czy przyjmowania komunii do ust:
– Kap³an ma po pierwsze
konsekrowane d³onie, po drugie jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym ma
umywane d³onie przy Lavabo,
czyli przy ofiarowaniu darów
dla Boga. (...) A zatem ¿adne
udzielanie komunii œwiêtej nie
zagra¿a ani jednemu Polakowi
w roznoszeniu jakichkolwiek
wirusów, bo to jest akt œwiêty.
Rêce kap³ana najczêœciej obmywaj¹ ministranci, polewaj¹c
je wod¹. Potem d³onie wycierane s¹ lnianym rêcznikiem.
Umycie r¹k ma byæ oznak¹
wolnoœci od grzechów. Podczas
obrzêdu nie jest u¿ywane myd³o.
W telewizji internetowej
wRealu24.pl ksi¹dz Tomasz Jochemczyk przekonywa³, ¿e za
uca³owanie d³oni kap³añskich
mo¿na... uzyskaæ odpust.
– Te d³onie moje materialnie,
to s¹ d³onie ks. Tomasza Jochemczyka, ale tak naprawdê
s¹ to d³onie chrystusowe, za
spraw¹ œwiêceñ kap³añskich,
jakie przyj¹³em. To ju¿ nie ja,
ale Chrystus daje moc ¿yciodajn¹, która zw³aszcza przez
d³onie kap³añskie przep³ywa –
wyjaœnia³ zdumionemu dziennikarzowi, który prowadzi³ pro-

gram. A¿ w koñcu poda³ mu
d³oñ do uca³owania.
Wwarunkach epidemii trudno jest o spowiedŸ na kolanach
w konfesjonale, a jeszcze trudniej przyj¹æ w tej pozycji komuniê i to jeszcze do ust. Dlatego
wielu ksiê¿y w Polsce oferuje
spowiedŸ w samochodzie.
– Ja siedzê w swoim samochodzie, który jest oznakowany
kartkami „spowiedŸ”. Obok s¹
ustawione pacho³ki, ¿eby zachowaæ odleg³oœæ. Mam maseczkê na twarzy. Zreszt¹ wierni czêsto te¿ maj¹. Ja siedzê w
miejscu pasa¿era, mam otwarte okno, przez które jest przewieszona stu³a. Kiedy przyje¿d¿a osoba do spowiedzi, to siedzi w aucie tam, gdzie kierowca. Penitent otwiera okno i wyznaje grzechy. Jest zachowana
odleg³oœæ, ale te¿ dobrze s³yszê
tak¹ osobê, wiêc wszystkie
œrodki bezpieczeñstwa s¹ zachowane – wyjaœnia ks. Adam
Paw³owski.
Po wyspowiadaniu kierowcy,
ten zawraca i podje¿d¿a z drugiej strony, gdzie zajmuje miejsce jego ¿ona lub dzieci i tak w
kó³ko, a¿ wyspowiada siê ca³a
rodzina.
Duchowni w Polsce wydali
ksi¹¿kê, w której wierni otrzymuj¹ wskazówki, jak siê w dobie pandemii organizowaæ i
sk³aniaæ kap³anów w swojej parafii, by udzielali im komunii na
kolanach i do ust, a nie na rêkê.
Prym wiedzie ks. Roman Kneblewski z Bydgoszczy, który zas³yn¹³ z powiedzenia: „Na kolanach i do ust, a na rêkê co najwy¿ej trzcin¹”. TK

Polska dołuje w rankingach wolności mediów
Polska regularnie spada w rankingach wolnoœci mediów.
W tym roku w raporcie Reporterów bez Granic, gdzie by³a rok
temu na odleg³ym 59. miejscu,
teraz spadl³a na miejsce 62. Dowody na to, ¿e w³adza w Polsce
bardzo powoli, ale stale ogranicza wolnoœæ mediów, widaæ ju¿
niestety na ka¿dym kroku. Me-

dia rz¹dowe dostaj¹ 2 miliardy
z³ wsparcia – oczywiœcie obok
pieniêdzy, jakie otrzyma³y z bud¿etu ju¿ wczeœniej i jakie stale
otrzymuj¹ z reklam. Strumieñ
publicznych pieniêdzy nieprzerwanie p³ynie równie¿ do prywatnych mediów, ale tylko tych
œciœle z w³adz¹ wspó³pracuj¹cych. TK
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Bêdzie siê dzia³o
Konkurs „Moje najciekawsze
spotkanie z Polsk¹ online”

W tym roku nie będzie ani publiczności, ani wspólnego finału na scenie...

Niedziela 28 czerwca:

W ramach akcji „Polska w Twoim domu“ polska dyplomacja
na ca³ym œwiecie zaprasza
przedstawicieli najm³odszej
Polonii do wziêcia udzia³u
w konkursie dla uczestników
w wieku 7-17 lata pod has³em
„Moje najciekawsze spotkanie
z Polsk¹ online”.
Wykonaæ mo¿na prace na temat spotkania z Polsk¹ w formie pisemnej, rysunkowej lub
filmu video w kategoriach: edukacja, kultura oraz historia.
Prace powinny prezentowaæ
wra¿enia ze spotkañ z polskoœci¹, na bazie udostêpnionej
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oferty edukacyjno-kulturalnej.

Tematyka
Konkurs „Moje najciekawsze
spotkanie z Polsk¹ online” ma
zachêciæ dzieci i m³odzie¿ do
podzielenia siê doœwiadczeniami dotycz¹cymi Polski oraz polskiej kultury, historii i dziedzictwa. Z bogactwem polskiej kultury mo¿na zapoznaæ równie¿
nie wychodz¹c z domu, dziêki
dostêpnym online bazom cyfrowym z polskimi filmami, spektaklami czy muzyk¹, wirtualnym dostêpem do muzeów historycznych, sztuki i kultury,
mo¿na doœwiadczaæ Polski, pozostaj¹c daleko od niej.

Kategorie wiekowe
1. od ukoñczenia 7 roku ¿ycia
do ukoñczenia 13 roku ¿ycia
2. od ukoñczenia 13 roku ¿ycia do ukoñczenia 18 lat

Kategorie tematyczne
1. Kultura
2. Edukacja
3. Historia
Termin nadsy³ania prac do
placówki zagranicznej up³ywa 30 czerwca 2020 r.; placówki zagraniczne wstêpnie weryfikuj¹ prace pod k¹tem formalnym, nastêpnie wy³aniaj¹ najlepsze prace w trzech kategoriach tematycznych w ka¿dej z
kategorii wiekowych (razem
szeœæ zwyciêskich prac)
Z Nadrenii Pó³nocnej-Westalii (Nordrhein-Westfalen), Hesji
(Hessen), Nadrenii-Palatynatu
(Rheinland-Pfalz) i Kraju Saary (Saarland) prace na konkurs nale¿y przesy³aæ na adres:
kolonia.polonia@msz.gov.pl
Pytania dotycz¹ce konkursu:
kolonia.polonia@msz.gov.pl,
tel. 0221 93730220 lub 0221
93730218
Zachêcamy
do
udzia³u
w konkursie! Na zwyciêzców
w koloñskim okrêgu konsularnym wy³onionych przez komisjê konkursow¹ w MSZ czekaj¹
atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu:
www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkaniez-polska-online
Adresy wszystkich placówek pod linkiem „placówki właściwe
dla miejsca zamieszkania” na stronie internetowej konkursu.

Czadowa Westfalia
po raz siódmy
Polsko-Niemiecki Festiwal Muzyki Rockowej „Czadowa Westfalia" mia³ swoje edycje ju¿
w trzech miejscach: „Schlesische Schänke” w Solingen,
„Landhaus Glüder” w Solingen, a ostatnio „Trabrennbahn”
w Gelsenkirchen. Siódma edycja bêdzie nietypowa. Odbêdzie
siê online. Polonijnych i polskoniemieckich muzyków bêdzie
móg³ ogl¹daæ ca³y œwiat dziêki
transmisji na ¿ywo w internecie. Tegoroczny festiwal odbêdzie siê w warunkach studyjnych, z zachowaniem œrodków
bezpieczeñstwa i higieny, ale
niestety bez publicznoœci,
w studio PEPE TV w Essen.
W „Czadowej Westfalii 2020”
wyst¹pi 14 wykonawców.
Festiwal „Czadowa Westfalia” prezentuje polonijny i polsko-niemiecki dorobek muzyczny. Inicjatorem by³ Zwi¹zek Polskich Muzyków w Niemczech
OKTAWA. Organizacja rozwi¹za³a siê kilka lat temu, ale „Czadowa Westfalia” przetrwa³a.
Dziêki Krzysztofowi „Ptakowi”
Wróblowi, Romanowi Szklarskiemu, Miros³awowi Góralskiemu oraz Piotrowi Plonka.
Co roku organizatorzy starali siê zaprosiæ goœci specjalnych. Mieliœmy okazjê zobaczyæ zespó³ Kreon – legendê
trash-metalowej sceny w Polsce, Zjednoczone Si³y Natury
„Mech” oraz duet bluesowy
Jan B³êdowski i Arek Bleszyski. Ka¿dorazowo goœcie festiwalu kierowali ciep³e s³owa

w kierunku polonijnej sceny
muzycznej twierdz¹c, ¿e œmia³o dorównuje poziomowi krajowej scenie.
Tegoroczn¹, siódm¹ edycjê
„Czadowej Westfalii” obejrzy-

my z fotela lub kanapy w niedzielê 28 czerwca od 16.00 po
po³udniu. Zabraknie szalonej
zabawy, oklasków i wspólnego
œpiewania z muzykami. Zabraknie tak¿e fina³u wszystkich
muzyków razem na scenie.
Miejmy nadziejê, ¿e kolejne
edycje obejrzymy ju¿ s¹cz¹c
piwko z przyjació³mi w pradziwym klubie, a muzyków zobaczymy na scenie na wyci¹gniêcie rêki.

Tekst i zdjecia:
Leonard Paszek

www.prenumerata.de
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Polonijne ¿ycie
Spotkanie w... autobusie

Teatr na przystanku

Bezdomnoœæ w czasach pandemii
Koronawirus w Hanowerze — krótka relacja z ma³ym happy-endem
W po³owie marca w minutowym
takcie zatrzaskiwa³y siê w Hanowerze kolejne drzwi: sklepy,
restauracje, teatry, kina, muzea,
biura, poradnie. Lockdown („zostañ w domu“) zdominowa³ nasze ¿ycie.
Co mia³ zrobiæ cz³owiek bezdomny? Kiedy zamkniêto punkty poradnictwa i œwietlice œrodowiskowe, najs³absi spoœród nas
z dnia na dzieñ zostali niemal
ca³kowicie odciêci od jakiejkolwiek pomocy. A by³ to okres nawrotu zimy i lekkich mrozów.
Pierwszy barierê niemocy i –
przyznajmy – strachu prze³ama³
na dwa tygodnie przed Wielkanoc¹ zespó³ œwietlicy œrodowiskowej Nordbahnhof, gdzie pracuje Sylwia Jasion. Co nie jest
zabronione, to jest dozwolone.
Rozpoczêto reglamentowane
wpuszczanie bezdomnych do
œwietlicznego pomieszczenia,
by siê mogli ogrzaæ, najeœæ,
umyæ czy zrobiæ przepierkê. W
pierwsz¹ niedzielê wejœæ mog³o
jednak tylko osiem osób na godzinê, pozostali czekali zziêbniêci na zewn¹trz na swoj¹ kolej. I
co najgorsze – dla wielu z nich
zabrak³o posi³ku. Zasoby œwietlicy by³y ju¿ wyczerpane, gdy¿
miasto zapewni³o prowiant tylko
do soboty. Sylwia Jasion rozes³a³a wici w œrodowisku polonijnym. Odzew by³ natychmiastowy. Ju¿ w nastêpn¹ niedzielê
zorganizowano prywatnie ciep³y
posi³ek dla ca³ego miêdzynarodowego grona bezdomnych odwiedzaj¹cych œwietlicê Nordbahnhof. Do pomocy w³¹czy³y
siê: nastêpnie osoby prywatne,
polskie sklepy, a „Kr¹g Rodzin”
przy Polskiej Misji Katolickiej
raz w tygodniu zacz¹³ przywoziæ
obiady.

„Koszyczek“
Ta akcja by³a „rozgrzewk¹”
do tegorocznego „Koszyczka“,
który Polonia hanowerska ofiarowuje bezdomnym na Wielkanoc od dwóch lat. Dziêki silnej
grupie pomocników skupionych
wokó³ Sylwii uda³o siê zebraæ

¿ywnoœæ i odzie¿. Wszystko odby³o siê tym razem „mobilnie“ (i
bezpiecznie): „wystaw na próg,
my odbierzemy“. Na konto
SEWO (Selbsthilfe für Obdachlose) wp³ynê³y datki pieniê¿ne równie¿ i od polskich ofiarodawców.
Na wysokoœci zadania stan¹³ i
w tym roku ks. Tadeusz Kluba,
proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, zachêcaj¹c
wiernych do sk³adania darów i
u¿yczaj¹c pomieszczeñ do ich
gromadzenia i pakowania. Dziêki niemu PMK jest najbardziej
zas³u¿on¹ instytucj¹ polonijn¹,
nios¹c¹ pomoc bezdomnym w
Hanowerze. W tym roku równie¿ i hanowerskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie (DPG),
zmotywowane ubieg³orocznymi
sukcesami„Koszyczka“, zg³osi³o
po raz pierwszy akces do akcji.
Wœród wielu niemieckich organizacji zainicjowana przez
Sylwiê Jasion polonijna sieæ pomocy dla bezdomnych jest przyk³adem socjalnego zaanga¿owania. Niema³¹ rolê w mobilizacji
œrodowiska polonijnego odegra³y, obok platform spo³ecznoœciowych, czy prywatnej poczty pantoflowej (WhatsApp, Facebook),
tak¿e Radio PolenflugNeo i kana³y informacyjne Biura £¹cznoœci Organizacji Polonijnych w
Hanowerze i Dolnej Saksonii.
Wyniki zbiórki przeros³y najœmielsze oczekiwania i do dzisiaj zg³aszaj¹ siê ludzie chêtni
do niesienia pomocy.

Jak sobie radzimy?
Wiedza chroni. Kierowane
przez Aldonê G³owack¹-Silberner Biuro £¹cznoœci regularnie
informuje o nowych rozporz¹dzeniach, a tak¿e o ofertach pomocowych ze strony landu, regionu czy miasta. Natomiast PolenflugNeo w cotygodniowych
audycjach radiowych pomaga
oswoiæ siê z koronawirusem i
obostrzeniami, proponuje informacjê i rozrywkê, odpowiada na
pytania s³uchaczy. Promuje tak¿e ciekawe pomys³y – jak na

Kiedy z powodu ryzyka zaka¿enia wirusem Sars-Cov-2 zabrania siê kontaktów w du¿ej grupie osób, aktorzy „Teatru
Gdañska” z Oberhausen znaleŸli sposób na spotkanie.
Cz³onkowie scenicznej rodziny
„Placek” prawie w pe³nym
sk³adzie spotkali siê wieczorem 15 maja na przystanku autobusowym Brackel-Kirche
w Dortmundzie. Wkrótce po
tym, gdy serdecznie powitali
siê stukniêciem ³okcia lub stopy, nadjecha³ autobus linii 422,
który prowadzi³a Anna Wien-

cek, czyli „Fryta” ze sztuki
„Zachcia³o siê wam Kalwaryji”. Weso³a gromada odby³a wycieczkê po Dortmundzie,
w trakcie której omówiono wiele zaleg³ych tematów teatralnych.
Aktorzy „Teatru Gdañska”
planuj¹ pod koniec maja wznowiæ próby do kolejnej sztuki pt.
”M¹¿ zmar³, ale ju¿ mu lepiej”.
Wszystkie planowane spotkania odbêd¹ siê z zachowaniem
aktualnie wymaganych przepisów higieny i bezpieczeñstwa.

Tekst: Claudia Daniel

przyk³ad ten Edwarda Dewuckiego, prezesa Klubu Sportowego Polonia Hanower, ¿eby organizowaæ „wspólnie indywidualne
treningi”. Polska redakcja
wspiera te¿ medialn¹ dzia³alnoœæ hanowerskiej grupy Anonimowych Alkoholików, udostêpniaj¹c im czas antenowy. Równie¿ i ta spo³ecznoœæ przesz³a w
czasach koronawirusa do dzia³alnoœci w sieci, oferuj¹c spotkania AA online.

Chwila normalności
– i co dalej?
Powróæmy do hanowerskich
bezdomnych. Miasto Hanower
zareagowa³o na apele organizacji pomocowych i po 4 tygodniach „lockdownu” umieœci³o
bezdomnych – tych z prawami
do œwiadczeñ socjalnych i tych
bez ¿adnych Ÿróde³ utrzymania
– w hotelach i w schronisku m³odzie¿owym. Podczas gdy wiêkszoœæ spo³eczeñstwa znalaz³a
siê w stanie wyj¹tkowym, bezdomnym pandemia przynios³a:
dach nad g³ow¹, w³asne ³ó¿ko,
regularne posi³ki. Jednak ta
idylla nie potrwa d³ugo. Wy¿ywienie ju¿ siê skoñczy³o, a hotele i schroniska m³odzie¿owe w
Dolnej Saksonii ju¿ wkrótce
wracaj¹ do normalnej, rynkowej
dzia³alnoœci. Bezdomni znów
wyjd¹ na ulice i pracownicy socjalni nadal zdani s¹ na pomoc
ludzi dobrej woli.
Przed œrodowiskiem polonijnym staje kolejne zadanie: zaopatrzenie bezdomnych – obok
jedzenia i odzie¿y – tak¿e w obowi¹zuj¹ce w sklepach i œrodkach komunikacji publicznej
maseczki. Wici ju¿ zosta³y rozes³ane.

Teresa Czaniecka-Kufer
Grażyna Kamień-Söffker
Po przeczytaniu apelu Gra¿yny Kamieñ-Söffker Konsulat RP w Hamburgu zg³osi³
wsparcie akcji „Maseczka dla
bezdomnego".
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Sport
Z ró¿nych dziedzin

Kluby w finansowych do³kach, ale...

Piszczek dłużej w Borussi

Pi³karze wrócili na boiska

34-letni były reprezentant Polski Łukasz
Piszczek przedłużył swój kontrakt z Borussią
Dortmund o rok – do 30 czerwca 2021 roku.
W niemieckim klubie jest od sezonu
2010/11. Z Borussią w tym czasie zdobył
dwukrotnie mistrzostwo Niemiec, dwa Puchary Niemiec i dwa Superpuchary. W barwach drużyny z Dortmundu wystąpił
w 249 meczach, w których strzelił 16 bramek. Po 26 kolejkach obecnego sezonu Borussia jest druga w tabeli z dorobkiem 54
punktów. Piszczek zagrał w 25 spotkaniach.

Miliony „Kwiatka”

Polski kolarz Michał Kwiatkowski (brytyjska grupa zawodowa Ineos) zajął szóste
miejsce na opublikowanej przez francuski
dziennik „L’Equipe” liście najlepiej opłacanych kolarzy. Mistrz świata z Ponferrady zarabia rocznie ok. 2,5 mln euro. Na pierwszym miejscu jest Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) – 5 mln euro. Kolejne miejsca
zajęli koledzy klubowi Kwiatkowskiego, trzej
triumfatorzy wyścigu Tour de France: Brytyjczycy Chris Froome (4,5 mln euro) i Geraint
Thomas (3,5 mln) oraz Kolumbijczyk Egan
Bernal (2,7 mln). Z kolei Lider polskiej grupy
CCC Belg Greg Van Avermaet zajął w tej klasyfikacji 18. miejsce z roczną gażą w wysokości 1,6 mln euro.

Moje Bermudy

To, że są sponsorzy, którzy w tak trudnych
czasach podpisują kontrakty z klubami sportowymi, jest rzeczą chwalebną, ale domaganie się wprowadzania do historycznych nazw
swojej własnej, czasami trąci o groteskę i nie
zawsze jest dowodem dobrego smaku.
Najnowszy przykład pochodzi z żużlowej
ekstraklasy i chodzi o zmianę Stali Gorzów
na Moje Bermudy Stal Gorzów. Nowa nazwa
pochodzi od osiedla mieszkaniowego, ale jeśli ktoś nigdy nie był w Gorzowie i nie wie,
że tam wybudowano takie osiedle, to zapyta:
a dlaczego nie Moje Szorty, czy Moje Rybaczki? Bo przecież bermudy to „rodzaj męskich spodni, których długość sięga mniej
więcej przed kolana, często nazywane są letnimi szortami”.
Bermudy kojarzą się także z Trójkątem
Bermudzkim i jeśli tor w Gorzowie ma być
czymś w rodzaju takiego trójkąta, w którym
rywale będą przepadać bez śladu, to można
to uznać za niezły chwyt psychologiczny.
(kor)

Z Górnika do Serie A

Nie wykluczone, że obrońca Górnika Zabrze Przemysław Wiśniewski zagra w jednym z włoskich klubów. Zabrzanie wycenili
go na 4 miliony euro, a najbardziej chce go
pozyskać Hellas Werona. Wiśniewski jest
wychowankiem Górnika, w pierwszej drużynie gra od kwietnia 2018 roku. W obecnym
sezonie Ekstraklasie zagrał 25 meczów i zdobył jednego gola. Problem w tym, że sam
piłkarz nie che na razie zmieniać klubu. Jak
powiedział, przygotowuje się obecnie do powrotu ligi i nie wybiega myślą w przód.
Przypomnimy, iż w ubiegłym roku za Szymona Żurkowskiego Fiorentina zapłaciła Górnikowi 3,7 miliona euro. (kor)

Restart PKO Ekstraklasy 29 maja i tego
dnia rozegrane zostan¹ dwa mecze: Œl¹sk
Wroc³aw – Raków Czêstochowa i Pogoñ
Szczecin – Zag³êbie Lubin. Wszyscy zawodnicy przeszli pomyœlnie testy na koronawirusa.
14 czerwca rozegrana zostanie ostatnia
kolejka rundy zasadniczej, a 18 i 19 lipca –
ostatnia kolejka w grupach spadkowej i mistrzowskiej.
Wiele osób odetchnê³o z ulg¹, choæ do
stabilizacji
organizacyjno-finansowej
w klubach jeszcze droga daleka. Trudno
dziœ oszacowaæ skalê strat, jakie dla klubów i w ogóle rozgrywek pi³karskich spowodowa³a pandemia koronawirusa. Nie
wiadomo te¿, kiedy sponsorzy stan¹ na nogi i uzupe³ni¹ braki w klubowych kasach.
Bo wp³ywów z biletów na razie nie bêdzie...
W takich sytuacjach najczêœciej dzia³acze zwracaj¹ siê do samorz¹dów. W ekstraklasie s¹ cztery kluby z wiêkszoœciowym
udzia³em miast – Wis³a P³ock, Œl¹sk, Górnik i Piast. Ale i w³adze samorz¹dowe musz¹ szukaæ oszczêdnoœci, bo wp³ywy do bud¿etów s¹ znacznie ni¿sze, a w ma³ych miastach – katastrofalnie niskie. W Krakowie
na cztery godziny gas³y latarnie, co pozwoli³o pozostawiæ w kasie 20 tysiêcy z³otych
dziennie. Wroc³aw szacuje, ¿e straci oko³o
pó³ miliarda z³otych. Tylko z samego podatku PIT miasta bêd¹ mia³y w bud¿ecie o ok.
40 proc. wp³ywów mniej ni¿ do tej pory.
Miasto Kraków jest jednym z najwiêkszych wierzycieli Wis³y. Prezes Dawid
B³aszczykowski wraz z m³odszym bratem
Jakubem spotkali siê ju¿ z prezydentem
Krakowa, Jackiem Majchrowskim. Wis³a
zalega miastu za wynajem stadionu ponad
2,7 miliona z³otych, choæ d³ug w ostatnich
miesi¹cach zmala³. Dzia³acze klubu szacuj¹, ¿e do koñca czerwca jego klub straci 3,54 milionów z³otych. Klub szuka mo¿liwoœci
pozyskania œrodków – chce wyemitowaæ
akcje i zebraæ 4,28 miliona z³otych.
Ekstraklasowych klubów powi¹zanych
w strukturach w³aœcicielskich z miastami
jest wiêcej – oprócz wspomnianych – Wis³y

Bundesliga była pierwszą ekstraklasą w Europie, która rozpoczęła już rozgrywki – na pustych
stadionach. Działacze i fani Borussii Mönchengladbach zapełnili trybuny swoimi
wydrukowanymi podobiznami.
fot. Twitter/Borussia Mönchengladbach
P³ock – 100 proc. akcji UM, Œl¹ska –
99,11 proc., Górnika – 81,80 proc. i Piast –
67 proc., tak¿e Korona – 28 proc. i Cracovia
(33,64 proc.).
Jak informuje „Przegl¹d Sportowy”,
miasto Zabrze wziê³o odpowiedzialnoœæ za
klub w kwietniu 2011 roku i zosta³o w nim
g³ównym udzia³owcem po nieudanym maria¿u 14-krotnych mistrzów Polski z Allianzem. Od tamtej pory Górnik zd¹¿y³ dorobiæ
siê nowego stadionu z trzema trybunami,
na rok wyl¹dowa³ w I lidze, ale i posmakowa³ europejskich pucharów. W ostatnich
dziesiêciu latach zabrzañski klub mia³ jednak a¿ siedmiu prezesów, trudno wiêc mówiæ o d³ugofalowej wizji.
£ukasz Mazur, by³y prezes Górnika na
temat powi¹zañ z miastem wypowiada siê
krytycznie.
– Jest powiedzenie dotycz¹ce gospodarek, ¿e katar w USA oznacza grypê w
Niemczech i zapalenie p³uc w Polsce. Je¿eli problemy finansowe ma Warszawa i g³oœno o tym mówi, podobnie Wroc³aw i inne

du¿e miasta, to biedne i zad³u¿one Zabrze
dopiero jest w czarnej dziurze. Pytanie, jak
to rozwi¹¿e. Zapewne skoñczy siê na podniesieniu op³at mieszkañcom. Czyli podwy¿szamy op³aty za wywóz œmieci, a finansujemy Górnika. Zabieramy chleb, ale dajemy igrzyska.
Z kolei prezes Lecha Poznañ Karol
Klimczak konkretnie wylicza straty. Na
dniu meczowym klub zarabia³ oko³o
15 milionów z³otych. Chodzi nie tylko
sprzeda¿ biletów i karnetów, ale tak¿e
sprzeda¿ stref premium, tzw. skyboksów.
To dawa³o oko³o 5,5 miliona z³otych. Nie licz¹c praw z tytu³u transmisji, do kasy klubowej wp³ywa³y zyski ze sprzeda¿y pami¹tek klubowych, handlu i wycieczek na
stadion – rocznie ponad 7 milionów z³otych. Teraz co prawda nieŸle dzia³a sprzeda¿ internetowa pami¹tek, ale z tego klub
ma oko³o 2,5 miliona przychodu na sezon.
Brak reklam oznacza ubytek 2 mln z³otych na sezon. Ogólnie do kasy klubu
wp³ynie a¿ o 82 proc. œrodków mniej. (kor)

Odmra¿anie pod specjalnym nadzorem
Rozpoczynaj¹ siê treningi i zawody sportowe, ale bez publicznoœci
Po „odmro¿onych” dwa tygodnie wczeœniej
boiskach 18 maja otwarto w Polsce kolejne
obiekty sportowe – zajêcia mo¿na prowadziæ w halach oraz na zewn¹trz treningi
z udzia³em wiêkszej liczby osób. To trzeci
etap powrotu polskiego sportu po przerwie
spowodowanej pandemi¹ koronawirusa.
Dla uprawiaj¹cych sport rekreacyjnie
otwarte s¹ boiska wielofunkcyjne – Orliki,
tory ³ucznicze, wrotkarskie, skateparki, tory gokartowe, otwarte tory kolarskie,
obiekty do paintballu, korty tenisowe, pola
golfowe, ponadto infrastruktura do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, a
tak¿e skocznie narciarskie. Ju¿ wczeœniej
zawodnicy kadry narodowej trenowali na
obiektach Centralnego Oœrodka Sportu
w Wa³czu i Spale oraz skoczni narciarskiej
w Szczyrku. Teraz do³¹czy³y kolejne –
w Cetniewie, Szczyrku i Zakopanem. Reprezentanci kraju bêd¹ mogli przygotowywaæ siê m.in. na torze kolarskim w Pruszkowie, torze do kajakarstwa górskiego w
Krakowie, w centrum p³ywackim w £odzi,

torze regatowym w Bydgoszczy oraz centrum ¿eglarskim w Gdañsku.
Nadal jednak na otwartych obiektach
sportowych bêdzie mog³o przebywaæ do 14
osób plus dwójka trenerów, z wy³¹czeniem
obs³ugi. Na jednym korcie tenisowym – nie
wiêcej ni¿ cztery osoby i trener, a na polu
golfowym przy jednym do³ku – nie wiêcej
ni¿ szeœæ osób. Jeszcze wiêksze grupy mog¹ byæ wpuszczane na pe³nowymiarowe
boiska do pi³ki no¿nej, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykañskiego i baseballu –
³¹cznie 26 osób, w tym 22 zawodników.
– To jednak dla nas i tak nie bêdzie normalna sytuacja, bo pe³n¹ par¹ ruszymy dopiero wtedy, kiedy limit ustalony zostanie
na 50 graczy – g³ówny trener Micha³ Ko³ek.
– Inna sprawa, ¿e jeœli mia³yby byæ rozgrywane mecze, musia³by byæ jeszcze wy¿szy
– do 100 osób. Futbol amerykañski wymaga
obecnoœci znacznie wiêkszej liczby zawodników ni¿ jakakolwiek inna dyscyplina, bo
tutaj przy linii bocznej jest 50 graczy.
Zwiêkszenie limitu zawodników na pewno

przyspieszy³oby rozpoczêcie sezonu. Myœlê, ¿e przed rozgrywkami potrzeba by³by
od pó³tora do dwóch miesiêcy przygotowañ, jeœli nie zdarzy siê nic nieprzewidzianego, LFA mog³aby wystartowaæ na prze³omie lipca i sierpnia. Start ligi, nawet
w okrojonych warunkach, to by³oby coœ.
Wracaj¹ tak¿e zajêcia na obiektach zamkniêtych. W zale¿noœci od wielkoœci hali
bêdzie mog³o na niej trenowaæ od 12 (plus
trener) do 32 osób (plus trójka trenerów).
Otwarte zostan¹ kluby jeŸdzieckie oraz
oœrodki do uprawiania sportów wodnych i
motorowodnych. Dopuszczone bêdzie równie¿ wspó³zawodnictwo sportowe w pi³ce
no¿nej i w ¿u¿lu, ale bez udzia³u publicznoœci.
W planach jest jeszcze jeden krok przed
powrotem do sytuacji sprzed pandemii,
m.in. dopuszczenie organizacji wydarzeñ
sportowych z udzia³em 50 kibiców.
Nadal jednak nie s¹ czynne baseny, wiêc
póki co, p³ywacy trenuj¹ „na sucho”. (kor)
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Czêsto otrzymywa³em w Niemczech mandaty za niew³aœciwe
parkowanie. Czy z tego powodu
mo¿na pozbawiæ mnie prawa jazdy?
Takie niebezpieczeñstwo istnieje,
aczkolwiek wiele zale¿y od okolicznoœci konkretnego przypadku. Generalnie utratê prawa jazdy powoduje
liczba i waga wpisów w centralnym
rejestrze ruchu drogowego (Verkehrszentralregister). W niektórych
okolicznoœciach utratê prawa jazdy
spowodowaæ mo¿e te¿ du¿a liczba
naruszeñ zakazów parkowania lub
niew³aœciwego parkowania.
Nawet sama odmowa z³o¿enia
przed s¹dem odpowiedniej psychologicznej ekspertyzy rzeczoznawczej
z zakresu ruchu drogowego (verkehrspsychologisches Gutachten)
wystarcza, by pozbawiæ prawo jazdy
uczestnika ruchu drogowego (s¹d
administracyjny w Berlinie, sygn.
akt 11 L 432.16). W konkretnym przypadku sprawca otrzyma³ 83 mandaty
za niew³aœciwe parkowanie i piêciokrotnie przekroczy³ dopuszczaln¹
prêdkoœæ.
? Trzy razy z³apano mnie w Niemczech na przekroczeniu prêdkoœci.
Czy mo¿e mi groziæ w Niemczech
utrata prawa jazdy?
Taka mo¿liwoœæ istnieje. Wy¿szy
S¹d Kraju Zwi¹zkowego (Oberlandesgericht) w Hamm (sygnatura akt:

1 RBs 138/15) orzek³ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
w stosunku do 29-letniego uczestnika ruchu drogowego, który w przeci¹gu trzech lat pope³ni³ piêæ wykroczeñ drogowych. Dwa razy z³apano
go na przekroczeniu prêdkoœci o
22 kilometrów na godzinê oraz trzy
razy na telefonowaniu za kierownic¹.
? Mieszkam w Niemczech. Jad¹c rowerem po chodniku zderzy³em siê z samochodem wyje¿dzaj¹cym z drogi podporz¹dkowanej.
Jecha³em w kierunku odwrotnym
do kierunku jazdy. Kierowca ¿¹da
ode mnie pokrycia szkód twierdz¹c, ¿e to ja sam by³em odpowiedzialny za jej spowodowanie, bo
maj¹c ograniczon¹ widocznoœæ nie
widzia³ mnie na chodniku, gdy wyje¿d¿a³ z drogi podporz¹dkowanej.
W podobnego typu przypadku s¹d
rejonowy w Wiesbaden (wyrok
z 1.10.2015 r.; sygn. akt: 91 C 1333/15)
uzna³ rowerzystê za wy³¹cznie winnego spowodowania wypadku. Kierowca przyzna³ wprawdzie, ¿e inne auto
zas³oni³o mu widocznoœæ i ¿e mimo
tego jecha³ dalej. Rowerzysta dochodzi³ z tego powodu uznania kierowcy
za wspó³winnego spowodowania wypadku przynajmniej w 25 proc. oraz
dowodzi³, ¿e odpowiedzialnoœæ kierowcy wynika z tzw. Betriebsgefahr
(odpowiedzialnoœæ wynika tu z samego skutku a nie z powodu winy).

Zdaniem s¹du rowerzysta post¹pi³
wysoce lekkomyœlnie (höchst leichtfertig) oraz bezpardonowo nie zastosowa³ siê do zakazów wynikaj¹cych z
przepisów o ruchu drogowym (§ 1
ustêp 2 StVO – niem. kodeksu drogowego). Rowerzysta powinien by³ co
najmniej zauwa¿yæ, ¿e widocznoœæ
w tym konkretnym miejscu i w tej
konkretnej sytuacji jest mocno ograniczona i zsi¹œæ z roweru, ¿eby unikn¹æ kolizji.
Poniewa¿ post¹pi³ on w sposób
bardzo lekkomyœlny, tote¿ nie mo¿e
znaleŸæ zastosowania odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z tzw. Betriebsgefahr.

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

mgr prawa Artur Balon

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Najpierw trzeba
ustalić status

Rys. Edward Tomenko

Zamieszczane w gazecie
odpowiedzi są jedynie
ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone
na jednostkowe przypadki.
Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

? Siostra mojej mamy (bezdzietna wdowa) przed œmierci¹
pod koniec lat czterdziestych
sporz¹dzi³a testament (nigdy go
nie widzia³em i nie wiem, gdzie
siê znajduje), w którym wyznaczy³a kilkunastu sukcesorów. Do
podzia³u mia³a dwupiêtrow¹ kamienicê z dzia³k¹, w której od
oko³o 40 lat mieszkaj¹ obecnie
mój siostrzeniec i kuzynka ze
strony wujka. Ka¿de z nich zajmuje du¿y metra¿, ale nie p³ac¹
za zamieszkiwanie, z wyj¹tkiem
drobnych op³at administracyjnych (np. podatek od nieruchomoœci). Sukcesorami bêd¹ dopiero po mojej œmierci. Jako
spadkobierca nie chcê za to ¿adnych pieniêdzy. Zale¿y mi, aby
za zamieszkiwanie w naszej
wspólnej kamienicy wszyscy p³acili chocia¿ na tzw. fundusz remontowy na ewentualne remonty. Na moje apele oboje mieszkañcy kamienicy nie reaguj¹ lub
twierdz¹, ¿e jako spadkobiercy

nie maj¹ obowi¹zku wnosiæ jakichkolwiek op³at. Co robiæ?
Przede wszystkim trzeba wyjaœniæ sytuacjê prawno-w³asnoœciow¹ nieruchomoœci, gdy¿ nawet z
treœci pytania wynika, ¿e jest ona
nieuregulowana i istnieje spór co
do statusu osób j¹ zamieszkuj¹cych.
Przy wspó³w³asnoœci wspó³w³aœciciele powinni pokrywaæ koszty
utrzymania nieruchomoœci stosownie do wielkoœci swoich udzia³ów – zgodnie z treœci¹ art. 207 Kodeksu cywilnego, „po¿ytki i inne
przychody z rzeczy wspólnej przypadaj¹ wspó³w³aœcicielom w stosunku do wielkoœci udzia³ów; w takim samym stosunku wspó³w³aœciciele ponosz¹ wydatki i ciê¿ary
zwi¹zane z rzecz¹ wspóln¹”.
W przypadku z kolei, gdy w budynku s¹ wydzielone lokale stanowi¹ce odrêbn¹ w³asnoœæ, powstaje
wspólnota mieszkaniowa, do której
stosuje siê przepisy ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. „O w³asnoœci lokali” (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 737 z póŸn. zm.). Wedle jej art.

13 ust. 1 „w³aœciciel ponosi wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowi¹zany utrzymywaæ
swój lokal w nale¿ytym stanie,
przestrzegaæ porz¹dku domowego, uczestniczyæ w kosztach zarz¹du zwi¹zanych z utrzymaniem nieruchomoœci wspólnej, korzystaæ
z niej w sposób nieutrudniaj¹cy
korzystania przez innych wspó³w³aœcicieli oraz wspó³dzia³aæ z nimi w ochronie wspólnego dobra”.
Zgodnie z treœci¹ art. 14 pkt 1 ww.
ustawy, „na koszty zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ sk³adaj¹ siê w
szczególnoœci wydatki na remonty
i bie¿¹c¹ konserwacjê”.
W tej sytuacji najpierw trzeba
ustaliæ – przeprowadzaj¹c postêpowania spadkowe – kto i w jakiej
czêœci jest w³aœcicielem nieruchomoœci, a nastêpnie dochodziæ roszczeñ dotycz¹cych utrzymania nieruchomoœci wynikaj¹cych z tego
faktu.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 9/2020
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Zwiedzaj wirtualnie – zanim pojedziesz na urlop do Polski
Dzisiejsza technologia, dziêki której
tworzone s¹ wycieczki wirtualne, panoramy, czy filmy 360 stopni, pozwala
znacznie lepiej zaplanowaæ nasze podró¿e. Wiele obiektów i obszarów
znajduj¹cych siê w naszym kraju, s¹

zaprezentowane w³aœnie w taki atrakcyjny sposób. Okres, w którym nie
mo¿emy podró¿owaæ i przemieszczaæ
siê, jest doskona³¹ okazj¹ do zapoznania siê z atrakcjami turystycznymi
Polski, przebywaj¹c we w³asnym do-

mu. Poprzez wycieczki i podró¿e wirtualne, korzystaj¹c wtedy z w³asnego
komputera czy telefonu i ³¹cza internetowego. To œwietny sposób, aby zaplanowaæ nasz¹ podró¿, kiedy bêdzie
ona ju¿ mo¿liwa.

Zatem zapoznajcie siê „zdalnie” zciekawymi atrakcjami, zlokalizo−wanymi
we wszystkich polskich re−gionach i
wybierzcie te, które odwiedzicie „na ¿ywo”, jak ju¿ bêdziecie mogli.
Ÿród³o: www.polska.travel

Atrakcje w Polsce – www.polska.travel/pl/zaplanuj-pobyt/wirtualne-podroze
Wycieczki panoramiczne – www.wirtualnykraj.pl
I Wakacyjny klimat – www.wakacyjnyklimat.pl/zwiedzaj-swiat-siedzac-w-domu-przed-komputerem/
I Muzea, centra i galerie sztuki – www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie
I Polskie zabytki – www.kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
I Muzea w Polsce (także wirtualne) – www.museo.pl
I 12 światowych muzeów – kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/
I Ciekawe miejsca na świecie – www.outdoormagazyn.pl/2020/03/wirtualne-wycieczki/
I
I

Specsystem ju¿ czuwa
Chcesz sprzedaæ swój samochód w Polsce? Ministerstwo
Cyfryzacji w Warszawie w³¹czy³o Polskê do specsystemu,
który b³yskawicznie da odpowiedŸ na pytanie o prawdziw¹ historiê pojazdu. Informacje o przebiegu, kradzie¿y,
wypadku, szkodzie ca³kowitej, uszkodzeniu, z³omowaniu, niedopuszczeniu do ruchu czy pracy jako taksówka
– wszystko to poka¿e siê na
monitorze komputera.

Zdecydowana wiêkszoœæ
u¿ywanych
samochodów
sprowadzanych ka¿dego roku do Polski pochodzi z Niemiec (57,7 proc. importu
wszystkich u¿ywanych samochodów). W kwietniu zarejestrowanych zosta³o w Polsce
32 tys. samochodów sprowadzonych z zagranicy – to o
65,6 proc. mniej ni¿ w kwietniu 2019 r. i najni¿szy wynik
od maja 2004 r. Œredni wiek
aut wyniós³ nieco ponad 11

lat. Najwiêcej samochodów z
silnikami wysokoprê¿nymi
sprowadzono z Niemiec. Najwiêcej aut trafi³o do woj. wielkopolskiego (33 tys.), które
wykaza³o najmniejszy w skali
kraju spadek importu w porównaniu z ubieg³ym rokiem
(-22,5 proc.). Powód: pandemia koronawirusa. Wszystko
zatem z czasem powinno
wróciæ do normy.
Jak wyjaœni³ minister cyfryzacji Marek Zagórski. za

poœrednictwem Historii Pojazdu mo¿emy sprawdziæ
m.in. czy auto nie by³o kradzione, z³omowane, czy nie
ma przekrêconego licznika.
„Aby to zrobiæ potrzebujemy
jedynie numeru rejestracyjnego, numeru VIN, daty
pierwszej rejestracji i profilu
zaufanego” – wyjaœni³.
Resort doda³ w komunikacie, ¿e osoby zainteresowane
kupnem u¿ywanego samochodu, motocykla czy innego
pojazdu pochodz¹cego zza
granicy zyskali te¿ dostêp do
danych na temat: og³oszeñ
akcji serwisowych producen-

ta, niedopuszczenia pojazdu
do ruchu, zgodnoœci numeru
VIN ze standardem ISO.
– Samochody z krajów, z
których dane bêdziemy dostarczaæ, stanowi¹ w sumie
ok. 80 proc. importu u¿ywanych pojazdów – powiedzia³
minister Zagórski.
E-us³uga dostêpna jest na
www.historiapojazdu.gov.pl
Aby przeœwietliæ auto, obywatel polski potrzebuje numer
rejestracyjny pojazdu, numer
VIN i datê pierwszej rejestracji. W przypadku samochodów z zagranicy niezbêdny
jest te¿ profil zaufany. TK

Alergie i przeziêbienia
Koniec zimnych dni, promienie
s³oñca to pora zmieniania garderoby na letni¹. Nag³a zmiana
pogody sprzyja infekcjom bakteryjnym, które czêsto mo¿na
jedynie skutecznie zwalczyæ
przyjmuj¹c antybiotyki. Do tego dochodzi ogólne os³abienie
organizmu po wyczerpuj¹cej
wczesnej wioœnie i kilku tygodniach siedzenia w domu. Dodatkowo woko³o wszystko zaczyna pyliæ. Jeœli ju¿ z³apaliœmy infekcjê, to kilka praktycznych rad pomo¿e szybko j¹
zwalczyæ.

Antybiotyki
W przypadku niektórych infekcji bakteryjnych jedynym
rozwi¹zaniem jest antybiotykoterapia. Stosuj¹c j¹ nale¿y
przestrzegaæ kilku zasad.
Przede wszystkim nigdy nie za¿ywaj antybiotyków na w³asn¹
rêkê. S¹ to bardzo silne leki,
dlatego trzeba je przyjmowaæ
dok³adnie wed³ug wskazówek
lekarza. Nie wolno odstawiaæ
antybiotyków, kiedy tylko nasze
samopoczucie siê polepszy –
nale¿y je stosowaæ do zakoñ-

czenia terapii. Je¿eli kuracja
zostanie przerwana za wczeœnie, bakterie wywo³uj¹ce infekcjê mog¹ przetrwaæ i
wzmocnione ponownie zaatakowaæ organizm. W innym
przypadku organizm potraktuje lek jak szczepionkê i siê na
niego uodporni.
Czêstym b³êdem jest te¿ zostawianie niewykorzystanego
leku do u¿ycia w przysz³oœci.
Antybiotyki przyjmowane nieprawid³owo, bez powodu lub
nadu¿ywane niszcz¹ naturaln¹
barierê ochronn¹ cz³owieka.

Antybiotyk plus probiotyk
Niestety, oprócz dobroczynnych w³aœciwoœci, antybiotyki
mog¹ te¿ negatywnie wp³yn¹æ
na nasz organizm. Do najczêstszych niepo¿¹danych skutków
nale¿¹ dolegliwoœci uk³adu pokarmowego w postaci wzdêæ
czy biegunek. Z tego powodu
kuracja lekowa zawsze powinna byæ wspierana probiotykami, które pomog¹ odbudowaæ
zniszczon¹ mikroflorê jelit. Do
niedawna popularne by³o przekonanie, ¿e produkty mleczne

s¹ naturalnymi probiotykami.
Tymczasem zawarty w nich
wapñ utrudnia wch³anianie antybiotyku z jelit. Dlatego nigdy
nie nale¿y popijaæ leku przetworami mlecznymi. Du¿o lepszym rozwi¹zaniem jest siêgniecie po preparaty dostêpne
w aptekach, których skutecznoœæ zosta³a potwierdzona badaniami.

Spacery poprawiają naszą kondycję – psychiczną i fizyczną. fot. A. Malik

Moc witamin
W okresie wczesno wiosennym wa¿ne jest, jak siê od¿ywiamy. Dieta sprzyjaj¹ca zdrowiu powinna byæ bogata w witaminy, szczególnie w witaminê C.
Jedzmy du¿o owoców: jab³ka,
kiwi, cytrusy, a tak¿e warzyw, z
których mo¿emy przyrz¹dziæ
smaczne sa³atki. To wa¿ne w
trakcie choroby. Naturalnym
antybiotykiem jest czosnek, który zwalcza drobnoustroje równie skutecznie, jak niejeden œrodek farmakologiczny.

Ubiór dopasowany do aury
Pamiêtajmy o odpowiednim
ubiorze. Pierwsze promienie
s³oñca s¹ ³udz¹ce. Temperatura

na termometrze roœnie, ale w
cieniu nadal jest zimno. Ciep³y
sweter to garderoba idealna w
sam raz na wiosenne spacery.
Starajmy siê nie przegrzewaæ
organizmu, ale równie¿ nie dopuszczaæ do jego nadmiernego
wych³odzenia. Nastolatkowie
czêsto, gdy widz¹ s³oñce za
oknem, zapominaj¹ o kurtkach i
ruszaj¹ na rowerowe przeja¿d¿ki. To najczêstszy powód ich zachorowañ. Jeœli z³apie nas
deszcz i jednak przemokniemy
lub przemarzniemy, najlepiej
dzia³a ciep³a k¹piel i wypicie
rozgrzewaj¹cego napoju, np.
herbaty z czarnej porzeczki lub
malin.

Higiena
W skutecznej walce z chorob¹ istotna jest równie¿ higiena. Myj czêsto rêce, najlepiej
myd³em i ciep³¹ wod¹. Unikaj
du¿ych skupisk ludzi, gdzie
ryzyko zara¿enia jest wiêksze.
U¿ywaj jednorazowych chusteczek higienicznych. Poniewa¿ stres i zmêczenie dodatkowo os³abiaj¹ nasz¹ odpornoœæ, postaw na sen i wypoczynek. Du¿o spaceruj na
œwie¿ym powietrzu, korzystaj
z roweru. Ciesz siê mo¿liwoœci¹ wychodzenia z domów,
ale nie nara¿aj ani siebie, ani
innych. (am)
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¯ycie z paragrafem
EURES – Bezp³atna, wielojêzyczna sieæ
Akcja telefoniczna na temat szkoleñ, studiów i pracy w czwartek,
23 lipca 2020 r. w godz. 15-17 we wspó³pracy z gazetami „Angora“
i „Samo ¯ycie“ oraz Federaln¹ Agencj¹ Pracy.
Od utworzenia w 1994 r.
EURES jest europejsk¹ sieci¹
wspó³pracy s³u¿b zatrudnienia
pod auspicjami Komisji Europejskiej w celu promowania
swobodnego przep³ywu pracowników.
Sieæ zawsze dzia³a³a na rzecz
zapewnienia obywatelom europejskim jednakowych korzyœci
pomimo barier jêzykowych,
ró¿nic kulturowych, przeszkód
biurokratycznych,
ró¿nych
przepisów prawa pracy i braku
ogólnoeuropejskiego uznawania kwalifikacji edukacyjnych.
EURES Federalnej Agencji
Zatrudnienia wspiera osoby z
ca³ej Europy w ich drodze do
kwalifikacji i kariery zawodowej w Niemczech.
Szczególnie w tych trudnych
czasach, pod wp³ywem pandemii koronawirusa Sars-CoV-2,
pracownicy i pracodawcy stoj¹
w obliczu egzystencjalnych
obaw. Bariera jêzykowa i zró¿nicowane warunki na europej-

Patrizia Nitka
z Federalnej Agencji Pracy
jest do dyspozycji jako ekspert
w naszej kampanii telefonicznej
i odpowiada na pytania dotyczące
szkoleń i pracy. Jeśli jesteś zainteresowany kształceniem zawodowym, studiowaniem lub masz
problemy z pracą na tle zakażeń
koronawirusem.
Zanotuj datę:
czwartek, 23 lipca 2020 r.

skich rynkach pracy stawiaj¹
przed ludŸmi dodatkowe przeszkody. EURES zapewnia wielojêzyczne wsparcie w kwestiach zwi¹zanych z niemieckim rynkiem pracy.
Jaki wybraæ zawód? Co robiæ
po szkole? Rozpocz¹æ naukê
zawodu czy studia? A mo¿e wybraæ studia dualne?
Czy moje polskie wykszta³cenie zawodowe lub polski dy-

plom uniwersytecki mo¿e byæ
uznany w Niemczech? Jakie
wsparcie finansowe jest dostêpne przed, w trakcie i po nauce zawodu? Jak mogê sfinansowaæ studia? Jakie wynagrodzenie otrzymam podczas dualnych studiów wy¿szych? Czy
mo¿na otrzymaæ wsparcie finansowe na pobyty za granic¹
w trakcie kszta³cenia zawodowego lub w czasie studiów?

Co mam zrobiæ, jeœli mam problemy z powodu pracy w Niemczech na tle pandemii koronawirusa?
Ten, kto stara siê o wymarzon¹ pracê, ma teraz du¿e szanse, poniewa¿ wiele firm poszukuje specjalistów.
Niezale¿nie od tego, czy chodzi o naukê zawodu, studia
wy¿sze, dokszta³canie czy problemy zwi¹zane z prac¹ w
okresie pandemii koronawirusa, nasz ekspert Patrizia Nitka,
koordynator EURES i line manager Bawarskiej Dyrekcji Regionalnej Federalnej Agencji
Pracy odpowie na wszystkie
Pañstwa pytania w czwartek
23 lipca 2020 r. w godz. 15-17
pod
numerem
telefonu:
02174/8964476. Mo¿liwe jest zadawanie pytañ z wyprzedzeniem przez e-mail na adres:
redakcja@angora-online.de
oraz redakcja@samo-zycie.com

warto wiedzieæ – prawo polskie
Apelacja od skazującego
wyroku karnego
? Jak wygl¹da apelacja od skazuj¹cego wyroku karnego? Czy s¹d drugiej instancji mo¿e zmieniæ kwalifikacjê
prawn¹ czynu i wydaæ wyrok, czy te¿
mo¿e zwróciæ sprawê do s¹du pierwszej instancji?
Zgodnie z treœci¹ art. 444 § 1 Kodeksu
postêpowania karnego (kpk), „od wyroku
s¹du pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo
umarzaj¹cego postêpowanie, wydanego
na posiedzeniu przys³uguje apelacja”.
Termin do wniesienia apelacji wynosi
14 dni i biegnie dla ka¿dego uprawnionego
od daty dorêczenia mu wyroku z uzasadnieniem (art. 445 § 1 kpk).
Wedle art. 446 § 1 kpk, „apelacja od wyroku s¹du okrêgowego, która nie pochodzi
od prokuratora, powinna byæ sporz¹dzona
i podpisana przez adwokata, radcê prawnego albo radcê Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej”. Do apelacji do³¹cza siê odpowiedni¹ liczbê odpisów dla
stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej
do s¹du apelacyjnego do³¹cza siê dodatkowo jeden odpis.
Na podstawie art. 455 kpk, „nie zmieniaj¹c ustaleñ faktycznych, s¹d odwo³awczy
poprawia b³êdn¹ kwalifikacjê prawn¹ niezale¿nie od granic zaskar¿enia i podniesionych zarzutów. Poprawienie kwalifikacji prawnej na niekorzyœæ oskar¿onego
mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy wniesiono
œrodek odwo³awczy na jego niekorzyœæ”.
Zgodnie z treœci¹ art. 456 kpk, „o utrzyma-

niu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku
s¹du pierwszej instancji s¹d odwo³awczy
orzeka wyrokiem”.

Tajemnicze testamenty
? Mama z moim bratem s¹ wspó³w³aœ−cicielami lokalu. Niedawno w
doœæ tajemniczy sposób podpisali przed
notariuszem umowê (testament) wzajemnego dziedziczenia po sobie swoich
czêœci w³asnoœci. Czy obecnie, razem z
drug¹ siostr¹, pozbawione jesteœmy jakichkolwiek roszczeñ do maj¹tku po
mamie? Czy przys³uguje nam zachowek?
Wszystko zale¿y od treœci sporz¹dzonego przez mamê testamentu. Je¿eli testament dotyczy ca³ego maj¹tku mamy, to
stanie siê on w³asnoœci¹ brata, a Pani i
siostra nie bêdziecie mia³y do niego jakichkolwiek praw. Mo¿e te¿ byæ tak, ¿e testament zawiera jedynie zapis windykacyjny, w którym mama zapisa³a synowi
swój udzia³ w nieruchomoœci, zaœ pozosta³e sk³adniki maj¹tku po niej bêd¹ dziedziczone na zasadach ogólnych.
W obu powy¿szych przypadkach, je¿eli
wartoœæ przekazanego bratu przez mamê
testamentem udzia³u w budynku bêdzie
przekraczaæ jego ustawowy udzia³ w
spadku po niej, zarówno Pani, jak i siostra
mo¿ecie kierowaæ do brata roszczenia o
zap³atê lub uzupe³nienie zachowku (chyba
¿e mama w testamencie zawrze oœwiadczenie o wydziedziczeniu). Osoba wydziedziczona (co mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
z konkretnych przyczyn wymienionych

w art. 1008 Kodeksu cywilnego) traci prawo do zachowku, aczkolwiek na drodze
s¹dowej mo¿na podwa¿aæ podstawy wydziedziczenia.

Opłata za dział spadku
? Chcemy z bratem dokonaæ dzia³u
spadku po rodzicach, w którego sk³ad
wchodzi nieruchomoœæ. Czy taniej bêdzie to zrobiæ w s¹dzie, czy u notariusza?
To zale¿y. W przypadku postêpowania
s¹dowego, zgodnie z treœci¹ art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. „O kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych”, niezale¿nie od wartoœci spadku op³ata od wniosku o dzia³ spadku wynosi 500 z³, a je¿eli
zawiera on zgodny projekt dzia³u spadku
– 300 z³ (gdy dzia³ po³¹czony jest ze zniesieniem wspó³w³asnoœci, op³ata wynosi
odpowiednio 1000 z³ albo 600 z³). W razie
sporu mog¹ dojœæ inne wydatki (np. na
bieg³ych s¹dowych).
Taksa za akt notarialny dokumentuj¹cy
umowê dzia³u spadku zale¿y od ogólnej
wartoœci maj¹tku podlegaj¹cego podzia³owi i wedle rozporz¹dzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. „w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej” mo¿e wynosiæ od
100 do 10 000 z³ (a w przypadku osób nale¿¹cych do I grupy podatkowej podatku od
spadków i darowizn – do 7500 z³).

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 10/2020

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

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min.
0,84
0,85
1,50
1,80
1,93
1,95
2,80
2,80
2,80
2,90
2,90
3,15
3,90
3,99
5,50

prefiks
01053*
01054*
01085*
010057*
01027*
01086*
010029*
01037*
01058*
010058*
01030*
01042*
01077*
01017*
01073*

na numery telefonów

komórkowych
cent/min.
1,42
1,62
1,62
1,89
2,05
2,90
3,10
3,80
4,49
5,80
5,80
5,90
6,20
7,40
8,50

prefiks
01074*
01099*
010023*
010017*
01027*
01054*
01042*
010029*
01078*
01067*
01086*
010058*
01037*
010057*
01077*

* prefiks z zapowiedzi¹
taryfy przed rozmow¹
Stan z 21.5.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf.
ród³o:
www.billiger-telefonieren.de
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Ja, w Niymcach to ja
W Polsce wciąż panuje
zdziwienie, za co Ślązacy
tak kochają Niemców.
Choć „kochają” to nie jest
dobre słowo – Ślązacy
Niemców darzą sympatią,
podziwiają i szanują.
„Ja, w Niymcach to ja” – jest
najkrótszym wyrazem tego szacunku i podziwu. Polakom, zwłaszcza tym, którzy patrzą na Niemców przez pryzmat drugiej wojny
światowej i trochę zaborów, trudno tę sympatię zrozumieć. Jednak
śląskie doświadczenia są zupełnie
inne, bo zaborów nie doświadczyli, podczas wojny byli niemieckimi
obywatelami, a cała reszta...
Cała reszta to dwieście lat (od
połowy XVIII do połowy XX wieku)
przynależności do doskonale zorganizowanego państwa pruskiego. Wprawdzie w kręgu państwowości niemieckiej Śląsk znalazł się
znacznie wcześniej, już w średniowieczu, gdy stał się częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego zwanego potocznie Cesarstwem Niemieckim, ale tamte dawne Niemcy
nie kojarzyły się wcale w świecie
z praworządnością, porządkiem,
pracowitością. Raczej z anarchią,
rycerzami rozbójnikami i ciągłymi
wojnami domowymi. Niemca, jakiego cenią Ślązacy – szanującego prawo i pracowitego – stworzyło właśnie państwo pruskie.

Młynarz z Poczdamu
A dokładnie rzecz biorąc Fryderyk Wielki, król, który po zwycięskich wojnach włączył Śląsk w granice swojego państwa, ale który
przede wszystkim stworzył pierwsze, przynajmniej w czasach nowożytnych, państwo prawa. Król, który nie tylko ogłosił, że wobec prawa wszyscy są równi, ale również
bardzo pilnował, by rzeczywiście
tego przestrzegano. Sam zresztą dał przykład, że dotyczy to także jego.
Król swój słynny pałac Sanssouci, uważany za jeden z najpiękniejszych na świecie, zbudował w Poczdamie, podberlińskiej
miejscowości. Nie zauważył podczas budowy, że w bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się młyn.
Gdy pałac ukończono, król uznał,
że młyn psuje mu widok, a ponadto jego skrzydła podczas pracy wydają dźwięk niepodobający się monarsze. Postanowił, że młyn trzeba
rozebrać. Młynarz jednak stanowczo odmówił.
Czegóż to król nie próbował...
Chciał młyn kupić, chciał sankcjami administracyjnymi młynarza zachęcić do przeprowadzki,

Pałac Sanssouci i słynny młyn, o który toczył się proces



ten jednak stale i stanowczo odpowiadał: NIE! W końcu, gdy sankcje były chyba już bardzo dotkliwe, młynarz ogłosił słynne: „Są
jeszcze sądy w Berlinie!” i przygotował pozew przeciwko królowi
o nękanie. Fryderyk Wielki, po zapoznaniu się z pozwem, uznał jego
argumenty za zgodne z obowiązującym prawem i wycofał swoje żądanie rozebrania młyna. Do niezwykłej rozprawy sądowej więc nie
doszło. A na sprzedaż młyna zgodzili się dopiero spadkobiercy owego młynarza. Gdyby jednak rzecz
działa się w dowolnym innym państwie Europy, to posiadłość młynarza (nawet nie szlachcica!) najechałoby wojsko, młyn poszedłby
z dymem, a młynarz i jego rodzina mogliby się cieszyć, gdyby uszli
z życiem. W państwie Fryderyka
Wielkiego jednak istniały prawa,
których przestrzegali wszyscy,
król też. Sam je nadał, sam świecił
przykładem, jak ich przestrzegać.
Inaczej niż inny suweren 10 kwietnia bieżącego roku w Warszawie,
który dał popis, jak własne prawa
lekceważyć.

nachodzisz jurysdykcyją, jakbyś
nie wiedział, że ona ma ius gladii (prawo miecza; prawo karania
śmiercią – przyp. DD) w ręku? »
– A pan Wołodkowicz: «A to piękny
sędzia kapturowy, co inotescencyje stronom posyła, a sam w dzień
terminu się chowa! W niebytności sędziego jurysdykcja przy panu pisarzu; więc mój patron przed
waćpana moją sprawę wprowadzi». Dopiero pan Węcławowicz
i pan Wazgird, porwawszy pisarza, położyli go na stole sądowym,
a pan Wołodkowicz swoją ręką odliczył mu sto batogów”.

Pan Wołodkowicz
Ale pan prezes Kaczyński, który 10 kwietnia dał ten popis, z polskich wzorów korzystał. Jakich?

Przytoczmy fragment wspomnień
zamożnego szlachcica Henryka
Rzewuskiego („Pamiętnik Soplicy”), który opisuje przygody najpotężniejszego polskiego magnata
Karola Radziwiłła i jego przyjaciół,
w tym najbliższego – Ignacego Wołodkowicza:
„Pan Wołodkowicz, przymusiwszy woźnego do zjedzenia pozwu,
z którym ten przybył, napisał przez
niego do pana Chreptowicza, że na
termin stanie z patronem (adwokat – przyp. DD) swoim, którego woźnemu pokazał. Był to nahaj z boćkowskiej fabryki (...). Po
czem dobrawszy sobie sześciu tęgich rębaczy, nadwornych nieświeskich, i dwóch z bandy albeńskiej:
Węcławowicza i Wazgirda, jedynych do nadstawiania łba, puścił
się do Nowogródka i chociaż rota moskiewska stała w mieście,
prosto poszedł ze swoim pocztem
na ratusz. Jak go pan Chreptowicz przez okno zobaczył, tylnemi
drzwiami umknął, nie poglądając
za siebie, i aż w klasztorze dominikanów się oparł. Pan Wołodkowicz, przyszedłszy do izby, a pana
Chreptowicza nie zastawszy, zapytał po trzykrotnie, gdzie pan sędzia
kapturowy, co go ma sądzić. Pan
rejent Matusewicz, poufały pana
Chreptowicza, chcąc miną nadrobić, odezwał się: «Co to waćpan

Fot. Janusz Glanc

Inne kraje,
inne wzorce
Wydarzenia z udziałem poczdamskiego młynarza i pana Wołodkowicza działy się dokładnie
w tym samym okresie. I pokazują jakże inny stosunek do prawa
w Prusach i Polsce. Ślązacy do
XX wieku nie znali polskiego podejścia do prawa, bo Śląsk jakiekolwiek związki z Polską utracił na
przełomie XII i XIII wieku.
Znali jednak świetnie niemieckie państwo prawa kolejnych królów, a potem cesarzy. Wiedzieli, że
w sądzie chłop ma takie same prawa jak arystokrata, a nawet król.
Zarazem to w czasach pruskich

Górny Śląsk stał się gospodarczą
potęgą, co przełożyło się wprost
na poziom życia mieszkańców.
Ślązacy takie Niemcy zapamiętali! Zestawienie z nimi Polski wypada dla tej ostatniej fatalnie.
Powie ktoś: a III Rzesza? Jej nie
pamiętają? Oczywiście, że pamiętają, ale – co Polakom będzie zrozumieć jeszcze trudniej – ona także była... państwem prawa. Oczywiście nie dla narodów podbitych
jak Polacy, ale dla swoich obywateli. A Ślązacy byli jej obywatelami. Owszem, hitlerowcy praktycznie zmienili cały system prawny
w Niemczech, zastępując demokratyczny totalitarnym. Pozbawili choćby praw obywatelskich Żydów, bo bez tego musieliby wobec
nich stosować wszystkie swoje
prawa, nie tylko antyżydowskie
ustawy norymberskie. Prawo III
Rzeszy także wobec Niemców było bardzo represyjne, a więc Niemiec mógł trafić do obozu koncentracyjnego choćby za uchylanie
się od pracy czy głoszenie zakazanych poglądów politycznych,
ale hitlerowcy wobec niemieckich
obywateli niemal nigdy (oczywiście wyjątki były, bo są w każdym
państwie) nie łamali swoich praw.
Tak więc Ślązakom, o ile podporządkowywali się prawom, krzywda w III Rzeszy się nie działa.
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Oczywiście nie licząc tego, że wielu z nich zginęło na frontach drugiej wojny światowej w niemieckich mundurach.

Piłsudski kopiował
Hitlera
Pamiętać też trzeba, że prawa
III Rzeszy w początkowym okresie były w Europie podziwiane
i kopiowane. Także w Polsce. Sam
Piłsudski, zachwycony pierwszym
niemieckim obozem koncentracyjnym, Dachau, kazał w 1934 roku
stworzyć w Polsce podobny – Berezę Kartuską. Osadzano w niej
bez wyroku sądu, na mocy decyzji
administracyjnej, przeciwników
politycznych, choć nie tylko. W Berezie znęcano się nad więźniami
w sposób niewyobrażalny, zgodnie z najlepszymi wzorcami obozów koncentracyjnych. A przecież
ten Piłsudski, twórca polskiego
obozu koncentracyjnego, jest dziś
w Polsce (inaczej niż hitlerowcy
w Niemczech) bohaterem narodowym. Ma swoje ulice i pomniki. PiS
– ale wcześniej także PO – chętnie
odwołuje się do jego dziedzictwa.
Czci twórcę obozu koncentracyjnego. Niemcy jednak inaczej – oni
od dziedzictwa nazistów odcięli się jednoznacznie i jednoznacznie je potępili. Oni powrócili do tradycji państwa prawa. U nas wciąż
czci się tradycję I Rzeczypospolitej
pana Wołodkowicza i II Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego. Czyż
w tej sytuacji można się dziwić, że
prezes Kaczyński 10 kwietnia za
nic ma obostrzenia dotyczące stanu epidemii. Obostrzenia i zakazy
są przecież dla maluczkich, a nie
dla niego.
Polacy, zwłaszcza ci spoza Wielkopolski, przywykli do tradycji
anarchii Rzeczypospolitej szlacheckiej, później do wszechwładzy carskich przedstawicieli,
wreszcie do wszechwładzy piłsudczyków i na koniec do wszechwładzy (chociaż skazanie zabójców Popiełuszki dowodzi, że jednak nie do końca) komunistów.
Dla Polaków spoza Wielkopolski
i Śląska taki styl rządzenia to norma, innego – poza okresem 1990
– 2015 – nie znają. Nie razi więc
ich szczególnie. Ślązacy jednak
z państwem, które nie respektuje,
nie przestrzega własnych praw,
zetknęli się dopiero wtedy, gdy
w XX wieku trafili do Polski. Dlatego – chociaż oczywiście z racji
dobrobytu u zachodniego sąsiada też – z taką sympatią, z takim
podziwem i szacunkiem patrzą
na Niemców. Na państwo, w którym nikt nie stoi ponad prawem,
gdzie wszyscy, od Angeli Merkel
poczynając, a na arabskich imigrantach kończąc, są przed prawem naprawdę równi. Po prostu
ja, w Niymcach to ja!

DARIUSZ DYRDA

Echo. Górnośląski
Tygodnik Regionalny, nr 15
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Wspomnienia Ślązaków służących w niemieckiej armii

Tak, ojciec wyczekiwał III Rzeszy!
Byłem w Kriegsmarine. Ale zanim do tego doszło,
najpierw musiałem się urodzić, co nastąpiło
w lipcu 1926 roku w Bełku. Przyszedłem na świat
jako pierwsze i ostatnie dziecko moich rodziców.
Tata pracował jako rzeźnik, a mama zajmowała
się prowadzeniem domu, byliśmy więc typową
śląską familią, gdzie tylko mężczyzna pracuje.
Choć tak całkiem typowi nie byliśmy, bo co to
wówczas za model rodziny 2+1. Starka durś
wajała, że u nos ni ma więcej dziecek.
Ociec brał udział w wojnie z lat
1914 – 1918, podczas której został
kontuzjowany w rękę. Myślę, że
to właśnie ten okres w jego życiu
zadecydował o zaangażowaniu się
dość mocno w politykę, co w przyszłości miało dla niego bardzo przykre następstwa. Uważał, że w Wersalu Niemcy zostały strasznie
skrzywdzone, a już przyznanie naszego Bełku Polsce uważał po prostu za skandal.
O powstańcach, którzy przed
wojną paradowali dumnie w swoich mundurach, ojciec wyrażał
się zawsze z pogardą. Chociaż jak
na razie było to korzyścią, bo gdy
wkroczyli Niemcy, ojciec należał
do najbardziej zaufanych miejscowych.
Choć szkołę powszechną skończyłem w 1940 roku, to beztroskie
szkolne życie zakończył definitywnie wrzesień 1939 roku. I wydarzenia, których wszyscy oczekiwali. Jedni ze strachem, inni z ciekawością, ale wszystkich jednakowo
i skrupulatnie przygotowywała na

te wydarzenia propaganda państwowa, tak że zaskoczeniem była
tylko sama data rozpoczęcia wojny. Bo że wybuchnie, wiedział każdy. Mój ojciec wyczekiwał jej jak Żydzi nadejścia Mesjasza.
1 września 1939 roku poszedłem
razem z mamą na ranną mszę do
kościoła. Jedyne, co mnie wtedy zaskoczyło, to samoloty, które w dużych ilościach niespodziewanie
pojawiły się na niebie. Starsza kobieta stojąca nieopodal naszej starożytnej świątyni, którą akurat mijaliśmy, patrząc na niebo pełne samolotów, mruczała sama do siebie
pod nosem: „Było prorokowane, że
po niebie bydą lotać żelazne ptoki,
kere ludzi bydą śmiertelnie dziubać”, co, niestety, miało się okazać
prawdą.
Po mszy, już bardzo się śpiesząc, wręcz biegnąc, znalazłem się
w domu, gdyż zamieszanie związane z wojną już zaczynało rodzić zaczątki anarchii, a o wojnie dowiedziałem się całkiem przypadkowo
od jadącego na rowerze mężczyzny,

który na przemian wykrzykiwał:
„Ludzie, wojna! Wojna! Ludzie!”.
W takich sytuacjach bezpiecznie było, żeby się dzieci nie błąkały
bez opieki. Więc cały dzień przesiedziałem na płocie, obserwując wojsko niemieckie przeciągające przez
Bełk w kierunku wschodnim. A widok był imponujący, szczególnie dla
kogoś takiego jak ja, który w swoim
dotychczasowym życiu nie widział
większej grupy ludzi, jak dwadzieścia parę osób, to jest tyle, ile liczyła moja klasa. No, w kościele bywało trochę więcej.

Kriegsmarine
W 1940 roku skończyłem szkołę powszechną i natychmiast zostałem przyjęty do pracy na kopalni Dębieńsko jako młodociany,
z możliwością uczenia się w szkole zawodowej w Rybniku. Na kopalni za długo nie popracowałem, bo
tylko do momentu moich siedemnastych urodzin, kiedy zostałem
zawezwany do komisji wojskowej,
gdzie mi uroczyście wręczono powołanie do wojska, a dokładnie do
Kriegsmarine.
Po dość szczegółowych badaniach lekarskich, w wyniku których
stwierdzono, że nadaję się do służby morskiej, zostałem skierowany na szkolenie ogólnowojskowe
na terenie Niderlandów, a dokładnie w mieście Leeuwarden, gdzie
zostaliśmy zakwaterowani w budynkach byłej szkoły. W Holandii
– gdzie mi wbijano do głowy pod-

stawy służby wojskowej – byłem
przez trzy miesiące.
Byłem sam ze Śląska, gorzej mówiłem po niemiecku, ale mimo to
natychmiast zostałem zaakceptowany przez resztę moich kolegów
jako równoprawny członek wspólnoty wojskowej. Na tak sympatyczną i koleżeńską atmosferę niewątpliwie wpływało wiele czynników,
ale moim zdaniem decydujące było,
że wszyscy rekruci byli rówieśnikami – rocznik 25 i 26 – a przez to jednakowo młodzi i jednakowo niefrasobliwi wobec tego, co nas czekało.
Po trzech miesiącach szkolenia
rekruckiego, zaczęto nas rozsyłać
na różne szkolenia specjalistyczne. Mnie trafił się półroczny kurs
sygnalistów okrętowych nad jeziorem Muritz, na terenach pojezierza
Meklemburskiego. Tam załapałem
bakcyla sygnalisty! Prawdopodobnie dlatego skończyłem szkolenie
z wyróżnieniem, a to obligatoryjnie
gwarantowało skierowanie w przyszłości na kurs podoficerski.
Po zakończeniu kursu, już jako
marynarz, otrzymałem rozkaz zaokrętowania się w trybie natychmiastowym na okręt wojenny AF7 w charakterze oczywiście sygnalisty. Była to jednostka przeznaczona
do zwalczania samolotów i wchodziła w skład flotylli bazującej w Ha
wrze (Francja), skąd przy dobrej
pogodzie można było dostrzec angielski port Portsmouth po drugiej
stronie kanału La Manche.

 14

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

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

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

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

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 501-411-994.
lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602
Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec 8 euro.
Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de
Tel. 02174 8964480 Verlag Hübsch & Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro
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Okręt, na którym rozpocząłem
służbę, był jednostką niewielką
(sześćdziesiąt osób załogi), ale za
to szybką i łatwą w manewrowaniu,
co było niezmiernie istotne w walce
z lotnictwem alianckim, które miało zwyczaj atakować dużym zgrupowaniem samotną jednostkę. Nie
mniej istotne było zabójcze dla każdego samolotu uzbrojenie naszego
okrętu: jedno działo 53 mm, jedno
działko 37 mm, dwa działka czterolufowe 20 mm, dwa działka sprzężone 20 mm i karabin maszynowy
20 mm. Wszystko skierowane w niebo! Załoga oprócz mnie była w całości niemiecka, czego nie żałuję, bo
mogłem doszlifować język – a jeśli
jeszcze do tego dodam świetne wyżywienie, ciekawą służbę oraz malownicze otoczenie, to żyć i nie myśleć o wojnie.
Ze względu na funkcję (mój poprzednik poległ!), którą pełniłem na
okręcie, moje stanowisko znajdowało się w bezpośredniej bliskości
dowódcy, na mostku kapitańskim,
z którego odbierałem i wysyłałem
rozkazy, jak i inne sygnały.

Co wyjście z portu, to
walka
Na akcje bojowe wychodziliśmy
codziennie i tylko nocą, w asyście
innych jednostek bojowych. A nocą dlatego, że wtedy wyrównywały się szanse podczas kontaktu bojowego z samolotami wroga.
Na 100 wyjść z portu – 90 kończyło
się walką, która, jak każda walka,
obfitowała w dramatyczne sytuacje, kiedy morze kipiało, a ciemności nocy były rżnięte pociskami
smugowymi, wypluwanymi przez
lufy dział.
Bitwa morska, a szczególnie ta
rozgrywana nocą, posiada swoją
niepowtarzalną specyfikę, kiedy
w powietrzu krzyżują się tysiące
pocisków i tylko po kolorach można było rozróżnić źródło pochodzenia (pociski smugowe niemieckie
miały inny odcień niż alianckie).
Dla zupełnie postronnego obserwatora bitwa mogła wyglądać jak
sylwestrowe fajerwerki, z setkami
snujących się po niebie różnokolorowych koralików. Pod warunkiem
że zapomniał, iż każdy z tych koralików to posłaniec śmierci.
Zdarzyło mi się – i to niejeden
raz – obserwować samoloty alianckie, które nadleciały, żeby nas zatopić, a zostały zestrzelone i kończyły swój żywot w głębinach oceanu.
Widziałem również i nasze okręty, z trudem dryfujące w kierunku
portu, zdewastowane przez bomby i pociski.
Dzisiaj mam już bardziej ambiwalentny stosunek do tamtych
wydarzeń, natomiast wtedy każdy
zestrzelony wrogi samolot budził
wielki entuzjazm. Ze wszech miar
uzasadniony, gdyż każdy aliancki

samolot mógł być dla nas, marynarzy, zwiastunem katastrofy. Moja jednostka pomimo wielu trafień,
szczęśliwie – czyli bez strat w ludziach – wracała z każdej akcji. Podczas jednego z ostatnich rejsów bojowych, na krótko przed inwazją
aliantów, byliśmy wyjątkowo zajadle atakowani przez kilka bombowców. Wybuch bomby blisko okrętu
spowodował, że spadłem z mostku i uszkodziłem nogę, ale w szpitalu w Calais naprawiono ją po paru dniach.
Po lądowaniu aliantów w czerwcu 1944 roku zaczęliśmy, w miarę
postępów alianckiej ofensywy, wycofywać się morzem w kierunku
naszych macierzystych, to jest niemieckich, portów. Ostatnim docelowym portem, gdzie zastał nas koniec wojny, był duży port wojenny
Cuxhaven leżący blisko Szlezwiku-Holsztyna.

Bezpańscy przez
miesiąc
Wojna skończyła się na początku
maja, ale dla nas znaczyło to tylko
tyle, że nie walczymy. Nie było już
naszego dowództwa, ale zwycięzcy
też się nami nie interesowali. Dopiero na początku czerwca zjawili się na naszym okręcie angielscy
oficerowie i starali się nas nakłonić do rejsu okrętem do Anglii, ale
cała nasza załoga odmówiła i zeszła na ląd, oficjalnie oddając się
do niewoli.
Już jako jeńcy wojenni zostaliśmy przetransportowani na pobliski Szlezwik-Holsztyn i rozlokowani wśród okolicznych bauerów. Dopiero wtedy okazało się,
że wszystkie gospodarstwa są zapełnione jeńcami różnych formacji
i różnej narodowości. W tym zaimprowizowanym obozie jenieckim,
jakim stał się Szlezwik-Holsztyn,
wnet zaczęto się dzielić na poszczególne grupy narodowe, i tak
Niemcy osobno, Mazurzy ze sobą, i my – Ślązacy – też zaczęliśmy
trzymać się razem na boku. Już nie
pamiętam, jaki to był miesiąc, kiedy pojawili się między nami polscy oficerowie od Andersa, i zaczęli agitować, żeby zapisywać się
do wyjazdu na wojnę gdzieś w Azji.
Z tego co pamiętam – po prostu ich
wyśmiano.
Nasza sytuacja żywnościowa jako jeńców nie wyglądała za dobrze;
dużo się nie pomylę, jeśli ją określę jako zbliżoną do głodowej. Pociechą było, że prawie nikt nas nie
pilnował. Tę sytuację razem z kolegami postanowiłem wykorzystać, „przedwcześnie opuszczając
obóz”. Myślę, że o naszej ucieczce
pilnujący dobrze wiedzieli i nawet
się cieszyli, że ubyło parę gęb do
żywienia. Tak rozpoczęła się wędrówka moja i trzech moich towarzyszy przez zniszczone Niemcy
w kierunku ojczystego domu.

Specjalny okręt Kriegsmarine przeznaczony do zwalczania alianckiego lotnictwa. 

Niemcy wyglądały
strasznie
Krótko po opuszczeniu naszego przymusowego zakwaterowania trafiliśmy na samochód ciężarowy, którego kierowca był na tyle
dobry, że podwiózł nas parędziesiąt kilometrów, a potem wędrowaliśmy już tylko pieszo lub przypadkową furmanką. Tereny, przez które szliśmy, były bardzo zniszczone
i wyjałowione jak po przejściu monstrualnej szarańczy, z drzewami
oblepionymi kartkami informującymi, że ktoś żyje i gdzie się znajduje.
Czasem ruiny jakiegoś miasta.
W Polsce dużo się mówi o totalnie zniszczonej, zrównanej z ziemią Warszawie. A przecież tak samo wyglądało każde większe niemieckie miasto. Berlin, Hamburg,
Norymberga, Wrocław i setki innych. Z wyjątkiem Drezna, które
było zniszczone o wiele bardziej.
Przerażający obraz.
Brakowało wtedy wszystkiego,
a największym deficytem była żywność, ale – jak to bywa w tak ciężkich czasach – ludzie stają się bardziej życzliwi i otwarci, czego doświadczyliśmy na własnej skórze.
Dokądkolwiek przyszliśmy, wszędzie dzielono się z nami resztkami pożywienia. Odradzano nam
też marsz na wschód, do Polski.
– Warm Sie gehen dort? – pytali zdumieni Niemcy. – Nach hause
(do domu) – odpowiadaliśmy.
Po kilkunastu dniach wędrówki
dotarliśmy do linii demarkacyjnej
dzielącej Niemcy na dwie części,
która od strony zachodniej w zasadzie nie była pilnowana, ale po
przeciwnej stronie stali radzieccy żołnierze i strzelali do każdego,
kto próbował ją nielegalnie przekroczyć.

W drodze do Polski
Przy tak gorących miejscach zawsze kręcą się różne ludzkie indywidua, a więc szabrownicy i przemytnicy szukający łatwego zysku.
I dzięki takiemu człowiekowi, który przeprowadził nas swoimi tajnymi ścieżkami, znaleźliśmy się
w sowieckiej strefie okupacyjnej
i – skrupulatnie unikając kontaktu
z radzieckimi żołnierzami – udało się nam dotrzeć samochodem
do Magdeburga, gdzie okazało się,
że kolejną granicę, już polską, możemy przejść po uzyskaniu dokumentów wydawanych w ambasadzie w Dreźnie.
Drezno było w połowie spopielone
w trakcie nalotów alianckim fosforem,
a w połowie tylko zwyczajnie wojennie
zniszczone. Ambasada polska była
miejscem, w którym panował nieopisany bałagan i zamęt; z panoszącymi
się na każdym kroku niekompetentnymi, wyniosłymi ludźmi udającymi
urzędników. Po kilku dniach wyczekiwania udało się nam otrzymać potrzebne dokumenty uprawniające do
wjazdu na teren Polski.
Do granicznego miasta Forst,
które okazało się zupełnie opustoszałe, dotarliśmy pieszo. Oczekując na jakiś pociąg, miałem dość
czasu, aby zaobserwować zachowanie żołnierzy polskich, którym
wyznaczono rolę celników. Dzisiaj
to może się wydać absurdalne, ale
rola tych pseudocelników sprowadzała się do okradania ludzi, którzy w ogromnych transportach, jako „wysiedleńcy”, wyjeżdżali z terenów nowo nabytych przez Polskę
do Niemiec. Trochę zdumiony patrzyłem, że jest między nimi też
sporo Ślonzoków.
Ci nieszczęśliwi ludzie, których
już wcześniej pozbawiono mienia,
byli dodatkowo rabowani z tego,

Fot. pinterest.com
co zdołali uratować. Aby ich jeszcze bardziej upodlić, musieli swoje bezprawnie zarekwirowane rzeczy zanosić do specjalnie na ten
cel przygotowanego wagonu, czyli
„składnicy łupów”, jak był nazywany przez tych celników.
Po paru dniach oczekiwania zjawił się pociąg towarowy do Katowic,
którym szczęśliwie dojechałem na
Śląsk, a z Katowic już normalnym
pociągiem do Czerwionki. Gdy dotarłem do domu, to zastałem tylko matkę, która już wiedziała, że żyję, gdyż
taką informację przekazali koledzy,
którzy wrócili przede mną.
Ojca jeszcze dosyć długo nie było
w domu, bo, jak zaznaczyłem wcześniej, ubabrał się w polityczną kabałę, to znaczy należał do NSDAP
i za to został w 1945 roku razem
ze swoim bratem deportowany do
ZSRR. Po prawdzie nie mam pojęcia, jakim cudem z takim ojca życiorysem nie wysiedlono całej naszej familii do Niemiec, czemu nie
było ich w tych okradanych wagonach? A ja przeżyłbym dodatkowy
dramat, gdyby się okazało, że z mamą minąłem się w drodze. Ja wracam tu, a oni pojechali tam...
Z zesłania ojciec wrócił już sam,
bo brat umarł mu na rękach w Rosji. Po powrocie został jeszcze raz
za to samo (czyli za NSDAP) uwięziony w Rawiczu. Być może nauczony jego doświadczeniem starałem się zawsze trzymać z dala
od polityki, a tym bardziej wszelkich partii, dzięki czemu przeżyłem
swoje dotychczasowe życie godnie
i bezpiecznie.

Eryk (Erich) Zeler:

„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze. Wspomnienia Ślązaków
z armii III Rzeszy”. Wydawnictwo Mega Press II Instytut
Ślunskij Godki. Lędziny 2019.
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„Poczta genetyczna”

Rola nauki w walce z pandemią
Różnorodność biologiczna
stanowi naturalną „szczepionkę”, która zabezpiecza nas
przed patogenami. Zachowanie bioróżnorodności i ograniczenie kontaktu zwierząt
z ludźmi może ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów.
O roli nauki w walce z pandemią pisze prof. Piotr Skubała
z UŚ w Katowicach.

Żywe czy nieżywe,
czyli problem
z wirusami
Organizmami (chociaż to chyba
niewłaściwe określenie) będącymi dzisiaj na ustach wszystkich są
wirusy, a szczególnie jeden – koronawirus SARS-CoV-2, przyczyna pandemii, której nikt z nas do
tej pory nie doświadczył i której rozmiary tak szokują. Wirusy
określa się jako niewielkie cząstki
zakaźne infekujące wszystkie formy życia i niezdolne do namnażania się poza komórką gospodarza.
Nie mają one struktury komórkowej, nie zawierają organelli,
a więc nie da się ich zaliczyć do
świata organizmów. Są niezwykle
prostymi organizmami (pozwolą Państwo, że jednak pozostanę
przy tym określeniu), to zasadniczo materiał genetyczny pokryty kapsułką białkową. Ponieważ
jednak posiadają nie tylko materiał genetyczny, ale rozmnażają
się i ewoluują dzięki selekcji naturalnej, niektórzy biolodzy uważają je za prawdziwe formy życia.
Do życia wymagają obecności komórek gospodarza, którym może
być zwierzę, roślina, grzyb, bakteria lub archaebakteria. Ponieważ
posiadają niektóre, ale nie wszystkie cechy innych żywych istot, bywają określane jako „organizmy
na granicy życia”.

Ekologiczna rola
wirusów
Wirusy są wewnątrzkomórkowymi pasożytami bezwzględnymi,
powodują szereg chorób u wielu
organizmów, w tym u człowieka. Nigdy nie miały dobrej sławy,
a teraz, w dobie pandemii koronawirusa, zapewne mocno się to
utrwali w ludzkich umysłach. Tak
też uczymy się patrzeć na wirusy w szkole. Nie tylko zresztą na
nie, ale podobnie na bakterie, pasożyty, grzyby i wiele innych organizmów. Tymczasem na poziomie
ekologicznym wirusy wykonują
podstawowe zadanie, regulując
populacje gatunków żywicieli i zapewniając ich równowagę w ekosystemach.
W świetle nauki wirusy to swoista „poczta genetyczna” prze-

nosząca fragmenty DNA między
różnymi osobnikami, a nawet gatunkami. Mogą one przenosić zarówno geny niekorzystne dla nas
(np. związane z powstawaniem
nowotworów), jak i korzystne. Nasza ewolucja też jest ściśle sprzęgnięta z wirusami. W DNA człowieka znajduje się przynajmniej
35 „wartościowych” genów pochodzenia wirusowego. Prof. Luis
Villarreal (były dyrektor Centrum
Badań Wirusologicznych na University of California w Irvine)
mówi o nich w następujących słowach: „Wirusy odgrywają ogromną rolę w ewolucji. Moim zdaniem
są najbardziej kreatywne genetycznie ze wszystkich znanych
nam czynników” (Villarreal 2004).

Nauka w walce
z wirusami
Świat doświadcza dzisiaj tragedii, bo umierają tysiące osób
w wyniku infekcji koronawirusem, a decydenci zwracają się
z prośbą do naukowców, szukając wyjścia z tej sytuacji i powrotu do normalności. Na naukowcach spoczywa obowiązek poradzenia sobie z chorobą Covid-19.
Wielu naukowców, w tym lekarze,
biotechnolodzy czy wirusolodzy,
wkłada cały intelekt i swój czas,
aby zrozumieć mechanizm działania koronawirusa SARS-CoV-2.
Pozwoli to szybciej opracować
skuteczną szczepionkę.
W dobie pandemii jest też pole
do popisu dla przedstawicieli wielu innych dyscyplin naukowych,
w tym dla psychologów czy psychoterapeutów. Nie wiemy, jak sobie poradzić z tą nową, niekomfortową sytuacją. Szukamy pomocy,
środków zaradczych w czasie izolacji. Poszukiwani są matematycy
potrafiący opracować wiarygodne modele przebiegu epidemii.
Komisja Europejska przeznacza
spore środki na przeprowadzanie natychmiastowej i ponadpaństwowej burzy mózgów na temat
technologicznych, społecznych
i politycznych rozwiązań dotyczących kryzysu pandemicznego.
I oczywiście jest to słuszne, musimy szukać szybko wyjścia z tej
zagmatwanej sytuacji. Czy jednak taka powinna być rola nauki?
A przynajmniej tylko taka?

Pandemia i dzikie
zwierzęta
Czy epidemię koronawirusa
mogliśmy przewidzieć i jej przeciwdziałać? Czy nauka przewidywała jej nadejście? Jakie są przyczyny jej pojawienia się? Wiele
nowo pojawiających się chorób
– m.in. ebola, AIDS, SARS, ptasia grypa, świńska grypa, a dziś

nowy koronawirus (SARS-CoV-2)
– to nie są przypadkowe katastroficzne zdarzenia, ale konsekwencja naszej brutalnej ingerencji
w naturalne ekosystemy. W skali globalnej połączone efekty działań ludzi są już często większe niż
siły samej natury – zauważa Gordon Wolman, profesor geografii
z Johns Hopkins University.
Szacuje się, że całkowita ilość
ziemi przemieszczanej rocznie
tylko w rolnictwie dziesięciokrotnie przewyższa osady wypłukiwane i niesione z prądem przez
wszystkie rzeki świata. W sztucznych zbiornikach zgromadziliśmy już sześć razy więcej wody,
niż spływa ich w rzekach. Emitujemy do powietrza wielokrotnie więcej ołowiu, kadmu, miedzi,

rząt na ludzi jest ułatwione także
dzięki postępującemu niszczeniu
i modyfikacji ekosystemów z powodu penetracji ludzi w ostatnie
niezanieczyszczone obszary planety. Wirusowe choroby odzwierzęce stanowią dzisiaj znaczący
procent wszystkich nowo zidentyfikowanych, a także istniejących
chorób zakaźnych.

Większa
bioróżnorodność,
mniej chorób
Badania dowodzą, że różnorodność biologiczna stanowi niejako
naturalną szczepionkę, która zabezpiecza nas przed patogenami. Zachowanie tej różnorodno-

Nielegalny handel nietoperzami na chińskim rynku
arsenu, siarki i azotu, niż czyniła to przed nami natura w naturalnych cyklach obiegu tych pierwiastków (Wolman 2002). Przyrost naszej konsumpcji bogactw
Ziemi jest doprawdy „imponujący”: od 1950 roku zużywamy 5 razy więcej paliw kopalnych, zwiększyliśmy czterokrotnie połowy
w morzach, od 1960 roku zużywamy dwukrotnie więcej wody słodkiej, w ciągu ostatnich 25 lat zużywamy o 40 proc. więcej drewna
(UNDP 1998).
Wiele pandemii ostatnich dziesięcioleci powstało na rynkach
azjatyckich lub afrykańskich metropolii, gdzie trwa nielegalny lub
niekontrolowany handel żywymi
dzikimi zwierzętami, takimi jak
małpy, nietoperze, węże, łuskowce i wiele innych gadów, ssaków
i ptaków. Działania te otwierają
niebezpieczne możliwości kontaktu między ludźmi a chorobami tych organizmów, stwarzając
warunki do rozwoju starych i nowych chorób odzwierzęcych, chorób zakaźnych, które mogą być
przenoszone ze zwierząt na ludzi. Przenikanie patogenów (takich jak wirusy) z dzikich zwie-

ści przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu zwierząt (dzikich
– PAP) z ludźmi może ograniczyć
rozprzestrzenianie się patogenów. Utrata gatunków ze środowiska może mieć niebezpieczne
konsekwencje dla rozprzestrzeniania się i występowania infekcji,
w tym również tych, które dotykają ludzi (Gilbert 2010). Interakcja
ta jest obserwowana w różnych
ekosystemach, dotyczy różnych
patogenów i gospodarzy. Naukowcy odnotowali wzorzec, który pokazuje, że utrata różnorodności
biologicznej zwiększa przenoszenie chorób. Analiza występowania 12 chorób, w tym gorączki Zachodniego Nilu i boreliozy,
w ekosystemach na całym świecie wykazała, że w każdym przypadku choroby stały się bardziej
powszechne w miarę spadku różnorodności biologicznej (Keesing
et al. 2010).
Coraz większa ingerencja człowieka w funkcjonowanie ekosystemów i w świat dzikich zwierząt
– w połączeniu z wpływem globalnej zmiany klimatu (o której tutaj nie mówiliśmy) – prowadzi do
osłabienia naturalnych ekosyste-

mów i ułatwia rozprzestrzenianie
się patogenów poprzez zwiększenie narażenia ludzi na te zagrożenia. Wiemy, jak należałoby zareagować, aby nie dopuścić w przyszłości do kolejnych pandemii.
Musimy zacząć chronić przyrodę, odbudować zniszczone ekosystemy, zaprzestać eksploatacji
dzikich zwierząt, zakończyć erę
przemysłowej hodowli zwierząt.

Skazani na
współpracę

Jaką lekcję wyciągniemy z pan
demii koronawirusa SARS-CoV-2?
Czy głos nauki będzie brany pod
uwagę przez decydentów wcześniej – zanim dojdzie do tragedii?
Czy politycy otoczą się naukow-

Fot. project-sindicate.org

cami i zechcą słuchać ich opinii? Czy to doświadczenie skłoni
nas do głębszej refleksji na temat
relacji między ludźmi a przyrodą? Carl Sagan (amerykański
astronom i popularyzator nauki)
o tych związkach mówił w takich
słowach: „Chcąc nie chcąc, my,
ludzie, jesteśmy powiązani ze sobą oraz ze wszystkimi roślinami
i zwierzętami na całym świecie.
Nasze życia łączą się ze sobą (...).
Rośliny, zwierzęta, mikroby bardzo długo pracowały wspólnie (...).
Skłonność do współdziałania wykształciła się w procesie ewolucji.
Organizmy, które nie współdziałały z innymi, umierały. Współdziałanie to nasza natura. Klucz do
przeżycia” (Sagan 2001).

Nauka w Polsce – PAP – Autorem tekstu jest prof. dr hab.
Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Artykuł został przekazany PAP
przez rzecznika UŚ.

naukawpolsce.pap.pl
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Podkarpackie – niczym
Toskania i Francja w pigu³ce

to jest grane

Bartek Królik
„Pan od muzyki“
Kayax

A

lbum debiutancki, ale jego autor w ¿adnym
wypadku debiutantem nie jest. Bartek Królik
to uznany kompozytor, wiolonczelista, basista, ale przede wszystkim producent muzyczny, który stoi za sukcesem miêdzy innymi takich gwiazd
jak Sistars, Agnieszka Chyliñska, £¹ki £an, Edyta
Górniak czy Natalia Kukulska.
Tym razem zdecydowa³ siê opuœciæ swoj¹ strefê
komfortu i przemówiæ w³asnym g³osem. Lekko ironiczny tytu³ p³yty nawi¹zuje oczywiœcie do czasów
PRL, kiedy tym mianem okreœlano nauczycieli wychowania muzycznego, panów lub – czêœciej – „panie od muzyki”, których nikt w szkolnej hierarchi nie
traktowa³ zbyt powa¿nie.
Bartka Królika traktowaæ powa¿nie trzeba choæby
dlatego, ¿e jest trzykrotnym laureatem „Fryderyka”,
a dwukrotnie laureatem MTV European Music
Award. Bior¹c pod uwagê, jak ró¿ni s¹ wykonawcy,
z którymi w tym czy innym charakterze wspó³pracowa³, trudno by³o przewidzieæ, w jakim kierunku pójdzie jego w³asna twórczoœæ. Okaza³o siê, ¿e drogowskazem s¹ lata 70. i 80., a konkretnie amerykañska
„czarna” muzyka pop oparta na funkowo-jazzowych
brzmieniach. To spora niespodzianka jak na kogoœ,
kto mia³ swój wk³ad chocia¿by w dokonania rockowej grupy „Bracia”, raperów takich jak „Tede” czy
O.S.T.R..
Dominuj¹ wyraŸne taneczne bity, nowoczeœnie
wyprodukowane, ale nie wstydz¹ce siê swych korzeni sprzed kilku dekad, opakowane w rozbudowane
aran¿acje i nagrane z goœcinnym udzia³em grona
czo³owych wykonawców polskiej sceny. Nie ma tu
nic specjalnie nowatorskiego. Jest raczej przywi¹zanie do tradycji, wzbogaconej o wspó³czesne mo¿liwoœci techonologiczne. Fascynacja autora hip-hopem sprawi³a zaœ, ¿e teksty na p³ycie nie s¹ jedynie
typowymi wype³niaczami, jak to siê czêsto w mainstremowym popie zdarza. Nios¹ ze sob¹ coœ wiêcej,
momentami w doœæ humorystycznej, a momentami
nostalgicznej formie, bo tak do koñca dzisiejsza ta
muzyka nie jest.

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

W tym roku podró¿owanie obarczone jest spor¹ dawk¹ ryzyka,
szczególnie do krajów, w których
koronawirus zebra³ najwiêksze
¿niwo. Czy mo¿na jednak podziwiaæ winnice i pejza¿e niczym w
Toskanii, penetrowaæ zamki i pa³ace równie tajemnicze jak te nad
Loar¹? Wystarczy szczypta pomys³owoœci i mo¿na spêdziæ wakacje
marzeñ.
Ziemia podkarpacka oferuje turystom tajemnicze miejsca, ciekawe historie i chwile zadumy. Mo¿na podziwiaæ j¹ z baszt, penetrowaæ podziemia, a nawet pod¹¿yæ
tropem dobrego jedzenia, zamków
i pa³aców czy te¿ legend. Jej sercem jest Przemyœl s³yn¹cy z licznych fortów. To wyzwanie dla poszukiwaczy, którzy spacer po³¹cz¹
z odkrywaniem.
W 1880 roku dotar³ tu cesarz
Franciszek Józef, trawiony ciekawoœci¹ obejrzenia budowy twierdzy pierwszej klasy, nad któr¹ prace budowlane potrwaj¹ 40 lat. Otacza³a miasto dwoma pasami – zewnêtrznym o d³ugoœci 45 kilometrów – i sk³ada³a siê z nowoczesnych rozwi¹zañ, jak na tamte
czasy. Robotnicy mieli zakaz spacerów, rysowania, aby ¿adne informacje nie przedosta³y siê do r¹k
wroga. W 1914 roku by³a to trzecia
pod wzglêdem wielkoœci fortyfikacja obronna. Pierwsze miejsce nale¿a³o do Antwerpii i Verdin.
Jej wyj¹tkowoœæ wi¹¿e siê z faktem, ¿e by³a a¿ trzy razy oblegana
i w dodatku przez 173 dni w 1914
roku nie zosta³a zdobyta. W marcu
1915 roku twierdza siê poddaje.
Po I wojnie œwiatowej Przemyœl
wróci³a do Polski. Zdecydowano o
rozebraniu niektórych fortyfikacji.
Te w dobrym stanie chciano przeznaczyæ na budynki wojskowe
oraz magazyny.
Do najs³ynniejszych nale¿a³
Fort XIII San Rideau. O duchach
zamieszkuj¹cych ponad 2200 metrów kwadratowych powierzchni
do dziœ kr¹¿¹ legendy. Mimo ¿e ju¿
22 marca 1915 roku fort zosta³ poddany i wysadzony, jego pozosta³oœci do dziœ wzbudzaj¹ nadal podziw nad wyobraŸni¹ budowniczych.
W 1923 roku robotnicy znaleŸli
drzwi, których nie by³o uwzglêdniono na planach. Gdy je wywa¿yli, zamarli z przera¿enia. Przed nimi sta³ cz³owiek-zjawa. Na pocz¹tku myœleli, ¿e koœciotrup, okryty
spl¹tanymi d³ugimi w³osami. Jego
mowa nie przypomina³a ludzkich
dŸwiêków. Zatyka³ uszy, jakby s³owa by³y dla niego dotkliw¹ tortur¹.
Zmar³ jeszcze tej samej nocy po
przewiezieniu do szpitala. Okaza³o
siê, ¿e w œrodku znaleziono szkielet mê¿czyzny.

Fort San Rideau – Zniszczony, wysadzony, a jednak ciągle przykuwa turystów
i odkrywa przed nimi kolejne tajemnice.
A. Malik

Fakty i mity
Rozpoczêto dochodzenie, kim
by³ dziwny jegomoœæ. Pomocne
okaza³y siê znalezione w pomieszczeniach fortecy notatki. By³y one
sporz¹dzone o³ówkiem w zeszycie
nale¿¹cym do austriackiego magazyniera. Rosyjscy wiêŸniowie
zamienili go w pamiêtnik, spisuj¹c
po ciemku swoje wspomnienia.
Wynika³o z nich, ¿e jeden by³ oficerem sztabowym, a drugi kapitanem o nazwisku Nowikow. Najprawdopodobniej byli to wiêŸniowie rosyjscy przetrzymywani w
twierdzy. Nie wiadomo, czy o nich
zapomniano, podejmuj¹c decyzjê
o jej wysadzeniu. Po eksplozji znaleŸli siê w betonowej pu³apce. Jedyne drzwi prowadz¹ce do wolnoœci zosta³y odciête. W ca³kowitych
ciemnoœciach prze¿yli osiem lat.
Uda³o im siê to dziêki odnalezieniu w jednym z pomieszczeñ zapasów jedzenia, puszek, wody oraz
wódki. Nowikow nie wytrzyma³
jednak psychicznie i pope³ni³ samobójstwo, podcinaj¹c sobie szyjê

kawa³kiem blachy – jak odnotowa³
jego kompan. W 1926 roku wszystko to opisa³a w miesiêczniku „Naoko³o œwiata” Wanda Kohutnicka,
badaj¹c historiê z detektywistyczn¹ precyzj¹.
Nie wiadomo, gdzie pochowano
¿o³nierzy. Po latach historia ta zaczê³a zmieniaæ siê w legendê.
W 1971 roku ponownie opisa³ j¹
dziennikarz Kruk w „¯yciu Przemyskim”. Twierdzi³, ¿e wszystko
jest wymys³em by³ego dowódcy 2
Batalionu Pancernego W³adys³awa Kohutnickiego, który stacjonowa³ w pobliskiej ¯urawicy. To w³aœnie on mia³ ukrywaæ siê pod kobiecym pseudonimem, dziêki czemu móg³ opublikowaæ w prasie
wymyœlon¹ historyjkê bez uzyskania zgody prze³o¿onych wojskowych – jak wówczas by³o w zwyczaju.
Historia ta doczeka³a siê ekranizacji w 1984 roku. „Fort 13” wyre¿yserowa³ Grzegorz Królikiewicz,
a kapitana, który pope³ni³ samobójstwo, zagra³ Leon Niemczyk.
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Zamek Kazimierza Wielkiego w Przemyślu – świetny punkt widokowy
i miejsce dla miłośników historii
fot. A. Malik

Podró¿
przez kontynenty
Arboretum (arbor to drzewo) w Bolestraszycach, tu¿ ko³o Przemyœla, zajmuje obecnie
25 hektarów, na których znajduje siê 3,5 tysi¹ca gatunków
czêsto zadziwiaj¹cych i bardzo
rzadkich roœlin. Jedzie siê do
niego malownicz¹ drog¹,
wzd³u¿ Sanu. Czasami ma siê
wra¿enie, ¿e pagórkowate zbocza, ma³e dworki przy szosie to
krajobraz w³oski, a nie polskiego Podkarpacia.

W 1975 roku, gdy za³o¿ono
arboretum, rozci¹ga³o siê na
przestrzeni zaledwie 9 hektarów. Wiosn¹ kwitn¹ roz³o¿yste
magnolie. Ciekawostk¹ jest
rzadka w Polsce metasekwoja
chiñska, podziwiaæ mo¿na mi³orz¹b dwuklapowy i cypryœnik
b³otny. Znajduj¹ siê tu nie tylko
rzadkie odmiany roœlin, lecz
równie¿ zagro¿one wyginiêciem, jak kotewka orzech wodny. Wszyscy, którzy wierz¹ w
magiczne dzia³anie czterolistnej koniczyny, bêd¹ zachwyceni marsyli¹ czterolistn¹, przy-

Arboretum – na zwiedzenia tego miejsce potrzeba przynajmniej całego dnia
nosz¹c¹ szczêœcie. Dla wielu
bêdzie to podró¿ po ca³ym
œwiecie, bez wsiadania do samolotu.
W szkó³ce rosn¹ jab³onie,
wœród których przechadzaj¹
siê mi³oœnicy „œwiêtego spokoju”. Podobno jest ich ponad sto
gatunków. W czasie festynów
mo¿na skosztowaæ rzadkiego
smaku dereni i wiekowych jab³ek w bardzo niespotykanych
postaciach, np. kiszonych. Wystawcy proponuj¹ rodzime produkty, wytwarzane w ich przydomowych gospodarstwach.

Mi³oœnicy kontynentu po³udniowoamerykañskiego znajd¹
te¿ coœ dla siebie. Zachywca
gunnera olbrzymia, która
w ci¹gu jednego roku wyrasta
na kilkumetrow¹ roœlinê. Jest
na tyle egzotyczna, ¿e niektórzy turyœci przyje¿d¿aj¹ do arboretum specjalnie dla niej.
Oprócz trzech stawów w dolinie Sanu, nad którymi prowadz¹ drewniane pomosty, ciekawostk¹ jest usytuowany na
wzgórzu dwór. W 1846 roku zamieszka³ w nim s³ynny malarz
Piotr Micha³owski, który na ³o-

Wakacje w kraju czy za granic¹?
Lato już wkrótce. Czas
podjąć decyzję, gdzie
spędzimy wakacje.
Ale to nie takie proste.
Zdecydowana
wiêkszoœæ
Niemców (84 proc.) wie ju¿,
czy wyjedzie tego lata i dok¹d. Tylko 15 proc. jest niepewna – wynika z sonda¿u infratest dimap przeprowadzonego w drugiej po³owie maja.
Co drugi Niemiec, który ma
ju¿ plany na wakacje, chce je
spêdziæ w domu. 31 proc. deklaruje chêæ wyjazdu do innego zak¹tka Niemiec, a 19
proc. do któregoœ z europejskich krajów. Tylko 3 proc.
myœli o spêdzeniu urlopu poza Europ¹.
Jak zapowiedzia³ szef niemieckiej dyplomacji Heiko
Maas, od drugiej po³owy
czerwca rz¹d nie chce ju¿
ostrzegaæ przed zagranicznymi podró¿ami, bêdzie jednak
w dalszym ci¹gu wskazywa³
na ryzyko zwi¹zane z koronawirusem w poszczególnych
krajach.
Wiele pañstw europejskich
poluzowa³o ju¿ obostrzenia
zwi¹zane z turystyk¹.

Austria
Niemcy i Austria chc¹ jak najszybciej o¿ywiæ turystykê. O ile
nie dojdzie do negatywnych zjawisk w zwalczaniu pandemii,
granica niemiecko-austriacka
zostanie otwarta 15 czerwca. Teoretycznie nic nie bêdzie staæ na
przeszkodzie, aby spêdziæ wakacje w Austrii: restauracje s¹ ju¿
otwarte, hotele i muzea te¿.

Niderlandy
Podczas szczytu epidemii
granica niemiecko-niderlandzka pozosta³a otwarta. Od
1 czerwca otwarte s¹ restauracje i kawiarnie, choæ przyjmuj¹
ograniczon¹ liczbê goœci. Otwieraj¹ muzea i teatry. Od 1 lipca do
dyspozycji bêd¹ tak¿e kempingi
i parki wypoczynkowe. Niektóre
z nich dzia³a³y ju¿ wczeœniej, ale
przy zachowaniu zaostrzonych
wymogów higienicznych.

Włochy
Do normalnoœci wracaj¹ powoli i W³ochy, gdzie z powodu
koronawirusa zmar³o ponad
32 tys. osób (do 20 maja). Otwarte s¹ znowu muzea, bary i restauracje, a tak¿e baseny i
obiekty sportowe. Od 3 czerwca

W³ochy umo¿liwiaj¹ wjazd do
kraju turystom ze strefy Schengen, bez koniecznoœci odbywania kwarantanny. Dozwolone
bêd¹ te¿ podró¿e miêdzy regionami.

Grecja
Zwiedzaæ mo¿na ju¿ atrakcje, jak Akropolis w Atenach, a
tak¿e przebywaæ na licznych
pla¿ach. Pod koniec czerwca
hotele i kwatery bêd¹ otwarte
dla mieszkañców kraju. Grecki
rz¹d chce zrobiæ wszystko, aby
zagraniczni turyœci mogli ju¿
przyje¿d¿aæ po 1 lipca.

Francja
Niemieckie kontrole na granicy z Francj¹ maj¹ od 15 czerwca
nale¿eæ do przesz³oœci. Takie s¹
plany, ale wszystko zale¿y od sytuacji epidemicznej. Wprawdzie
pierwsze pla¿e s¹ ju¿ otwarte,
ale o kolejnych krokach zdecyduj¹ regionalne urzêdy.

Hiszpania
Loty na hiszpañskie wyspy i
pierwsze stopnie odmra¿ania
kraju napawaj¹ turystów nadziej¹, ale sytuacja jest jeszcze
niejasna. Rz¹d w Madrycie za-

powiedzia³ przed³u¿enie stanu
wyj¹tkowego do 7 czerwca.
Najwczeœniej
pod
koniec
czerwca mo¿na liczyæ na
otwarcie kraju dla zagranicznych turystów. Regionalne w³adze Balearów oœwiadczy³y, ¿e
w lipcu chc¹ wpuœciæ grupy turystów w „kontrolowanej formie”. Czy to siê uda?

Portugalia
Zwi¹zek portugalskich hotelarzy zapowiedzia³, ¿e w po³owie lipca mo¿e ju¿ byæ otwarta
wiêkszoœæ hoteli. W nadchodz¹cym sezonie wakacyjnym
Portugalia chce uregulowaæ
dostêp do pla¿ za pomoc¹ sygnalizacji œwietlnej. Kolor zielony oznaczaæ bêdzie, ¿e na
pla¿y jest jeszcze miejsce. Kolor czerwony – brak miejsca i
niemo¿noœæ utrzymania bezpiecznej odleg³oœci miêdzy pla¿owiczami.

Ograniczenia
na lotniskach?
Ka¿dy, kto myœli o locie za
granicê, musi dostosowaæ siê
do nowych przepisów dotycz¹cych obs³ugi pasa¿erów. Na

fot. A. Malik

nie natury malowa³ obrazy
z koñmi i mieszkañcami wsi.
Zas³yn¹³ jako znawca akwarel.
To w³aœnie jego obraz jako jedynego Polaka mo¿na dziœ podziwiaæ w paryskim Luwrze.
By³ te¿ twórc¹ za³o¿enia parkowego, które dziœ odwiedza oko³o sto tysiêcy turystów. W historycznych murach dworu mieœci siê Muzeum Przyrodnicze,
prezentuj¹ce m.in. ponad sto
gatunków ptaków.

Agnieszka Malik

niemieckich lotniskach w wielu
punktach obowi¹zuje noszenie
maseczki i zachowywanie dystansu, co opóŸnia wiele procesów. Na razie nie bêdzie jednak
kontroli stanu zdrowia. Katalog odpowiednich œrodków zaproponowa³ Niemiecki Zwi¹zek Portów Lotniczych (ADV).
Wed³ug niego noszenie maszeczek i zachowywanie dystansu
ma niemal ca³kowicie wykluczyæ ryzyko zara¿enia siê koronawirusem po podjêciu przez
linie lotnicze normalnej pracy.

Urlop w Niemczech
Od kiedy dostêpne dla turystów s¹ znowu regiony wakacyjne w Niemczech, wzros³o
zainteresowanie noclegami na
wybrze¿u i w górach. W Szlezwiku-Holsztynie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim wykupione ju¿ by³y d³u¿sze weekendy w maju i zarezerwowane s¹
szczytowe
tygodnie
lata.
Znaczny wzrost obserwuje siê
tak¿e na po³udniu Niemiec, w
niektórych przypadkach o ponad 100 procent w porównaniu
z ubieg³ym rokiem.
Hotele nie mog¹ jednak wykorzystywaæ
wszystkich
miejsc. W efekcie musz¹ anulowaæ poczynione ju¿ rezerwacje
lub oferowaæ goœciom inne terminy. (kad)
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Mgły, krople wody, fale i wydmy, czyli...

Nieznane oblicza natury
Jeśli nurtowało cię kiedyś
pytanie, jakie uczucia wywołuje przebywanie w środku chmury, najbliższym doznaniem jest
pozostawanie we mgle lub
zamgleniu. Mgły i zamglenia
(masy schłodzonych kropel wody lub kryształków lodu unoszących się w powietrzu) powstają podobnie, a główna różnica między nimi sprowadza się
do tego, że mgła występuje tuż
nad ziemią i zależy od warunków panujących nad gruntem:
okolicznych wiatrów, zbiorników wodnych i wilgotnej gleby.
(Mgły i zamglenia różnią się
jedynie gęstością kropel wody
w powietrzu, a próby ich odróżnienia opierają się głównie na
kryterium widoczności).
Mgła, podobnie jak chmury, powstaje wtedy, gdy kropelki wody
kondensują się w maleńkie cząstki unoszone przez powietrze.
Właśnie dlatego mgła jest zwykle
gęstsza w rejonach przemysłowych o wysokim skażeniu (w powietrzu jest tam więcej cząstek,
które mogą pełnić funkcję jądra
kondensacji). Kiedy krople wody się kondensują, wiszą rozproszone w powietrzu. Mgła to koloid
(naukowe określenie mieszanki),
w tym przypadku gazu i płynu,
w którym stężenie rozproszonej
substancji jest większe niż w roztworze, ale nie tak duże jak w zawiesinie.
Różne rodzaje mgły wzięły
swoje nazwy od tego, w jaki sposób powietrze może stać się wystarczająco nasycone parą wodną i wystarczająco chłodne, aby
mogło dojść do procesu kondensacji. Mgła radiacyjna występuje
najczęściej jesienią i zimą, kiedy
grunt ochładza się nocą wskutek
radiacji termicznej (szczególnie podczas bezchmurnego nieba). Prowadzi to do kondensacji pary tuż nad ziemią oraz do
powstania (gdy warunki pogodowe są stabilne) cienkiej warstwy mgły, która rozprasza się po
wschodzie słońca. (W tej formie
mgła bywa określana mianem
mgły przygruntowej). Czasami
wskutek turbulencji powietrza
powstaje z niej grubsza warstwa, która może zalegać znacznie dłużej na większych wysokościach lub na terenach otoczonych wysokimi wzgórzami. Mgła
naniesiona (adwekcyjna) powstaje w wyniku nawiania wilgotnego
powietrza przez wiatry nad zimne powierzchnie, co prowadzi
do kondensacji, a zatem do powstania obłoku kropel. Występuje ona najczęściej nad zaśnieżoną lub pokrytą lodem ziemią albo
nad obszarami chłodnego morza.
Mgła orograficzna tworzy się, gdy
powietrze przesuwa się nad gór-

ną częścią zbocza, zwykle powyżej jego podstawy. Mgła powstała w górnej części zbocza może
stopniowo opadać w dolne rejony. Wygląda ona jak obłok lub
mgła, zależnie od tego, czy patrzący znajduje się w jej środku,
czy poniżej niej. To, co spływa ze
zbocza w dół doliny, bywa nazywane mgłą dolinową. Mgła z parowania powstaje wtedy, gdy para wodna miesza się z chłodnym
powietrzem i kondensuje w mgłę.
Zjawisko to można zaobserwować, kiedy przypominające parę smugi mgły unoszą się znad

krajobrazu. Zamglenie stopniowo
gęstnieje, przechodząc w zwartą
mgłę. Widoczność powoli maleje,
ogarnia cię nicość. Nie możesz niczego zobaczyć.

Dlaczego krople
wody mają różną
wielkość
Przeciętnie biorąc, kropla wody ma średnicę od 0,1 do 4,9 mm.
Są wszakże pewne wyjątki: zdarzają się krople o średnicy 8 mm.
Duże krople to rzadkość, gdyż

trza i silniejsze prądy wznoszące
lub na to, że powietrze napotyka na opór w chmurach znajdujących się ponad nim. Krople wody zwykle nie mają kształtu łezki, jak się je często przedstawia
na rysunkach lub w innych wyobrażeniach. Mają raczej formę spłaszczonych sferoid, które wyglądają jak spodki lub kule
z wgnieceniami. Sto lat temu naukowcy sądzili, że wielkość kropli deszczu zależy od sił działających wewnątrz chmury przed
jej upadkiem. Ostatnio wykazano, że krople mogą się wielokrotnie formować i rozdrabniać podczas spadania. Kropla deszczu
powstaje, gdy para wodna wewnątrz chmury ulega koalescencji wokół drobnych cząstek wystę-

rzystej bieli, poprzez rozmaite odcienie koloru żółtego, brązowego,
czerwonego i zielonego, po czerń.
Morskie kamienie wszelkiej wielkości mają zwykle owalny kształt,
choć bywa, że przypominają też
jajko. Otoczaki, które nie mają
eliptycznego kształtu, mogą być
płaskie lub kuliste.
– Okrągłe kamyki będą toczyć
się w wodzie łatwiej niż elipsoidalne i płaskie.
– Kamyki rzadko bywają kwadratowe, bo ich wierzchołki ulegają erozji pod wpływem wody.
– Morskie kamienie występują
na plażach większości oceanów
i mórz, a także w głębi lądu, na obszarach, gdzie morze się cofnęło.
– Wybrzeża Oceanu Spokojnego obfitują w kamieniste plaże,
ale można je znaleźć także w Europie Północnej (szczególnie nad
Morzem Norweskim), Australii,
Indonezji i Japonii oraz innych
częściach świata.
– W głębi lądu kamyki tworzą
się w rzekach, jeziorach i stawach. Określa się je jako kamienie śródlądowe lub kamienie
rzeczne.
– Gładkość i barwa kamieni rzecznych zależą od różnych
czynników, m.in. rodzaju skały,
gleby tworzącej koryto rzeki oraz
szybkości nurtu.
– Prądy rzeczne nie są tak silne jak prądy oceaniczne, więc
kamienie rzeczne zwykle nie dorównują gładkością kamieniom
znajdowanym na plaży (chociaż
niektóre kamienie rzeczne są
spychane przez prąd do oceanu
i stają się kamieniami morskimi).

Obserwowanie fal
Prędkość, z jaka kropla spada na ziemię, jest proporcjonalna do jej średnicy. Większe krople spadają szybciej od mniejszych.

Fot. yandex.ru
powierzchni jeziora lub oceanu. Najczęściej dochodzi do tego wówczas, gdy woda jest ciepła, a powietrze zimne. Mgła
unosi się w górę i gęstnieje, co
prowadzi do obniżenia widoczności i wilgotności. Mgła frontowa występuje w strefach frontów lub w rejonie przejścia frontu. Można wyróżnić trzy rodzaje
mgły frontowej: mgła występująca przed frontem ciepłego powietrza, mgła pojawiająca się po
przejściu frontu powietrza chłodnego i mgła towarzysząca przejściu frontu. Dwa pierwsze rodzaje (mgła przed frontem i po froncie) są wywoływane opadami
deszczu w chłodnym powietrzu,
co powoduje podniesienie punktu rosy. Mgła towarzysząca przejściu frontu występuje w wielu innych sytuacjach, gdy masy wilgotnego powietrza mieszają się
z powietrzem w różnych temperaturach.
Wyjrzyj przez okno. Wyobraź
sobie, że w okolicy powstaje zamglenie. Unosi się powoli,
przesłaniając najpierw ziemię,
a później coraz większą część

większe zwykle rozpadają się na
mniejsze. Wiele czynników ma
wpływ na średnicę i wielkość
kropli deszczu. Prędkość, z jaką kropla spada na ziemię, jest
proporcjonalna do jej średnicy.
Większe krople spadają szybciej
niż mniejsze. (Jeśli upuścisz kulę armatnią i mniejszą kulę, będą przyspieszać w tym samym
tempie, ale w przypadku kropli
wody należy uwzględnić opór powietrza). Maksymalna odległość,
jaką może przebyć kropla wody,
zanim wyparuje, zależy od procesu, za sprawą którego płyn zamienia się w gaz (jego efekt jest proporcjonalny do wielkości kropli).
Podczas spadania kropla deszczu
napotyka opór powietrza. Tarcie
wywołane przez cząsteczki powietrza wzrasta proporcjonalne
do przyspieszenia kropli. W końcu siła tarcia i siła grawitacji się
równoważą, a kropla osiąga prędkość końcową, przy której spadanie dobiega końca. Mniejsze krople nie dochodzą do tak dużej
prędkości końcowej jak większe.
Duże krople wskazują zwykle na
wyższy poziom turbulencji powie-

pujących w chmurze. Małe krople
są silnie ściśnięte, co oznacza, że
mają tendencję do koalescencji
w większe krople.

Jak skały zamieniły
się w kamienie?
– Kamienie to fragmenty skał
(minerałów), których wygląd
kształtował się w ciągu bardzo
długiego czasu.
– Różne rodzaje skał występujących w morzu ulegają stopniowej erozji, przybierając eliptyczny, zaokrąglony lub spłaszczony
kształt.
– Oś, wokół której otoczak najłatwiej się obraca, determinuje
sposób, w jaki z biegiem czasu
ukształtuje go proces erozji. Na
przykład skały o eliptycznej formie wraz z upływem czasu nabiorą jeszcze bardziej eliptycznego
kształtu, gdy wody oceanu będą
nimi poruszać i ocierać jedne skały o drugie.
– Typowy rozmiar otoczaka
wynosi od 2,5 do 45 mm, choć są
i takie od 10 do 15 cm. Kamienie
mają różną barwę – od półprzej-

Kiedy siedzisz na plaży i obserwujesz nadciągające fale,
pierwszą rzeczą, na którą zwracasz uwagę, jest to, że kolejne
grzywacze nieznacznie się różnią – jedne fale są nieco większe,
drugie niosą trochę więcej lub
trochę mniej piany. Niektóre rozbijają się o piasek, kamienie lub
skały z nieco większym lub nieco
mniejszym hukiem... Można by
pomyśleć, że kryje się w tym jakiś proces stochastyczny oraz że
istnieją jakieś techniczne aspekty powstawania fal, nad którymi
warto się zastanowić. Przyjrzyjmy się zatem możliwym przyczynom różnic między poszczególnymi falami.
Głównymi czynnikami, jakie
musimy rozważyć, są przyczyny
i sposoby powstawania oraz trwania fal. Główną przyczyną powstawania fal jest wiatr, choć jego
działanie łączy się z nieustanym
mieszaniem mas wody w oceanach wywołanym morskimi pływami oraz innymi czynnikami poruszającymi wodę morską. Z kolei czynnikami wpływającymi na
powstawanie fal w danym miejscu są prędkość wiatru (którą
trzeba zmierzyć w odniesieniu
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do prądów powstających na powierzchni wody), odległość, na
której wiatr oddziałuje na fale,
szerokość pasa morskiego, czas
działania wiatru oraz głębokość
wody. Czynniki te wpływają łącznie na wysokość fal, ich długość
(mierzoną od grzbietu jednej do
grzbietu drugiej fali), okres (czas
pomiędzy nadejściem kolejnych
grzbietów mierzony w odniesieniu do wyznaczonego punktu)
oraz kierunek. Badacze fal posługują się terminem „znamienna wysokość fali” oznaczającym
przeciętną wysokość grupy fal.
Maksymalna wielkość fali to największa fala, która może być wywołana przez wiatr o określonej
sile, działający na określonym dystansie w określonym czasie.
Jeśli ponad powierzchnią wody występują turbulencje powietrza (takie jak wiatr), możemy
zmierzyć i przewidzieć ich skutki. Mówiąc ogólnie, stosowana
metoda zakłada, że w początkowym momencie woda jest nieruchoma i nie wykazuje lepkości, że
można pominąć korelacje pomię-
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dzy ruchem powietrza i wody oraz
że jest niewirowa. To ostatnie najlepiej wyjaśnić poprzez rachunek
wektorowy, w którym wektory pól
będących gradientem danej funkcji (a konkretnie jej potencjałem
skalarnym) tworzą konserwatywne pola wektorowe posiadające taką właściwość, że całka krzywoliniowa jest ścieżką niezależną,
a także są nie wirowe, co oznacza,
że wykazują wirowość zanikającą,
przy czym wirowość jest operatorem wektorowym opisującym nieskończenie małą wirowość w polu
wektorowym. Oprócz tego można
rozpisać model tworzenia się fal
za pomocą nielepkiego równania
Orra Sommerfelda, które w najprostszej postaci głosi, że przeniesienie energii pomiędzy wiatrem
i powierzchnią wody jest proporcjonalne do zakrzywienia profilu
prędkości wiatru, przy założeniu
że średnia prędkość wiatru równa się prędkości fali.
Zamiast szczegółowo opisywać
ten model, na obecnym etapie rozważań zadowolimy się stwierdzeniem, że wspomniane podejście

jest jednym z wielu sposobów modelowania takiego procesu stochastycznego jak tworzenie się fal. Fale, które powstają w jego rezultacie,
można podzielić na trzy rodzaje: fale kapilarne (zmarszczki powstające na powierzchni wody), falowanie
i duże fale. Z zasady falowanie jest
silniejsze od fal kapilarnych. Typowa długość fal kapilarnych wynosi
około 2 centymetrów, zaś falowanie
cechuje się większą długością.
Do tej chwili modelowanie było nieco uproszczone, bo trzeba
przecież uwzględnić wielkość
orbit, po których ruchem oscylacyjnym poruszają się cząsteczki wody w danej fali, oraz
inne aspekty konkretnej sytuacji formowania się fal, w tym siłę grawitacji i głębokość. Niech
C oznacza prędkość fali, W – jej
długość, zaś T – dany czas. Jeśli zdefiniujemy C jako L dzielone przez T, natychmiast otrzymamy przybliżoną prędkość fali na głębokiej wodzie, mnożąc
L przez siłę grawitacji, dzieląc
przez dwa pi i wyciągając pierwiastek kwadratowy. Jednak-

że jeśli chcemy przeanalizować
proces, za sprawą którego fale
suną po powierzchni wody różnej głębokości, będziemy potrzebować modelu jeszcze bardziej skomplikowanego.

Ruch wydm piasku
Suma ziarenek piasku to najlepsza techniczna definicja wydmy. Gdyby zaszła potrzeba
omówienia różnych rodzajów
piasku, istnieje kilka sposobów
oszacowania wielkości jego ziarenek. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
dzieli ziarenka piasku na drobne
(od 0,063 do 0,2 mm), średnie (od
0,2 do 0,63 mm) i grube (od 0,63 do
2 mm). W celu bardziej precyzyjnego pomiaru można sięgnąć po
skalę Krumbeina (O), powszechnie stosowaną w Stanach Zjednoczonych. Występuje w niej pięć
podkategorii: piasek bardzo drobny (od 0,0625 do 0,125 mm średnicy); drobny (od 0,125 do 0,25 mm);
średni (od 0,25 do 0,5 mm); piasek
gruboziarnisty (od 0,5 do 1 mm)

i piasek bardzo gruboziarnisty
(1 do 2 mm).
Piasek powstaje z kawałków skały i jest stanem pośrednim pomiędzy kamykami i gliną.
W głębi lądu i na wybrzeżu, gdzie
nie występuje klimat tropikalny,
głównym elementem piasku jest
krzemionka (dwutlenek krzemu,
SiO2), która może przyjmować
formę kwarcu lub inną. Wydma
to wzniesienie utworzone z luźnego piasku. Wydmy mogą być formowane przez wiatr (tzw. proces
eoliczny) lub wodę (tzw. proces
fluwialny). Mogą się też tworzyć
w korytach rzek, jezior i oceanów.
Są zwykle dłuższe po stronie nawietrznej, bowiem piasek jest
spychany w górę wydmy – sprawia to, że po stronie zawietrznej
wydma jest znacznie krótsza.
Dolina lub rów pomiędzy dwiema wydmami piasku są nazywane zastoiskiem. Obszar, na którym znajduje się wiele wydm, to
pole wydmowe. Wydmy mają wiele różnych kształtów. Te o kształcie
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Rekordy pogodowe, czyli klimatyczne naj
Długoletnie obserwacje stanu pogody na danym obszarze i jej poszczególnych składników pozwoliły na określenie
charakterystycznych klimatów
na kuli ziemskiej. Przyjmuje
się dla nich przeciętne wartości temperatury, opadów i wilgotności. A jednak mimo powtarzających się regularnie pór roku czy cyklów monsunowych,
pogoda nieustannie zaskakuje
nas swoimi anomaliami.
Błękitna Planeta obiega Słońce, swój najważniejszy termojądrowy piec, w ciągu 12 miesięcy.
Nachylenie jej osi względem ekliptyki (koło na sferze niebieskiej
będące drogą pozornego, rocznego ruchu Słońca) oraz ruch
obiegowy sprawiają, że w rytmie
rocznym zmienia się długość dnia
i nocy, a nierównomierne warunki
oświetlenia i ogrzania powierzchni Ziemi wyznaczają astronomiczne pory roku: wiosnę, lato,
jesień i zimę. Na półkuli północnej pokrywają się one z kalendarzowymi, natomiast na półkuli
południowej przesunięte są o pół
roku, na przykład astronomiczna
wiosna to na południe od równika kalendarzowa jesień. Pory roku nie wszędzie są tak wyraziste,
jak w szerokościach umiarkowanych. Blisko równika są ledwie
zauważalne, a w strefach zwrotnikowych, gdzie szczególną uwagę
zwraca się na opady, wyróżnia się
jedynie zimową porę suchą i letnią porę deszczową. Tak więc poszczególne klimaty kuli ziemskiej
bardzo się od siebie różnią. Różne są też ich wartości ekstremalne. Niektóre z nich to prawdziwe

Antarktyda – stacja Wostok
światowe rekordy. Najwyższą zanotowaną na świecie temperaturą może poszczycić się Al-Azizijja w Libii. 13 września 1922 roku
temperatura powietrza osiągnęła tam wartość 57,8°C. Niewiele mniej, bo 56,7°C, zarejestrowano w kalifornijskiej Dolinie
Śmierci w 1913 roku. Do najgorętszych miejsc na Ziemi należy również południowe wybrzeże
Morza Czerwonego. W Massaua,
porcie w Erytrei, przeciętna roczna temperatura powietrza przekracza w cieniu 32°C. Najchłodniejszym obszarem świata jest
wschodnia Antarktyda. W okolicy rosyjskiej stacji badawczej Wostok (3420 m n.p.m.) 21 lipca 1983
roku zanotowano najniższą temperaturę -89,6°C, a średnia roczna
temperatura spada tam poniżej
-50°C. Natomiast najzimniejszym
stale zamieszkanym miejscem
na Ziemi jest Ojmiakon na Syberii, gdzie w lutym 1964 roku zarejestrowano -71°C. Ojmiakon może

Fot. rbk.ru
poszczycić się także największą
roczną amplitudą temperatury
powietrza, dochodzącą do 104°C,
lato jest tam bowiem bardzo ciepłe: temperatura powietrza osiąga maksymalnie 33°C. Najszybszy spadek temperatury powietrza nastąpił 23 – 24 stycznia
1916 roku w Browning w stanie
Montana w USA. W ciągu 24 godzin zima przerodziła się z łagodnej (†6,7°C) w arktyczną (-48,8°C).
Amplituda dobowa osiągnęła zatem aż 55,5°C!
Najmniejsze wahania temperatury, zaledwie 14°C w ciągu roku, cechują brazylijską wyspę
Fernando de Noronha na środkowym Atlantyku. Najwilgotniejszym miejscem na ziemi jest wyspa Kauai na Hawajach, deszcze
nawiedzają ją przez 335, zdarza
się, że nawet przez 350 dni w roku, a średnie roczne opady dochodzą do 12 000 mm. Mokro jest
też w Lloró w Chocó w Kolumbii
(średnia z wielolecia 12 700 mm),

Kalifornia – dolina śmierci
nie jest to jednak rekord na skalę światową. Niemal dwa razy tyle wody (23 000 mm) przyniósł
monsun w 1981 roku do indyjskiej
miejscowości Czerapuńdżi. Również tam w lipcu 1861 roku zanotowano najwyższą miesięczną sumę opadów wynoszącą 9300 mm.
Natomiast absolutny prymat
w dziedzinie dobowych opadów
dzierży Cilaos na wyspie Reunion
na Oceanie Indyjskim. 15 marca
1952 roku spadło tam 1880 mm
deszczu, czyli trzy razy więcej niż
wynosi średnia roczna dla Polski.
Z kolei najbardziej suchym regionem świata jest pustynia Atakama. W niektórych jej częściach
deszcz nie padał od ponad 400 lat.
Opady to nie tylko deszcz. Kule gradowe monstrualnych rozmiarów o wadze dochodzącej do
kilograma w kwietniu 1986 roku
zabiły w Bangladeszu 92 osoby.
W czasie zimy w latach 1971/1972
31-metrowa pokrywa śnieżna
zasypała miejscowość Paradi-

Fot. Janusz Glanc

se Ranger w Parku Narodowym
Mount Rainier w stanie Waszyngton (USA), a jedna burza śnieżna w Mount Shasta Ski Bowl
w Kalifornii przyniosła w dniach
13 – 19 lutego 1959 roku 4800 mm
białego puchu. Największe dobowe opady śniegu zanotowano w kwietniu 1921 roku w Silver
Lake w USA (aż 1930 mm) oraz
w kwietniu 1969 roku w Bessans
we Francji (1720 mm).
Mimo coraz większej wiedzy
oraz nowoczesnych urządzeń
mierniczych przewidywanie zjawisk atmosferycznych jest jak ruletka, a już ich ekstremalna forma zaskakuje wszystkich.

Renata Ponaratt

Najbardziej niesamowite fakty! Zwyczaje, postaci, niezwykłe
zjawiska, najdziwniejsze zwierzęta. Aleksandra Lang, Jacek Lang,
Renata Ponaratt, Radosław Ratajszczak. Świat. Wydawnictwo
Publicat, Poznań.
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Nieznane
oblicza
natury

Nieoficjalny rynek związków, czyli

sierpowatym lub półksiężycowatym, nazywane barchanami, tworzą się w miejscach, gdzie wiatr
wieje stale z jednego kierunku. Wydma sierpowata porusza się i zmienia kształt szybciej niż inne rodzaje wydm, bowiem ruch odbywa się
stale w tym samym kierunku. Piasek zwiewany z wierzchołka spada na drugą stronę wydmy. Proces
ten trwa nieprzerwanie, powodując, że wydma zmienia stopniowo
swoje położenie
W latach pięćdziesiątych XX
wieku w chińskim Regionie Autonomicznym Ningxia zaobserwowano grupę wydm sierpowatych poruszającą się z prędkością około 100 metrów rocznie.
Podobny wynik uzyskano w eksperymentach prowadzonych na
egipskiej Pustyni Zachodniej.
Wydmy barchany występują także na Marsie, co jest wynikiem
stałego ruchu wiatru omiatającego powierzchnię tej planety.
Innym rodzajem wydmy jest
wydma podłużna, która ma
kształt liniowy, dochodzący do
150 kilometrów szerokości. Z kolei wydma gwiaździsta przypomina piramidę. Jej trzema (lub
więcej) zboczami zsuwa się piasek. Zbocza rozchodzą się ze
środka wydmy, tworząc coś na
kształt piramidy – stąd określenie tej formacji. Wydmy piramidowe zwykle występują
tam, gdzie kierunek wiatru jest
zmienny.
Owalne lub okrągłe wzniesienia wydmowe nie mają zboczy
typowych dla wydm gwiaździstych. Wydmy kopułowe przyjmują kształt kopuły – stosunkowo rzadki jak na wydmę. Wydmy
paraboliczne to wzniesienia piaskowe o kształcie parabolicznym. Powstają one, gdy warunki
lokalne prowadzą do uformowania się depresji przypominającej
literę U. Złożone wydmy paraboliczne są podobne do wydm parabolicznych z tą różnicą, że mają kilka odnóg. Zwykle tworzą
się pod kątem 90 stopni w stosunku do kierunku przeważających wiatrów i mogą powstać
w miejscu, gdzie większa wydma zaczęła się zapadać. Mają
ostry grzbiet i występują często
na pustyniach, na których panują warunki zbliżone do saharyjskich.

Chociaż związkami między ludźmi rządzi przede
wszystkim uczucie, w żadnym razie nie są one wolne
od wpływów ekonomii. Rozważmy na przykład związek
między bogactwem a urokiem osobistym. Każdy
chciałby mieć dom w bezpiecznym miejscu z dobrymi
szkołami, lecz ci, którzy zarabiają mało, nie mogą mieć
żadnej pewności, że ów dom zdobędą. Ekonomiści nie
są więc zaskoczeni, że kobiety wymieniają „zdolność
zarobkową” czy też „moc zarabiania pieniędzy”
jako jedną z najważniejszych cech, które uważają za
atrakcyjne u mężczyzn.
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Miłość i pieniądze
W powieści Francisa Scotta Fitzgeralda „Wielki Gatsby”
James Gatz rozumie, że jego
skromna pozycja w dużej mierze dyskwalifikuje go jako zalotnika konkurującego o względy upragnionej Daisy. Zmienia
więc nazwisko na Jay Gatsby
i pracuje z niezwykłą determinacją, by osiągnąć sukces materialny na największą możliwą skalę.
W wyjaśnieniu pewnego
szczegółu zmagań Gatsby’ego
pomóc nam może teoria wyrównywania różnic płacowych Adama Smitha. W myśl tej teorii im
bardziej nieprzyjemna i ryzykowna jest dana praca, tym więcej się za nią płaci. Niekiedy ludzie wysoko wykwalifikowani,
którzy zgadzają się wykonać
jakąś pracę o wątpliwej wartości moralnej, są bardzo dobrze
opłacani. Gatsby zdawał sobie
sprawę, że aby w ogóle mieć
szanse osiągnięcia celu, nie może być zbyt wybredny.
Fitzgerald nie zdradza szczegółów tego, w jaki sposób Gatsby zgromadził swą fortunę. Nie
pozostawia jednak wątpliwości
co do tego, że praca Gatsby’ego
jest nie tylko moralnie podejrzana, ale zdecydowanie wykracza poza granice prawa. Gatsby
z pewnością zdawał sobie sprawę, że gdyby go ujęto i ukarano,
jego marzenie nigdy by się nie
spełniło. Wie jednak, że mniej
ryzykowna ścieżka oznaczałaby pewne fiasko.
Przykłady w tym rozdziale opierają się na spostrzeżeniach ekonomistów, którzy
wiedzą, że nieoficjalny „rynek
związków” podlega tym samym regułom podaży i popytu, które rządzą innymi rynkami. Ekonomiści nie twierdzą,
że miłość nie odgrywa żadnej
roli w wyborze małżonka. Nawet sam Fitzgerald, który żywił pogląd, że względy materialne ważne są w poszukiwaniu partnera, podobno radził
przyjaciołom, by nie żenili się
dla pieniędzy. „Idź tam, gdzie
są pieniądze – radził. – A potem żeń się z miłości”.

Choć każdy z sześciu miliardów ludzi na Ziemi różni się od
wszystkich innych na nieskończenie wiele sposobów, są pewne wspólne cechy, które ludzie
cenią u potencjalnych małżonków. W różnych kulturach są
one różne, lecz istnieje duża
liczba zbieżności. Wielu ludzi
na przykład woli partnerów, którzy są uprzejmi, uczciwi, lojalni, zdrowi, inteligentni i atrakcyjni fizycznie. Kobiety zwykle
przyznają się, że pociągają ich
mężczyźni odnoszący sukcesy zawodowe. Chociaż niegdyś
mężczyźni zapytani o to, co ich
pociąga w kobiecie, nigdy nie
wymieniali zdolności do zarabiania pieniędzy, w ostatnich
badaniach już przyznają się do
tego kryterium.
Siła nabywcza, którą każda
osoba wnosi na nieoficjalny rynek małżeński, to zespół cech
osobowych, jakimi ta osoba jest
obdarzona. Każdej z nich można by więc wyznaczyć numer od
1 do 10, przy czym wyższy numer reprezentowałby bardziej
pożądaną kombinację cech osobowych. Zakłada się wówczas,
że każdy poszukiwacz czy poszukiwaczka postępuje w myśl
zasady „poślub najlepszą osobę z tych, które chcą poślubić
ciebie” i w rezultacie można
zaobserwować wzór łączenia
się w pary, gdzie dziesiątki łączą się z innymi dziesiątkami,
dziewiątki z dziewiątkami i tak
dalej.
Rzecz jasna, ten pozbawiony
sentymentów opis łączenia się
ludzi w pary jest grubymi nićmi szyty. Jednak pozwala rzucić światło na niektóre zachowania, które zdarza nam się
obserwować podczas zalotów.
Dlaczego zwiększył się
średni wiek zawierania
małżeństw?

(JUSTIN GRIMM)
W Wielkiej Brytanii średni
wiek osób zawierających pierwsze małżeństwo w 1960 roku wynosił 26 lat u mężczyzn i 23 lata u kobiet. W 2005 roku liczby
te wynosiły już 31 i 29 lat. Po-

dobnie zwiększył się wiek nowożeńców w innych krajach.
Średni wiek zawierania pierwszego małżeństwa w Australii
w 2001 roku wynosił 28,7 u mężczyzn i 26,9 u kobiet, podczas
gdy w 1970 roku liczby te wynosiły 23,4 u mężczyzn i 21,1 u kobiet. Dlaczego ludzie czekają
dziś dłużej z zawarciem małżeństwa?
Po części dlatego, że skoro
wyższe dochody spowodowały
zwiększenie się dostępu do wyższego wykształcenia, aby wykonywać dany zawód, człowiek potrzebuje lepszej i bardziej długotrwałej edukacji. Podczas gdy
pół wieku temu osoba z maturą
mogła się spodziewać, że dostanie pracę w banku, dziś większość banków sadza w okienkach magistrów. W miarę wzrostu konkurencyjności na rynku
pracy coraz większy wpływ na
karierę zawodową mają wyniki
egzaminów i inne wyznaczniki
powodzenia w szkole.
Z obu tych powodów koszt alternatywny zamążpójścia czy
ożenku w młodym wieku wzrasta. Na przykład wczesne małżeństwo utrudnia zdobycie
stopnia naukowego – szczególnie młodym rodzicom. Poza tym
zakładając, że ludzie chcą poślubić kogoś, komu dobrze się
wiedzie, informacje wymagane,
by ocenić owo powodzenie, nie
są dostępne tak samo wcześnie
jak kiedyś.
Tradycyjnie jedną z wyraźnych korzyści wyjścia młodo
za mąż (czy wczesnego ożenku) było poślubienie atrakcyjnego partnera, zanim wszystkie atrakcyjne osoby będą zajęte. Możliwe jednak, że dziś
mniej jest powodów, by obawiać
się pozostania na lodzie Przy
wyższych dochodach, edukacji
i możliwości przemieszczania
się nastały czasy nieograniczonego dostępu do rosnącej puli
potencjalnych małżonków. Tak
więc koszt alternatywny przegapienia atrakcyjnego partnera, gdy jest się osobą młodą, nie
jest dziś tak wysoki jak niegdyś.
Inną uznawaną korzyścią zawarcia małżeństwu w młodszym wieku było to, że miało się
dzieci, gdy było się jeszcze na
tyle zdrowym i silnym, by móc
sprostać zadaniu ich wychowywania. Jednak dzięki rozwojowi medycyny i przy wzroście
średniej życia ludzi ta zaleta
również nieco się zdezaktualizowała.
Krótko mówiąc, koszt wczesnej żeniaczki czy zamążpój-

ścia rośnie, podczas gdy korzyści maleją. To może wyjaśnić,
dlaczego rośnie średnia wieku
zawarcia pierwszego małżeństwa.
Dlaczego łatwiej jest
znaleźć partnera, gdy już
się go ma?

(HETAL PETAL)
Pewien młody człowiek blisko zaprzyjaźnił się z atrakcyjną młodą kobietą. Ich związek był całkowicie platoniczny. Pewnego wieczoru młoda
dama zaprosiła swego przyjaciela do baru, mówiąc: „Dziś
wieczór pomogę ci kogoś znaleźć”. Para przyjaciół poszła do
baru, gdzie kobieta okazywała
mu zdumiewające względy. Gdy
siedzieli przy stoliku, na oczach
wszystkich innych klientów głaskała go po ramieniu, miłośnie
patrzyła mu w oczy i często
szeptała, pochylając się do jego
ucha. Potem oznajmiła, że wychodzi, prosząc, by następnego dnia poszli razem na kawę.
Gdy wyszła z baru, kilka innych
atrakcyjnych młodych kobiet
nawiązało kontakt z młodym
człowiekiem. To go kompletnie
zaskoczyło. Dlaczego te kobiety
nagle zaczęły mu okazywać tyle
zainteresowania?
Następnego dnia przy kawie
przyjaciółka młodzieńca wysłuchała jego opowieści bez cienia
zdziwienia. „Dobrze wiedziałam, co się stanie” – rzekła.
„Trudno zgadnąć, czy ktoś jest
w porządku, gdy tylko się na
niego patrzy” – wytłumaczyła.
Lecz ponieważ inne panie w barze rozumiały, że na atrakcyjne
kobiety panuje wśród mężczyzn
wielki popyt, fakt, iż ona, kobieta atrakcyjna, obdarzała tak
wielką uwagą mężczyznę, którego najwyraźniej dobrze znała,
był wiarygodnym sygnałem, że
z mężczyzną tym wszystko jest
w porządku.
Młody człowiek uznał to doświadczenie za kolejny przykład efektu świętego Mateusza:
„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar
mieć będzie” (Mt 25:29).
Dlaczego nieśmiałość
często uznaje się za cechę
atrakcyjną?
Kobiety i mężczyźni single,
gdy dojrzeją do małżeństwa,
często stają na głowie, by spotkać potencjalnych małżonków. Chodzą do barów, wstępują do klubów, wykupują karnety
do siłowni, chodzą do kościoła, proszą o pomoc krewnych,
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przyjaciół i biura matrymonialne. A jednak często odrzucają
atrakcyjnych kandydatów na
partnerkę czy partnera, którzy
zbytnio się palą do tego, by zawrzeć związek. Czemuż to wolimy, by nasi potencjalni partnerzy byli nieśmiali?
Świętej pamięci Groucho
Marx powiedział kiedyś, że nie
chciałby należeć do żadnego
klubu, który zechciałby go na
członka. Oczywiście, gdybyśmy
mieli w ten sposób szukać żony, pewnie nigdy byśmy jej nie
znaleźli. Jednak żart Marxa nie
budziłby takiej wesołości, gdyby
nie był celny.
Jak wspomnieliśmy, ludzie
zwykle szukają partnerów, którzy byliby współczujący, inteligentni, zdrowi, uczciwi, stabilni emocjonalnie i atrakcyjni fizycznie. Niektóre z tych cech
łatwe są do zauważenia, inne
zaś trudniej dostrzec. Ktoś, kto
miałby wszystkie te cechy, byłby bardzo pożądany, a zatem
mniej zdeterminowany do szukania partnera. Nie dotyczyłoby
to natomiast ludzi wiedzących,
iż brakuje im wielu cech, które
najtrudniej jest dostrzec. Ci ludzie mogli już kilkakrotnie doświadczyć odrzucenia i może
im być trudno ukryć swą gorliwość, by osiągnąć cel.
Dlatego właśnie pewna doza nieśmiałości jest atrakcyjna. Ludzie, którzy wiedzą, że są
pociągający, rzadko wychodzą
z siebie, by znaleźć partnera.
Dlaczego ludzie
mieszkający na terenach
wiejskich wcześniej
zawierają śluby niż ludzie
w miastach?

(MATT HAGEN)
Między rokiem 2000 a 2003
średni wiek zawierania pierwszego małżeństwa w zasadniczo wiejskiej Wirginii Zachodniej wynosił 25,9 lat u mężczyzn
i 23,9 lat u kobiet. Natomiast
średni wiek zawierania pierwszego małżeństwa w zasadniczo miejskim i podmiejskim
stanie New Jersey wynosił
28,6 u mężczyzn i 26,4 lat u kobiet. Dlaczego ludzie mieszkający na wsi bardziej się kwapią
do małżeństwa?
Jednym z kosztów wczesnego małżeństwa jest większe
prawdopodobieństwo rozwodu.
Wszystkie pary, miejskie i wiejskie, miałyby większą szansę cieszyć się trwałym związkiem, gdyby trochę poczekały
z połączeniem się węzłem małżeńskim. Jednak, jak już zauważyliśmy, wybory, które korzystne są dla populacji jako całości,
nie zawsze są atrakcyjne dla
jednostek. Gdy ktoś na przykład spotyka szczególnie atrakcyjną partnerkę, może widzieć
nie tylko zalety swej zwłoki, lecz
również ryzyko – w szczególno-
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W filmie „Wielki Gatsby” według powieści Scotta Fitzeralda główny bohater rozumie, że aby zdobyć ukochaną Daisy musi najpierw zdobyć duże pieniądze.

Fot. avto.goodfon.ru
Jeśli pierwsze trzy tezy Wiemy też, że mężczyźni o daści możliwość, że ktoś inny po- rzuca światło nie tylko na zaderwie tę idealną partię.
loty, ale też i na prawa, które są słuszne, logicznie wynika nej liczbie w końcu łączą się
Chociaż nie ma dwóch ta- w społeczeństwie regulują kwe- z nich, że relatywnie atrakcyj- z kobietami o podobnej przykich samych osób, to jeśli ktoś stie związane z zawarciem mał- ne kobiety będą łączyć się w pa- pisanej im liczbie. Zatem mężprzegapi możliwość poślubie- żeństwa i rozwodem.
ry z relatywnie inteligentnymi czyzna o 9 punktach może mieć
mężczyznami. A jeśli zarówno nadzieję poślubienia kobiety
nia atrakcyjnego potencjalnego małżonka w dużym mieście, Dlaczego ludzie atrakcyjni
uroda, jak i inteligencja są ce- o 10 punktach, jednak dama ta
pozostaje wystarczająco wiel- fizycznie są też na ogół
chami dziedzicznymi, potom- pewnie będzie miała lepsze proka pula samotnych młodych lu- bardziej inteligentni od
stwo z takich związków będzie pozycje. Realnie patrząc, mężdzi, można się więc spodziewać, innych?
przejawiać obie cechy w ponad- czyzna o 9 punktach może spoże w końcu pojawi się w miarę 
(SATOSHI KANAZAWA, przeciętnym stopniu.
dziewać się, że poślubi kobietę
atrakcyjny substytut. Jednak 
JODY KOVAR)
Krótko mówiąc, w świetle o 9 punktach.
Badania wykazują, że ludzie, naszej wiedzy o nieformalnym
Jednak u obojga płci waru podstaw magnetyzmu serc
leży nieskończenie wiele nie- których uważa się za atrakcyj- rynku związków hipoteza, że tość 9 punktów może powstać
powtarzalnych cech, i gdy jakaś nych fizycznie, są też często uroda idzie w parze z inteligen- z kombinacji bardzo różnych
możliwość obiecującego związ- postrzegani jako bardziej inte- cją, nie wydaje się przesadzona. cech. Wśród takich ludzi wyżku przepadnie komuś miesz- ligentni. Często widzi się też,
sza wartość za jakąkolwiek pokającemu na wsi, ma on powo- że ładne dzieci dostają w szko- Dlaczego mężczyzna, który
jedynczą cechę oznacza mniejszą wartość za cechy pozostady do obaw, że następna dobra le lepsze stopnie. Chociaż to woli brunetki, zapewne
kandydatka do pięt nie dorośnie drugie odkrycie niekiedy inter- poślubi milszą, zdrowszą,
łe. Tak więc jeśli jasne włosy
pierwszej wybrance serca.
w dużym stopniu przyczyniają
pretowano jako dowód stronni- ładniejszą i bardziej
Wczesne zawieranie mał- czości nauczyciela, analiza eko- inteligentną kobietę niż
się pozytywnie do współczynżeństw na wsi może zatem sta- nomiczna nieformalnego rynku mężczyzna, który woli
nika atrakcyjności danej pani,
nowić kolejny przykład stare- partnerów sugeruje, że ładniej- blondynki
9-punktowa blondynka będzie
Powiada się, że panowie wolą miała mniej innych pozytywgo konfliktu między pobudka- sze dzieci mogą rzeczywiście
mi jednostki a grupy. Choć dla być bardziej inteligentne.
blondynki, i w wielu krajach Za- nych cech niż 9-punktowa bruwszystkich lepiej byłoby poczePsychologowie ewolucyjni, chodu badania potwierdzają tę netka, a to ze względu na mnokać, dominującą strategią dla Satoshi Kanazawa i Jody Ko- opinię. Przypuśćmy jednak, że gość innych cnót w mieszance
jednostki mogłoby być rzuce- var, podają przekonujące dowo- mężczyzna mógłby wybrać ten tej drugiej. Ogólnie rzecz bionie się na pierwszą dobrą oka- dy na cztery następujące tezy: kolor włosów, który uważałby za rąc, będzie ona mniej zdrowa,
(1) Ludzie bardziej inteligentni bardziej atrakcyjny. Czy miałby mniej inteligentna, mniej mizję, która się nadarzy.
Inną istotną różnicą jest fakt, osiągają zwykle wyższy status wówczas powody, by prefero- ła i mniej ładna. Gdyby więc
że poziom wykształcenia często społeczny i wyższe dochody; (2) wać brunetki?
mężczyzna mógł zdecydować,
bywa niższy na terenach wiej- Mężczyźni uznają zwykle kobiePowtórzmy, że siła nabyw- że bardziej podobać mu się bęskich i jest tam proporcjonalnie ty atrakcyjne fizycznie za lepsze cza mężczyzny na nieformal- dą brunetki, miałby po temu
mniej ludzi dążących do wybit- kandydatki na żonę; (3) Kobie- nym rynku potencjalnych mał- dobre powody.
nych osiągnięć zawodowych, ty zwykle uważają mężczyzn żonków to liczba oznaczająca
Robert H. Frank
które wymagają czasu i poświę- o wyższym statusie społecznym wartość przypisywaną przez
cenia. Jedna z pobudek, by po- za lepszych kandydatów na mę- rynek tej szczególnej mieszanDlaczego piloci kamikadze
czekać z zamążpójściem, nie ża; (4) Zarówno inteligencja, jak ce cech, w które jest on wypo- zakładali hełmy? Czyli ekonowystępuje zatem tak często.
i atrakcyjność fizyczna to cechy, sażony. W wypadku każdego mia bez tajemnic. Przeł. Saba
Model rynku związków, spo- których składowe są w dużej mężczyzny liczba tu jest stała, Litwińska. Wydawnictwo Literządzony przez ekonomistę, mierze dziedziczne.
przynajmniej na krótką metę. rackie, Kraków 2019.
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Kulisy dyplomacji

Wielka „wyprawa” do Rumunii
W 1939 roku, kiedy było już wiadomo, że kampania wrześniowa
zakończy się klęską, postanowiono ewakuować Prezydenta i Rząd
RP do Rumunii. Świadkiem tych
wydarzeń był Paweł Starzeński
(1901 – 1971), pełniący wówczas
funkcję osobistego sekretarza ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Oto jak wspomina te wydarzenia:
„Zaczynał się teraz wielki exodus kamienistą drogą, opadającą stopniowo w stronę mostu granicznego na Czeremoszu (...). Trochę samochodów, różnego rodzaju
pojazdy konne i tłumy ludzi kłębiły się na przedpolu mostu granicznego. Ku memu zdziwieniu spotkałem wśród nich Julka Łukasiewicza, starszego syna ambasadora,
który poprzez Bałkany przybył tu aż
z Paryża, by zaciągnąć się do wojska i walczyć. W chwili gdy z nim
rozmawiałem, przeleciało ponad
naszymi głowami w stronę Rumunii kilkanaście polskich samolotów,
by nie wpaść w ręce niemieckie lub
sowieckie. Około godziny 6 po południu ruszyliśmy i my w stronę mostu – Szembek, Zembrzuski, Iżycki i inni. Tymczasem zapadła noc,
w znacznej ciżbie jedni płakali i modlili się, inni pomstowali na wszystko i na wszystkich. Były wypadki samobójstw. Ten i ów schylił się
i schował ukradkiem grudkę ziemi
do kieszeni. Patos tych scen był nie
do opisania i nie waham się i dziś
jeszcze użyć tego słowa, by określić
nasze wyjście z Polski.
Przejazd przez Czeremosz trwał
kilka godzin. W pewnej chwili Rumuni oświadczyli, że dziś nikogo już
więcej nie wpuszczą. Groza położenia była bardzo znaczna, a powięk-

szała ją burza nadchodząca nie jak
zazwyczaj z zachodu, tylko właśnie
tego dnia ze wschodu, zza Zbrucza.
Jakiż to był dziwny zbieg okoliczności, który wielu spostrzegło! Gęste błyskawice rozrywały ciemność
nocy, odgłos piorunów zaczynał się
przybliżać. Szembek, mówiący dobrze po rumuńsku i znający zwyczaje kraju, w którym przez kilka lat był
posłem, zawołał komendanta straży granicznej i nie schodząc z samochodu, zwymyślał go dokładnie, po
czym drewniana bariera została natychmiast podniesiona. Ja zaś wróciłem na stronę polską, aby powiadomić o tym generała Pasławskiego, który starał się wprowadzić jaki
taki ład w tę pomieszaną falę wojskowych i cywilnych ludzi wszel-

kiego wieku i kondycji. Pomagał
mu w tej niełatwej robocie wojewoda Bociański.
Upokorzeni i z goryczą piołunu
w ustach jechaliśmy teraz przez terytorium Rumunii. W ulewny deszcz
przez Starożyniec dotarliśmy o 2 rano do Czerniowiec. Miasto było zawalone uchodźcami. Pojechaliśmy
do naszego konsulatu, gdzie konsul
Borynowski i jego żona byli skrzętni
i pomocni (...).
Z samego rana poszedłem do
Becka, który zamieszkał w domu
rezydenta królewskiego – Flondora.
Rogoyski mówił mi, że już z Czerniowiec nadano powtórnie drogą telegraficzną orędzie Mościckiego, zredagowane jeszcze w Kutach. Ministra chwilowo nie było,

na decyzję i trzymał się jej z determinacją. Wierzył, że spełnia misję.
Poprzedzał każde postanowienie
długą dyskusją ze współpracownikami; wysłuchiwał ich zdania, nie
ujawniając w pełni własnego. Brałem kilkakrotnie udział, w Warszawie jeszcze, w takich przeciągających się rozważaniach. Były nużące,
ale świadczyły, że minister się przejmuje i stara się obejrzeć zagadnienie ze wszystkich stron.
Metoda polegająca na ukrywaniu
myśli poza ciasnym kołem zaufanych współpracowników wyrobiła
Beckowi u obcych opinię człowieka
chytrego i nieszczerego. Byłem kilkukrotnie świadkiem spotkań jego
z kolegami – ministrami mocarstw
zachodnich w Genewie i cierpiałem, obserwując niefortunny przebieg konwersacji (...).
Najbardziej ujmującą cechą Józefa Becka jako szefa było zaufanie, ja-

kie okazywał tym, których do współpracy sobie dobrał. Jego zachowanie
w tym względzie łączyło wzorową
poprawność dżentelmena z rycerskością oficerską. Nie znosił donosów, nie słuchał plotek, karcił nawet
niewinne dowcipy kosztem nieobecnego kolegi.
Silnie rozwinięty egocentryzm
ukrywał pod zasłoną małomówności
i skupienia. Wybuchał on tym mocniej, kiedy minister podochocił się
pod wpływem trunku. Miał bardzo
słabą głowę i niewiele na to mu było potrzeba. Wtedy opowiadał uparcie o swoich wyczynach czy figlach
z czasów, kiedy nosił mundur, albo
późniejszych – dyplomatycznych.
Nie zdarzało się to często, bo Beck
miał żywe poczucie ciążącej na nim
odpowiedzialności i w okresie pracy
pilnował się bacznie. Niebezpieczne
były tylko dni wytchnienia. Był wtedy męczący dla otoczenia”.

nych ludzi tego dnia, ale ani Gafencu, ani Roger Raczyński nie zgłosili się do niego.
Powiadomiono mnie, że o 4 po południu wyjedzie z Czerniowiec pociąg z Prezydentem RP, rządem i ministrem spraw zagranicznych. Na
dworcu usłyszeliśmy, że jedziemy do
miejscowości Baile Slanic Moldova,
a nie – jak przypuszczaliśmy – wprost
do Bukaresztu. Zastanowiło nas to,
ale myśl, że jesteśmy już w pułapce, nikomu nie przyszła do głowy. Towarzyszący nam szef rumuńskiego
protokołu dyplomatycznego mówił
o krótkim pobycie w tej miejscowości
kuracyjnej dla wypoczynku po przejściach ostatnich tygodni (...).
Około północy dojechaliśmy do
Slanic, gdzie zastaliśmy mnóstwo
ministrów, wojewodów i różnych innych wielkości.
Nazajutrz rano Beck miał jechać do Bukaresztu, by spotkać się
z Gafencu. Gdy nadeszła godzina wyjazdu, urzędnik ministerstwa spraw
zagranicznych Dimistrescu oświadczył, że zaszła widocznie jakaś pomyłka, gdyż nie ma zezwolenia na wyjazd
ministra, natomiast jest dla pani Beckowej. Wielka konsternacja i choć
nikt nie użył słowa «internowanie», to
stan faktyczny był właśnie taki. Nocą, podczas przejazdu z Czerniowiec
do Slanic, został odczepiony wagon,
którym jechał Mościcki. Zawieziono
go do Bicaz i umieszczono w pałacyku myśliwskim króla. Droga ze Slanic, prowadząca po bezdrożach, była bardzo trudna do przebycia. Śmigłego zaś internowano aż w Craiova,
na południe od Bukaresztu. Dołożono wszelkich starań, by uniemożliwić
łączność pomiędzy naszymi władzami naczelnymi”.

Fot. pastvu.com

Paweł Starzeński

A tak pułkownika Józefa Becka
postrzegał obcy dyplomata, ambasador Francji w Polsce Léon Noël,
który nie był zwolennikiem linii
politycznej ministra:
„Józek Beck miał zaledwie czterdzieści jeden lat, gdy przybyłem do
Polski. Bardzo wysoki, szczupły, elegancki, nienagannie grzeczny, gdy
chciał, potrafił być nawet miły i ujmujący. Rozmawiał chętnie i przystępnie, a po francusku wyrażał się
poprawnie (...). Był bezprzecznie obdarzony dużymi zdolnościami. Bardzo bystry, przyswajał sobie umiejętnie i niezwykle szybko pojęcia, z którymi się stykał. Posiadał znakomitą
pamięć, nie potrzebował najmniejszej notatki, aby zapamiętać udzieloną mu informację lub przedstawiony tekst. Z łatwością władał piórem,
mając nietrudny do odróżnienia styl.
Znamienną jego cechą była niezwykła finezja wypływająca ze świadomie pielęgnowanej tendencji do
ukrywania myśli. (Jeden z moich
kolegów, dowcipny i złośliwy, mawiał o nim: «Gdy mu się zdarzy po-

wiedzieć prawdę, spostrzega się to
natychmiast»).
Pułkownik Beck posiadał niewątpliwie duże uzdolnienia do dyplomacji: myśl zawsze czujną i żywą, pomysłowość, zaradność, wielkie opanowanie, głęboko wpojoną dyskrecję,
zamiłowanie do niej; «nerw państwowy» jak zwykł mówić Richelieu, no
i konsekwencję w działaniu. Znając
go, można zrozumieć – z całym uznaniem – że Piłsudski tego właśnie oficera skierował ku sprawom zagranicznym.
Był to groźny partner. Dyskusja
z nim była trudna, i przypominała
starcie na florety z mistrzem fechtunku. Posiadał rozwinięty w najwyższym
stopniu dar «prześlizgiwania się», według wyrażenia jednego z moich cudzoziemskich kolegów, co w jego rozumieniu oznaczało «wymykanie się».
Umiał uczynić swoją myśl nieuchwytną, a rozmówca jego daremnie starał
się ją sprecyzować: wymykała mu się,
jak węgorz wyślizguje się z ręki”.

Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck na granicy polsko-rumuńskiej w Zaleszczykach

Pułkownik Józef Beck
Minister Józef Beck był niewątpliwie jednym z najważniejszych
polityków II Rzeczypospolitej.
W okresie przed wybuchem drugiej wojny światowej dzierżył tekę
ministra spraw zagranicznych. Tak
wspominał Becka jego były współpracownik Edward Raczyński, długoletni ambasador w Londynie
i Prezydent RP na uchodźstwie:
„Moja znajomość z Beckiem nie
była zażyła. Zasadzała się na stosunku służbowym i to dopiero od
jesieni roku 1932. A nasze wspólne
doświadczenia z Genewy i przyjazne stosunki, które wtedy utrzymywaliśmy, pozwoliły mi na wgląd w jego przymioty i słabości (...). Przygotowania naukowego do zadań, które
go czekały, nie miał, ale zdolny był
i ambitny, i umiał korzystać z doświadczeń. Patriotyzm był mu religią, tak jak i wiara w nieomylność
Komendanta (...). Umiał się zdobyć

bo Rumuni obawiający się panicznie ataku niemieckiego i starający
się za wszelką cenę utrzymać status państwa neutralnego, poprosili
go, by nie wykonywał żadnych czynności urzędowych w oficjalnym budynku rezydenta królewskiego. Poszedł więc na miasto, by spotkać się
z dziekanem korpusu nuncjuszem
Cortesim i ambasadorami Francji
i Anglii. Ludwik Łubieński mówił
o projekcie układu z rządem francuskim co do udzielenia naszemu
rządowi prawa eksterytorialnego
pobytu we Francji. Jako precedens
wzięto sytuację rządu belgijskiego
podczas pierwszej wojny światowej,
kiedy zmuszony był schronić się na
terenie Francji i stamtąd nadal wykonywał władzę. Beck widział róż-

Edward Raczyński
Léon Noël
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Przysłowia mądrością narodów
Część VII
Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwej do młyna zjedzie,
temu pierwej zmielą.
Wer zuerst kommt, mahl zuerst.
***
Kto chce psa uderzyć, ten kij znajdzie.
Wenn man der Hund schlagen will, findet mann bald
einen Stock.
***
Jaka praca, taka płaca.
Wie die Arbeit, so der Lohn.
***
Kto nie pracuje, ten nie je.
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
***
Prawda w oczy kole.
Wahrheit tut weh.
***
Z prochu powstało, w proch się obróci.
Alles ist aus dem Staube geworden, und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück.
***
Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.
Der Prophet gilt nichts in seinen Vaterland.
***
Od przybytku głowa nie boli.
Je mehr, desto besser.
***
Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
Freunde erkennt man in der Not.
***
Zły to ptak, co własne gniazdo kala.
Ein schlechter Vogel, der sein eingenes Nest beschmutzt.
***
Kto się wiele pyta, ten się wiele uczy. Kto pyta, nie bładzi. Koniec języka za przewodnika.
Durch Fragen wird man klug.
***
Ręka rękę myje.
Eine Hand wäscht die andere.
***
Każdy ma swego robaka, co go gryzie. Każde drzewo
ma swego robaka.
Jedes Mehl hat seine Kleine.
***
Nie ma róży bez kolców.
Keine Rose ohne Dornen.

***
Wszystkie drogi do Rzymu prowadzą. Być w Rzymie, a
papieża nie widzieć.
Alle Wege führen nach Rom.
***
Co na sercu, to i na języku.
Wes das Hertz voll ist, des gehet der Mund über.
***
Kto sieje wiatr, zbiera burzę.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
***
Siedzi jak na szpilkach.
Wie auf Nadeln sitzen.
***
Nie mów hop, póki nie przeskoczysz.
Rufe nicht „Juch” bevor du über den Graben bist.
***
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Jung gewohnt, alt getan.
***
Słoń w składzie porcelany.
Der Elefant im Porzellanladen.
***
Słowo się rzekło, kobyłka u płotu.
Gesegt – gatan.
***
Starość nie radość. Na starość dwa garby.
Das Alter eist eine schwere Last.
***
Syty głodnemu nie wierzy.
Der Satte glaubt dem Hungrigen nicht.
***
Każdy jest swego szczęścia kowalem.
Jeder ist seines Glückes Schmied.
***
Kiedyś szewc, pilnuj swego kopyta.
Schuster, bleib bei deinem Leisten.
***
Każdy mądry po szkodzie. Mądry Polak po szkodzie.
Nach der Tat sind alle klug.
***
Do trzech razy sztuka.
Die Drei ist eine heilige Zahl.
***
Między ślepymi jednooki królem.
Unter den Blinden ist der Einäugige König.
***
Śmiałym szczęście sprzyja.
(cdn.)
Das Glück ist dem Kühnen hold.

Łamigłówka

Prostowanie trójkąta
Czy potrafisz w siedmiu ruchach przestawić monety tak,
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aby pokazany na poniższym rysunku trójkąt został przekształ-

Wytęż wzrok...

cony w linię monet ułożonych poziomo? Każda przesunięta w nowe miejsce moneta musi być
styczna do dwóch innych i nie
wolno monet podnosić ani popychać jednej monety inną.

Rozwiązanie łamigłówki z nr. 5/20

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki

Fot. Wikimedia Commons
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Unikaj ludzi smutnych

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka

Sztylet i pentagram

Najniebezpieczniejsze są wiarygodne kłamstwa.
Życie to dramat dla czujących i komedia dla myślących.
I stłuczona szklanka może być stłuczona do połowy albo niestłuczona do połowy.
Gdybym wiedział, że upadnę, to bym się wcześniej położył.
Najpierw uczymy dzieci chodzić i mówić. Potem siedzieć i nie mówić.
Najgorzej gdy za wolno myślący, jedzie za szybkim samochodem.
Nie patrz za siebie. Ani przed siebie. Tylko w górę.
Gdy historia ma przyszłość – biada teraźniejszości.

Poæwiartowa³ zw³oki m³odej kobiety
i rozrzuci³ je na przestrzeni kilometra. Ujêty przez policjantów przyzna³
siê do morderstwa. To Patryk D.,
ch³opak zamordowanej dziewczyny.
Œledczy przypuszczaj¹, ¿e by³ to zabójstwo rytualne. Dwudziestolatkowi
grozi teraz do¿ywocie. Mordy rytualne nale¿¹ w Polsce do rzadkoœci.
W ci¹gu ostatnich 20 lat œledczy policzyli je na palcach jednej rêki.
Widok cia³a Pauliny P. przerós³ wyobra¿enia nawet najbardziej doœwiadczonych œledczych. Szaleniec
najprawdopodobniej udusi³ swa ofiarê, nastêpnie obdar³ ze skóry i poæwiartowa³ cia³o na kawa³ki. Poszczególne czêœci rozrzuci³ w promieniu jednego kilometra, tak ¿e policjanci dwa dni zbierali je w jedn¹ ca³oœæ. Sceny jak z horroru rozegra³y
siê w maju br. w lesie nieopodal Nowego Dworu Gdañskiego.
– Trudno powiedzieæ, czy pomiêdzy Paulin¹ a Patrykiem dosz³o do
jakiegoœ nieporozumienia. Na pewno
mamy dowody potwierdzaj¹ce niezbicie, ¿e Patryk móg³ pope³niæ
zbrodniê rytualn¹. Œwiadcz¹ o tym
jego zainteresowania œmierci¹ i torturami, które przedstawia³ w internecie. Zamieszcza³ m.in. zdjêcia i rysunki przedstawiaj¹ce narzêdzia
zbrodni, a tak¿e obdarte ze skóry
cia³a kobiet. Byæ mo¿e pozna³ Paulinê P. poszukuj¹c odpowiedniej ofiary? Nie wiemy, ale ponad wszelk¹
mo¿liwoœæ usi³owa³ poznaæ w sieci
kogoœ, kto zdradza podobne zainteresowania – wyjawia œledczy z pomorskiej policji.
Do organów œcigania zg³osi³ siê
mê¿czyzna, który twierdzi, ¿e chodzi³ z morderc¹ do szko³y. Zezna³, ¿e
Patryk D. mia³ zwyczaj ubierania siê
na czarno. Kiedyœ przyzna³, ¿e
æwiartowania zw³ok uczy³ siê na
zwierzêtach. Lubi³ widok krwi. Fascynowa³o go to tak jak œmieræ i zadawanie cierpienia.
Przy zabójcy znaleziono telefon
komórkowy. Jak siê okaza³o, ch³opak
zarejestrowa³ swoje makabryczne
wyczyny. Œledczy podejrzewaj¹, ¿e
20-latek zaplanowa³ dokonanie
zbrodni i póŸniejsze zbezczeszczenie
zw³ok.
– Dawno ju¿ nie mieliœmy w Polsce tak brutalnej zbrodni, która jednoznacznie wskazuje na rytualn¹ –
potwierdza Tomasz Brzoza, kryminolog, wskazuj¹c na rozpoczêty w³aœnie w Krakowie proces s³ynnego
„kuœnierza”, czyli Roberta J. Jest on
oskar¿ony o dokonanie ponad 20 lat
temu okrutnej zbrodni na 23-letniej
studentce religioznawstwa Katarzynie Z. Mê¿czyzna mia³ przetrzymywaæ swoj¹ ofiarê, poddawaæ torturom, a na koniec, byæ mo¿e ¿ywcem,
obedrzeæ cia³o ze skóry. Szcz¹tki Katarzyny Z. wyrzuci³ ostatecznie do
Wis³y, sk¹d wy³owili je policyjni nurkowie.

– To prawda, ¿e nie wszystkie czêœci cia³a zosta³y odnalezione, ale te,
które wy³owiono i poddano badaniom, by³y fachowo odciête i wypreparowane, podobnie jak skóra zdjêta
z tu³owia, z której sprawca uszy³ sobie kamizelkê.
„Kuœnierz” z³o¿y³ wyjaœnienia,
lecz odmówi³ odpowiedzi na niektóre
pytania. Zebrane przez œledczych
materia³y s¹ jednak na tyle drastyczne, ¿e s¹d podj¹³ decyzjê o wy³¹czeniu procesu z jawnoœci. Wiadomo
tylko tyle, ¿e Robert J. odrabia³ z pocz¹tkiem lat 90. ub. stulecia s³u¿bê
wojskow¹ w jednym z krakowskich
szpitali. Mia³ okazjê podgl¹dn¹æ, w
jaki sposób fachowo przygotowuje
siê cia³a zmar³ych do sekcji. Naj¹³
siê te¿ do pracy w instytucie zoologii, gdzie preparowa³ zw³oki zwierz¹t
futerkowych. Zosta³ zwolniony dyscyplinarnie za wymordowanie sporej
iloœci królików doœwiadczalnych.
Ostatni¹ os¹dzon¹ spraw¹ zwi¹zan¹ z mordem rytualnym w Polsce
by³o g³oœne zabójstwo w Rudzie Œl¹skiej w 1998 r. W starym bunkrze
wojskowym ujawniono zw³oki siedemnastoletniego ch³opca i o dwa
lata starszej od niego dziewczyny.
Ju¿ pierwsze oglêdziny miejsca
zbrodni dowiod³y, ¿e padli ofiarami
obrzêdów satanistycznych. Oboje
zginêli od ran zadanych ostrymi narzêdziami. Cia³a by³y czêœciowo nadpalone.
– Ca³a czwórka przysz³a tu odprawiæ czarn¹ mszê – wspomina ówczesny zastêpca komendanta miejskiego policji w Rudzie Œl¹skiej insp. Szczepan Naniczka. – Ofiary zbrodni
najprawdopodobniej nie by³y œwiadome, co je czeka. Za to ich oprawcy
zaplanowali wszystko z drobnymi
szczegó³ami. No, mo¿e przesadzi³em, ¿e do koñca, bo w zasadzie to
scenariusz by³ jeszcze bardziej
krwawy. Po zabiciu tych dwojga, sami mieli pope³niæ samobójstwa, ale
zabrak³o im odwagi. Jeden poku³ siê
tylko niegroŸnie no¿em. Mordercy
dzia³ali z zimn¹ krwi¹. Rany zadawali sztyletem. Klêcz¹cych pod pentagramem Kamila i Karinê uderzali
po kilkanaœcie razy. Krew tryska³a
na wszystkie strony. Œmieræ przysz³a
b³yskawicznie, lecz sprawców zbrodni nie zechcia³a zabraæ z sob¹. Uciekli. Mieli jeszcze zamiar spaliæ
szcz¹tki zamordowanych. Zdo³ali jedynie wznieciæ niewielkie ognisko
na ich zw³okach – dodaje emerytowany œledczy.
Wyrokiem S¹du Okrêgowego
w Katowicach w 2000 r. Tomasz zosta³ skazany na do¿ywocie, a Robert
na 25 lat wiêzienia. S¹d Apelacyjny
utrzyma³ te wyroki. Skazani swoje
wyroki odsiaduj¹ w wiêzieniu
w Strzelcach Opolskich. S¹dy Najwy¿szy odrzuci³ wniosek o kasacjê
obroñcy skazanych. TK
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Dr Adam Cyra o Pierwszym Transporcie Polaków do Auschwitz:

Polecamy

„Nie prze¿y³a nawet po³owa“
Jednym z symboli zagłady
Polaków w KL Auschwitz jest
pierwszy transport polskich
więźniów politycznych.
14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie przywieziono
tam 728 więźniów. Od 2006
r. decyzją Sejmu RP
14 czerwca obchodzony jest
jako Narodowy Dzień
Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Zagłady.
Wœród wiêŸniów pierwszego
transportu byli m.in. ¿o³nierze
wrzeœnia, cz³onkowie podziemnych organizacji niepodleg³oœciowych, gimnazjaliœci i studenci. Otrzymali numery od 31.
do 758. Numery od 1 do 30 dostali przywiezieni z KL Sachsenhausen do Auschwitz 20 maja
1940 r. niemieccy wiêŸniowie
kryminalni, którym powierzono
w obozie ró¿ne funkcje, m.in. kapo i blokowych.
WiêŸniowie pierwszego transportu pochodzili g³ównie z inteligencji. Byli to przewa¿nie ludzie
bardzo m³odzi. Kilku z nich by³o
pochodzenia ¿ydowskiego. Ich
losy przedstawi³a Irena Strzelecka w opracowaniu zatytu³owanym „Mê¿czyŸni – transport
z 14 czerwca 1940 roku – 728
osób o numerach od 31 do
758”,które opublikowano w
„Ksiêdze Pamiêci. Transporty
Polaków do KL Auschwitz z
Krakowa i innych miejscowoœci
Polski po³udniowej 1940-1944”,
Warszawa-Oœwiêcim 2002.
Wielu wiêŸniów tego transportu jesieni¹ 1939 r. oraz w zimie i
na wiosnê 1940 r. aresztowano
w ró¿nych miejscowoœciach po³udniowej Polski, kiedy podejmowali próbê dotarcia przez Wêgry
do Wojska Polskiego tworzonego
we Francji przez gen. W³adys³awa Sikorskiego. Niektórych
aresztowano ju¿ po przekroczeniu granicy, na terenie S³owacji.
Hitlerowcy nazywali ich pogardliwie „turystami” lub „granicznikami”. Nale¿a³ do nich m.in.
Kazimierz Albin (oznaczony
w obozie numerem 118), który jako prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Opieki nad Oœwiêcimiem w latach dziewiêædziesi¹tych zabiega³ o rozpoczêcie prac
nad wspomnianymi „Ksiêgami
Pamiêci”; czy te¿ Jerzy Bielecki
(nr 243), autor g³oœnej ksi¹¿ki
„Kto ratuje jedno ¿ycie...”.
Wœród aresztowanych byli
tak¿e organizatorzy przerzutu

Wyrwa
– Wojciech Chmielarz

na teren Wêgier ochotników do
oddzia³ów polskich we Francji,
pochodz¹cy g³ównie z Zakopanego i okolic. Byli to m.in. Józef
Chramiec-Chramiosek (nr 101),
reprezentant Polski w narciarstwie klasycznym na mistrzostwach œwiata w 1932 r. i 1936 r.,
rozstrzelany w KL Auschwitz
pod Œcian¹ Straceñ 24 sierpnia
1942 r., a tak¿e Bronis³aw Czech
(nr 349), znakomity narciarz,
olimpijczyk, zmar³y w obozowym
szpitalu 5 czerwca 1944 roku.
Znaczn¹ grupê wiêŸniów
w tym transporcie stanowili
równie¿ cz³onkowie organizacji
konspiracyjnych dzia³aj¹cych
na S¹decczyŸnie i terenach do
niej przyleg³ych. Przyk³adowo w
Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ)
bardzo czynny by³ Stefan Syrek
(nr 238), który podczas I wojny
œwiatowej walczy³ w Legionach,
a ponad dwadzieœcia lat póŸniej
w kampanii wrzeœniowej 1939
roku. Po powrocie do Tarnowa z
niewoli sowieckiej i niemieckiej
wst¹pi³ do ZWZ, werbuj¹c do
niego nowych cz³onków, za co
zosta³ aresztowany. Zgin¹³ w
obozowej komorze gazowej
8 sierpnia 1942 roku. Za dzia³alnoœæ w ZWZ zosta³ aresztowany
tak¿e kpt. Tadeusz Paolone (nr
329, w obozie Lisowski), twórca
konspiracji w Tymbarku ko³o Limanowej, rozstrzelany pod Œcian¹ Straceñ 11 paŸdziernika
1943 roku.
W pierwszym transporcie
znajdowa³a siê liczna grupa patriotycznej m³odzie¿y aresztowanej w ramach akcji A-B wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji. Wœród nich wielu harcerzy, jak Józef Stós (nr 752), czy

te¿ Kazimierz Zaj¹c (nr 261). Do
tej grupy nale¿eli równie¿ bracia
Emil (nr 377) i Stanis³aw (nr 132)
Barañscy, pochodz¹cy z Dynowa, którzy zginêli 3 maja 1945 r.
w Zatoce Lubeckiej na zatopionym statku „Cap Arcona”, zbombardowanym pomy³kowo przez
lotników angielskich.
Niektórzy spoœród przywiezionych w pierwszym transporcie
zostali aresztowani w czasie ob³aw ulicznych. Do nich nale¿a³
Janusz Pogonowski (w obozie
Skrzetuski, nr 253) z Krakowa,
powieszony 19 lipca 1943 roku.
Przed œmierci¹ wykopa³ sto³ek,
na którym sta³, przerywaj¹c komendantowi obozu Rudolfowi
Hössowi odczytywanie wyroku
œmierci, i zawis³ na pêtli, protestuj¹c w ten sposób przeciwko
panuj¹cemu w obozie bezprawiu.
Aresztowanych
Polaków
przywieziono z ró¿nych wiêzieñ
i aresztów po³udniowej Polski do
wiêzienia w Tarnowie, gdzie w
zasadzie ju¿ ich nie przes³uchiwano. Niemniej warunki wiêzienne w nowym miejscu pobytu
by³y fatalne, panowa³ g³ód,
wszyscy z dnia na dzieñ oczekiwali zmiany.
14 czerwca 1940 r. osadzonym
polecono opuœciæ cele i w kolumnach po sto osób odprowadzono na dworzec kolejowy w
Tarnowie, gdzie pod siln¹ eskort¹ za³adowano ich do podstawionego wczeœniej poci¹gu osobowego, który wkrótce wyruszy³
w kierunku Krakowa. Na krakowskim dworcu byli œwiadkami
radoœci
umundurowanych
Niemców, ciesz¹cych siê ze zdobycia w tym dniu stolicy Francji.
Rozradowani esesmani i ¿o³nie-

rze Wehrmachtu krzyczeli: „Paris ist genommen”, „Paris hat
kapituliert”.
Po kilku godzinach jazdy
wiêŸniowie dostrzegli dworzec
kolejowy w Oœwiêcimiu, sk¹d po
krótkim postoju skierowano poci¹g na bocznicê obok przedwojennych budynków Monopolu
Tytoniowego.
Wypêdzono wszystkich z wagonów. Bij¹c ich oraz krzycz¹c
esesmani oraz niemieccy wiêŸniowie kryminalni, przywiezieni
prawie miesi¹c wczeœniej do KL
Auschwitz, pognali ich na podwórze jednego z budynków
Monopolu Tytoniowego ogrodzonego drutem kolczastym.
Wkrótce nowo przyby³ych ulokowano na parterze i piêtrze tego budynku.
15 czerwca 1940 r. rozpocz¹³
siê dla wiêŸniów okres kwarantanny, maj¹cy na celu z³amaæ
ich fizycznie i psychicznie. Po
kilku dniach, podczas których
esesmani i niemieccy kryminaliœci przeœcigali siê w wymyœlaniu
najrozmaitszych morderczych
æwiczeñ oraz ró¿norodnych
udrêczeñ i tortur, wszyscy byli
ju¿ u kresu si³.
W lipcu 1940 r. wiêŸniów
z pierwszego transportu przeniesiono z budynku Monopolu
Tytoniowego do po³o¿onych
w pobli¿u bloków, które pozosta³y po przedwojennych koszarach Wojska Polskiego.
Zajêli trzy z nich, które oznaczone by³y numerami od 1 do 3.
Wczeœniej wydano im odzie¿
wiêŸniarsk¹, a niektórzy otrzymali równie¿ drewniaki. Wszy-

dokończenie na str. 26
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Nowy thriller psychologiczny
Wojciecha Chmielarza, autora
znakomicie przyjêtej „Rany“ i zekranizowanego przez Canal+
„¯mijowiska“.
Kiedy Maciej Tomski dowiaduje siê, ¿e jego ¿ona Janina zginê³a
w wypadku samochodowym, myœli, ¿e wali mu siê ca³y œwiat. Jak
powiedzieæ dwóm córeczkom, ¿e
w³aœnie straci³y matkê? Jak powiedzieæ teœciom? Jak ma teraz
funkcjonowaæ, gdy dotychczasowe, spokojne ¿ycie nagle szarzeje
i zmienia siê w ci¹g udrêk?
Maciej nie ma jednak pojêcia,
dlaczego do wypadku dosz³o pod
Mr¹gowem, skoro Janina powiedzia³a mu, ¿e jedzie na delegacjê
pod Kraków. Pomyli³a siê? Ok³ama³a go? A gdy na jej pogrzebie
pojawia siê tajemniczy mê¿czyzna, Maciej zaczyna rozumieæ, ¿e
Janina mia³a wiele sekretów.
Znacznie wiêcej, ni¿ mo¿na siê
spodziewaæ po kimœ tak zagonionym i zapracowanym. I ¿e musi
siê z nimi zmierzyæ.
Pytania zaczynaj¹ siê mno¿yæ,
a tragedia zmienia w skomplikowan¹ zagadkê. Maciej jedzie na
Mazury i wkrótce przekonuje siê,
¿e byæ mo¿e tak naprawdê nie
zna³ kobiety, z któr¹ spêdzi³ ostatnich dwanaœcie lat ¿ycia.
„Wyrwa“ to opowieœæ o mê¿czyznach, którzy kochali tê sam¹
kobietê i którzy bêd¹ musieli
zmierzyæ siê z tajemnic¹ jej
œmierci. O poczuciu straty i g³uchej rozpaczy zmieniaj¹cej siê
w gniew, który szuka ujœcia. To
tak¿e historia o spl¹tanych uczuciach, o trudnej przyjaŸni i o konsekwencjach ¿yciowych b³êdów.
I o tym, ¿e mo¿na niewiele wiedzieæ o kimœ, z kim mieszka siê
pod jednym dachem.

Cena: 11,90 euro

polskie
książki
www.SKLEP.de
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„Nie prze¿y³a nawet po³owa“
dokończenie ze str. 25

Wałęsa. Człowiek
z nadziei (DVD)
Andrzej Wajda przedstawia historiê wielkich przemian, która przetoczy³a siê nie tylko
przez zebrania partyjne, wiece
i Okr¹g³y Stó³, ale tak¿e przez
jedno z mieszkañ na gdañskim
osiedlu z wielkiej p³yty. Re¿yser wdzieraj¹c siê w prywatnoœæ, nawet intymnoœæ zwi¹zkowego przywódcy próbuje
uchwyciæ fenomen przemiany
prostego, skupionego na codziennoœci cz³owieka w charyzmatycznego przywódcê.
Kim jest Lech Wa³êsa? Historia transformacji to tak¿e
historia jego ¿ony Danuty i ich
rodziny, która mia³a wieœæ
zwyczajne ¿ycie, a zosta³a
wt³oczona w sam œrodek dziejowych wydarzeñ.
„Wa³êsa. Cz³owiek z nadzieji” to opowieœæ o czasie, w którym walka ta zwiastowa³a
zmiany w ca³ej Europie i pozwala³a odwa¿niej spojrzeæ
w przysz³oœæ. To historia cz³owieka, który nie traci³ nadziei.
Re¿yser: Wajda Andrzej
Obsada: Wiêckiewicz Robert, Grochowska Agnieszka,
Omaggio Maria Rosaria, Zamachowski Zbigniew, Kosiñski
Cezary, Stuhr Maciej
Czas trwania: 119 min.
Cena: 8,50 euro

www.SKLEP.de

duży
wybór
filmów

scy spali w izbach wiêŸniarskich, gdzie mogli na siennikach
lub na s³omie le¿eæ tylko na jednym boku, œciœniêci do granic
mo¿liwoœci.
Po zakoñczonej kwarantannie
znaczna czêœæ wiêŸniów pierwszego transportu pracowa³a przy
dalszej rozbudowie obozu. Wielu
z nich zatrudniano tak¿e przy
pracach bezcelowych, np. kopaniu rowów, a nastêpnie ich zasypywaniu. Tylko nielicznym uda³o
siê otrzymaæ zajêcie w biurach
obozowych, np. w biurze rejestracji wiêŸniów, ale szanse na
takie zatrudnienie mieli jedynie
znaj¹cy jêzyk niemiecki.
Pierwsi wiêŸniowie, wtopieni
po pewnym czasie w inne transporty przyby³e póŸniej do obozu,
zas³u¿yli siê szczególnie w konspiracji wojskowej w KL Auschwitz, której twórc¹ by³ rotmistrz Witold Pilecki (przywieziony do obozu 22 wrzeœnia
1940 r. transportem z Warszawy
pod nazwiskiem Tomasz Serafiñski, nr 4859). Cz³onkami tej
organizacji, dzia³aj¹cej pod nazw¹ Zwi¹zek Organizacji Wojskowej, byli:
Stanis³aw Barañski, Józef Chramiec, Aleksander Fusek (nr
775), Mieczys³aw Januszewski
(nr 711), Karol Karp (nr 626),
Jan Komski (w obozie Baraœ,
nr 564), Witold Kosztowny
(nr 672), Stanis³aw Ko¿uch
(nr 325), Jan G¹sior-Machnowski (nr 724), Tadeusz Myszkowski (nr 593), Edward Nowak
(nr 447), Eugeniusz Obojski
(nr 194), Tadeusz Paolone, Tadeusz Pietrzykowski (nr 77, znany
polski bokser), Zygmunt Sobolewski (nr 88), Czes³aw Sowul
(nr 167), Alfred Stössel (nr 435),
Antoni Suchecki (nr 595), Marian Toliñski (nr 490), Zygmunt
Turzañski (nr 615), Jan Ziêba (nr
66) i Jerzy ¯arnowiecki (nr 616).
WiêŸniowie z pierwszego
transportu zapocz¹tkowali ucieczki z obozu. Jako pierwszy
6 lipca 1940 r. zbieg³ Tadeusz
Wiejowski (nr 220), po pewnym
czasie zosta³ jednak schwytany i
zamordowany. PóŸniej w ucieczkach uczestniczy³o jeszcze 26
wiêŸniów. Niektórzy z nich walczyli nastêpnie w oddzia³ach
partyzanckich AK. Kilkudziesiêciu wiêŸniów (jak dot¹d ustalono, 76 osób) zwolniono z obozu
g³ównie na skutek starañ rodzin, które przekupi³y wp³ywowych Niemców.
Spoœród 728 osób przywiezionych 14 czerwca 1940r. do KL
Auschwitz co najmniej 227 wiêŸniów zginê³o w tym obozie, a co
najmniej 266 z nich ewakuowano do innych obozów niemiec-

kich, z czego nie mniej ni¿ 61
tam zginê³o. Oko³o 300 wiêŸniów
z pierwszego transportu prze¿y³o wojnê.
Dzisiaj nie ¿yje ju¿ ¿aden z
nich. 14 czerwca ka¿dego roku
przyje¿d¿ali do Muzeum Auschwitz-Birkenau, aby wspominaæ kolegów, którzy tutaj z³o¿yli
ofiarê ze swego ¿ycia, i oddaæ
ho³d wszystkim ofiarom tego
najwiêkszego niemieckiego obozu zag³ady.

Obóz zag³ady
dla Polaków
Na terenach by³ego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau jedynym symbolem religijnym upamiêtniaj¹cym martyrologiê Polaków, prawie samych
chrzeœcijan, jest krzy¿ na terenie poobozowej ¿wirowni znajduj¹cej siê poza ogrodzeniem
dawnego obozu macierzystego
w Oœwiêcimiu, czyli KL Auschwitz I. W ¿wirowni tej podczas morderczej pracy ginêli
masowo wiêŸniowie karnej
kompanii, g³ównie Polacy i polscy ¯ydzi, wœród których zdarzali siê te¿ katolicy. Krzy¿ ten
jest usytuowany równie¿ bardzo
blisko bloku nr 11, zwanego Blokiem Œmierci. Na dziedziñcu tego bloku Niemcy rozstrzelali
pod Œcian¹ Straceñ co najmniej
kilka tysiêcy Polaków.
Wspomniany krzy¿ by³ elementem o³tarza, przy którym na
terenie by³ego obozu Auschwitz
II-Birkenau w czerwcu 1979 r.,
podczas pierwszej pielgrzymki
do Polski, Mszê œw. odprawi³
Jan Pawe³ II. W 1988 r., za zgod¹
Koœcio³a katolickiego, krzy¿ ten
zosta³ przeniesiony w procesji
na ¿wirowisko.
Poza granicami Polski – ta
polska i nie¿ydowska martyrologia – jest nadal ma³o znana.
St¹d te¿ nale¿y wci¹¿ przypominaæ, ¿e KL Auschwitz-Birkenau nie jest – tak jak tereny
miejsc masowej zag³ady ¯ydów
w Be³¿cu czy Sobiborze – wy³¹cznie i jedynie cmentarzem
¿ydowskim.
W pierwszej czêœci KL Auschwitz, czyli w obozie macierzystym w Oœwiêcimiu, œmieræ
ponios³o kilkadziesi¹t lub mo¿e
„jedynie” kilkanaœcie tysiêcy ¯ydów. Stanowi to kilka procent z
ogólnej liczby oko³o miliona ¯ydów, którzy zginêli przede
wszystkim w komorach gazowych oddalonej o trzy kilometry
drugiej czêœci obozu KL Auschwitz II-Birkenau, czyli w
Brzezince (oko³o 900 tys.). Ponadto w tej drugiej czêœci obozu,
której budowê rozpoczêto w
paŸdzierniku 1941 r., jako zarejestrowani wiêŸniowie ginêli ra-

zem ¯ydzi, Polacy, Romowie,
jeñcy sowieccy i wiêŸniowie innych narodowoœci.
¯ydzi byli przede wszystkim
mordowani w komorach gazowych Birkenau. Stanowili równie¿ po³owê zarejestrowanych
wiêŸniów (oko³o 200 tys.) osadzonych w KL Auschwitz-Birkenau i w jego oko³o 40 podobozach, w których ich g³ównie
umieszczano.
Nie mo¿na jednak zapominaæ,
¿e druga po³owa zarejestrowanych wiêŸniów w KL AuschwitzBirkenau to przede wszystkim
Polacy (oko³o 140 tys.), Romowie (ponad 20 tys.), jeñcy sowieccy (oko³o 12 tys.) i wiêŸniowie innych narodowoœci (kilkanaœcie tysiêcy). Polacy stanowili
35 proc. wszystkich wiêŸniów
ujêtych w ewidencji obozowej i
numerowanych, jak równie¿ odgrywali szczególn¹ rolê w obozowym ruchu oporu. Ponadto
nie zarejestrowano w ewidencji
obozowej oko³o 10 tys. Polaków i
oko³o 3 tys. jeñców sowieckich,
których tak¿e zamordowano
w KL Auschwitz.
Niemiecki nazistowski obóz w
Oœwiêcimiu w pocz¹tkowym
okresie by³ miejscem kaŸni niemal wy³¹cznie samych Polaków.
Ginêli tutaj przede wszystkim
przedstawiciele polskiej inteligencji oraz cz³onkowie polskiej
konspiracji i Polacy schwytani w
³apankach, jak równie¿ w niewielkiej liczbie polscy ¯ydzi
przywo¿eni w transportach razem z Polakami. Masowa zag³ada ludnoœci ¿ydowskiej rozpoczêta zosta³a w komorach gazowych Birkenau wiosn¹ 1942 roku. Równoczeœnie transporty
polskie kierowane by³y nadal do
KL Auschwitz-Birkenau a¿ do
koñca istnienia tego obozu.
W tych latach przywo¿ono tu
m.in. mieszkañców wiosek z Zamojszczyzny (ponad 1300 osób)
oraz ludnoœæ powstañczej Warszawy (oko³o 13 tys.). Nale¿y
zwróciæ uwagê na to, ¿e na ZamojszczyŸnie w grudniu 1942 r.
rozpoczêto realizacjê planu masowych deportacji Polaków do
obozu zag³ady Auschwitz. Na
szczêœcie wiosn¹ 1943r. Niemcy
ze wzglêdu na sytuacjê na frontach zaniechali dalszych deportacji Polaków z tych terenów do KL
Auschwitz. Polaków przywo¿ono
do obozu przez ca³y okres jego
istnienia, zarówno z Generalnego
Gubernatorstwa, jak i polskich
ziem zachodnich oraz pó³nocnych, w³¹czonych podczas okupacji do Rzeszy. Do KL Auschwitz
trafiali tak¿e Polacy z dystryktu
galicyjskiego – ze Lwowa.
Pracownicy Pañstwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oœwiêcimiu na przestrzeni

ostatnich dziesiêciu lat opracowali i opublikowali bardzo obszerne, kilkunastotomowe Ksiêgi Pamiêci poœwiêcone polskim
transportom mê¿czyzn,kobiet i
dzieci z dystryktów: warszawskiego (oko³o 26 tys. osób),krakowskiego (oko³o 18 tys. osób),
radomskiego (oko³o 16 tys. osób)
i lubelskiego (ponad 7 tys. osób).
Dla badaczy II wojny œwiatowej wspomniane Ksiêgi Pamiêci
Polaków stanowi¹ cenny materia³ Ÿród³owy i poznawczy, który
zosta³ zgromadzony i opracowany dziêki ¿mudnej pracy wielu
osób. Jednoczeœnie s¹ one dowodem na to, ¿e tragiczne losy
polskich wiêŸniów w KL Auschwitz nie zosta³y zapomniane.
Luki Ÿród³owe wynikaj¹ce z
zacierania œladów zbrodni przez
SS i niszczenia dokumentacji
obozowej w obliczu klêski III
Rzeszy powoduj¹ jednak, ¿e nie
mo¿na odtworzyæ pe³nego wykazu Polaków deportowanych
do tego obozu. Z tego te¿ powodu do tej pory historycy nie potrafi¹ w sposób ostateczny i najbli¿szy prawdzie odpowiedzieæ
na pytanie: ilu polskich wiêŸniów zginê³o w KL AuschwitzBirkenau?
Stan wiedzy o tragicznej historii tego obozu pozwala podaæ
jedynie szacunkow¹ liczbê Polaków, którzy stracili w nim ¿ycie.
Spoœród osadzonych w tym obozie 140 tys. Polaków – oko³o 100
tys. nie prze¿y³o wojny i nie doczeka³o wolnoœci. Zginêli w KL
Auschwitz-Birkenau (wed³ug
szacunkowych obliczeñ oko³o 75
tys.) lub po wywiezieniu ich z tego obozu w g³¹b Niemiec do innych nazistowskich obozów
koncentracyjnych (kilkanaœcie
lub kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków).
Z drugiej strony na to zagadnienie mo¿na popatrzeæ tak¿e w
inny sposób, przypominaj¹c, ¿e
w podobozach KL AuschwitzBirkenau zginê³o oko³o 400tys.
obywateli polskich: Polacy (oko³o 75 tys.) i polscy ¯ydzi (oko³o
300 tys.), co stanowi jedn¹ trzeci¹ zamordowanych, poniewa¿
liczba wszystkich ofiar tego najwiêkszego obozu zag³ady wynosi co najmniej 1,1mln ludzi.
Warto tak¿e jeszcze raz wspomnieæ o zag³adzie ponad 20 tys.
Cyganów w KL Auschwitz IIBirkenau. Niezbyt czêsto mówi
siê bowiem, ¿e dla Polaków – podobnie jak dla ¯ydów, a tak¿e dla
Romów, w wiêkszoœci chrzeœcijan, obóz ten to symbol zag³ady.
Nie by³o takiego drugiego obozu
hitlerowskiego, w którym zginê³oby tak wielu ¯ydów, Polaków i
Romów.

Dr Adam Cyra
Autor jest starszym kustoszem
Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, autorem ksi¹¿ek
poœwiêconych KL Auschwitz i
rtm. Witoldowi Pileckiemu

>>>KAPCIE LETNIE
1

3

5

7

wz418

wz4a

wz965

wz402

2

4

6

8

wz47

wz92

wz968

wz405

Rozm. Szt.

Kapcie letnie

Cena

Damskie:

6,00 EUR

01. Kapcie letnie wz418 filc (36-41)

6,00 EUR

02. Kapcie letnie wz47 (s1) skóra (36-41)

7,50 EUR

03. Kapcie letnie wz4a czerwone (36-41)

5,50 EUR

04. Kapcie letnie wz92 skóra (36-41)

6,50 EUR

05. Kapcie letnie wz965 len (37-40)

6,50 EUR

06. Kapcie letnie wz968 wełna (37-40)

7,00 EUR

07. Kapcie letnie wz402 (37-40)

6,50 EUR

08. Kapcie letnie wz405 (37-40)

8,00 EUR

09. Kapcie letnie wz488 (37-40)

6,00 EUR

10. Kapcie letnie biały kwiatek (37-40)

6,00 EUR

Męskie:

8,00 EUR

11. Kapcie letnie wz113 zamszowe (40-46)

6,00 EUR

12. Kapcie letnie wz117 (s24) skóra (40-46)

9,90 EUR

13. Kapcie letnie wz131 odkryte (40-45)

6,50 EUR

14. Kapcie letnie wz132 (40-45)

5,50 EUR

15. Kapcie letnie wz906 (41-44)

8,00 EUR

16. Kapcie letnie s50 (41-44)

6,00 EUR

tel. 02174-8964480
Zajrzyj na naszą stronę:

9

wz488

10

biały
kwiatek

11

wz113

12

wz117

13

wz131

14

wz132

15

wz906

16

s50

www.sklep.de

Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid
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Książki + DVD - www.sklep.de
Szt. Książki - kryminały, thrillery
Ciało - Iga Horn
Dom Naszej Pani - Anna Klejzerowicz
Dziewczyna o czterech palcach - Marek Krajewski
Dżuma w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Ekspedycja Kolitz - Katarzyna Rygiel
Erynie - Marek Krajewski tw.opr.
Festung Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Głos - Arnaldur Indridason
Głowa minotaura - Marek Krajewski tw.opr.
Grobowa cisza - Arnaldur Indridason
Gwiazdozbiór cz.1 - Marta Zaborowska
Gwiazdozbiór cz.2 - Marta Zaborowska
Inwigilacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Koniec świata w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Kręgi - Zbigniew Zborowski tw.opr.
Królowa Śniegu - Anna Klejzerowicz
Kurort Amnezja - Anna Fryczkowska
Liczby Charona - Marek Krajewski tw.opr.
Miasto z lodu - Małgorzata Warda
Mock - Marek Krajewski tw.opr.
Mock. Ludzkie ZOO - Marek Krajewski tw.opr.
Mock. Pojedynek - Marek Krajewski tw.opr.
Mózg Kennedy'ego - Henning Mankell tw.opr.
Na skraju załamania - B.A. Paris
Na uwiezi - Marta Łysek
Naśladowca cz.1 - Erica Spindler
Naśladowca 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.
Rajskie ptaki cz.1 - Marta Zaborowska
Rajskie ptaki cz.2 - Marta Zaborowska
Requiem dla tancerki - Agnieszka Fibich
Rewizja cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rewizja cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rozdarta zasłona - Maryla Szymiczkowa tw.opr.
Rzeki Hadesu - Marek Krajewski tw.opr.
Sąd ostateczny - Anna Klejzerowicz
Skaza - Zbigniew Zborowski tw.opr.
Słodkich snów, Anno - Joanna Opiat-Bojarska
Starsza pani wnika - Anna Fryczkowska
Studio Sex cz.1 - Liza Marklund tw.opr.
Studio Sex cz.2 - Liza Marklund tw.opr.
Święci biblii cienia - Ian Rankin
Tajemnica Domu Helclów - Maryla Szymiczkowa
Traf, traf, misia, bela cz.1 - Dagmara Andryka
Traf, traf, misia, bela cz.2 - Dagmara Andryka
W milczeniu cz.1 - Erica Spindler
W milczeniu cz.2 - Erica Spindler
W otchlani mroku - Marek Krajewski tw.opr.
Władca liczb - Marek Krajewski tw.opr.
Wyrwa - Wojciech Chmielarz
Wyścig ze śmiercią cz.1 - Erica Spindler
Wyścig ze śmiercią cz.2 - Erica Spindler

Cena

Szt. Książki - kryminały, thrillery

6,50
6,50
8,90
8,90
6,50
8,90
8,90
11,90
8,90
11,90
6,50
6,50
8,90
8,90
8,90
8,90
6,50
6,50
8,90
6,50
8,90
8,90
8,90
4,90
8,90
6,50
5,90
5,90
4,00
4,00
6,50
6,50
6,50
5,90
8,90
8,90
8,90
8,90
6,50
8,90
6,50
6,50
4,00
4,00
7,90
8,90
6,50
6,50
5,90
5,90
8,90
8,90
11,90
5,90
5,90

8,90
Zaginięcie - Remigiusz Mróz tw.opr.
7,90
Złap mnie - Lisa Gardner
Zwierciadło pęka w odłamków stos - Agatha Christie 7,00
Szt. Książki - romanse, powieści
Cena
6,90
A między nami wspomnienia - Gabriela Gargaś
6,90
Arabska krucjata cz.1 - Tanya Valko
6,90
Arabska krucjata cz.2 - Tanya Valko
6,90
Arabski mąż cz.1 - Tanya Valko
6,90
Arabski mąż cz.2 - Tanya Valko
6,90
Arabski syn cz.1 - Tanya Valko
6,90
Arabski syn cz.2 - Tanya Valko
4,00
Cudowne życie Staśka i innych aniołów
- Teresa Anna Aleksandrowicz
3,00
Dom po drugiej stronie - M. Salska-Bünsch
6,90
Dom na wyspie - Dorota Milli
6,90
Droga do domu - Gabriela Gargaś
6,90
Dziewczyna z warkoczami - Anna H. Niemczynow
3,50
Francuskie zauroczenie - Richard Wiles
9,90
Gorski - Vesna Goldsworthy
3,90
Jak w niebie - Julia Quinn
5,90
Jane Eyre cz.1 - Charlotte Bronte Austen tw.opr.
5,90
Jane Eyre cz.2 - Charlotte Bronte Austen tw.opr.
6,90
Jej portret - Anna H. Niemczynow
7,90
Jestem nieletnią żoną - Laila Shukri
6,90
Jutra może nie być - Gabriela Gargaś
3,50
Koktajlowe opowieści - Joe Cawley
6,90
Krąg, The Circle - Dave Eggers
5,90
Lady Susan, Watsonowie, Sanditon - Jane Austen
6,90
Maminsynek - Natasza Socha
3,50
Marsylski szwindel - Peter Mayle
6,50
Meżczyzna na weekend - Penny Jordan
6,90
Minione chwile - Gabriela Gargaś
5,90
Na ratunek - Nicholas Sparks tw.opr.
3,50
Na szczęście jesteś w Toskanii - Jennifer Criswell
5,90
Na zakręcie - Nicholas Sparks tw.opr.
Niebezpieczne związki - Pierre Choderlos de Laclos 5,90
5,90
Noce w Rodanthe - Nicholas Sparks tw.opr.
7,90
Perska zmysłowość - Laila Shukri
5,90
Perswazje - Jane Austen tw.opr.
5,90
Portret damy cz.1 - Henry James tw.opr.
5,90
Portret damy cz.2 - Henry James tw.opr.
6,90
Pośród zółtych płatków róż - Gabriela Gargaś
6,90
Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow
3,50
Rzymskie zauroczenie - Martin Zlller
5,90
Shirley cz.1 - Charlotte Bronte tw.opr.
5,90
Shirley cz.2 - Charlotte Bronte tw.opr.
8,90
Siedem sióstr. Tom 1 Maja - Lucinda Riley
5,90
Skrzydła gołębicy cz.1 - Henry James tw.opr.
5,90
Skrzydła gołębicy cz.2 - Henry James tw.opr.
7,90
Spójrz na mnie - Nicholas Sparks
5,90
Ślub - Nicholas Sparks tw.opr.
7,90
Światło między oceanami - M.L.Stedman
7,90
Ta druga ja - Maha Gargash
6,90
Ta jedna miłość cz.1 - Dorota Milli
6,90
Ta jedna miłość cz.2 - Dorota Milli

Cena

Szt. Książki - romanse, powieści

Cena

Taka jak Ty - Gabriela Gargaś
To jedno lato - Dorota Milli
To jedno spojrzenie - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.1 - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.2 - Dorota Milli
Tylko ty - Gabriela Gargaś
W plątaninie uczuć - Gabriela Gargaś
Wielkie kłamstewka - Liane Moriarty
Współlokatorzy - Beth O'Leary
Wybacz mi - Gabriela Gargaś
Wymarzony czas. Malownicze - Magdalena Kordel
Wymarzony dom. Malownicze - Magdalena Kordel
Wyspa wspomnień - Dorota Milli
Zanim wstanie dla nas słońce - Gabriela Gargaś
Zostań ile chcesz - Anna H. Niemczynow
Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow
Szt. DVD
DVD Ambassada / Juliusz Machulski
DVD Austeria / Jerzy Kawalerowicz
DVD Bez znieczulenia / Andrzej Wajda
DVD Bogowie / Łukasz Palkowski
DVD Botoks / Patryk Vega
DVD Chłopaki nie płaczą / Olaf Lubaszenko
DVD Człowiek z marmuru / Andrzej Wajda
DVD Człowiek z żelaza / Andrzej Wajda
DVD Czterej pancerni i pies 7DVD / Konrad Nałęcki
DVD Daleko od szosy 4DVD / Z. Chmielewski
DVD Dzien świra / Marek Koterski
DVD E=mc2 / Olaf Lubaszenko
DVD Facet (nie)potrzebny od zaraz / W. Migoń
DVD Ida / Paweł Pawlikowski
DVD Kamerdyner / Filip Bajon
DVD Katyń - Ostatni świadek / Piotr Szkopiak
DVD Kochaj! / Marta Laryssa Plucińska
DVD Konsul / Mirosław Bork
DVD Legiony / Dariusz Gajewski
DVD Miś / Stanisław Bareja
DVD Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą / L. Grass
DVD Obietnica / Anna Kazejak
DVD Pilsudski / Michał Rosa
DVD Po prostu przyjaźń / Filip Zylber
DVD Polskie drogi 6DVD / Janusz Morgenstern
DVD Popiełuszko.Wolność jest w nas /R.Wieczyński
DVD Poranek kojota / Olaf Lubaszenko
DVD Rejs / Marek Piwowski
DVD Show / Maciej Ślesicki
DVD Stawiam na Tolka Banana 2DVD / S. Jedryka
DVD Tajemnica Westerplatte / Paweł Chochlew
DVD Wałęsa. Człowiek z nadziei / Andrzej Wajda
DVD Wielki tydzień / Andrzej Wajda
DVD Wrota Europy / Jerzy Wójcik
DVD Wszystko gra / Agnieszka Glińska
DVD Zezowate szczęście / Andrzej Munk
DVD Złoto dezerterów / Janusz Majewski
DVD Zmiennicy 5DVD / Stanisław Bareja

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
7,90
8,40
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
Cena
7,50
7,50
8,90
7,50
9,00
7,50
9,90
9,90
24,90
14,90
7,50
7,50
4,00
5,00
9,50
8,50
4,00
5,00
8,90
7,50
9,90
4,00
11,90
4,00
19,90
9,90
7,50
7,50
7,50
8,50
7,50
8,50
7,90
9,90
4,00
5,00
7,50
24,90

tel. 02174-8964480
Inwigilacja - Remigiusz Mróz (książka)

Mistrz Polskiego Kryminału
Chłopak, który zaginą kilkanaście lat temu na wakacjach w Egipcie, odnajduje się na jednym z warszawskich osiedli. Posługuje się innym imieniem i nazwiskiem, i mimo że rodzice rozpoznają w nim
syna, on sam utrzymuje, że nie ma z zaginionym nic wspólnego. Sytuację komplikuje fakt, że przejściu
na islam i powrocie do Polski mężczyzna znalazł sięna celowniku służb. Gdy pojawiają się zarzuty, że
przygotowuje zamach, zwraca się o pomoc do prawniczki, która niegdyś zasłynęła obroną pewnego
Roma. Joanna Chyłka niechętnie podejmuje się sprawy. Słynie bowiem nie tylko z ciętego języka, ale
także z niechęci do obcych. W dodatku nie jest pewna, czy jej klient w istocie nie planuje zamachu...

To jedno lato - Dorota Milli (książka)

Kolekcja kolory życia - książki najlepszych polskich autorek.
Lukrecja Lis, dziewczyna z charakterem, pracująca jako doradca klienta w warszawskim banku,
po kolejnej porażce miłosnej postanawia odpocząć od miasta i jedzie do Dźwirzyna, rodzinnej
miejscowości. Musi odczarować zły urok i stworzyć nowy plan na życie. Stukot jej szpilek
na nadmorskim deptaku dociera do ucha lokalnego kierowcy busa, przystojnego Huberta.
Warszawianka staje się wyzwaniem dla pewnego siebie mężczyzny.

Ambassada - Jaliusz Machulski (DVD)
Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid
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Lekka i zabawna komedia
Przełom sierpnia i września 2012 roku. Młode małżeństwo - Melania (Magda Grąziowska)
i Przemek (Bartosz Porczyk) - przyjeżdżają do Warszawy, aby zająć się luksusowym apartamentem
stryja (Jan Englert). Mieszkanie położone jest w centrum miasta, w miejscu gdzie od 1946 roku
znajdował się parking, a przed wojną ambasada III Rzeszy. Młodzi bohaterowie nie podejrzewają,
że przysługa oddana stryjowi zmieni się w największą przygodę ich życia, a także zmieni losy
Warszawy, Polski, a nawet... całego świata!
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Reklama
Pobyty wypoczynkowe, pakiety SPA, zabiegi:
masaże, odnowa biologiczna, fizjoterapia.
Pokój 2 os. doba od 280 zł/HP
Apartament doba od 415 zł/HP
W cenie wyżywienie, strefa SPA: jacuzzi, sauna IR,
tężnia solankowa, parking, WiFi.
Blisko plaży - około 80 m.

Mąka pszenna 1kg 0,69 Euro
Spirytus 0,5L 12,50 Euro

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

Pustkowo - Villa Rosa

Wakacje bez tłumów. Nowo otwarte w 2016 r.
komfortowe pokoje 2, 3, 4-osob. oraz 2 pok. studio/
apartamenty z balkonami,TV, WiFi, gril, rowery,
ogród, leżaki, parking monitorowany, pobyt z małym pieskiem + 5€. 250 m.do morza, przy lesie.
Maj, czerwiec i wrzesień: 7 noclegów od 90€/os.
Lipiec, sierpień od 140€/os. /śniadanie 5€

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

sklep.de
Firma budowlana z Polski szuka zleceń
na budowy domów, dachy na terenie
całych Niemiec. Brygada górali.
Tel: 0048/608/729122, 0049/160/3089338

SAT - RUDEK

der wille
versetzt berge.
besonders
der letzte.
Ein Vermächtnis zugunsten von
ärzte ohne grenzen kann für
viele Menschen einen ersten
Schritt in ein neues Leben
bedeuten.
Möchten Sie sich informieren?
Senden Sie uns einfach diese
Anzeige, wir schicken Ihnen
gerne kostenlos unseren Testamentsratgeber „Ein Vermächtnis
für das Leben“.
ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
Tel.: 030 – 700 130 145

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

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de
Tel. 05031 9585207
0176 62596861

11104984

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

Papier toaletowy
24 rolki, 3-warstwowy 5,50 Euro
24 rolki, 2-warstwowy 4,50 Euro

Ręczniki papierowe
2 rolki, 2-warstwowy 1,65 Euro

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

Maseczki ochronne
dla dorosłych i dzieci
(usta-nos) bawełna 2,50 Euro

Płyn do dezynfekcji
z pompką 1L 9,90 Euro
bez pompki 0,5L 7,50 Euro

Mini Shop

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

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2
Tel. 0173-2106849

Hurt i kolportaż polskiej prasy
Zadzwoń! Zapytaj! Zamów!
Tel. 02174-8941155 Fax 02174-8941156

ie
Wielk anie
w
Grillo

37 Jahre

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

PRODUKTY MOŻESZ KUPIĆ NA MIEJSCU
LUB ZAMÓWIĆ POCZTĄ
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

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

Kancelaria adwokacka
w Monachium

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

Termine nach tel. Vereinbarung

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

MATUSCHCZYK
RECHTSANWALT

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

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

m.

wybór ponad 250 tytułów: www.prenumerata.de
#

Kup maseczkę - chroń siebie i innych
Maseczki ochronne
dla dorosłych

czarny
granatowy
szary

(usta-nos) bawełna
2-warstwowe
polskiej produkcji

czerwony
różowy

szt. 2,50 €

#

biały

Maseczki ochronne
dla dzieci
(usta-nos) bawełna
2-warstwowe
polskiej produkcji

szt. 2,50 €

niebieski

jasny niebieski

biały

zielony

kremowy

różowy

jasny zielony

turkusowy

czerwony

Płyn do dezynfekcji
z pompką 1L 9,90 Euro
bez pompki 0,5L 7,50 Euro

Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid
Tel. 02174 / 896 44 80

PL Markt 2/2020

www.sklep.de

Samo Życie 6/20 (581)
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Reklama

Bóg w nas

Sieć struktur socjalnych

„Info-Point”

www.
prasa.
de

Tel. 09391 504135
gabriele-publishing.com

24h-Senioren
Betreuung

)

Gazety
dla sklepów

€ 13.00

0209-88307833

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

bez tajemnic

www.senioren.life

KURIER 0173-2106849

z Niemiec do Polski

u
Ładunki do 1,5 tony

02174-8941155

