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Z³a krew czyli obraz Niemców w polskich „mediach narodowych“
Niemcy – i to w skojarzeniach wojennych – wracaj¹ w Polsce, mniej lub bardziej
intensywnie, jako temat w ka¿dej kampanii wyborczej, przynajmniej 
od pamiêtnego „dziadka z Wehrmachtu” Donalda Tuska 
przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. 4-5

W Niemczech wygra³.
Rafa³ Trzaskowski.
(77,28 proc. g³osów w drugiej turze).
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? Dlaczego tak du¿o Polaków
mieszkaj¹cych za granic¹,
przede wszystkim w Niem-
czech, uczestniczy³o w tego-
rocznych wyborach na Prezy-
denta RP?

– Wydaje mi siê, ¿e g³ówn¹
przyczyn¹ tak wysokiej frekwen-
cji by³a waga tych wyborów. To,
¿e decydowa³y one o tym, jak bê-
dzie wygl¹da³a przysz³oœæ Polski
przez najbli¿szych kilka lat. My-
œlê równie¿, ¿e doœæ du¿y wp³yw
mia³a dzia³alnoœæ naszego Szta-
bu Obywatelskiego Rafa³a Trza-
skowskiego w Niemczech. Na po-
cz¹tku kampanii apolitycznie na-
wo³ywaliœmy do uczestnictwa
w tych wyborach i uœwiadamiali-
œmy, jak wa¿ne jest oddanie g³o-
su. Wzrost by³ osza³amiaj¹cy –
241 proc. wiêcej zarejestrowa-
nych ni¿ w wyborach prezydenc-
kich w 2015 roku, 64 proc. wiêcej
ni¿ w wyborach parlamentar-
nych w 2019 roku.

? Dlaczego za granic¹ tak
zdecydowanie wygra³ Trza-
skowski, chocia¿ w polonijnych
mediach spo³ecznoœciowych
tak mocno „dudni³o”?

– Dudni³o, a na koñcu „trza-
snê³o” (œmiech). Za granic¹ Pre-
zydent Duda wygra³ jedynie
w USA, Kanadzie, Kazachstanie,
Bia³orusi i na Ukrainie. Rafa³
Trzaskowski wygra³ za granic¹
mimo tego, ¿e tak siln¹ pozycjê
ma tutaj Polska Misja Katolicka
i dzia³aj¹ce przy niej Kluby Gaze-
ty Polskiej oraz Ko³a Przyjació³
Radia Maryja. Wydaje mi siê, ¿e
polskie media publiczne nie maj¹
za granic¹, wœród Polonii a¿ tak
du¿ego zasiêgu, jak myœlano.
Wiêkszoœæ Polonii ma jednak
œwiadomoœæ europejsk¹ i chêæ

zbli¿enia Polski do wspólnej Eu-
ropy. Myœlê równie¿, ¿e spora
czêœæ czerpie wiadomoœci o Pol-
sce z mediów niemieckich i In-
ternetu.

? Jak wygl¹da³a wasza kam-
pania  w Niemczech?

– By³a to od pocz¹tku przede
wszystkim kampania online,
g³ównie w mediach spo³eczno-
œciowych – Facebook, Twitter, In-
stagram, oraz spotkania i dysku-
sje online. Chodzi³o o to, ¿eby wy-
borcom w Niemczech pokazaæ,
¿e jest tutaj bardzo aktywna i
liczna grupa zwolenników prezy-
dentury Rafa³a Trzaskowskiego.
Osób z polskimi korzeniami jest
w Niemczech ponad 2 miliony,
ale kampania uliczna nie ma du-
¿ego sensu. Jeszcze przed kam-
pani¹ zbiera³em w podanych
przez internet miejscach podpisy
na Rafa³a Trzaskowskiego. Kilka
razy stan¹³em w centrum miasta
z tablic¹ informacyjn¹, ale zain-
teresowanie by³o niewielkie.

? Czy by³y nieprzyjemne sy-
tuacje?

– Nie. Czasem dochodzi³o do
wymiany zdañ ze zwolennikami
Dudy, ale by³y to zwyczajne roz-
mowy. Natomiast bardzo ostro
by³o w Internecie, gdzie nawet
absolutnie apolityczne posty, za-
chêcaj¹ce zwyczajnie do uczest-
nictwa w wyborach, spotka³y siê
z fal¹ hejtu.

? Czy pozostali kandydaci
równie¿ mieli swoje sztaby
w Niemczech?

– Swoich zwolenników i mniej-
sze sztaby mieli Szymon Ho³ow-
nia, Robert Biedroñ i Krzysztof
Bosak. Mieli oni te¿, w pierwszej
turze wyborów, swoich mê¿ów
zaufania w komisjach wybor-
czych.

? Czy to by³o pana pierwsze
zaanga¿owanie w kampaniê
wyborcz¹ i w wybory w Niem-
czech?

– Nie. W kampaniach wybor-
czych Platformy Obywatelskiej
bra³em udzia³ od 2007 roku, jesz-
cze w Polsce. Jednak nigdy nie
anga¿owa³em siê tak aktywnie,
jak w tym roku. By³y to w ogóle
pierwsze wybory, w których szta-
by zagraniczne by³y tak aktywne.
Nigdy te¿, wœród Polaków
w Niemczech, nie by³o tak du¿e-
go zainteresowania wyborami
w Polsce.

? Czy g³osy Polaków za gra-
nic¹ mog³y zawa¿yæ na wyniku
wyborów?

– Jak najbardziej. W tych wy-
borach Prezydent Duda wygra³
ró¿nic¹ ok 420 tys. g³osów, a za
granic¹ zarejestrowa³o siê ok.
500 tys. wyborców.

? Czy Polacy mieszkaj¹cy na
sta³e za granic¹ maj¹ moralne
prawo wypowiadaæ siê na te-
maty polskie i czy powinni
nadal mieæ prawo wyborcze? 

– Posiadanie polskiego obywa-
telstwa upowa¿nia do brania
udzia³u w dyskusjach o kszta³cie
Polski i jej polityki. Wielu z nich
ma w Polsce rodziny, domy, a tak-
¿e interesy. Wielu planuje powrót
do Polski i wa¿ne jest dla nich to,
do jakiej Polski wróc¹. Wielu jest
bardzo zwi¹zanych emocjonalnie
z krajem pochodzenia, jeŸdzi kil-
ka razy w roku do Polski, wydaje
tam zarobione za granic¹ pieni¹-
dze. Wielu inwestuje równie¿ w
firmy i nieruchomoœci w Polsce.

? Czy konsulaty w Niem-
czech poradzi³y sobie z kore-
spondencyjn¹ form¹ wyborów?

– W pierwszej turze bardzo du-
¿o osób ¿ali³o siê, ¿e za póŸno
otrzyma³o karty do g³osowania i
z tego powodu nie zd¹¿y³o oddaæ
g³osu. Z naszej inicjatywy zg³osi-
liœmy siê do wszystkich konsula-
tów z propozycj¹ pomocy pod-
czas pakowania i wysy³ania ko-
pert z kartami wyborczymi do
drugiej tury. Konsulaty przyjê³y
nasz¹ pomoc. Czasu by³o na-
prawdê niewiele, ale zaanga¿o-
wanie ludzi du¿e. Przyznam, ¿e
konsulaty to doceni³y. Muszê jed-
nak stwierdziæ, ¿e w tej formie
pomocy uczestniczyli przede
wszystkim cz³onkowie komitetu
Trzaskowskiego.

? Czy wasz sztab wspó³pra-
cowa³ z organizacjami polonij-
nymi w Niemczech?

– Nie szukaliœmy takiej wspó³-
pracy, bo uwa¿amy, ¿e ogólne or-
ganizacje i stowarzyszenia polo-
nijne powinny byæ apolityczne.

? Czy w kampanii du¿o by³o
agresji przeciwników?

– W Internecie to raczej nor-
ma. Staraliœmy siê nie anga¿o-
waæ w dyskusje i nie odpowiadaæ
agresj¹. Z drobnymi wyj¹tkami
uda³o siê to. Wymaga³o to du¿ej
dozy dyplomacji (œmiech). Za-
stanawia mnie jednak fakt regu-
larnego pojawiania siê w me-
diach spo³ecznoœciowych fa³szy-
wych informacji o istnieniu np.
kart do g³osowania bez pieczêci
czy tylko z nazwiskiem Dudy,
czy o nieprawid³owoœciach
w pracy konsulatów. Wydaje mi
siê, ¿e mia³o to wywo³aæ zamie-
szanie, demobilizacjê wyborców
i podwa¿yæ sens g³osowania.
Wygl¹da³o to na jak¹œ zorgani-
zowan¹ dzia³alnoœæ. 

? A dlaczego pewna iloœæ
osób nie otrzyma³a kart do g³o-
sowania, mimo wczeœniejszego
zarejestrowania siê?

– Nie jest to du¿a iloœæ, i wy-
daje mi siê, ¿e mieœci siê w gra-
nicach statystyki niedorêczo-
nych przesy³ek. Trzeba te¿ wie-
dzieæ, ¿e konsulaty wysy³a³y
przesy³ki na nazwisko, które
widnieje w polskim dokumencie,
czyli z polsk¹ pisowni¹. Nato-
miast na skrzynce pocztowej
nieraz jest nazwisko z niemiec-
k¹ pisowni¹, a wówczas wszyst-
ko le¿y w gestii inteligencji listo-
nosza. Nieraz wyst¹pi³y b³êdy
we wpisywaniu adresu podczas
rejestracji. Tylko niewielka iloœæ
przesy³ek nie dotar³a do adresa-
tów.

? By³ pan mê¿em zaufania
w komisji wyborczej w Ham-
burgu. Czy wielu waszych re-
prezentantów by³o w komi-
sjach wyborczych?

– Tak, mieliœmy swoich mê¿ów
zaufania w ka¿dej komisji, a
w niektórych komisjach równie¿
cz³onków.

? Czy Komitet Andrzeja Du-
dy równie¿ mia³ swoich mê¿ów
zaufania?

– S³ysza³em tylko o jednym
przypadku.

? Czy by³y jakieœ uchybienia
w pracach komisji?

– Generalnie niewiele. Zdarza-
³y siê koperty i karty, które, choæ
przy dobrej woli komisji mog³y
byæ uznane za wa¿ne, to jednak
by³y odrzucane z powodu drob-
nych b³êdów wyborców (np. wpis
adresu zwrotnego na kopercie
z kart¹ do g³osowania). Niestety
du¿o (ok. 1-2 proc.) kopert mu-
sia³o byæ odrzuconych z powodu
b³êdu wyborców – nieodes³anie
w kopercie oœwiadczenia o osobi-
stym i tajnym g³osowaniu. 

Nasz Komitet stara³ siê poma-
gaæ wyborcom – prowadziliœmy
kampaniê na temat prawid³owe-
go g³osowania. Zorganizowali-
œmy równie¿ firmê kuriersk¹,
która odebra³a w niedzielê ko-
perty od wyborców, którzy nie
zd¹¿yli przes³aæ ich poczt¹. Fir-
ma ta dostarczy³a je wieczorem
do wszystkich komisji wybor-
czych. 

? Czy nie mo¿na by³o wysta-
wiæ skrzynki lub urny przed
konsulatem?

– Proponowaliœmy to konsula-
tom, ale otrzymaliœmy odmown¹
odpowiedŸ t³umacz¹c¹, ¿e nie po-
zwalaj¹ na to w³adze niemieckie
i aktualne przepisy higieny
w Niemczech. Nie jest to zgodne
z odpowiedzi¹, jak¹ otrzymali-
œmy z Federalnego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (Auswärti-
ges Amt). W³adze niemieckie
przyzna³y, ¿e 8 kwietnia zabroni-
³y wyborów osobistych. Nie by³o
jednak mowy o zakazie wysta-
wiania skrzynek na przesy³ki. Na
to, jak przyzna³ Auswärtiges
Amt, nie potrzeba ¿adnej zgody
w³adz niemieckich. Konsultacje
z 8 kwietnia dotyczy³y jednak wy-
borów 10 maja. Forma wyborów
28 czerwca i 12 lipca nie by³a
konsultowana. 21 czerwca Ser-
bowie, a 5 lipca Chorwaci wybie-
rali parlamenty osobiœcie w swo-
ich ambasadach w Berlinie.

? Ilu by³o cz³onków Komitetu
Obywatelskiego Rafa³a Trza-
skowskiego w Niemczech?

– Oko³o 100. Wierzê, ¿e rozbu-
dziliœmy naszymi dzia³aniami
pewn¹ œwiadomoœæ polityczn¹
oraz jak¹œ energiê w ludziach.
Uwa¿am, ¿e jest szansa na to, ¿e
Polacy mieszkaj¹cy w Niemczech
bardziej zaanga¿uj¹ siê politycz-
nie, np. kandyduj¹c do rad obco-
krajowców (Integrationsräte),
które s¹ w ka¿dym mieœcie.

Rozmawiał 
Leonard Paszek

W Niemczech wygra³ Trzaskowski
Rozmowa z Maciejem Kowalskim, koordynatorem Sztabu Obywatelskiego Rafa³a
Trzaskowskiego w Niemczech oraz mê¿em zaufania w Komisji Wyborczej w Hamburgu

Rafał Trzaskowski był jedno-
znacznie faworytem Polonii
w Niemczech – podobnie jak
w I turze wyborów pod koniec
czerwca. Zagłosowało na niego
53 889 wyborców (77,28 proc.).
Kandydata PiS Andrzeja Dudę
poparło 15 847 głosujących
(22,72 proc.). Łącznie w 15 ob-
wodach do głosowania (cztery
w Berlinie, pięć w Kolonii, po
trzy w Hamburgu i Monachium)
oddano 69 736 ważnych gło-
sów. Była to rekordowa liczba
głosujących. W I turze wyborów
w Niemczech uczestniczyło
60 tys. Polaków. 

W wyborach parlamentarnych
jesienią 2019 według MSZ za-
głosowało w Republice Federal-
nej Niemiec niewiele ponad
46 tys. Polaków.

Maciej Kowalski (z lewej) – koordynator Sztabu Obywatelskiego Rafała
Trzaskowskiego w Niemczech fot. Błażej Duber
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„Wyborczy wynik przypomnia³
mi referendum decyduj¹ce
o brexicie, którego wynik wy-
niós³ 51,89 proc. za i 48,11 proc.
przeciw. Komentowano, ¿e to
niemal niemo¿liwe, by tak po-
wa¿n¹ decyzjê dla przysz³oœci
kraju mo¿na by³o podj¹æ tak
nieznaczn¹ wiêkszoœci¹ g³o-
sów. Prezydent w Polsce przej-
mie swój urz¹d na podstawie
jeszcze mniejszej przewagi g³o-
sów. A jednak werdykty demo-
kratyczne nale¿y szanowaæ,
wiêc zarówno nastêpuje wyj-
œcie Wielkiej Brytanii z UE, jak
i Andrzej Duda bêdzie prezy-
dentem” – komentuje wyniki
wyborów prezydenckich Ber-
nard Gaida, polski samorz¹do-
wiec, przedsiêbiorca i dzia³acz
Mniejszoœci Niemieckiej, od li-
stopada 2019 przewodnicz¹cy
Grupy Roboczej Mniejszoœci
Niemieckich w Europie.

Jak dodaje „skutki jednego i
drugiego werdyktu dla tych
krajów bêd¹ jednak ponosiæ
wszyscy solidarnie”. 

„Tysi¹ce mieszkañców Wysp
ju¿ przenosi siê, a przynajm-
niej lokuje swoje biznesy w kra-
jach unijnych. Tysi¹ce miesz-
kañców Polski, a Œl¹ska
zw³aszcza, uczyni to samo. Za-
nim to nast¹pi, politycy, dzien-
nikarze i analitycy bêd¹ opisy-
waæ i badaæ przyczyny takiego
wyniku. W Opolu znów siê poja-

wi¹ g³osy, ¿e mniejszoœæ nie-
miecka pomimo antyniemiec-
kiej retoryki Andrzeja Dudy
g³osowa³a na niego i ¿e w gmi-
nach mniejszoœciowych odno-
towuje siê niezmiennie najni¿-
sz¹ frekwencjê” – zwraca uwa-
gê Gaida. W jego rodzinnym
Dobrodzieniu frekwencja wy-
nios³a 47,59, a w s¹siednich Zê-
bowicach by³a jeszcze ni¿sza. 

„Na mapce województw ze
swoimi niespe³na 60 proc. wo-

jewództwo opolskie plasuje siê
na samym koñcu tabeli, a
przedostatnie miejsce zajmuje
na niej Warmia z Mazurami,
gdzie równie¿ tysi¹ce ludzi ¿yj¹
pomiêdzy Niemcami a Polsk¹.
Czy ta nieobecnoœæ faktycznie
zwi¹zana jest z tym, ¿e ca³a
rzesza osób z list wyborczych w
istocie mieszka w Niemczech?
A mo¿e z faktem, ¿e znaczna
czêœæ wyborców stanowi¹cych
mniejszoœci narodowe nie po-
czu³a, by któryœ z kandydatów
drugiej tury skierowa³ do nich
jak¹œ specyficzn¹ ofertê. Na
przyk³ad w zakresie poprawy
edukacji dla mniejszoœci, która
zarówno pod rz¹dami PO, jak i
PiS w zgodnej ocenie nas sa-
mych, jak i ekspertów Rady
Europy nie spe³nia³a i nie spe³-
nia zobowi¹zañ Polski wynika-
j¹cych z Europejskiej karty jê-
zyków regionalnych i mniejszo-
œciowych” – podkreœla dzia³acz
Mniejszoœci i konkluduje:

„Zw³aszcza sztabowcom
sympatycznego Rafa³a Trza-
skowskiego, na którego (choæ
dopiero w II turze) odda³em
swój g³os, warto powiedzieæ, ¿e
analizie trzeba poddaæ nie tyl-
ko to, co zosta³o w kampanii po-
wiedziane, nie tylko to, czy w³a-
œciwie stawiano akcenty, ale
tak¿e to, czego w niej zupe³nie
zabrak³o”. TK

Kto tu by³ za Dud¹?

– Trzeba poddać nie tylko to, co
zostało w kampanii powiedziane,
nie tylko to, czy właściwie
stawiano akcenty, ale także to,
czego w niej zupełnie zabrakło 
– sugeruje Bernard Gaida, 
działacz Mniejszości Niemieckiej.

zdj. Mef.ellingen

Opiekunka z Bułgarii
walczy przed berlińskim
sądem o wypłatę pełnego
wynagrodzenia. Już
w pierwszej instancji
odniosła sukces. 

„24 godziny na dobê“ – slogan
ten ma w nazwie wiele agencji
poœrednicz¹cych w zatrudnie-
niu opiekunek osób starszych.
To, co wydaje siê byæ godn¹ al-
ternatyw¹ do placówki opiekuñ-
czej, ma niegodziwe strony.
Opiekunki mieszkaj¹ z pod-
opiecznymi pod jednym da-
chem, de facto œwiadcz¹ opiekê
przez ca³¹ dobê, otrzymuj¹ jed-
nak wynagrodzenie za kilka go-
dzin dziennie. Zwykle ich umo-
wy o pracê opiewaj¹ na 30-40 go-
dzin tygodniowo. Ich nieustanna
gotowoœæ do pracy, wstawanie w
nocy i bycie na zawo³anie przez
ca³y dzieñ nie s¹ wynagradzane.
Pracuj¹ ca³ymi dniami, bez wol-

nego weekendu, czekaj¹c na
przyjazd zmienniczki. O p³at-
nym urlopie w wielu wypadkach
nie ma mowy. 

W ten sposób pracuje
w Niemczech setki tysiêcy opie-
kunek, wiêkszoœæ pochodzi z
Europy Œrodkowo-Wschodniej,
w tym z Polski. 

69-letnia dziœ Bu³garka posta-
nowi³a to zmieniæ. W Niemczech
pracowa³a jako opiekunka od
2013 roku. W latach 2014-2016
zajmowa³a siê 96-letni¹ kobiet¹,
mieszkaj¹c u niej. Za pracê do-
stawa³a nieca³e tysi¹c euro mie-
siêcznie netto. Brutto zarabia³a
nieco ponad pó³tora tysi¹ca eu-
ro. Tak¹ umowê zaproponowa³a
jej agencja poœrednictwa pracy,
obiecuj¹c, ¿e bêdzie pracowaæ
szeœæ godzin dziennie, czyli 30
godzin tygodniowo. 

W rzeczywistoœci musia³a byæ
do dyspozycji przez ca³¹ dobê,
zajmuj¹c siê seniork¹ i jej go-
spodarstwem domowym. 

Bu³garka zdecydowa³a siê
wyst¹piæ do s¹du o nadp³acenie
jej od kwietnia 2015 do koñca ro-
ku wynagrodzenia za ca³y czas
pracy, czyli przez 24 godziny
dziennie. Jej ¿¹danie opiewa³o
na oko³o 45 tys. euro minus wy-
p³acone wynagrodzenie w wyso-
koœci prawie 6700 euro. 

Berliñski s¹d pracy ju¿
w sierpniu ubieg³ego roku zde-
cydowa³, ¿e równie¿ jej ca³odo-
bowa dyspozycyjnoœæ podlega
wynagrodzeniu wed³ug obowi¹-
zuj¹cej wówczas w Niemczech
p³acy minimalnej, czyli 8,50 euro
za godzinê. S¹d wyceni³ nadp³a-
tê na 42 tys. euro. 

Sprawa ma precedensowe
znaczenie i mo¿e zachwiaæ ca-
³ym modelem opieki nad oso-
bami starszymi w Niemczech.
Eksperci szacuj¹, ¿e niemiecki-
mi seniorami w ich domach
zajmuje siê nawet oko³o
400 tys. opiekunów i opieku-
nek. (kad)

Bu³garska opiekunka 
walczy o wynagrodzenie 

To jeden z ostatnich proce-
sów, w których oskar¿ony 
odpowiada³ za zbrodnie 
pope³nione w niemieckich
obozach koncentracyjnych
i obozach zag³ady. 

75 lat po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej przed s¹dem krajo-
wym w Hamburgu zapad³ wyrok
w sprawie by³ego stra¿nika SS
w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym Stutthof. 

93-letni Bruno D. zosta³ uzna-
ny winnym pomocnictwa w za-
mordowaniu 5232 osób i w jed-
nym przypadku usi³owania mor-
derstwa. 

– Wtedy przygl¹da³ siê pan tej
œmierci i strzeg³ jej – powiedzia-
³a przewodnicz¹ca sk³adu sê-
dziowskiego Anne Meier-
Göring. – Pan uwa¿a siê dalej
tylko za obserwatora, tymcza-
sem by³ pan pomocnikiem w
tym piekle zgotowanym przez
ludzi – doda³a. Ka¿dy, kto by³ w
obozie, by³ œwiadom tego, co siê
tam dzieje. 

Bruno D. nie by³ zagorza³ym
nazist¹, pozwoli³ siê jednak – jak
miliony innych Niemców – wci¹-
gn¹æ w „wir odcz³owieczenia“ –
mówi³a sêdzia. W konfrontacji
z bezprawiem obozu zag³ady do-
stosowa³ siê, nie próbuj¹c wyco-
faæ ze s³u¿by. 

Według prawa dla nieletnich
Bruno D. mia³ 17 lat, kiedy

w sierpniu 1944 jako wartownik
trafi³ do Stutthofu. Poniewa¿ nie
osi¹gn¹³ jeszcze wtedy pe³nolet-
noœci, odpowiada³ teraz przed
wydzia³em ds. nieletnich. Pro-
kuratura domaga³a siê dla niego
trzech lat pozbawienia wolnoœci,
obrona – uniewinnienia. Bruno
D. zosta³ skazany na dwa lata
pozbawienia wolnoœci dla nielet-
nich w zawieszeniu. 

Ju¿ na pocz¹tku procesu
w paŸdzierniku 2019 roku oskar-
¿ony nie zaprzecza³, ¿e od lata
1944 do kwietnia 1945 pe³ni³
s³u¿bê na wie¿y wartowniczej
obozu. Podkreœla³, ¿e nie by³ do-
browolnie stra¿nikiem. Jako ¿o³-
nierz Wehrmachtu nie by³ zdol-
ny do s³u¿by z powodu wady ser-
ca i zosta³ oddelegowany do pra-
cy w obozie. W swoich ostatnich
s³owach przed s¹dem powie-
dzia³: „Pragnê przeprosiæ tych,
którzy przeszli przez to piek³o
szaleñstwa, oraz ich krewnych.
Coœ takiego nie mo¿e siê nigdy
wiêcej powtórzyæ”.

Mógł się wycofać
Sêdziowie podkreœlili, ¿e

oskar¿ony by³ wprawdzie adre-
satem rozkazów, ale nie zwalnia

go to z odpowiedzialnoœci i kary.
Nie mia³ uczestniczyæ w Stut-
thofie. – Powinien pan by³ próbo-
waæ siê wycofaæ i móg³ siê pan
wycofaæ – mówi³a Meier-Göring.
S¹d zwa¿y³, ¿e w przypadku
przeniesienia na front, oskar¿o-
ny musia³by obawiaæ siê o swoje
¿ycie. Zrezygnowanie ze s³u¿by
w Stutthofie wymaga³oby wiel-
kiej si³y sumienia – podkreœlono. 

W czasie kilku miesiêcy, kiedy
Bruno D. pe³ni³ s³u¿bê w obozie
po³o¿onym 40 km od Gdañska,
zginê³o tam co najmniej 5232
wiêŸniów. 30 zosta³o zamordo-
wanych strza³em w potylicê, co
najmniej 200 zginê³o w komorze
gazowej i w wagonie, w który
wt³aczano cyklon B. Co najmniej
piêæ tysiêcy osób zmar³o wsku-
tek g³odu, zimna i chorób. Od
wrzeœnia 1944 roku obóz by³ tak
zorganizowany, ¿e wiêŸniowie
ginêli tam w jak najkrótszym
czasie. Liczbê ofiar obozu przez
ca³y czas jego funkcjonowania
szacuje siê na 65 tysiêcy. 

Ostatni taki proces
W procesie w Hamburgu

uczestniczy³o oko³o 40 oskar¿y-
cieli posi³kowych, wœród nich 35
by³ych wiêŸniów, którzy prze¿yli
Stutthof. 

Sêdziowie w Hamburgu za-
rzucili niemieckiemu wymiaro-
wi sprawiedliwoœci, ¿e przez
dziesi¹tki lat zawiód³ w œciganiu
zbrodni nazistowskich. – Dzisiaj
byliœmy œwiadkami wed³ug
mnie naprawdê ostatniego pro-
cesu przeciwko ¿yj¹cemu jesz-
cze zbrodniarzowi nazistowskie-
mu – powiedzia³ przedstawiciel
oskar¿ycieli posi³kowych Ro-
land Krause. Wszystkie jeszcze
tocz¹ce siê postêpowania zosta-
n¹ prawdopodobnie zawieszone
z powodu podesz³ego wieku po-
dejrzanych lub ich stanu zdro-
wia. 

Szef Centrum Szymona Wie-
senthala, Efraim Zuroff, ze zro-
zumieniem przyj¹³ wymierzony
wymiar kary, by³ jednak bardzo
rozczarowany z powodu orze-
czenia kary w zawieszeniu. 

W Niemczech w ostatnich la-
tach mia³o miejsce kilka proce-
sów, w których oskar¿onymi byli
stra¿nicy obozów koncentracyj-
nych i zag³ady. Byli esesmani
z Auschwitz Oskar Gröning i
Rudolf Hanning zostali skazani
w roku 2015 i 2016 przed s¹dem
w Lüneburgu i Detmold na kary
pozbawienia wolnoœci. Obaj
zmarli, zanim wyrok siê upra-
womocni³. Równie¿ wyrok, który
us³ysza³ Bruno D., nie jest jesz-
cze prawomocny. (kad)

Dwa lata w zawieszeniu 
dla by³ego stra¿nika obozu Stutthof
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W tym roku by³o intensywnie:
naziœci, Blitzkrieg, podkute bu-
ciory. Niemcy, obok homosek-
sualistów i ¯ydów, stali siê
g³ównym straszakiem polskich
debat przedwyborczych. 

„Niemcy nigdy nie zaprze-
stali nazistowskiego podboju
Europy”, pisze „Gazeta War-
szawska”. Jest lato 2020 roku,
Polska stoi przed wyborem
prezydenta na nastêpn¹ kam-
paniê. Tymczasem „S¹ najbar-
dziej znienawidzonym naro-
dem Europy”, przekonuje au-
torka tekstu, Aldona Zaorska,
która zapewnie nie wierzy ran-
kingom miêdzynarodowym,
plasuj¹cym Niemcy wœród naj-
bardziej lubianych krajów
œwiata. Ogólnie – co potwierdza
wyniku ostatniego „Barometru

Polska-Niemcy” – II wojna jest
najsilniejszym skojarzeniem
z Niemcami, a dla wielu Pola-
ków z prawej strony sceny poli-
tycznej, nadal aktualna. Tym
bardziej dla dziennikarzy me-
diów prawicowych. 

„Bez oficjalnego wypowie-
dzenia wojny, rozpoczêli agre-
sjê wymierzon¹ w Polskê” –
przestrzega dalej „Gazeta War-
szawska”. Oczywiœcie „z wyko-
rzystaniem goebbelsowskich
k³amstw i insynuacji”. A kon-
kretnie: informacji o czêœcio-
wym u³askawieniu skazanego
za pedofiliê przestêpcy
w dzienniku „Fakt”, podanej w
typowy dla bulwarówki sposób
(ze zdjêciem prezydenta i
szczegó³owym opisem prze-
stêpstwa). „Metody mo¿e inne,
ale plany ujarzmienia Polski ta-

kie, jak w 1939”, koñczy pompa-
tycznie dziennik i... zapowiada,
¿e wtedy przegraliœmy, ale
w 2020 wygramy – urojony re-
wan¿ za pora¿kê sprzed ponad
80 lat: „Szwaby znowu atakuj¹
Polskê”, „Przedwyborczy Blitz-
krieg Berlina” (artyku³ oczywi-
œcie ilustrowany zdjêciem ¿o³-
nierzy Wehrmachtu, mierz¹-
cych z karabinu). W odpowiedzi
na artyku³ ok³adkê „Faktu” ga-
zeta przygotowa³a swoj¹: zdjê-
cie Angeli Merkel i myl¹cy tytu³
„odda³a syna pedofilowi” (z t¹
tylko ró¿nic¹, ¿e Angela Merkel
nie u³askawi³a pedofila, a And-
rzej Duda tak). 

Sama Angela Merkel zresz-
t¹ te¿ jest podejrzana zdaniem
prawicowych polskich dzienni-
karzy. Po pierwsze, nie zruga-
³a niemieckiego koresponden-
ta „Die Weltu”, który oœmieli³
siê oceniæ, ¿e kontakty z Pol-
sk¹ by³yby ³atwiejsze, gdyby
wybory wygra³ jednak Rafa³
Trzaskowski, bo ten jest scep-
tyczny wobec podnoszonych
w propagandzie obecnego rz¹-
du ¿¹dañ reparacyjnych. Po
drugie, nie zareagowa³a, kiedy

naczelny „Die Welt” stan¹³
w obronie swojego wspó³pra-
cownika, publikuj¹c na ³amach
niemieckiego dziennika list do
prezydenta Polski: „Musimy
porozmawiaæ, panie Duda”.
Ten list zosta³ przedstawiony
zreszt¹ w polskich mediach
prawicowych i prorz¹dowych
jako przyk³ad arogancji Niem-
ców (oczywiœcie przyrodzonej
wszystkim przedstawicielom
tej nacji). 

„Gazeta Polska”, prawicowy
tygodnik, w kompletnym do-
ssier wyborczym poœwiêconym
Niemcom (pod tytu³em „Jak
Niemcy wybierali nam prezy-
denta”) nie omieszka³ pójœæ
tropem œledczym i przypo-
mnia³, ¿e wdowa po Springerze
jest „przyjació³k¹ Angeli Mer-
kel”, a w jej Fundacji zasiada
„by³y prezydent Niemiec
z CDU i m¹¿ Angeli Merkel”.
Nic bez Merkel? Pewnie tak.
W telewizji publicznej ekspert
przekonuje, ¿e „korespondenci
zagraniczni (a niemieccy
w szczególnoœci) maj¹ dwie ro-
le: informacyjn¹, ale i repre-
zentuj¹c¹ racje stanu w³asne-
go pañstwa”. Sama zaœ „Gaze-
ta Polska” jest pewna: bez wdo-
wy po Springerze nie mo¿e byæ
podjêta ¿adna decyzja (równie¿
w Polsce, rzecz jasna). O tym
przekonany jest te¿ publicysta
tygodnika „Do Rzeczy”: „Jest
zupe³nie nieprawdopodobne,
¿eby w korporacji takiej jak
Ringier Axel Springer decyzja
o wspomnianych ok³adkach
mog³a byæ podjêta autonomicz-
nie przez polsk¹ redakcjê – ra-

czej dosta³a ona sprawê „do
wykonu". Zbyt wa¿ne dla Nie-
miec interesy zale¿¹ od tego,
kto bêdzie zasiada³ w polskim
pa³acu prezydenckim”. 

Dziennikarze gazet, które
nie chwal¹ prezydenta Dudy, to
jednoznacznie zdrajcy – uwa¿a-
j¹ prawicowi publicyœci i polity-
cy. Zaœ „media polskojêzyczne”
to popularne okreœlenie, nie
dotycz¹ce bynajmniej mediów
w jêzyku polskim poza Polsk¹
(jak „Samo ¯ycie”), lecz media
w Polsce, które rzekomo „re-
prezentuj¹ interesy obcych
pañstw” i staraj¹ siê manipulo-
waæ polskich czytelników i wi-
dzów; co ciekawe, propisowscy
dziennikarze nazywaj¹ tak te¿
media, które maj¹ w stu pro-
centach kapita³ polski, jak „Po-
lityka”, krytyczna wobec rz¹du.
„Gazeta Polska” nazywa tytu³y
nale¿¹ce do kapita³u zagra-
nicznego „gadzinówkami” – na-
zwa, która okreœla³a gazety
wspó³pracuj¹ce z okupantem
podczas wojny. Niemcy dziœ
równaj¹ siê nazistowskiej
III Rzeszy, wynika z tego po-
równania. A nawet gorzej. „Jo-
seph Goebbels nie by³ tak agre-
sywny w swojej propagandzie
wobec Polaków, jak robi to
wspó³czesna niemiecka prasa
w Polsce”, pisze autor artyku³u
"Niemieckie gadzinówki kontra
polska racja stanu", prof. dr
hab. Piotr Grochmalski.
„Fakt”, czy „Newsweek” rzeko-
mo „zwalczaj¹ polskie wartoœci
(Bóg, Honor, Ojczyzna) i wy-
œmiewaj¹ polskie god³o”, obu-
rza siê autor. 

Niemcy w „mediach narodowych“

Z³a krew
Niemcy – i to w skojarzeniach wojennych – wracają
w Polsce, mniej lub bardziej intensywnie, jako 
temat w każdej kampanii wyborczej, przynajmniej 
od pamiętnego „dziadka z Wehrmachtu” Donalda
Tuska przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. 
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„Gazeta Warszawska” to ni-
szowa, skrajnie prawicowa ga-
zeta. Wydawca mówi o 100 tys.
nak³adu, dane dotycz¹ce
sprzeda¿y przemilcza. Regu-
larnie pisz¹ dla niej m.in. Ry-
szard Czarnecki czy Janusz
Wojciechowski. Pare miesiêcy
temu gazeta zas³ynê³a opubli-
kowaniem zdjêæ europos³ów,
g³osuj¹cych w sprawie rezolu-
cji dot. praworz¹dnoœci w Pol-
sce. Wczeœniej, przy okazji dys-
kusji wobec tzw. ustawy o IPN
(kary za mówienia o uczestnic-
twie Polaków w Holocauœcie)
pisali o „zoologicznym antypo-
lonizmie ¯ydów”. Nawet dla
wielu konserwatywnych i pra-
wicowych wyborców „Gazeta
Warszawska” to ekstremalne
pismo. Szafuje antysemickimi,
islamofobicznymi, antynie-
mieckimi i antyunijnymi wypo-
wiedziami, ale atakuje te¿ ru-
chy feministyczne czy LGTB.
W Niemczech taka gazeta by³a-
by, w najlepszym wypadku, pod
obserwacj¹ Urzêdu ds. Ochro-
ny Konstytucji. W Polsce – mi-
mo szerzenia nienawiœci – jest
dostêpna.

„Gazeta Polska” to tygodnik,
sprzedaj¹cy siê dziœ w ok.
20 tys. egzemplarzy (tendencja
spadkowa); codzienne wydanie
tytu³u to „Gazeta Polska Co-
dziennie”. „Do Rzeczy” to inny
tygodnik, za³o¿ony kiedyœ
przez by³ych dziennikarzy
„Rzeczpospolitej”, którzy ode-
szli po zmianie w³aœciciela.

Dziœ jego sprzeda¿ to ok. 28 tys.
egzemplarzy (równie¿ tenden-
cja spadkowa). Daleko im do
wyników sprzeda¿y tygodni-
ków „Polityka” i „Newsweek”
czy dziennika „Gazeta Wybor-
cza”. Na czele polskiego rynku
prasowego stoj¹ nadal bulwa-
rówki: „Fakt” i mniejszy „Supe-
rexpress”; wœród tygodników
prym wiod¹ „Goœæ Niedzielny”
i „Angora”. 

Mo¿na by zatem problem an-
tyniemieckiej retoryki bagate-
lizowaæ. Tyle, ¿e ta retoryka
stosowana jest te¿ przez czo³o-
wych polityków i media pu-
bliczne (dziœ stosowana jest
nazwa „media narodowe”).
Jednostkowy „Dziadek z Wehr-
machtu” w kampanii (samo ha-
s³o to wynalazek Jacka Kur-
skiego, póŸniejszego i obecne-
go szefa TVP) z 2005 roku, któ-
re mia³o zniszczyæ Donalda Tu-
ska, w tegoroczniej kampanii
ewoluowa³o w „Niemcy chc¹
nami rz¹dziæ”. 

„Dzisiaj mamy kolejn¹ ods³o-
nê niemieckiego ataku w tych
wyborach, bezpardonowej
brudnej kampanii" – przekony-
wa³ prezydent, jednoczeœnie
kandydat na prezydenta, And-
rzej Duda swoich wyborców na
spotkaniu w Boles³awcu przed
drug¹ tur¹ wyborów. Nawi¹zy-
wa³ do artyku³u w „Die Welt”
(o tym, ¿e Trzaskowski jest
sceptyczny wobec ¿¹dañ repa-
racji od Niemiec) i w „Fakcie”,
o czêœciowym u³askawieniu pe-

dofila. „Czy ten koncern Axel
Springer z niemieckim rodo-
wodem, który jest w³aœcicielem
gazety „Fakt”, chce wp³yn¹æ na
wybory prezydenckie w Pol-
sce? Niemcy chc¹ wybieraæ
w Polsce prezydenta. To jest
pod³oœæ. Ja siê na to nie zga-
dzam”. Dudzie odpowiadaj¹
okrzyki: „Tu jest Polska”, a wy-
powiedŸ i reakcja publicznoœci
znalaz³a siê w g³ównym wyda-
niu „Wiadomoœci” TVP. 

Telewizja Polska „niemiec-
kiej ingerencji w polskie wybo-
ry” poœwiêca³a uwagê regular-
nie. TVP jest najczêœciej ogl¹-
dan¹ stacj¹ w Polsce, gdy¿ – in-
aczej, ni¿ np. TVN24 – dostêp-
na jest w odbiorze naziemnym.
„Niemiecka gazeta przy u¿yciu
manipulacji atakuje prezyden-
ta”, alarmowa³o TVP po pierw-
szej turze wyborów. „Niemiec-
kie media stoj¹ po jednej stro-
nie politycznej barykady”,
przekonywa³y „Wiadomoœci”
(g³ówny program informacyjny
TVP1) po aferze rozpêtanej
wokó³ ok³adki „Faktu”. Repor-
ter wspomnia³ co prawda o
„niemiecko-szwajcarskim kon-
cernie”, ale ju¿ wypowiadaj¹cy
siê w materiale publicyœci i
„eksperci” mówili tylko o „ata-
kach niemieckich mediów” (w
rzeczywistoœci udzia³y nie-
mieckie w „Fakcie” to 25 proc.). 

Niemcy to zreszt¹ regularny
temat w „Wiadomoœciach”,
zw³aszcza na tzw. paskach (pa-
ski informacyjne na dole ekra-

nu), które doczeka³y siê ju¿ nie-
zliczonych memów. S¹ one ab-
surdalne nie tylko dla widza
przyzwyczajonego dla informa-
cyjnej telewizji niemieckiej.
„Silna Polska irytuje Niem-
ców” – brzmia³ np. pasek przy
okazji informacji o gospodar-
czych sukcesach Polski. 

„Bohaterstwo Polaków, hañ-
ba Niemców”, g³osi³ materia³
w Wiadomoœciach TVP z 11 lip-
ca, w czasie ciszy wyborczej,
w przeddzieñ drugiej tury wy-
borów prezydenckich, przygo-
towany z okazji rocznicy plebi-
scytu na Warmii w 1920 roku.
Tego dnia Niemcy w wiadomo-
œciach pojawi³y siê jeszcze dwa
razy: raz w zwi¹zku z wypad-
kiem autobusu w Warszawie,
w którym zginê³a jedna osoba
(„kierowca gej, zatrudniony
przez niemieck¹ firmê, za¿y-
wa³ narkotyki”), a drugi raz
w nawi¹zaniu do wyroku s¹do-
wego w sprawie niemieckiego
przedsiêbiorcy na Pomorzu,
którego by³a pracownica
oskar¿a³a m.in. o groŸby pod jej
adresem i nienawiœæ narodo-
w¹. S¹d uniewinni³ oskar¿one-
go z niektórych zarzutów,
w zwi¹zku z czym TVP reto-
rycznie pyta³o, kogo broni¹ pol-
skie s¹dy (pasek: „Niemiec
grozi³, ¿e zabije Polaków”).
„Czy to Niemiec bêdzie nam
¿ycie urz¹dza³ i t³amsi³, jak bê-
dzie siê mu podoba³o” – mówi
poszkodowana do mikrofonu.
Nie bêdzie, jak d³ugo bêdzie

rz¹dzi³ PiS, udowadnia³o TVP,
pokazuj¹c 3 dni wczeœniej
charge d’affaires RFN, wcho-
dz¹cego do budynku MSZ w
Warszawie, gdzie zosta³ „we-
zwany na dywanik”, jak okre-
œlono to w materiale „Wiado-
moœci” TVP, w zwi¹zku z arty-
ku³em w „niemieckiej” gazecie
„Fakt”. Na ten temat powsta³
parominutowy materia³, prze-
konuj¹cy, ¿e ”Polski rz¹d nie
pozwoli mieszaæ siê obcym mo-
carstwom w swoj¹ politykê”.

Problemu nie widzi Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich (najwiêksze stowarzy-
szenie dziennikarskie, o pro-
rz¹dowych preferencjach). A
raczej – problem widzi, ale tyl-
ko po stronie mediów nieprzy-
chylnych rz¹dowi. „(...) obywa-
tele, politycy i dziennikarze –
dostrzegaj¹ problem kierowa-
nia nastrojami spo³ecznymi
przez media, które zachowuj¹
siê tak, jak gdyby naprawdê re-
prezentowa³y interesy podmio-
tów sprzecznych z polsk¹ racj¹
stanu. Wielokrotnie w sytu-
acjach kryzysowych nag³aœnia-
j¹ sprawy w taki sposób, by ich
publikacjami uda³o siê choæby
uzasadniæ dyscyplinowanie
Polski na forum UE. Najwy¿-
szy czas to zmieniæ” – mówi Jo-
lanta Hajdasz. „Media maj¹ na-
rodowoœæ i warto, byœmy o tym
pamiêtali” – przekonuje Haj-
dasz, szefowa... Centrum Moni-
toringu Wolnoœci Prasy
SDP. (ha)

Czy Aldona Zaorska chce przy 
okazji zbombardować też setki 
tysięcy Polaków mieszkających 
i pracujących w Niemczech?! Gazeta Warszawska 28/2020

Orędzie biskupów polskich
do niemieckich z 1965 r. 
„Przebaczamy i prosimy 
o wybaczenie“ reprezentuje 
chyba większą liczbę Polaków
niż Aldona Zaorska z „Gazety
Warszawskiej“?!
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Korespondencje

Z Anną Kwiecień,
kuratorką wystawy „Żyć
ze sztuką. Porcelana
Rosenthal. Dar Wolfganga
Domogalli dla Muzeum
w Gliwicach”, rozmawiała
Małgorzata Lichecka. 

? Rosenthal. To nazwisko jest
dziœ rozpoznawaln¹ œwiato-
w¹ mark¹, kojarzon¹ przede
wszystkim z wyrobami porce-
lanowymi, i to w szerokiej ga-
mie. Kiedy tak naprawdê sta³
siê ni¹ rodzinny biznes i co o
tym zdecydowa³o?

– (...) W przypadku wytwórni
ceramiki mamy przedstawicie-
li dwóch pokoleñ. Philipp Ro-
senthal (1855–1937), którego oj-
ciec by³ hurtownikiem porcela-
ny, za³o¿y³ zak³ad zdobienia
bia³ych wyrobów porcelano-
wych w Erkersreuth w Bawa-
rii, pozyskiwanych m.in. z bli-
sko po³o¿onej du¿ej wytwórni
porcelany w miejscowoœci
Selb. Dziesiêæ lat póŸniej Ro-
senthal przeniós³ swój zak³ad
do tego¿ Selb i tam za³o¿y³ fa-
brykê porcelany, w sk³ad któ-
rej, do lat 20. XX wieku, wesz³o
kilkanaœcie niemieckich wy-
twórni. By³a jedn¹ z najwiêk-
szych w Europie. Philipp Ro-
senthal zmar³ w 1937 r. Po doj-
œciu Hitlera do w³adzy, ze
wzglêdu na ¿ydowskie pocho-
dzenie, zosta³ odsuniêty od za-
rz¹dzania firm¹. Jego syn Phi-
lip (1916–2001) opuœci³ Niemcy
i powróci³ po wojnie. Zatrudni³
siê w zak³adach Rosenthala i
z czasem przej¹³ firmê. 

Co ciekawe, podtrzyma³ mo-
del produkcji i dzia³alnoœci
stworzony przez ojca – prowa-
dzi³ masow¹ produkcjê naczyñ

u¿ytkowych, które umo¿liwi³y
stabilnoœæ firmy, ale jednocze-
œnie realizowa³ bardziej ambit-
ny plan, mianowicie wytwarza-
nia obiektów artystycznych w
krótkich seriach, do projekto-
wania których zaprasza³ s³yn-
nych architektów, malarzy, di-
zajnerów. Rosenthal senior
stworzy³ wydzia³ artystyczny w
ramach swojej dzia³alnoœci
(Kunstabteilung), a jego syn
za³o¿y³ liniê artystyczn¹ (Stu-
dio-Linie). Œwiadczy to o tym,
¿e Philip Rosenthal junior (dla
odró¿nienia od Rosenthala se-
niora jego imiê koñczy siê poje-
dynczym „p”) uzna³ autorytet,
zaakceptowa³ doœwiadczenie i
sposób prowadzenia firmy
przez ojca, co zreszt¹ zagwa-
rantowa³o powodzenie i suk-
ces. 

? Co wiemy o „Bia³ej Ma-
rii”? I dlaczego jest tak wa¿-
na dla Rosenthala? 

– „Bia³¹ Mariê” zaprojekto-
wa³ w 1916 r. sam Philipp Ro-
senthal na czeœæ swojej ¿ony.
Serwis, jak na tamte czasy,
mia³ nowoczesn¹ formê: naczy-
nia w geometrycznych kszta³-
tach, zainspirowane angielski-
mi srebrami, oszczêdn¹ deko-
racjê w postaci w¹skich bor-
diur z owocami granatu. Brak
barwnych dekoracji i z³oceñ, co
mia³o swoje uzasadnienie –
trwa³a wojna, nie by³ to czas na
zbytki. Serwis by³ ca³kowicie
bia³y, jedynie szkliwiony – nie-
gdyœ nie do pomyœlenia, bo-
wiem uwa¿ano by go za „niedo-
koñczony”. Jakoœæ porcelany
musia³a byæ jednak bardzo do-
bra, poniewa¿ bez dekoracji wi-
doczne stawa³y siê nawet naj-
mniejsze niedoskona³oœci tech-

nologiczne czy przebarwienia.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdze-
nie, ¿e „Bia³a Maria”, wytwa-
rzana masowo dla odbiorców
z tzw. klasy œredniej, powa¿nie
wzmocni³a fabrykê, zarówno w
okresie miêdzywojennym, jak i
po II wojnie œwiatowej. Serwis
produkuje siê do dziœ, powsta³y
jego liczne odmiany o barw-
nych dekoracjach, a tak¿e wer-
sja czarna i kryszta³owa. „Bia³a
Maria” to niew¹tpliwie najpo-
pularniejszy serwis porcelano-
wy w XX wieku. (...)

? Jak pani ocenia kolekcjê
Wolfganga Domogalli i co
warto w niej wyró¿niæ? 

– O! To bogaty przegl¹d wy-
robów wytwórni Rosenthala
„Studio-Line”, czyli linii arty-
stycznej, w wiêkszoœci limito-
wanych edycji z lat 70., 80. i 90.
Niektóre by³y projektowane ju¿
w latach 60. (np. serwisy Asy-
metria i Lotos). Ciekawy jest
przekrój narodowoœci projek-
tantów: Niemcy, Austriacy,
W³osi, Francuzi, Holendrzy,
Skandynawowie, Anglicy, Cze-
si, Amerykanie, Azjaci. S¹ re-
alizacje architektów, malarzy,
artystów legendarnych – ikon,
np. Salvadora Dali, Ernsta
Fuchsa, Waltera Gropiusa. Ko-
lekcja doœæ znacznie zasila mu-
zealne zbiory ceramiki euro-
pejskiej z XVII–XX wieku,
obecnie licz¹ce ju¿ oko³o 5 tys.
sztuk. Zatem, tak naprawdê,

mamy zbiór wart osobnego ga-
binetu w muzeum (tyle obiek-
tów licz¹ dzia³y ceramiki w nie-
których muzeach narodo-
wych). Musimy te¿ pamiêtaæ,
¿e porcelanê wytwórni nie-
mieckich, tradycyjnie, cechuje
najwy¿sza jakoœæ (europejska
zosta³a przecie¿ wynaleziona
w Miœni, wczeœniej by³a impor-
towana z Chin). Ten dar bardzo
wzbogaci³ nasze zbiory i jest to
najwy¿sza œwiatowa pó³ka. 

? Wolfgang Domogalla uro-
dzi³ siê w przedwojennym
Gleiwitz i jego dar z pewno-
œci¹ ma pod³o¿e sentymental-
ne. Ale mnie interesuje jego
pierwszy kontakt z muzeum.

– O to samo zapyta³am go te-
lefonicznie. Po wojnie, w latach
1947-1972, mieszka³ w Zabrzu.
Zdecydowa³ siê na nielegalne
opuszczenie Polski, poniewa¿
jako bezpartyjny i posiadaj¹cy
wszystkich krewnych za grani-
c¹, by³ bezustannie inwigilowa-
ny. 

Po raz pierwszy odwiedzi³
kraj urodzenia w 1988 roku
i czyni³ to od tego czasu regu-
larnie, ka¿dorazowo bywaj¹c
w Gliwicach. Kilkakrotnie
zwiedzi³ muzeum, ale, jak po-
wiedzia³, nie mia³ odwagi (!), by
zaproponowaæ nam podarowa-
nie porcelany Rosenthala. Oba-
wia³ siê, ¿e nie bêdziemy tym
darem zainteresowani, uznaj¹c
zapewne, ¿e polskie muzea

gromadz¹ porcelanê firmy Ro-
senthal w niewielkich ilo-
œciach. Dodatkowo zapropono-
wane przez pana Wolfganga
obiekty s¹ stosunkowo „m³ode”
– licz¹ sobie zaledwie 30, 40 lat. 

My jednak patrzymy intuicyj-
nie w przysz³oœæ: ceramikê pol-
sk¹ z lat 60. XX wieku (pokazy-
wan¹ niedawno na wystawie
„Do widzenia, rokoko!”) nabyli-
œmy w czasach jej powstania,
podobnie jak polsk¹ srebrn¹
powojenn¹ bi¿uteriê artystycz-
n¹, której obecnie zazdroszcz¹
nam inne muzea. Dziœ s¹ to
wiod¹ce kolekcje krajowego rê-
kodzie³a, wzornictwa i dzia³al-
noœci artystycznej z dziedziny
tzw. sztuki u¿ytkowej. Groma-
dzimy tak¿e od pocz¹tków po-
wstania muzeum gliwickiego,
czyli od roku 1905, ceramikê
wytwórni œl¹skich z XIX i XX
wieku, a nie ka¿dy mo¿e wie, ¿e
fabryka porcelany w Wa³brzy-
chu (dawny zak³ad Carla Kri-
stera w Waldenburgu) wesz³a
w fuzjê z fabryk¹ Rosenthala
ju¿ w 1921. 

Zatem bez wahania zdecydo-
waliœmy siê przyj¹æ ten dar. Ma
on równie¿ inn¹ wymowê: to
kolekcja cz³owieka urodzonego
w Gliwicach. Wolfgang Domo-
galla nadal zreszt¹ czuje siê
gliwiczaninem, tak przedsta-
wia siê za granic¹. A po raz
pierwszy z propozycj¹ daru za-
dzwoni³ do nas w roku 2017

Oko na Gropiusa. Porcelana Rosenthala
w czterystu ods³onach
To kolekcja cz³owieka urodzonego w Gliwicach. Wolfgang Domogalla nadal zreszt¹ czuje siê
gliwiczaninem, tak przedstawia siê za granic¹. A po raz pierwszy z propozycj¹ daru 
zadzwoni³ do Muzeum w Gliwicach w 2017 r.
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i z radoœci¹ go przyjêliœmy, tym
bardziej ¿e niemal w ca³oœci s¹
to wyroby linii artystycznej –
uniwersalne i ponadregional-
ne.

? Kim jest ten kolekcjoner i
co da³o podwaliny pod jego
zbiory? 

– Wolfgang Domogalla, syn
rzeŸnika Josefa Domogalli i
Marthy z domu Feinbier, przez
pierwsze cztery lata swojego
¿ycia mieszka³ z rodzin¹ w ka-
mienicy przy Niederwallstras-
se 25. Zosta³ ochrzczony w ko-
œciele pw. Wszystkich Œwiêtych.
Na pocz¹tku stycznia 1945 r.,
w obawie przed zbli¿aj¹c¹ siê
Armi¹ Czerwon¹, wraz z mat-
k¹, bratem, siostr¹ matki i jej
córk¹ wyjecha³ do Schweinfur-
tu nad Menem w Bawarii, gdzie
mieszka³a rodzina. Nie by³a to,
jak wspomina, dobra decyzja,
poniewa¿ Schweinfurt by³
oœrodkiem przemys³u zbroje-
niowego i ju¿ od roku 1943 mia-
sto bombardowali Amerykanie.
Miejscowa ludnoœæ równie¿ nie
by³a przychylnie nastawiona do
przybyszy. Rodzina wróci³a
wiêc na Œl¹sk w 1947, lecz za-
mieszka³a w Zabrzu, poniewa¿
w gliwickim mieszkaniu prze-
bywali ju¿ inni lokatorzy. 

(...) W Zabrzu Wolfgang
uczêszcza³ do szko³y podstawo-
wej, gdzie od podstaw uczy³ siê
jêzyka polskiego, potem, pracu-
j¹c, zdoby³ maturê i wieczoro-
wo ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê
Ekonomiczn¹ w Katowicach.
Czas wojny, powojenne lata
dzieciñstwa i wczesnej m³odo-
œci by³y dla niego pe³ne drama-
tycznych wydarzeñ i upoko-
rzeñ. Jak podkreœla we wspo-
mnieniach, wiele zawdziêcza
ludziom, szczególnie wycho-
wawczyni w szkole podstawo-
wej, która uwierzy³a w cichego,
wylêknionego, zamkniêtego w
sobie, lecz bardzo zdolnego
ch³opca. 

Po ukoñczeniu studiów sytu-
acja Wolfganga ustabilizowa³a
siê. Mia³ dom, pracê, zosta³ dy-
rektorem do spraw handlo-
wych Zak³adów Zbo¿owo-M³y-
narskich w Zabrzu. Jednak z
uwagi na sytuacjê polityczn¹ i
osobist¹ (by³ kawalerem, osob¹
bezpartyjn¹, inwigilowan¹, po-
siadaj¹c¹ wszystkich krewnych
za granic¹) w 1972 r. postanowi³
– nielegalnie, nara¿aj¹c swoje
¿ycie – opuœciæ Polskê. Za-
mieszka³ w Niemczech, gdzie
ze wzglêdu na wykszta³cenie
ekonomiczne i bardzo dobr¹
znajomoœæ jêzyków niemiec-
kiego, polskiego i rosyjskiego
znalaz³ ciekaw¹, intratn¹ pracê
– jako pracownik dydaktyczno-
naukowy w Oœrodku Studiów
Ogólnoeuropejskich (Instytutu
Wschód-Zachód) we Vlotho
(Pó³nocna Nadrenia–Westfa-
lia). By³ wielkim zwolennikiem

idei pojednania polsko-nie-
mieckiego oraz polityki Willy’e-
go Brandta, zatem praca ta wy-
dawa³a siê wymarzon¹. 

A kolekcjonowanie porcela-
ny Rosenthala? Zaczê³o siê
w latach 70., bo otaczanie siê
piêknymi przedmiotami, po-
dró¿e po œwiecie i zwiedzanie,
zami³owanie do teatru i opery
sta³o siê dla niego „balsamem
dla duszy” po traumatycznych
prze¿yciach z dzieciñstwa,
m³odoœci i wczesnego doros³e-
go ¿ycia. 

Porcelanê podarowa³ Mu-
zeum w Gliwicach z dwóch po-
wodów. Kierowa³y nim moty-
wacje emocjonalno-sentymen-
talne i stosunek jego matki do
miasta, o którym mawia³a „mo-
je uwielbione”. Darczyñca
chcia³ po prostu, by te cenne
zbiory, gromadzone przez nie-
mal ca³e doros³e ¿ycie, znalaz³y
siê w muzeum jego rodzinnego
miasta. 

Pan Wolfgang dalej przepro-
wadza szczegó³ow¹ inwentary-
zacjê swoich zbiorów i zapo-
wiada, ¿e niebawem otrzyma-
my uzupe³nienie daru.
14 czerwca br. wieczorem, ju¿
po otwarciu wystawy, kurier
przywióz³ nam kilkanaœcie
obiektów, które umieœcimy na
ekspozycji, tym bardziej ¿e jest
wœród nich fragment serwisu
zaprojektowanego przez Walte-
ra Gropiusa, za³o¿yciela Bau-
hausu. 

? W swoim liœcie do mu-
zeum i publicznoœci wskaza³,
¿e wystawa bêdzie tak¿e
„uwieñczeniem” jego czêsto
wyœmiewanej i krytykowanej
pasji kolekcjonerskiej. Dla-

czego wyœmiewanej i kryty-
kowanej? Z powodu kiczowa-
toœci czêœci zbiorów? 

– Nie, na pewno nie z powodu
kiczowatoœci, bowiem w kolek-
cji Wolfganga Domogalli nie
ma kiczu! Kolekcjonowa³ on
tylko obiekty z linii artystycznej
Studio-Linie. Projektantami
tych przedmiotów byli uznani
i s³ynni artyœci. Pasjê wyœmie-
wano z powodu charakteru ko-
lekcji (mê¿czyzna zbieraj¹cy fi-
li¿anki!), ale to by³a te¿ opinia
wynikaj¹ca z niewiedzy po-
stronnych osób – wszak najlep-
sze kolekcje ceramiki stworzyli
mê¿czyŸni. Osoby krytykuj¹ce
przera¿a³ równie¿ ogrom kwot,
jakie pan Wolfgang przezna-
cza³ na zakup nowych obiektów
w latach 70., 80. i 90. To by³y wy-
roby luksusowe, produkowane
w edycjach limitowanych, dro-
gie. Wystarczy dziœ zajrzeæ do
sklepu internetowego Rosen-
thala, by zorientowaæ siê w ce-
nach wyrobów z linii Studio-Li-
ne. Wiedza na temat ró¿norod-
noœci przedmiotów wytwórni
Rosenthal jest niewielka, czê-
sto kojarz¹ nam siê jedynie z
„Bia³¹ Mari¹” lub serwisami
produkowanymi w d³ugich se-
riach, przez niektórych z³oœli-
wie okreœlanych jako te „w
drobnomieszczañskim guœcie”. 

? Na wystawie ujêto wiele
w¹tków, prowadz¹cych do
konkretnych nazwisk, zjawisk
w sztuce, wydarzeñ i osobo-
woœci znanych z historii. Inny-
mi s³owy, jak czytaæ i nawigo-
waæ po „¯yciu ze sztuk¹”. 

Okazuje siê, ¿e historia arty-
stycznych obiektów wytwórni
Rosenthala mo¿e stanowiæ
swoisty podrêcznik dziejów
sztuki XX wieku. Wspó³kura-
torka wystawy Patrycja GwoŸ-
dziewicz opracowa³a biogramy
najs³ynniejszych projektantów,
których realizacje znajduj¹ siê
na wystawie (by³o ich ponad ty-
si¹c), biogramy te zamieœcili-
œmy na naszym profilu na Fa-
cebooku „Skarby Muzeum
w Gliwicach”. Wymieniê nazwi-
ska najbardziej uznanych po-
staci ze œwiata sztuki i kultury,
których prace znajduj¹ siê na
ekspozycji w Willi Caro: Her-
bert Bayer, Salvador Dali,
Ernst Fuchs, Helmut Andreas
Paul Grieshaber, Tappio Wirk-
kala, Bjorn Wiinblad, Paul
Wunderlich, Andy Warhol, Gil-
bert Portanier, Aldo Rossi, Uta
Feyl, Walter Gropius, Dorothy
Hafner, Jasper Morrison, Gian-
ni Versace. (...) Zapraszamy do
Willi Caro, wystawa czynna bê-
dzie do paŸdziernika br. 

„Nowiny Gliwickie” 
z 29 czerwca 2020 r.

Skróty od redakcji Samego Życia
zdjęcia: Michał Buksa 

(Muzeum Gliwice)

Motto Wolfganga Domogalli:
Powiedz mi, jak widzisz piękno i
jak postrzegasz człowieczeństwo,
solidarność, miłość do bliźniego,
prawdę min. historyczną, uczci-
wość, empatię (np. do uchodźca),
szczerość, wiarygodność, pokój?
A ja spróbuję ci powiedzieć, jakim
jesteś człowiekiem.

zdj. Hans Karl Hartings

Pandemia koronawirusa 
pokrzyżowała wakacyjne plany.
Także niemieckim politykom.
Większość z nich spędza 
urlop w Niemczech. 

Zamiast dalekich podró¿y wie-
le osób zdecydowalo siê w tym
roku spêdziæ wakacje na w³a-
snym balkonie lub urlop w kraju.
Czo³owi politycy nie s¹ tu wyj¹t-
kiem. 

Kanclerz Angela Merkel spa-
kowa³a walizki po nadzwyczaj-
nym szczycie w Brukseli, który
negocjowa³ ws. Funduszu Odbu-
dowy po pandemii i d³ugoletnich
ram finansowych. Zwykle urlop
spêdza³a w Sulden w Po³udnio-
wym Tyrolu, w tym roku jednak
zosta³a w Niemczech. Zapowie-
dzia³a to ju¿ w czerwcowym wy-
wiadzie dla telewizji ZDF. 

W Tyrolu wakacje mia³a za to
spêdziæ Christine Lambrecht,
szefowa resortu sprawiedliwoœci. 

Minister zdrowia Jens Spahn
zapowiedzia³ wczeœniej, ¿e urlop
spêdzi w Niemczech. Dzienniko-
wi „Augsburger Allgemeine“
zdradzi³ nawet, ¿e premier Ba-
warii Markus Söder przekona³ go
do spêdzenia wakacji na po³u-
dniu Niemiec. Spahn najbardziej
cieszy³ siê na wyjazd w góry. 

W rodzinnej Bawarii spêdza
urlop minister spraw wewnêtrz-
nych Horst Seehofer. – Od 25 lat
nie wyje¿d¿am na urlop, tylko zo-
stajê w domu – powiedzia³ Se-
ehofer, którego domem jest ma-
lownicza Dolina Altmühl. 

Jak donosz¹ niemieckie me-
dia, w domu zostaje te¿ szefowa
CDU i minister obrony Annegret
Kramp-Karrenbauer, która po-
chodzi z Kraju Saary. Szefowa re-
sortu œrodowiska Svenja Schulze
zapowiedzia³a, ¿e przez wiêk-
szoœæ czasu bêdzie w swoim do-
mu w Münster. 

Tylko niewielu polityków wy-
biera siê za granicê. Minister
pracy Hubertus Heil planowa³
urlop w pó³nocnej czêœci W³och.
Minister rolnictwa Julia Klöck-
ner wybra³a siê z przyjació³mi do
Francji, a minister rozwoju Gerd
Müller – do Holandii. 

Na urlopie przebywa tak¿e
prezydent Niemiec Frank-Walter
Steinmeier, który uwielbia waka-
cje w górach. W tym czasie za-
stêpuje go premier Saksonii-An-
halt Reiner Haseloff, który jest
wiceprzewodnicz¹cym Bunde-
sratu. Po 2 sierpnia zastêpstwo
przejmie przewodnicz¹cy Bun-
desratu i premier Brandenburgii
Dietmar Woidke. (kad)

Politycy na wakacjach 



Samo Życie 8/20 (583)8

¯ycie z pandemi¹

SKLEP.de

W skrócie

Czy osoby, które
przechodziły COVID-19, są
odporne na koronawirusa? 

To wa¿ne tak¿e odnoœnie ewen-
tualnej szczepionki. Od pierw-
szych zachorowañ i pocz¹tku
prac nad szczepionkami na-
ukowców nurtuje pytanie, czy
osoby, które chorowa³y ju¿ na
COVID-19, s¹ odporne na no-
wego koronawirusa? I jeœli tak,
to jak d³ugo? 

Odpowiada na to pytanie nie-
opublikowana jeszcze niemiec-
ko-chiñska praca badawcza.
Wynika z niej, ¿e wielu pacjen-
tów pó³ roku po przejœciu cho-
roby mia³o tyle przeciwcia³, ¿e
byliby prawdopodobnie w sta-
nie unikn¹æ ponownej infekcji
koronawirusem. Zespó³ na-
ukowców z chiñskiego Wuhanu
i z Kliniki Uniwersyteckiej
w Essen zbada³ 327 pacjentów,
którzy w Wuhanie jako jedni
z pierwszych zachorowali na
COVID-19. Ponad 80 procent
pacjentów szeœæ miesiêcy po
zachorowaniu mia³o jeszcze
biologicznie aktywne przeciw-
cia³a, które by³y w stanie znisz-
czyæ wirusa – poinformowa³ Ulf
Dittmer, dyrektor Instytutu Wi-
rusologii Kliniki Uniwersytec-
kiej w Essen. 

Na stabilnym 
poziomie

Wszyscy ci pacjenci byli le-
czeni w szpitalu i przejawiali ³a-
godne lub ciê¿kie objawy choro-
by. Tworzenie przeciwcia³ odpo-
wiada³o temu, czego mo¿na by
oczekiwaæ w przypadku innych
infekcji wirusowych. Odpo-
wiedŸ organizmu w postaci
przeciwcia³ na wirus nastêpo-
wa³a z regu³y szybko. Najpierw
iloœæ przeciwcia³ ros³a bardzo
szybko, osi¹ga³a punkt kulmi-
nacyjny, potem spada³a i stabili-
zowa³a siê na poziomie, który
chroni jeszcze przed now¹ in-
fekcj¹. W ci¹gu ostatnich
dwóch, trzech miesi¹cy z sze-
œciomiesiêcznego okresu ba-
dañ chiñskich pacjentów iloœæ
przeciwcia³ utrzymywa³a siê na
wzglêdnie stabilnym poziomie.

Jak d³ugo odporni? 

Naukowcy wnioskuj¹ zatem,
¿e przynajmniej przez jakiœ
czas mo¿na za³o¿yæ, ¿e po prze-
bytej chorobie jest siê odpor-
nym na kolejn¹ infekcjê. Mo¿e
to równie¿ oznaczaæ, ¿e ewen-
tualna szczepionka bêdzie
w stanie zapewniæ d³ugotrwa³¹
ochronê, pod warunkiem, ¿e

bêdzie wytwarzaæ podobnie
stabilne przeciwcia³a jak te,
które wywo³uje choroba
COVID-19. 

Nie wiadomo jeszcze, jak
d³ugo utrzymuje siê taka od-
pornoœæ. Zgodnie z obecnymi
badaniami nale¿y za³o¿yæ, ¿e
chodzi o co najmniej kilka mie-
siêcy, prawdopodobnie jednak
lata – prognozuj¹ naukowcy
z Essen. 

Pesymistyczne 
badania 
z Monachium 

Inne badania prowadzone
w Niemczech maj¹ mniej opty-
mistyczne wyniki. Naukowcy
z Kliniki Schwabing w Mona-
chium zbadali krew pierwszych
pacjentów, którzy trafili tam w
styczniu. U czterech z dziewiê-
ciu osób stwierdzono malej¹cy
poziom przeciwcia³ neutralizu-
j¹cych wirusa. Mog³oby to wska-
zywaæ na fakt, ¿e po przejœciu
choroby mo¿liwe jest powtórne
zaka¿enie koronawirusem. 

Badania wymagaj¹ dalszych
testów, bo w przypadku d³ugo-
terminowej odpornoœci obok
wytwarzaj¹cych przeciwcia³a
limfocytów B wa¿ne s¹ tak¿e
limfocyty T. Jeœli pacjent traci
neutralizuj¹ce przeciwcia³a, ta
druga odpornoœæ mo¿e mu
jeszcze zapewniæ ochronê.
Limfocyty T mog¹ bowiem spe-
cyficznie zabijaæ zainfekowane
komórki. 

Jedne i drugie badania mog¹
byæ dla naukowców znakiem,
¿e w przypadku wirusa SARS-
CoV-2 nie wystarczy jedno
szczepienie. Raczej konieczne
bêd¹– jak w przypadku grypy –
szczepienia powtarzane w re-
gularnych odstêpach
czasu. (kad)

Jak d³ugo przeciwcia³a? 

zdj. Felipe Esquivel Reed

„Pandemia koronawirusa jest wy-
nikiem zmowy ró¿nych krajów. Ma
na celu sprowadzenie Antychry-
sta i mo¿e wywo³aæ w Polsce woj-
nê. Nikomu te¿ nie pomo¿e nosze-
nie maseczek” – twierdzi kontro-
wersyjny ks. Roman Kneblewski z
Bydgoszczy.

Duchowny rozpowszechnia
w internecie teorie spiskowe na
temat koronawirusa. Na swoim
kanale zamieœci³ film youtubera
o nicku "M.K TV", w którym ten
sugeruje, ¿e gdyby w Polsce na-
prawdê by³a epidemia koronawi-
rusa, to Stany Zjednoczone nie
rozwa¿a³yby zwiêkszenia iloœci
swoich wojsk nad Wis³¹. Wed³ug
„M.K TV" prawdopodobnie chodzi
o przewrót, a Polskê byæ mo¿e
czeka wojna.

Skomentowa³ ponadto zalece-
nie noszenia maseczek. „Dla mnie
by³a to od pocz¹tku "oczywista
oczywistoœæ". Jestem wolnym Po-
lakiem, a nie ¿adnym niewolni-
kiem. Nikt nie ma prawa wydawaæ
takich durnych rozporz¹dzeñ, a
my – jako potomkowie dumnego,
wolnego Narodu – nie mamy pra-
wa daæ siê tak zniewalaæ”.

Kneblewski jest znany z kontro-
wersyjnych kazañ o muzu³ma-
nach, zagorza³ej obrony narodow-
ców i ostrej krytyki pod adresem
Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkie-

stry Œwi¹tecznej Pomocy. Jej or-
ganizatorów nazwa³ „oszustami i
demoralizatorami". Uwa¿a siebie
za ofiarê „mediów tzw. g³ównego
œcieku". – To jest poziom nie poni-
¿ej pod³ogi, tylko poni¿ej dna
szamba – komentowa³ na swoim
kanale na YouTubie. Transseksu-
aln¹ pos³ankê Annê Grodzk¹ na-
zywa³ „jednostk¹ chorobow¹” i
kierowa³ do... weterynarza. S³ynne
s¹ jego rozwa¿ania na temat, czy
Jezus i Matka Boska byli napraw-
dê ¯ydami. W 2017 r. duchowny
dosta³ zakaz wypowiadania siê na
tematy polityczne przez biskupa
Jana Tyrawê. „Ostatniego bana
(na facebooku – przyp. red.) dosta-
³em za udostêpnion¹ przed wielo-
ma miesi¹cami, a mo¿e nawet i
przed laty, Falangê. Na wszelkie
wyjaœniania czy sprostowania ze-
ro reakcji. Chodzi po prostu o to,
¿eby Kneblewskiemu zamkn¹æ
usta. Chamstwo to ma³o powie-
dziane! Komunizm, faszyzm i na-
zizm razem wziête w swych totali-
tarno-inwigilacyjnych tudzie¿ ab-
surdalnych zapêdach nie umywa-
j¹ siê do Facebooka. Trzeba naci-
skaæ na nasze w³adze, ¿eby z tym
dziadostwem zrobi³y porz¹dek.
Przecie¿ to my, Polacy, jesteœmy
u siebie panami, a nie taka jakaœ
swo³ocz!” – napisa³ potem na face-
booku. TK

Mimo, ¿e polsko-niemiecka grani-
ca zosta³a otwarta, to wci¹¿ nie
mo¿na jej przekraczaæ m.in. w re-
jonach Œwinoujœcia, z landem Me-
klemburgia–Pomorze Przednie.
Jednodniowe wycieczki do zoo
w Ueckermünde, w okolice Löck-
nitz czy nad jeziora w Penkun by³y
w lipcu niemo¿liwe. Rz¹d Me-
klemburgii-Pomorza Przedniego
przed³u¿y³ zakaz wjazdu dla tury-
stów bez wykupionego noclegu.
Chodzi zarówno o Polaków, jak
i Niemców z innych landów. 

¯adnych tego typu obostrzeñ
nie wprowadzi³a s¹siednia Bran-
denburgia. Na jej teren, najbli¿ej
Szczecina, prowadzi przejœcie gra-
niczne w Rosówku. Wybraæ siê
mo¿na tamtêdy na zakupy w
Gartz czy Schwedt, albo skorzy-
staæ z gêstej siatki dróg rowero-
wych po zachodniej granicy.

– Apelujê do Rz¹du Meklem-
burgii–Pomorza Przedniego i oso-
biœcie do pani premier o mo¿liwie
najszybsze zniesienie wskazanych
ograniczeñ, prowadz¹ce do za-
pewnienia Polakom wje¿d¿aj¹cym
na obszar Meklemburgii–Pomo-

rza Przedniego pe³nej swobody
poruszania siê po obszarze tego
kraju zwi¹zkowego, na zasadach
analogicznych do tych, jakie przy-
s³uguj¹ obywatelom niemieckim
na Pomorzu Zachodnim – wskazy-
wa³ marsza³ek województwa za-
chodniopomorskiego Olgierd Ge-
blewicz w piœmie do Manueli
Schwesig.

– Ka¿dy, kto nie ma przy sobie
potwierdzenia rezerwacji nocle-
gu, mo¿e liczyæ siê z surowymi
mandatami, których kwota mo¿e
siêgaæ nawet kilkuset euro. Z tego
obowi¹zku s¹ zwolnione osoby
pracuj¹ce na terenie tego landu, a
tak¿e odwiedzaj¹ce mieszkaj¹c¹
w Meklemburgii rodzinê lub prze-
je¿d¿aj¹ce przez teren landu – po-
informowa³a miejscowa policja.

Odezwali siê internauci: „My-
œlê, ¿e prezio Duda powinien przy-
jechaæ i otworzyæ granicê. On
ostatnio jeŸdzi du¿o po kraju i czy-
ni cuda. Niemiec mo¿e przyjechaæ
do Polski na bazar po ruskie pa-
pierosy i spirytus, ale Polak na za-
kupy to ju¿ pojechaæ nie
mo¿e”. TK

UE porozumia³a siê ws. wielolet-
niego bud¿etu i funduszu odbu-
dowy, które maj¹ w sumie wy-
nieœæ 1820 miliardów euro. Prze-
wodnicz¹ca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen stwierdzi-
³a, ¿e "ostateczny tekst dotycz¹cy
praworz¹dnoœci jest lepszy, ni¿
by³ przed poprawkami". Ostatniej
nocy negocjacji usuniêto odnie-
sienie do tej kwestii z fragmentu
opisuj¹cego mechanizm warun-
kowoœci. We wnioskach ze szczy-
tu pojawi³ siê zapis, ¿e Rada Eu-
ropejska "podkreœla znaczenie
ochrony interesów finansowych
Unii" oraz "poszanowania prawo-
rz¹dnoœci".

Kilka dni wczeœniej Komisja
wolnoœci Parlamentu Europej-
skiego (PE) przyjê³a raport o sta-

nie praworz¹dnoœci w Polsce. Po-
s³owie wskazywali na przyt³acza-
j¹ce dowody naruszeñ w Polsce.
Wskazywano na szeroko zakrojo-
ne zmiany w s¹downictwie, wpro-
wadzone w ostatnich latach, po-
cz¹wszy od sposobu mianowania,
a skoñczywszy na procedurach
dyscyplinarnych, które stanowi¹
powa¿ne zagro¿enie dla jego nie-
zawis³oœci Koncentrowano siê
ponadto na wolnoœci s³owa, wol-
noœci i pluralizmu mediów, wol-
noœci akademickiej, wolnoœci
zgromadzeñ i zrzeszania siê.
Krytykowano uznanie edukacji
seksualnej za przestêpstwo, mo-
wê nienawiœci, dyskryminacjê
spo³eczn¹, przemoc wobec ko-
biet, przemoc domow¹ i nietole-
rancyjne zachowania wobec

mniejszoœci i innych s³abszych
grup spo³ecznych, w tym osób
LGBTI oraz drastyczne ograni-
czenia, m.in. zbli¿enie siê do fak-
tycznego zakazu aborcji i ograni-
czenie dostêpu do doraŸnych le-
ków antykoncepcyjnych. 

Jak wynika z dokumentów PE,
wœród polskich europos³ów rezo-
lucjê poparli: Magdalena Adamo-
wicz (PO), Bartosz Ar³ukowicz
(PO), Andrzej Halicki (PO) oraz
Sylwia Spurek (Socjaliœci i De-
mokraci). Przeciwko byli: Jo-
achim Brudziñski (PiS), Patryk
Jaki (PiS) i Jadwiga Wiœniewska
(PiS). Dokument przygotowa³
hiszpañski eurodeputowany So-
cjalistów i Demokratów (S&D)
Juan Fernando Lopez
Aguilar. TK

Koronawirus to „wyrok na Polskę“

Praworz¹dnoœæ a fundusze unijne
Kto otworzy granicę na Pomorzu?
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Rady i porady 10

Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

8/2020
? Pracuje w Niemczech. Czy za-

trudniony na pe³ny etat pracownik
podj¹æ mo¿e dodatkowe (uboczne)
zatrudnienie? W jakich okoliczno-
œciach nie wolno mu tego robiæ?
Kiedy pracodawca zmusiæ mo¿e
pracownika do zaniechania wyko-
nywania takiego zatrudnienia?
Czy pracownik musi zameldowaæ
pracodawcy fakt wykonywanie do-
datkowej pracy?

Podejmowanie dodatkowego za-
trudnienia (Nebentätigkeit) jest ge-
neralnie dozwolone. Pracownik mo-
¿e tu siê powo³aæ wprost na swoje
konstytucyjne prawa (artyku³ 12,
wzglêdnie artyku³ 2 ustêp 1 niemiec-
kiej konstytucji). Od tej zasady ist-
niej¹ jednak liczne wyj¹tki. Zakaz po-
dejmowania ubocznego zatrudnienia
istnieje w szczególnoœci w przypad-
kach:

– wykazania przez pracodawcê je-
go uzasadnionego interesu w prze-
rwaniu przez pracownika wykony-
wania dodatkowej pracy (tzw. „be-
rechtigtes Interesse“: dotyczy to
zw³aszcza przypadków, w których
praca dodatkowa stoi na przeszko-
dzie we w³aœciwym wykonywaniu
obowi¹zków pracy wynikaj¹cych
z zatrudnienia g³ównego (AP BGB
§615 Nr. 47, Bundesarbeitsgericht,
7.9.1995, AP BGB §242 Auskunfts-
pflicht Nr. 24) albo gdy zagra¿a to in-
teresom pracodawcy wynikaj¹cym
z przepisów dotycz¹cych zakazu
konkurencji. 

– pracy na czarno (Schwarzarbeit)

– pracy dodatkowej w okresie urlo-
powym.

Pracownik jest zobowi¹zany zg³o-
siæ fakt wykonywania pracy ubocznej
w przypadku, gdy uzasadnione inte-
resy pracodawcy mog³yby byæ zagro-
¿one (dotyczy to te¿ przypadków, gdy
strony nie uregulowa³y tej kwestii
w umowie: Bundesarbeitsgericht
18.1.1996, AP BGB § 611 Nebentätig-
keit Nr. 2). 

Gdyby pracownik w przypadkach,
w których powinien by³ zg³osiæ fakt
wykonywania pracy dodatkowej, nie
uczyni³ tego, a pracodawca poniós³-
by z tego powodu szkodê, to przys³u-
giwa³oby mu od pracownika odpo-
wiednie odszkodowanie. 

? Prowadzê w Niemczech za po-
œrednictwem adwokata sprawê s¹-
dow¹ o roszczenia z tytu³u wypad-
ku drogowego (stwierdzono ca³ko-
wity brak mojej winy), w którym
dozna³em uszczerbku na zdrowiu.
Adwokat prowadz¹cy moj¹ sprawê
nie poinformowa³ mnie o potrze-
bie uzyskania w przeci¹gu roku le-
karskich atestów zdrowotnych
oraz o 3-miesiêcznym terminie do
z³o¿enia odpowiedniego wniosku
w ubezpieczalni (takie terminy
stanowi prawo). Teraz ubezpie-
czalnia powo³uje siê na koniecz-
noœæ dotrzymania tych terminów
i odmawia wyp³acenia odszkodo-
wania. Co mogê w takiej sytuacji
zrobiæ ?

O ile adwokat upe³nomocniony zo-
sta³ przez poszkodowanego zarówno
do prowadzenia sprawy przeciw
ubezpieczalni sprawcy wypadku jak i
sprawy przeciw ubezpieczalni po-
szkodowanego z tytu³u odszkodowa-
nia od nieszczêœliwych wypadków
(Unfallversicherung) i rzeczywiœcie
nie poinformowa³ swojego klienta
o potrzebie dotrzymania w/w termi-
nów, to poszkodowany mo¿e ¿¹daæ
od niego (wzglêdnie od ubezpieczal-
ni bran¿owej adwokata) naprawienia
wyrz¹dzonej szkody (OLG Saarland,
5U 143/02-14). 

? Mój stosunek pracy uleg³ roz-
wi¹zaniu. Pracodawca nie poinfor-
mowa³ mnie o koniecznoœci nie-
zw³ocznego zameldowania siê
w Jobcenter jako poszukuj¹cy pra-
cy. W efekcie odmówiono mi wy-
p³aty niektórych œwiadczeñ dla
bezrobotnych. Czy w zwi¹zku
z tym mogê zaskar¿yæ pracodawcê
o odszkodowanie?

Krajowy S¹d Pracy Schleswig-
Holstein odrzuci³ ¿¹danie pozwane-
go w podobnego typu sprawie argu-
mentuj¹c, i¿ w takim przypadku,
z samego administracyjno-prawne-
go obowi¹zku informacji nie mo¿na
wyprowadziæ cywilno-prawnych
roszczeñ (Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein, 3 Sa 63/05).

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Zapis windykacyjny
dla wnuczki

? W jaki sposób przekazaæ
wnuczce nieruchomoœæ (w testa-
mencie), by uchroniæ przed zagar-
niêciem tej nieruchomoœci przez
ojca dziecka?

Najlepiej udaæ siê do notariusza
i sporz¹dziæ przed nim (koniecznie
w formie aktu notarialnego) testa-
ment zawieraj¹cy na rzecz wnuczki
tzw. zapis windykacyjny, którego
przedmiotem bêdzie nieruchomoœæ.
Z chwil¹ otwarcia spadku (a wiêc
œmierci spadkodawcy/zapisodawcy)
wnuczka automatycznie stanie siê
w³aœcicielk¹ nieruchomoœci. Je¿eli
wnuczka jest niepe³noletnia, to jej
rodzice (lub opiekunowie prawni) s¹
zobowi¹zani sprawowaæ z nale¿yt¹
starannoœci¹ bie¿¹cy zarz¹d nad t¹
nieruchomoœci¹, ale na wszelkie
czynnoœci przekraczaj¹ce zakres
zwyk³ego zarz¹du (np. obci¹¿enie jej
hipotek¹, wydzier¿awienie, sprze-
da¿) bêd¹ wczeœniej musieli uzyskaæ
zgodê s¹du opiekuñczego.

1,5 m od linii brzegowej

? Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy
dalej jest zakaz grodzenia nieru-
chomoœci przyleg³ych do po-
wierzchniowych wód publicznych
w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu. Pod odpowiednim pa-
ragrafem w ustawie Prawo wodne
(Dz.U. z 2012 r., poz.145) napisano,
¿e status prawny aktu wygas³.

Do 31 grudnia 2017 roku obowi¹zy-
wa³a ustawa Prawo wodne z dnia
18 lipca 2001 r., w której treœci znaj-
dowa³ siê przepis (art. 27 ust. 1), we-
dle którego zabronione by³o grodze-
nie nieruchomoœci przyleg³ych do
powierzchniowych wód publicznych
w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od li-
nii brzegu, a tak¿e zakazywanie lub
uniemo¿liwianie przechodzenia
przez ten obszar (art. 27 ust. 1).

Od 1 stycznia 2018 roku obowi¹zu-
je ustawa Prawo wodne z dnia 20 lip-
ca 2017 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 310 z póŸn. zm.), która w zasa-
dzie zawiera identyczne rozwi¹za-
nie. Wedle jej art. 232 ust. 1 „zakazu-

je siê grodzenia nieruchomoœci przy-
leg³ych do publicznych œródl¹do-
wych wód powierzchniowych oraz do
brzegu wód morskich i morza teryto-
rialnego w odleg³oœci mniejszej ni¿
1,5 m od linii brzegu, a tak¿e zakazy-
wania lub uniemo¿liwiania przecho-
dzenia przez ten obszar”. Na podsta-
wie ust. 2 ww. przepisu, „zakaz, o któ-
rym mowa w ust. 1, nie dotyczy gro-
dzenia terenów ochrony bezpoœred-
niej stref ochronnych ustanowionych
na podstawie przepisów ustawy oraz
obrêbów hodowlanych ustanowio-
nych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
œródl¹dowym (Dz.U. z 2019 r. poz.
2168)”. Zgodnie z kolei z treœci¹ jego
ust. 4, „w³aœciwy organ Wód Polskich,
a na obszarze pasa technicznego dy-
rektor urzêdu morskiego, mog¹,
w drodze decyzji, zwolniæ z zakazu,
o którym mowa w ust. 1, je¿eli jest to
niezbêdne dla obronnoœci pañstwa
lub bezpieczeñstwa publicznego”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 25/2020

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Koronawirus a prawoWarto wiedzieæ

Jak taniej
dzwoniæ

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

* prefiks z zapowiedzi¹ 
taryfy przed rozmow¹

Stan z 24.07.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf. 

�ród³o: 
www.billiger-telefonieren.de

na numery telefonów

komórkowych
cent/min. prefiks

1,21 01053*
1,22 010023*
1,90 01011*
2,09 010090*
2,90 01054*
2,95 010018*
3,10 01042*
3,50 01027*
3,53 010052*
3,80 010029*
4,49 01078*
4,50 010088*
5,24 01069*
5,80 01067*
5,80 01086*

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min. prefiks

0,42 01036*
0,42 01065*
0,62 010017*
0,95 01027*
0,98 01078*
0,99 01040*
1,09 010090*
1,09 01011*
1,24 01069*
1,34 010088*
1,50 01085*
1,68 01052*
1,75 010058*
1,79 010052*
1,80 010057*

Ze względu na błąd
formalny, nowelizacja
niemieckiego kodeksu ruchu
drogowego (StVO) okazała
się nieskuteczna prawnie. 
Co powinni zrobić kierowcy,
którzy dostali już mandaty?

Od 28 kwietnia 2020 r obowi¹zo-
wa³ w Niemczech katalog manda-
tów. Okaza³o siê, ¿e nowe rozpo-
rz¹dzenie jest nieskuteczne. Nie
jest jednak jeszcze do koñca jasne,
co to oznacza dla kierowców, któ-
rzy otrzymali ju¿ mandaty.

? Dlaczego to wszystko?
Z powodu b³êdu formalnego,

który zauwa¿y³ klub ADAC. Zgod-
nie z nowymi zasadami w katalo-
gu mandatów, grozi zakaz prowa-
dzenia na okres jednego miesi¹ca,
je¿eli w terenie zabudowanym je-
chaliœmy co najmniej 21 km/h za
szybko; poza terenem zabudowa-
nym – minimum 26 km/h za szyb-
ko. Nie podano jednak podstawy
prawnej – naruszono wiêc konsty-
tucyjny wymóg cytowania (Zitat-
gebot). Stanowi on, ¿e dekret mu-
si okreœlaæ przepisy prawne, do
których siê odnosi. W aktualnej

nowelizacji kodeksu StVO cytowa-
ne s¹ wprawdzie paragrafy 26a
ust. 1 nr 1 i 2 kodeksu ruchu dro-
gowego, w których jest mowa
o mandatach, ale ustêp 3, który
dotyczy zakazów prowadzenia, zo-
sta³ zapomniany.

? Co powinni robiæ kierowcy,
którzy otrzymali mandat za
przekroczenie dozwolonej prêd-
koœci? ADAC radzi kierowcom,
aby dzia³ali szybko, jeœli zostali ju¿
ukarani. Nale¿y z³o¿yæ natych-
miast odwo³anie. Ci, którzy maj¹
ubezpieczenie ochrony prawnej,

powinni to zrobiæ za poœrednic-
twem prawnika. Ka¿dy, kto ju¿
otrzyma³ kwestionariusz zeznania
(Anhörungsbogen), powinien rów-
nie¿ wskazaæ na nieskutecznoœæ
obecnego rozporz¹dzenia i za¿¹-
daæ umorzenia postêpowania. Po-
nadto osoby, którym przes³ano do-
tychczas tylko kwestionariusz ze-
znania, powinny skontaktowaæ siê
z urzêdem i wskazaæ, ¿e nowe
przepisy prawne dotycz¹ce zaka-
zu prowadzenia pojazdów s¹ nie-
wa¿ne.

? Co dalej?
Nie jest do koñca jasne, kiedy

b³¹d w nowym katalogu manda-
tów mo¿e zostaæ skorygowany.
Z punktu widzenia ADAC mo¿e to
jeszcze trochê potrwaæ. Koniecz-
na jest nowa procedura legisla-
cyjna.

Niemiecki rząd przegrał
w UE z obowiązkowymi
voucherami na podróż.
Jak odzyskać pieniądze
w przypadku odwołanych
wyjazdów?

Odwo³any lot lub wycieczka zor-
ganizowana z powodu koronawi-
rusa? Klienci maj¹ wówczas pra-
wo do zwrotu pieniêdzy, ale wielu
oferentów uparcie podaje fa³szy-
we informacje – krytykuje portal
praw pasa¿erów linii lotniczych
Flightright. Ryanair, na przyk³ad,
nie chce p³aciæ do czasu po kryzy-
sie, Lufthansa powo³uje siê cza-
sem na rzekomy obowi¹zek korzy-
stania z bonów. Ale nie jest to
prawda, wed³ug eksperta Flightri-
ght. Z prawnego punktu widzenia,
nie ma w¹tpliwoœci co do obowi¹z-
ku zwrotu pieniêdzy. Portal sk³ada
obecnie skargi na linie lotnicze w
imieniu 20.000 konsumentów. Po-
ni¿ej przegl¹d aktualnej sytuacji
prawnej.

? Co w przypadku odwo³a-
nych lotów i wycieczek zorgani-
zowanych?

Zgodnie z europejskim rozpo-
rz¹dzeniem dotycz¹cym praw pa-
sa¿erów linii lotniczych, pasa¿er
mo¿e ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy
w przypadku odwo³ania lotu, a li-
nia lotnicza musi zwróciæ cenê po-
dró¿y w ci¹gu siedmiu dni.
W przypadku wycieczek zorgani-
zowanych dyrektywa UE w spra-
wie zorganizowanych podró¿y
przewiduje 14 dni. Zwrot kosztów
jest równie¿ obowi¹zkowy, jeœli
klienci z w³asnej inicjatywy odwo-
³ali swoj¹ wycieczkê zorganizowa-
n¹ w okresie od 17 marca do
15 czerwca 2020 r. ze wzglêdu na
ostrze¿enie o podró¿ach na ca³ym
œwiecie wydane przez Federalne
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych.

? Czy muszê zaakceptowaæ
voucher?

Nie. Rz¹d federalny chcia³
wprowadziæ tê zasadê, ale nie by³
w stanie jednostronnie zmieniæ

istniej¹cego prawa UE i przegra³
z powodu weta Komisji Europej-
skiej.

? Rz¹d federalny zdecydowa³
siê teraz na swego rodzaju „vo-
ucher light“ na wycieczki zorga-
nizowane. Co to jest?

Jeœli konsumenci dobrowolnie
zaakceptuj¹ voucher (Gutschein)
– mog¹ nadal skorzystaæ prawa do
zwrotu kosztów – bêdzie to zabez-
pieczone przez pañstwo. Odnosi
siê to do wszystkich wycieczek
zorganizowanych, które zosta³y
zarezerwowane przed 13 marca
br. Vouchery s¹ wa¿ne do koñca
2021 roku. Jeœli nie zosta³y one do
tego czasu zrealizowane, firma
musi wyp³aciæ ich równowartoœæ.
Bundestag musi jeszcze przeg³o-
sowaæ now¹ ustawê. Bêdzie ona
wówczas mia³a równie¿ zastoso-
wanie do voucherów turystycz-
nych z powodu koronawirusa, któ-
re konsumenci ju¿ otrzymali
wczeœniej.

? Czy planowane nowe prawo
ma zastosowanie równie¿ do lo-
tów?

Nie, dotyczy to tylko wycieczek
zorganizowanych. Vouchery linii
lotniczych nie s¹ pokrywane przez
pañstwo.

? A jeœli nie chcê bonu, to jak
mam egzekwowaæ zwrot pieniê-
dzy?

Konsumenci mog¹ skorzystaæ z
prawa do zwrotu pieniêdzy – przy-
k³adowe listy na stronie verbrau-
cherzentrale.de – listem poleco-
nym do firmy. Jeœli to nie zadzia³a,
organ pojednawczy soep-
online.de pomo¿e bezp³atnie. Al-
ternatywnie: us³ugi windykacyjne
(Inkasso) dla konsumentów takie
jak Flightright.de, Fairplane.de,
Euflight.de lub Euclaim.de.
W przypadku wycieczek zorgani-
zowanych: stressimurlaub.de

? Ile kosztuj¹ us³ugi windyka-
cyjne?

W razie potrzeby id¹ do s¹du i
otrzymuj¹ prowizjê od spornej
kwoty tylko w przypadku wygra-
nia sprawy. W przypadku Flightri-
ght, op³ata za zwrot biletu wynosi
14 procent, ale zap³ata mo¿e zaj¹æ
trochê czasu. Natychmiastowe
wyp³aty kosztuj¹ do 36 procent
prowizji w Euflight.de.

SpóŸnione zwroty pieniêdzy

Nowy katalog mandatów
drogowych jest niewa¿ny

Kurzarbeitergeld
rekompensuje utratę
dochodów i jest
wypłacany bez podatku.
Ale: jest brany pod uwagę
przy naliczaniu stawki
podatku dochodowego
Firmy, który zabrak³o pieniêdzy

z powodu pandemii koronawirusa,
mog¹ ubiegaæ siê o œwiadczenia
„postojowe” (z tytu³u skróconego
czasu pracy) – Kurzarbeitergeld –
dla swoich pracowników. Z regu³y
pracownicy otrzymuj¹ 60 procent
utraconego wynagrodzenia netto,
a ci maj¹cy dzieci 67 procent.

Stawki procentowe rosn¹ w przy-
padku wyd³u¿enia okresu postojo-
wego.

? Jak okres postojowy (Ku-
rzarbeit) wp³ywa na zeznanie
podatkowe? 

Za rok 2020 nale¿y z³o¿yæ zezna-
nie podatkowe, jeœli w tym roku
otrzymaliœmy ponad 410 euro z ty-
tu³u zasi³ku postojowego (Kurzar-
beitergeld), nawet wówczas, jeœli
nie mieliœmy takiego obowi¹zku w
poprzednich latach.

? Czy wynikn¹ z tego nadp³aty
albo zwroty? Zale¿y to od indywi-
dualnego przypadku, np. czy ma-
my partnera, dzieci. Liczy siê rów-

nie¿ kwestia, jak d³ugo otrzymy-
waliœmy zasi³ek postojowy (Ku-
rzarbeitergeld). Dotyczy to
zw³aszcza osób, które otrzyma³y
„Kurzarbeitergeld 50”, czyli pra-
cowa³y w niepe³nym wymiarze go-
dzin i otrzyma³y dodatkowe wyna-
grodzenie za pracê w niepe³nym
wymiarze godzin. Koniecznoœæ
nadp³aty podatku mo¿e te¿ po-
wstaæ w przypadku dodatkowych
dochodów z wynajmu lub z dodat-
kowej pracy (Nebenjob). 

Zasi³ek postojowy (Kurzarbe-
itergeld) jest wprawdzie zwolnio-
ne z podatku, ale jest istotne z
punktu widzenia podatkowego.
Zasi³ek postojowy wp³ywa jednak
na wzrost stawki podatkowej od
pozosta³ych dochodów, poniewa¿
podlega klauzuli progresji (Pro-
gressionsvorbehalt).

? Co oznacza „Progression-
svorbehalt” (progresja provi-

so)? Dochód podlegaj¹cy klauzuli
progresji jest wykorzystywany do
obliczenia stawki podatkowej.
Oznacza to, ¿e sama kwota nie jest
opodatkowana, ale na koniec roku
zasi³ek postojowy jest dodawany
do sumy dochodów podlegaj¹cych
opodatkowaniu – w celu obliczenia
stawki podatkowej. Stawka ta jest
stosowana nastêpnie do oblicze-
nia podatku dochodowego od do-
chodów podlegaj¹cym opodatko-
waniu (bez zasi³ku postojowego).

? Co trzeba uwzglêdniæ przy
sk³adaniu zeznania podatkowe-
go? W odpowiedniej kolumnie tyl-
ko nale¿y wpisaæ zasi³ek postojo-
wy (Kurzarbeitergeld). Nadp³ata
czy zwrot podatku? – To obliczy
przez doradca podatkowy (Steuer-
berater) lub towarzystwo pomocy
podatkowej (Lohnsteuerhilfe-
verein).

Zasi³ek postojowy
a podatek dochodowy
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Liczba rozwodów
w Niemczech ma
wzrosnąć pięciokrotnie
w wyniku pandemii.
Jednak wiele osób nawet
nie zdaje sobie sprawy
z tego, co pociąga za sobą
ich pragnienie rozstania.

1. Opieka nad dzieæmi
i prawo do kontaktów
z dzieckiem

Z regu³y wspólna opieka po-
zostaje po rozwodzie. Niemniej
jednak trzeba wyjaœniæ, kto
w przysz³oœci bêdzie zajmowa³
siê dzieæmi i z kim bêd¹ miesz-
kaæ. Zazwyczaj dzieci mieszka-
j¹ w modelu rezydenckim, na
przyk³ad z matk¹, i regularnie
odwiedzaj¹ ojca, który w takim
przypadku ma prawo do kon-
taktów. Alternatyw¹ jest model
naprzemienny. Tutaj dziecko
mieszka z ojcem i matk¹
w równych proporcjach, np.
w rotacji tygodniowej. Mo¿liwy
jest równie¿ model gniazda,
w którym dziecko przebywa
w jednym mieszkaniu, a rodzi-
ce wprowadzaj¹ siê tam na
zmianê. Doradztwo rodzinne
(Familienberatung) pomaga
w przypadku pytañ i konflik-
tów.

2. Alimenty na dzieci
Rodzic wyprowadzaj¹cy siê

jest zobowi¹zany do p³acenia
alimentów na rzecz dziecka.
Wysokoœæ kwoty okreœla aktu-
alna Tabela Düsseldorfska. Za-
si³ek na dziecko (Kindergeld)
jest zazwyczaj wyp³acany ro-
dzicowi, który opiekuje siê
dzieckiem. Kto p³aci alimenty,
mo¿e odliczyæ od nich po³owê
zasi³ku rodzinnego. W modelu
alternatywnym rodzice s¹
uprawnieni do po³owy zasi³ku
rodzinnego; jeœli faktycznie
funkcjonuje model alternatyw-
ny, tzn. opieka nad dzieckiem
jest dzielona w oko³o 50 pro-
centach, oboje rodzice s¹ zobo-
wi¹zani do p³acenia alimentów.
Wysokoœæ alimentów zale¿y od
dochodów i jest obliczana
w skomplikowany sposób. Po-
winieneœ skonsultowaæ siê
z prawnikiem rodzinnym.

3. Wspólne rachunki ban-
kowe

Jeœli wczeœniej mieliœmy
wspólne konto jako para, nale-
¿y jak najszybciej otworzyæ od-
dzielne rachunki bie¿¹ce. Aby
zamkn¹æ rachunek wspólny,
oboje ma³¿onkowie musz¹ wy-
raziæ zgodê, np. w formie pe³-
nomocnictwa. O ile w umowie
przedma³¿eñskiej nie ustalono

inaczej, ma³¿eñstwo jest trak-
towane jako wspólnota maj¹t-
kowa. W przypadku rozwodu
wspólne aktywa musz¹ byæ na-
stêpnie równo podzielone
na konta indywidualne.

4. Ubezpieczenia
Nale¿y równie¿ przeanalizo-

waæ polisy ubezpieczeniowe.
W przypadku ubezpieczenia od
odpowiedzialnoœci cywilnej
(Haftpflicht) lub ubezpieczenia
ochrony prawnej (Rechts-
schutz) czêsto ubezpieczony
jest równie¿ wspó³ma³¿onek.
Ta koasekuracja trwa w okre-
sie separacji, ale koñczy siê
prawomocnym rozwodem. Tak
samo jest w przypadku ustawo-
wej kasy chorych (gesetzliche
Krankenkasse), jeœli partner
jest wspó³ubezpieczony. Uwa-
ga: Je¿eli osoba wspó³ubezpie-
czona nie anuluje ubezpiecze-
nia po rozwodzie, automatycz-
nie pozostanie wspó³ubezpie-
czona – w taryfie ubezpiecze-
nia prywatnego. W przypadku
ubezpieczenia gospodarstwa
domowego (Hausratversiche-
rung) osoba, która siê wypro-
wadza, musi wykupiæ w³asne
ubezpieczenie od dnia separa-
cji, jeœli sobie tego ¿yczy.

5. Kredyty bankowe
Je¿eli umowa po¿yczki zo-

sta³a podpisana wspólnie, obo-
je ma³¿onkowie s¹ za ni¹ odpo-
wiedzialni – niezale¿nie od te-
go, czy s¹ w separacji, czy roz-
wiedzeni. Dotyczy to równie¿
kredytu mieszkaniowego – na-
wet jeœli obie strony podpisa³y,
ale tylko jedna z nich jest zare-

jestrowana jako w³aœciciel
w ksiêdze wieczystej.

6. Zmiana klas podatko-
wych

W roku separacji para mo¿e
jeszcze wspólnie rozliczyæ siê
w zeznaniu podatkowym. Uwa-
ga: Z podatkowego punktu wi-
dzenia rok separacji koñczy siê
wraz z rokiem kalendarzowym:
jeœli para rozstaje siê na przy-
k³ad w marcu 2020 r., rok sepa-
racji koñczy siê 31.12.2020 r. 

1 stycznia 2021 r. nale¿y z³o-
¿yæ w urzêdzie skarbowym
wniosek o zmianê klasy podat-
kowej. Bez dzieci, obaj partne-
rzy przechodz¹ do klasy podat-
kowej I. W przypadku dziecka,
rodzic, któremu zosta³o ono
przyznane, zmienia klasê po-
datkow¹ na II. W modelu na-
przemiennym rodzic, u którego
dziecko jest zameldowane, jest
zasadniczo uprawniony do
II klasy podatkowej.

7. Wsparcie w separacji
Podczas separacji, a¿ do mo-

mentu, gdy rozwód stanie siê
prawomocny, ma³¿onek ma
prawo do wsparcia w separacji
(Trennungsunterhalt), je¿eli
nie jest w stanie sam siê utrzy-
maæ, np. dlatego, ¿e opiekuje
siê ma³oletnimi dzieæmi. Ma to
jednak zastosowanie tylko wte-
dy, gdy druga osoba zarabia
wystarczaj¹co du¿o, aby móc
op³acaæ alimenty. Aby móc
ubiegaæ siê na piœmie o zasi³ek
z tytu³u separacji, para musi
mieszkaæ w faktycznej separa-
cji (jeden z partnerów ju¿ siê
wyprowadzi³) albo – jeœli oboje

nadal mieszkaj¹ razem – przez
oddzielnie zarz¹dzane gospo-
darstwo domowe bez wspól-
nych zakupów i posi³ków.
Wskazówka: Skorzystaj z pora-
dy prawnika zaraz po sepa-
racji.

8. Alimenty poma³¿eñskie
Alimenty na ma³¿onka po

rozwodzie podlegaj¹ œcis³ym
warunkom. Nie wystarczy, aby
jeden z partnerów zarabia³
wiêcej ni¿ drugi – musi istnieæ
szczególny powód, dla którego
nale¿y go utrzymywaæ. Naj-
wa¿niejsza jest opieka nad
dzieæmi. Do trzecich urodzin
dziecka osoba, z któr¹ dziecko
mieszka, ma prawo do podsta-
wowych œwiadczeñ alimenta-
cyjnych. Pocz¹wszy od trzecich
urodzin dziecka, osoby pozo-
staj¹ce na jego utrzymaniu s¹
zasadniczo zobowi¹zane do po-
wrotu do pracy. Ponadto, powo-
dy takie jak wiek lub podjêcie
nauki (zawodu) równie¿ kwali-
fikuj¹ siê do z³o¿enia wniosku.
Równie¿ w tym przypadku
wskazane jest zasiêgniêcie po-
rady adwokata z zakresu pra-
wa rodzinnego. 

9. Rekompensata emery-
talno-rentowa

W przypadku braku umowy
ma³¿eñskiej, w której dokona-
no innych ustaleñ, osoby pozo-
staj¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim
automatycznie ¿yj¹ we wspól-
nocie maj¹tkowej (Zugewinn-
gemeinschaft). Ci, którzy siê
rozwodz¹, mog¹ ¿¹daæ po³owy
maj¹tku uzyskanego w ma³-
¿eñstwie, jeœli jeden z partne-

rów zarabia³ mniej ni¿ drugi.
Nadwy¿ka jest dzielona na pó³.
Wniosek o wyrównanie docho-
dów musi byæ z³o¿ony przez ad-
wokata w s¹dzie rodzinnym –
w odró¿nieniu od wyrównania
emerytur, które, o ile nie okre-
œlono inaczej w umowie ma³-
¿eñskiej, jest automatycznie
badane w przypadku rozwodu.
Wraz z nim roszczenia do za-
bezpieczenia na staroœæ (usta-
wowe, zak³adowe lub prywatne
ubezpieczenie emerytalne) na-
byte przez oboje partnerów
podczas trwania ma³¿eñstwa
s¹ dzielone po równo.

10. Ubiegaæ siê o pomoc
Osoby o niskich dochodach

czêsto potrzebuj¹ wsparcia fi-
nansowego w przypadku roz-
wodu. Oprócz zasi³ku Hartz IV
lub zasi³ku mieszkaniowego
(Wohngeld) mo¿na ubiegaæ siê
równie¿ o inne formy pomocy. 

Verfahrenskostenhilfe – Je-
œli masz niskie dochody, oboje
ma³¿onkowie mog¹ ubiegaæ siê
o pomoc prawn¹ do s¹du ro-
dzinnego w przypadku roz-
wodu.

Zaliczki na alimenty (Unter-
haltsvorschuss). Jeœli zgodnie
z Tabel¹ Düsseldorfsk¹ nie
przys³uguj¹ ¿adne œwiadczenia
alimentacyjne na rzecz dzieci,
rodzice samotnie wychowuj¹cy
dzieci mog¹ ubiegaæ siê o za-
liczkê na poczet œwiadczeñ ali-
mentacyjnych w urzêdzie do
spraw m³odzie¿y. Dodatkowe
informacje mo¿na znaleŸæ na
stronie www.profamilia.de

Doradztwo prawne. O pomoc
doradcz¹ mo¿na ubiegaæ siê
w miejscowym s¹dzie. Jeœli zo-
stanie ona przyznana, mo¿na
uzyskaæ poradê od prawnika za
15 euro.

Rozwody w czasach koronawirusa

Tabela düsseldorfska na 2020 r.
(podstawa do naliczania alimentów na dzieci)
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Największy chirurg i jego maseczka
Maseczka. Coś, co od 16 kwietnia opanowało 
nasze ulice, choć przez poprzednie 120 lat 
stanowiło tylko atrybut chirurga, potem 
stomatologa i kilku innych medycznych 
specjalności. Dokładnie 123 lata, bo po raz 
pierwszy maseczkę chirurg założył  
w roku 1897. I to nie byle jaki chirurg – lecz być 
może największy w historii. A gdzie praktykował, 
gdzie maseczkę tę założył? Jak wiele innych 
epokowych odkryć miało to miejsce na Śląsku, 
dokładnie – we wrocławskiej klinice chirurgii. 
A owym przesławnym lekarzem był profesor 
Johann Mikulicz-Radecki. 

Nazwisko wskazywałoby na 
Polaka, ale sam Mikulicz jako 
Polak określił się publicznie tyl-
ko raz, i to w sposób pośredni. 
Jednak o tym, że jest Niemcem, 
wspominał niewiele częściej. 
Generalnie unikał wypowiada-
nia się na temat swojej narodo-
wości. Może po prostu z żadną 
– będąc Europejczykiem i świa-
ta obywatelem – się nie utoż-
samiał? Śledząc historię jego 
rodziny oraz jego samego, nie 
byłoby to dziwne. A  jeśli jesz-
cze do tego dodać, że młodszy 
brat przesławnego chirurga do-
służył się w armii austriackiej 
stopnia feldmarszałka...

Jan nie poszedł drogą ka-
riery, którą widział dla niego 
ojciec, wysokiej rangi urzęd-
nik w cesarstwie austriackim. 
Ten wysłał syna do Wiednia, na 
Akademię Dyplomatyczną, kie-
runek orientalistyka, po której 
miał wstąpić do cesarskiej dy-
plomacji. Johann jednak, przy-
bywszy do  Wiednia, zdecydo-
wał się na studia medyczne. 
Musiał wtedy nieźle rozsier-
dzić ojca, gdyż ten wstrzymał fi-
nansowanie studiów syna. Żeby 

więc w Wiedniu się utrzymać, 
musiał Johann dawać korepe-
tycje, przede wszystkim gry na 
fortepianie. To właśnie w  ten 
sposób poznał swoją później-
szą żonę Henriettę.

Podążać drogą 
swojego guru

Natomiast dla studenta me-
dycyny był wówczas Wiedeń 
miejscem wymarzonym. To by-
ła w zasadzie europejska stoli-
ca tej nauki. Wykładający tam 
patolodzy Karl von Rokitansky 
i  Joseph Skoda (stryj twórcy 
czeskiej motoryzacji), derma-
tolog Ferdinand von Hebra czy 
chirurg Christian Billroth – to 
postaci, które na zawsze zapi-
sały się w  historii medycyny. 
Billroth, który szybko stał się 
guru Johanna, był wówczas 
chyba najbardziej cenionym 
chirurgiem Europy. Mikulicz 
marzył, by zostać jego asysten-
tem. Billroth jednak nie widział 
go w tej roli. Mikulicz był chudy, 
drobny, a  ówczesna chirurgia 
wymagała niemal siły drwala. 
Zresztą i dziś spośród wszyst-

kich lekarz chirurdzy pracują 
chyba fizycznie najciężej. Więc 
Billroth polecił Mikulicza klini-
ce ginekologicznej. Ale ten wy-
trzymał tam krótko – i znów zja-
wił się u Billrotha, błagając, by 
pozwolił mu pracować u siebie. 
Tym razem sławny chirurg zgo-
dził się go przyjąć jako wolon-
tariusza.

Kilka lat trwało, zanim Bil-
lroth przekonał się do Mikuli-
cza i zatrudnił go jako swoje-
go asystenta. Ale od tego czasu 
stale go w karierze wspierał, 
posłał też w półroczną podróż 
naukową po najlepszych eu-
ropejskich klinikach chirur-
gicznych. Z  czasem Johann 
stał się dla Billrotha nie tylko 
uczniem, ale też przyjacielem. 
A że Billroth przyjaźnił się ze 
sławnym kompozytorem Jo-
hannesem Brahmsem, to Mi-
kulicz grywał z nim na cztery 
ręce prawykonania niektórych 
jego utworów.

Twórca szkoły 
polskiej

Po kilku latach u  Billrotha 
Mikulicz zaczyna się jednak 
rozglądać za samodzielną ka-
tedrą dla siebie. A  taka zwal-
nia się akurat w Krakowie – na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
O stanowisko to ubiega się jed-
nak aż dziesięciu kandydatów, 
a  rada wydziału medycznego 
najniżej z nich wszystkich oce-
nia Mikulicza. Oficjalnie dlate-
go, że w jej ocenie mówi on za 
słabo po polsku, a w tym języ-
ku są tu wykłady. Nieoficjalnie 
–  chyba obawiali się, że asy-
stent wielkiego Billrotha bę-
dzie się nad nich wywyższał. 
Bo krakowski uniwersytet był 

wówczas medycznym zaścian-
kiem, a  on przyjechał z  me-
dycznej stolicy.

Jednak dzięki protekcji Bil-
lrotha, a chyba też swojej sio-
stry, w Małopolsce osoby dość 
wpływowej, Mikulicz przesuwa 
się w górę na tej dziesięciooso-
bowej drabince. Ostatecznie, 
gdy władze prowincji uznały je-
go znajomość polskiego za wy-
starczającą – otrzymuje klinikę 
i katedrę. Jak z tą znajomością 
polskiego było –  nie wiado-
mo. Jedni twierdzili, że mó-
wił nim płynnie, inni zwracali 
jednak uwagę, że swoje notat-
ki do wykładów dawał studen-
tom do  sprawdzenia pod ką-

tem językowym. Jeśli jednak 
w roku 1882 nie była to znajo-
mość płynna, to chyba szybko 
nadgonił, bo języków uczył się 
łatwo. Poza polskim i niemiec-
kim władał też rusińskim (ukra-
ińskim), rosyjskim, jidysz oraz 
oczywiście łaciną.

Z powodu tego języka też raz 
jedyny publicznie określił się 
jako Polak. Podczas swojego 
wykładu inauguracyjnego, na-
wiązując do rzekomej nieznajo-
mości polszczyzny, powiedział: 
„Zarzucano mi, że nie znam ję-
zyka polskiego, który przecież 
tak samo jest mową ojczystą 
dla mnie, jak dla każdego z pa-
nów”. Czy jednak naprawdę tak 
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Mikuliczowie to 
ukraińska szlach-
ta, choć o stosun-
kowo krótkim ro-

dowodzie, bo herb nadano im 
dopiero za zasługi podczas wo-
jen z Turcją. I byli tą szlachtą 
niedługo, gdyż państwa zabor-
cze polskiego szlachectwa nie 
uznawały. Z przyczyn oczywi-
stych, w  zachodniej Europie 
(a i w Rosji też) szlachta sta-
nowiła 1 proc. społeczeństwa. 
W  przedrozbiorowej Polsce 
szlachty było aż 10  proc., nic 
więc dziwnego, że większość 
to była istna biedota. Dawne 
pamiętniki pełne są opowie-
ści o  szlachcicach, którzy ni 
to bryczką, ni to furą przyjeż-
dżali na targ. Siedzieli, powo-
żąc obok siebie, a  spod der-
ki przykrywającej im nogi wy-
stawał każdemu jeden but, 
ten zewnętrzny. Gdy przyjeż-

dżali, pod derką dział się ruch 
i  jeden szlachcic szedł w  bu-
tach na targ, a drugi siedział 
z  nogami owiniętymi kocem. 
Gdy pierwszy wrócił, pod der-
ką znów ruch, i w butach mię-
dzy stragany szedł ten drugi. 
Bo dwaj polscy szlachcice mie-
li jedną parę wysokich butów, 
a nie wypadało im pokazywać 
się publicznie w  butach z  ły-
ka. W państwach zaborczych 
tytuł szlachecki wiązał się ze 
statusem majątkowym, więc 
zaborcy nie uznawali takiej 
„szlachty”. Tym prawdziwym, 
mającym majątki ziemskie, 
nadawali własne szlacheckie 
patenty. Mikuliczowie najwy-
raźniej się na to nie załapali.

Jednak ojciec profesora i je-
go brata feldmarszałka i  tak 
należał do elity – przynajmniej 
w skali południowo-zachodniej 
Ukrainy. Był głównym archi-

tektem jednego z większych jej 
miast – Czerniowiec – i dosłu-
żył się też wysokiego urzędni-
czego stopnia cesarskiego rad-
cy. Co jednak ciekawe, nie pisał 
się z polska, lecz z niemiecka: 
Andreas Mikulitsch. I miał trzy 
żony – wszystkie z wojskowych 
rodzin. Pierwszą była Wincen-
cja Rozalia Dąbrowska, krew-
na Jana Henryka Dąbrowskie-
go, tego od polskiego hymnu. 
Miał z nią troje dzieci. Drugą 
była pruska szlachcianka Emi-
lia Freiin von Damnitz, wnucz-
ka generała Tauentziena, do-
wódcy garnizonu wrocławskie-
go podczas wojen śląskich. To 
z tego związku wywodził się chi-
rurg i austriacki feldmarszałek. 
A trzecia żona była wcześniej 
narzeczoną Casara Wenze-
la Messenhausera, przywódcy 
austriackiego powstania z cza-
sów Wiosny Ludów (tzw. po-

wstanie wiedeńskie w 1848 ro-
ku). Ożenić się z nią Messen-
hauser nie zdążył, bo został za 
to powstanie rozstrzelany.

Jednak pruska szlachcian-
ka nie wychowywała na pew-
no dzieci po polsku. Później 
sam profesor ożenił się z Hen-
riettą z domu Patter, która po-
glądy też miała jawnie antypol-
skie. Dlatego wszystkie dzieci 
Mikulicza uważały się już za 
Niemców. A  kilkoro jego po-
tomków, podobnie jak on sam, 
było (i  jest) profesorami me-
dycyny.

A owa jedyna deklaracja pol-
skości też miała miejsce w sy-
tuacji, gdy jej zadeklarowanie 
było mu po prostu wygodne. 
Później jednak, gdy sam był już 
pruskim szlachcicem, nigdy 
nie wspomniał o swej polsko-
ści. Zresztą to szlachectwo to 
taki drobny szwindel chirurga. 

Nadał je sobie sam, a cesarz 
niemiecki po prostu nie zapro-
testował. Bo jego brat, awan-
sując wysoko w kadrze oficer-
skiej Austrii, otrzymał patent 
szlachecki i przywrócono mu 
dawny rodowy herb Gozdawa 
oraz nadano tytuł szlachecki 
Ritter. Zaraz potem chirurg 
przyjął odpowiednik austriac-
kiego Rittera, pruski tytuł Fre-
iherra, a na jego dłoni pojawił 
się sygnet z Gozdawą. Sława 
Mikulicza była jednak wielka, 
więc cesarz się pewnie nawet 
cieszył, że jest on Freiherrem.

Sygnet ten kazał Ameryka-
nom określić go jako Polaka, 
bo bogaci Amerykanie, gdy od-
bywał podróż po ich kraju, roz-
szyfrowali polskie pochodzenie 
herbu. I tak do dziś w amery-
kańskich podręcznikach histo-
rii medycyny Mikulicz jest Po-
lakiem.

Johann Mikulicz w szczytowym okresie swojej sławy. Fot. Wikimedia Commons
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myślał? Na pewno jego pierw-
szym językiem był niemiecki.

A to, czego dokonał podczas 
pięciu lat w Krakowie... Gdy tu 
nastał, w  krakowskiej klinice 
chirurgicznej nie wykonywa-
no wcale operacji w obrębie ja-
my brzusznej. Gdy stąd w roku 
1887 odchodził, w Europie mó-
wiono już o  polskiej, krakow-
skiej szkole chirurgii.

Marzenie o wielkiej 
klinice

Ale Mikulicza to nie zadowa-
la. Marzy o  sławnej katedrze 
chirurgii na wielkim uniwer-
sytecie. Dokładnie marzy o ka-
tedrze chirurgii w Berlinie, ale 
między Krakowem a Berlinem 
jest naukowa przepaść. Dla-
tego gdy zwalnia się katedra 
i  klinika w  Królewcu, jednym 
z  ważniejszych miast cesar-
stwa niemieckiego, ubiega się 
o to stanowisko. Znów ma ry-
wali, ale znów uniwersytet sta-
wia na niego. Opuszcza więc 
Kraków. Gdy tu nastał, był wi-
dziany niemile, gdy odchodził, 
wszyscy żałowali, że z Krako-
wa wyjeżdża lekarz tak wybitny.

W Królewcu jego sława jesz-
cze rośnie za sprawą kolejnych 
nowatorskich operacji. Staje 
się też człowiekiem bogatym, 
bo rosyjskie elity –  korzysta-
jąc z  bliskości Królewca –  je-
śli już muszą iść pod nóż, wy-
bierają tego chirurga. Zresztą 
często podróżuje do Petersbur-
ga i Moskwy, by operować boga-
tych Rosjan.

Ale okres królewiecki jest 
krótszy niż krakowski – trwa za-
ledwie trzy lata. Bo w roku 1890 
zwraca się do niego z propozy-
cją objęcia katedry i kliniki – już 
bez konkursu – uniwersytet we 
Wrocławiu. Wrocław należał 
wówczas do trzech najważniej-
szych miast Niemiec, a jego uni-
wersytet (kto by dziś pomyślał!) 
cieszył się światową sławą. No 
i wreszcie z Wrocławia jest już, 
także geograficznie, do Berlina 
naprawdę blisko.

Wrocław – światową 
stolicą chirurgii

Ale chociaż po kilku latach 
klinika berlińska – jak każda już 
wtedy na świecie – przyjęłaby 
go z otwartymi ramionami, Mi-
kulicz zmienia zdanie. Już nie 
musi starać się o  żadną inną 
klinikę świata – bo w powszech-
nej opinii najlepsza na świecie 
jest ta, w  której skalpel trzy-
ma Johann Mikulicz-Radecki. 
Po śmierci Billrotha uważany 
za najwybitniejszego chirur-
ga na świecie. Z  czasem na-
wet swojego mistrza przewyż-
szy, a wiele operacji do dziś no-
si jego nazwisko, bo wykonał je 
jako pierwszy. Pionierskie ope-
racje raka żołądka czy przeły-

ku to tylko wąski wycinek jego 
wkładu w rozwój chirurgii. Jed-
no schorzenie też ma w nazwie 
Mikulicz, bo jako pierwszy je 
opisał, a  kilkanaście narzędzi 
i przyrządów medycznych no-
si jego nazwisko, bo on jest ich 
twórcą.

Gdy w 1897 roku otwiera we 
Wrocławiu największą i najno-
wocześniejszą klinikę chirur-
giczną świata – jego sława się-
ga szczytu. Podczas pokazowej 
operacji pojawia się w tej klini-
ce po raz pierwszy w masecz-
ce i w bawełnianych rękawicz-
kach nasączonych środkiem 
aseptycznym. Tak, bo baweł-
niane rękawiczki też włożył ja-
ko pierwszy chirurg na świecie. 
Aż do drugiej wojny światowej 
te elementy ochrony powszech-
nie nazywano maską Mikulicza 
i rękawiczkami Mikulicza.

Mieszkający na Śląsku Jo-
hannes Mikulicz-Radecki sta-
je się bożyszczem chirurgów 
z całego świata. Wszyscy chcą 
u niego praktykować, jego ope-
racje przyjeżdżają oglądać naj-
sławniejsi chirurdzy z Francji, 
Anglii, Ameryki. A na świecie, 
od Ameryki, przez niemal ca-
łą Europę, po Japonię, nowo-
czesną chirurgię tworzą jego 
uczniowie; wielu z  nich także 
zapisze się w annałach świato-
wej medycyny.

Sławny, szanowany, 
z książętami  
za pan brat

A on sam oprócz kliniki uni-
wersyteckiej prowadzi też wła-
sną, mniejszą. W Świebodzicach 
(obecnie dzielnica Wałbrzycha), 
u podnóża zamku Książ, kupuje 
pałacyk, w którym spędza wolny 
czas. Zaprzyjaźnia się też z wła-
ścicielem tego zamku (i  księ-
stwa pszczyńskiego) księciem 
Janem Henrykiem von Hoch-
berg i razem z nimi oddaje się 
kolejnej swojej pasji – polowa-
niom. Z jego żoną, słynną z uro-
dy księżną Daisy, grywa na for-
tepianie. Przyjaźnią zaszczyca 
go też siostra niemieckiego ce-
sarza.

Jednak przede wszystkim 
jest lekarzem, chirurgiem. Na 
początku XX wieku, zaprasza-
ny przez liczne uczelnie z ca-
łego świata, wyrusza w  po-
dróż z odczytami i pokazowymi 
operacjami. Najsłynniejsi chi-
rurdzy Ameryki, bracia Mayo 
(ostatni, których przyćmił sła-
wą), do podróżowania po Ame-
ryce przekazują mu specjalną 
salonkę.

A  Żydzi, niemieccy, króle-
wieccy i  wrocławscy, zwykli 
mawiać: „Erst kommt der lie-
be Herrgott und dann der Per-
fesser Mikulicz” (Pierwszy jest 
kochany Pan Bóg, a zaraz po-
tem profesor Mikulicz).

Zmarł na chorobę, 
którą operował jako 

pierwszy

Nie dostał Nobla z medycy-
ny. Ale chyba tylko dlatego, że 
zmarł zaledwie cztery lata po 
ufundowaniu tej nagrody, a po-
śmiertnie Nobla się nie przy-

znaje. Pierwszy zaś chirurg 
dostał go cztery lata po śmier-
ci Mikulicza. Ale chyba żad-
ne nazwisko w podręcznikach 
chirurgii czy historii medycy-
ny nie pada tak często, jak Mi-
kulicz – twórca głośnej w świe-
cie niemieckiej szkoły chirurgii. 
Właśnie tak, w Krakowie stwo-
rzył polską szkołę chirurgii, 

a we Wrocławiu stworzył nie-
miecką szkołę chirurgii. Chyba 
jednak właściwiej byłoby obie je 
nazwać szkołą chirurgii Mikuli-
cza-Radeckiego.

Sam, niestety, zmarł na nie-
operacyjnego guza żołądka. 
Sam pierwszy na świecie takie 
guzy operował, ale jego się nie 
dało. Sam go zresztą sobie „wy-
macał”, nie dając wiary zapew-
nieniom swojego internisty, że 
to tylko jakieś problemy wrażli-
wych jelit. Kilka miesięcy przed 
śmiercią Mikulicza jego uczeń, 
profesor Eiselberg z  Wiednia 
próbował guza zoperować, ale 
okazało się, że jest to już sta-
dium nieoperacyjne, nacieka-
jące trzustkę. Samemu pacjen-
towi powiedziano, że cierpi na 
chroniczne zapalenie trzustki 
i  liczne zrosty, ale raczej w to 
nie uwierzył. Mikulicz, mając 
lat 55, u  szczytu sławy, umie-
rał pogodnie. Jeszcze na trzy 
miesiące przed śmiercią stał 
ze skalpelem przy stole opera-
cyjnym. Kilka dni przed śmier-
cią pisał: „Umieram bez wszel-
kiej urazy i  z  uczuciem zado-
wolenia z  życia. Pracowałem 
według swoich sił, i znalazłem 
na świecie uznanie i  szczę-
ście”. Gdy umierał, miał 55 lat. 
Ileż by jeszcze dokonał, gdyby 
żył dłużej...

Zgodnie z  własnym życze-
niem pochowano go w  Świe-
bodzicach, zwących się wte-
dy Freiburg in Schlesien. Na 
cmentarz odprowadzały go tłu-
my. Relacje z pogrzebu „Naj-
większego Chirurga” ukaza-
ły się w wielu światowych ga-
zetach.

Mikulicz nie był Ślązakiem. 
Ale bez wątpienia należał 
do grona największych śląskich 
uczonych. Noszone dziś po-
wszechnie maseczki są świet-
ną okazją, by ich twórcę przy-
pomnieć.

Dariusz Dyrda
Ślůński Cajtung nr 4/2020

Magazyn  Medycyna

Pionierski na największą skalę
„Cajtung” nie jest czasopis-

mem medycznym, nie będzie-
my więc czytelników zanudzać 
osiągnięciami Mikulicza. Aby 
jednak zrozumieć jego sławę, 
trzeba wspomnieć, że był jed-
nym z pionierów aseptyki i anty-
septyki, czyli tego, jak nie zara-
żać siebie i innych – co w dobie 
koronawirusa jest szczególnie 
ważne. Ale ponadto pierwszy 
wykonywał resekcje żołądka. 
Pierwszy na świecie zszył też 
pęknięty wrzód żołądka i doko-
nał plastyki odźwiernika. Udo-
skonalił metodę usuwania gu-
zów jelita grubego, opracował 
pionierską metodę resekcji 
gruczołu tarczycowego. Jako 
pierwszy na świecie opracował 
metodę chirurgicznego lecze-
nia wypadnięcia odbytnicy.

Był twórcą torakochirurgii 
(chirurgia klatki piersiowej), 
dzięki skonstruowanej pod jego 
kierunkiem komorze podciśnie-
niowej. Wcześniej bowiem każda 
próba otwarcia klatki piersiowej 
powodowała – z racji różnicy ciś-
nień – zapadanie się płuc.

A  to tylko niektóre z  jego 
pionierskich operacji. Ponad-
to opisał nową jednostkę cho-
robową (torbiele kostne mło-
docianych) i  jeszcze w  Wied-
niu ustalił, że twardziele nosa 
nie są nowotworem, jak są-
dzono dotychczas, lecz choro-
bą zapalną, a  zdeformowane 
przez nią komórki do dziś no-
szą nazwę komórek Mikulicza. 
A razem z Valeską Tomaszew-
ski, kierowniczką zakładu gim-
nastycznego we Wrocławiu, 

napisał podręcznik gimnasty-
ki orto pedycznej.

Wprowadził do  lecznictwa 
maść zawierającą roztwór azo-
tanu srebra (tzw. maść Mikuli-
cza) i  skonstruował kilka na-
rzędzi chirurgicznych (niektó-
re są stosowane do dziś). Miał 
wkład w ortopedię, urologię, la-
ryngologię i ginekologię.

Lista osiągnięć Mikulicza 
jest tak długa, że można by ob-
dzielić nią dziesięciu profeso-
rów chirurgii, a  każdy ucho-
dziłby za wybitnego. Śląsk 
powinien się nim szczycić. 
Tymczasem ilu ludzi na Śląsku 
słyszało o Johannie Mikuliczu-
-Radeckim? Słyszeli o nim le-
karze, ale też niewielu z nich 
wie, że ten wielki chirurg na 
Śląsku pracował.

W 1909 roku przed kliniką przy Thiergartenstrasse (obecnie ul. Curie-Skłodow-
skiej) odsłonięto płaskorzeźbę, na której dwie boginie – Atena (bogini mądrości) 
i Hygieja (bogini medycyny) – wkładają na głowę Mikulicza laur. W 1950 roku no-
wo utworzona Akademia Medyczna we Wrocławiu chciała go uczynić swoim pa-
tronem, zgody jednak nie wyraziło Ministerstwo Zdrowia. W stulecie śmierci pro-
fesora polskie uczelnie medyczne rok akademicki 2004/2005 ogłosiły Rokiem Mi-
kulicza, a w 2000 roku na centralnym placu Świebodzic, gdzie został pochowany, 
stanął jego pomnik. Nie postał tam jednak długo, bo musiał ustąpić miejsca Jano-
wi Pawłowi II – przeniesiono go wtedy w mało uczęszczane miejsce, pod Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mikulicz. Całkiem niedawno zmieniono jego ta-
blicę nagrobną, zmieniając imię Johannes na Jan.
 Fot. Wikimedia Commons
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W tym roku obchodzimy 610. rocznicę zwycięstwa 
wojsk polsko-litewskich nad zakonem krzyżackim

Dlaczego wygraliśmy bitwę
pod Grunwaldem

Wojska przyprowadzone przez 
zakon miały „twarde jądro” – wy-
ćwiczoną własną ciężką konnicę. 
Do  tego „gości” oraz zaciężnych, 
nie tylko licznych, ale i chyba za-
prawionych w boju, bo zakonni eks-
perci zbyt dobrze się znali na woj-
nach, aby kapitanowie najemnych 
wojsk mogli ich łatwo oszwabić.

Jak pamiętamy, wojsk zakonnych 
było natomiast raczej mniej niż pol-
skich, a jeszcze doliczyć trzeba spo-
re wojsko litewskie. O wyniku bitwy 
decyduje wiele czynników, nie tyl-
ko jakość i liczebność wojsk, jednak 
z dostępnych źródeł nie wynika, aby 
w jakimkolwiek momencie bitwy wy-
darzyło się coś zupełnie niespodzia-
nego, coś, co zachwiałoby krzyżackim 
wojskiem czy wywołało na przykład 
panikę. (Chociaż... Długosz opisał 
dziwny obłok, w którym ukazał się pa-
tron Polski, św. Stanisław, ale posłużył 
się bezpiecznymi konstrukcjami: „wi-
dzieli niektórzy...”, „mniemano, że...” 
itp. Zatem to raczej efektowny literac-
ki ozdobnik. Trochę szkoda).

W psychologiczno-taktyczno-his-
torycznych rozważaniach snutych 
na podstawie niepełnych źródeł ła-
two o  wspaniałe hipotezy. Trudno 
się je potwierdza, ale i trudno oba-
la! Nie tracąc z oczu tegoż zastrze-
żenia, połączmy ze sobą dwa fak-
ty: wojska koalicji krzyżackiej by-
ły mniej liczne niż koalicji polskiej, 
a mimo to właśnie one przez dłuższy 
czas utrzymywały inicjatywę. Zaata-
kowane przez wrogie oddziały cofnę-
ły się na początku bitwy, aby nieba-
wem w ładzie odeprzeć napastnika. 
Wielkiemu mistrzowi plan bitwy po-
niekąd sam się ułożył – wypchnąć 
z pola boju liczne, ale słabiej uzbro-
jone skrzydło (krzyżackie lewe, „na-
sze” – prawe, z Litwinami i Tatara-
mi). Innymi siłami związać centrum, 
a następnie wspólnymi siłami cen-
trum i  uwolnionego od Litwinów 
rycerstwa lewego skrzydła zyskać 
przewagę w centralnym polu bitwy 
i – jak napisał Henryk Sienkiewicz 
(nie w  „Krzyżakach” zresztą, lecz 
w „Trylogii”) – dorżnąć watahy.

Wielki mistrz zdaje się w  tej bi-
twie postępować tak, jakby spieszył 
się z osiągnięciem przewagi w cen-
trum. To jest możliwe wyjaśnienie 
trzech prób „przebicia się”, o  któ-
rych informował autor pruskiej kon-
tynuacji –  trzy uderzenia nawra-
cającymi chorągwiami w  środek 
królewskich wojsk. Być może von 
Jungingen kalkulował rozumnie, że 
doborowymi, ale mniej licznymi si-
łami musi rozstrzygnąć bitwę szyb-

ko, by zneutralizować Litwinów, zdo-
być taktyczną przewagę w centrum, 
rozbić je i – niejako na deser – roz-
gromić drugie skrzydło. Taki plan 
tłumaczyłby zostawienie sporej licz-
by rycerzy w  odwodzie –  zmęczo-
ne centrum skupiłoby na sobie na-
turalny kontratak polskiego lewego 
skrzydła, a wtedy krzyżacki odwód 

zmiótłby Polaków z powierzchni zie-
mi. W decyzji wielkiego mistrza wi-
dać (to znaczy widać, jak chce się 
zobaczyć, bo każda rekonstrukcja 
przemyśleń XV-wiecznego bohatera 
tkana jest z mgły) przecenienie pozy-
tywnych skutków uderzenia na cho-
rągwie litewskie. W istocie bowiem, 
jak się okazało, znaczna część jego 
wojsk wypadła z gry wskutek pogoni 
za Litwą, a Litwini dość szybko wró-
cili do boju. A przy tym Jungingen po 
prostu nie docenił odporności rycer-
stwa polskiego na ataki krzyżackiej, 
wspaniałej zresztą, jazdy. Przewaga 
liczebna Polaków i  Litwinów (oraz 
Rusinów i Tatarów) miała spore zna-
czenie dla przebiegu bitwy. Na nic by 
się zapewne nie zdała, gdyby nie wy-
kazana wytrwałość i dzielność.

Przyczyna krzyżackiej klęski ja-
wi się zatem jasno. Zbyt wielu ry-
cerzy pomknęło za Litwinami i zbyt 
wielu czekało u boku wielkiego mi-
strza na swoje pięć minut. W efek-
cie polskie główne siły atakowane 
były zbyt szczupłymi siłami krzy-
żackimi. Przełomowy moment bi-
twy to ten, w którym rycerstwo Ja-

giełły zdominowało centrum, a von 
Jungingen nie zareagował na zmia-
nę sytuacji w odpowiednim momen-
cie. Jego odwód dotarł na pole bi-
twy zbyt późno, w rezultacie starł 
się z Polakami już panującymi na 
placu boju. Nie przeważył szali, bo 
szala już była przechylona na pol-
ską stronę.

Ranni, zabici, dobici
Rodzi się pytanie o etos rycerski, 

tak chętnie mitologizowany w opo-
wieściach o  starych dobrych cza-
sach. Można mieć wątpliwości.

Zarówno po stronie polsko-litew-
skiej, jak i zakonnej nie wszyscy by-
li z kulturą dworsko-rycerską obe-
znani; nie wszyscy, a  może nawet 
mniejszość była rycerzami pasowa-
nymi. W początkach XV wieku pas 
rycerski uzyskiwali zazwyczaj tylko 
najbardziej znamienici. Ale nawet 
zbrojni wychowani w obrębie kultu-
ry rycersko-dworskiej podczas star-
cia z 15 lipca 1410 roku znaleźli się 
niejako w  morzu walczących, któ-
rzy tych norm nie znali (Krzysztof 
Kwiatkowski).

Możliwe, że nasza wizja bez-
pardonowego mordu na Krzyża-
kach jest przesadna – argumentu-
je Krzysztof Kwiatkowski – a nawet 
możliwe jest, że jacyś inni Krzyżacy 
dostali się do niewoli. Zdaniem tego 
naukowca ogół interpretatorów roz-
patrywał bitwę grunwaldzką w ka-
tegoriach starcia Polaków ze znie-

nawidzonym niemieckim zakonem, 
zatem niemal automatycznie przyj-
mowali oni, że XV-wieczni Polacy da-
li się ponieść narodowemu antago-
nizmowi, który miał znaleźć wyraz 
w „intencjonalnej lub podświadomej 
chęci fizycznej eliminacji członków 
zakonu niemieckiego”. Kwiatkow-
ski słusznie zauważa, że niektórzy 

spośród poległych wymienionych 
w nekrologu w Maastricht nie zgi-
nęli w bitwie – na przykład trzech 
ściętych na rozkaz Witolda pięć dni 
po bitwie albo ranni zmarli w wyni-
ku obrażeń.

Kwiatkowski obstaje przy bar-
dziej pragmatycznym, a  mniej na-
rodowo-romantycznym oglądzie 
przyczyn strat: ucieczka i długi po-
ścig oraz zacięta walka w specyficz-
nych warunkach w obozie. W dużej 
części wysoka liczba ofiar wynika ze 
strat podczas walki o  tabor. Wielu 
zabitych przyniósł także późniejszy 
pościg. W obu tych etapach starcia 
wśród broniących się panował chaos 
i stali się łatwym łupem.

W ramach swoich wniosków ba-
dacz mieści i taki:

Należy również wziąć pod uwagę 
wymiar ideowy prowadzonej przez 
członków zakonu walki, która w ich 
wyobrażeniu [...] była „świętą woj-
ną” w obronie chrześcijaństwa. Into-
nacja pieśni Christ ist erstanden po-
twierdza to w dużej mierze. Bardzo 
prawdopodobne, że przynajmniej 
część braci –  rycerzy i  braci sa-

riantów – o „pardon” w bitwie grun-
waldzkiej wcale nie prosiła, wierząc 
w natychmiastowe zbawienie duszy 
po śmierci w walce przeciw „poga-
nom” i ich „złym” chrześcijańskim 
wspomożycielom.

Na podstawie konkluzji Kwiat-
kowskiego można domniemywać, 
że przynajmniej w części bracia po-
nosili winę za własne znaczne stra-
ty. Zginęłoby ich mniej, gdyby by-
li mniej wierzący, a w konsekwencji 
uciekali szybciej!

Jednak nie da się zasadniczo pod-
ważyć ogromu strat krzyżackich. Na 
pewno liczba zabitych byłaby mniej-
sza, gdyby zwycięskie wojska ulega-
ły często prośbom o pardon. Na róż-
ne sposoby próbowano w naszej hi-
storiografii albo przemilczeć ten 
niewygodny wątek, albo w  pewien 
sposób usprawiedliwiać postępo-

wanie zwycięzców – patriotycznym 
wzmożeniem, pamięcią o krzyżac-
kich zbrodniach, odwetem za nie-
dawne zło wyrządzone mieszkań-
com nadgranicznych polskich osad, 
udziałem „ludowych formacji” (czy-
li nierycerskich) w zdobywaniu tabo-
rów itd. Trzeba najzwyczajniej przy-
jąć, że prawdziwe jest najbardziej 
prawdopodobne: znaczną część pol-
skiego rycerstwa poniosła żądza 
mordu. Nic to w czasie wojen nie-
zwykłego – i to właśnie czyni je prze-
rażającymi.

Równanie 
z niewiadomą

Wydawałoby się, że skoro znamy 
liczebność polskich chorągwi, a ich 
charakterystyka wyszła spod pió-
ra syna i bratanka ważnych uczest-
ników starcia, to stosunkowo ła-
two będzie odpowiedzieć na pyta-
nie o  liczebność polskiego wojska 
w  polskiej bitwie wszech czasów. 
Jak zimny prysznic mogą zatem po-
działać słowa uważnego Svena Ek-
dahla, jednego z najwybitniejszych 

Poddani Witolda przez wieki przedstawiani byli jako dzikie hordy, o czym może świadczyć chociażby wyobrażenie Żmudzinów z obrazu Jana Matejki.
 Fot. Wikimedia Commons



15Samo Życie 8/20 (583)

Magazyn  Historia

uczonych zajmujących się bitwą 
grunwaldzką, że gdy w  Długoszo
wej kronice – opisie mającym pro
pagować określony przebieg wyda
rzeń –  odfiltrujemy informacje od 
literackich ozdobników, ostatecz
nie nie dowiemy się zbyt wiele na 
temat liczebności wojsk. Polemizu
jący z nim świetny polski autor An
drzej Nadolski uznawał, że na histo
ryku ciąży „obowiązek” podania cho
ciażby przybliżonych liczb, chociaż 
sam napisał: „Wszystko, na co może
my się zdobyć, to hipotezy słabo udo
kumentowane”.

Kłopot polega na tym, że cho
ciaż wiemy, co chcielibyśmy mno
żyć przez pięćdziesiąt jeden, to nie 
wiadomo, co możemy mnożyć. Licz
ba kopii w  każdej z  nich pozosta
je niewiadomą. Liczebność pocztu 
także nie jest oczywista (zapewne 
dominował standard kopijnik plus 
dwóch wojów, lecz rycerz zamożny 
mógł w poczcie przyprowadzić kilku, 
nawet kilkunastu ludzi; kto bogate
mu zabroni?). Najważniejsze chorą
gwie mogły zatem liczyć nawet pa
ruset rycerzy (no tak, ale dwustu czy 
na przykład pięciuset?). Innym za to 
trudność mogło sprawiać osiągnię
cie pułapu minimalnego. W ważnym 
dla nas węgierskim źródle wskaza
no, że takie minimum to pięćdzie
siąt osób. Ważnym, ponieważ Kazi
mierz Wielki, który wprowadził sys
tem chorągwi, wzorował się właśnie 
na rozwiązaniach węgierskich. I tu 
rodzą się jednak wątpliwości, wcale 
bowiem nie jest oczywiste, czy poda
no liczbę kopijników – co oznaczało
by około stu pięćdziesięciu ludzi, bo 
rycerz przybywał z asystą. Gdzie in
dziej pada liczba pięciuset walczą
cych (chyba wszystkich, czyli około 
stu pięćdziesięciu rycerzy kopijni
ków i ich wsparcie). Krótko mówiąc, 
nie wiemy ani tego, ilu rycerzy liczy
ły poszczególne chorągwie, ani tego, 
ilu jeźdźców towarzyszyło rycerzo
wi, co faktycznie uniemożliwia poda
nie wiarygodnej liczebności polskiej 
jazdy. Rozsądne szacunki wahają się 
od około 10 do być może nawet 20 ty
sięcy rycerzy, strzelców oraz innych.

Piechota nie ma wielkiego wpływu 
na rozbieżności w  szacunkach. Nie 
odegrała istotnej roli pod Grunwal
dem – tu decydowały chorągwie jazdy.

Wśród znawców bitwy grunwaldz
kiej wciąż toczy się spór o liczebność 
polskich taborów. Czy każda kopia, 
jak się często uważa, miała swój wóz 
załadowany dobrami i własnego woź
nicę? Gdyby wojsko polskie liczyło 
pod Grunwaldem 15  tysięcy jeźdź
ców, co jest możliwe, dałoby to 5 ty
sięcy kopii (rycerz plus dwóch strzel
ców), a zatem 5 tysięcy wozów i woź
niców. W polskiej historiografii nieraz 
utys kiwano na „ogrom” grunwaldz
kich taborów, które miały opóźniać 
manewry wojska, zwłaszcza poran
ny wymarsz. Walczący z  tym wize
runkiem Nadolski (czynili to też in
ni) odwołał się do przykładu innego 
starcia – o ponad czterdzieści lat póź
niejszej bitwy pod Chojnicami. W tym 
przypadku polscy rycerze uderzyli na 
Krzyżaków 16  tysiącami jeźdźców. 

Przegrali, co przyniosło między inny
mi taki skutek, że Krzyżacy zdobyli 
polskie tabory i zapisali, że w ich rę
ce dostało się 2 albo 3 tysiące wozów. 
Wniosek? Być może również w bitwie 
grunwaldzkiej nie każda kopia (lecz 
co druga?) miała wóz.

Krzyżacy postępowali podobnie 
jak Polacy – w państwie zakonnym 
również powołano pod broń liczne 
chorągwie terytorialne.

Grischa Vercamer studiujący 
w  archiwach wielką księgę czyn
szów zakonu (Das Grosse Zinsbuch 
des Deutschen Ritterordens) z 1414 
roku stwierdził, że nieodpłatna służ
ba rycerska obejmowała w państwie 
zakonnym 4350 „wolnych”. Określa 
on tę grupę jako „podstawę militar
nej organizacji władztwa krzyżac
kiego”; pod Grunwaldem stanowili
by oni prawie jedną trzecią całej ar
mii zakonu.

W państwie rządzonym przez za
kon niemal wszystko było... normal
ne. Podobnie jak w innych państwach 
rozwijały się tu miasta i tak jak w in
nych zakątkach Europy rosły szeregi 
mieszczaństwa coraz bardziej świa
domego swej roli. Osiedlali się tam 
też „normalni” rycerze „na prawie 
rycerskim”. W niedalekiej przyszło
ści aspiracje poddanych stanowić 
będą poważny problem władz zakon
nych, które okażą się mniej elastycz
ne niż europejscy królowie. Na razie 
jednak machina państwa zakonnego 
była w stanie wyegzekwować wojsko
we powinności. Niemniej możliwości 
mobilizacyjne Krzyżaków ograni
czały zasoby ludzkie – mniejsze niż 
w przypadku Polski i Litwy.

Wyjście stanowiło oczywiście się
gnięcie do  skarbca i  zatrudnienie 
wojsk najemnych. Zatrudnianiem ry
cerzy zajmowali się, jak już widzieli
śmy na polskim przykładzie, biznes
meni („kapitanowie”). Zaciąg rekru
towali z krain niemieckich, ze Śląska, 

z Czech. Sądząc z rachunków pozo
stawionych przez krzyżackich skarb
ników, liczba najemnych oscylowa
ła w granicach 3,7 – 3,8 tysiąca. Jest 
kwestią sporną, czy Krzyżacy nie za
trudniali też na czas wojny sporej 
grupy poddanych z  własnego pań
stwa, chociaż trudno jasno wska
zać, kim ci najemnicy byli. Jednak 
w  zbrojowniach krzyżackich poja
wiły się znaczne ilości broni, raczej 
nadmiarowe w stosunku do potrzeb 
własnych załóg i oddziałów. (Skąd to 
wiemy? Z jakże cenionych przez hi
storyków archiwów zakonnych!). Nie 
mogła to być broń przygotowywana 
dla zaciężnych wojsk, bo te miały swo
ją. Rycerstwo i  inni już wymienieni 
poddani z zasady również mieli wła
sne uzbrojenie. W średnio wiecznej hi
storii funkcjonuje co prawda bardzo 
duża grupa ludzi bez ziemi i bez za
trudnienia, żyjąca z prac dorywczych, 
z lasów etc., tacy „ludzie zbędni”, jak 
celnie określił to kiedyś polski socjo
log Stefan Czarnowski. Może przygo
towywano dla nich specyficzną ofertę 
pracy sezonowej?

Niełatwa do policzenia była gru
pa „gości”, czyli rycerzy przybywa
jących od wielu dekad, aby wspoma
gać Krzyżaków w dziele ewangeliza
cji (tej z rodzaju ogniem i mieczem). 
Kościół europejski uznawał udział 
w krzyżackich rejzach za odpowied
nik udziału w krucjacie. Z początku 
„goście” pomagali ujarzmiać Pru
sów, potem zaś Litwinów. Kiedy 
ci ostatni przyjęli chrzest, sprawa 
ewangelizacji poprzez ataki zbroj
ne nieco się skomplikowała, ale jesz
cze pod Grunwald pociągnęła gru
pa zachodniego rycerstwa, na ogół 
przedniej jakości. Raczej liczna (pa
rusetosobowa? Samych francu
skich rycerzy zginęło pod Grunwal
dem trzydziestu). „Goście” nie brali 
od zakonu pieniędzy, jednak zwycza
jowo pokrywano im koszty podró

ży i – oczywiście – goszczono ich na 
przyzwoitym poziomie. Aż do chrztu 
Litwy błogosławił rejzom także polski 
Kościół, zatem niejeden polski rycerz 
miał je w swoim CV, ale potem wy
sługiwanie się Krzyżakom uważano 
w Polsce za zdradę.

Dwie pełne chorągwie przypro
wadzili pomorscy książęta, sojuszni
cy Krzyżaków.

Mimo że wszystkie wydatki zako
nu były skrupulatnie zapisywane, tu
taj też mamy kłopot z precyzyjnym 
określeniem liczebności „kopii obra
chunkowej”, „sług” oraz poszczegól
nych chorągwi. Stąd częste szacun
ki mówiące o 15 tysiącach żołnierzy 
zakonnych, w przeważającej części 
konnych, trzeba jednak traktować 
z ostrożnością.

Powszechnie przyjmuje się, że 
wojsk polskich było nieco więcej niż 
krzyżackich.

Litewska ważna 
jazda

Po stronie Jagiełły stało też oko
ło 10  tysięcy Litwinów, Żmudzinów 
i Rusinów (Wielkie Księstwo Litew
skie dlatego było tak wielkie, że opa
nowało ogromne terytoria ruskie). 
Od czasów Długosza wojska te przy
sparzają historykom problemów in
terpretacyjnych.

Jan Długosz miał po prostu pew
ną wizję „spraw litewskich”: książę 
Witold był nawet dobrym chrześcija
ninem, natomiast jego poddani nie 
stanowili wzoru cnót. Autor „Rocz
ników”... przedstawia króla w  cza
sie bitwy grunwaldzkiej jako bardzo 
aktywnego – w narracji Długoszowej 
Jagiełło wygrał z pomocą Boga i Wi
tolda, jednak właściwie bez wspar
cia Litwinów! W  następnych epo
kach utrwalił się pogląd o kiepskim 
uzbrojeniu jakoby dzikich wojsk z Li
twy (no to nic dziwnego, że pod Grun

waldem nie zwojowali wiele przeciw
ko stalowej pięści krzyżackiej). W do
bie popularności orientalnej egzotyki 
widziano w wojskach z Litwy bardzo 
wschodnie pułki z nieznanych dale
kich stron, coś w rodzaju Indian Na
vaho. Wystarczy spojrzeć na Żmu
dzinów namalowanych przez Jana 
Matejkę w strojach dobrych na wy
cieczkę, nie na bitwę (Matejkowski 
zabójca Ulryka von Jungingena ma 
nawet goły tors).

W istocie to wojska litewskie mia
ły w swoich szeregach wielu doświad
czonych jeźdźców, którzy przez wie
le lat odpierali krzyżackie ataki na 
Litwę i Żmudź, nie mówiąc o trady
cji walki na Rusi oraz odnawiającej 
się przez lata wojnie domowej mię
dzy Kiejstutem (uduszonym z rozka
zu Jagiełły), Witoldem (który ledwo 
uszedł podobnego losu) i Jagiełłą. Li
twini przejęli wiele elementów uzbro
jenia od bojarów (zamożniejszych ry
cerzy ruskich), a taktyki – od Krzyża
ków. Jakąś część broni sprowadzano 
też lub zdobyto z Polski i z państwa 
zakonnego. Krótko mówiąc, mimo 
że w wojskach litewskich przeważa
ła jazda lekka, byłoby błędem nie do
ceniać jej wagi.

Przypisy:
Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski 

Krzysztof, Szweda Adam, Szybkow
ski Sobiesław, Wojna Polski i Litwy 
z zakonem krzyżackim w latach 1409 
– 1411, Malbork 2010.

Nadolski Andrzej, Grunwald. Pro
blemy wybrane, Olsztyn 1990.

Nikžentaitis Alvydas, Mikailiene 
Zyvile, Litewski Žalgiris, Polski Grun
wald: dwa toposy narodowe w kontek
ście analizy porównawczej, „Zapiski 
Historyczne” t. LXXV (2010), z. 2.

Jan Wróbel

Grunwald 1410, Kraków 2020, 
s. 345. Wydawnictwo Znak Hory-
zont.

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

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

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

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

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

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 501-411-994.  
lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602

Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec  8 euro.

Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de 
Tel. 02174 8964480 Verlag Hübsch & Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro
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Nowa płyta co środę w polskiej audycji radia WDR Cosmo 
– o godzinie 18.00 na www.cosmoradio.de (Polnisch), 
o godzinie 22.00 w eterze (103,3 MHz w NRW)

to jest grane

Zuzanna Jurczak wystêpuj¹ca jako Sanah to
prawdziwa niespodzianka i odkrycie ostat-
nich miesiêcy. Niespodzianka, bo Sanah

wziê³a siê na polskiej scenie w³aœciwie znik¹d. 
Nie by³a laureatk¹ ¿adnego programu typu „ta-

lent show”, ale od 7 roku ¿ycia gra na skrzyp-
cach, a pierwsze piosenki zaczê³a pisaæ ju¿
w wieku 9 lat. Kiedy by³a starsza, rodzice podaro-
wali jej w prezencie kilka op³aconych godzin w
studio nagraniowym Izabelin. W³aœciciel studia
Andrzej Puczyñski pokaza³ jej utwory przedstawi-
cielom wytwórni Universal Music Polska, i w ten
sposób Sanah uda³o siê podpisaæ kontrakt i otwo-
rzyæ w³asny kana³ na youtube, który umo¿liwi³ jej
kontakt z szersz¹ publicznoœci¹. 

W styczniu wypuœci³a teledysk do utworu
„Szampan”, bêd¹cy zapowiedzi¹ debiutanckiej
p³yty i od tego czasu piosenka zanotowa³a ju¿ po-
nad 37 mln wyœwietleñ, a ona sama zosta³a nomi-
nowana do nagrody “Fryderyk” a¿ w trzech kate-
goriach (ze wzglêdu na trwaj¹c¹ pandemiê na-
gród jednak nie przyznano). Jej album to aktual-
nie najlepiej sprzedaj¹ca siê polska p³yta. Piosen-
ki s¹ utworami najczêœciej s³uchanymi w serwi-
sach internetowych i – co rzadko siê zdarza – ma-
teria³ przypad³ do gustu nie tylko publicznoœci,
ale te¿ i krytykom. Jedna ze stacji radiowych
okreœli³a go nawet mianem „nowego rozdzia³u
w historii polskiej piosenki”, co oczywiœcie jest
wielkim komplementem, ale i obci¹¿eniem dla
twórcy, zw³aszcza jeœli ma ona 22 lata i musi ¿yæ
ze œwiadomoœci¹, ¿e takiego sukcesu chyba prze-
biæ nie da. 

Muzycznie na p³ycie dominuje soul, folk i jazz,
z mieszanki których wyszed³ pop, tyle ¿e raczej
ten okreœlany mianem ambitnego. Jego autorce
zaœ uda³o siê zaistnieæ w nim zarówno jako woka-
listce, jak i skrzypaczce. A sk¹d w tej sytuacji nie-
co do³uj¹cy tytu³ wydawnictwa? Ano st¹d, ¿e
praktycznie wszystkie piosenki sk¹pane s¹ w
strugach ³ez rzêsiœcie lej¹cych siê w tekstach
utworów. Andrzej Kuspiel

Sanah
„Królowa dram“
Magic Records

¯ycie na moment siê zatrzyma³o, ale
turyœci powoli wracaj¹ do miejsc, któ-
re tworz¹ ich podró¿nicze szlaki. Opu-
stosza³e warszawskie ulice dawno
przesz³y w zapomnienie. Obostrzenia
sanitarne przestrzegane s¹ z ró¿n¹ in-
tensywnoœci¹, choæ wszêdzie czuæ woñ
spirytusu lanego hektolitrami na d³o-
nie. Wiele osób chêtnie dezynfekuje
siê równie¿ od œrodka, choæ nie ma na-
ukowego dowodu, ¿e ten sposób jest
w stanie zabiæ koronawirusa.

Odwiedzane s¹ za to miejsca, które
do niedawna nie znajdowa³y siê w czo-
³ówce rankingowej atrakcji turystycz-
nych. Do takich nale¿y Praga, czêœæ
prawobrze¿nej Warszawy, kojarz¹ca
siê z zaniedban¹ dzielnic¹, zamieszki-
wan¹ przez „element”. Jeszcze kilka-
dziesi¹t lat temu tylko najodwa¿niejsi
zapuszczali siê w uliczki pe³ne niespo-
tykanego gdzie indziej kolorytu. Nigdy
nie by³o wiadomo, kto stanie na ich
drodze i czy eskapada zakoñczy siê je-
dynie podbitym okiem czy te¿ strat¹
portfela. Bramy pe³ne by³y „dresia-
rzy”, „cinkciarzy” i szemranego towa-
rzystwa. Kr¹¿y³y historie o Trójk¹cie
Bermudzkim, gdzie znikn¹æ mog³o
niemal wszystko – wytycza³y go ulice:
Z¹bkowska, Brzeska i Targowa. 

Na pocz¹tku XXI wieku Praga prze-
¿y³a najazd artystów, skuszonych tani-
mi czynszami i magicznymi pejza¿ami.
By³o to idealne miejsce do tworzenia
rzeczy wielkich, pe³ne inspiracji. 

Najfajniejsze 
miejsce w Europie
Dziœ ta czêœæ stolicy wabi niczym

lampka nocna. Ma swój unikalny kolo-
ryt, znikaj¹cy jednak z ka¿dym rokiem.
Globalizacja trwa – powstaj¹ nowe fa-

sady, wie¿owce i nowoczesne budynki,
a wraz z nimi pojawiaj¹ siê zupe³nie
nowi mieszkañcy, zwani s³oikami.
W niepamiêæ przechodzi praska mak-
syma, ¿e ucz¹ siê tylko frajerzy, a pra-
cuj¹ niewolnicy. VIII Liceum Ogólno-
kszta³c¹ca im. W³adys³awa IV zlokali-
zowane w zabytkowym budynku z 1907
roku uplasowa³o siê na czele rankingu
najlepszych szkó³ w Polsce. Kilka kro-
ków dalej mo¿na zobaczyæ arcydzie³o
„nowoczesnoœci”, czyli Jamnika wybu-
dowanego w 1972 roku. To wie¿owiec,
który ma prawie pó³ kilometra d³ugo-
œci, zwany równie¿ Tasiemcem. Mieœci
siê na Szmulach przy ulicy Kijowskiej
11. Oficjalnie uznano go za najd³u¿szy
blok mieszkalny w Warszawie. Powsta³
tylko dlatego, ¿eby podró¿ni wysiada-
j¹cy z dworca nie widzieli zaniedba-
nych kamienic osiedla Szmulowizna.
Sam dworzec zamieni³ siê w ostatnich
latach w szklany budynek, trac¹c swój
praski charakter.

To ostatni wiêc moment, aby prze-
nieœæ siê w czasie i zobaczyæ prawdzi-
wych praskich hulaków i miejsca,
w których mo¿na krêciæ filmy o przed-
wojennej Warszawie. Wykorzysta³ tê
magiê Roman Polañski w „Pianiœcie”
i ponad setka innych re¿yserów. 

Unikatowa architektura starej War-
szawy tworzy klimatyczny skansen,
nadal zamieszka³y przez autentycz-
nych ludzi, pe³nych poczucia humoru,
chêci podzielenia siê sob¹ z pêdz¹cym
œwiatem. Od zawsze tworzyli swoist¹
rodzinê, gdy¿ siê znali i nikt nie by³ tu
anonimowy. Razem p³akali, pomagali
sobie i chodzili na piwo. Jeszcze do
niedawna wiele sklepików sprzedawa-
³o na tak zwany zeszyt czy krechê. 

Brytyjski dziennik „The Indepen-
dent” uzna³ Pragê za jedn¹ z dziesiê-

ciu najfajniejszych dzielnic w Europie.
Znalaz³a siê w wyœmienitym gronie, 
bo ko³o niej wybrano m.in. Wiedeñ
(Austria), Antwerpiê (Belgia), Oslo
(Norwegia). 

Magazyn „Travel Supermarket” za-
kwalifikowa³ Pragê jako czwart¹ naj-
modniejsz¹ dzielnicê europejsk¹, s³y-
n¹c¹ równie¿ ze œwietnej komunikacji.
I faktycznie mo¿na do niej dotrzeæ na
wiele sposobów: metrem, autobusem,
tramwajem, miejsk¹ kolejk¹ czy SKM.
Do tego prywatne sieci taksówek, jak
Uber, Bolt i wiele innych ze Œródmie-
œcia wezm¹ za kurs jedyne 12 z³otych. 

KaŸnie i podwórka

Nie mo¿na omin¹æ kultowej ulicy
Z¹bkowskiej, która jest tak ró¿norod-
na jak okolica. Na parterze podwoje
otworzy³y kultowe puby i klimatyczne
bary, ale pierwsze piêtro zamiast szyb
ma wprawione dykty. Czêsto na mu-
rach widnieje napis, ¿e ¿elazne balko-
ny gro¿¹ zawaleniem. W³aœnie tutaj
mieœci³a siê s³ynna „Dziupla”, w której
spotyka³a siê zbuntowana m³odzie¿.
Mo¿na w niej by³o nabyæ wszelk¹ nie-
mo¿liw¹ do zdobycia muzykê.

Miejsce to ma te¿ swoje mroczne
sekrety, gdy¿ praskie budynki umi³o-
wa³y s³u¿by bezpieczeñstwa, lokuj¹c
w nich wiêzienia i s³ynne kaŸnie, pe³ne

opozycjonistów systemu. Mechanizm
zawsze by³ ten sam: mieszkañców wy-
rzucano na bruk, przemieniaj¹c obiek-
ty w katownie – wiêziono w nich pol-
skich patriotów, sprzeciwiaj¹cych siê
czerwonej w³adzy. W wielu piwnicach
mo¿na odnaleŸæ wyryte modlitwy, b³a-
gania o œmieræ, daty i ostanie myœli
wiêŸniów. Budynek Dyrekcji General-
nej PKP przy ulicy Targowej i Wileñ-
skiej zaj¹³ Rz¹d Tymczasowy RP, Sto-
³eczny Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicz-
nego i siedzibê NKWD. Do tej pory nie
odkryto wszystkich tajemnic. W po³o-
wie czerwca niedaleko bloku przy uli-
cy Namys³owskiej w trakcie robienia

nawierzchni parkingu dokonano ma-
kabrycznego odkrycia. Znaleziono ma-
sowy grób. Przy szcz¹tkach znajdowa-
³y siê fragmenty mundurów, guziki
wojskowe z or³em w koronie, co zda-
niem historyków wskazuje na ¿o³nie-
rzy Armii Krajowej lub powstañców
warszawskich. Zaraz po wojnie w tym
w³aœnie miejscu znajdowa³o siê od
1944 roku wiêzienie „Toledo”, a dopie-
ro po jego zburzeniu w 2010 roku po-
wsta³y mieszkania. Dopiero dwa lata
temu œciêto drzewo, niemego œwiadka
dawnych dziejów, na którym w latach
40. i 50. XX wieku wykonywano wyroki
œmierci przez powieszenie.

Ró¿norodnoœæ tej dzielnicy to s³ynne
bramy, wiod¹ce z podwórka na po-
dwórko, w których fasady wpisana jest
historia ostatnich kilkudziesiêciu lat.
Odpadaj¹ce tynki, wybite szyby maj¹
swój unikalny charakter, szczególnie
gdy wœród rozpadaj¹cych cegie³, wypa-
trzy siê kapliczkê ze œwie¿o po³o¿ony-
mi kwiatami. Najczêœciej te ma³e o³ta-
rzyki pochodz¹ z czasów okupacji, gdy
wyjœcie do koœcio³a by³o niemo¿liwe a
mieszkañcy kamienic spotykali siê na
nabo¿eñstwach przed domem, wierz¹c
¿e mo¿e ich ocaliæ jedynie Bóg. Ka-
pliczki tworzyli sami, przynosz¹c z do-
mu figury Matki Boskiej czy zbijaj¹c
z drewna zadaszenia i postumenty. 

Turyœci mog¹ pod¹¿yæ szlakiem tury-
stycznym „Matki Boskiej Podwórko-
wej” i pos³uchaæ urzekaj¹cych historii,
serwowanych przez mieszkañców oko-
licznych kamienic.

Anio³ki strzeg¹ ulic

To w³aœnie kontrasty sprawiaj¹, ¿e
to miejsce jest unikalne. Wiele ulic od
2010 roku ma swoje anio³ki, które s¹
tak charakterystyczne jak krasnoludki
w Wroc³awiu. Mo¿na pod¹¿aæ ich œla-
dem lub zamieniæ siê w detektywa, ¿e-
by je wszystkie odnaleŸæ, co wcale nie
jest takie proste. Czasami s¹ bardzo
ma³e i ukryte na parapetach. Uwagê
przyci¹ga mamuœka z trójk¹ dzieci,
Borys podró¿nik ko³o dworca czy te¿
pilnuj¹cy wejœcia do Urzêdu Dzielnicy
Praga-Pó³noc lub zapraszaj¹cy na za-
kupy przy nowoczesnym Centrum
Handlowym Wileñska. Jest ono zupe³-
nie inne ni¿ najs³ynniejsze targowisko
w Polsce, którego historia siêga 1882
roku, za³o¿one przez przedsiêbiorcê
Juliana Ró¿yca.

Panowie stoj¹cy przy wejœciu na ba-
zar Ró¿yckiego nie handluj¹ ju¿ broni¹
i bimbrem, jak bywa³o w czasach
œwietnoœci. Nieformalnym kodem jest
jednak to, ¿e ¿aden cudzoziemiec nie

mo¿e tu handlowaæ. W koñcu to nie-
mal historyczne miejsce. Kiedyœ bywa-
³y tu t³umy. Mo¿na by³o kupiæ w³aœci-
wie wszystko, szczególnie rarytasy
modowe, po które przyje¿d¿a³y damul-
ki z drugiej strony Wis³y. Teraz czas
siê zatrzyma³, ubrania jakby z innej
epoki, ale nadal mo¿na za kilka z³otych
nabyæ kluski ze skwarkami w s³oiku,
przyniesione prosto z domu przez sy-
na legendarnej pani Hani. Pra¿anie
wiedz¹ o tym, ¿e istnieje projekt rewi-
talizacji rozpadaj¹cych siê straganów
i dziurawych kurtyn przybitych deska-
mi, niemal takich samych jak kilka-
dziesi¹t lat temu. Bêdzie to jednak
równoczesne z zag³ad¹ bazaru, który
bêdzie taki sam, jak w ka¿dym innym
mieœcie. 

Na Pradze czas p³ynie wolniej, nikt
tu nie biega, ludzie stoj¹ i siê przygl¹-
daj¹, dogaduj¹, chêtnie opowiadaj¹
o swojej Pradze. Knajpeczki serwuj¹
pierogi, flaki, œledzie w ró¿nych wyda-
niach czy meduzê w galarecie – to
przecie¿ zawsze znajdowa³o siê w tu-
tejszym menu. Nikt ju¿ nie znika
w „Trójk¹cie Bermudzkim”, a wyjedzie
bogatszy o doznania, których nie da
siê obejrzeæ na youtubie.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Malik

Najlepsza na pandemiczne wakacje 

Warszawska Praga 

Jeśli w lecie jest ciepło
i sucho, owady mogą się
optymalnie rozmnażać. 
Jak trzymać komary, osy
i mrówki z dala.

Owady i paj¹ki pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê
w przyrodzie: osy karmi¹ swój wylêg
innymi owadami, które s¹ dla nas iry-
tuj¹ce, zw³aszcza muchami i koma-
rami – kolonia os po³awia ich kilka ki-
logramów w ci¹gu jednego lata. Zaœ
same osy s¹ po¿ywieniem ptaków.
Muchy s¹ wa¿nymi elementami roz-
k³adu zw³ok zwierzêcych.

Empatia koñczy siê jednak w mo-
mencie, gdy kolonia mrówek prze-
chodzi przez nasz dom, æmy sk³adaj¹
jaja w jedzeniu, a komary ¿ywi¹ siê
nasz¹ krwi¹. Ale oprócz zabijania,
istniej¹ inne, bardziej przyjazne me-
tody pozbycia siê owadów i paj¹ków. 

1. Osy: unikaj gniazd w pobli¿u
osiedli i stosuj siê do prostych
wskazówek.

Tylko dwa z piêciu gatunków os i
szerszeni w pobli¿u osiedli ¿¹dl¹ –
niemiecka osa i osa pospolita. Pozo-
sta³e trzy nie zbli¿aj¹ siê do sto³u i
u¿¹dl¹ tylko wtedy, gdy musz¹ broniæ
swojego gniazda. 

Kiedy ju¿ osy osiedl¹ siê w jakimœ
miejscu, trudno je wypêdziæ. S¹ bar-
dzo uparte. Ale jeœli gniazdo zostanie
zbudowane zbyt blisko miejsca za-
mieszkania ludzi, mo¿e byæ nieprzy-
jemne, a nawet niebezpieczne dla
alergików i dzieci. Jak unikn¹æ budo-
wania gniazda? Pomiêdzy po³ow¹
kwietnia a po³ow¹ maja, królowe os
buduj¹ swoje gniazda. Mo¿na odcze-
kaæ, a¿ odlec¹, a nastêpnie np. spry-
skaæ skrzynkê z roletami œrodkiem
owadobójczym. W ten sposób królo-
wa nie wraca. 

Jak mo¿na trzymaæ osy z dala od
sto³u? – Osy przy stole w jadalni lub
na balkonie mo¿na odpêdzaæ przy
pomocy rozpylacza wody lub pistole-
tu na wodê.

– Z³apaæ pierwsze osy szklank¹
lub fili¿ank¹, zostawiæ w cieniu i wy-
puœciæ je dopiero po posi³ku. Zapo-
biega to przekazywaniu informacji
do gniazda przez stronê karmienia.

– Odsuñ s³odycze od sto³u lub
przykryj je dobrze.

2. Muchy: Odpady z miêsa nale-
¿y odpowiednio utylizowaæ

Muchy sk³adaj¹ jaja (jedna samica
oko³o 500 do 1500) na padlinie; larwy
s¹ wa¿nymi w przyrodzie dekompo-
zytorami zw³ok zwierz¹t. Jeœli odpa-
dy miêsne lub rybne trafi¹ latem do
kosza, owady o b³yszcz¹cym zielo-
nym ciele s¹ przyci¹gane przez pro-
dukty rozk³adu. 

Najskuteczniejszy œrodek zapobie-
gaj¹cy: odpady miêsne nale¿y za-
mroziæ w plastikowym worku w za-
mra¿arce i w³o¿yæ do pojemnika na
odpady dopiero bezpoœrednio przed
ich wysypaniem. 

Jeœli odpady pozostan¹ w pojemni-
ku, larwy rozwin¹ siê w temperatu-

rze pokojowej w ci¹gu oko³o siedmiu
dni. Nastêpnie larwy siê poczwarku-
j¹, a po kolejnym tygodniu wylêguj¹
siê muchy. Pozostaje wtedy tylko jed-
na rzecz: otworzyæ okno i pozwoliæ
im odlecieæ – i najpóŸniej wtedy wy-
eliminowaæ wszystkie odpady miê-
sne ze œmietnika.

3. Mrówki: Zakryj œcie¿kê zapa-
chow¹ 

Mrówki orientuj¹ siê poprzez za-
pachy: wytyczaj¹ szlak zapachowy do
Ÿród³a po¿ywienia i mog¹ w ten spo-
sób chodziæ tam i z powrotem w ukie-
runkowany sposób. Ten szlak zapa-
chowy mo¿na ukryæ wod¹ z octem
lub sokiem z cytryny, co na chwilê
dezorientuje mrówki. Mo¿na te¿ u¿yæ
zmielonego cynamonu lub goŸdzi-
ków – blokuj¹ one receptory wêcho-
we na antenach, a robotnice musz¹
spêdziæ du¿o czasu na czyszczeniu.

Mrówki mo¿na w ten sposób wypê-
dziæ, ale nie zwalczyæ. Jeœli mrówki
nadal chodz¹ po domu, zazwyczaj

ukrywaj¹ swoje gniazdo w pustej
przestrzeni w budynku. Wówczas
czêsto siêga siê po zatrut¹ przynêtê,
któr¹ robotnice przenosz¹ do gniaz-
da i karmi¹ ni¹ larwy. Jednak pude³-
ka na przynêtê sprzedawane w dro-
geriach i centrach ogrodniczych
rzadko prowadz¹ do sukcesu. W tym
przypadku nale¿y przeprowadziæ
konsultacje z ekspertami w zakresie
zwalczania szkodników.

4. Komary: Przyci¹ga je woda
Komary rozwijaj¹ siê latem

w mniejszych zbiornikach wodnych:
konewki, podstawki pod roœliny, ryn-
ny deszczowe, gdzie woda nie sp³y-
wa, lub beczki z wod¹ deszczow¹.
Dlatego wa¿ne jest, aby zapobiegaæ
powstawaniu tych obszarów lêgo-
wych lub jak najszybciej je zamkn¹æ.

Komary lataj¹ tylko kilka metrów –
szczególnie przy wietrznej pogodzie.
Wentylator w pokoju mo¿e zatem po-
móc. Najskuteczniejszym rozwi¹za-
niem jest siatka przeciw komarom
na oknie. 

Urz¹dzenia elektryczne, które od-
parowuj¹ œrodek owadobójczy per-

methrynê, nie s¹ równie¿ zdrowe dla
ludzi. Ale pomagaj¹, jeœli nie mo¿na
zamontowaæ moskitiery. Zanim pój-
dziesz spaæ, mo¿esz go wy³¹czyæ –
pó³ godziny powinno wystarczyæ na
utrzymanie pokoju wolnego od ko-
marów przez ca³¹ noc.

5. Paj¹ki: Wy³¹cz œwiat³o
Paj¹ki s¹ po¿yteczne i jedz¹ owa-

dy. A poniewa¿ œwiat³o przyci¹ga wie-
le owadów, przyci¹ga ono równie¿
paj¹ki. Dlatego nale¿y zostawiaæ za-
palone œwiat³o tylko tam, gdzie jest to
konieczne. 

Ze swoimi oœmioma d³ugimi noga-
mi i nag³ymi, gwa³townymi ruchami,
paj¹ki wywo³uj¹ u wielu ludzi panikê
lub przynajmniej odrazê. Nie jest ni-
czym niezwyk³ym siêganie po odku-
rzacz. Rzadko zdarza siê, ¿eby zwie-
rzêta to prze¿y³y. Aby osoby z arach-
nofobi¹ mog³y usuwaæ paj¹ki na odle-
g³oœæ, nie zabijaj¹c ich, zaleca siê za-
stosowanie ³apacza paj¹ków.

6. Muszki owocowe: ma³y worek
na œmieci

Zazwyczaj Ÿród³o plagi znajduje
siê w œmietniku: muszki owocowe

rozwijaj¹ siê na substancjach, w któ-
rych cukier jest fermentowany
do octu przez bakterie: dojrza³e owo-
ce, warzywa i inne pozosta³oœci ¿yw-
noœci, a tak¿e p³yny w pojemnikach
kartonowych (sok owocowy lub
resztki mleka). Wystarczy mniejszy
worek na œmieci i cotygodniowe wyj-
mowanie do pojemnika.

Mo¿na ³atwo zrobiæ pu³apkê na
muszki. Potrzebne s¹: butelka PET,
gwóŸdŸ, sok owocowy, ocet (albo wi-
no), woda, p³yn do zmywania. Za po-
moc¹ gor¹cego gwoŸdzia wykonaj 3-
4 otwory o œrednicy 2 mm w szyjce
butelki. Butelkê nape³nij mieszanin¹
soku owocowego (50%), octu lub wi-
na (25%) i wody (25%) od do³u na wy-
sokoœæ oko³o 2-3 cm i dodaj 2-3 krople
detergentu (zmniejsza napiêcie po-
wierzchniowe).

Efekt: muszki owocowe s¹ wabio-
ne przez p³ynn¹ mieszankê i dostaj¹
siê do butelki przez ma³e otwory. Ale
oni ju¿ nie znajduj¹ wyjœcia. 

Niemniej jednak wa¿ne jest pozby-
cie siê Ÿród³a plagi, tj. worka na œmie-
ci.

7. Mole spo¿ywcze: produkty na-
le¿y przechowywaæ w hermetycz-
nej puszce lub w lodówce

Mole spo¿ywcze (Omacnica spi-
chrzanka) s¹ czêsto przywo¿one do
domu jako jaja wraz z produktami
zbo¿owymi, orzechowymi lub z su-
szonych owoców – produkty ekolo-
giczne s¹ szczególnie wra¿liwe, po-
niewa¿ nie s¹ poddawane ¿adnej ob-
róbce. Cykl rozwojowy mola spo¿yw-
czego od jajka do motyla trwa oko³o
dwóch miesiêcy w temperaturze po-
kojowej. Wiêc im d³u¿ej jedzenie po-
zostaje w domu, tym wiêksze jest
prawdopodobieñstwo plagi.

Najlepiej jest przechowywaæ pro-
dukty w hermetycznych puszkach: w
ten sposób mole nie mog¹ wydostaæ
siê z pojemnika i rozprzestrzeniaæ
siê po kuchni, ani atakowaæ wra¿li-
wych produktów.

Pu³apki feromonowe dostêpne
w supermarketach nie nadaj¹ siê do
zwalczania moli: przyci¹gaj¹ tylko
samce, zaœ samice nie s¹ przez nie
przyci¹gane i mog¹ nadal bez prze-
szkód sk³adaæ jaja.

Jak trzymaæ owady i paj¹ki z dala od domu

Kapliczka ulokowana między kamienicami

Praga jest rajem dla graficiarzy

Pomnik praskiej orkiestry ulicznej
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Ubiór i prezencja
to podstawa dyplomacji

Jak się ubrać na uroczy-
stość? Pytanie, które tak czę-
sto zadają sobie kobiety, współ-
cześnie dotyczy także mężczyzn. 
Tym bardziej gdy trzeba się ele-
gancko pokazać na przyjęciu, 
wziąć udział w gali czy właści-
wie dobrać garderobę na spo-
tkanie z prezydentem, papieżem 
czy cesarzem. A według starego 
przysłowia – jak cię widzą, tak 
cię piszą. Trudno się nie zgodzić 
z tak uniwersalną, wielowieko-
wą prawdą. Zwłaszcza gdy zale-
ży nam na wzbudzeniu szacun-
ku, na godnym reprezentowaniu 
własnego stanowiska i wywiera-
niu właściwego wpływu na roz-
mówców.

W  protokole dyplomatycznym 
właściwe ubranie to –  można by 
rzec –  abecadło, choć obowiązu
jące w polityce i biznesie zasady 
uległy znacznemu rozluźnieniu 
w  porównaniu z  etykietą choćby 
początków XX wieku, ale przede 
wszystkim z etykietą odleglejszych 
czasów – tą z francuskich salonów 
przełomu XVIII i  XIX wieku al
bo i z zamierzchłych dziejów śre
dniowiecza lub antyku. Ale cho
ciaż obowiązujące współcześnie 
normy ubioru są mniej sztywne, 
to bezwzględnie należy ich prze
strzegać. A niestaranność, niedo
patrzenia, wpadki czy narażanie 
się na śmieszność poprzez wy
gląd to akurat taki typ gaf, które 
bolą najbardziej i najdłużej. Kryty
ka stroju najbardziej odziera czło
wieka z godności i jest nieprzyjem
na, ale często, niestety, zasłużona.

Warto wiedzieć
Nie będziemy tu pisać o właś

ciwym dobieraniu stroju do pracy 
na co dzień, o podstawowych za
sadach elegancji, dobrego sma
ku, wyczucia i  klasy, które spro
wadzają się do  garnituru i  kra
wata u  mężczyzn, do  kostiumu, 
spódnicy czy sukienki za kolano 
lub spodni u kobiet (łatwo znaleźć 
wiele poradników w tej dziedzinie). 
Poniżej można za to przeczytać 
o  wyjątkowych sytuacjach, które 
laikowi mogą nastręczać kłopotu.

Należy wyróżnić kilka rodza
jów uroczystości, które narzucają 
konkretny typ ubioru. Można je dla 
ułatwienia sprowadzić do  trzech 
grup:

• oficjalna wizyta i  spotkanie; 
koktajl, lampka wina; gala, kon
cert, bal w teatrze czy operze, na 
które należy się wybrać w stroju 
nieco bardziej eleganckim niż na 
co dzień;

• uroczystości, na które otrzy
mujemy zaproszenie zawierające 
wskazany typ stroju;

• uroczystości, w  których wy
padku na zaproszeniu brak sto
sownej informacji. W takim przy
padku, jeśli pozwala nam na to 
czas, warto zadzwonić do organi
zatorów i upewnić się, jaki jest obo
wiązujący strój. Pozwoli to uniknąć 
możliwego blamażu.

Na oficjalnych zaproszeniach 
na bankiety, obiady czy bale naj
częściej można spotkać angiel
skie zwroty „white tie” albo „black 
tie”. Z zasady white tie odnosi się 
do wytwornego stroju noszonego 
za dnia, zaś black tie określa naj
bardziej elegancką garderobę no
szoną po zmroku. W obu przypad
kach są to szykowne i eleganckie 
typy ubioru. White tie – to u męż
czyzny frak. Black tie – to u męż
czyzny smoking.

Kobiety w zasadzie mają więk
szą dowolność. W  pierwszym 
przypadku mogą wybierać mię
dzy krótką sukienką, suknią kok
tajlową a długą suknią, natomiast 

w drugim właściwsza będzie wy
tworna długa suknia balowa. Gdy 
jednak na oficjalnym zaproszeniu 
panie znajdą adnotację „krótka su
kienka”, nie należy uważać, że cho
dzi o czarną mini, ale traktować to 
jako przesłanie, iż strój w posta
ci długiej sukni wieczorowej mo
że być przesadą, a właściwsze bę
dzie włożenie sukienki sięgającej 
kolan – w przeciwieństwie do sy
tuacji, gdy na zaproszeniu widnie
je napis „długa suknia”. Takie kre
acje są jak najbardziej wskazane 
na uroczyste gale czy wytworne 
bale. Panowie zaś na polskich za
proszeniach odnajdą napisy „smo
king” albo „frak”. Jeśli pojawi się 
też napis „ordery” i takie się posia
da, naturalnie należy je przypiąć.

I najważniejsze – gdy na zapro
szeniach nie ma wzmianki o stro
ju, a nie mamy czasu na upewnie
nie się co do tego, jaki ubiór obo
wiązuje, należy wziąć raczej pod 
uwagę, że będzie to zwykły ubiór 
formalny, więc bardziej wytworne 
stroje mogą wyglądać komicznie 
(i na przykład mężczyzna w smo

kingu może zostać wzięty za kelne
ra, a nie gościa). Tradycyjną prak
tyką jest, że o konieczności włoże
nia bardziej eleganckiego stroju 
bezwzględnie należy gości powia
damiać.

Wpadki zdarzają się 
największym

Było to pierwsze wystąpienie 
Kate Middleton jako członkini ro
dziny królewskiej – już po miesiącu 
miodowym z księciem Williamem. 
Amerykańska prasa wzięła pod 
lupę jej ubiór z powodu zbyt krót
kiej sukienki, gdyż nie była zgod
na z protokołem i nie sięgała kola
na. Z kolei Michelle Obamie obe
rwało się od znawców mody za to, 
że ubrała się „jak na bal matural
ny”, w różowe bolerko. Zresztą pa
ni Obamie sporo kłopotu sprawił 
potężny wiatr, gdy wraz z mężem 
oraz królową Elżbietą II i księciem 
Filipem robili sobie zdjęcie przed 
pałacem Buckingham.

Do  ciekawego wydarzenia do
szło w kwietniu 2015 roku w Bo
liwii. Tamtejszy prezydent Evo 
Morales wyrzucił z  pracy mini
stra obrony Jorgego Ledezmę 
za... sweter. A  dokładnie za fakt, 
że udzielając wywiadu telewizyj
nego na tle samolotu, do którego 
wojskowi pakowali 13 ton paczek 
z  wodą pitną w  ramach pomo
cy humanitarnej dla sąsiedniego 
Chile nawiedzonego przez powódź, 
minister miał na sobie sweter z lo
go podkreślającym pretensje Boli
wii do części wybrzeża chilijskie
go. Widniał na nim nawet napis: 
„Morze należy do  Boliwii”. Mo
rales przeprosił chilijski rząd za 
skandal i podkreślił, że „nie wolno 
popełniać takich błędów”, ale nie 
wycofał pretensji swojego kraju 
do spornego terytorium i podkre
ślił, że „to wydarzenie nie ma nic 
wspólnego ze stanowiskiem rządu 
w tej sprawie”.

W kwietniu 1931 roku Mahatma 
Gandhi pojechał do Wielkiej Bry
tanii, aby wziąć udział w specjal
nej konferencji dotyczącej Indii. 
Wsiadł na pokład statku wraz ze 
swoją kozą, którą codziennie doił, 
aby pić kozie mleko na śniadanie. 
Jego ubiór i dieta stały się powo
dem wielkiego zainteresowania. 
Gdy dotarł do portu w Londynie, 
zszedł na ląd w swojej długiej płó
ciennej szacie i z kijem bambuso
wym w ręce. Powitali go przyjacie
le i wielu gapiów. Premier Winston 
Churchill odmówił jednak spotka
nia. Natomiast przyjęcie Gandhie

go w  pałacu Buckingham przez 
króla Jerzego V i królową Marię 
było drobiazgowo zaplanowane. 
Gościowi dokładnie wyjaśniono, 
że to formalna wizyta i  musi się 
ubrać w białą koszulę z czarnym 
krawatem, czarną marynarkę, 
czarne buty i spodnie w pasy. Gan
dhi niezmordowanie pozostawał 
przy swoim i uparcie zdecydował, 
że spotka się z królem w tych sa
mych tradycyjnych szatach, w któ
rych przybył. I  tak w  sandałach 
i płóciennej szacie wszedł do pa
łacu, aby wypić „herbatkę” z kró
lem i królową. Wedle późniejszej 
relacji „Chicago Tribune” (po dru
giej stronie globu) król odnosił się 
do Gandhiego z respektem. Pro
tokół zrezygnował z konieczności 
okazywania gestów poddańczych 
przez zaproszonych gości (aby nie
potrzebnie nie stawiać Gandhiego 
w  trudnej sytuacji), a hinduskie
mu przywódcy podano ciepłe ko
zie mleko. Jednak po uroczystoś ci 
Gandhi stwierdził z żalem, że roz
mowa z królem i królową polegała 
głównie na wymianie uprzejmości 
oraz komentowaniu pogody. Spy
tany przez dziennikarzy, czy usły
szał od monarchy słowa nadziei 
pod adresem swego ludu, miał od
powiedzieć, że „tylko Bóg ją daje, 
nie królowie”.

Ponad pół wieku później, w 2003 
roku, zupełnie odmiennie w podob
nej sytuacji zachował się małżo
nek królowej Elżbiety II. Podczas 
spotkania z  prezydentem Nige
rii Olusegunem Obasanjo ubra
nym w tradycyjne szaty książę Fi
lip miał ponoć poczęstować go
ścia dowcipną uwagą, porównując 
jego ubranie do pidżamy: „Wyglą
da pan, jakby szykował się do spa
nia!”. Choć są i tacy, którzy potra
fią zaskoczyć brytyjskich monar
chów brakiem taktu. Przykładem 
jest choćby Helen Clark – pierw
sza kobieta premier Nowej Zelan
dii, a do tego zdeklarowana repu
blikanka, która chciała zerwania 
z monarchią. Gdy w 2002 roku kró
lowa Elżbieta II przyjechała z wi
zytą państwową do tego kraju, pa
ni Clark zaskoczyła ją, bo włożyła 
spodnie na oficjalny obiad wydany 
na cześć monarchini... Następne
go dnia zrobiła to samo, oprowa
dzając królową po jednym z por
tów. Później, odpowiadając na falę 
krytyki w brytyjskiej prasie, tłuma
czyła, że były to garnitury i że jej 
zdaniem brytyjskie media posłu
gują się przestarzałymi zasada
mi. Pani premier raczyła stwier
dzić dokładnie, że „BBC powinno 

Podczas wizyty w Londynie Michelle Obamie oberwało się od znawców mody za 
to, że ubrała się „jak na bal maturalny”, w różowe bolerko 
 Fot. Picture Alliance/Empics/Toby Melville
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zdawać sobie sprawę, że mamy 
rok 2002, a nie 1642 (...). W Nowej 
Zelandii noszenie spodni uznaje 
się za bardzo eleganckie i cieszę 
się, że mogę je nosić”.

Do Auschwitz  
jak na ryby

Bardzo poważne faux pas po
pełnił w 2005 roku wiceprezydent 
USA Dick Cheney. Został skryty
kowany po obu stronach Atlanty
ku za strój, w którym pojawił się na 
obchodach 60. rocznicy wyzwole
nia obozu Auschwitz. Uroczystość 
odbywała się zimą i faktycznie by
ło zimno. Niemal wszystkie waż
ne osobistości pojawiły się wtedy 
w czarnych płaszczach, wystarcza
jąco ciepłych i eleganckich. Che
ney jednak postanowił wystąpić 
w ubraniu – można by rzec – bar
dziej przydatnym na górską wy
prawę na Alasce. Włożył wysokie 
brązowe buty i długą zieloną kurt
kę puchową z  białym futerkiem 
wokół kaptura, a do tego czapkę. 
„The Washington Post” pisał o tym 
tak: „Cheney wyróżniał się w mo
rzu ubranych na czarno przywód
ców (...), a kurtka miała wyszydeł
kowane jego imię. Przypominało 
to sytuację, gdy dzieciom jadącym 
na kemping podpisuje się ubrania, 
zanim wyruszą na obóz. I rzeczy
wiście wice prezydent wyglądał jak 
mały chłopiec pośród dobrze ubra
nych dorosłych”. Rzeczywiście 
–  brakowało mu tylko wędki czy 
plecaka. A na zdjęciach z uroczys
tości wyglądał zaiste komicznie. 
Tyle że w byłym obozie koncentra
cyjnym było to wyraźne uchybienie 
i ten pomysł nie konweniował z po
wagą uroczystości.

Swego czasu dostało się 
i „pierwszej rodzinie” w Stanach 
Zjednoczonych. A dokładnie cór
kom państwa Obamów. Sasha 
i Malia zostały otwarcie skrytyko
wane za niestaranne dobranie ku
sej garderoby. Było to przy okazji 
corocznej uroczystości „ułaska
wiania indyka” na Święto Dzięk
czynienia w  USA. Czyni to zwy
czajowo prezydent, żartując przed 
kamerami i mikrofonami. To cie
pła i rodzinna uroczystość. W 2014 
roku Barackowi Obamie towa
rzyszyły córki –  13letnia Sasha 
i 16letnia Malia. Obie ubrane by
ły podczas tej ceremonii tak, że 
ich długie nogi pozostawały odsło
nięte: jedna miała na sobie krótką 
spódniczkę, a druga równie krótką 
sukienkę oraz nieco dłuższy swe
ter. Skomentowała to publicznie 
na Facebooku Elizabeth Lauten, 
rzeczniczka jednego z republikań
skich kongresmenów, pisząc tak: 
„Rozumiem, że jesteście w  tym 
nieznośnym nastoletnim wieku, 
ale jesteście też częścią »pierw
szej rodziny«, spróbujcie więc po
kazać trochę klasy. Swoim zacho
waniem powinnyście udowad
niać, że obecność w Białym Domu 
ma dla was znaczenie. Ubierajcie 
się tak, by pokazać, że zasługu

jecie na szacunek, a nie na miej
sce w barze”. W Stanach Zjedno
czonych momentalnie rozpęta
ła się wielka publiczna dyskusja 
na ten temat. Z jednej strony by
li demokraci i zwolennicy państwa 
Obamów, którzy uznali bezpardo
nowy atak na dzieci prezydenta za 
szczyt bezczelności i gest niewyba
czalny. Z drugiej – znaleźli się ci, 
którzy zgadzali się z opinią rzecz
niczki kongresmena – oczywiście 
w  większości republikanie. Nie
mniej słowa te kosztowały rzecz
niczkę stanowisko. W mediach po
jawiły się też i jej zdjęcia z młodo
ści, a w końcu sama przyznała, że 
krytykując publicznie córki prezy
denta, popełniła błąd: „Oceniłam 
te dziewczyny w taki sposób, w ja
ki sama nie chciałabym zostać ni
gdy oceniona. Po wielu godzinach 
modlitw, rozmów z rodzicami i po
nownym przeczytaniu mojego po
sta dostrzegam, jak bardzo ranią
ce mogły być moje słowa”.

Jednak co wypada w nieoficjal
nej sytuacji córkom prezydenta 
USA, to już nie uchodzi małżonce 
premiera Rzeczypospolitej Pol
skiej podczas regulowanego proto
kołem dyplomatycznym spotkania 
z cesarzem Japonii. W lipcu 2002 
roku żona Leszka Millera włożyła 
na tę okazję różowobiałą jedwab
ną sukienkę z  napisami po an
gielsku „romance”, „pink”, „love” 
i „sexy”. Pani Aleksandra, witając 
się z cesarzem Akihito i cesarzo
wą Michiko, nie przejmowała się 
tym zanadto, choć przecież cesarz 
zna język angielski. Co myślał so
bie wówczas sam premier Miller, 
pozostaje zagadką. Ale zupełnie 
na serio problem przede wszyst
kim polegał na tym, że ta wpad
ka związana z garderobą, nieste
ty, odwróciła uwagę od całej wizyty 
i rozmów strony polskiej z delega
cją japońską, a dyskusje skupiły się 
na stroju pani premierowej. Nawet 
gdyby dziś zapytać, o czym rozma
wiali wtedy premier Miller z cesa
rzem Akihito, z pewnością więcej 

osób mogłoby powiedzieć, co mia
ła na sobie pani Miller, aniżeli od
powiedzieć na to pytanie.

Do ciekawego faux pas doszło 
też w 2014 roku, gdy księżna Ca
milla ParkerBowles, małżonka 
księcia Karola, brała udział w wi
zycie w Meksyku. Podczas ostat
niego dnia tournée po tym kra
ju na spotkanie z  Grettą Salinas 
de Medina, żoną Rodrigo Mediny, 
gubernatora stanu Nuevo Leon, 
przez przypadek ubrała się do
kładnie tak samo jak gospody
ni: włożyła kremowy kostium, na
szyjnik z białych pereł i kolczyki ze 
zwisającymi białymi perłami. Co 
więcej, obie panie miały przypięte 
mniej więcej w tym samym miej
scu, na sercu, maki – symbol pa
mięci o poległych oficerach, który 
nosi się w Wielkiej Brytanii w Dniu 
Pamięci 11 listopada. Panie, stojąc 
obok siebie, wyglądały niczym lu
strzane odbicia. Wedle relacji ob
serwujących to dziennikarzy Ca
milla w momencie przywitania aż 
tak zawstydziła się tą wpadką, że 
jej twarz pokryła się rumieńcem. 
W celu unikania takich przykrych 
sytuacji należy zawczasu zatrosz
czyć się o to, aby współpracowni
cy obu stron uzgodnili także i takie 
detale jak strój, w którym wystąpią 
najważniejsi uczestnicy spotkania.

Przez ubiór można 
też coś przekazać

Wkładając w dostojnych okolicz
nościach strój zbyt niedbały, może
my być posądzeni o celowy afront, 
a w najlepszym przypadku – popeł
nimy gafę. Będąc zaś wystrojonym 
w wyjątkowo eleganckie ubranie 
w sytuacji nieformalnej, postawi
my gospodarzy w niewygodnej sy
tuacji. Ale jeśli jest się często foto
grafowanym, można też do swoich 
ubrań przyzwyczaić opinię pu
bliczną i poprzez dobór konkret
nych elementów wygenerować 
konkretny przekaz. Dobry przy
kład stanowi słynny bordowy kra

wat w złotą siatkę premiera Donal
da Tuska. Wkładał go tylko w wy
jątkowych chwilach, na pamiątkę 
wygranych wyborów parlamen
tarnych z 2007 roku, bo wówczas 
wystąpił w nim w debacie z Jaro
sławem Kaczyńskim. Ów krawat 
towarzyszył mu między innymi 
podczas exposé w Sejmie. Później 
premier Tusk „przerzucił” się na 
krawat polskiej prezydencji, który 
z dumą eksponował przy ważniej
szych okazjach.

Z kolei kanclerz Niemiec Angela 
Merkel, gdy pojechała w paździer
niku 2012 roku do Aten, aby nego
cjować w  sprawach związanych 
z  kryzysem, włożyła tę samą ja
snozieloną marynarkę, w której ki
bicowała swojej reprezentacji na
rodowej 22 czerwca podczas me
czu rozgrywanego w ramach Euro 
2012. Niemcy rozgromili wówczas 
Greków 4:2. W obliczu koniecznych 
cięć i programów oszczędnościo
wych dla bankrutującej greckiej 
gospodarki było to na swój spo
sób zachowanie prowokujące wo
bec i tak wściekłych na Unię Gre
ków, którzy podczas protestów no
sili przecież kukły pani kanclerz 
ubranej w strój hitlerowskich żoł
nierzy. Czy przyjazd w  tej samej 
marynarce to był zabieg celowy, 
czy przypadek – trudno stwierdzić, 
jednak efekt był piorunujący i zaję
ły się tym gestem światowe media.

Szpilki, buty szalenie eleganc
kie, podkreślają kobiecość i  styl. 
Bez nich nie można się pokazać 
w sukni balowej, ale na co dzień 
bardzo utrudniają poruszanie się 
w  nietypowych sytuacjach –  na 
przykład po brukowanym dzie
dzińcu Pałacu Prezydenckiego 
w  Warszawie. Włożone na gar-
den party czy inne przyjęcia sto
jące mogą oznaczać nie tylko szyb
kie zmęczenie, ale w najgorszym 
wypadku nawet kontuzję, warto 
więc mieć to na uwadze. Lubuje 
się w  nich premier Ewa Kopacz 
i zdarzało się, że kończyło się to 
dziwacznymi figurami – np. pod

czas spotkania z kanclerz Angelą 
Merkel w Berlinie. Pani kanclerz 
w przeciwieństwie do polskiej pa
ni premier praktycznie zawsze 
nosi buty na płaskiej podeszwie. 
Podczas wylotu w  pierwszą po
dróż do Brukseli Kopacz utknęła 
na wycieraczce na lotnisku w War
szawie, co uchwycili fotoreporte
rzy, a  później wytknęli złośliwcy. 
Chwilę musiała się mocować, aby 
odzyskać swój but na wysokim ob
casie. Sama później starała się to 
obrócić w żart, mówiąc do dzienni
karzy już na pokładzie samolotu: 
„Prawie sobie kostkę skręciłam. 
To jest straszne, ale jakbym wy
stąpiła w adidasach, tobyście mie
li problem, co napisać”.

Przysnąć zdarza się 
wszystkim

Przed wizytą i formalnym spo
tkaniem należy też nieco wypo
cząć, aby w sytuacji, gdy nadmiar 
obowiązków przewyższa możliwo
ści fizyczne naszego organizmu, 
nie paść ofiarą zmęczenia albo wy
bitnie usypiającego mówcy. A lista 
takich przypadków też jest długa. 
I nie ma się co dziwić, bo zdarza 
się, że polityka nie porywa słucha
czy i jest nudna nawet dla samych 
jej twórców – czyli polityków. Ale 
ceną za chwilowe zmrużenie oczu 
jest to, że zdjęcie takiego śpiące
go polityka może się momental
nie stać hitem w  internecie i  uj
rzą je miliony ludzi. Wielokrotnie 
na ucinaniu sobie drzemki przyła
pano prezydentów na całym świe
cie. Dobry przykład stanowi choć
by film ukazujący, jak Bill Clinton 
smacznie śpi podczas przemó
wienia na uroczystoś ci upamięt
niającej pastora Martina Luthe
ra Kinga w 2008 roku. Prezydent 
Clinton musiał nawet poprawiać 
łokieć, na którym opierał opadają
cą głowę. Aż w końcu zmienił rę
kę i przeniósł się na drugie opar
cie fotela, aby ponownie drzemać. 
Jego nagłe pobudki odciągały uwa
gę od przemówienia i samej uro
czystości.

Przysypiał i  były prezydent 
Bronisław Komorowski – na przy
kład podczas wizyty pary książę
cej z Luksemburga w Warszawie 
w 2014 roku, gdy zaproszono gości 
na koncert fortepianowy w Łazien
kach Królewskich. Wtedy pomaga
ła mu walczyć z sennością pierw
sza dama, dyskretnie dając zna
ki i obdarzając męża dowcipnym 
spojrzeniem. Ale nie udało się jej 
to wcześniej, w 2010 roku, podczas 
mszy w  archikatedrze św. Jana 
w Warszawie – Komorowski przy
snął tam po własnym zaprzysięże
niu. Może dlatego, że z sennością 
walczyła podobno i sama Anna Ko
morowska, a także inni – Grzegorz 
Schetyna i  były prezydent Alek
sander Kwaś niewski.

W 2013 roku w czeskim parla
mencie kabaretowo wręcz przysy

Wiceprezydent Dick Cheney został skrytykowany po obu stronach Atlantyku za strój, w którym pojawił się na obchodach 60. 
rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz Fot. Picture Alliance/AP Photo/Herbert Knosowski
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piał Karel Schwarzenberg, znany 
z tej przypadłości minister spraw 
zagranicznych. Było to podczas 
przemówienia prezydenta Milo-
ša Zemana, co ciekawe – o polity-
ce zagranicznej. Szef czeskiej dy-
plomacji spał tuż za plecami pre-
zydenta, złożywszy głowę na stole 
prezydialnym. Mimo że panowie 
nie darzyli się sympatią (byli rywa-
lami w wyborach prezydenckich), 
to Zeman kilkakrotnie odwrócił się 
do Schwarzenberga, zawieszając 
głos i  przerywając przemówie-
nie, a sala miała wtedy prawdziwy 
ubaw, bo minister na chwilę się 
wybudzał. Tym bardziej że na linii 
rząd – prezydent iskrzyło w spra-
wie polityki zagranicznej. Zeman 
powiedział wówczas: „Nie będę na-
rzędziem do składania podpisów. 
Jeśli chcecie urzędnika, który po-
kornie bez czytania podpisze listy 
uwierzytelniające, dobrze się na-
je, a potem uśnie (i tu wskazywał 
na Schwarzen berga, obracając się 
w stronę śpiącego za plecami mi-
nistra) – musicie wybrać kogoś in-
nego”.

W ONZ-ecie często długie i nu-
żące debaty usypiają dyplomatów 
i polityków. Nie uchronił się przed 
tym nawet brytyjski premier Gor-
don Brown. Choć trudno to stwier-
dzić ponad wszelką wątpliwość 
– często w końcu tylko sami poli-
tycy wiedzą, czy naprawdę spali, 
czy tylko nieelegancko zamykali 
oczy i udawali, że śpią, regeneru-
jąc organizm, zbierając siły i myśli. 
Szkot w 2008 roku prawdo podobnie 
jednak usnął przy stole obrad Ra-
dy Bezpieczeństwa ONZ. Ziewał 
i walczył z sennością, aż bezwied-
nie odchylił głowę w tył.

Na ceremonii otwarcia kontro-
wersyjnych zimowych igrzysk 
olimpijskich w  Soczi w  2014 ro-
ku usnął premier Rosji Dmitrij 
Miedwiediew. Później w interne-
cie aż zaroiło się od tak zwanych 
memów, czyli przerobionych au-
torsko zdjęć, które okraszone ko-
mentarzem mają charakter saty-
ryczny. I tak pojawił się na przy-
kład fotomontaż ukazujący to, 
o czym w tym momencie, zdaniem 
autora owego mema, myśleć mu-
siał Miedwiediew, czyli łóżko z ró-
żową pościelą i misiem do przy-
tulenia...

O tytuł śpiącej królewny wśród 
polityków może się z  powodze-
niem ubiegać także premier Silvio 
Berlusconi, wielokrotnie przyła-
pywany przez fotoreporterów na 
drzemkach, czasem mimowol-
nych, a  czasem zupełnie zdawa-
łoby się zaplanowanych, bo jak 
inaczej można skomentować za-
sypianie na konferencji, w której 
przecież samemu się uczestni-
czy przy stole prezydialnym, albo 
gdy siedzi się w pierwszym rzędzie 
z innymi politykami przy włączo-
nych kamerach?

Odnotowano też i „drzemki ze-
społowe” – a to już widok napraw-
dę niepokojący. W Ugandzie zro-
biono zdjęcie śpiących koło siebie 
w  parlamencie członków rządu, 
i to podczas przemówienia prezy-
denta. Nagłówki w prasie mówiły 
o „śpiącym narodzie”, a wicepre-
mier Moses Ali – były minister fi-
nansów krwawego dyktatora Idie-
go Amina oskarżanego o kaniba-
lizm i zjadanie przeciwników – na 
tyle był już przyzwyczajony do ta-
kich sytuacji, że znalazł własne 
rozwiązanie: na oficjalne prze-
mówienia przychodził w  ciem-
nych okularach. W ten sposób nie 
można było stwierdzić, czy ma za-
mknięte powieki i  śpi, czy może 
zwyczajnie kontempluje.

Zdarzają się i dużo gorsze faux 
pas – gdy na przykład ignoruje się 
własne problemy ze zdrowiem. 
W takich okolicznościach lepiej od-
wołać spotkanie, choć oczywiś cie 
może być to różnie odebrane: w naj-
gorszym przypadku nawet jako 
afront. Próba przechytrzenia wła-
snego organizmu może się jednak 
skończyć gorszą wpadką. Najsłyn-
niejsza to chyba ta prezydenta USA 
George’a Busha seniora ze stycznia 
1992 roku. Podczas oficjalnego przy-
jęcia w domu premiera Japonii Kii-
chiego Miyazawy z udziałem 135 in-
nych dyplomatów cierpiący na gry-
pę jelitową Bush zwymiotował przy 
stole wprost na kolana siedzącego 
obok gospodarza, po czym na chwi-
lę stracił przytomność. Próbowała 
go ratować żona, ale to dodało ca-
łej sytuacji jeszcze więcej dramaty-
zmu. Co gorsza, był to wieczór koń-
czący dwunastodniową wizytę pary 
prezydenckiej w Azji. Warto odnoto-
wać, że w ciągu dnia Bush grał w te-
nisa, a dokładnie w debla, wraz z by-
łym ambasadorem USA w Japonii 
przeciwko cesarzowi Akihito i  je-
go synowi, księciu Naruhito. A że 
traktował pojedynki tenisowe bar-
dzo serio, to włożył w tę rozgryw-
kę wszystkie swe siły. Najwidocz-
niej wieczorem organizm odmówił 
posłuszeństwa. Film ukazujący ca-
łe to zajście przeszedł do historii, 
bo gdy wiadomość upubliczniono 
w Stanach Zjednoczonych, podobno 
do telewizji CNN zadzwonił pewien 
niezrównoważony człowiek z Idaho 
i podając się za lekarza prezydenta, 
miał powiedzieć, że Bush umarł... 
Wiadomość prawie podano na an-
tenie, ale w porę mężczyzną zaję-
ła się Secret Service. Jednak „USA 
Today” uznała tę wpadkę Busha za 
jedną z 25 największych gaf, które 
przez ćwierć wieku doprowadziły 
Amerykanów do śmiechu. Ten in-
cydent znany jest na całym świecie 
do dziś i doczekał się nawet japoń-
skiego terminu politycznego, czyli 
tak zwanego Bushu-suru.

Łukasz Walewski

Przywitaj się z królową, Kra-
ków 2015. Wydawnictwo Sine 
Qua Non

Wszystko, czego nie wiedziałeś o zwierzętach

Dlaczego koguty pieją rano,
a nie wieczorem?

Ornitolodzy twierdzą, że ko-
guty pieją po to, by oznaczyć 
swoje terytorium. Pianie ma 
być swoistym ostrzeżeniem, 
by zejść kogutowi z drogi. To 
on rządzi bowiem w kurniku. 
Dlaczego jednak dzieje się to 
rano, gdy wszyscy śpią? Po-
wodem jest wzmożona poran-
na aktywność większości pta-
ków. Ich porządek dnia jest in-
ny niż u ludzi. Rano oznaczają 
teren, po czym poświęcają się 
innym czynnościom. Odgło-
sy, które ptaki wydają z  sie-
bie po południu, mogą słu-
żyć na przykład skrzykiwaniu 
się w  sytuacji, gdy członko-
wie stada rozejdą się w różne 
strony. Dlatego pozwólmy ko-
gutom piać, mając na wzglę-
dzie przysłowie: „Gdzie kogut 
nie pieje, tam źle się dzieje”.

Kochliwe stworzenia

Ośmiornice mają trzy serca. 
Dwa odpowiadają wyłącznie za 
pompowanie krwi przez skrze-
la, trzecie zaopatruje w  krew 
resztę organizmu.

Zwierzęta o dobrym 
sercu

Słonie to zwierzęta, które po-
trafią okazywać empatię na-
wet wobec innych gatunków. 
Odnotowano przypadki słoni 
opłakujących martwych człon-
ków stada. W 2005 roku uczeni 
z Uniwersytetu Sussex wysnuli 
teorię, jakoby słonie były na ty-
le rozwinięte emocjonalnie, że 
nauczyły się oddawać hołd swo-
im zmarłym krewnym. Jak mó-
wi legenda, gdy słoń poczuje, że 

śmierć jest już blisko, udaje się 
na cmentarzysko, by umrzeć 
w samotności. Zdarzały się rów-
nież sytuacje, gdy te ogromne 
ssaki, chcąc pomóc zwierzę-
ciu innego gatunku, ryzykowa-
ły własne życie.

Kangury 
– najdziwniejsze 

zwierzęta świata?

• Kangurzyce mają dwie po-
chwy i dwie macice. Samce zaś 
wyposażone są w dwa penisy.

• Kangury skaczą, bo taki 
sposób przemieszczania się jest 
dla nich szybszy. Dorosłe osob-
niki potrafią oddać skok na od-
ległość nawet 3 metrów.

• Samice mogą być w ciąży 
cały rok. Jeśli warunki zmie-

Zagadka RoundHere’a. Który z afrykańskich 
ssaków zabija najwięcej ludzi?

a) lew
b) gepard
c) żyrafa
d) hipopotam
e) hiena
Odpowiedź: d.
Hipopotam nilowy na pierw-

szy rzut oka sprawia wrażenie 
sympatycznego, ale przy bliż-
szej znajomości staje się wyjąt-
kowo groźny. Trudno w to uwie-
rzyć, ale to jeden z najbardziej 
niebezpiecznych i agresywnych 
ssaków w ogóle.

Dorosły hipopotam nilowy 
mierzy ponad 4  metry i  waży 
3 tony. Potrafi rozsunąć szczęki 
tak szeroko, że tworzą kąt 150 
stopni. Jednym zwarciem pasz-
czy przeciąłby człowieka na pół.

Hipopotam nilowy żyje 
w  środkowej Afryce. Najczęś-
ciej można go spotkać w  rze-
kach i  jeziorach. Jeżeli trzy-
masz się od niego z daleka, je-
steś bezpieczny. Gdy wejdziesz 
mu w  drogę, uciekaj, gdzie 
pieprz rośnie.

Jak to wytłumaczyć? Jak wia-
domo, i  człowiek, i  hipopotam 
uwielbiają otoczenie wolno pły-
nącej, świeżej, graniczącej z tra-
wą wody. Wielokrotnie się zda-
rzało, że ludzie, nieświadomi 
obecności wielkiego zwierza, 
podpływając do brzegu, macha-
li wiosłami i uderzali zanurzone-
go w wodzie hipopotama w gło-
wę, co skutkowało natychmia-
stowym wywróceniem łodzi.

Zwierzęta te budzą prawdzi-
wy strach nie tylko wśród ludzi. 
Bez problemu zanurzają w wo-
dzie i topią agresywne lwy, prze-
gryzają na pół wodne drapieżni-
ki, a nawet wyciągają z wody re-
kiny, by zadeptać je na śmierć. 
Jak na ironię, odżywiają się 
głównie trawą. Ich agresja wy-
nika przeważnie z poczucia za-
grożenia i konieczności samo-
obrony.

Skóra hipopotama to praw-
dziwy pancerz, ma 4  cm gru-
bości i jest odporna na pociski 
większości pistoletów. Wydzie-
la tłusty czerwony płyn, któ-
ry zapobiega jej wysychaniu. 
W  przeszłości ludzie wierzyli, 
że hipopotamy pocą się krwią.

Hipopotam to jeden z najbardziej agresywnych ssaków. Fot. wylsa.com

Ubiór i prezencja to podstawa dyplomacji
19  
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Magazyn  Co w trawie piszczy

nią się na niekorzystne, ich or-
ganizm może „zamrozić” zaro-
dek tak, by wstrzymał się z roz-
wojem.

• Kangury toczą między so-
bą pojedynki przypominające 
kick-boxing. Mogą to być wal-
ki zarówno o  pożywienie, jak 
i o samicę.

Dlaczego kameleony 
zmieniają kolor?

To, że zwierzęta te potrafią co 
chwilę wyglądać inaczej, to fakt. 
Czy jednak jest prawdą pogląd, 
jakoby robiły to tylko po to, by 
wtopić się w tło i ukryć przed 
potencjalnym zagrożeniem? 
Otóż okazuje się, że nie. Coraz 
więcej badaczy twierdzi, że ka-
meleony zmieniają kolor w za-
leżności od temperatury, oświe-
tlenia, a nawet... nastroju. Zde-
nerwowane zwierzę przybiera 
ciemną barwę, a szczęśliwe ja-
sną. Te, którym jest gorąco, 
również zmienią kolor na jasny, 
by absorbować mniej światła 
słonecznego. Z kolei większość 
osobników żyjących w  obsza-
rach gęsto zalesionych przy-
biera kolory zielony i brązowy 
– idealny kamuflaż.

Jaka jest ulubiona 
muzyka węży?

Tak naprawdę jest im wszyst-
ko jedno. Tak zwany taniec, któ-
ry wykonuje kobra, to nic inne-

go jak reakcja na widok fletu, 
a nie na wydobywające się z nie-
go dźwięki. Węże nie mają uszu 
zewnętrznych. Są w stanie jedy-
nie wyczuć wibracje, które pły-
ną z ziemi do ich mięśni brzusz-
nych i szczęki. Wszelkie drga-
nia z otoczenia płyną następnie 
do ucha wewnętrznego, które-
go komórki przekazują sygnał 
do  mózgu. Dawniej panowało 
przekonanie, że węże są kom-
pletnie głuche, ponieważ nie re-
agują na głośne dźwięki. Bada-
nia wykazały, że mają doskona-
ły słuch, ale nastawiony na inną 
częstotliwość. Zwierzęta pod-
łączono przewodami do wolto-
mierzy, a następnie sprawdzo-
no, jak rozchodzi się dźwięk 
w ich mózgach. Okazało się, że 

w toku ewolucji ich słuch prze-
stroił się na określony przedział 
częstotliwości dźwięków i  wi-
bracji powodowanych porusza-
niem się dużych zwierząt. To 
dlatego nie reagują na muzykę. 
Kobry kołyszą się na widok fle-
tu, który wzbudza w nich poczu-
cie zagrożenia.

Pamiętliwe 
stworzenia

Swego czasu popularna by-
ła historia, jakoby złota rybka 
była w stanie zapamiętać jedy-
nie 3 sekundy ze swego życia. 
To mit. W rzeczywistości zwie-
rzęta te mają całkiem niezłą pa-
mięć i są w stanie wykonywać 
czynności, których nauczyły się 
nawet pięć miesięcy wcześ niej. 
Uczeni z Technion Institute of 
Technology w  Izraelu treno-
wali złote rybki tak, by po pew-
nym czasie nauczyły się koja-
rzyć puszczaną przez głośniki 
muzykę z  porą karmienia. Po 
kilku miesiącach ryby wypusz-
czono do większej sadzawki, po 
czym włączono tę samą muzy-
kę. Zwierzęta po krótkiej chwi-
li zjawiały się przy brzegu, cze-
kając na pożywienie.

Jak widzą zwierzęta?

• Psy –  widzą na żółto-nie-
biesko. Kąt pola ich widzenia 
wynosi 250 stopni (człowieka 
– 180). Są bardzo wrażliwe na 

ruch i  migające światło. Dla-
tego często można je spotkać 
wpatrzone w telewizor. Dobrze 
widzą również w ciemności.

• Koty –  słabo widzą kolor 
zielony i w ogóle nie dostrzega-
ją czerwonego. Ich postrzega-
nie barw jest mniej intensywne 
niż u  ludzi. Obraz jest rozma-
zany i mniej barwny. Zwierzę-
ta te potrafią jednak śledzić 
ruch dziesięciokrotnie szybszy, 
niż jest w stanie wykryć ludzkie 
oko. Doskonale widzą również 
w ciemności – nawet 8 razy le-
piej niż człowiek. Czyni to z nich 
doskonałych zabójców i  jedne 
z najsprytniejszych zwierząt.

• Ptaki –  doskonale widzą 
barwy, a  ich siatkówka jest 
wrażliwa na ultrafiolet. Dzię-

ki temu ptaki rejestrują barwy, 
których zwykły człowiek nie 
zdoła dostrzec.

Co piją delfiny?

Nic nie piją. Delfiny nie mają 
dostępu do czystej wody i z tego 
powodu są zmuszone pobierać 
płyn ze zjedzonych przez siebie 
pokarmów. Metabolizują rów-
nież tłuszcz, z którego uwalnia-
na jest woda. Delfiny mają po-
nad 200 zębów, za pomocą któ-
rych chwytają ryby i  połykają 
je w  całości. Gdy śpią, pracu-
je tylko jedna połowa mózgu 
i przeciwległe oko. Delfiny mu-
szą bowiem co jakiś czas wynu-
rzać się na powierzchnię, by po-
brać tlen. W tym czasie pracu-
jące oko wypatruje wszelkich 
zagrożeń. Po dwóch godzinach 
następuje zmiana stron. Delfiny 
to niezwykle inteligentne ssa-
ki. Badacze przypuszczają, że 
zwierzęta te od urodzenia ma-
ją nadawane imię. Odpowiada-
ją im krótkie, charakterystycz-
ne piski, które wydają poszcze-
gólne osobniki. Uczeni nagrali 
te odgłosy, a następnie odtwo-
rzyli je, „wołając” konkretnego 
delfina. Zwierzęta przypływa-
ły na dźwięk swojego „imienia”.

Delfiny należą również do 
nielicznych ssaków, które ko-
pulują dla przyjemności. Zwie-
rzęta te często uczestniczą 
w  orgiach, a  niekiedy traktu-
ją patyki i kości jak seksualne 
zabawki. Delfiny współpracu-
ją z  Marynarką Wojenną Sta-
nów Zjednoczonych od czasów 
wojny w Wietnamie, gdzie peł-
niły prawie że normalną służ-
bę i bardzo przysłużyły się ar-
mii amerykańskiej. Obecnie US 
Navy zatrudnia około 100 delfi-
nów i 30 innych morskich ssa-
ków. Podczas wojny w  Iraku 
do tamtejszych oddziałów spe-
cjalnych dołączyło sześć lwów 

morskich. Po ataku huraganu 
„Katrina” rozpowszechniła się 
historia, jakoby 36 szkolonych 
przez armię delfinów uciekło 
i przemierzało morze uzbrojo-
ne w toksyczną broń. Opowieść 
ta jest prawdopodobnie wyssa-
na z palca, gdyż wojsko szkoli 
delfiny wyłącznie po to, by znaj-
dowały przedmioty, a nie atako-
wały. Faktem jest natomiast, że 
ssaki te wielokrotnie pomaga-
ły ludziom, ratując rozbitków 
na oceanie i chroniąc ich przed 
drapieżnikami.

Najgłupsze psy 
świata

Ten mało zaszczytny ty-
tuł przypada psom rasy chart 
afgański. Do  takiego wniosku 
doszedł profesor Stanley Co-
ren, autor książki „Inteligen-
cja psów” i słynny badacz tych 
zwierząt. Jego obserwacje wy-
kazały, że spośród 119 uzna-
nych ras psów to właśnie chart 
afgański jest najmniej inteli-
gentny. Pies ten uczy się wol-
niej od innych i słabo reaguje na 
polecenia. Na szczycie rankin-

gu inteligencji znalazły się dwa 
psy pasterskie: border collie 
i owczarek niemiecki. Podium 
zamyka pudel.

Najbrzydsze zwierzę 
świata

Tytuł ten należy do ryby Psy-
chrolutes marcidus, która za-
pracowała sobie na niego swo-
im galaretowatym ciałem i od-
straszającym prawie ludzkim 
wyrazem twarzy. Plebiscyt 
zorganizowało Towarzystwo 

Ochrony Brzydkich Zwierząt. 
Zwyciężczyni musiała się zmie-
rzyć z 11 innymi kandydatami, 
jednak nie miała sobie równych.

Jeden chomiczy rok to około 
25 ludzkich lat.

Osy i  pszczoły są w  stanie 
zapamiętać i rozpoznać twarz 
człowieka. Lepiej nie stawać 
im na drodze.

Marcel Szuplewski 
 Dawid Tekiela               

Bezużyteczna.pl. Codzien-
na dawka wiedzy bezużytecz-
nej. Tego nie znajdziesz na 
portalu, Kraków 2015, s. 205.

Delfiny, gdy śpią, wyłączają jedną połowę mózgu i przeciwległe oko. Po dwóch godzinach następuje zmiana. Fot. yandex.ru

Ryba Psychorolutes marcidus jest uważana za najpaskudniejsze zwierzę świata. 
 Fot. whatculture.com

Kobry mają dobry słuch, ale nastawiony na inną częstotliwość. Fot. nastol.com.ua
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Zwariowane historie o pieniądzach, czyli...

Krowy za kwadryliony dolarów
Ludzie robią dla pieniędzy różne 

dziwne rzeczy. Na przestrzeni dzie
jów różne dziwne rzeczy pełniły ro
lę pieniędzy. Środkami płatniczymi 
bywały krowy, kamienie czy złote 
monety o  wadze stu kilogramów. 
Rzecz jasna, za każdym razem kie
dy do obiegu wchodził nowy rodzaj 
pieniądza, pojawiały się nowe for
my przestępczoś ci i nowe genera
cje fałszerzy. Nie dotyczy to jedynie 
krów. Nie udało mi się znaleźć żad
nych historycznych relacji na te
mat prób wprowadzania do obiegu 
fałszywej krowy. Tak czy inaczej, od 
tysięcy lat pieniądze sprawiają, że 
świat się kręci, i doprowadzają lu
dzi do szaleństwa.

Największe monety świata 
pochodzą z wyspy Yap.

Jedyny rodzaj pieniędzy odpor
nych na kradzież to kamienie rai 
z wyspy Yap, której nazwa brzmi, 
jakby wymyślił ją doktor Theodor 
Seuss. Dlatego opowiem wam 
o tych kamieniach jego językiem:

Na wyspie Yap pieniędzy w ogó-
le nie było,

Więc handlowało się tam trud-
no i niemiło.

Aż nieznani wędrowcy przy-
wieźli z daleka

Duże kamienne dyski większe 
od człowieka.

Kamienie rai – tak właśnie na-
zwano monety,

Bardzo dobre, choć trochę cięż-
kawe, niestety.

Można było udźwignąć mniej-
sze nominały,

A te większe spokojnie na zie-
mi leżały.

To przyjemne,
To przecież satysfakcja duża,
Patrzeć na swą gotówkę pośrod-

ku podwórza.
Okej, dość podróbek Seussa. 

W Ottawie, w holu Banku Kanady, 
można zobaczyć duży kamień rai 
służący za eksponat. Zastanawiam 
się, ilu Kanadyjczyków żywi prze
konanie, że jest to prehistoryczny 
krążek do hokeja...

Krowy są najstarszą walutą 
świata.

Ludzie udomowili krowy mniej 
więcej 9000 lat przed naszą erą 
i prawie natychmiast zaczęli uży
wać ich jako środka płatniczego. 
W niektórych rejonach Afryki jest 
tak do  dzisiaj. Kilka lat temu pe
wien południowoafrykański pro
gramista wywołał burzę, udostęp
niając aplikację pozwalającą obli
czyć lobola, tradycyjną opłatę za 
pannę młodą uiszczaną w krowach 
i pieniądzach. Zgodnie z aplikacją 
dwudziestopięcioletnia kobieta po
siadająca pracę, dzieci, dyplom 
wyższej uczelni i uznawana za pięk
ność powinna być wyceniona na 500 
dolarów i żadnych krów. Aplikacja 

została (całkiem słusznie) uznana 
za seksistowską i dyskryminującą 
kobiety, została więc zaktualizowa
na tak, że uwzględnia również cenę 
pana młodego. Sprytne posunięcie.

Najdłużej działający bank 
świata nie jest prawdziwą 
„górą pobożności”.

Bank Monte di Pieta został za
łożony w  1472 roku w  ówczesnej 
Republice Sieny. W roku 1624, kie
dy republika została przyłączo
na do  Toskanii, bank zyskał swą 
obecną nazwę – Banca Monte dei 
Paschi di Siena. Przepiękna sie
dziba banku w Sienie wygląda jak 
idealna scenografia do  wysoko
budżetowego hollywoodzkiego fil
mu. Ten wspaniały budynek był 
jednak świadkiem wielu dramatów 
i skandali. W roku 2013 okazało się, 
że błędy w zarządzaniu, oszustwa, 
lekkomyślne inwestycje i dezinfor
macja doprowadziły bank do ruiny. 
Teraz, kiedy to piszę, przyszłość 
Monte dei Paschi di Siena wciąż 
jest niepewna.

Kogo chronią tajne służby 
Stanów Zjednoczonych 
– prezydenta czy pieniądze?

Zgodnie z  secretservice.gov 
amerykańskie tajne służby, orga
nizacja, którą kojarzymy najczęś
ciej z  ochroną osoby prezydenta 
USA, „powstała w lipcu 1865 w Wa
szyngtonie w celu przeciwdziałania 
fałszerstwom pieniędzy”. W  tam
tych czasach szacowano, że przy
najmniej jedna trzecia będących 
w obiegu środków płatniczych jest 
fałszywa. Tajne służby nie zajmo
wały się bezpieczeństwem pre
zydenta aż do roku 1902. Szkoda. 
Prezydent Abraham Lincoln zgi
nął z rąk zamachowca Johna Wil
kesa Bootha w roku 1865 – jak na 

ironię tego samego dnia, kiedy pod
pisał ustawę powołującą do istnie
nia Secret Service. Przez ostatnie 
115 lat te służby kontynuowały ści
ganie fałszerzy, dbając równocze
śnie o bezpieczeństwo krajowych 
i zagranicznych dyplomatów. Od ro
ku 2003 do 2008 aresztowały 29 ty
sięcy osób za fałszerstwa, cyber
przestępstwa oraz nadużycia finan
sowe. Zabezpieczyły także prawie 
300 milionów dolarów w  fałszy
wych banknotach i zapobiegły stra
tom w wysokości 12 miliardów do
larów. Wydaje się, że dbałość o bez
pieczeństwo prezydentów to tylko 
margines ich działalności.

Banknot o nominale 10 000 
dolarów wciąż jest legalnym 
środkiem płatniczym 
w Stanach Zjednoczonych, 
choć bardzo trudno go 
spotkać. 

W  latach 1928 i  1934 Departa
ment Skarbu USA wyemitował 
około pięćdziesięciu tysięcy takich 
banknotów. Liczba tych, które nie 
uległy zużyciu lub zniszczeniu, wy
nosi dziś niespełna 330 sztuk. Na 
banknocie widnieje portret Sal

mona P. Chase’a, sekretarza skar
bu w rządzie Abrahama Lincolna 
i  człowieka, który podczas wojny 
secesyjnej wprowadził do  obiegu 
papierowe pieniądze. (Kilka za
bawnych faktów na temat Chase’a: 
Był gubernatorem stanu Ohio, se
natorem, sekretarzem skarbu oraz 
prezesem Sądu Najwyższego. Był 
trzykrotnie żonaty i wszystkie jego 
żony zmarły młodo. Hmm...). Z 330 
banknotów, które pozostały w obie
gu, 100 ozdabiało ścianę w kasynie 
Horseshoe w Las Vegas aż do roku 
2000, kiedy to zakupił je prywatny 
kolekcjoner. Właściciel kasyna za
pytany, dlaczego wystawka znikła 
ze ściany, odpowiedział: „W dzisiej
szych czasach milion dolarów nie 
robi już na ludziach takiego wra
żenia. Kiedy zaczynaliśmy, to było 
tak, jakby się patrzyło na miliard”.

Banknot dziesięciotysięczny 
to nic w porównaniu 
z kanadyjską monetą 
o wartości miliona dolarów. 

W 2007 roku Królewska Menni
ca Kanady wypuściła pewną ilość 
takich monet z 99,999procentowe
go złota. Każda z nich waży sto kilo

gramów i jest warta milion dolarów. 
Były to pierwsze monety na świe
cie przedstawiające taką wartość. 
Na awersie widnieje profil królo
wej Elżbiety, na rewersie –  ręcz
nie polerowany liść klonu. Począt
kowo wykonano jedynie pięć takich 
monet i błyskawicznie rozeszły się 
między kolekcjonerami i  jubile
rami. Musieli za nie zapłacić po 
2,3 miliona dolarów. Na cenę z pew
nością wpłynęło to, że były to unika
ty. Jeden z pierwszych nabywców, 
złotnik z Vancouver, zapytany przez 
kanadyjskich dziennikarzy, zdra
dził, że od razu odsprzedał mone
tę z dużym zyskiem jednemu z in
westorów. Co można zrobić ze stu
kilogramową monetą? Powiesić na 
ścianie? Zrobić z niej stolik do ka
wy? Zbudować bank, który ją prze
chowa, czy może skonstruować gi
gantyczną kasę sklepową z wielką 
szufladą na bilon?

W Zimbabwe były kiedyś 
banknoty o nominale 
100 bilionów dolarów. 

W 2009 roku wprowadzono tam 
banknoty warte sto trylionów lo
kalnych dolarów. Zanim jednak wy
obrazisz sobie eleganckiego, boga
tego Afrykańczyka, który za jeden 
z tych banknotów może sobie kupić 
cały kontynent, musisz zdać sobie 
sprawę z tego, że pieniądz taki wart 
był w przeliczeniu około trzydzie
stu dolarów amerykańskich. Emi
sja takich nominałów była rezulta
tem hiperinflacji będącej skutkiem 
katastrofy gospodarczej, która za
częła się w latach 90. i trwała, do
póki kraj nie zrezygnował z własnej 
waluty na rzecz dolara amerykań
skiego w roku 2015. W czerwcu 2015 
dolar Zimbabwe był już tak słaby, 
że dolar amerykański wymieniano 
w  stosunku jeden do  trzydziestu 
pięciu kwadrylionów. To znaczy, że 
Zimbabwe pełne było krów wartych 
kwadryliony dolarów.

Matthew Santoro

Aż łeb urywa! 362 Zaskakujące 
fakty o współczes nym świecie. 
Grupa wydawnicza k.E. Liber, 
Warszawa 2017. 

Magazyn  Grunt to forsa

Takich  banknotów w obrocie pozostało niespełna 330 sztuk.  Fot. Wikimedia Commons

Monte dei Paschi di Siena to najdłużej działający bank świata Fot. Wikimedia Commons
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Magazyn  Rozmaitości

Wytęż wzrok...

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

Łamigłówka  
Przycinanie trójkątów

Na poniższym rysunku poka
zano osiem trójkątów równo
bocznych utworzonych z 16 za
pałek:

Nie pozostawiając wolnych 
końców ani luźnych zapałek, 
usuń cztery zapałki tak, aby po
zostałe tworzyły cztery trójkąty 
równoboczne.

Rozwiązanie łamigłówki 
z nr. 7/20 

Kartką leżącą bezpośrednio 
pod kartką z numerem 1 mo
że być jedynie kartka w lewym 
górnym rogu, bo na niej właś
nie leży tylko kartka 1. Dalej nu
merujemy kartki kolejno, w kie
runku przeciwnym do  ruchu 
wskazówek zegara.

***
Bóg pomaga tym, co sobie sami pomagają.
Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.

***
Bóg trójcę lubi.
Aller guten Dinge sind drei.

***
Z pustego i Salomon nie naleje.
Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren.

***
Rzadka rzecz między braćmi zgoda.
Bruderzwist – gar heftig ist.

***
Gdzie brzuch tłusty, tam łeb pusty.
Ein voller Bauch, studiert nicht gern.

***
Na błędach człowiek uczy się rozumu.
Aus den Fehlern lernt man.
***
Choroba przybywa na koniu, odchodzi piechotą.
Die Krankheit kommt zu Pferde und geht zu Fusseweg.

***
Własnego cienia się bać.
Vor seinem eigenen Schatten fliehen.

***
Cnota sama sobie nagrodą.
Die Tugend ist sich selbst ihr Preis.

***
Czas najlepszy doktor.
Die Zeit ist der beste Arzt.

***
Człowiek do śmierci się uczy i głupim umiera.
Man lernt, solange man lebt.

***
Kto chce wszystkim dogodzić, musi sobie zaszkodzić.
Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.

***
Doświadczenie mądrym człowieka czyni.
Ubung macht den Meister.

***
Stare drzewo niedobrze przesadzać.
Alte Bäume soll man nicht verpflanzen.

***
Z dzieła poznaje się mistrza.
Am Werke erkennt man den Meister.

***
Im dalej, tym gorzej.
Es kommt selten etwas Besseres nach.

***
Od złego dłużnika dobre i plewy.
Für böse Schuld nim Bohnenstroh.

***
Im wcześniej dojrzałe, tym wcześniej zbutwiałe.
Was bald reif wird, wird bald faul. Fruh reif, fruh faul.

***
Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot.
Kleine Kinder – kleine Sorgen, grosse Kinder – gros-
se Sorgen.

***
Kto drogi skraca, ten do domu nie wraca. Kto drogi pro
stuje, ten w domu nie nocuje.
Besser ist die alte Strasse als der neue Pfad.

***
Dziel i rządź!
Teile und herrsche!

***
Dzwon, choć wszystkich woła, sam nie wejdzie  
do kościoła.
Die Glocke ruft zur Kirche, geht aber selbst nicht hi-
nein.

***
Nie kijem go, to pałką.
Das ist gehupft wie gesprungen.

***
Gorzkie lekarstwo – zdrowe.
Was bitter ist dem Mund.

***
Zdechłemu lwu i zając brodę skubie.
Liegt der Löwe tot, ist er der Hasen Spott.
Ist der Löwe tot, so rauft ihn auch der Hase beim Bart.

***
Lepiej milczeć, niż głupio gadać.
Besser schweigen als das Maul verbrannt.

***
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

***
Nie ma miłości bez zazdrości.
Wo keine Eifersucht, ist keine Liebe.

***
Robić dobrą minę do złej gry.
Gute Miene zum bösen Spiel machen.

***
Tą samą monetą odpłacać.
Jemand mit gleicher Munze zahlen.

***
Inaczej mówi, inaczej czyni.
Reden und tun sind zweierlei.

***
Kto wiele mówi, mało czyni.
Wer viel redet, tut am wenigsten.

***
Bez pracy nie ma kołaczy.
Ohne Fleiss kein Preis.           

Przysłowia mądrością narodów
Część IX

(Cdn.)
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Echo zadanego pytania to też rodzaj odpowiedzi.

Mieć nadzieję, to znaczy nie wiedzieć. Najcichsza jest śmierć nieśmiertelnych.

Wiele rzeczy nie mieści się w głowie. Np. piłka do koszykówki.

Bywa, że jedyną metodą zapewniającą przyjście w porę jest: spóźnić się.

Wielke spadki po bogaczach pokazują, że trudniej wydać ostatni milion 
niż zarobić pierwszy.

Prawdziwa sztuka? Znaleźć publiczność!

Dla narodów bez historii, przyszłość jest ich przeszłością.

Blask prawdy jest wyraźniejszy w cieniu śmierci.

By³ aktywist¹ Zwi¹zku Socjalistycznej
M³odzie¿y Polskiej i wzorowym pracow-
nikiem. Pod tak¹ mask¹ ukrywa³ swoj¹
drug¹ osobowoœæ bezwzglêdnego mor-
dercy, lubie¿nika i seksualnego mania-
ka. Postaæ Joachima Knycha³y, jednego
z najkrwawszych zabójców w historii
polskiej kryminalistyki wci¹¿ budzi kon-
trowersje. Jego wspomnienia napisane
w celi œmierci zosta³y upublicznione je-
dynie fragmentarycznie. Do ca³oœci ob-
szernego materia³u dotar³ reporter S¯.

Joachim Knychala po raz pierwszy
zamordowa³ w listopadzie 1975 r. w Pie-
karach Œl¹skich. Od ciosu siekier¹ zgi-
nê³a wówczas El¿bieta Miku³a. Krymi-
nalni deptali Knychale po piêtach prze
kolejnych siedem lat. 8 maja 1982 r. pod-
czas spaceru na odludziu, zamordowa³
w³asn¹ szwagierkê, 17-letni¹ Bogus³awê
Ludygê. To by³a jego ostatnia ofiara. 

– Fascynowa³a mnie postaæ Zdzis³a-
wa Marchwickiego. Zdoby³em nawet
wejœciówkê na kilka rozpraw – przyzna³
w trakcie jednego z przes³uchañ.

Interesuj¹cy bêdzie z pewnoœci¹ fakt,
¿e jeden z g³ównych œwiadków w proce-
sie braci Marchwickich, Miros³awa Sar-
nowska, pad³a potem jego ofiar¹.

– To ona, 2 marca 1974 r. wskaza³a
Zdzis³awa Marchwickiego podczas wizji
lokalnej. Gdy wampir z Zag³êbia oczeki-
wa³ w celi œmierci na wykonanie wyro-
ku, Sarnowska, 6 maja 1976 r. w Chorzo-
wie na ul. Nowej zosta³a zamordowana
w identyczny sposób jak ofiary Wampira
z Zag³êbia. By³a blisk¹ kole¿ank¹ Jadwi-
gi Kuci, ostatniej ofiary Zdzis³awa Mar-
chwickiego. Dnia, kiedy zginê³a Kucia,
wraca³a w jej towarzystwie póŸnym wie-
czorem. Na drodze w Siemianowicach
Œl¹skich mia³ iœæ za nimi tajemniczy
mê¿czyzna. I w nim Sarnowska rozpo-
zna³a w³aœnie Marchwickiego. Pytanie
brzmi: czy zamordowanie Sarnowskiej
by³o przypadkiem? Najprawdopodobniej
Knycha³a, zafascynowany postaci¹
wampira z Zag³êbia i naœladuj¹cy go,
nie mia³ pojêcia, ¿e morduje g³ównego
œwiadka w tamtym, s³ynnym procesie.
Paradoksalnie, gdyby nie te chore fascy-
nacje wampirem z Sosnowca, Knycha³a
byæ mo¿e nigdy nie posun¹³by siê do
morderstw, a piêæ jego ofiar ocali³oby
¿ycie – opowiada Henryk Kulawik, eme-
rytowany œledczy, zwi¹zany z procesami
obydwu „wampirów”.

Wychowywany w patologicznym œro-
dowisku Knycha³a niemal¿e od dziecka
przejmowa³ negatywne wzorce, a obser-
wuj¹c prostytucjê wœród rówieœnic, na-
bywa³ awersji do kobiet. Jego ulubio-
nym narzêdziem by³a, jak okreœla³,
„ukochana siekierka“, któr¹ pope³ni³
pierwsze morderstwo na m³odej kobie-
cie, uderzaj¹c j¹ w ty³ g³owy i mia¿d¿¹c
czaszkê. "Wali³em, a¿ us³ysza³em trzask
³amanej czaszki" – napisa³ w pamiêtni-
ku.

Innym razem, gdy przebywa³ na za-
proszenie pewnej dozorczyni w jej
mieszkaniu, by³ o krok od zamordowa-

nia jej oraz dwóch przebywaj¹cych w sy-
pialni córek. Wspomina³ póŸniej: „szko-
da, ¿e nie mia³em przy sobie siekiery.
Uda³oby siê zabiæ a¿ trzy osoby jednego
wieczoru“.

– Knycha³a twierdzi³, ¿e dopiero gdy
gwa³ci³ martwe i zmasakrowane cia³a,
czu³ siê spe³niony seksualnie i tylko wte-
dy osi¹ga³ satysfakcjê. Uwa¿a³ kobiety
za prowokatorki, przyczynê zagubienia
ka¿dego mê¿czyzny – mówi Tomasz Ku-
charski, policyjny psycholog.

Pierwszy swój wyrok trzech lat po-
zbawienia wolnoœci w zawieszeniu Jo-
achim Knycha³a us³ysza³ ju¿ w wieku
18 lat. Zosta³ skazany za próbê gwa³tu
na m³odej dziewczynie. Uwa¿a³, ¿e wy-
rok by³ nies³uszny, a w sam gwa³t zosta³
wrobiony przez dziewczynê. 

„Dopiero, gdy widzia³em ich nagie
martwe cia³a, czu³em siê spe³niony. Bo
kobiety, to tylko ich fizycznoœæ, poza któ-
r¹ nie istniej¹” – pisa³ w swych pamiêt-
nikach.

Najbardziej bestialskim wyczynem
Knycha³y by³a napaœæ na dwie dziew-
czynki w Piekartach Œl¹skich. Zada³ im
kilkanaœcie uderzeñ siekierk¹. Naza-
jutrz przypadkowy œwiadek odnalaz³ w
krzakach ich obna¿one cia³a. Kasia jesz-
cze ¿y³a, mimo ¿e otrzyma³a 27 uderzeñ
w g³owê. Lekarzom uda³o siê utrzymaæ
dziecko przy ¿yciu 

– Co ciekawe, o ile Knycha³a swoj¹
postaw¹ okazywa³ wstrêt i obrzydzenie
w stosunku do kobiet, bo – jak powiada³
– dra¿ni³o go zarówno ich zachowanie,
fizycznoœæ jak i mentalnoœæ, to mimo
wszystko z szacunkiem odnosi³ siê do
¿ony. Wstydzi³ siê przed ni¹ motywu
seksualnego zbrodni. Podczas jednej
z rozmów, gdy opowiada³ jej o morder-
stwach, zatajaj¹c fakt gwa³tów, ¿ona
spokojnie powiedzia³a mu: Wiesz, tych
dziewczynek to ja bym ci nie darowa³a,
za to powinieneœ wisieæ – opowiada Ku-
charski.

Œledczy wspominaj¹ Knycha³ê jako
twardziela. Szed³ w zaparte, d³ugo nie
przyznawa³ siê do winy.

– Jego przes³uchania trwa³y godzina-
mi. Na którymœ z kolejnych siedzê na-
przeciw niego i zaczynam rysowaæ na
karteczce pêtlê szubienicy. Mówiê: Jo-
achim, mo¿esz wszystkich oszukiwaæ,
ale tego urz¹dzenia nie oszukasz. I wte-
dy pêk³. Przyzna³ siê do zabójstwa szwa-
gierki i napadu na dziewczynki. By³em
psychicznie wycieñczony, on chyba te¿.
Zaproponowa³em przerwê do nastêpne-
go dnia, co przyj¹³ z wielk¹ ulg¹. Wsta³,
poda³ mi rêkê i mocno œciskaj¹c powie-
dzia³: „Poruczniku, dziêkujê”. 

– Pierwsz¹ rzecz, jak¹ zrobi³em, by³o
nape³nienie szklanki wódk¹ i wypicie jej
duszkiem – wspomina Roman Hula,
emerytowany œledczy, potem szef pol-
skich policjantów.

Ju¿ po wyroku œmierci Knycha³a wy-
raŸnie cieszy³ siê z faktu, ¿e zostanie
uznany za jednego z najs³ynniejszych
polskich „wampirów” i przejdzie do hi-
storii kryminalistyki. TK

„Ukochana siekiera“
wampira z Piekar
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Sport

W peletonie
Ju¿ kilka miesiêcy temu przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej CCC Dariusz Mi³ek zapowiedzia³, ¿e
w zwi¹zku z pandemi¹ po tym sezonie firma
wycofa siê ze sponsorowania swojej dru¿yny ko-
larskiej. W ubieg³ym roku firma CCC by³a
pierwsz¹ w historii polsk¹ ekip¹ uczestnicz¹c¹
w Tour de France. 

Pandemia niemal na pó³ roku zatrzyma³a ko-
larsk¹ rywalizacjê. Zostanie ona wznowiona
1 sierpnia na trasie w³oskiego klasyka Strade
Bianche, a Tour de Pologne bêdzie pierwszym
powa¿nym wyœcigiem wieloetapowym w waka-
cyjnym terminarzu i wielu czo³owych zawodni-
ków potraktuje go jako kluczowy punkt przygo-
towañ do zaplanowanych na kolejne tygodnie
Tour de France, Giro d’Italia i Vuelta Espana.
Start w Polsce zapowiedzieli ju¿ m. in. Rafa³
Majka oraz ubieg³oroczny zwyciêzca Giro Ri-
chard Carapaz. Tegoroczny Tour de Pologne
sk³ada³ siê bêdzie z piêciu etapów. Kolarze wy-
startuj¹ w œrodê 5 sierpnia ze Stadionu Œl¹skie-
go w Chorzowie, a meta bêdzie w Krakowie. 

Pech Lewego
W 2020 roku po raz pierwszy w historii plebiscy-
tu nie zostanie wrêczona Z³ota Pi³ka.

– Brakuje dostatecznie uczciwych warunków
dla wszystkich pi³karzy. Sezon rozpocz¹³ siê
na pewnych zasadach, a koñczy³ na innych.
W styczniu i lutym by³y pe³ne trybuny, a od
czerwca puste. Teraz mamy zasadê piêciu
zmian, a nie trzech. Nast¹pi³y te¿ inne zmiany
systemu rozgrywek, w szczególnoœci w Lidze
Mistrzów, gdzie pocz¹tkowo rozgrywano mecze
u siebie i na wyjeŸdzie – wyjaœni³ Pascal Ferre,
redaktor naczelny „France Football”.

Taka decyzja wywo³a³a spore oburzenie
zw³aszcza w Polsce i wœród kibiców Bayernu.
W tym roku, przy s³abszej dyspozycji innych pi³-
karskich gwiazd, g³ównym faworytem do nagro-
dy by³ Robert Lewandowski. Czy w kolejnym
sezonie zanotuje równie dobre wyniki? Czy naj-
lepsza od lat szansa na Z³ot¹ Pi³kê przepad³a?

W tym sezonie Robert Lewandowski zrobi³
wszystko, by zdobyæ z Bayernem Monachium
podwójn¹ koronê i zostaæ królem strzelców
wszystkich rozgrywek, w których bra³ udzia³.
W sierpniu mia³ z dru¿yn¹ siêgn¹æ po potrójn¹
koronê, czyli wygraæ Lidze Mistrzów. Jego dys-
pozycja przys³oni³a nazwiska Messiego i Ronal-
do, choæ przyznaæ trzeba, ¿e kilku czo³owych
pi³karzy, jak Neymar czy Mbappe nie mogli siê
w pe³ni wykazaæ. Wszystko jednak pokrzy¿owa-
³a epidemia. Bo mo¿na zapytaæ: gdyby Lewan-
dowski – jak Neymar i Mbappe – przez kilka
miesiêcy siedzia³ w domu i nie gra³, a oni w tym
czasie graliby na pe³nych obrotach, to przyzna-
nie Z³otej Pi³ki by³oby sprawiedliwe?

Ale... Lewandowski ma jednak szansê na in-
ne wyró¿nienie – trafi³ do grona 10 pi³karzy no-
minowanych do nagrody Golden Foot.

Sport bez ministerstwa?
Nie wykluczone, ze wraz z rekonstrukcj¹ rz¹du
zmniejszona zostanie liczba ministerstw, a jed-
nym z zagro¿onych jest Ministerstwo Sportu.
Obecnie na jego czele stoi Danuta Dmowska-
Andrzejuk, która jak na razie nie skomentowa³a
tych spekulacji medialnych. Gdyby jednak oka-
za³o siê to prawd¹, polski sport na pewno moc-
no by ucierpia³. Zamiast funkcji ministra, naj-
wa¿niejsza dla niego osoba pe³ni³aby rolê pod-
sekretarza stanu, co oznacza, ¿e sport straci³by
zarówno, je¿eli chodzi o znaczenie, jak i rzecz
jasna finansowo. Ministerstwo Sportu w Polsce
zosta³o utworzone w 2005 roku. Wczeœniej role
ministerstwa sprawowa³a Polska Konfederacja
Sportu. (kor)

Z ró¿nych dziedzin

Legia Warszawa do³¹czy³a do Górni-
ka Zabrze i Ruchu Chorzów – teraz
wszystkie te kluby maj¹ w dorobku 14
tytu³ów mistrza Polski. Jednak Legia
prowadzi w tym rankingu wszech-
czasów, bo w sumie zdoby³a 39 meda-
li, podczas gdy Ruch Chorzów mo¿e
pochwaliæ siê 29 kr¹¿kami, a Górnik
Zabrze – 25. I co wa¿ne – w oœmiu
ostatnich sezonach Legia zdobywa³a
albo z³oto, albo srebro.

Legia siêgnê³a po mistrzostwo na
2 kolejki przed zakoñczeniem 68. se-
zonu, kiedy pokona³a na w³asnym bo-
isku 2:0 Cracoviê. Teraz tytu³ œwiêto-
wa³a z kibicami nietypowo, bo nie jak
w poprzednich latach na Starówce,
ale nad Wis³¹ – na barce, któr¹ p³y-
wa³a przez blisko godzinê po rzece.

Œwiêtowano tak¿e po ostatnim me-
czu po meczu z Pogoni¹, choæ radoœæ
popsu³a pora¿ka 1:2. Zaraz po nim
pi³karze Legii poszli do szatni, ale po
kwadransie wrócili na boisko, gdzie
czeka³a na nich przygotowana scena,
na której odebrali puchar i medale za
mistrzostwo Polski. Medale otrzyma-
³y tak¿e dwie kolejne najlepsze dru-
¿yny w PKO Bank Polski Ekstrakla-
sie 2019/2020 – Lech Poznañ i Piast
Gliwice. Dodajmy, i¿ Legia, Lech i
Piast zagraj¹ w europejskich pucha-

rach, czwart¹ dru¿yn¹ bêdzie zdo-
bywca Pucharu Polski – Cracovia lub
Lechia Gdañsk.

By³ to najd³u¿szy sezon w historii
Ekstraklasy, trwa³ 366 dni – od 19 lip-
ca 2019 do 19 lipca 2020 roku. W tym
czasie odby³o siê 296 spotkañ, w któ-
rych pad³o 767 goli (œrednio – 2,59 pkt
na mecz). £¹cznie na listê strzelców
wpisa³o siê zaœ 223 zawodników. 

Legia zdoby³a 69 punktów (œrednio
– 1,86 pkt na mecz). Pi³karze z war-
szawy wygrali najwiêcej spotkañ (21)
zarówno w roli gospodarza (13), jak
i goœcia (8). Zdobyli najwiêcej bra-
mek – 70, tyle samo zreszt¹ co Lech
Poznañ.

To najlepsi. A najs³absi? Z Ekstra-
klasy spadaj¹ Arka Gdynia, Korona
Kielce i £KS £ódŸ. Tylko pierwszy
zespó³ z tego tercetu zdo³a³ przekro-
czyæ œredni¹ 1 punktu na spotkanie.
W ich miejsce w przysz³ej edycji za-
graj¹ dwie najlepsze dru¿yny I ligi –
Podbeskidzie Bielsko-Bia³a i Stal
Mielec, a trzeci¹ bêdzie ekipa wy³o-
niona w bara¿ach miêdzy zespo³ami
z miejsc 3-6 tabeli I ligi.

Królem strzelców sezonu
2019/2020 zosta³ Duñczyk Christian
Gytkjaer (Lech) – 24 gole. Reprezen-
tant Danii wygra³ równie¿ klasyfika-

cjê kanadyjsk¹ – 26 punktów. Zanto-
wa³ tak¿e najwiêcej meczów ze zdo-
bycz¹ bramkow¹ (17, czyli 50 proc.
rozegranych w tym sezonie).

Na zakoñczenie rozgrywek wrê-
czono tak¿e nagrody indywidualne.
Bramkarzem sezonu – po raz drugi –
zosta³ Dusan Kuciak (Lechia
Gdañsk), tytu³ Obroñcy Sezonu ode-
bra³ kapitan Legii Artur Jêdrzejczyk,
za najlepszego pomocnika uznano
Domagoja Antolica (Legia Warsza-
wa). Trenerem Sezonu zosta³ Alek-
sandar Vukovic z Legii. Tytu³ M³o-
dzie¿owca Sezonu tak¿e przypad³ le-
gioniœcie – 19-letniemu Micha³owi
Karbownikowi. 

Pandemia koronawirusa opóŸni³a
trwaj¹cy sezon i sprawi³a, ¿e kalen-
darz kolejnego bêdzie zagêszczony
do granic mo¿liwoœci. Nowy sezon
PKO BP Ekstraklasy rozpocznie siê
23 sierpnia i potrwa do 15 maja 2021.
Termin koñcowy determinuj¹ przy-
sz³oroczne mistrzostwa Europy.

Taki kszta³t sezonu to powa¿na
przeszkoda dla rozegrania 37 kolejek
Ekstraklasy, bo UEFA nie zgadza siê
na organizowanie spotkañ ligowych
w dni rozgrywania Ligi Mistrzów i Li-
gi Europy. Zmniejszenie liczby kole-
jek mog³oby oznaczaæ mniejsze wy-
p³aty od telewizji transmituj¹cych
rozgrywki. Obecny kontrakt gwaran-
tuje ligowcom ok. 225 mln z³ rocznie.
Negocjacje Ekstraklasy S.A. z Ca-
nal+ i Telewizj¹ Polsk¹ w tej sprawie
trwaj¹. (kor)

Zakoñczy³ siê sezon pi³karski

Legia mistrzem

PGE Ekstraliga wprowadzi³a proce-
durê kryzysow¹. 10 lipca (5. kolejka)
jedna z osób z obs³ugi przebywaj¹-
cych w parku maszyn podczas meczu
ROW Rybnik – Unia Leszno posiada-
³a pozytywny wynik testu COVID-19.
Nie by³ to ¿aden z zawodników, me-
chaników ani cz³onków sztabów
szkoleniowych. Jednak 14 lipca 60
osób, które mia³y dostêp do strefy

parku maszyn podczas meczu PGE
Ekstraligi ROW Rybnik – Unia Lesz-
no, skierowano do izolacji domowej.
Przeszli oni kolejne badania na koro-
nawirusa, które potwierdzi³y kolejne
zaka¿enie.

Tym razem chodzi o mechanika
jednego z zawodników ROW Rybnik.
Osoba ta znajduje siê pod kontrol¹
Sanepidu, a rozgrywki PGE Ekstrali-
gi bêd¹ kontynuowane, poniewa¿ me-
chanik nie mia³ z nikim kontaktu od
czasu wprowadzenia przez ligê spe-
cjalnej procedury kryzysowej – izola-
cji i testów. 

Wprowadzona procedura przewi-
duje obowi¹zkowe testy genetyczne,
przeprowadzane co dwa tygodnie.
Dotycz¹ wszystkich osób, które
wchodz¹ do parku maszyn na mecz
PGE Ekstraligi, a wiêc nie tylko za-
wodników, mechaników i sztabów
szkoleniowych, lecz równie¿ wszyst-
kich osób funkcyjnych, a w tym oczy-
wiœcie sêdziów i komisarzy torów.
Koszty testów w przypadku zawodni-
ków, mechaników i obs³ugi meczowej
bêd¹ pokrywa³y kluby. Z kolei w przy-
padku sêdziów i komisarzy torów –
Ekstraliga ¯u¿lowa. Testom podda-
wani s¹ co dwa tygodnie równie¿
dziennikarze telewizyjni pracuj¹cy w
parku maszyn podczas meczów PGE
Ekstraligi. Ponadto testy genetyczne
bêd¹ musieli przechodziæ wszyscy
zawodnicy i mechanicy, którzy bêd¹
decydowali siê wyje¿d¿aæ z Polski za-

równo w celach prywatnych, jak rów-
nie¿ zwi¹zanych z wystêpami i prac¹
w innych zawodach ¿u¿lowych poza
granicami Polski. Takie testy bêd¹
obowi¹zkowe raz w tygodniu. Brak
wykonania testu po powrocie do Pol-
ski bêdzie skutkowa³ automatycznym
niedopuszczeniem zawodnika lub
mechanika do udzia³u w zawodach w
PGE Ekstralidze. Koszty testów bê-
d¹ w tym przypadku po stronie za-
wodników i mechaników.

Tymczasem rz¹d polski dalej chce
³agodziæ obostrzenia, zwi¹zane z ry-
walizacj¹ sportow¹. Przeciwnych te-
mu jest wielu lekarzy i specjalistów.

– W sytuacji, kiedy mamy w Polsce
w³aœciwie poziom¹ transmisjê zacho-
rowañ, z liczb¹ przypadków wahaj¹-
cych siê od 150 do 300, 400 dziennie,
czego nie ma w ¿adnym innym kraju
w Europie, to nie jest to sytuacja, w
której moglibyœmy myœleæ o zniesie-
niu obostrzeñ – oceni³a wirusolog
prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z
Instytutu Nauk Biologicznych Kate-
dry Wirusologii i Immunologii UMCS
w Lublinie. – By³abym raczej za tym,
¿eby przywróciæ obowi¹zek noszenia
maseczek i to nie tylko w miejscach
zamkniêtych, jak galerie handlowe,
ale równie¿ na ulicach. To jest oczy-
wiœcie moje prywatne zdanie. Proszê
spojrzeæ na to co siê dzieje w innych
krajach europejskich, czy azjatyc-
kich. Tam obostrzenia zostaj¹ przy-
wrócone, a w Polsce odwrotnie. (kor)

Wirus parali¿uje ¿u¿el

zdj. kallema
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Trylogia Stanisława Grzesiuka 

33,90 euro (twarda oprawa)

Kultowa trylogia po raz pierwszy
bez skreœleñ i cenzury!

Kariera literacka Stanis³awa Grzesiu-
ka to najwiêksza kariera PRL-u. Jego
ksi¹¿ki znika³y w kilka tygodni z ksiêgar-
skich pó³ek, a czytelnicy pisali listy do
wydawnictwa z proœb¹ o interwencjê.
I choæ on sam nie chcia³ nazywaæ siê pi-
sarzem, jego kultow¹ trylogiê przeczyta³o
kilka milionów Polaków. Z okazji 100-lecia
urodzin porównano pierwsze wydania
z rêkopisem i przywrócono wszystkie
fragmenty usuniête przez cenzurê.

„Boso, ale w ostrogach“ – Przedwo-
jenna Warszawa okiem m³odego war-
szawskiego cwaniaka. Wydanie ksi¹¿ki
zosta³o wstrzymane na kilka miesiêcy
przez cenzurê. Stanis³aw Grzesiuk z w³a-
œciwym sobie humorem i swad¹ portretu-
je przedmieœcia stolicy z ich obyczajami,
tradycj¹ i swoistym kodeksem honoro-
wym, siêgaj¹c przy tym po s³ownictwo
i specyficzn¹ gwarê warszawskiej ulicy.

„Piêæ lat kacetu“ – Wspomnienia
z obozów koncentracyjnych Dachau,
Mauthausen i Gusen. Stanis³aw Grzesiuk
z w³aœciwym sobie humorem, szczeroœci¹
i bezpoœrednioœci¹ portretuje nazistow-
sk¹ machinê pracy i œmierci. I próbuje
opowiedzieæ o cenie cz³owieczeñstwa w
miejscu, które z niego odziera³o.

„Na marginesie ¿ycia“ – Pisana pod
koniec ¿ycia autora, œwiadomego jak nie-
wiele czasu mu zosta³o. Opowieœæ, bez
której nie sposób zrozumieæ barda war-
szawskiej ulicy. Przewrotny los chcia³ ze-
pchn¹æ go na margines ¿ycia, ale on do
koñca pozosta³ jego królem.

Stanisław Grzesiuk (1918-1963) – pisarz,
pieśniarz zwany bardem Czerniakowa. Uro-
dził się w Małkowie koło Chełma. Od drugie-
go roku życia mieszkał w Warszawie, gdzie
spędził dzieciństwo i młodość. W czasie
okupacji został aresztowany i wysłany na ro-
boty przymusowe do Niemiec, następnie do
obozów koncentracyjnych. W lipcu 1945 ro-
ku wrócił do kraju. Leczył się na gruźlicę
płuc, która była konsekwencją pobytu w
obozie. Autor autobiograficznej trylogii „Bo-
so, ale w ostrogach“, „Pięć lat kacetu“, „Na
marginesie życia“. Pochowany został na
cmentarzu wojskowym na Powązkach. Obok
Stefana Wiecheckiego zaliczany jest do gro-
na najbardziej zasłużonych twórców kultury
warszawskiej ulicy.

Polecamy

Jacek Kurski, by³y prezes, obecnie do-
radca zarz¹du Telwizji Polskiej SA wzi¹³
œlub koœcielny w sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w krakowskich £agiewni-
kach. Nie by³oby w tym nic nadzwyczaj-
nego, gdyby nie fakt, ¿e oboje pañstwo
m³odzi, wyznawcy wiary rzymskokato-
lickiej, byli ju¿ w zwi¹zkach ma³¿eñ-
skich.

Wybrank¹ Kurskiego jest Joanna Kli-
mek, dyrektorka programowa TVP. Po-
znali siê piêæ lat temu i zawarli zwi¹zek
cywilny. Pierwsz¹ ¿on¹ by³ego prezesa
TVP by³a Monika Kurska. Zwi¹zek
trwa³ 24 lata. Doczekali siê trójki dzieci. 

Nowa ¿ona, Joanna Klimek te¿ ju¿
ma za sob¹ jedno ma³¿eñstwo. Oboje
otrzymali tzw. rozwody koœcielne. Kur-
ski nie zdradzi³ powodu uniewa¿nienia
pierwszego ma³¿eñstwa. W prawie ko-
œcielnym mog¹ byæ nimi: wady umowy
ma³¿eñskiej, wady obrzêdu, wiek (14 lat
dla kobiety, 16 lat dla mê¿czyzny), po-
krewieñstwo (nie wolno zawrzeæ ma³-
¿eñstwa do 4 stopnia w linii bocznej),
powinowactwo, ró¿na wiara, impoten-
cja, wieczysty publiczny œlub czystoœci,
podstêp, powód natury psychicznej. Im-
potencja raczej w grê nie wchodzi, ani
tez ró¿na wiara. Mo¿e zatem chodzi
o sprawy natury psychicznej? 

– Nie spotka³em ani w swojej diecezji,
ani w innych, choæ interesujê siê tymi
sprawami, ¿eby po 24 latach ma³¿eñ-
stwa, kiedy jest troje dzieci na œwiecie,

nagle ktoœ dosta³ uniewa¿nienie ko-
œcielnego œlubu. To nie s¹ nastolatko-
wie, którzy nie wiedzieli, co robi¹. Nie
zdawali sobie sprawy przez 24 lata, ¿e
ma³¿eñstwo jest niewa¿ne? – stwierdza
ksi¹dz Isakowicz-Zaleski w rozmowie
z portalem wRealu24.pl. – Koœció³ strze-
li³ sobie w kolano, kuria powinna to wy-
jaœniæ – twierdzi.

– Postêpuj¹ca akceptacja rozwodów
i nowych zwi¹zków, nadu¿ywanie
stwierdzenia niewa¿noœci zawartego
ma³¿eñstwa jest czêœci¹ tego samego
procesu os³abiania ma³¿eñstwa i rodzi-
ny, co próby zmieniania rozumienia
ma³¿eñstwa podejmowane przez lewi-
cê. Taka uwaga dla konserwatystów –
skomentowa³ katolicki publicysta To-
masz Terlikowski.

Bartosz Bystrzycki, rzecznik prasowy
Klubu Jagielloñskiego, nie ma w¹tpli-
woœci: „Jako katolik i s³oikowy krakus
czujê zgorszenie. Po pierwsze uniewa¿-
nieniem œlubu ojcu trójki dzieci po wie-
loletnim ma³¿eñstwie. Wreszcie, odpra-
wianiem z celebr¹ nowego œlubu, w naj-
wa¿niejszym sanktuarium w regionie.
Przepraszam, ja wysiadam” – napisa³.

Uroczystoœæ mia³a charakter prywat-
ny i wziê³a w niej udzia³ tylko najbli¿sza
rodzina i przyjaciele pary, w tym m. in.
prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, wice-
marsza³ek Sejmu Ryszard Terlecki, mi-
nistrowie: Zbigniew Ziobro, Mariusz
B³aszczak i Andrzej Adamczyk oraz
prezes Narodowego Banku Polskiego
Adam Glapiñski. Obecni byli tak¿e euro-
pos³owie PiS: Dominik Tarczyñski, Be-
ata Mazurek i Beata Szyd³o oraz szefo-
wa "Wiadomoœci" Danuta Holecka. Po
œlubie pojechali na Wawel w towarzy-
stwie Jaros³awa Kaczyñskiego i innych
polityków PiS. Tam z³o¿yli kwiaty na
grobie Marii i Lecha Kaczyñskich. TK

„Katowice miastem nacjonalizmu”,
„Katowice wolne od lewactwa”, „Uni-
wersytety wolne od marksizmu”, „Szko-
³y wolne od zboczeñców” – pod takimi
has³ami demonstrowali 18 lipca br. w
Katowicach narodowcy. Krzyczeli, ¿e ¿e
ich wrogiem jest PO, PiS, Unia Europej-
ska i Izrael. Wrzaskliwie przekonywali
przechodniów, ¿e "zamiast zaciskaæ pa-
sa, trzeba zaciskaæ piêœæ". Nieœli ze sob¹
banery m.in. z napisem "Front oczysz-
czenia narodowego”. Na trasie spotkali
transparent swych przeciwników: "Ka-
towice pier... ol¹ nazioli". W tym samym
czasie bowiem zorganizowano równie¿
spotkanie "Katowice przeciw nienawi-
œci! Mówimy NIE nacjonalizmowi".

Przeciwko kontrowersyjnej demon-
stracji swoje wydarzenie zorganizowali
M³odzi Razem i Przedwioœnie. Nacjona-
liœci zebranym na placu Sejmu Œl¹skiego
pokazywali œrodkowy palec. Kontrmani-
festanci zaœ krzyczeli: "Faszyzm i nacjo-
nalizm nie przejdzie" oraz "ONR to zbiór

zer". Mieli te¿ ze sob¹ transparenty z na-
pisami "Nacjonaliœci wynocha ze Œl¹ska"
i "Nacjonalizm to nie patriotyzm". Obie
grupy mog³y siebie widzieæ, ale by³y od-
grodzone kordonem policyjnym. Nie do-
sz³o do bezpoœredniego spotkania.

Zgromadzenie zosta³o zg³oszone
w urzêdzie zgodnie z prawem i spe³nia-
³o wymagania. W zwi¹zku z tym nie
mo¿na by³o go zakazaæ. 

– Nale¿y podkreœliæ, ¿e Katowice to
miasto otwarte na dialog i dyskusjê.
W mieœcie odbywa siê wiele demonstra-
cji i marszów, m.in. Marsz dla Klimatu,
Parada Równoœci, Marsz Autonomii Œl¹-
ska. Ka¿dy ma prawo manifestowaæ
swoje pogl¹dy, o ile nie s¹ one sprzeczne
z prawem i nie naruszaj¹ praw innych
osób. Jednoczeœnie samo manifestowa-
nie musi odbywaæ siê w sposób nieza-
gra¿aj¹cy bezpieczeñstwu mieszkañców
Katowic i ich mieniu – powiedzia³a Ewa
Lipka, rzecznik katowickiego Urzêdu
Miasta.

Mimo to w³adze Katowic postanowi³y
wyst¹piæ jednak z pozwem przeciwko or-
ganizatorom demonstracji narodowców.

„Liberalne dziewczynki chc¹ zabro-
niæ nam manifestowaæ Nie ma w tym
nic dziwnego. Podczas gdy my chcemy
Polski wolnej od wp³ywów obcych am-
basad i korporacji, liberalna lewica jest
tylko d³ugim ramieniem systemu. Coraz
wiêcej m³odych og³upionych Netflixem i
zachodni¹ antykultur¹ anga¿uje siê w
lewicow¹ aktywnoœæ. Najwy¿szy czas to
zmieniæ i pokazaæ, ¿e Katowice s¹ mia-
stem nacjonalizmu" – napisa³ Nacjonali-
styczny Górny Œl¹sk o wydarzeniu. 

"W naszej ocenie ta nieprawdziwa, bo
uogólniaj¹ca i generalizuj¹ca, teza jest
krzywdz¹ca dla naszego miasta. Nie ma
naszej zgody na takie zaw³aszczanie na-
zwy miasta, na tak instrumentalne i
niesprawiedliwe dla katowiczanek i ka-
towiczan okreœlanie naszych pogl¹dów"
– podkreœli³ w oœwiadczeniu wiceprezy-
dent miasta Bogumi³ Sobula. TK

Byæ mo¿e ju¿ w tym roku za wypowia-
danie s³ów "cukierek albo psikus"
31 paŸdziernika i 1 listopada groziæ bê-
d¹ w Polsce powa¿ne kary. Komisja sej-
mowa poinformowa³a, ¿e zajmie siê
ustaw¹ przewiduj¹c¹ kary za obchodze-
nie zwyczajów zwi¹zanych w Hallowe-
enem. Kary maj¹ groziæ za przebranie

siê m.in. za koœciotrupa czy wampira.
Niepokornym grozi³by areszt 15 dni. 

Koniecznoœæ jej rozpatrzenia to efekt
uchwalonej w 2014 r. ustawy o pety-
cjach. Przewiduje ona, ¿e ka¿da osoba
fizyczna, prawna, nawet jednostka orga-
nizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹ mo-
¿e z³o¿yæ petycjê do dowolnego organu

w³adzy publicznej. W efekcie utworzono
w Sejmie Komisjê do Spraw Petycji, do
której od tamtego czasu skierowano po-
nad 740 spraw. – Nad propozycj¹ z ca³¹
powag¹ bêd¹ musieli pochyliæ siê pos³o-
wie – przyzna³a w rozmowie z Rzeczpo-
spolit¹" El¿bieta Witek, marsza³ek Sej-
mu. TK

Kurski wzi¹³ drugi œlub koœcielny

Jacek Kurski nie zdradził powodów
unieważnienia pierwszego małżeństwa

zdj. Adrian Grycuk

„Cukierek albo psikus”, albo... za kratki

Katowice miastem nacjonalizmu? Podobno nie
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Telewizja Polska zawiesi³a zdjêcia do
serialu "Echo serca". To jeden z najpo-
pularniejszych seriali TVP. Od premie-
ry w styczniu 2019 r. kolejne odcinki
œledzi³o ok. 1,5 mln telewidzów, z nie-
cierpliwoœci¹ czej¹cych na czwarty se-
zon przygód lekarzy ze Szpitala Pó³-
nocnego w Warszawie. Ale siê nie do-
czekaj¹.

„Z przykroœci¹ was informujê, ¿e nie
bêdzie kontynuacji naszego serialu.
W czerwcu powróciliœmy na plan, po-
dobnie jak wiele polskich seriali w tzw.
zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za
radoœæ po trzech miesi¹cach bez pracy!
Niestety, dwa dni póŸniej dowiedzieli-
œmy siê, ¿e TVP "zawiesza zdjêcia do od-
wo³ania" (???), co w praktyce oznacza

zakoñczenie serialu” – wyjaœnia³ Pawlic-
ki. Dodaje, ¿e nie wie, czym podyktowa-
na jest decyzja producenta, czyli TVP.

„Przecie¿ nasz serial by³ liderem ogl¹-
dalnoœci w swoim paœmie! Mo¿e ktoœ
w TVP stwierdzi³, ¿e skoro teraz polski
widz nie ma szans na spotkanie z polski-
mi aktorami w teatrze, to pewnie lepiej,
¿eby nie ogl¹da³ ich równie¿ telewizji i

za 2 miliardy dotacji, które TVP dosta³a
z naszych podatków, kupi³a dwa rosyj-
skie seriale... No có¿...” – pisze aktor.

„Z ¿alem siê z Wami ¿egnam i dziêku-
jê, ¿e przez te 2,5 sezonu byliœcie z nami!
Chcieliœmy dostarczyæ Wam wzruszeñ,
emocji, rozrywki, czasem stawiaæ trud-
ne pytania staraj¹c siê ³¹czyæ ludzi w ca-
³ej Polsce! Bardzo równie¿ dziêkujê ca³ej
ekipie za fantastyczn¹ atmosferê i bez-
graniczne oddanie” – podsumowa³ Paw-
licki. TK

„Echo serca“ schodzi z anteny TVP
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Czas zabijania 
– Stephan Lehnstaedt 

7,90 euro

Na ca³ym œwiecie to Au-
schwitz sta³o siê symbolem
mordu na ¯ydach, dokonane-
go przez narodowosocjali-
styczne Niemcy. Natomiast
akcja „Reinhardt“, ze swoimi
obozami zag³ady Be³¿cem, 
Sobiborem i Treblink¹, pozo-
staje w cieniu, chocia¿ jak nic
innego pokazuje istotê Holo-
caustu: przemys³owe zabijanie
ludzi. Równaj¹c z ziemi¹ miej-
sca mordu i pal¹c wszelkie
œwiadectwa, oprawcy chcieli
nie tylko fizycznie zlikwidowaæ
ofiary, lecz tak¿e jakiekolwiek
o nich wspomnienie. Do pew-
nego stopnia uda³o im siê to. 

W pierwszej monografii ak-
cji „Reinhardt“ napisanej w jê-
zyku niemieckim Stephan
Lehnstaedt przywraca pamiêæ
o dwóch milionach ludzi zabi-
tych w Be³¿cu, Sobiborze
i Treblince, aby przynajmniej
w ten sposób przetrwa³o œwia-
dectwo ich istnienia i cierpie-
nia.

15 marca 1942 roku rozpo-
czê³a siê akcja „Reinhardt“.
Niemieccy okupanci wywieŸli
¯ydów z gett w okupowanej
Polsce i zagazowali ich w obo-
zach zag³ady w Be³¿cu, Sobi-
borze i Treblince. Do listopada
1943 roku zamordowali w przy-
bli¿eniu dwa miliony ludzi,
spalili cia³a i zakopali popio³y.
Prze¿y³o nie wiêcej ni¿
150 osób. Stephan Lehnstaedt
napisa³ pierwsz¹ w jêzyku nie-
mieckim monografiê akcji
„Reinhardt“, w której w rze-
czowy, ale i wstrz¹saj¹cy spo-
sób przypomina o wymordo-
waniu polskich ¯ydów. 

Polecamy

Zespó³ folkowy B³êkitne Korale
dzia³a przy Gminnym domu
Kultury w Zakrzówku od roku
2016-go.Propaguje polsk¹ mu-
zykê ludow¹ ze wskazaniem na
region lubelski. Jest laureatem
wielu konkursów i festiwali. To
wspaniali m³odzi ludzie dla któ-
rych nie jest przeszkod¹ za³o-
¿yæ ludowy strój i przekazaæ na-
sz¹ polsk¹ tradycjê muzyczn¹.

Od pocz¹tku istnienia zespó³
odnosi liczne sukcesy. Rok 2018
udzia³ w Ogólnopolskim Festi-
walu w Baranowie Sandomier-
skim "Dziecko w Folklorze”.
Rok 2019 Ogólnopolski Festiwal
w Brañsku "Folklor na Bank",
jako reprezentant powiatu Kra-
œnickiego. Rok 2020 nagranie
on-line Hymnu Narodowego dla
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W czerwcu tego roku grupa
uczestniczy³a w spotkaniu z Pre-
zydentem RP w Urszulinie.

Aktualny sk³ad zespo³u: Jo-
anna Biszczak, Aleksandra
Biszczak, Edyta Nosal, Paulina

Koper, Ma³gorzata Rozwód,
Natalia Smyl, Natalia Korbus,
Albert Jamróz, Opiekun arty-
styczny i instruktor muzyczny
– Tomasz Skrzypek

Profesjonalny, zaanga¿owa-
ny patriotycznie, zawsze
uœmiechniêty zespó³ poszukuje
dobrych ludzi, którzy wespr¹ fi-
nansowo dzia³alnoœæ artystycz-
n¹ aby godnie krzewiæ polski
folklor na poziomie ogólnopol-
skim, wojewódzkim, powiato-
wym i gminnym. 

Gmina Zakrzówek to gmina
wiejska le¿¹ca w powiecie kra-
œnickim w województwie lubel-
skim. S¹siaduje z gminami:
Kraœnik, Wilko³az, Szastarka
(wszystkie w powiecie kraœnic-
kim), Strzy¿ewice, Bychawa,
Zakrzew (powiat lubelski) oraz
Batorz (powiat janowski). 

Gmina Zakrzówek ma inte-
resuj¹ce ukszta³towanie tere-
nu. Przecina j¹ rzeka Bystrzy-
ca, która ma swoje Ÿród³a w Su-
lowie na terenie tej¿e gminy.

Lewa strona doliny Bystrzycy
nie nale¿y do pagórkowatych, a
po prawej dominuj¹ liczne
wzniesienia i pagóry. Na tere-
nie gminy znajduj¹ siê lasy
oraz liczne w¹wozy, chêtnie
uczêszczane przez spacerowi-
czów. W centrum Zakrzówka
znajduje siê staw na rzece By-
strzycy. W po³udniowej czêœci
Gminy Zakrzówek rozpoczyna
siê Roztocze, a czêœæ Gminy le-
¿y w Kraœnickiej Strefie Chro-
nionego Krajobrazu. Okolica ta
jest idealna dla mi³oœników tu-
rystyki rowerowej i pieszej, jaz-
dy konnej, wêdkarstwa i innych
aktywnych form wypoczynku.
Gmina posiada po³¹czenie ko-
lejowe – w Sulowie znajduje siê
przystanek kolejowy, a w pobli-
¿u gminy powstaje droga eks-
presowa S-19 (czêœæ Via Carpa-
tia) relacji Lublin-Rzeszów. 

Gminê Zakrzówek zajmuje
99, 2 m kw powierzchni i zgod-
nie ze stanem na 2017 rok za-
mieszkuje j¹ 6543 osoby. Miesz-

kañcy zajmuj¹ siê g³ównie rol-
nictwem – upraw¹ zbó¿, owo-
ców miêkkich oraz hodowl¹ by-
d³a i trzody chlewnej. Na tere-
nie Gminy nie znajduje siê ¿a-
den du¿y zak³ad produkcyjny,
dlatego mieszkañcy s¹ zmu-
szeni do dojazdów do pracy do
pobliskiego Kraœnika czy te¿
Lublina. Na terenie Gminy Za-
krzówek znajduj¹ siê g³ównie
niewielkie przedsiêbiorstwa
z sektora us³ug. 

Najwa¿niejsze instytucje kul-
turalne to Gminny Dom Kultury
w Zakrzówku i Gminna Biblio-
teka Publiczna w Zakrzówku
wraz z filiami. Od 2001 roku pod
kuratel¹ Joanny Nasi³owskiej
dzia³a Galeria Jednej Œciany,
gdzie wystawiane s¹ prace pla-
styczne (malarstwo, rzeŸba, fo-
tografia, rêkodzie³o) uznanych
artystów, ale tak¿e amatorów.
W Zakrzówku od kilkunastu lat
dzia³a Izba Pamiêci i Tradycji
Regionalnej w Zakrzówku, któ-
ra od 2018 roku jest prowadzona
przez stowarzyszenie „U �ró-
d³a” i ma swoj¹ siedzibê w sta-
rej plebanii przy koœciele w Za-
krzówku. Dzieci i m³odzie¿ ucz¹
siê w szko³ach podstawowych
w Zakrzówku, Bystrzycy, Sulo-
wie, Majdanie Grabinie, Stu-
dziankach i Rudniku Drugim.
Na terenie gminy dzia³aj¹ od
wielu lat zespo³y ludowe Rudni-
czaki, Sulowiacy, zrzeszaj¹cy
seniorki zespó³ „Och Baby”
oraz m³odzie¿owe zespo³y folko-
we i folklorystyczne „B³êkitne
Korale” „Koraliki” przy GDK
w Zakrzówku, „Bystre Nutki”
(PSP w Bystrzycy). 

Zespó³ „B³êkitne Korale” po-
zdrawia wszystkich Polaków
na ca³ym œwiecie.

Zespó³ folkowy „B³êkitne Korale”

polskie 
książki

www.SKLEP.de
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Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

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

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

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

Termine nach tel. Vereinbarung

Bóg w nas

Tel. 09391 504135

gabriele-publishing.com
€ 13.00

bez tajemnic

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr

- Sprechstunden nach Vereinbarung -

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.20 )19

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

T umacz przysi g ył ę ł
polski rosyjski
angielski niemiecki
� �

� �

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

Sie

to oferta wsparcia socjalnego
dla migrantów pochodzenia polskiego
w Nadrenii Pó

ć struktur socjalnych

łnocnej-Westafalii:
Aachen - Essen - Köln - Wuppertal

„Info-Point”

W sprawie reklamy prosimy o kontakt
Tel. 02382 766 75 78

Fax 02382 766 75 79

werbung@samo-zycie.com

www.samo-zycie.com

www.prenumerata.de
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Schütze, was du liebst. 
Mit deiner Spende.

www.schuetze-was-du-liebst.de 

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

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 Testa-
mentsratgeber „Ein Vermächtnis 
für das Leben“.

11
10

49
8

4

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

tel. 48 91
48 603 598102

00 - -
tel. 00 - -

3215374

Pobyty wypoczynkowe, pakiety SPA, zabiegi:

Blisko plaży - około 80 m.

masaże, odnowa biologiczna, fizjoterapia.

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

tężnia solankowa, parking, WiFi.

Pokój 2 os. doba od 280 zł/HP

Apartament doba od 415 zł/HP

SAT - RUDEK
Sprzeda

P
z umow

adowanie kart NC+
D
M

ż anten satelitarnych
oraz akcesoriów

olska telewizja
ą lub bez umowy

oł
ekodery
oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen
i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Oferujemy:

24h-Senioren
Betreuung

www.senioren.life

02
09

-8
83

07
83

3

�

Telewizja polska na abonament i bez

Digitali ujem kaset VHS
na USB jeden do jednego

z y y

-

Kontakt telefoniczny

. ąod pon pi tku od 10-17:

tel: 0160 9040 3313

mail: geokol@gmx.de

Telefon:

-

02174-8941155

0173 2106849
ładunki

do
1,5 tony

z Niemiec
do PolskiKURIER

Hurt i kolportaż

polskiej prasy
Zadzwoń! Zapytaj! Zamów!

Tel. 02174 894 11 55

Fax 02174 894 11 56

-

-
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