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Praca i nauka w Niemczech
Na pytania czytelników odpowiada ekspertka z bawarskiej dyrekcji
Federalnej Agencji Pracy, koordynatorka sieci EURES w Bawarii.
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Kary za brak maseczki..
Po wakacjach w ca³ej Europie rosn¹ .
liczby zaka¿eñ koronawirusem. .
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Podobno tegoroczne lato do
normalnych nie nale¿a³o ze
wzglêdu na koronawirusa.
Jednak w ba³tyckich kuror-
tach, zarówno po polskiej, jak
po niemieckiej stronie, atmos-
fera pandemii by³a ma³o wy-
czuwalna. Urlopowicze t³um-
nie oblegali pla¿e, maj¹c
w g³êbokim powa¿aniu obo-
wi¹zuj¹ce rygory dystansu
spo³ecznego. Z kolei hotelarze
i restauratorzy odrabiali stra-
ty z pierwszej po³owy roku.

Upalny sierpniowy dzieñ nad
Ba³tykiem. Na pla¿ach w Ahl-
beck i Œwinoujœciu cia³o obok
cia³a. Ju¿ o godzinie 11.00 trud-
no znaleŸæ kawa³ek miejsca, aby
roz³o¿yæ koc. Woda w tym roku
wyj¹tkowo ciep³a. W po³owie
miesi¹ca temperatura przekro-
czy³a 20 st. C. Zw³aszcza po pol-
skiej stronie ratownicy maj¹
pe³ne rêce roboty. Czerwona fla-
ga na maszcie oznaczaj¹ca za-
kaz k¹pieli ma³o kogo jest w sta-
nie odstraszyæ przed wejœciem
do wody. W zasadzie nale¿a³oby
lepiæ mandaty, ale dla policjanta
patroluj¹cego pla¿ê specjalnym
³azikiem piaskowym podziwia-
nie wdziêków co poniektórych
pla¿owiczek to znacznie przy-
jemniejsze zajêcie. Granicê pol-
sko-niemieck¹ wyznacza tablica
z napisami „FKK” oraz „Pla¿a
dla psów”. Na pierwszy rzut oka
to tak¿e granica dwóch kultur,
dwóch ró¿nych sposobów po-
strzegania ludzkiego cia³a. Po
niemieckiej stronie a¿ roi siê od
nagusów. Coraz czêœciej do³¹-
czaj¹ do nich równie¿ Polacy.
Pla¿uj¹ po polskiej stronie, ale
stroje k¹pielowe wol¹ zrzucaæ
po niemieckiej. 

– Tak jest lepiej. Kto wie, na
co przyjdzie siê naraziæ za po-
kazanie go³ej pupy. A nu¿ napa-
toczy siê jakiœ maniak religijny

albo cz³owiek nie spodoba siê
policjantowi z ³azika. On tu
podje¿d¿a kilka razy w ci¹gu
dnia. Trudno powiedzieæ, jakie
ma zamiary. Lepiej przejœæ na
niemieck¹ stronê i po k³opocie
– zapewnia pla¿owiczka z War-
szawy, która na wczasy do Œwi-
noujœcia wybra³a siê wraz
z trzema córkami.

Na spêdzenie urlopu w Œwi-
noujœciu zdecydowa³o siê
w tym roku tak¿e wielu Niem-
ców. T³umnie przybyli z ca³ymi
rodzinami. 

– Jest trzy razy taniej ni¿ w
s¹siednim Ahlbeck, a standard
identyczny – wylicza Dennis
z Hanoweru.

Niemcom w czasie pandemii
wolno by³o przekraczaæ grani-
cê pañstwow¹ nawet na kilka
godzin. Za to w³adze kraju
zwi¹zkowego Meklemburgia –
Pomorze Przednie wprowadzi-
³y zakaz przebywania w jego
granicach dla tzw. turystów
jednodniowych. To ze wzglêdu

na pandemiê koronawirusa.
Ka¿dy, kto nie mia³ przy sobie
potwierdzenia rezerwacji noc-
legu, nara¿a³ siê automatycz-
nie na wysoki mandat siêgaj¹-
cy nawet 2 tys. euro.

– Granica z Meklemburgi¹
dla Polaków zamkniêta, ale
Niemcy z Meklemburgii mog¹
do Polski wje¿d¿aæ, bo Rz¹d
RP to umo¿liwi³. Apelowaliœcie
do Rz¹du RP, to pora zaapelo-
waæ do w³adz Meklemburgii, bo
kiepsko was Meklemburczycy
potraktowali – podkreœla Ma³-
gorzata Jacyna-Witt, przewod-
nicz¹ca klubu radnych Prawa
i Sprawiedliwoœci w sejmiku
województwa zachodniopo-
morskiego.

Marsza³ek województwa Ol-
gierd Geblewicz rzeczywiœcie
apelowa³ do rz¹du Meklembur-
gii – Pomorza Przedniego
o zniesienie restrykcji.

– Przywrócenie normalnego
ruchu granicznego mia³o
umo¿liwiæ dotarcie do zak³a-

dów pracy, o¿ywiæ sektory han-
dlu oraz us³ug po obu stronach
Odry. Przez ostatnie miesi¹ce
apelowa³y o to wspólnie Pomo-
rze Zachodnie, Brandenburgia
oraz Meklemburgia Pomorze
Przednie. Postulaty zosta³y
zrealizowane po stronie pol-
skiej, z czego korzystaj¹ oby-
watele niemieccy – wskazywa³.

Premier Manuela Schwesig
og³osi³a, ¿e o ¿adnych poluzo-
waniach do koñca sierpnia mo-
wy nie bêdzie. Wezwa³a nato-
miast do przestrzegania zasad
dystansu spo³ecznego, jedno-
czeœnie ostrzegaj¹c jednodnio-
wych turystów przed mo¿liwy-
mi kontrolami sanitarnymi. Jej
s³owa zosta³y jednak wyraŸnie
zlekcewa¿one przez rodaków,
których ulubionym zajêciem
by³y – jak zreszt¹ co roku – kil-
kugodzinne wycieczki nadmor-
skim szlakiem rowerowym wio-
d¹cym do handlowej czêœci
Œwinoujœcia. Dla Polaków wy-
prawy w przeciwnym kierunku

koñczy³y siê na przejœciu gra-
nicznym. Nieliczni œmia³kowie
decydowali siê na wycieczkê do
Ahlbeck. 

Zaryzykowa³ tak¿e reporter
S¯. I co? I nic. Jakieœ 50 m za
granic¹ swój radiowóz ukry³a w
g¹szczu drzew i krzewów me-
klemburska policja. Nie oby³o
siê wiêc bez emocji, zw³aszcza
dla tych, którzy ów pojazd
w ogóle byli w stanie dostrzec.
Na pla¿y po niemieckiej stronie
nikt nie kontrolowa³. Z pola wi-
dzenia znikn¹³ nawet namolny
inkasent pobieraj¹cy op³aty kli-
matyczne.

– Jak nie wiadomo o co cho-
dzi, to chodzi o pieni¹dze. Gdy-
by Niemcom zakazano wjazdu
do Œwinoujœcia, to liczylibyœmy
dziœ milionowe straty, a tak po-
woli zaczynamy liczyæ zyski.
Nasi turyœci tylu pieniêdzy
w Niemczech nie zostawi¹,
choæ z roku na roku robi¹ coraz
wiêksze zakupy. Tak czy siak
sytuacja normalna nie jest, bo
my miejscowi te¿ chcemy jeŸ-
dziæ na zakupy, po proszki i ko-
smetyki – t³umaczy recepcjo-
nistka jednego ze œwinoujskich
hoteli.

Zakazy meklemburskiego
rz¹du w odniesieniu do pande-
mii koronawirusa z logik¹ nie
maj¹ wiele wspólnego. Jakie
ma bowiem znaczenie, kto ko-
go odwiedza? Byæ mo¿e chodzi-
³o o skuszenie Niemców do
spêdzania urlopu w kraju,
oczekuj¹c podobnych kroków
ze strony w³adz zachodniopo-
morskich?

– I tak mamy tego lata nat³ok
turystów. W Heringsdorfie od-
robiliœmy ju¿ straty – twierdzi
Uwe, w³aœciciel pensjonatu ofe-
ruj¹cego 30 pokoi goœcinnych.

Sezon w cieniu koronawiru-
sa powoli dobiega koñca. Re-
stauratorzy i hotelarze podsu-
mowuj¹ przychody, a w³adze
sanitarne liczbê nowych zacho-
rowañ. Wrzesieñ pod tym
wzglêdem ma byæ ponoæ rekor-
dowy. TK

Urlop w cieniu koronawirusa

Dramatycznie rośnie
liczba zarażonych osób,
które wracają
do Niemiec z podróży
do innych krajów.
To prawie 40 procent 
nowych infekcji. 

Roœnie liczba nowych infekcji
koronawirusem, do których
dosz³o po pobycie w innym
kraju. Zaka¿enia te stanowi¹
39 proc. nowych infekcji – wy-
nika z raportu Instytutu Ro-
berta Kocha (RKI). 

W ci¹gu przedostatniego
tygodnia sierpnia by³ to
wzrost o cztery punkty pro-
centowe. Jeœli trend ten
utrzyma siê, niebawem liczba
infekcji osi¹gnie ten sam wy-
soki poziom, który odnotowa-
no w marcu, kiedy prawie co
drugi nowy przypadek zaka-
¿enia pochodzi³ z „importu”. 

Kosowo, Turcja, Chorwacja
£¹cznie w pierwszych

trzech tygodniach sierpnia
podano w ponad 95 tys. zg³o-
szonych przypadków zaka¿eñ
Niemcy jako prawdopodobny

kraj, w którym dosz³o do in-
fekcji wirusem. Na drugim
miejsu by³o Kosowo
(1755 przypadków) i Turcja,
gdzie koronawirusem mog³o
zaraziæ siê 1134 podró¿nych. 

Równie¿ Chorwacja
(786 przypadków) sta³a siê
obszarem zagro¿enia. Dalej
znalaz³y siê: Bu³garia (322),
Boœnia-Hercegowina (297),
Hiszpania, (222), Serbia (211),
Rumunia (193), Polska (163),
Macedonia (161), Albania
(152), Austria (101), Francja
(90), W³ochy (79) i Malta (72).

Wyjazdy rodzinne
i rozrywkowe 
W przypadku nasilaj¹cych

siê zaka¿eñ za granic¹ RKI po-
daje, ¿e analiza wed³ug ró¿-
nych grup wiekowych wykaza-
³a, i¿ wœród osób powracaj¹-
cych z Kosowa i Turcji infekcje
dotycz¹ raczej dzieci i osób w
œrednim wieku. Wskazuje to na
zatem na wyjazdy rodzinne. Z
kolei w przypadku zaka¿eñ w
Hiszpanii lub Chorwacji czê-
œciej dotycz¹ one osób w wieku
od 20 do 24 lat, co z kolei suge-
ruje turystykê rekreacyjn¹.

W poszczególnych regionach
odsetek nowych zaka¿eñ przez
osoby powracaj¹ce z zagranicy
mo¿e byæ znacznie wy¿szy ni¿
œrednia krajowa. Berlin na przy-
k³ad zg³osi³ ju¿ w pierwszej po³o-
wie sierpnia, ¿e ponad po³owa
nowo zarejestrowanych przy-
padków dotyczy³a osób wracaj¹-
cych z zagranicznych woja¿y. 

W zwi¹zku z rosn¹cymi infek-
cjami wynikaj¹cymi z podró¿o-
wania, RKI ostrzega, ¿e ze
wzglêdu na zwiêkszon¹ liczbê
infekcji ludzie musz¹ usilnie
przestrzegaæ zasad higieny i od-
stêpu oraz unikaæ zbiorowisk
ludzkich. Z kolei ka¿da osoba,
która ma objawy odpowiadaj¹ce
COVID-19 powinna siê nie-
zw³ocznie przetestowaæ. (kad)

Coraz wiêcej infekcji po pobycie za granic¹

Plaża w Świmoujściu w sierpniu wygladała tak jak rok wcześniej, jak gdyby nie było pandemii koronawirusa.
zdj. KAJ



13 września odbędą się wybory samo-
rządowe w Nadrenii Północnej-Westfalii.
W ten dzień obcokrajowcy w tym landzie
wybiorą także swoich przedstawicieli 
do rad integracyjnych. 

W drug¹ niedzielê wrzeœnia mieszkañcy Nadre-
nii Pó³nocnej-Westfalii (NRW) wybior¹ swoich
przedstawicieli do rad miejskich, gmin i powia-
tów, burmistrzów, nadburmistrzów i starostów.
Ich kadencja potrwa piêæ lat. 

Uprawnieni do g³osowania s¹ ju¿ szesnasto-
latkowie, którzy maj¹ niemieckie obywatelstwo
lub obywatelstwo jednego z krajów UE. Sta³ym
miejscem zamieszkania musi byæ miasto lub
gmina, w której chce siê zag³osowaæ. 

Jeœli w wyborach burmistrza i starosty ¿aden
z kandydatów nie uzyska bezwzgl¹dnej wiêkszo-
œci g³osów (50 procent), 27 wrzeœnia bêdzie mia-
³a miejsce druga tura wyborów. Wtedy wyborcy
bêd¹ g³osowaæ ju¿ tylko na dwóch kandydatów,
którzy w pierwszej turze uzyskali najwiêksze
poparcie.

Rady integracyjne: głos imigrantów
13 wrzeœnia w NRW bêd¹ wybierane tak¿e ra-

dy integracyjne. Ich kadencja potrwa piêæ lat.
Rady te na poziomie samorz¹dów reprezentuj¹
interesy imigrantów. 

Minister ds. dzieci, rodzin, uchodŸców i inte-
gracji NRW Joachim Stamp (FDP) wezwa³ do
licznego udzia³u w tych wyborach. Wskaza³ na
problemy w ¿yciu codziennym, takie jak dyskry-
minacja i rasizm, które odczuwalne s¹ w rodzi-
nach imigranckich. – Dlatego tak wa¿ne jest, by
ich perspektywa znalaz³a odzwierciedlenie w
polityce – podkreœli³. 

Nawet trzy miliony osób w NRW uprawnio-
nych jest do wyboru przedstawicieli rad integra-
cyjnych. Wœród nich s¹ obywatele UE, póŸni
przesiedleñcy, znaturalizowani obcokrajowcy,
dzieci cudzoziemców, które po urodzeniu w
Niemczech otrzyma³y niemieckie obywatelstwo,
obcokrajowcy z prawem pobytu w Nadrenii Pó³-
nocnej-Westfalii, a tak¿e bezpañstwowcy. Prawo
do g³osowania przys³uguje ju¿ szesnastolatkom.
Warunkiem jest co najmniej roczny uregulowa-
ny pobyt w RFN. Z wyborów wy³¹czone s¹ jed-
nak osoby ubiegaj¹ce siê o azyl. 

Dla kogo i po co? 
Rady integracyjne maj¹ prawo wspó³uczest-

niczyæ w polityce samorz¹dów. Chodzi m.in. o
miêdzykulturowe szko³y i przedszkola, sytuacjê
mieszkaniow¹ imigrantów i opiekê zdrowotn¹.
Politycy wskazuj¹ tak¿e, ¿e potencja³, jaki posia-
daj¹ osoby pochodz¹ce z ró¿nych kultur, jest
niedocenionym skarbem dla ca³ego spo³eczeñ-
stwa. – Nadrenia Pó³nocna-Westfalia by³a i jest
krajem imigrantów – podkreœli³a Ina Scharren-
bach (CDU), minister ds. ojczyzny, samorz¹dów,
budownictwa i równouprawnienia w rz¹dzie
NRW. 

Rady integracyjne powinny te¿ reprezento-
waæ spo³eczeñstwo miast. Samorz¹dy musz¹
pozwoliæ na wybór rady, jeœli wiêcej ni¿ 5000
mieszkañców posiada obce obywatelstwo. Jeœli
liczba takich mieszkañców wynosi 2000-5000, sa-
morz¹dy mog¹ dobrowolnie ustanowiæ rady in-
tegracyjne. Gremia te sk³adaj¹ siê w dwóch
trzecich z przedstawicieli imigrantów i w jednej
trzeciej z przedstawicieli, którzy zostali oddele-
gowani z rad miejskich. 

W poprzednich wyborach do rad integracyj-
nych w 2014 roku frekwencja by³a niska. Zag³o-
sowa³o wtedy zaledwie 13,8 proc. uprawnionych.
Wielu nie wiedzia³o nawet, ¿e takie wybory ist-
niej¹. 

Ruhrparlament
W tym roku niektórzy mieszkañcy NRW

otrzymaj¹ jeszcze dodatkow¹ kartê wyborcz¹.
Chodzi o wybory 91 przedstawicieli Parlamentu
Ruhry (regionalnego zwi¹zku RVR), który po
raz pierwszy zostranie wybrany bezpoœrednio.
Prawo do g³osowania bêd¹ mieli mieszkañcy
Bochum, Bottrop, Dortmundu, Duisburga, Es-
sen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne,
Mühlheim/Ruhr i Oberhausen, a tak¿e czterech
powiatów: Ennepe-Ruhr, Recklinghausen, Unna
i Wesel. 

Wybory w czasach pandemii 
Ze wzglêdu na pandemiê koronawirusa obwo-

dy w tegorocznych wyborach samorz¹dowych
zosta³y powiêkszone z 2500 do 5000 mieszkañ-
ców. W ten sposób zredukowano liczbê lokali wy-
borczych i komisji. 

W lokalach bêd¹ obowi¹zywaæ szczególne
œrodki ostro¿noœci, które zapewni¹ utrzymanie
co najmniej pó³torametrowego odstêpu. Zapew-
niona ma byæ regularna dezynfekcja powierzch-
ni, a wyborcy – w miarê mo¿liwoœci – maj¹ ko-
rzystaæ z w³asnego d³ugopisu. Zaleca siê nosze-
nie maseczki. 

13 wrzeœnia lokale wyborcze bêd¹ otwarte od
godziny 8 do 18. W dzieñ wyborów uprawnieni do
g³osowania musz¹ mieæ przy sobie dowód osobi-
sty lub paszport. G³os mo¿na oddaæ te¿ kore-
spondencyjnie. Warunki i termin zg³oszenia
widniej¹ na powiadomieniu o g³osowaniu, które
wyborcy otrzymali jeszcze w sierpniu. (kad)
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O tym siê mówiWybory samorz¹dowe w NRW
Imigranci wybior¹ te¿ rady integracyjne

Od przysz³ego roku obowi¹zy-
waæ bêd¹ wy¿sze stawki zasi³-
ku Hartz IV – wynika z przyjê-
tego 19 sierpnia przez rz¹d
w Berlinie projektu ustawy.
Dla osób samotnych planuje
siê podwy¿kê o 7 euro – do
439 euro, a dla osób ¿yj¹cych
w zwi¹zkach ma³¿eñskich lub
partnerskich o 6 euro – do
395 euro.

Najwy¿sze dop³aty bêd¹ do-
tyczyæ dzieci w wieku 14-17 lat i
dzieci do 5. roku ¿ycia. W tym
wypadku podwy¿ka wyniesie
odpowiednio 39 i 28 euro.
W przysz³oœci w wiêkszym
stopniu uwzglêdniane bêd¹
równie¿ wydatki konsumpcyj-
ne, na przyk³ad op³aty za tele-
fony komórkowe. 

Dla organizacji charytatyw-
nych, takich jak Caritas i Dia-
konie, planowana podwy¿ka to

za ma³o. Nie zabezpiecza ona
minimum egzystencjalnego –
krytykowa³a szefowa Caritasu
Eva M. Welskop-Deffaa. Doda-
³a, ¿e sposób naliczania zasi³ku
sprawia, ¿e przyznane na ró¿-
ne dziedziny ¿ycia œrodki s¹
zbyt niskie. Dotyczy to m.in.
stawek za pr¹d i ciep³¹ wodê. 

Diakonie z kolei skrytykowa-
³a, ¿e nowe stawki nie umo¿li-
wiaj¹ pe³nego udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym. Podwy¿ka o 7 eu-
ro oznacza wzrost dochodów
zaledwie o 23 eurocenty na
dzieñ. 

Zasi³ek Hartz IV pobiera
w Niemczech ok. 7 mln osób.
Jeœli projekt ustawy przejdzie
przez Bundestag i Bundesrat,
nowe stawki bêd¹ obowi¹zy-
wa³y od 1 stycznia 2021 ro-
ku. (kad)

Adam Niedzielski zosta³ no-
wym ministrem zdrowia, a Zbi-
gniew Rau nowym ministrem
spraw zagranicznych w rz¹-
dzie Mateusza Morawieckiego.

– Pozna³em dzia³alnoœæ pana
Zbigniewa Raua, kiedy pe³ni³
funkcje wojewody ³ódzkiego.
Autor tekstu „Stop ideologii
LGBT. Stop cywilizacji œmier-
ci”. To Wojewoda Rau mówi³
przed wyborami, ¿e odwo³a
Hannê Zdanowska, jak wygra
wybory. Jeœli takim bêdzie mi-
nistrem, to bêdzie dyplomacja
wpadek – skomentowa³ Da-
riusz Joñski, polski polityk i sa-

morz¹dowiec, by³y wiceprezy-
dent £odzi.

Z kolei pose³ KO S³awomir
Neumann widzi szansê w na-
stêpcy £ukasza Szumowskie-
go: – Mo¿e staraæ siê ten ba³a-
gan jakoœ ogarn¹æ. Olbrzymia
robota go czeka. ¯yczê mu po-
wodzenia.

– Trzeba daæ szansê nowe-
mu ministrowi zdrowia Ada-
mowi Niedzielskiemu, ale kie-
rowany przez niego Narodowy
Fundusz Zdrowia Ÿle dzia³a³
podczas pandemii – oceni³ An-
drzej Soœnierz, pose³ Porozu-
mienia. TK

Kto w œrodkach transportu pu-
blicznego uchyla siê od nosze-
nia maseczki zakrywaj¹cej nos
i usta, ten musi siê liczyæ z ka-
r¹ grzywny. Jej wysokoœæ w po-
szczególnych krajach zwi¹zko-
wych jest ró¿na. 

W Badenii-Wirtembergii ka-
ra wynosi co najmniej 100 euro,
a maksymalnie 250. Wczeœniej
doln¹ granic¹ by³o 25 euro. 

W Bawarii maseczka obo-
wi¹zuje wszystkich pasa¿erów
od 6. roku ¿ycia. Z obowi¹zku
jej noszenia mo¿e zwolniæ jedy-
nie zaœwiadczenie lekarskie.
Przy nieprzestrzeganiu grozi
kara 150 euro. 

W Berlinie obowi¹zek nosze-
nia maseczki egzekwowany
jest karami w granicach od 50
do 500 euro. 

Znacznie mniej – bo jedynie
40 euro – wynosi grzywna w au-
tobusach i kolejkach Hambur-
ga. Raptem tylko 50 euro przy-

chodzi zap³aciæ tym, którzy je¿-
d¿¹ bez maseczki w Hesji. 

Meklemburgia-Pomor ze
Przednie wprowadzi³a kary
w wysokoœci 150 euro. Podob-
nie jest w Nadrenii Pó³nocnej-
Westfalii oraz Szlezwiku-Holsz-
tynie i Dolnej Saksonii. 

Ni¿sze kary obowiazuj¹
w Nadrenii-Palatynacie, gdzie
mandat to zaledwie 10 euro.
Poszczególne gminy mog¹ tê
karê podwy¿szyæ. Skorzysta³a
z tego m.in. Moguncja (Mainz),
gdzie grzywna za nienoszenie
maseczki w publicznych œrod-
kach transportu wynosi ju¿
50 euro. 

W Saksonii i Turyngii kary
maj¹ obowi¹zywaæ od 1 wrze-
œnia i wynosiæ 60 euro. 

Kar nie ma (jeszcze) w Bran-
denburgii, Kraju Saary, Sakso-
nii-Anhalt i Bremie, choæ w tej
ostatniej dyskutuje siê ju¿
o tym ¿ywo. (kad)

Będzie podwyżka zasiłku Hartz IV

Nowe twarze rządu Morawieckiego

Kary za brak maseczki. Co land, to inna grzywna 
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Wielu spaceruj¹cych po See-
park w Lünen nie wie, ¿e prze-
chadzaj¹c siê po tym rozle-
g³ym terenie ogrodów ró¿a-
nych spojrzeæ mo¿na w ka-
mienne oczy „zas³u¿onych ko-
munistów”. Bezkarnie mo¿na
pog³adziæ ³ysinê W³odzimie-
rza Ilicza Lenina albo poci¹-
gn¹æ za brodê Marksa czy En-
gelsa.

W sumie dziewiêæ popiersi,
mniej lub bardziej znanych
„bohaterów” zosta³o na bocz-
nych œcie¿kach parku pogrze-
banych po pas lub po szyjê.
RzeŸby zosta³y celowo osa-
dzone w ziemi bez podstawy –
prawie tak, jakby siê w niej za-
pada³y – aby w ten sposób wy-

mownie symbolizowaæ, ¿e dni
heroicznego kultu, dobieg³y
koñca, a idee o które komuni-
œci walczyli w sposób czêsto
bezwzglêdny, upad³y. Niektóre
figury s¹ ju¿ prawie ca³kowi-
cie zaroœniête roœlinami, co
równie¿ ma pokazaæ, ¿e faza
komunizmu nie przetrwa³a
czasu.

Popiersia pochodz¹ z by³e-
go ZSRR lub innych krajów
europejskich, w których pano-
wa³ komunizm. Wszystkie zo-
sta³y stopniowo rozebrane po
rozpadzie Zwi¹zku Radziec-
kiego w 1991 roku i trafi³y do
dawnego zak³adu Hüttenwer-
ke Kayser w Lünen w celu
przetopienia. Nie wszystkie

jednak wrzucono do hutnicze-
go pieca, czêœæ z nich na kilka
lat spoczê³a w magazynie,
gdzie posz³y w zapomnienie. 

Zaros³e kurzem postumenty
w 1996 r. odkry³a Christina
Dörr-Schmidt, która uzna³a,
¿e bêd¹ one fantastycznym
elementem Seeparku, powsta-
j¹cego wtedy w ramach Bun-
desgartenschau. W ten sposób
w obumar³e pomniki tchniêto
nowe ¿ycie i usytuowano je na
bocznych œcie¿kach, z dala od
g³ównego traktu, który prowa-
dzi od wejœcia do parku, obok
jeziora, do zamku i muzeum.
Równie¿ i to, odleg³e od g³ów-
nej promenady umiejscowie-
nie, jest celowe i umo¿liwia

„sowieckim mistrzom” nadal
prowadziæ mroczne ¿ycie. 

Nie wszystkie twarze na po-
mnikach uda³o siê rozpoznaæ.
Uwzglêdniono podobieñstwo
Lenina, jednak o pozosta³ych
mo¿na tylko spekulowaæ.
Niektórzy mogli byæ genera³a-
mi, inni prominentami lub re-
wolucjonistami.

Seepark powsta³ na terenie
dawnej kopalni, w taki sposób,
aby jego kszta³t odzwiercie-
dla³ przemianê Lünen jako
dawnego miasta górniczego.
Jest lokalnym terenem rekre-
acyjnym z jeziorem i ró¿no-
rodn¹ roœlinnoœci¹.

Tekst i zdjęcia: 
Claudia Daniel 

Kamienne g³owy komunistów w parku

Pan T. (DVD)

8,90 euro

Uhonorowany nagrod¹ dla
Najlepszego Polskiego Filmu
na festiwalu filmowym Ener-
gaCAMERIMAGE 2019 oraz
nagrodami festiwali w Gdyni
i Chicago film Marcina Krzysz-
ta³owicza – twórcy nagradza-
nej „Ob³awy”. Laureat dwóch
statuetek Polskich Nagród Fil-
mowych Or³y 2020!

Powstaj¹ca z ruin Warszawa
roku 1953 to miejsce, w którym
wszystko jest mo¿liwe. Nie-
pewnoœæ, donosy i kontrola
oswajane s¹ wódk¹ i dobrym
towarzystwem, w podziemiach
koœcio³a s³ychaæ jazz, a przy-
padkowe spotkanie z I sekreta-
rzem Boles³awem Bierutem
mo¿e zakoñczyæ siê niespo-
dziewan¹ nietrzeŸwoœci¹.
W takich realiach ¿yje Pan T. –
pisarz, którego ³¹czy romans
z piêkn¹ maturzystk¹, a do
mieszkania obok wprowadza
siê ch³opak z prowincji, który
marzy o karierze dziennika-
rza. Oto zaczyna siê zupe³nie
nieprawdopodobna historia,
w któr¹ nikt by nie uwierzy³,
gdyby nie fakt, ¿e bohater zo-
baczy³ wszystko na w³asne
oczy. W tej rzeczywistoœci pe³-
nej absurdów trudno bêdzie
zachowaæ powagê.

W roli g³ównej, w wielkim
stylu Pawe³ Wilczak. U jego
boku wyst¹pi³y, m.in., takie
gwiazdy jak: Sebastian Stan-
kiewicz (nagroda za najlepsz¹
drugoplanow¹ rolê mêsk¹ na
44. FPFF w Gdyni), Katarzyna
Warnke, Jerzy Boñczak, Wik-
tor Zborowski, Jan Nowicki, a
tak¿e aktorskie niespodzianki
z udzia³em Jacka Fedorowi-
cza, Kazimierza Kutza i Lesz-
ka Balcerowicza. 

Re¿yser: Krzyszta³owicz
Marcin 

Czas trwania: 101 min.

Polecamy

SKLEP.de

Polacy są trzecią po
Rumunach i Bułgarach
grupą „nowych Europej-
czyków”, którzy licznie
przyjeżdżają do Niemiec.
Najchętniej osiedlają się
na północy kraju i blisko
granicy z Polską. 

Imigranci z tak zwanych no-
wych krajów UE nadal chêtnie
przyje¿d¿aja do Niemiec – wy-
nika z badañ Instytutu Nie-
mieckiej Gospodarki (IW) w
Kolonii. Chodzi o kraje, które
po 2004 roku wst¹pi³y do Unii.

W ci¹gu ostatnich piêciu lat
liczba imigrantów z Polski, Ru-
munii, Bu³garii, Wêgier i Chor-

wacji wzros³a o 744 tys. W 2015
roku wynosi³a ona 2,1 mln, a
pod koniec 2019 roku ju¿
2,9 mln. Najwiêcej przyjecha³o
w tym czasie do Niemiec Ru-
munów (296 tys.). Na drugim
miejscu byli Bu³garzy
(133 tys.), a na trzecim Polacy
(122 tys.). Na dalszych pozy-
cjach znaleŸli siê Chorwaci
(117 tys.) i Wêgrzy (34 tys.). 

Gdzie najchętniej? 
Podczas gdy Rumuni czê-

œciej wybieraj¹ po³udniowe
Niemcy i zachodni¹ czêœæ Dol-
nej Saksonii, Polaków ci¹gnie
raczej na pó³noc Niemiec. Po-
dobnie jak Czesi, Polacy naj-

chêtniej mieszkaj¹ i pracuj¹
niedaleko granicy ze swoj¹ oj-
czyzn¹. 

Polacy i Czesi czêœciej te¿
doje¿d¿aj¹ do pracy w Niem-
czech. Inn¹ charakterystyczn¹
cech¹ jest to, ¿e chêtniej za-
mieszkuj¹ w regionach, w któ-
rych istnieje ju¿ liczna spo³ecz-
noœæ z ich krajów. Decyduj¹-
cym kryterium jest poza tym
obiecuj¹cy rynek pracy. 

Docelowy werbunek
Wnioski z pracy badawczej

IW na tle braku fachowego per-
sonelu mog¹ byæ wykorzystane
do przyci¹gniêcia wykwalifiko-
wanych pracowników z zagra-

nicy. Ju¿ ma³a spo³ecznoœæ
z danego kraju i reklama oferu-
j¹ca mo¿liwoœæ zatrudnienia
mog¹ pomóc danemu regiono-
wi, w którym brakuje fachow-
ców. 

Niemieccy politycy nie po-
winni jednak koncentrowaæ siê
na krajach cz³onkowskich UE –
podkreœlaj¹ naukowcy z Kolo-
nii. – Równie¿ inne kraje cz³on-
kowskie Unii maj¹ coraz wiêcej
problemów demograficznych –
stwierdzi³ autor analizy i eks-
pert ds. migracji Wido Geis-
Thöne. – Dlatego powinno siê
u³atwiæ dostêp do niemieckiego
rynku pracy obywatelom
pañstw spoza UE. (kad)

Emigracja do Niemiec: Polacy w czo³ówce
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Uwe – niemiecki pisarz i dziennikarz
oraz Gabi – polska artystka poznali
siê na krakowskim Kazimierzu. Ona
siedzia³a w kawiarni, a on wpad³ tam
na chwilê, aby przy piwku przemy-
œleæ kilka spraw. Prowadzi³ w³aœnie
wycieczkê œladami pisarzy ¿ydow-
skich z czasów monarchii austriac-
kiej. Jakimœ trafem zaczêli rozma-
wiaæ, a ich rozmowa trwa do tej pory.
Poznaj¹c siê, z czasem odkrywali
swoje korzenie. 

Historia dla ich przodków nie by³a
³askawa. Jego dziadek by³ essesma-
nem, a jej zgin¹³ w obozie KL Au-
schwitz. Na przekór jednak historii
ich rodzin zakochali siê w sobie i zbu-
dowali wspóln¹ przysz³oœæ. Gabi
wspomina, ¿e pe³na obaw przyjecha-
³a do swojej mamy, aby powiedzieæ
jej, ¿e zakocha³a siê w Niemcu, któ-
rego dziadek by³ esesmanem.
Na szczêœcie mama zaakceptowa³a
wybór córki, twierdz¹c ¿e najwa¿-
niejsze, ¿eby jej wybrany by³ dobrym
cz³owiekiem.

Od tego czasu otwarcie te¿ zaczêli
mówiæ o swoich przodkach. Esse-
sman Lothar von Seltmann, dziadek
Uwego, s³u¿y³ w Krakowie i w tym
samym czasie, kiedy Micha³ Pazda-
nowski, dziadek Gabrieli, polski inte-
ligent, zgin¹³ w obozie koncentracyj-
nym Auschwitz w Oœwiêcimiu. 

Uwe i Gabi s¹ dzisiaj ma³¿eñ-
stwem. Wiele podró¿owali do miejsc,
które w jakiœ sposób ich po³¹czy³y. S¹
trzecim pokoleniem powojennym
i nieraz analizuj¹ jej wp³yw na co-
dziennie ¿ycie kolejnych pokoleñ, na
ich postawê i na to kim s¹. 

Dostrzegli, ¿e nie jest ³atwo od
przesz³oœci uciec. Jednak tylko ten
cz³owiek, który zna swoj¹ przesz³oœæ,
nawet bardzo tragiczn¹, mo¿e wspó³-
kszta³towaæ przysz³oœæ. Gabi i Uwe
wspólnie stworzyli projekt „Future of
the Past” („Przysz³oœæ przesz³oœci”),
którego celem jest pojednanie ofiar
i sprawców oraz uœwiadomienie, ¿e
kolejne pokolenia nie musz¹ dŸwigaæ
grzechów przodków, pod warunkiem,
¿e nie bêd¹ ukrywaæ prawdy. W ra-
mach projektu przeprowadzili wiele

rozmów z potomkami sprawców
i ofiar odwiedzaj¹c ich w Polsce,
Ukrainie, Niemczech, Francji, Hisz-
panii. 

Czêsto spotykaj¹ siê z ró¿nymi œro-
dowiskami w Polsce i w Niemczech,
prowadz¹ warsztaty i spotkania au-
torskie. Opowiadaj¹ o swoich do-
œwiadczeniach jako wnuki ofiary i
oprawcy. Mówi¹, ¿e "pokolenie dzieci
i wnuków sprawców nie ponosz¹ wi-
ny, ale maj¹ odpowiedzialnoœæ, która
oznacza, ¿e s¹ œwiadomi tego jak na-

cjonalizm i faszyzm siê koñczy, i ¿e
przyznaj¹ siê do tego co by³o, i s¹
wra¿liwi na to, co teraz”. Wspólnie
napisali ksi¹¿kê "Gabi i Uwe. Mój
dziadek zgin¹³ w Auschwitz. A mój
by³ esesmanem”. W rozmowach pod-
kreœlaj¹, ¿e wiele dzia³añ i badañ do-
tycz¹cych nazistowskich Niemiec
pozosta³o na szczeblu naukowym
i politycznym, natomiast s¹ liczne
œrodowiska, gdzie wiele spraw jesz-
cze jest niewyjaœnionych i objêtych
rodzinnym tabu.

Dziadek Uwego by³ nazist¹ i anty-
semit¹. Uwe prawdê o nim odkrywa³
systematycznie, krok po kroku. Nie-
raz nosi³ w sobie poczucie winy.
Obecnie minê³o ono bezpowrotnie.
Czêsto jednak spotyka Niemców, któ-
rzy ci¹gle jeszcze nie mog¹ sobie po-
radziæ z przesz³oœci¹ i winê za dzia³a-
nia ich przodków zrzucaj¹ równie¿
na siebie. W ksi¹¿ce pisze: „Jeœli sta-
wiê siê przesz³oœci w³asnej rodziny,
uœwiadomiê sobie, ¿e to nie ja pono-
szê winê za zbrodnie dziadka, lecz ja-
ko wnuk zbrodniarza powinienem
przyczyniæ siê do tego, by podobne
zbrodnie nigdy siê nie powtórzy³y”.

Gabriela von Seltmann jest artyst-
k¹ interdyscyplinarn¹, eksperymen-
tuj¹c¹ wspó³czesnymi mediami i ani-
matork¹ kultury. Poprzez ró¿ne for-
my sztuki poszukuje odpowiedzi na
pytania dotycz¹ce pamiêci, to¿samo-
œci i historycznych uwik³añ. Od wielu
lat wspó³tworzy polskie i miêdzyna-
rodowe produkcje filmowe oraz pro-
jekty edukacyjne. Jednymi z wielu
projektów dotycz¹cych tematyki
dziedzictwa jest wyre¿yserowany
wspólnie z Uwe film dokumentalny w
jêzyku jidysz „Boris Dorfman.
A mentsh” oraz wyprodukowana
wraz ze Stowarzyszeniem Otwarta
Rzeczpospolita projekcja warszaw-
skiej synagogi „Wielka przywraca pa-
miêæ”.

Uwe von Seltmann nadal zadaje
sobie pytanie: jak przesz³oœæ wp³ywa
na zachowania ludzi i spo³eczeñstw?
Poszukiwanie odpowiedzi sta³o siê
sensem jego ¿ycia.

tekst: Leonard Paszek
zdjęcie: Andrzej Pilichowski Rangno

Jej dziadek zgin¹³ w Oœwiêcimiu, a jego by³ esesmanem

Po³¹czy³a ich przesz³oœæ
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Korespondencje

W skrócie

W sierpniu Polska by³a widowni¹
protestów grup LGBT przeciwko
ograniczeniom ich praw przez
w³adze. Na pomnikach zawis³y tê-
czowe flagi, do aresztu trafi³a Mar-
got z kolektywu Stop Bzdurom.
Komisja Europejska odrzuci³a te¿
6 wniosków polskich gmin o œrod-
ki na projekty w ramach unijnego
programu "Europa dla obywateli".
Minister sprawiedliwoœci Zbi-
gniew Ziobro wzi¹³ siê ostro do ro-
boty.

S¹d Okrêgowy w Warszawie
zdecydowa³ o dwumiesiêcznym
areszcie dla Margot z kolektywu
Stop Bzdurom, podejrzanej
o uszkodzenie furgonetki z homo-
fobicznymi has³ami i atak na jej
kierowcê. – Dzieje siê zamykanie
na parê miesiêcy za walkê z fun-
dacj¹ Pro-Prawo do ¯ycia. Funda-
cj¹, która w ca³ym normalnym
œwiecie nie mog³aby funkcjono-
waæ – skomentowa³a Margot pod-
kreœlaj¹c, ¿e chodzi o represje czy-
sto œwiatopogl¹dowe i polityczne.

Na niektórych warszawskich
pomnikach powieszono têczowe
flagi, m.in. na Syrence Warszaw-
skiej, pomniku Miko³aja Koperni-
ka, monumencie Wincentego Wi-
tosa, podobiŸnie Józefa Pi³sud-
skiego, pomniku Jana Kiliñskiego
czy na figurze Chrystusa przed
koœcio³em œw. Krzy¿a.

„To jest szturm! To têcza. To
atak! Postanowi³yœmy dzia³aæ. Tak
d³ugo, jak bêdê siê baæ, trzymaæ
Ciê za rêkê. Tak d³ugo, a¿ nie znik-
nie z naszych ulic ostatnia homo-
fobiczna furgonetka. To nasza ma-
nifestacja odmiennoœci – ta têcza.
Tak d³ugo, jak flaga bêdzie kogoœ
gorszyæ i bêdzie "niestosowna",
tak d³ugo uroczyœcie przyrzekamy
prowokowaæ” – napisali w manife-
œcie dzia³acze ruchu LGBT. Poli-
cja ponownie dokona³a zatrzy-
mañ, tym razem trzech osób, w
tym dwóch aktywistek z ruchu
Stop Bzdurom.

„Ofensywa lewactwa trwa. Dziœ
tym bardziej symboliczna, ¿e za
cel ataku w przeddzieñ rocznicy
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego obrali za cel pomnik Chry-
stusa przed Bazylik¹ œw. Krzy¿a
na Krakowskim Przedmieœciu” –
skomentowa³ wiceminister spra-
wiedliwoœci Sebastian Kaleta.

W obronie zatrzymanej akty-
wistki stanê³a komisarz praw cz³o-
wieka Rady Europy Dunja Mijato-

viæ. We wpisie na Twitterze we-
zwa³a do "natychmiastowego
uwolnienia" aktywistki. 

"Niech siê Pani wstydzi swojego
apelu w obronie agresora i prze-
prosi bezbronnego cz³owieka, po-
bitego przez aktywistê LGBT!" –
napisa³ w odpowiedzi minister
sprawiedliwoœci.

Rafa³ Trzaskowski równie¿
twardo stan¹³ w obronie aktywi-
stów LGBT. Stwierdzi³, ¿e to PiS
odpowiada za wywo³anie wojny
ideologicznej w Polsce.

Kilka dni po tych wydarzeniach
têczowa flaga ozdobi³a pomnik
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tam prokuratura umorzy³a postê-
powanie. "Zawieszenie flagi w ko-
lorze têczy na pomniku nie mo¿e
byæ uznane za zniewagê" – uza-
sadnieni³a prokurator Magdalena
W³odarczak.

Tymczasem unijna komisarz
ds. równoœci Dunja Mijatowiæ po-
informowa³a, ¿e odrzucono 6 pol-
skich wniosków o œrodki na pro-
jekty w ramach unijnego progra-
mu "Europa dla obywateli". Doda-
³a, ¿e odrzucenie mia³o zwi¹zek
z rezolucjami dotycz¹cymi stref
wolnych od LGBT. W ramach pro-
gramu mo¿na by³o uzyskaæ dofi-
nansowanie w wysokoœci do
25 tys. euro na projekty, które mo-
bilizuj¹ obywateli na poziomie lo-

kalnym do prowadzenia debat do-
tycz¹cych konkretnych kwestii z
europejskiej agendy politycznej.

Na przekór Unii Europejskiej
Zbigniew Ziobro obieca³ dofinan-
sowanie tych gmin. Pierwsze pie-
ni¹dze posz³y do Tuchowa. Œrodki
pochodz¹ z konkursu Funduszu
Sprawiedliwoœci.

– Tylko dlatego, ¿e radni gminy
Tuchów mieli odwagê upomnieæ
siê o podstawowe wartoœci zwi¹-
zane z ochron¹ rodziny, wolnoœci,
tradycji, tylko z tego powodu stali
siê przedmiotem szykan i napaœci
ze strony komisarz do spraw rów-
nouprawnienia – powiedzia³ Zio-
bro.

Ziobro twardo punktuje. Broni
chrzeœcijañskich wartoœci, walczy
o elektorat narodowo-katolicki,
dociska Morawieckiego do muru,
domaga siê rych³ego wypowiedze-
nia konwencji antyprzemocowej.
Ma po swojej stronie Beatê Szy-
d³o, ostro krytykuj¹c¹ odebranie
dotacji samorz¹dom, które og³osi-
³y „strefy wolne od LGBT”.

– Takie stanowisko jest nie
do zaakceptowania, gdy¿ uderza
w fundamentalne wartoœci jak
prawa rodziny, które w UE powin-
ny byæ szczególnie chronione –
grzmia³a na unijnym forum.

Co na to Jaros³aw Kaczyñski?
Na razie milczy. TK

Pomniki w barwach têczy

KOD potępia wybiórcze stosowanie prawa i nieproporcjonalne 
wobec czynu represje stosowane wobec aktywistek, które zawiesiły
na pomnikach flagi. Obywatelki i obywatele mają prawo upominać się
o demokratyczną równość, która jest w naszym kraju zagrożona
w przypadku osób LGBTQ zdj. twitter.com/Kom_Obr_Dem

Znowu ustawka kibiców na auto-
stradzie. Posz³y w ruch maczety,
no¿e, siekiery i rêczne pi³y. Na au-
tostradzie A4 na wysokoœci Brze-
ska star³y siê dwie zwaœnione gru-
py pseudofanów futbolu. 

Jak ustali³a policja, kibice klu-
bów pi³karskich jechali w przeciw-
nych kierunkach. Jedna grupa
kierowa³a siê do Katowic na mecz,
a druga – wrogo nastawiona do
pierwszej – jecha³a w kierunku

Rzeszowa. Grupa jad¹ca w kie-
runku Rzeszowa zatrzyma³a siê i
przesz³a na drug¹ stronê jezdni do
grupy jad¹cej do Katowic. Dosz³o
do starcia. Zaatakowani mieli byæ
kibice Resovii Rzeszów, którzy te-
go dnia jechali na wyjazdowy
mecz z GKS. "Zaliczyli niedojazd"
– napisano na Facebooku grupy
"Podkarpaccy kibice".

Informacje o zdarzeniu policji
przekazali jego œwiadkowie. Poda-
li oni m.in. numery tablic rejestra-
cyjnych pojazdów, które mog¹ na-

le¿eæ do uczestników zajœcia.
Trwa wyjaœnianie sprawy.

– Pseudokibice zadzia³ali w nie-
typowy sposób. Nie umówili siê
w jednym miejscu, ale jad¹c auto-
strad¹ z przeciwnych stron,
porozumieli siê, ¿e spotykaj¹ siê
w danym miejscu. To dzia³o siê
bardzo dynamicznie i trwa³o nie
d³u¿ej ni¿ 15 minut – powiedzia³
Sebastian Gleñ. rzecznik prasowy
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie. TK

Autostrada kibiców 

Cz³onkowie Stowarzyszenia Be-
skidzki Dom chc¹ przy³¹czenia
Bielska-Bia³ej do Ma³opolski. Pod-
kreœlaj¹, ¿e podzia³ administracyj-
ny Polski na 16 województw nie
sprawdzi³ siê.

„Region bielsko-¿ywiecki, w³¹-
czony do woj. œl¹skiego bez zgody
znacznej czêœci mieszkañców,
w tym wbrew wyborowi, jaki
w uchwale Rady Miasta Bielska-
Bia³ej lokowa³ to miasto i powiat w
woj. ma³opolskim, okaza³ siê prze-
granym reformy administracyjnej
firmowanej przez rz¹d AWS z Je-
rzym Buzkiem na czele. Przy³¹-
czenie do œl¹skiego uderzy³o nie
tylko w potencja³ gospodarczy,
transportowy czy turystyczny re-
gionu, ale tak¿e, co wielu lekcewa-
¿y³o i lekcewa¿y nadal, w to¿sa-
moœæ kulturow¹ i regionaln¹
mieszkañców po³owy wojewódz-
twa stanowi¹cej historyczne i kul-
turowe czêœci Ma³opolski” – napi-
sali w liœcie.

Dzia³acze Stowarzyszenia Be-
skidzki Dom domagaj¹ siê zatem
przywrócenia województwa biel-
skiego lub w³¹czenia Bielska-Bia-

³ej i ¯ywca do woj. ma³opolskiego,
bo ¯ywiecczyzna i znaczna czêœæ
powiatu bielskiego i miasta Biel-
sko-Bia³a, to historyczna Ma³o-
polska. Jest jeszcze jedno rozwi¹-
zanie, które nie wymaga wielkich
nak³adów i przemian: zmiana na-
zwy województwa na œl¹sko-ma³-
polskie.

PiS obiecuje zmianê w liczbie
województw. Jest mowa o wy³¹-
czeniu z województwa œl¹skiego
ziemi czêstochowskiej i utworze-
nie nowego województwa ze stoli-
c¹ w Czêstochowie. Trwa te¿ dys-
kusja nad podzia³em Mazowsza.
Jedna z wersji zak³ada wyodrêb-
nienie z Mazowsza sto³ecznego
obszaru metropolitalnego (stoli-
ca i dziewiêæ s¹siaduj¹cych po-
wiatów). Funkcjonowa³yby rów-
noczeœnie rada miasta i rada me-
tropolitalna, która by³aby równo-
rzêdna z sejmikiem wojewódz-
kim. Wówczas przed t¹ pierwsz¹
rad¹ Rafa³ Trzaskowski wystêpo-
wa³by jako prezydent miasta, a
przed drug¹ jako marsza³ek dla
Warszawy i powiatów okalaj¹-
cych. TK

PiS obiecuje zmianę liczby województw

Arndt Freytag von Loring-
hoven, kandydat na ambasado-
ra Niemiec w Polsce, jest go-
tów do pe³nienia swej nowej
misji. Kiedy przybêdzie do Pol-
ski? Teoretycznie mia³ siê sta-
wiæ na pocz¹tku lipca, po tym,
jak odszed³ jego poprzednik
Rolf Nikel. Szkopu³ w tym, ¿e
na razie nie otrzyma³ akcepta-
cji strony polskiej.

Nieoficjalnie wiadomo, ¿e
kwestia akceptacji nowego am-
basadora Niemiec w Warsza-
wie to gra polskiego MSZ. Po
serii ataków na media z nie-
mieckim kapita³em, w których
bra³ udzia³ Andrzej Duda ubie-
gaj¹cy siê o drug¹ kadencjê,
w Warszawie nikomu siê z tym
nie spieszy. 

Przypomnijmy, ¿e Duda za-
sugerowa³ na wiecu w Bole-
s³awcu, ¿e Niemcy próbuj¹
wp³ywaæ na wybory prezydenc-
kie po tym, jak „Fakt” wydawa-
ny przez Ringier Axel Springer
opisa³ sprawê aktu ³aski zasto-
sowanego przez prezydenta
wobec mê¿czyzny skazanego
za pedofiliê.

– Gazeta „Fakt”, której w³a-
œcicielem jest koncern o nie-
mieckim rodowodzie, chce
wp³yn¹æ na wybory prezydenc-
kie w Polsce. Niemcy chc¹ wy-
bieraæ w Polsce prezydenta –
mówi³ Duda.

Sztab Dudy odebra³ publika-
cjê jako ostry atak. Teraz trze-
ba zagraæ Niemcom na nosie,
skoro chcieli dyktowaæ, kto ma
byæ w Polsce prezydentem. 

– Wniosek strony niemiec-
kiej zosta³ przekazany Polsce.
Decyzja jest wy³¹czn¹ kompe-
tencj¹ pañstwa przyjmuj¹cego,
w tym przypadku w³adz Polski
– zaznacza wiceszef resortu
spraw wewnêtrznych Szyn-
kowski vel Sêk, podkreœlaj¹c,
¿e termin podjêcia decyzji jest
autonomiczn¹ decyzj¹ strony
polskiej. 

Arndt von Loringhoven
w oczekiwaniu na decyzjê pol-
skiego MSZ uczy siê polskiego.
Ile jeszcze czasu da mu na to
strona polska? Oby tylko nie
musia³ uczyæ siê na marne.
Gdyby jednak uda³o mu siê
w koñcu usi¹œæ w fotelu amba-
sadora, to ³atwego ¿ycia mia³
nie bêdzie. Na wrzesieñ PiS za-
powiada ostateczne rozprawie-
nie siê z obcym kapita³em
w mediach. Ringier Axel Sprin-
ger mo¿e byæ zmuszony do
spakowania walizek, choæ
Amerykanie, którzy maj¹ w
spó³ce udzia³y, ostro siê temu
sprzeciwiaj¹, m.in. ustami swo-
jej ambasador.

Arndt Freytag von Loringho-
ven by³ w latach 2014-2016 am-
basadorem Niemiec w Cze-
chach, a od 2016 r. zastêpc¹ se-
kretarza generalnego NATO
ds. wywiadu i bezpieczeñstwa.
Z wywiadem by³ zwi¹zany
wczeœniej – do 2010 r. pe³ni³
funkcjê wicedyrektora nie-
mieckiej Federalnej S³u¿by Wy-
wiadowczej (BND). TK

Gdzie się podziewa pan ambasador?
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Korespondencje

W skrócie

Mimo ¿e padaj¹ kolejne dzien-
ne rekordy liczby osób zaka¿o-
nych koronawirusem, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej
wydaje siê nieugiête – 1 wrze-
œnia wszyscy uczniowie powin-
ni stawiæ siê w szko³ach. MEN
przypomina o konsekwencjach
naruszenia „obowi¹zku szkol-
nego”.

„Rodzic mo¿e zostawiæ
dziecko tylko wtedy, gdy w do-
mu znajduje siê cz³onek rodzi-
ny objêty kwarantann¹ lub jest
to uzasadnione chorobami
dziecka, w tym objawami infek-
cji dróg oddechowych lub cho-
roby przewlek³ej – na podsta-
wie opinii lekarza sprawuj¹ce-
go opiekê zdrowotn¹ nad
uczniem z tak¹ chorob¹” – po-
informowa³ resort. Przepis mó-
wi, ¿e w razie nieusprawiedli-
wionej nieobecnoœci dziecka w
szkole przez co najmniej pó³
miesi¹ca rodzic mo¿e zostaæ
ukarany grzywn¹ do 10 tys. z³.
Konsekwencje wynikaj¹ z art.
42 Prawa oœwiatowego i s¹ re-
alizowane w trybie przepisów o
postêpowaniu egzekucyjnym w
administracji. – W skrajnych
przypadkach mog³oby to siê
nawet otrzeæ o s¹d rodzinny –
mówi adwokat Andrzej Œmi-
gielski.

Organizacja lekcji
w czasie pandemii
Rozporz¹dzenia w tej spra-

wie zosta³y opublikowane do-
piero niedawno – przypominaj¹
dyrektorzy szkó³. To, wed³ug
nich, przynajmniej o miesi¹c za
póŸno. W rozporz¹dzeniach za-
leca siê m.in. tak¹ organizacjê
pracy szko³y, która umo¿liwi za-
chowanie dystansu (nauczycie-
le i?inni pracownicy szko³y po-
winni zachowywaæ dystans spo-
³eczny miêdzy sob¹, w?ka¿dej
przestrzeni placówki, wynosz¹-
cy min. 1,5?m) i ograniczy gro-
madzenie siê uczniów (np. ró¿-
ne godziny przychodzenia
uczniów z poszczególnych klas,
ró¿ne godziny przerw lub zajêæ
na boisku) oraz unikanie czê-
stej zmiany pomieszczeñ, w
których odbywaj¹ siê zajêcia. –
Prócz wietrzenia sal i lekcji wu-
efu na œwie¿ym powietrzu GIS
proponuje na przyk³ad, by
uczniowie wychodzili na prze-
rwy o ró¿nych porach. Jak oni
to sobie wyobra¿aj¹? – pyta Ma-
rek Gawe³, dyrektor Zespo³u
Szkó³ nr 8 w Krakowie. – Prze-
cie¿ nauczyciel po lekcji z jedn¹
klas¹ ma nastêpn¹ lekcjê. Aby
spe³niæ to zalecenie, musia³by
siê kilka razy sklonowaæ.

– Nie ma szans, by powrót do
szkó³ odby³ siê naprawdê bez-
piecznie – mówi¹ jednym g³o-
sem zwi¹zkowcy reprezentuj¹-

cy ró¿ne centrale. – Dyrektorzy
placówek nie s¹ w stanie spe³-
niæ wytycznych, bo (poza bra-
kiem czasu) nie dysponuj¹ wy-
starczaj¹c¹ przestrzeni¹, by
zapewniæ dystans spo³eczny.

Jeœli sytuacja epidemiczna
zagrozi zdrowiu uczniów, dy-
rektorzy szkó³ mog¹ wprowa-
dziæ zajêcia zdalne lub czêœcio-
wo zdalne – poinformowa³a
rzeczniczka MEN Anna
Ostrowska. Takie rozwi¹zanie
jest mo¿liwe jednak dopiero po
konsultacji ze s³u¿bami sani-
tarnymi.

Strefy ¿ó³te 
i czerwone
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e

szko³y funkcjonuj¹ tak¿e w po-
wiatach „¿ó³tych i czerwo-
nych”. Co z nimi? Taki status
powiatów nie oznacza jeszcze
automatycznego zamykania
placówek. Zgodnie z wytyczny-
mi trzeba bêdzie mierzyæ tem-
peraturê cia³a pracownikom
przy wejœciu do szko³y. W przy-
padku gdy bêdzie ona równa al-
bo przekroczy 38°C, zatrudnio-
ny nie podejmie pracy i powi-
nien skorzystaæ z teleporady
medycznej – przypomina mini-
sterstwo. Podobne zasady ma-
j¹ dotyczyæ uczniów. – W naszej
placówce jest ³¹cznie blisko ty-
si¹c uczniów i pracowników.
Nie ma mo¿liwoœci dokonywa-
nia wszystkim pomiaru – mówi
Jacek Rudnik, by³y dyrektor
gimnazjum, a obecnie wicedy-
rektor Szko³y Podstawowej nr
11 w Pu³awach.

Wszystko na g³owach
dyrektorów
Wychodzi na to, ¿e podejmu-

j¹c decyzjê o powrocie do zajêæ
stacjonarnych, Ministerstwo
Edukacji Narodowej chce jed-
noczeœnie zrzuciæ z siebie od-
powiedzialnoœæ za potencjalny
wzrost zaka¿eñ, obarczaj¹c
wszelkimi obowi¹zkami organi-
zacyjnymi dyrektorów szkó³ i
przedszkoli. To dyrektorzy bê-
d¹ od 1 wrzeœnia odpowiedzial-
ni za sytuacjê na swoim terenie
i to oni stan¹ pod œcian¹ w
przypadku nag³ego wzrostu wi-
rusowych infekcji. Dodajmy do
tego spodziewane braki kadro-
we spowodowane obaw¹ na-
uczycieli (szczególnie tych
starszych) przed zaka¿eniem.
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e ci
w³aœnie nauczyciele skorzysta-
j¹ z prawa do urlopów dla pod-
ratowania zdrowia. Nie mo¿na
wykluczyæ tak¿e, i¿ z pracy bê-
d¹ rezygnowaæ zatrudniani do-
tychczas na tzw. godziny na-
uczyciele emeryci. Z takimi
problemami dyrektorzy tak¿e
bêd¹ musieli siê zmierzyæ.

Znik¹d pomocy

Wydaj¹c piêæ rozporz¹dzeñ
reguluj¹cych dzia³anie szkó³ i
przedszkoli od 1 wrzeœnia, na-
rzucaj¹c kosztowne czêsto roz-
wi¹zania, resort edukacji nie
wspomnia³ ani razu o pomocy
finansowej, zrzucaj¹c wszystko
na samorz¹dy.

– Mamy dosyæ zrzucania na
nas odpowiedzialnoœci za to,
jak ma wygl¹daæ edukacja. Mi-
nister (...) musi zrozumieæ, ¿e
nasze mo¿liwoœci finansowe
ju¿ siê dawno wyczerpa³y – mó-
wi Marek Wójcik ze Zwi¹zku
Miast Polskich. – Organy pro-
wadz¹ce musz¹ mieæ œrodki fi-
nansowe na dostosowanie
struktury organizacyjnej,
zmniejszenie liczebnoœci grup,
zapewnienie wiêkszej liczby
personelu obs³ugowego, skoro
ma byæ ca³a kategoria dzia³añ
zmierzaj¹cych do czêstej de-
zynfekcji, unikania wspólnych
pomieszczeñ. Przecie¿ s¹ hole,
toalety, biblioteki, œwietlice,
sto³ówki, gdzie bêd¹ gromadziæ
siê uczniowie. Takie przepisy i
wytyczne mo¿e napisaæ ktoœ,
kto szko³ê zna, bo tylko ko³o
niej przeje¿d¿a – dodaje Wójcik.

Postulat, by obowi¹zkowymi
regularnymi testami obj¹æ
wszystkich nauczycieli i kadrê
wspomagaj¹c¹, ministerstwo
uzna³o za niemo¿liwy do spe³-
nienia.

A mo¿e dwa 
tygodnie póŸniej?
Interdyscyplinarne Centrum

Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersyte-
tu Warszawskiego, wed³ug któ-
rego jednoczesne otwarcie
szkó³ mo¿e spowodowaæ
wzrost zaka¿eñ do kilku tysiêcy
dziennie, zaproponowa³o, by
rok szkolny wyj¹tkowo tym ra-
zem rozpocz¹æ w po³owie wrze-
œnia. Aby po powrocie z kraju i
z zagranicy daæ rodzicom szan-
sê obserwacji stanu zdrowia
dziecka. Za pomys³em stoi
sprawdzone ju¿ w praktyce i
popierane przez epidemiolo-
gów twierdzenie, ¿e okres
dwóch tygodni kwarantanny da
jasn¹ odpowiedŸ na pytanie o
zdrowie i pozwoli w sposób od-
powiedzialny podj¹æ decyzjê o
pos³aniu ucznia do szko³y.

Do chwili zamykania tego
numeru „Angory” minister-
stwo nie zmieni³o swego stano-
wiska, pozostaj¹c przy dacie 1
wrzeœnia.

Wojciech Bartczak
Na podst.: onet.pl, wp.pl, TVN24,
Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza

Kraków, Rzeczpospolita
Tygodnik ANGORA nr 35/2020

Obowi¹zkowy powrót do szko³y
G³ówny bojownik z koronawiru-
sem w rz¹dzie Mateusza Mora-
wieckiego minister zdrowia dr £u-
kasz Szumowski odszed³ z resor-
tu. – Wracam do wyuczonego za-
wodu. Rozmowy by³y o tym od
wielu miesiêcy. Umowa d¿entel-
meñska miêdzy mn¹ a premie-
rem by³a taka, ze mia³em dokoñ-
czyæ kilka spraw wa¿nych dla Pol-
ski – powiedzia³ na konferencji
prasowej. – Uzna³em, ¿e to w³aœci-
wie ten czas. Mamy zbudowany
system, mamy system szpitali jed-
noimiennych, mamy rozbudowa-
n¹ sieæ laboratoriów i dziêki szyb-
kim decyzjom uda³o siê, ¿e w Pol-
sce nie by³o dziesi¹tek tysiêcy
zgonów, tak jak to by³o w krajach
Europy Zachodniej, wiele bogat-
szych od nas. Oczywiœcie, mamy
przyrosty zachorowañ, ale mamy
te¿ gospodarkê, która funkcjonuje
i bêdziemy mieæ pieni¹dze na dal-
sz¹ walkê i leczenie innych chorób
– doda³ Szumowski.

£ukasz Szumowski, nazwany
przez biskupa Jêdraszewskiego
„ewangelist¹” zas³yn¹³ z afery
maseczkowej. To w³aœnie on mia³
zdecydowaæ o zakupie za 5 mln z³
maseczek, które nie spe³nia³y
polskich norm. Resortowi zdro-
wia mia³ je sprzedaæ instruktor
narciarski, który zna³ siê z mini-
strem £ukaszem Szumowskim
oraz jego bratem – poda³a "Gaze-
ta Wyborcza". Prokuratura wsz-
czê³a œledztwo po zawiadomie-
niu, jakie z³o¿y³o ministerstwo
zdrowia. Œledczy na razie nie in-
formuj¹, co s³ychaæ w sprawie.
Wiadomo tylko, ¿e rozszerzyli po-
stêpowanie pod k¹tem podejrze-
nia oszustwa wielkich rozmiarów
przy sprzeda¿y œrodków ochrony
dla Polskiej Miedzi i Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

Dzieñ przed dymisj¹ Szumow-
skiego z pracy na stanowisku wi-
ceministra zdrowia zrezygnowa³
tak¿e Janusz Cieszyñski. TK

Odszedł minister zdrowia

Ewa Demarczyk nie ¿yje. Zmar³a
w Krakowie w wieku 79 lat. By³a
jedn¹ z najwybitniejszych pol-
skich osobowoœci scenicznych,
nazywana „Czarnym Anio³em“
polskiej piosenki. Znana dziêki ta-
kim utworom jak: „Karuzela z Ma-
donnami“, „Rebeka“ i „Grande
Valse Brillante“.

Z pocz¹tku uczy³a siê gry na
fortepianie, ale ostatecznie po-
œwiêci³a siê aktorstwu. Uczêsz-
cza³a do krakowskiej PWST. Zade-
biutowa³a w zespole „Piwnicy pod
Baranami”. To zas³uga zafascyno-
wanych jej talentem Zygmunta
Koniecznego i Piotra Skrzynec-
kiego. 

W 1963 roku wyst¹pi³a na I Kra-
jowym Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w Opolu, gdzie wykona³a pio-
senkê „Karuzela z Madonnami“,
„Czarne anio³y“ i „Taki pejza¿“.
Otrzyma³a nagrodê festiwalu,
wzbudzaj¹c entuzjazm krytyki i
publicznoœci. Tego samego roku
wydany zosta³ jej pierwszy singel,
zawieraj¹cy trzy piosenki, którymi
tryumfowa³a na festiwalu opol-
skim. W 1964 r. na Miêdzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki w Sopo-
cie zdoby³a drug¹ nagrodê za
„Grande Valse Brillante“. Wystê-
powa³a tak¿e za granic¹, w pary-
skiej Olympii – do której zaprosi³
j¹ w³aœciciel s³ynnej sali koncerto-
wej Bruno Coquatrix, zafascyno-
wany g³osem, charyzm¹ i nietu-
zinkow¹ urod¹ polskiej piosenkar-
ki – a tak¿e w Genewie, z okazji
dwudziestolecia powstania ONZ.

W 1972 roku Demarczyk opu-
œci³a „Piwnicê pod Baranami”.
Dwa lata póŸniej ukaza³a siê jej
druga p³yta, na której znalaz³a siê
kompozycja „Rebeka“, jeden
z najwiêkszych przebojów De-
marczyk. Nagrywa³a jednak nie-
wiele, g³ównie poœwiêcaj¹c siê
koncertowaniu z nowym zespo-

³em. Nie wspó³pracowa³a ju¿ z Ko-
niecznym. Z czasem trasy koncer-
towe staj¹ siê coraz krótsze. Od
1985 r. prowadzi³a w Krakowie Te-
atr Muzyki i Poezji, nazywany Te-
atrem Ewy Demarczyk. Placówkê
zamkniêto w 2000 r.

Powoli wycofywa³a siê z ¿ycia
publicznego, nie udziela³a wywia-
dów. Ostatni koncert Demarczyk
z zespo³em odby³ siê 8 listopada
1999 r. w Teatrze Wielkim w Po-
znaniu. W 2015 r. ukaza³a siê
ksi¹¿ka „Czarny Anio³. Opowieœæ
o Ewie Demarczyk“ autorstwa
Angeliki KuŸniak i Eweliny Kar-
pacz-Obo³adze.

– Ja nie jestem na sprzeda¿. Ja
jestem do dyspozycji absolutnie
do koñca... Do dyspozycji publicz-
noœci od momentu, kiedy wchodzê
na scenê i gaœnie œwiat³o, zaczy-
naj¹ siê dŸwiêki – mówi³a Ewa De-
marczyk w 1998 roku. 

„16 stycznia skoñczy³aby 80 lat.
Kilku pokoleniom prezentowa³a
to, co w piosence najszlachetniej-
sze, najbardziej wartoœciowe. Nie
zostawi³a po sobie zbyt wielu na-
grañ, ale – same per³y. One bêd¹ z
nami przypominaj¹c o fenomenie
Ewy Demarczyk”. O jej spotkaniu
z Zygmuntem Koniecznym, z An-
drzejem Zaryckim napisa³ Wa-
c³aw Krupiñski, krakowski krytyk
muzyczny. TK

Nie żyje czarny anioł, wybitna śpiewaczka
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Andreas Hübsch i Friedhelm
Grosse to tegoroczni laureaci
Polsko-Niemieckiej Nagrody
„Neptuna”, przyznawanej przez
polsko-niemieckie œrodowiska
zwi¹zane z restauracj¹ „Gdañ-
ska” w Oberhausen. Nagroda
przyznawana jest za szczególne
zaanga¿owanie w budowê mo-
stów przyjaŸni miêdzy Polsk¹ a
Niemcami. Uroczyste wrêczenie
Statuetki Neptuna odby³o siê w
sobotê 8 sierpnia na Starym
Rynku w Oberhausen. 

Gala mia³a byæ po³¹czona z
uroczystymi obchodami 20-lecia
"Gdañskiej", niestety pandemicz-
na sytuacja w tym przeszkodzi³a. 

Andreas Hübsch odbieraj¹c
nagrodê z r¹k nadburmistrza
Oberhausen Daniela Schranza,
zamiast mowy dziêkczynnej
wspomnia³ o rzadko stosowanej
ostatnio, dziennikarskiej regule
dwóch Ÿróde³: "Nie ufajmy œlepo
komuœ, tylko dlatego, ¿e ma mi-
lion znajomych czy followerów w
mediach spo³ecznoœciowych.
B¹dŸmy krytyczni, kiedy – jak
obecnie w Polsce – publiczn¹ te-
lewizjê czy rozg³oœniê radiow¹
przemianowuje siê na telewizjê
narodow¹ i rozg³oœniê narodo-
w¹. W dzisiejszych czasach mu-
simy stale weryfikowaæ Ÿród³a
informacji, ¿eby nie staæ siê ofia-
rami propagandy lub fake news”.

Hübsch przypomnia³ równie¿
zmar³ego w 2019 roku za³o¿ycie-
la i pierwszego redaktora na-
czelnego magazynu "Samo ¯y-
cie" Henryka Kollara, którego
nazwa³ swoim mentorem i przy-
jacielem.

W uzasadnieniu przyznania
nagrody jej Kapitu³a podkreœli³a,
¿e tegoroczny laureat otrzymuje
j¹ za dziennikarsk¹ uczciwoœæ,
fachowoœæ, za zaniepokojenie
niedba³ym przekazywaniem in-

formacji oraz za ogromn¹ iloœæ
reporta¿y w polskojêzycznych
mediach w Niemczech.

Andreas Hübsch urodzi³ siê w
Starogardzie Gdañskim w 1972
roku. Maj¹c 16 lat wyjecha³ – jak
wielu przesiedleñców w latach
1987-89 – z rodzicami na wakacje
do Niemiec i ju¿ nie wróci³. W
Niemczech od lat 70. mieszka je-
go rodzina ze strony ojca. W 1993
roku ukoñczy³ Dietrich-Bonhoef-
fer-Gymnasium w Hilden z ma-
tur¹ 1.0. Po 5 latach w Niem-
czech by³ najlepszym ze 160 ma-
turzystów rocznika. Studiowa³
informatykê w Dortmundzie. Po-
ci¹ga³y go jednak media. Maj¹c
swobodny dostêp do raczkuj¹ce-
go jeszcze wówczas internetu,
zacz¹³ redagowaæ wiadomoœci z
internetu w formie periodyku
„Przegl¹d Gospodarczy”. Kol-
porta¿em zajmowa³ siê Mariusz
Matuszczyk. 

Nawi¹zali kontakt z Tygodni-
kiem ANGORA, w 1997 r. za³o¿yli
wspólnie wydawnictwo Verlag
Hübsch & Matuszczyk KG z sie-
dzib¹ w Dortmundzie i zaczêli
wydawaæ edycjê ANGORY dla
polskojêzycznych czytelników w
Niemczech. Wydawnictwo w
2002 r. przejê³o magazyn „Samo
¯ycie” ukazuj¹cy siê od 1995 ro-
ku. Andreas Hübsch przez 17 lat
razem z Henrykiem Kollarem
redagowa³ „Samo ¯ycie”, a od
2019 roku zosta³ jego redakto-
rem naczelnym.

Od 2014 roku Hübsch jest tak-
¿e reporterem codziennej pol-
skiej audycji radia WDR Cosmo
(dawniej: WDR Funkhaus Euro-
pa). 

Od dzieciñstwa jego wielkim
hobby jest muzyka. Nieustannie
szkoli warsztat artystyczny u
profesjonalnych muzyków. Gra
na gitarze basowej i na fortepia-

nie. Od prawie 30 lat gra w ze-
spo³ach jazzowych i rockowych.
Niejednokrotnie mo¿na by³o go
zobaczyæ i us³yszeæ na scenie w
„Gdañskiej”. 

Wyg³asz¹jacy laudacjê Wie-
s³aw Lewicki na zakoñczenie po-
wiedzia³: „Andreas, dziêkujemy
Ci za rzetelne dziennikarstwo,
Twoj¹ uczciwoœæ i ogromny
wk³ad w historiê mediów Polonii
w Niemczech!”

Andreas Hübsch jest trzydzie-
stym laureatem przyznawanej
od 2002 roku Statuetki Neptuna.

Drugim tegorocznym laure-
atem Nagrody Neptuna jest zna-
ny w Oberhausen fotograf Frie-
dhelm Grosse. Aparat fotogra-
ficzny to jego atrybut. Od wielu
lat jest sta³ym goœciem wszyst-
kich imprez, które organizowane
s¹ w „Gdañskiej”. Kocha archi-
tekturê, pejza¿, sztukê, ludzi, a
nienawidzi wojny i niesprawie-
dliwoœci.

W ubieg³ych latach nagrody
otrzymali m.in. Josef Herten,
Walter Kurowski, Jerzy Kamin-
ski, Barbara Lazar, Barbara i
Andrzej Piwarscy, Veronika Gra-
be, Antoni Knizik, Helge Schne-
ider, Hilde Arlt-Kowski, Tadeusz
Soko³owski, Henryk Kollar, Józef
Kurzeja, Jurek Uske, El¿bieta
Sobótka, Wies³aw Lewicki, Thor-
sten Klute, Leonard Paszek, Jür-
gen Reinke oraz Gmina Polska
„Piast” z Essen.

Wszyscy laureaci to ludzie ak-
tywnie ¿yj¹cy swoj¹ pasj¹. To
osobowoœci, które potrafi¹ zara-
¿aæ do aktywnoœci œrodowiska, w
któych ¿yj¹, a przede wszystkim,
wzorem rzymskiego „Boga Mórz
i Oceanów”, s¹ symbolem poro-
zumienia. 

Leonard Paszek

„Neptuny” i 20-lecie
„Gdañskiej“ w Oberhausen

Przera¿aj¹ce sceny rozegra³y siê
18 sierpnia wieczorem na berliñ-
skiej autostradzie. Szalony kie-
rowca taranowa³ swoim samo-
chodem motocykle i skutery.
Szeœæ osób zosta³o rannych, stan
trzech poszkodowanych jest po-
wa¿ny. „To by³ islamski terror!” –
oznajmi³ tabloid „Bild”.

Autostrada A100, zwana tak¿e
Berliner Stadtring, prowadzi po
terenie niemieckiej stolicy i jest
obwodnic¹ œródmieœcia. Niemal
zawsze panuje na niej wielki
ruch. Dramat rozpocz¹³ siê ok.
godziny 18.35. Czarny opel astra
uderzy³ w skuter w pobli¿u Inns-
brucker Platz. Jednoœlad zmieni³
siê w stos pogiêtego metalu,
zmasakrowany kierowca straci³
przytomnoœæ. Wezwani medycy
dokonali skutecznej reanimacji.
Poszkodowany to stra¿ak wraca-
j¹cy z pracy do domu. Zosta³
przewieziony do szpitala i podda-
ny natychmiastowej operacji.

Napastnik jeŸdzi³ jak opêtany,
zmienia³ kierunki. W pobli¿u Det-
molder Strasse rozjecha³ moto-
cyklistê. Trzy osoby w samocho-
dzie, w który uderzy³ staranowa-
ny motocykl, zosta³y ranne. Na
autostradzie zapanowa³y zamêt
i groza. Berliner Stadtring zosta-
³a zablokowana z obydwu kierun-
ków. Utworzy³y siê kilometrowe
korki. Oko³o 300 ogarniêtych pa-
nik¹ ludzi uciek³o pieszo, porzu-
caj¹c swe auta. Na miejsce przy-
byli ratownicy, policjanci i
50 stra¿aków.

Niedaleko Alboinstrasse za-
machowiec staranowa³ dwa mo-
tocykle. Kierowcy odnieœli ciê¿-
kie obra¿enia. Jeden z roztrza-
skanych motocykli zawis³ na ma-
sce opla. Napastnik nie móg³ ju¿
jechaæ. Zatrzyma³ uszkodzone
auto, po³o¿y³ na dachu metalow¹
skrzynkê. Rozwin¹³ dywanik mo-
dlitewny i zacz¹³ siê modliæ. Na
widok policjanta zakrzykn¹³: „Al-
lahu Akbar! Nie zbli¿aæ siê, ina-
czej wszyscy umrzecie!”. Mundu-
rowy, zreszt¹ arabskiego pocho-
dzenia, zdo³a³ obezw³adniæ
sprawcê, który przewieziony zo-
sta³ do aresztu przy Tempelhofer
Damm.

Specjaliœci od materia³ów wy-
buchowych Krajowego Urzêdu
Kryminalnego przeœwietlili
skrzynkê. Nie znaleŸli w niej nic
niebezpiecznego. Drug¹ skrzyn-
kê w baga¿niku opla otworzyli
o godz. 22.35 strumieniem wody
pod ciœnieniem. Zawiera³a tylko
narzêdzia.

Napastnik to 30-letni Irakij-
czyk Sarmad A. Prokuratura ge-
neralna wyda³a komunikat: „Wy-
powiedzi oskar¿onego po czy-
nach, które pope³ni³, œwiadcz¹, ¿e
dzia³a³ z religijno-islamistycz-
nych pobudek”. Sarmad A. mia³
te¿ problemy psychiczne, leczy³
siê w jednej ze sto³ecznych kli-
nik. (KK)

Na podst.: Bild Zeitung, Berliner
Zeitung, Berliner Kurier, 

Der Tagesspiegel, rbb24.de
Tygodnik ANGORA nr 35/2020

„Mniejszoœæ Niemiecka ma
wartoœæ!” – to tytu³ kampanii za-
inaugurowanej przez Towarzy-
stwo Spo³eczno-Kulturalne
Niemców na Œl¹sku Opolskim w
2019 r. Projekt jest kontynuowa-
ny i cieszy siê popularnoœci¹. 

– „Mniejszoœæ to bogactwo”
ten slogan czêsto towarzyszy
dyskusjom na temat mniejszo-
œci, ale codziennoœæ w kraju,
w którym przyznawanie siê do
swych niemieckich korzeni by-
³o w ca³ym okresie komunizmu
zakazane, oczywistoœci¹ nie
jest. Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e
œwiadomoœæ tego, kim jest
mniejszoœæ, co j¹ wyró¿nia
w spo³eczeñstwie polskim,
w tym równie¿ wœród miesz-
kañców województwa opolskie-
go pozostaje na odczuwalnie
niskim poziomie. Tak zrodzi³
siê pomys³ na wyj¹tkow¹ kam-
paniê, która przybli¿aj¹c cieka-
we postacie ze œrodowiska
Mniejszoœci Niemieckiej, poka-
zuje, ¿e bycie czêœci¹ spo³ecz-
noœci mniejszoœci narodowej
jest czymœ wyj¹tkowym – zwra-
ca uwagê Joanna Hassa z Por-
talu Niemców w Polsce.

G³ówni bohaterowie kampa-
nii to wartoœciowe i zaanga¿o-
wane spo³ecznie osoby, dzia³a-
j¹ce w ramach struktur Mniej-
szoœci Niemieckiej. Towarzy-
sz¹ im has³a i wartoœci wa¿ne
dla ka¿dej spo³ecznoœci lokal-
nej: „Kultura ma wartoœæ”,
„Spo³eczeñstwo ma wartoœæ”,
„Jêzyk ma wartoœæ”, „Wiara
ma wartoœæ”, „Tradycja ma
wartoœæ”, „Wspólnota ma war-
toœæ”. 

W 2020 r. w ramach kampanii
„Mniejszoœæ Niemiecka ma
wartoœæ” wydana zostanie pu-
blikacja naukowa „Mniejszoœæ
Niemiecka w województwie
opolskim jako wartoœæ dodana”
autorstwa dr Magdaleny Le-
mañczyk i dr. Mariusza Bara-
nowskiego, zawieraj¹ca wyniki
badañ socjologicznych prze-
prowadzonych wœród cz³onków
TSKN w roku 2019. Wraz z wy-
daniem publikacji planowana
jest konferencja naukowa. Po-
dobnie jak w roku ubieg³ym
równie¿ w tym roku uka¿¹ siê
w mediach spo³ecznoœciowych
filmy z bohaterami kampa-
nii. TK

Atak islamisty na berlińskiej autostradzie 

Mniejszość to bogactwo

Od lewej: Daniel Schranz (nadburmistrz Oberhausen), Andreas Hübsch (red. naczelny Samego Życia), Friedhelm
Grosse (fotografik), Aleksander Gowin (wicekonsul, kierownik Referatu ds. Współpracy z Polonią Konsulatu RP
w Kolonii) zdj. Tom Hübsch
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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

9/2020

? Chcia³bym znieœæ w Polsce
wspó³w³asnoœæ domu. Jak mogê
to zrobiæ?

Generalnie s¹ dwa sposoby na
zniesienie wspó³w³asnoœci: w dro-
dze porozumienia miêdzy zainte-
resowanymi stronami lub na mocy
orzeczenia s¹dowego.

S¹d dokonuje zniesienia wspó³-
w³asnoœci najczêœciej w drodze:

– podzia³u w naturze,
– przyznania rzeczy jednemu ze

wspó³w³aœcicieli z obowi¹zkiem
sp³aty pozosta³ych,

– sprzeda¿y rzeczy.
Zniesienia wspó³w³asnoœci po-

przez podzia³ rzeczy w naturze ¿¹-
daæ mo¿e ka¿dy ze wspó³w³aœci-
cieli.

Taki podzia³ jest jednak niedo-
puszczalny, jeœli w jego wyniku
mia³oby dojœæ do znacznego
zmniejszenia wartoœci rzeczy lub
nast¹pi³aby istotna zmiana rzeczy.
Nie mo¿na tak¿e podzieliæ rzeczy,
gdyby by³o to sprzeczne z zasadni-
czym jej przeznaczeniem lub nie-
zgodne z ustaw¹. W przypadku po-
dzia³u rzeczy s¹d mo¿e te¿ orzec
o wzajemnych dop³atach wspó³-
w³aœcicieli w celu wyrównania
wartoœci udzia³ów.

Gdyby rzecz nie mog³a zostaæ
podzielona z podanych wy¿ej po-
wodów albo gdy podzia³ w naturze
jest nazbyt utrudniony, s¹d mo¿e
przyznaæ rzecz wspóln¹ jednemu
ze wspó³w³aœcicieli wraz z obo-
wi¹zkiem dokonania sp³at na rzecz
pozosta³ych wspó³w³aœcicieli okre-
œlaj¹c termin i wysokoœæ sp³at,
ewentualnie rozk³adaj¹c je na raty.

W razie, gdyby ¿aden ze wspó³-
w³aœcicieli nie zgodzi³ siê na przy-
znanie jemu rzeczy bêd¹cej przed-
miotem wspó³w³asnoœci albo w ra-
zie niemo¿noœci porozumienia
wspó³w³aœcicieli, s¹d zarz¹dza

sprzeda¿ rzeczy, a uzyskan¹ ze
sprzeda¿y sumê dzieli miêdzy
wspó³w³aœcicieli stosownie do war-
toœci ich udzia³ów.

? Pracujê w Niemczech. Mój
pracodawca zalega z wyp³at¹. Co
mam w takiej sytuacji zrobiæ? 

Aby nie utraciæ prawa do zarob-
ku, nale¿y w odpowiednim termi-
nie wezwaæ pracodawcê do jego
wyp³aty. W prawie niemieckim
roszczenia o zap³atê przedawniaj¹
siê generalnie po up³ywie 3 lat. 

Jednak¿e pracownik mo¿e te¿
utraciæ prawo do zap³aty wskutek
up³ywu czasu, w którym nie docho-
dzi³ zap³aty (tzw. Verwirkung).
W prawie pracy istnieje bowiem
zasada, ¿e pracodawca musi mieæ
– stosownie do okolicznoœci – mo¿-
liwoœæ wyjœcia z za³o¿enia, ¿e rosz-
czenie nie bêdzie ju¿ wiêcej docho-
dzone. Najwczeœniej dzieje siê tak
wtedy, gdy zaleg³a zap³ata nie by³a
dochodzona w terminie 6 miesiêcy. 

Dodatkowym problemem mo¿e
byæ sytuacja, gdy odpowiednie po-
rozumienia zak³adowe, taryfowe
albo konkretne umowy okreœlaj¹
krótsze terminy dochodzenia rosz-
czeñ. W niektórych przypadkach
mo¿e to byæ miesi¹c od chwili, gdy
zap³ata sta³a sie nale¿na. Jednak-
¿e tak krótkie terminy mog¹ byæ
przez s¹dy uznane za niewa¿ne.

? Mieszkam w Niemczech.
Rozsta³am siê z moim przyjacie-
lem. Chcia³abym, aby usun¹³ on
z pamiêci aparatu fotograficzne-
go moje intymnie zdjêcia oraz
sekwencje wideo. Czy mam do
tego prawo?

W podobnym przypadku zarów-
no s¹d pierwszej jak i drugiej in-
stancji (sygnatura akt: BDG VI ZR
217/14) uznali prawo partnerki do

¿¹dania usuniêcia zdjêæ i filmów
prezentuj¹cych j¹ nago, powo³uj¹c
siê na prawo ochrony wizerunku,
wchodz¹cego w sk³ad praw osobi-
stych (Persönlichkeitsrechte). In-
ne zdjêcia, te które przedstawia³y
partnerkê w ubraniu ex-partner
móg³ zatrzymaæ. Partnerka zwró-
ci³a siê do s¹du, poniewa¿ obawia-
³a siê, ¿e ex-partner móg³by te
zdjêcia opublikowaæ.

? Mieszkam w Niemczech. Czy
jako rodzic uprawniony do wyko-
nywania w³adzy rodzicielskiej
muszê bezwarunkowo respekto-
waæ s¹dowe regulacje prawne
w kwestii opieki nad dzieckiem?
Jaka ma byæ czêstotliwoœæ kon-
taktów miêdzy dzieckiem a rodzi-
cem, u którego dziecko nie miesz-
ka?

Tylko w wyj¹tkowych przypad-
kach rodzic mo¿e samowolnie
zmieniæ s¹downie rozstrzygniête
kwestie opieki nad dzieckiem (Um-
gangsrecht). A mianowicie wtedy,
gdy wymaga tego dobro dziecka, a
zajêcie siê s¹du tym problemem w
odpowiednim czasie nie by³o mo¿-
liwe a sam problem powsta³ albo
uleg³ rozpoznaniu dopiero po po-
stanowieniu s¹du albo gdy s¹d
przy uwzglêdnieniu dobra dziecka
nie rozpozna³ problemu (Bundes-
gerichtshof, wyrok z 19.06.2002,
AZ: XII ZR 173/00). 

Czêstotliwoœæ kontaktów miêdzy
dzieckiem a rodzicem jest zale¿na
od okolicznoœci konkretnego przy-
padku. Uwa¿a siê jednak, ¿e czêste
i regularne kontakty miêdzy rodzi-
cem a dzieckiem s¹ w interesie
dziecka (Bundesverfassungsge-
richt, NJW 1993, strona 2671).

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Udział w gospodarstwie
w zamian za rentę

? Czy udzia³ w gospodarstwie
rolnym, którego jestem w³aœci-
cielem w efekcie dziedziczenia,
mogê zapisaæ synowi w zamian
za rentê rolnicz¹? Czy mogê go
sprzedaæ bez zgody pozosta³ych
spadkobierców? 

Zgodnie z treœci¹ art. 84 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. „O ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników”
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 174
z póŸn. zm.), „przez umowê z na-
stêpc¹ rolnik bêd¹cy w³aœcicielem
(wspó³w³aœcicielem) gospodar-
stwa rolnego zobowi¹zuje siê prze-

nieœæ na osobê m³odsz¹ od niego
co najmniej o 15 lat (nastêpcê) w³a-
snoœæ (udzia³ we wspó³w³asnoœci)
i posiadanie tego gospodarstwa
z chwil¹ nabycia prawa do emery-
tury lub renty inwalidzkiej, je¿eli
nastêpca do tego czasu bêdzie pra-
cowaæ w tym gospodarstwie (...)”.
Wedle art. 85 ww. ustawy, „umowa
z nastêpc¹, a tak¿e umowa w celu
wykonania umowy z nastêpc¹
(przenosz¹ca w³asnoœæ gospodar-
stwa rolnego na nastêpcê), powin-
na byæ zawarta w formie aktu no-
tarialnego”.

Sprzeda¿ udzia³u (czy te¿ w ogó-
le jakiekolwiek rozporz¹dzenie
nim) przed dzia³em spadku niesie

pewne ryzyko – zgodnie z treœci¹
art. 1036 Kodeksu cywilnego
„spadkobierca mo¿e za zgod¹ po-
zosta³ych spadkobierców rozpo-
rz¹dziæ udzia³em w przedmiocie
nale¿¹cym do spadku. W braku
zgody któregokolwiek z pozosta-
³ych spadkobierców rozporz¹dze-
nie jest bezskuteczne o tyle, o ile
narusza³oby uprawnienia przys³u-
guj¹ce temu spadkobiercy na pod-
stawie przepisów o dziale spadku”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 26/2020

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

Poniżej znajdą Państwo odpowie-
dzi na pytania czytelników, przygo-
towane we współpracy z „Tygodni-
kiem ANGORA”, miesięcznikiem
„Samo Życie“ i Federalną Agencją
Pracy. Na pytania czytelników 
odpowiadała Patrizia Nitka, 
koordynatorka sieci Eures 
w dyrekcji regionalnej 
bawarskiej Agencji Pracy. 

Również sieć EURES wspiera
pracodawców i pracobiorców
w sprawach dotyczących europej-
skiego rynku pracy. 

Do federalnego Urzędu Pracy
(Bundesagentur für Arbeit) mogą
zgłaszać się również małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, chcące ubie-
gać się o wsparcie finansowe
podczas epidemii koronawirusa
w ramach programu federalnego
„Zapewnienie miejsc kształcenia”
albo skróconej pracy (Kurzarbeit)
– czyli „postojowego”.

? Mam ma³y zak³ad rzemieœl-
niczy. Czy mogê ubiegaæ siê
o wsparcie finansowe, je¿eli za-
trudni³em czeladnika, który za-
cz¹³ naukê w moim zak³adzie
1 sierpnia 2020? 

Tak, w przypadku ka¿dej umo-
wy o kszta³ceniu w roku szkolnym
2020/21 mo¿na wnioskowaæ o dofi-
nansowanie w wysokoœci 2000 eu-
ro. Dofinansowywana jest nauka
zawodu w ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstwach, pocz¹wszy
od 1 sierpnia 2020. Dotyczy to rów-
nie¿ przypadków, kiedy umowê
o kszta³ceniu zawarto przed
1 sierpnia 2020 r. 

? Firma, w której uczê siê za-
wodu, przesz³a – w zwi¹zku
z epidemi¹ – na niepe³ny wy-
miar czasu pracy. Czy mimo te-
go mogê kontynuowaæ tam na-
ukê?

Tak, tak¿e fimy, które zg³osi³y
przejœcie na niepe³ny wymiar pra-
cy (Kurzarbeit), s¹ zasadniczo zo-
bowi¹zane tak zorganizowaæ na-
ukê, by kszta³cenie zosta³o dopro-
wadzone do koñca. W zale¿noœci
od aktualnej sytuacji program mu-
si byæ realizowany tak, aby uczeñ

w przewidzianym czasie nauczy³
siê zawodu. Jednak¿e w przypad-
kach, kiedy kszta³cenie nie jest
mo¿liwe i wyczerpano wszystkie
mo¿liwoœci kontynuacji naucza-
nia, firma jest zwolniona z obo-
wi¹zku zapewnienia organizacji
kszta³cenia. 

? Jakie firmy mog¹ skorzy-
staæ ze wsparcia w ramach fede-
ralnego programu „Zapewnie-
nie miejsc kszta³cenia“ („Aus-
bildungsplätze sichern”)?

Korzystaæ z programu mog¹
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
zatrudniaj¹ce do 249 pracowni-
ków, które kszta³c¹ zawodowo
w uznanych zawodach albo
w praktycznych zawodach w bran-
¿y medycznej i socjalnej, które
podlegaj¹ regulacjom federalnym
i landowym. 

? Firma, w której siê uczê za-
wodu, wstrzyma³a produkcje
i wys³a³a pracowników do domu.
Czy nadal mam prawo do wyna-
grodzenia jako uczeñ?

Tak, wynagrodzenie uczniow-
skie nie mo¿e byæ obni¿one
w czasie epidemii, poniewa¿
w œwietle prawa nie jest to wyna-
grodzenie pracownicze, lecz fi-
nansowe wsparcie nauki. Doty-
czy to równie¿ sytuacji, kiedy
uczeñ nie mo¿e kontynuowaæ na-
uki zawodu z powodu wprowa-
dzonego skróconego czasu pracy
(Kurzarbeit). 

? Czy muszê nadal uczêsz-
czaæ do szko³y zawodowej, je¿eli
zak³ad, w którym uczê siê zawo-
du, nie mo¿e mnie kszta³ciæ
z powodu epidemii?

Tak, dopóki szko³a zawodowa
nie zosta³a zamkniêta, jest pan zo-
bowi¹zany do uczestnictwa w lek-
cjach w szkole zawodowej. 

? Moja firma dostarcza czêœci
zapasowe do du¿ych firm. Je-
stem w stanie przyj¹æ wiêcej
uczniów zawodu. Czy mogê z³o-
¿yæ wniosek o dodatkowe œrodki
finansowe z programu „Ausbil-
dungsplätze sichern”?

Tak, mo¿liwe jest otrzymanie
wsparcia w wysokoœci 3000 euro
na ka¿dego nowoprzyjêtego
ucznia na podstawie umowy na

rok szkolny 2020/21. Œrodki s¹
ograniczone na okres do 30 czerw-
ca 2021 r. 

? Moja szko³a zawodowa
przesz³a, w zwi¹zku z epidemi¹,
na nauczanie zdalne. Czy zak³ad
musi mnie zwolniæ z obowi¹z-
ków na czas lekcji prowadzo-
nych zdalnie?

Tak, firma jest zobowi¹zana do
zwolnienia ucznia na czas lekcji
prowadzonych zdalnie. Œrodki na-
ukowe konieczne do wykorzysta-
nia w takiej nauce dostarcza szko-
³a zawodowa. 

? Jestem w trakcie nauki za-
wodu sprzedawca w handlu de-
talicznym. Na skutek epidemii
mam braki wiedzy, poniewa¿
szko³a czasowo by³a zamkniêta
– a i bez tego nie mia³em naj-
lepszych ocen. Jak mogê w ta-
kiej sytuacji mimo wszystko
pozytywnie zdaæ egzamin?

Je¿eli uczeñ zauwa¿a braki
w wiedzy, mo¿e wnieœæ o darmo-
we wsparcie w procesie kszta³ce-
nia (ausbildungsbegleitende Hil-
fen, w skrócie abH) w agencji pra-
cy. Z pomoc¹ indywidualnych ko-
repetycji w ma³ych grupach mo¿-
na nie tylko lepiej przyswoiæ sobie
materia³ szkolny, ale i nadrobiæ
ewentualne braki. 

? Czy w ramach federalnego
programu „Ausbildungsplätze
sichern“ mo¿na uzyskaæ te¿ do-
p³atê do kosztów wyp³acanego
uczniowi wynagrodzenia czelad-
niczego?

Tak, firmy kszta³c¹ce zawodo-
wo, które kontynuuj¹ nauczanie
w czasie epidemii i nie zg³osi³y
skróconego czasu pracy dla osób
kszta³c¹cych zawodowo, mog¹
otrzymaæ dodatkowe wsparcie.
Rz¹d federalny planuje dop³aty
w wysokoœci 75 proc. wynagrodze-
nia ucznia brutto. Dofinansowanie
mo¿e byæ przyznane w ka¿dym
miesi¹cu, w którym firma wyka¿e
przestój w zakresie co najmniej
50 proc. 

? Czy uprawnienia do kszta³-
cenia zawodowego fachowców
mog¹ wygasn¹æ, je¿eli firma, na
skutek epidemii, przez d³u¿szy
czas nie pracuje?

Jest to mo¿liwe. W takim przy-
padku zak³ad jest zobowi¹zany
znaleŸæ – we wspó³pracy z w³aœci-
wym urzêdem pracy, izb¹ rze-
mieœlnicz¹ czy izb¹ handlowo-
przemys³ow¹ – innego przedsiê-
biorcê kszta³c¹cego w zawodzie,
który zapewni uczniom kontynu-
acjê nauczania. 

? Skoñczy³em w tym roku
szko³ê. Nie wiem, czy w zwi¹zku
z epidemi¹ powinienem ubiegaæ
siê o miejsce kszta³cenia zawo-
dowego i jaki zawód by³by dla
mnie najlepszy. Do kogo mogê
siê zg³osiæ o poradê?

Zasadniczo zawsze powinien
siê pan zg³osiæ na rozmowê do do-
radcy zawodowego w urzêdzie
pracy w swoim regionie. Jest sze-
roki wachlarz mo¿liwoœci kszta³-
cenia zawodowego. Równie¿
w czasie epidemii wiele firm kon-
tynuuje kszta³cenie zawodowe. 

? Jestem w³aœcicielem warsz-
tatu samochodowego i mam
prawo do kszta³cenia zawodo-
wego uczniów. Ubiega siê
o miejsce u mnie uczeñ z innego
warsztatu, który na skutek epi-
demii zbankrutowa³. Czy mogê
siê ubiegaæ o wsparcie zawodo-
we na kszta³cenie, je¿eli przyj-
mê tê osobê?

Tak, w ramach programu „Aus-
bildungsplätze sichern“ mo¿e siê
pan ubiegaæ w urzêdzie pracy
o dofinansowanie w wysokoœci
3000 euro na ucznia przejêtego
z firmy, która zbankrutowa³a. Te
œrodki zagwarantowane s¹ do
30 czerwca 2021 r. 

? Gdzie mogê siê doskonaliæ
zawodowo po zakoñczeniu mo-
jego kszta³cenia zawodowego?

Mo¿liwe jest doskonalenie na
przyk³ad do stopnia zawodowego
specjalisty (Fachwirt/-in), specja-
listy handlowca (Fachkaufmann/-
frau), mistrza przemys³owego (In-
dustriemeister/-in), czy mistrza
rzemieœlnictwa (Meister/-in im
Handwerk). Stopieñ mistrzowski
i powy¿ej uprawnia do rozpoczê-
cia studiów uniwersyteckich. 

Mo¿liwe jest dalsze podnosze-
nie kwalifikacji do tytu³y dyplomo-
wanego ekonomisty (geprüfter

Betriebswirt/-in IHK oder HwO).
Tytu³ mistrza przemys³owego czy
rzemieœlnictwa odpowiadaj¹ aka-
demickiemu tytu³owi baka³arza
(Bachelor), dyplomowanego eko-
nomisty – magistra (Master). Do-
skonalenie i awans mo¿liwy jest
te¿ w zawodach socjalnych: na
przyk³ad po zdobyciu zawodu
opiekuna medycznego mo¿na do-
skonaliæ siê do zawodu specjalisty
opiekuna (Fachkraft für Pflege). 

? Czy polskie uprawnienia
elektronika mog¹ byæ uznane
w Niemczech?

Mo¿na z³o¿yæ wniosek o uzna-
nie kwalifikacji zdobytych za gra-
nic¹ przez odpowiedni¹ izbê rze-
mieœlnicz¹ lub handlowo-przemy-
s³ow¹. W procesie uznania kwalifi-
kacji jako równowa¿ne sprawdzo-
na bêdzie pana wiedza i stwier-
dzone, czy zawodowe kwalifikacje
z Polski s¹ równowa¿ne z niemiec-
kimi, i czy mo¿e pan w Niemczech
pracowaæ jako elektronik. Dodat-
kowe informacje o uznaniu kon-
kretnego zawodu mo¿na znaleŸæ
na stronie www.berufliche-
anerkennung.de i www.anerken
nung-in-deutschland.de

Praca i nauka w Niemczech

www.jobboerse.arbeitsagentur.de – giełda pracy, adresy firm uczących zawodu i lista
wolnych miejsc nauki zawodu (ponadregionalnie)

www.berufenet.arbeitsagentur.de – zawody, kształcenie i doskonalenie zawodowe
www.kursnet.arbeitsagentur.de – możliwości nauki szkolnej i studiów
www.berufetv.de – przy wyborze zawodu z prezentacją danego zawodu
www.planet-beruf.de – wsparcie przy wyborze zawodu dla uczniów, rodziców i na-

uczycieli z informacjami o rekrutacji i teście kwalifikacyjnym
www.regional.planet-beruf.de – aktualne informacje powiatowych urzędów pracy na

temat kształcenia zawodowego 
www.arbeitsagentur.de – BEN – Berufsentwicklungsnavigator (nawigator rozwoju za-

wodowego), informacje o możliwościach doskonalenia zawodowego 
www.wir-sind-bund.de – miejsca nauki zawodu w administracji federalnej, informacje

o zawodach i możliwościach kształcenia w tej branży
www.make-it-in-germany.de – życie, praca i kształcenie w Niemczech
www.ihk-lehrstellenboerse.de – ogólnoniemiecka giełda miejsc nauki zawodu izb

przemysłowo-handlowych 
www.handwerk.de – zawody rzemieślnicze
www.dihk.de/pakt – praktyki w ramach przygotowania do nauki zawodu (EQ-Praktika)
https://ec.europa.eu/eures – program EURES i doradcy 

www.netzwerk-iq.de – uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą
www.anerkennung-in-deutschland.de – uznanie zawodu zdobytego za granicą
www.berufliche-anerkennung.de – uznanie zawodu zdobytego za granicą
www.abi.de – o studiach i zawody
www.studienwahl.de – możliwości studiowania w Niemczech
www.hochschulkompass.de – kierunki studiów w niemieckich uczelniach wyższych 
www.ausbildungplus.de – możliwości kształcenia dualnego 
www.daad.de – możliwości wsparcia finansowego studiów za granica
www.stipendiumplus.de – stypendia w szkolnictwie wyższym
www.hochschulstart.de – kierunki studiów z ograniczona liczbą studentów
www.bafög.de – stypendium socjalne BAföG 
www.aufstiegs-bafoeg.de – możliwości doskonalenia zawodowego (Aufstiegs-BAföG)
www.bundesfreiwilligendienst.de – służba wolontariacka
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland.de – kształcenie, praca i studiach w Niemczech 
www.pro-fsj.de – wolontariacki rok socjalny (Freiwilliges Soziales Jahr)
www.foej.de – wolontariacki rok ekologiczny (Freiwilliges Ökologisches Jahr)

tel. 0800 4555500 (bezpłatny) – urzędy pracy (Agenturen für Arbeit), rejestracja
na rozmowę z doradcą

Na pytania naszych czytelników
odpowiada Patrizia Nitka w dyrekcji
regionalnej bawarskiej Agencji Pracy
w Norymberdze. Ekspertka sieci
EURES mówi także po polsku.
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¯ycie z paragrafem

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 24.7.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf. 

�ród³o: 
www.billiger-telefonieren.de

na numery telefonów

komórkowych
cent/min. prefiks

1,14 01053*
1,15 01054*
1,22 010023*
1,90 01011*
2,09 010090*
2,10 010057*
2,95 010018*
3,10 01042*
3,50 01027*
3,63 010052*
3,80 010029*
4,49 01078*
4,50 010088*
5,24 01069*
5,80 01067*

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min. prefiks

0,52 01020*
0,94 010017*
0,95 01027*
0,97 01039*
0,98 01078*
0,99 01040*
1,09 010090*
1,09 01011*
1,24 01069*
1,39 010088*
1,68 01052*
1,75 010058*
1,78 010052*
1,80 010057*
1,80 01097*

? Jestem pracownikiem
transgranicznym i w moim za-
k³adzie pracy wprowadzono
skrócony czas pracy w zwi¹zku
z epidemi¹. Co ze mn¹ bêdzie?
Czy mam prawo do wynagro-
dzenia za skrócony czas pracy
(Kurzarbeitergeld)?

Pracownicy transgraniczni,
którzy pracuj¹ w Niemczech, mo-
g¹ otrzymaæ Kurzarbeitergeld.
Prawo do tego œwiadczenia jest
œciœle zwi¹zane z sytuacj¹, kiedy
firma lub jej czêœæ, która znajdu-
je siê w Niemczech, nie mo¿e
dzia³aæ w pe³nym wymiarze lub w
ogóle na skutek zarz¹dzenia
w³adz lub niewystarczaj¹cego za-
potrzebowania. 

Je¿eli pracownicy transgra-
niczni s¹ dotkniêci skróconym
czasem pracy, dostaj¹ Kurzar-
beitergeld („postojowe”) za skre-
œlone godziny pracy. To samo ma
miejsce w sytuacji, kiedy dojdzie
do zamkniêcia granicy lub kwa-
rantanny, która uniemo¿liwia im
pracê. Firmy w regionie przygra-
nicznym, które aktualnie pobie-
raj¹ Kurzarbeitergeld dla swoich
pracowników i ze wzglêdu na
wczeœniej obowi¹zuj¹c¹ wyk³ad-
niê nie otrzyma³y œwiadczenia
dla pracowników zamieszkuj¹-
cych region przygraniczny, mog¹
z³o¿yæ podanie o korektê za ma-
rzec i kwiecieñ. 

Firmy, których wnioski o Kurz-
arbeitergeld zosta³y odrzucone
w ca³oœci na podstawie dotych-
czasowej wyk³adni, mog¹ wnieœæ
o powtórne rozpatrzenie wniosku
i otrzymaæ œwiadczenie wstecz-
nie. Ka¿dy przypadek musi byæ
rozpatrzony indywidualnie. Pro-
szê o kontakt z pracodawc¹ albo
z doradc¹ urzêdu pracy. 

? Jestem studentem nie-
mieckiej uczelni wy¿szej i pra-
cujê dodatkowo, by op³aciæ stu-
dia i ¿ycie. Moja praca jest za-
gro¿ona z powodu epidemii ko-
ronawirusa. Czy mam prawo
do Kurzarbeitergeld?

Studenci dzienni uczelni wy¿-
szej nie maja prawa do Kurz-
arbeitergeld. Nale¿¹ oni do gru-
py osób zwolnionej z obowi¹zku
p³acenia sk³adek na bezrobocie
nawet wtedy, gdy dodatkowo po-
dejmuj¹ pracê zarobkow¹. Decy-
duj¹ce dla prawa do Kurzarbeit-
ergeld nie jest wykonywanie pra-
cy, od której obowi¹zkowo odpro-
wadzane s¹ sk³adki na ubezpie-
czenie spo³eczne, ale zwi¹zany
z ni¹ obowi¹zek op³acania sk³a-
dek na wypadek bezrobocia. 

? Firma, w której pracujê,
musia³a zostaæ przejœciowo za-
mkniêta, w zwi¹zku z ryzykiem
zara¿enia koronawirusem. Czy
na wysokoœæ wynagrodzenia za
pracê w skróconym wymiarze
(Kurzarbeitergeld) lub jej wy-
p³acenia ma wp³yw fakt, ¿e fir-
ma wnioskowa³a o nie ju¿ po
zamkniêciu firmy? 

Nie. Ze wzglêdu na wyj¹tkow¹
sytuacjê podczas epidemii koro-
nawirusa p³atnoœci Kurzarbe-
itergeld, równie¿ czêœciowe, nie
ulegaj¹ zmianie na skutek za-
mkniêcia firmy w zwi¹zku z epi-

demi¹ koronawirusa. Jest przy
tym bez znaczenia, czy ubezpie-
czyciel (np. Landschaftsver-
band) uzna³ prawo do œwiadcze-
nia, czy nie. Tym samym do-
tkniête skróceniem czasu pracy
firmy maj¹ zapewnion¹ nieprze-
rwan¹ p³atnoœæ Kurzar-
beitergeld, bez wzglêdu na nali-
czenie p³atnoœci ubezpieczycie-
la. Ta regulacja obowi¹zuje do
koñca tego roku. 

? Ile pieniêdzy dostanê, je¿e-
li mój pracodawca zg³osi ogra-
niczenie czasu pracy (Kurz-
arbeit)?

Pracownik otrzymuje 60 pro-
cent regularnej wyp³aty netto.
W przypadku pracownika
z dzieckiem kwota wzrasta do
67 proc. wyp³aty netto. W okresie
do 31 grudnia 2020 roku przewi-
dziane s¹ podwy¿ki Kurz-
arbeitergeld, w zale¿noœci od d³u-
goœci okresu ograniczenia czasu
pracy: 

Pensja za skrócony czas pracy
wzrasta od czwartego miesi¹ca
do 70 proc. (odpowiednio pracow-
nik z dzieckiem – 77 proc.). Od
siódmego miesi¹ca wyrasta do
80 proc. (pracownik z dzieckiem
– 87 proc.)

Miesi¹ce naliczane do podnie-
sienia wysokoœci wyp³acanego
Kurzarbeitergeld nie musz¹ na-
stêpowaæ po sobie. To oznacza,
¿e w sytuacji przerwania skróco-
nego czasu pracy (równie¿ na
okres ponad trzech miesiêcy),
nie powoduje naliczania miesiêcy
od nowa. Jako miesi¹c pobiera-
nia Kurzarbeitergeld zaliczany
jest te¿ równie¿ Kurzarbeiter-
geld za pracê sezonow¹. Nato-
miast je¿eli w danym miesi¹cu
wyp³acana bêdzie wy³¹cznie zasi-
³ek chorobowy (Krankengeld)
w wysokoœci równej Kurzar-
beitergeld, ten miesi¹c nie bê-
dzie naliczany do sumy miesiêcy. 

Wymogiem podwy¿szenia
Kurzarbeitergeld jest, by w ka¿-
dym miesi¹cu skrócenie pracy
z utrat¹ pensji wynosi³o ponad
50 proc. normalnego wymiaru
pracy. 

? Kto wyp³aci mi pensjê
w wypadku skróconego czasu
pracy (Kurzarbeitergeld)?

Kurzarbeitgeld wyp³aca praco-
dawca, „wyk³adaj¹c” pieni¹dze.
PóŸniej pracodawca odzyskuje
œwiadczenie, rozliczaj¹c siê
z urzêdem pracy. 

? Mieszkam w Niemczech
i mówiê ju¿ dobrze po niemiec-
ku. W Polsce zdoby³em ju¿
pierwsze zawodowe doœwiad-
czenie jako mechatronik.
Obecnie jestem zameldowany
jako poszukuj¹cy pracy w urzê-
dzie pracy. Pewna firma by³aby
gotowa mnie zatrudniæ i wy-
kszta³ciæ zawodowo. Praco-
dawca chcia³by wiedzieæ, ile
umiem i jakie mam doœwiad-
czenie praktyczne. 

Zasadniczo pracodawca mo¿e
poprosiæ o wykazanie praktycz-
nych umiejêtnoœci w warsztacie.
Urz¹d pracy chêtnie doradzi panu
i pracodawcy, czego w takim wy-
padku nale¿y dopilnowaæ. 

Dodatkowo mo¿na na przyk³ad
sprawdziæ pana kompetencje za-
wodowe. Urz¹d pracy ma mo¿li-
woœæ oceniæ kompetencje zawo-
dowe za pomoc¹ testu kompute-
rowego MYSKILLS. W pracy za-
wodowej liczy siê wiedza facho-
wa, umiejêtnoœci, doœwiadczenie
i kompetencje. Dziêki testowi
MYSKLILLS wszystkie cechy po-
tencjalnego pracownika zostaj¹
usystematyzowane i ocenione, co
pozwala ³atwiej oceniæ ich poziom
pracodawcy. 

Bior¹cy udzia³ w teœcie odpo-
wiadaj¹ na zró¿nicowane pytania
z typowych sytuacji w 30 zawo-
dach. Uzupe³nione s¹ przez zdjê-
cia i filmy wideo. Test trwa ok.
4 godziny i mo¿e byæ przeprowa-
dzony tylko w specjalnych po-
mieszczeniach doradztwa psy-
chologiczno-zawodowego urzê-
dów pracy. 

Wœród zawodów ujêtych w te-
œcie jest równie¿ elektromecha-
nik samochodowy (mechatronik).
Po teœcie uczestnicy zostaj¹ po-
wiadomieni o wynikach. Zawiera
on równie¿ ocenê zawodowych
umiejêtnoœci ró¿nych obszarów
zawodu. Wynik potwierdza albo
koryguje ocenê w³asn¹ uczestni-
ka, zaœ pracodawca otrzymuje
dodatkowy, przekonuj¹cy obraz
kompetencji potencjalnego pra-
cownika. Po teœcie nasz doradca
mo¿e te¿ pomóc w znalezieniu
odpowiednich ofert pracy i mo¿li-
woœci doskonalenia zawodowego.
Test odbywa siê w 6 jêzykach, pol-
skiej wersji na razie nie ma. 

Pana znajomoœæ niemieckiego,
z tego co s³yszê, jest bardzo dobra
i wystarcza do wziêcia udzia³u
w teœcie. Proszê zg³osiæ siê do do-
radcy zawodowego z informacj¹
o zapytaniu pracodawcy i zainte-
resowaniem MYSKILLS. 

? Jestem obywatelem pol-
skim i chcia³bym przeprowa-
dziæ sie do mojej partnerki
w Niemczech. Moja znajomoœæ
niemieckiego nie jest najlep-
sza. Kto mo¿e mi doradziæ i po-
móc w znalezieniu pracy
w Niemczech? 

Zasadniczo mo¿e pan udaæ siê
do doradcy w urzêdzie pracy
w ka¿dym kraju cz³onkowskim
UE. Sieæ EURES jest dobrze roz-
winiêta i w ka¿dym kraju cz³on-
kowskim jest doradca EURESu,
który ma kontakty z kolegami
w innych krajach. Ju¿ z wyprze-
dzeniem mo¿na zacz¹æ szukaæ
z jego pomoc¹ pracy lub mo¿liwo-
œci szkolenia jêzykowego we w³a-
snym kraju. Byæ mo¿e istnieje
mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w kur-
sie jêzykowym w ramach progra-
mów wspó³finansowanych z fun-
duszy europejskich (np. Your
First EURES Job albo „Reactiva-
te”). Gor¹co polecamy skorzysta-
nie z doradztwa. 

Doradcy EURESa s¹ z regu³y
wielojêzyczni i mog¹ te¿ doradziæ
odnoœnie przeprowadzki do inne-
go kraju. S¹ te¿ koordynatorami
pomiêdzy licznymi cz³onkami sie-
ci, je¿eli pana pytania dotycz¹ nie
tylko spraw zwi¹zanych bezpo-
œrednio z rynkiem pracy. Wspie-

raj¹ równie¿ przy szukaniu pracy.
Doradcy EURES maj¹ dostêp do
ofert pracy, które pracodawcy
okreœlaj¹ jako istotne lub wyj¹t-
kowo istotne dla bazy EURES.
Obs³ugujemy i doradzamy takim
pracodawcom, i dodatkowo wy-
bieramy pracodawców równie¿
pod k¹tem ich otwartoœci na imi-
grantów. Jest dla nas wa¿ne, by
ludzie znaleŸli w Niemczech nie
tylko pracê, ale odnaleŸli siê tu
równie¿ w spo³eczeñstwie. 

? Czy mogê samodzielnie
szukaæ ofert pracy, czy zareje-
strowaæ siê jako poszukuj¹cy
pracy w urzêdzie?

Mo¿liwa jest rejestracja
w urzêdzie pracy. Mo¿na to zrobiæ
te¿ z Polski. Na naszej gie³dzie
ofert znajduj¹ siê wszystkie zg³o-
szone oferty pracy. Doradzamy
te¿ podczas osobistej rozmowy i
wspieramy przy poszukiwaniu
pracy. Poniewa¿ Federalny Urz¹d
Pracy jest przedstawicielem sieci
EURES, mo¿emy pomóc równie¿
przy zarejestrowaniu siê na por-
talu EURES. Mo¿na to jednak te¿
zrobiæ samodzielnie na stronie
https: / /ec.europa.eu/eures/
public/en/homepage

W chwili obecnej na portalu
zg³oszonych jest 3072997 ofert
pracy z ca³ej Europy, w tym
606671 z Niemiec. Na pewno war-
to skorzystaæ z tej mo¿liwoœci.
Poprzez portal mo¿na znaleŸæ
równie¿ konkretnego doradcê za-
wodowego, równie¿ ze znajomo-
œci¹ preferowanego przez intere-
santa jêzyka. W ten sposób du¿o
³atwiej zacz¹æ ¿ycie w nowym
kraju. 

? W zwi¹zku z Brexitem zde-
cydowaliœmy siê na opuszcze-
nie Wielkiej Brytanii. Jako oso-
by z wy¿szym wykszta³ceniem
otrzymaliœmy dobre oferty pra-
cy z Polski. Jednak poci¹ga nas
mo¿liwoœæ osobistego rozwoju
w Niemczech. Czy moglibyœmy
liczyæ na pomoc w poszukiwa-
niu pracodawcy? Chcielibyœmy
te¿ wiedzieæ, na co nale¿y zwró-
ciæ uwagê szukaj¹c mieszkania
w Niemczech. Mówimy p³ynnie
po angielsku, polsku i doskona-
limy nasz¹ dobr¹ znajomoœæ
niemieckiego. 

Mo¿na siê zarejestrowaæ siê
w urzêdzie pracy jako poszukuj¹-
cy pracy i otrzymacie tam na ¿y-
czenie dodatkowo doradztwo ze
strony EURES. Chêtnie doradzi-
my i bêdziemy towarzyszyæ przy
poszukiwaniu pasuj¹cego praco-
dawcy. 

W sprawach pracy i ¿ycia do-
radcy EURES kieruj¹ równie¿ do
kompetentnych instytucji. Niek-
tóre cenne wskazówki mo¿na
znaleŸæ na portalu EURES.  

Oferty mieszkañ do wynajêcia
mo¿na znaleŸæ w og³oszeniach
nieruchomoœci w lokalnych gaze-
tach i w internecie. W³aœciciel
oczekuje zazwyczaj dodatkowo
kaucji, w dwóch lub trzech czyn-
szów. Kaucja jest zwracana po
wyprowadzce, je¿eli nie ma za-
strze¿eñ co do stanu mieszkania
ze trony wynajmuj¹cego.
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Nie powstania śląskie, nie polskie nawet – najbardziej francuskie

Gra o wielką kasę
Będąc już przy roku 1920, 

przy sprawie Kupki i Korfan-
tym, przy plebiscycie –  war-
to się zastanowić, skąd w ogó-
le pomysł tego plebiscytu się 
wziął. Komu na nim zależa-
ło? Otóż początkowo niko-
mu, bo Niemcy żądania Pol-
ski wobec Śląska uważali za 
urojenia, wszak Polska dekla-
rowała, że chce odzyskać zie-
mie przedrozbiorowe, a Śląsk 
do  przedrozbiorowej Polski 
nie należał. Plebiscytem nie 
była też zainteresowana Pol-
ska, bo wierzyła w 1919 roku, 
że Śląsk wyszarpie Niemcom 
tak po prostu, na wersalskiej 
konferencji.

Skąd brała się ta polska wia-
ra? Z  Francji! Polska wierzyła 
– poniekąd słusznie – że na kon-
ferencji pokojowej Francja bę-
dzie miała najwięcej do powie-
dzenia. I że to ona dla Polski ten 
Śląsk wyszarpie. Francja zgod-
nie z  tymi oczekiwaniami wal-
czyła o  przyłączenie Śląska 
do  Polski, jakby nie o  Polskę, 
lecz o  przyłączenie do  samej 
Francji chodziło.

Eh bien Silesie 
Monsieur!

Czyżby Francja była taką al-
truistką, tak Polskę kochała? 
Nic z  tych rzeczy. Oczywiście, 
chodziło jej o maksymalne osła-
bienie Niemiec, ale jeszcze bar-
dziej chodziło jej o  własny ge-
szeft. O położenie francuskiej ła-
py na śląskim przemyśle! – Eh 
bien Silesie Monsieur! Otóż to, 
drogi panie, Śląsk! – powiedział 
zapewne francuski przemysło-
wiec do  francuskiego polityka, 
gdy rozmawiali, na czym by tu po 
wygranej wojnie tę łapę położyć.

Bo po przyłączeniu Śląska 
do Polski nie można było oczy-
wiście odebrać ich firm nie-
mieckim przemysłowcom – ale 
poza firmami (kopalniami, hu-
tami, stalowniami) prywatny-
mi, całkiem spora ich część 
stanowiła majątek państwa 
pruskiego. I było oczywiste, że 
jeśli trafi do Polski, to stanie się 
majątkiem państwa polskiego. 
Polska zaś tym majątkiem się 
z Francuzami, którzy zdobyć go 
pomogli, podzieli. Nie wiadomo, 
kto wymyślił taki skok na łup, 
Polacy czy Francuzi, ale zwa-
żywszy na to, co stało się po 
1922 roku, można być pewnym, 
że strony ustaliły podział pół na 
pół. Bo w spółkach powstałych 
w Polsce na bazie byłego mająt-
ku państwa prus kiego właśnie 
był taki podział łupów: 50 proc. 
w rękach francuskich, 50 proc. 
w rękach polskich. Główny ma-
cher plebiscytowo-powstańcze-
go manewru, Wojciech Korfan-
ty w nagrodę został prezesem 
rady nadzorczej największej 

z tych spółek, „Skarbofermu”, 
z bajońskim wynagrodzeniem.

Było się o co bić. Bez inwesto-
wania stawało się posiadaczem 
potężnego przemysłu. Prosty 
powstaniec mógł więc wierzyć 
w szczytne ideały, ale głównym 
graczom wcale nie o ideały cho-
dziło, a o kasę!

Oczywiście Francuzi nie by-
li jedynymi, którzy na tym pań-
stwowym pruskim przemyśle 
chcieli położyć łapę. Podobne 
plany mieli też Anglicy, ale chcie-
li rozegrać sprawę po swojej my-
śli inaczej. Dlatego popierali ideę 
powstania państwa górnośląskie-
go pod protektoratem Ligi Naro-
dów. Liczyli, że podobnie jak na 
Bliskim Wschodzie ten protekto-
rat w imieniu Ligi będzie sprawo-
wać Anglia, a więc tak naprawdę 
oni będą śląskim przemysłem za-
rządzać. Jednak opór wszystkich 
sąsiadów (Niemiec, Polski i Cze-
chosłowacji), dodatkowo moc-
no popierany przez Francuzów, 
angielskie nadzieje przekreślił. 
Dlatego właśnie Anglicy, by za-
grać Francuzom na nosie, zażą-
dali na spornym terenie plebiscy-
tu. Chociaż nie udało się włączyć 
do niego trzeciej opcji, państwa 
górnośląskiego.

Argument dobry 
dla zagranicy, 

ale na miejscu nie działa

Polska i Francja były na plebis-
cyt wściekłe. Liczyły, że wyszar-
pią Śląsk bez zbędnych ceregieli, 
powołując się na niemiecki spis 
powszechny z 1910 roku, w opar-
ciu o który twierdzili, że region 
w  60  proc. zamieszkany jest 
przez Polaków. Co jednak cieka-
we, w spisie tym nie pytano wcale 
o narodowość, lecz o język. Nie-

mieccy urzędnicy spisowi miej-
scowy język słowiański klasyfi-
kowali jako polski (w oficjalnych 
dokumentach słowa wasserpol-
nisch nie używano – a szkoda!), 
więc oba te państwa twierdziły, 
że tereny te należą się Polsce, 
bo zamieszkuje je w 60 proc. lud-
ność polska. Innych argumen-
tów nie miały. Nawet gdy uzna-
wano, że odtwarzana jest Polska 
przedrozbiorowa, to przecież 
w  tej przedrozbiorowej Śląsk 
nie leżał, więc w świetle prawa 
międzynarodowego w to odtwa-
rzanie Polski nie mógł być zali-
czony. Zresztą Polska do żadne-
go skrawka Europy nieleżącego 
w niej przed rozbiorami pretensji 
sobie nie rościła – poza Śląskiem. 
Także tą jego częścią, o którą kłó-
ciła się z Czechami, ale ponieważ 
tam możliwego do przejęcia ka-
pitału państwowego nie było, to 
sporem polsko-czeskim o Śląsk 
Cieszyński nie była Francja za-
interesowana. Tam, wobec nie-
chęci Polski do plebiscytu, zaak-
ceptowała status quo.

Na pruskim Śląsku inaczej, tu 
na swoim postawiła Anglia: ple-
biscyt. Dla Polaków był to nie-
mal szok, rozgoryczenie. Arka-
diusz Poźniak-Podgórski cytuje 
kronikę Jana Nowaka, polskie-
go działacza narodowego przy-
dzielonego do Tarnowskich Gór: 
„Przyłączenie całego Górnego 
Śląska do  Polski było nam za-
pewnione (...) po miastach za-
częły się organizować komite-
ty przygotowawcze do  objęcia 
władzy”. Nowak przyznaje na-
wet, że usposobienie ludności 
wobec tych polskich komitetów 
było wrogie.

I nie tylko on jest rozczarowa-
ny, że zbliża się jakiś plebiscyt. 
Generalnie widać to w zachowa-
niu polskich działaczy. Oni mo-

gą w  Wersalu podnosić, że na 
spornym terenie mieszka pol-
ska większość, mogą to opowia-
dać polskiej opinii publicznej, 
ale jaka jest na miejscu prawda 
– wiedzą. A tu, na miejscu, choć 
optujący za Polską są bardzo ak-
tywni, to są też nieliczni. Żadnej 
polskiej większości nie ma – bo 
większość nie ma żadnej tożsa-
mości narodowej, a  śląska ro-
dzi się wśród niej szybciej niż 
polska. Polska propaganda mo-
gła głosić, że Ślązacy to po pro-
stu nieuświadomieni narodowo 
Polacy, ale jeśli nieuświadomie-
ni, jeśli się do żadnej polskości 
niepoczuwający, to przecież nie 
Polacy! Z samego faktu, że ludzi 
tych przedstawia się w Warsza-
wie jako Polaków, wcale nie wy-
niknie, że w plebiscycie za Pol-
ską zagłosują.

Znów przywołując Arkadiu-
sza Poźniaka-Podgórskiego: 
„Naczelnik Wydziału Kościel-
nego przy Polskim Komisa-
riacie Plebiscytowym –  polski 
działacz narodowy i ksiądz Mi-
chał Lewek wprost pisze w swo-
ich wspomnieniach: Liczba Po-
laków w pełni uświadomionych 
była stosunkowo mała, mimo 
ich etnologicznego pochodze-
nia”. Wtóruje mu wspomniany 
już Nowak: „W  związku z  nie-
dostatecznem jeszcze uświado-
mieniem narodowem ludu (...) 
nie rokowały dla sprawy polskiej 
nic dobrego”. 

Fala francuskich 
pieniędzy

Co więc począć, by plebiscy-
tu nie przegrać sromotnie? Bo 
im lepszy wynik, tym – zwłasz-
cza jeśli poprze się go „sponta-
nicznym” powstaniem – można 
więcej wytargować. I tu ciekawe 
są gazety, po polsku i niemiecku, 
które Polska (także dzięki fran-
cuskim pieniądzom) zaczyna na 
Śląsku masowo wydawać. Wąt-
ków narodowych się tam spe-
cjalnie nie podnosi, to znaczy 
owszem, podnosi się, ale nie 
polskie. Tym „nieuświadomio-
nym Polakom” pokazuje się, że 
gnębi ich niemiecki kapitalista. 
Bo że nie są Niemcami, miejsco-
wa ludność wie świetnie. Polska 
prowadzi więc kampanię nie tyle 
„głosujcie za Polską”, co „głosuj-
cie przeciw Niemcom”. Powsta-
ją jak grzyby po deszczu pro-
polskie organizacje mieszczące 
się w lokalach, które dopiero co 
ktoś zupełnie nieznany w okoli-
cy nabył, hojnie płacąc gotówką. 

Magazyn Plebiscyt na Śląsku

Nie wiadomo, kto wymyślił taki skok na łup, Polacy czy Fran-
cuzi, ale zważywszy na to, co stało się po 1922 roku, można być 
pewnym, że strony ustaliły podział pół na pół. Bo w spółkach po-
wstałych w Polsce na bazie byłego majątku państwa pruskiego 
właśnie był taki podział udziałów: 50 proc. w rękach francuskich, 
50 proc. w rękach polskich.

Polska w Wersalu wcale wprost Śląska nie zażądała. Roman 
Dmowski – polski delegat – pisał 25 lutego 1919 roku do szefa 
Komisji Terytorialnej mającej ustalać granice: „Jako punkt wyj-
ścia naszych uwag przyjmujemy rok 1772, czyli datę pierwszego 
rozbioru i za nasze najświętsze prawo uważamy odzyskanie te-
go, co wyrwały nam przemocą państwa dzisiaj w gruzach leżą-
ce, jednocześnie nie mamy bynajmniej zamiaru korzystać z tego 
prawa w całej rozciągłości. Zdajemy sobie sprawę najzupełniej, 
że przez te 150 lat ubiegłych od rozbioru Polski na naszych Kre-
sach Wschodnich zaszły zmiany, z którymi liczyć się musimy”. 
Tak więc Śląsk, który w 1772 w Polsce nie był, teoretycznie leżał 
poza polskimi oczekiwaniami.

Polsko-francuski „Skarboferm” przejmuje niemiecki majątek. Poświęcenie szybu „Prezydent Mościcki” w kopalni „Król” 
w Chorzowie w 1933 r.  Foto: NAC
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Właś ciciele budynków nie po-
trzebują widać czynszów, a  in-
stytucje w nich się znajdujące za 
nic nie chcą pieniędzy, wszystko 
dają za darmo. Widać, że ktoś 
w kampanię pompuje spore pie-
niądze. Przecież nie Polska, bo 
sama ledwo zipie. Więc zapewne 
pieniądze to francuskie...

Owszem, kampania koncen-
truje się też na polskich obiet-
nicach socjalnych, ale te, im bli-
żej Polski, tym bardziej trafia-
ją w pustkę. Bo w Katowicach, 
w  Mysłowicach wiedzą dosko-
nale, jak wygląda Polska, więc 
plebiscyt Polska tam kolosal-
nie przegrywa. Paradoksalnie, 
im dalej od etnicznej Polski, 
tym wynik za Polską lepszy. Ale 
to paradoks tylko pozorny – po 
prostu ci dalej od Polski miesz-
kający znają ją nie z  autopsji, 
a z polskiej propagandy. Jak pi-
sał (znów za Arkadiuszem Po-
źniakiem-Podgórskim) ksiądz 
Lewek: „Dla Górnoślązaka 
w czasie plebiscytowym Niem-
cy przedstawiały się, mimo prze-
granej wojny światowej, w  po-
równaniu ze zniszczoną i całko-
wicie wyczerpaną Polską, jako 
kraj zupełnie nietknięty wojną” 
i „[Polska] nie posiadała nic, co 
by do niej pociągało”.

Na miejscu rządzą 
Francuzi

Ale to nie wszystko. Francja 
postarała się, by międzynarodo-
wy kontyngent wojskowy, który 
ma nadzorować przeprowadzenie 
plebiscytu, składał się w większo-
ści z Francuzów, pod francuskim 
dowództwem. Generał Henri Le 
Rond, którego przysłano jako 
szefa tego kontyngentu, dosko-
nale wie, jakie postawiono przed 
nim zadanie. Wszelkie niemieckie 
działania podlegają represjom, 
na polskie (łącznie z  masowym 
przerzucaniem broni przez gra-
nicę) Francuzi przymykają oczy. 
W trakcie walk, gdy strona polska 
jest w natarciu, nie interweniują, 
gdy do kontrnatarcia przechodzą 
Niemcy, wojska francuskie wbi-
jają się pomiędzy walczące stro-
ny, wstrzymując walki. A Le Rond 
wszelkie spory rozstrzyga na pol-
ską korzyść. Działa tak, bo Pol-
skę kocha? Nie, wykonuje polece-

nia paryskiego rządu, bo tu o du-
żą kasę dla Francji idzie!

Wynik plebiscytu Polska mogła 
– w efekcie bardzo dobrej kampa-
nii – uznać za swój sukces. Nie 
przegrała sromotnie, dostała aż 
40  proc. oddanych głosów, na 
Niemcy zagłosowało 60 proc. Ni-
by nieźle, tylko rozkład tych gło-
sów fatalny. Za Polską głosują ob-
szary wiejskie, niewiele Polskę 
(i Francję) interesujące, bo wsi 
ma pod dostatkiem u siebie. Mia-
sta z kopalniami i hutami głosu-
ją zaś gremialnie za Niemcami. 
Interpretacja wyników na logikę 
jest oczywista: co zagłosowało za 
Niemcami – do Niemiec, co za-
głosowało za Polską – do Polski!

Naród, który zawył 
wbrew swojemu 

głosowaniu?

Ale ta logika zupełnie nie 
urządza ani Polski, ani Fran-
cji. One chcą kopalń i hut, a nie 
pól obsianych kartoflami. Trze-
ba więc pokazać światu, że na-
ród śląski się na wynik swoje-
go własnego głosowania nie go-
dzi. Dla kogoś, kto ma lat więcej 
niż 40, nic w Polsce niezwykłe-
go. W 2000 roku niejaki Marian 
Krzaklewski zapowiadał, że je-
śli wybory prezydenckie wy-
gra Kwaśniewski, to naród wyj-
dzie na ulice i zawyje. Krzaklew-
ski pomijał milczeniem fakt, że 
przecież to naród polski wybie-
rze Kwaśniewskiego na pre-
zydenta. Kwaśniewski wygrał, 
a naród (który go przecież wy-
brał) ani nie wyszedł, ani nie za-
wył. Ale to był rok 2000, gdy ca-
ła Polska była niepodległym kra-
jem i nikt się w wybory Polaków 
nie wtrącał. Na Śląsku w roku 

1921 sytuacja była zupełnie in-
na. Tu sąsiednie państwa Niem-
cy (bo Śląsk na czas plebiscy-
tu był z jurysdykcji niemieckiej 
wyłączony) oraz Polska – wraz 
z Francją – grały swoje własne 
gry. A w zasadzie grała Francja, 
bo to ona rozdawała karty i nikt 
nie miał prawa sprawdzać, czy 
nie są to karty znaczone.

Polska (i Francja) jednak spo-
dziewała się przegranej w plebis-
cycie. Od –  najpóźniej –  jesie-
ni 1920 roku szykowała „spon-
taniczny” zryw ludu śląskiego, 
który powstał i zawył, usłyszaw-
szy wynik własnego referendum. 
Ów „spontaniczny” śląski zryw, 
opracowany w polskich sztabach 
wojskowych, oparty na polskich 
komandosach i tysiącach prze-
rzuconych przez granicę pol-
skich żołnierzach, rozpoczął się 
2  maja 1921 roku. Tzw. III Po-
wstanie Śląskie. Owszem, byli 
w nim propolscy śląscy bojowni-
cy, nawet ich pokazywano przede 
wszystkim, żeby tę spontanicz-
ność podkreślić. Ale w najważ-
niejszych akcjach uczestniczyli 
ludzie, którzy do momentu wy-
buchu „powstania” nie widzieli 
Śląska na oczy, oficerowie prze-
rzuceni z wschodniego polskie-
go frontu. Wystarczy spojrzeć 
na znajdujący się na stronie Mu-
zeum Śląskiego spis „powstań-
ców śląskich”, żeby zobaczyć, 
z  jakich miast byli: ze Lwowa, 
z Łodzi, Poznania, Krakowa, So-
snowca. Owszem, ze Śląska też.

Walki pod francuskie 
dyktando

Powstańcy początkowo od-
nosili sukcesy. Krótko. Potem 
Niemcy przeszli do kontruderze-
nia. Niewiele zdobyli, bo w teren 

sporny wbili się – jakżeby inaczej 
– Francuzi. I nakazali zaprzestać 
walk. Po czym pojechali do Pary-
ża, pokazując, ile to Polacy zdo-
byli. Znaczy „mają poparcie lud-
ności”. Dziś się już nie dowiemy, 
na ile przekonali aliantów, a na 
ile ci (głównie Anglicy) uznali, że 
nie ma o co drzeć kotów. Bo już 
i tak nic sami dla siebie nie urwą. 
Więc uznali granice zapropono-
wane przez Francję. Gdzie tere-
ny masowo głosujące za Niemca-
mi (w Katowicach, największym 
mieście regionu, ponad 80 proc.) 
mają przypaść Polsce. Francuzi 
postawili na swoim, górnoślą-
ski przemysł stał się ich prze-
mysłem!

Dowodów daleko szukać nie 
trzeba. Już 25 lutego 1922 r. – za-
nim wojska polskie wkroczyły na 
Śląsk – powołano francusko-pol-
ską spółkę „Skarboferm”, a samą 
umowę po jego powołaniu pod-
pisano 1 marca 1921 roku, czyli 
jeszcze przed plebiscytem! Dzie-
lono skórę na niedźwiedziu, bo 
było pewne, że niedźwiedzia upo-
lować się uda. Po połowie udzia-
ły w  niej objęli Skarb Państwa 
Polskiego i  Société de Gestion 
d’Intérêts à  l’Étranger skupia-
jące francuskich przedsiębior-
ców. Konieczny kapitał zakłado-
wy wpłacili w całości Francuzi, 
ale Polska miała im połowę od-
dać i po kilku latach – z zysków 
– oddała. Francuzi za pomoc po-

lityczną i zbrojną dostali cudow-
nie prosperujący biznes. Anglicy 
mogli zgrzytać zębami. A „Skar-
boferm” był największym prze-
mysłowym przedsięwzięciem 
w  międzywojennej Polsce. Sze-
fem rady nadzorczej został Kor-
fanty. Zasiadł w niej również ge-
nerał Henri Le Rond... Obaj na-
gle z  magnackimi wypłatami. 
Korfanty ponadto z drugą, preze-
sa Rady Nadzorczej Banku Ślą-
skiego SA w Katowicach.

Sanacja po przewrocie majo-
wym Korfantego z  tych spółek 
pognała, próbowała zresztą też 
Francuzów, ale okazała się za 
krótka. To jednak już zupełnie 
inna historia.

I zupełnie inną historią jest, że 
w Opolu jest tablica imienia gen. 
Le Ronda, a w Katowicach uli-
ca jego imienia. Polska brzydzi 
się hitlerowskimi kolaboranta-
mi, tymczasem Le Rond należał 
do najbliższych współpracowni-
ków marszałka Petaina, francu-
skiego kolaboranta III Rzeszy. 
Ale dla Polski tyle zrobił, że tę 
kolaborację z hitlerowcami po-
trafią mu Polacy wybaczyć. Więc 
ma Le Rond swoją tablicę i swo-
ją ulicę na Górnym Śląsku.

Dariusz Dyrda
„Ślůnski Cajtung”  

nr 11/2019 r. 
Cytaty z Arkadiusza Poźniaka- 

-Podgórskiego pochodzą z portalu 
wakchtyrz.eu
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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 polsko-śląskim 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 Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro

Francja postarała się, by 
międzynarodowy kontyngent 
wojskowy, który ma nadzoro-
wać przeprowadzenie plebis-
cytu, składał się w większości 
z Francuzów, pod francuskim 
dowództwem. Generał Henri 
Le Rond, którego przysłano 
jako szefa tego kontyngentu, 
doskonale wie, jakie postawio-
no przed nim zadanie. Wszel-
kie niemieckie działania pod-
legają represjom, na polskie 
(łącznie z masowym przerzu-
caniem broni przez granicę) 
Francuzi przymykają oczy.

„Skarboferm” jako koncern w 1922 r. przejął trzy kopalnie wę-
gla: „Król” w Królewskiej Hucie, „Bielszowice” w Bielszowicach 
i „Knurów” w Knurowie; w Knurowie także koksownię wraz z fa-
brykami produktów ubocznych odgazowania węgla kamienne-
go: benzolu, smoły i produktów amoniakalnych – amoniaku, siar-
czanu amonowego; brykietownię przy kopalni „Król”. Kopalnia 
„Król” w Chorzowie w 1922 r. dzieliła się na 4 kopalnie „Wyzwole-
nie”, „Święta Barbara”, „Król-Święty Jacek”, „Król-Piast”. „Skar-
boferm” w dużym stopniu sfinansował budowę stoczni w Gdyni.
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Panicz – polski Arsène Lupin?
Pokolenie dzisiejszych pięć-

dziesięciolatków i  czterdzie-
stolatków z  pewnością pa-
mięta emitowany w  latach 
siedemdziesiątych przez Tele-
wizję Polską serial koproduk-
cji francusko-kanadyjskiej, in-
spirowany cyklem powieści 
Maurice’a  Leblanca. Opowia-
dał o  ujmującym włamywa-
czu dżentelmenie, specjalizu-
jącym się w kradzieży biżuterii 
i innych precjozów, który dzię-
ki zdobytym kosztownościom 
mógł wieść życie bogatego ary-
stokraty i uwodzić piękne kobie-
ty. Cechował go nie tylko urok 
osobisty, ale także ponadprze-
ciętna inteligencja, dzięki cze-
mu wodził za nos tropiących 
go policjantów, ba, udało mu 
się nawet okpić samego Sher-
locka Holmesa. Arsène Lupin, 
bo o  nim tu mowa, korzystał 
z  pomocy oddanego i  zawsze 
pozostającego w  cieniu swe-
go chlebodawcy kamerdynera 
Grognarda, korzystał również 
z  rozmaitych przebrań i  cha-
rakteryzacji, co pozwalało mu 
zmieniać się nie do  poznania. 
Ze wszystkich opresji wychodził 
zawsze cało i nigdy nikogo nie 
skrzywdził, ponieważ wprost 
brzydził się przemocą. W  ro-
lę uroczego i  niebywale przy-
stojnego włamywacza wcie-
lał się francuski aktor Georges 
Descrieres.

Mistrz kamuflażu

Jak się okazuje, w dwudzie-
stoleciu międzywojennym po-
licji mnóstwo problemów 
sprawiał nieuchwytny bandy-
ta, także chętnie korzystający 
z  przebrania, przystojny, o  uj-
mującej powierzchowności, 
działający pod pseudonimem 
„Panicz” na terenie Podkar-
pacia. Tyle że nie brylował na 
salonach i  nie kradł biżuterii, 
tylko rabował na drogach i pi-
jał raczej swojski samogon niż 
szampana. Podobnie jak zna-
ny z  książek i  serialu włamy-
wacz hurtowo uwodził kobiety, 
choć nie szukał ich w pałacach 
i na dworach, tylko w zwykłych 
chałupach. I w przeciwieństwie 
do łagodnego jak baranek Lu-
pina nie gardził przemocą i nie 
stronił od morderstw. Jego imię 
budziło postrach okolicznych 
mieszkańców i  przyprawia-
ło o niemały ból głowy podkar-
packich stróżów prawa. Trze-
ba jednocześnie przyznać, że 
„Panicz” był niekłamanym mi-
strzem kamuflażu i w tym nie 
ustępował bohaterowi stwo-
rzonemu przez Leblanca, a na-
wet go przewyższał, bowiem 
nie dysponował takimi środka-

mi jak fikcyjny włamywacz. Nie 
miał też obok siebie oddanego 
i inteligentnego kamerdynera, 
a jedynie wspólnika o pseudo-
nimie „Panek”. Podobno miesz-
kańcy podkarpackich wiosek 
na sam dźwięk słowa „Panicz” 
trwożnie czynili znak krzyża na 
piersiach, zwłaszcza ci bogaci, 
ponieważ to właśnie oni znaj-
dowali się na celowniku prze-
stępcy.

Franciszek Kosior, bo tak 
właśnie brzmiało prawdziwe 
imię i nazwisko bohatera naszej 
opowieści, pochodził z Jarosła-

wia, z  rodziny chłopskiej. Ro-
dzice zadbali o  jego wykształ-
cenie i zapewnili mu dość do-
bry życiowy start. Franciszek 
mógł się poszczycić ukończe-
niem szkoły wydziałowej, czyli 
placówki średniego stopnia, po 
której mógł nawet postarać się 
o posadę urzędniczą; praca za 
biurkiem nie pociągała jednak 
młodego Kosiora. Młodzieniec 
naczytał się książek, a być może 
tylko artykułów w bulwarowej 
prasie, o  amerykańskich ban-
dytach i  gangsterach i  posta-
nowił pójść w ich ślady. Uznał 
to najwidoczniej za ciekawszy 
sposób zarabiania na życie niż 
przekładanie papierów w  ja-
kimś zapyziałym urzędzie. Za-
miar ten udało mu się zrealizo-
wać w  1919 roku. Los zetknął 
go wtedy z niejakim Marcinem 
Pankiem, który wcześniej miał 
raczej zadatki na bohatera niż 
bandytę. W  czasie pierwszej 
wojny światowej jako żołnierz 
armii austriackiej walczył na 
froncie wschodnim i  trzykrot-
nie został ranny. W  1918 roku 
wstąpił do  4. Dywizji Strzel-
ców Polskich, której dowódcą 
był generał Lucjan Żeligowski, 

wchodzącej w skład wojsk biało-
gwardyjskich walczących z bol-
szewikami. Rok później, po de-
mobilizacji, wrócił w rodzinne 
strony, gdzie dopadła go proza 
życia – bezrobocie i  brak pie-
niędzy. Zdesperowany szukał 
jakiegokolwiek zajęcia. Nieste-
ty, bezskutecznie. Spotkał wów-
czas Franciszka Kosiora, który 
roztoczył przed nim uroki ban-
dyckiego życia. Kosior, zwany 
wówczas ze względu na ujmują-
cą powierzchowność oraz „wiel-
kopańskie” maniery Paniczem, 
musiał być bardzo przekonują-

cy, skoro bez problemu namówił 
Panka na wspólne zbójowanie. 
Wkrótce dołączyły do nich trzy 
typki spod ciemnej gwiazdy, 
prawdziwi kryminaliści: Mau-
rycy Hochman, Stanisław Sta-
fiej i Mateusz Socha. Stworzy-
li bandę, na której czele stanął 
„Panicz”, najinteligentniejszy 
z  całej grupy. Szajka działała 
głównie na Podkarpaciu, w po-
wiatach rzeszowskim, jarosław-
skim, przeworskim i łańcuckim. 
Bandyci szczególnie upodobali 
sobie należące do hrabiego Al-
freda Potockiego lasy w okoli-
cach Łańcuta i właśnie tam za-
łożyli swoją kryjówkę. Okolicę, 
w której prowadzili swoją ban-
dycką działalność, znali zresz-
tą jak własną kieszeń – wszy-
scy członkowie grupy pocho-
dzili właśnie stamtąd, tam się 
urodzili i  dorastali. Nic więc 
dziwnego, że bez problemu po-
trafili wyprowadzić w pole stró-
żów prawa i zniknąć bez śladu 
w leśnych ostępach. Wiele też 
zawdzięczali hersztowi grupy 
„Paniczowi”, który każdy na-
pad planował wcześniej w naj-
drobniejszych szczegółach, nie 
pozostawiając niczego przypad-

kowi i rozdzielając poszczegól-
ne zadania swoim kompanom. 
Po zakończeniu akcji każdy 
z członków bandy uciekał w in-
ną stronę, co znacznie utrud-
niało pościg. Poza tym regu-
łą było, że wyruszając na roz-
boje, podróżowali przebrani za 
urzędników, mieli nawet tecz-
ki z przygotowanymi wcześniej 
kanapkami. Taki kamuflaż po-
zwalał im zgubić się w tłumie 
i zapewniał anonimowość.

Pięścią i mauzerem

Swoją bandycką działalność 
„Panicz” i  jego kompani zaczy-
nali od drobnych napadów na 
drogach pod Łańcutem, gdzie 
zasadzali się z  bronią na boga-
tych chłopów wracających z tar-
gów. Początkowo nie robili użyt-
ku z posiadanej broni, wykorzy-
stując ją jedynie w charakterze 
straszaka, a kiedy trafiali na wy-
jątkowo oporne ofiary, w  ruch 
szły pięści. Nierzadko też bandyci 
dosłownie niszczyli wszelkie zna-
lezione w furmance niesprzeda-
ne bądź nabyte na targu produk-
ty. W końcu jednak „Panicz” do-
puścił się morderstwa. Pewnego 
marcowego dnia 1923 roku wraz 
z kompanami na drodze z Soko-
łowa Małopolskiego do Kolbuszo-
wej napadł na wracających z tar-
gu żydowskich kupców, z których 
jeden odmówił zapłaty żądanego 
przez nich haraczu. Owym nie-
wątpliwie odważnym człowie-
kiem był Gedeon Amsterdam. 
„Panicz”, widząc lekceważenie 
w oczach napadniętego człowie-
ka, nie namyślając się długo, wy-
palił do niego z mauzera i położył 
trupem. Policji udało się ustalić 
tożsamość mordercy dopiero po 
dwóch latach od tego tragiczne-
go zdarzenia.

Stróże prawa nie potrafili tak-
że ustalić, kto napada na boga-
te gospodarstwa. Co i rusz ktoś 
donosił im o „zbójach” wpada-
jących nocą do chłopskich do-
mów, grożących ich mieszkań-
com bronią i bezczelnie rabują-
cych ich dobytek.

Policjanci na Podkarpaciu nie 
mieli wówczas łatwo, ponieważ 
region ten do bogatych nie nale-
żał. O warunkach, w jakich dzia-
łali ich koledzy z Krakowa, Ło-
dzi, o  Warszawie nie wspomi-
nając, mogli tylko pomarzyć. 
Większość policyjnych lokali 
nie miała elektryczności, oświe-
tlano je więc świecami i lampa-
mi naftowymi, do  ogrzewania 
pomieszczeń wykorzystywano 
natomiast tradycyjne i  raczej 
mało wydajne piecyki, potocz-
nie nazywane kozami. Skrom-
ny budżet nie pozwalał na wie-
le, dlatego o materiały biurowe 

i  wyposażenie na posterun-
ku musieli zatroszczyć się sa-
mi policjanci. Na domiar złe-
go musieli borykać się z  bra-
kami w  umundurowaniu oraz 
uzbrojeniu, co znacząco wpły-
wało na jakość ich służby. Jak 
w takich warunkach można by-
ło ścigać „Panicza”? Funkcjo-
nariusze robili jednak, co mo-
gli, by ustalić tożsamość ban-
dytów plądrujących nocami co 
bogatsze gospodarstwa. Zwer-
bowali kilkunastu informato-
rów, dzięki którym udało im się 
ustalić zarówno tożsamość, jak 
i rysopisy członków szajki „Pa-
nicza”. Policja nie działała już 
po omacku, łatwiej było orga-
nizować obławy i  pościgi. I  to 
z  sukcesem. Podczas jednej 
z akcji policyjnych zastrzelono 
Mateusza Sochę, nieco później 
w  ręce stróżów prawa wpadł 
Maurycy Hochmann. Ponie-
waż zgodził się na współpracę, 
dostał dość niski wyrok – zale-
dwie kilka lat pozbawienia wol-
ności. A że mówił dużo i chęt-
nie, policja poznała personalia 
przywódcy szajki, Franciszka 
Kosiora, oraz jego prawej ręki, 
Panka. Wydawało się, że pojma-
nie herszta bandy to kwestia ty-
godni, a może nawet dni.

Podkarpacki 
Robin Hood

Sprawa nie była jednak taka 
prosta. „Panicz” okazał się bar-
dzo trudnym przeciwnikiem. Po 
pierwsze, pozyskał przychyl-
ność okolicznej biedoty, z któ-
rą chętnie dzielił się swoimi łu-
pami, urastając w  ich oczach 
do drugiego Janosika bądź, jak 
kto woli, podkarpackiego Robin 
Hooda. Na nic zdała się obiet-
nica hrabiego Potockiego, któ-
ry, chcąc się pozbyć bandyty ze 
swoich lasów, za pomoc w jego 
schwytaniu zaofiarował aż dzie-
sięć mórg ziemi. Po drugie, „Pa-
nicz” niemal w każdej wsi miał 
kochankę, która zawsze chętnie 
go ukryła, i wreszcie po trzecie, 
stał się po prostu mistrzem ka-
muflażu. Przebierał się, w za-
leżności od potrzeb, za księdza, 
ziemianina, Żyda bądź Cygana, 
i odwiedzał różne lokale, gdzie 
jadł i pił niemało, a po każdej wi-
zycie, zapłaciwszy uprzednio za 
posiłek, zostawiał na stole swo-
istą wizytówkę – kartkę z adno-
tacją: „Tu był «Panicz»”. Podob-
no zdarzało mu się niejedno-
krotnie zagadywać policjantów, 
a ci, przekonani, iż mają do czy-
nienia z wiejskim proboszczem 
lub jakimś przyjezdnym Ży-
dem, wdawali się z  bandytą 
w pogawędkę. Dzięki przebra-
niu i umiejętnej charakteryzacji 

Franciszek Kosior  Fot. Tajny Detektyw, nr 44 1932 r.
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udało mu się nawet wymknąć 
z  obławy zorganizowanej na 
dworcu w jednym z miast Mało
polski. „Miejscowy dworzec ob
stawiono szczelnie policją – pi
sano w prasie. – Bandyta, po
informowany o  wszystkiem, 
zjawił się ucharakteryzowany, 
jako staruszek, i prowadził dłuż
sze dyskusje z wyższymi funk
cjonariuszami policji. Nazajutrz 
po tej przygodzie «Panicz» na
desłał władzom list, w którym 
zakomunikował, iż dziękuje ser
decznie za mile spędzony czas 
w towarzystwie policji”.

Nieuchwytny bandzior do
słownie śmiał się policji w nos. 
Mało tego, prowadził praw
dziwie podwójne życie – kiedy 
brał czasowy rozbrat ze zbójo
waniem, gospodarzył w Mosz
czenicy, w  odległym o  około 
250 kilometrów powiecie piotr
kowskim, oczywiście pod przy
branym nazwiskiem Józef Ja
nusz. W  sąsiedztwie mieszkał 
jego najlepszy kompan – Panek.

Bohater mediów

Sława „Panicza” szybko prze
kroczyła granice wojewódz
twa, w  którym działał, a  o  je
go poczynaniach informowała 
prasa w  całej Polsce. Dzien
nikarze porównywali bandytę 
do Rinalda Rinaldiniego, szla
chetnego herszta bandy zbój
ców łupiących bogaczy i wspo
magających biednych. Podob
nie jak wspomniany wcześniej 
Arsène Lupin, Rinaldini był 
postacią fikcyjną, wymyśloną 
przez Christiana Augusta Vul
piusa, nawiasem mówiąc szwa
gra Goethego, który opisał jego 
przygody w powieści „Rinaldo 
Rinaldini, der Rauberhaupt
mann” z 1797 roku. „Panicz” za
pewne nie wiedział, że stopnio
wo staje się bohaterem mediów.

„Herszt zorganizowanej sprę
żyście bandy zjawiał się najnie
spodziewaniej w  różnych po
łaciach kraju tak, iż przypusz
czano niejednokrotnie, iż pod 
nazwiskiem «Panicza» ukrywają 
się rozmaici bandyci – informo
wała swoich czytelników «Ilu
strowana Republika» z  kwiet
nia 1926 roku. –  Mimo to, jak 
stwierdziła policja, wszystkich 
napadów dokonała jedna i  ta 
sama osoba. «Panicz» opraco
wał oryginalny sposób grabieży, 
według którego stale postępo
wał. Członkowie bandy otaczali 
dwór, podczas gdy herszt wkra
czał do dworu. «Panicz», kłania
jąc się elegancko przestraszo
nym mieszkańcom, przepraszał 
damy z galanterią za zbyt póź
ną i niespodziewaną wizytę, po 
czem prosił gospodarzy o wie
czerzę dla siebie i  kompanów. 
Gdy banda dostatecznie już się 
posiliła, «Panicz» wyciągał z kie
szeni rewolwer i przepraszając 
z uśmiechem obecnych, iż dzia

ła terrorystycznemi metoda
mi, wydawał rozkazy otwarcia 
kas i skrytek. Po nagromadze
niu całego łupu na wozach, ban
dyci zabijali gwoździami drzwi 
i okna, by nikt z obecnych nie 
mógł wydostać się z dworu i za
wiadomić policję. Po każdym 
napadzie banda zmieniała te
ren operacji”.

Wrażliwy na wdzięki 
arystokratek

Zapewne pogłoski o  uroku 
osobistym „Panicza” nie były 
bezpodstawne, skoro potrafił 
oczarować samą hrabinę Tar
nowską. Wanda Tarnowska, 
która miała romans z hrabią Po
tockim, jechała w jego towarzy
stwie na jakieś przyjęcie, kiedy 
napadła ich zbrojna banda pod 
wodzą „Panicza”. Zarówno Tar
nowska, jak i jej towarzysz zna
leźli się w niebezpieczeństwie, 
lecz piękna arystokratka bynaj
mniej nie straciła rezonu. Kie
dy herszt bandy podszedł do sa
mochodu i, niczym prawdziwy 
dżentelmen, przedstawił się, 
kobieta z rozbrajającym uśmie
chem przyznała, że miło jej jest 
poznać tak znanego człowieka 
jak „Panicz”, a szoferowi poleci
ła przynieść z bagażnika koszyk 
z wiktuałami, otworzyć znajdu
jącą się tam butelkę koniaku, 
a  następnie zaprosiła bandy
tę do  samochodu. Następnie, 
jak gdyby nigdy nic, jadła wraz 
z „Paniczem” pieczone grzyby, 
popijając je koniakiem, i słucha
ła opowieści o jego wyczynach. 
Tymczasem jej partner siedział 
w milczeniu i chociaż nie ode
zwał się ani słowem, z jego miny 
można było wyczytać, co sądzi 
o  takim postępowaniu Wandy. 
Posiliwszy się i napiwszy, ban
dyta, nie zważając zbytnio na 
dąsy Potockiego, wyszedł z sa

mochodu, ucałował dłoń hrabi
ny na pożegnanie i obiecał jej, 
że odtąd może bezpiecznie po
dróżować przez „jego” lasy.

Najwidoczniej „Panicz”, po
dobnie jak fikcyjny Lupin, był 
wrażliwy na wdzięki arystokra
tek. Wobec innych nie był ani 
rycerski, ani wspaniałomyślny. 
Zwłaszcza gdy spotykał na swej 
drodze funkcjonariusza policji. 
Budziły się w nim wówczas naj
gorsze instynkty. Przekonał się 
o tym pewnej grudniowej nocy 
1923 roku w okolicach Łańcuta 
posterunkowy Kostańczak, gdy 
poprosił o  dokumenty dwóch 
nieznajomych mężczyzn, którzy 
wydali mu się podejrzani. Poli
cyjny instynkt go nie zawiódł, po
nieważ byli to „Panicz” i Panek. 
Zamiast dokumentów otrzymał 
postrzał w głowę i dwa pchnię
cia bagnetem. Bandyci, pewni, 
że pozbawili go życia, pozosta
wili go ciężko rannego na śnie
gu. Funkcjonariusz jakimś cu
dem przeżył, lecz to niefortun
ne wydarzenie przyprawiło go 
o tak wielki wstrząs, że już nig
dy nie wrócił do czynnej służby. 
Znacznie mniej szczęścia miał 
przodownik Alfred Jarosz, ko
mendant posterunku PP w Rak
szawie, którego Panek zastrzelił.

Przestępcy doskonale zdawa
li sobie sprawę, że po zabójstwie 
policjantów akcja organów ści
gania skierowana przeciwko 
nim przybierze na sile, dlatego 
na kilka miesięcy zniknęli z po
wiatu łańcuckiego, co nie ozna
cza wcale, iż porzucili swoje 
bandyckie rzemiosło. Na stare 
śmieci wrócili wiosną 1925 roku, 
by znów siać postrach w lasach 
hrabiego Potockiego. 3 maja na
padli na dyrektora lasów ordy
nata Idziego KopaczaMosiewi
cza. Nie chcieli go zabijać, lecz 
tylko zastraszyć. Ponieważ jed
nak Mosiewicz odważnie sta

wił im czoła, „Panicz” sięgnął 
po broń. Kiedy dyrektor upadł 
ranny na ziemię, przestępca 
bez najmniejszych skrupułów 
dobił go strzałem w głowę.

Koniec bandy 
„Panicza”

Bohatera naszej opowieś ci 
szczęście opuściło dopiero w 1926 
roku, kiedy postanowił napaść na 
dom bogatego gospodarza Fran
ciszka Kluża, właściciela sklepi
ku z  podłańcuckiego Podzwie
rzyńca. Kluż, niegdysiejszy wach
mistrz żandarmerii austriackiej, 
doskonale zdawał sobie sprawę, 
że jako człowiek zamożny może 
być celem rozmaitych złodziei 
i bandytów, dlatego też trzymał 
zawsze w domu dwa naładowa
ne karabiny. Przydały mu się no
cą 20 kwietnia 1926 roku, kiedy na 
jego dom napadli „Panicz” i Pa
nek. Kluż obudził się, kiedy usły
szał, że ktoś majstruje przy za
mkniętych drzwiach. Zerwał się 
na równe nogi, chwycił znajdu
jący się niedaleko łóżka karabin 
i głośno ostrzegł napastników, że 
będzie strzelał. W odpowiedzi Pa
nek oddał kilka strzałów ostrze
gawczych, lecz były wachmistrz 
nie stracił zimnej krwi. Odczekał 
chwilę i wystrzelił w zamknięte 
drzwi prowadzące do jego pokoju. 
W tym samym momencie niespo
dziewający się niczego „Panicz” 
naciskał właśnie na klamkę. Ku
la strzaskała bandycie kość udo
wą. Uświadomił sobie, że z  tak 
poważną raną nie ma szans na 
ucieczkę, a ponieważ nie chciał 
wpaść w ręce policji, przystawił 
sobie pistolet do  głowy i  popeł
nił samobójstwo. Pankowi nato
miast udało się zbiec z miejsca 
przestępstwa.

Ponieważ „Panicz” miał 
zmasakrowaną twarz, należa
ło przeprowadzić identyfikację. 

Ciało okazano matce bandy
ty, która po chwili wahania roz
poznała syna po złotej koronie 
w  dolnej szczęce. Tożsamość 
bandyty potwierdziły też inne 
osoby, ofiary jego wcześniej
szych napadów. Wkrótce w rę
ce policji wpadł także Panek. 
Dzięki wywiadowcy, zatrudnio
nemu specjalnie do celów usta
lenia miejsca pobytu przestęp
cy, udało się ustalić, że mieszka 
on z kochanką w Moszczenicy, 
gdzie prowadził gospodarstwo. 
Nikt z sąsiadów nie podejrzewał 
nawet, czym trudni się ten spo
kojny, niewysoki i dość flegma
tyczny mężczyzna, bandyta cie
szył się bowiem w okolicy opinią 
doskonałego sadownika. „Pod
czas dalszego śledztwa wyszło 
na jaw, iż najbliższym pomoc
nikiem „Panicza” był niejaki 
Marcin Panek, który po śmier
ci herszta schronił się w powie
cie piotrkowskim wojewódz
twa łódzkiego — relacjonował 
dziennikarz «Ilustrowanej Re
publiki». – Zawiadomiona o po
wyższem policja łódzka aresz
towała bandytę tego na stacji 
w Moszczenicy, gdy kupował bi
let do Łodzi. Panek bronił się za
jadle i dopiero po dłuższej wal
ce sześciu policjantów zdoła
ło go obezwładnić i sprowadzić 
do  więzienia. Tegoż dnia rów
nież ujęto kochanki „Panicza” 
i  Panka, Agatę Banek i  Marje 
Chmiel”. Panek stanął przed 
sądem, który skazał go na karę 
śmierci, a prezydent Rzeczypo
spolitej Stanisław Wojciechow
ski nie skorzystał z prawa łaski. 
Pojawił się jednak problem. Żoł
nierze miejscowego garnizonu, 
w którego kompetencjach leża
ło przeprowadzenie egzekucji, 
odmówili zgładzenia skazańca. 
Nikt nie chciał mieć na sumie
niu najlepszego kompana „Pani
cza”, który niczym Robin Hood 
rabował bogatym i  oddawał 
biednym. Nie było innego wyj
ścia, jak tylko wezwać do Rze
szowa cywilnego kata, znane
go pod nazwiskiem Stefan Ma
ciejowski. Był to jego zawodowy 
pseudonim, naprawdę nazywał 
się Alfred Kalt lub Kaltbaum. 
Pomimo że egzekucja Panka 
miała być jego debiutem w ka
towskim fachu, spisał się bez 
zarzutu. „Wczoraj w Rzeszowie 
powieszono na mocy wyroku są
dowego członka bandy osławio
nego „Panicza”, niejakiego Pan
ka. Egzekucji dokonał kat Ma
ciejowski z Dąbrowy Górniczej, 
który swego czasu był pomocni
kiem kata austryjackiego* – in
formował w artykule „Powiesze
nie bandyty” „Kurjer Zachodni” 
z 5 maja 1926 roku.

Iwona Kienzler
„Kasiarze, doliniarze i zwy-

kłe rzezimieszki. Przestępczy 
półświatek II RP”, Warszawa 
2019, s. 264.

Marcin Panek ze skutymi rękoma, po zatrzymaniu. Od niego po prawej – siostra bandyty, po lewej – jego córka i przyjaciółka. 
Nad bandytą stoi komendant powiatowy Policji Państwowej w Łańcucie komisarz Wiktor Mączka w otoczeniu funkcjonariuszy
 Fot. Tajny Detektyw, nr 44 1932 r.
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to jest grane

Zawsze, kiedy lider jakiegoœ zespo³u pojawia
siê z solow¹ p³yt¹, rodzi siê pytanie o los
owego zespo³u, i czy nie zwiastuje to przy-

padkiem jego koñca? W przypadku wydawnictwa
frontmena grupy „Lemon” takich obaw raczej nie
ma, bo to w³aœnie muzycy jego macierzystej for-
macji towarzysz¹ mu w nagraniach, akompaniu-
j¹c generowanym przez niego brzmieniom forte-
pianu. 

Jeœli chodzi o muzykê, to mamy w tym wypad-
ku do czynienia z czymœ zupe³nie nowym. Klimat
nagrañ jest podobny do klimatu p³yt „Lemona”,
pe³nych rzewnoœci i nostalgii, ale ich forma od-
biega mocno od klasycznych radiowych piosenek.
Utwory s¹ rozbudowane, ilustracyjne i pe³ne in-
strumentalnych dialogów, a wiêkszoœæ z nich wy-
kracza daleko poza standardowe 3 minuty. 

Materia³ jest jak najbardziej autorski. Igor Her-
but sam napisa³ s³owa i muzykê, zaaran¿owa³ go
i wyprodukowa³, tworz¹c coœ w rodzaju albumu
koncepcyjnego, opowiadaj¹c o ostatnich latach
w³asnego ¿ycia. W pierwotnym za³o¿eniu mia³a
powstaæ p³yta czysto instrumentalna. Pomys³ o
tyle kuriozalny, ¿e jej autor jest przede wszystkim
wokalist¹. Ostatecznie dŸwiêki sta³y siê opraw¹
dla nies³ychanie osobistych tekstów, bo jak powie-
dzia³ muzyk w jednym z wywiadów, nie o wszyst-
kim chce i potrafi mówiæ, ale mo¿e zaœpiewaæ. 

I tu docieramy chyba do sedna p³yty, gdy¿ jest
to album zdecydowanie dla fanów wokalu Igora
Herbuta. Jeœli ktoœ bowiem nie przekona³ siê
do niego w produkcjach „Lemona”, to mo¿e mieæ
problem, jako ¿e ten charakterystyczny sposób
œpiewania jest tu jeszcze bardziej uwypuklony
i jest tego wokalu naprawde du¿o. 

Kompozycje te zasil¹ te¿ zapewne koncertowy
repertuar grupy, bo s¹ one na tyle „plastyczne”,
¿e mog¹ byæ prezentowane zarówno w skromnej
wersji wokalno-fortepianowej jak i z akompania-
mentem ca³ego zespo³u. 

Andrzej Kuspiel

Igor Herbut
„Chrust“
Agora SA

Droga do bajki by³a krêta i w¹ska. Wo-
kó³ szosy rozci¹ga³y siê pola pokryte
s³onecznikami. Brakowa³o tylko Antka
z noweli Prusa, który pas³by gêsi. Przy
pierwszych zabudowaniach krêci³y siê
dwie ma³e dziewczynki, które z cieka-
woœci¹ spogl¹da³y na przeje¿d¿aj¹-
cych turystów. Jedna z nich gryzmoli-
³a coœ farbami na psiej budzie. Druga
ze znawstwem kiwa³a g³ow¹. Dla nich
œwiat zaczyna³ siê i koñczy³ w Zalipiu,
ma³ej podkrakowskiej wiosce, gdzie
kobiety sto lat temu stworzy³y trady-
cjê, która przemienia ich domy w ba-
jeczn¹ arkadiê.

W Zalipiu, niedalekiej Niwce, Samo-
cicach, Æwikowie malowane kwiaty
kwitn¹ ca³y rok. Zwieszaj¹ siê nad
oknami, upiêkszaj¹ stajnie, obory,
przydro¿ne krzy¿e, kapliczki czy przy-
domowego ¿urawia ko³o studni. Okala-
j¹ wejœcie do stra¿y po¿arnej, plebani.
Wij¹ siê na œcianach przedszkola,
poczty i domu kultury. S¹ elementem
zdobniczym na grobach, kubkach, ta-
lerzach, kaflach w ³azience, obrusach,
drewnianych ³y¿kach, plastikowych
reklamówkach czy poœcieli. Motywy te
przeniesione zosta³y wiele lat temu
równie¿ na jajka wielkanocne i szaty
liturgiczne miejscowego ksiêdza.

Nikt w Zalipiu nie pamiêta, kto
pierwszy namalowa³ pêdzlem z pro-
sianej s³omy s³ynne dziœ packi nad pie-
cem chlebowym, aby zakryæ czarne
smugi z wydobywaj¹cego siê paleni-
ska. Ale za nestorkê naœciennych ma-

lowide³ uznano zmar³¹ Felicjê Cury³o-
w¹, której zagrodê zamieniono na mu-
zeum. 

– W 1910 roku mia³a kilka lat, gdy
ozdobi³a w sieni sufit motywem kwia-
towo-roœlinnym – wskazuje na powa³ê
jej wnuczka Wanda Racia. – U¿ywa³a
wapna i sadzy. Potem przysz³a kolej na
œciany pieca, obu izb, a¿ w koñcu za-
malowa³a dom i budynki gospodarcze.

Za jej przyk³adem posz³y s¹siadki.
Ka¿da z nich chcia³a upiêkszyæ swoje
obejœcie. Konkurencja z roku na rok
stawa³a siê silniejsza. Powstawa³y no-
we techniki – glinê mieszano z wêglem
drzewnym, aby uzyskaæ nowy kolor.
Najlepszym spoiwem by³a woda po od-
cedzeniu klusek. Wiele lat minê³o za-
nim modne sta³y siê sproszkowane
farby, rozpuszczane w mleku.

Bogatsze gospodynie zatrudnia³y
ubogie dziewczêta, które za miskê
strawy „kolorowa³y” zalipiañski œwiat.
Najwiêkszym honorem by³o jednak sa-
modzielne wykonanie ozdób i dlatego
te¿ tajniki malowania matki przekazy-
wa³y córkom, a te dalej swoim ¿eñ-
skim nastêpczyniom. Niezale¿nie,
gdzie przysz³o im kiedyœ mieszkaæ. 

Znawcy po stylu malarskim umiej¹
okreœliæ, z której rodziny wywodzi siê
dziewczyna. – To wielki zaszczyt poka-
zaæ przyjezdnym pracê w³asnych r¹k,
dlatego pomoc s¹siedzka dopuszczana
jest tylko wtedy, gdy zdrowie lub si³y
nie pozwalaj¹ na odmalowanie elewa-
cji – wyjaœnia pani Wanda.

Batory te¿ by³ 
w kwiatach
Felicja Cury³owa nie przypuszcza³a

nawet, ¿e pierwszy namalowany przez
ni¹ listek stanie siê przepustk¹ do
wielkiego œwiata, który zaczyna³ siê
ju¿ za progiem jej domu. Nawet s³ynna
wówczas ceramika we W³oc³awku zdo-
biona by³a jej rêk¹. Lokaln¹ tradycjê
rozs³awia³a na wystawach sztuki ludo-
wej w Szwajcarii, Niemczech, Finlan-
dii, Francji, Danii, Norwegii dawnej
Czechos³owacji czy na Miêdzynarodo-
wym Festiwalu M³odzie¿y i Studentów
w Moskwie.

Razem z s¹siadkami zmieni³a ba-
wialniê dzieciêc¹ na statku „Batory”
w kwiatowy raj. Otrzyman¹ za to na-
grodê przekaza³a zespo³owi „Mazow-
sze”. Potem by³a restauracja w Krako-
wie, Warszawie, kaplica w seminarium
duchownym w Tarnowie. 

Najwiêcej jednak osi¹gnê³a w 1953 r.
w Szczecinie, gdzie z w³asnorêcznie
malowan¹ lamp¹ naftow¹ uda³a siê na
bardzo wa¿n¹ konferencjê. Nie poje-
cha³a po zaszczyty i uznanie dla jej ta-
lentu. Poprosi³a jedynie o elektryfika-
cjê rodzinnej wsi, o której ci¹gle zapo-
mina³a rozkwitaj¹ca socjalistyczna
w³adza. W ci¹gu trzech miesiêcy w ko-
lorowym Zalipiu zajaœnia³o. I to za
darmo. 

Wanda Racia za pêdzel chwyci³a
w wieku trzech lat. Zobowi¹zywa³a do
tego tradycja i geny. Babcia nie lubi³a,
kiedy dziecko biega³o po podwórku
bez zajêcia. Ci¹gle wynajdywa³a
wnuczce zabielone œciany, które a¿
prosi³y siê o wzorzysty szlaczek. Pani
Wanda przekaza³a córce rodzinne taj-
niki. – Nie wszystkie kobiety maluj¹
niemal od urodzenia. Czasami musi
min¹æ trochê czasu, ¿eby zrozumieæ,
i¿ jest to czêœæ najcenniejszego ro-
dzinnego spadku – œmieje siê pani
Wanda. – Kobieta nagle budzi siê rano
i ju¿ wie, ¿e ten dzieñ bêdzie inny ni¿
ostatnie kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t

lat, bo wszystko chce przyozdobiæ
kwiatami.

Pani Danuta 
spod numeru 175
Tak w³aœnie by³o z Danut¹ Dymon –

uœmiechniêt¹ kobiet¹, która zaprasza
turystów do swojego domu pod nume-
rem 175. Niezwyk³ego, bo ton¹cego
w malowanych kwiatach. Najpierw
tworzy³a je jedna z jej piêciu córek, a
ona oprowadza³a chêtnych po gospo-
darstwie s¹siadki. – Nagle poczu³am,
¿e chcê z³apaæ za pêdzel – mówi z en-
tuzjazmem 73-letnia kobieta. – I od tej
pory nawet w nocy œni¹ mi siê kwiaty.
Jako krawcowa stworzy³a malowan¹
spódnicê, a nawet czapkê. Wtopi³a siê
w zalipiañski pejza¿, chêtnie opowia-
daj¹c o tradycji i ciep³o witaj¹c przy-
jezdnych.

Lokalnej tradycji nie zmog³a ani
pierwsza, ani druga wojna œwiatowa.
W 1948 roku w Podlipiu odby³ siê
pierwszy konkurs na naj³adniej poma-
lowany dom, dziœ zaliczany do najstar-
szego w Polsce. Komisja etnografów
i plastyków ocenia³a malowane ma-
katki i 18 cha³up. Teraz co roku zg³a-
sza siê ponad sto osób. – To wielki ho-
nor wygraæ „Malowan¹ Chatê”. Pie-
ni¹dze s¹ niewielkie, ale liczy siê lo-
kalna s³awa – œmieje siê Wanda Racia.

Nie wszystkie jednak domostwa
udekorowane s¹ wielobarwnymi kwia-
tami. Zmieni³y siê czasy i gdzienieg-
dzie zwyciê¿a estetyka panelowa, tak
modna w amerykañskich filmach. Wy-
cieczka autokarowa z Pensylwanii nie
zatrzymuje siê przed go³êbnikiem to-
n¹cym w malowanych kwiatach.

W Zalipiu nie trzeba szukaæ kawiar-
ni czy restauracji, gdy¿ mieszkañcy
chêtnie zapraszaj¹ do kolorowych
kuchni i opowiadaj¹ o pasji, która sta-
³a siê ich ¿yciem. 

Tekst i zdjęcia: 
Agnieszka Malik

Japoñczycy Zalipie, ma³¹ kolorow¹ wioskê w województwie
ma³opolskim, zaliczaj¹ do 30 najpiêkniejszych miejsc w Europie. 

Œwiat w kolorze kwiatów

„Imperator. 
Sekrety Ojca Rydzyka“
– Piotr Głuchowski,
Jacek Hołub

14,90 euro

Radio Maryja ma raptem pó³
miliona s³uchaczy, lecz wp³yw
Ojca Dyrektora na Polskê jest
o wiele wiêkszy. Szeregowy re-
demptorysta, który mieszka
w skromnej celi klasztoru przy
ul. œw. Józefa w Toruniu, zaku-
lisowo steruje premierami
i ministrami kolejnego rz¹du
prawicy. Zarz¹dza te¿ sieci¹
fundacji, instytutów, spó³ek
i szkó³. Ma kilka ksiêgarni, te-
lefoniê komórkow¹, odnosz¹c¹
sukcesy wytwórniê filmow¹
i w³asne media. Poza Radiem
Maryja i TV Trwam kontroluje
m.in. „Nasz Dziennik“, telewi-
zjê internetow¹ Tilma, inter-
netowe radio SIM i liczne por-
tale.

Rydzyk buduje te¿ na potê-
gê. W Toruniu powstaje coœ,
co ksi¹dz nazywa Republik¹
Maryjn¹. Stoj¹ ju¿ kampus
studencki i œwi¹tynia nie
mniej pompatyczna, ni¿ Li-
cheñ. Æwieræ miliarda z³otych
pañstwowych subwencji ka-
p³an przeznaczy³ m.in. na gi-
gantyczne muzeum im. Jana
Paw³a II i Park upamiêtniaj¹-
cy 40 tysiêcy Polaków ratuj¹-
cych ¯ydów. W planach ma
aquapark, hotel i uzdrowisko
termalne, które mo¿e obj¹æ
jedn¹ czwart¹ miasta.

Jak dosz³o do tego, ¿e nie-
œmia³y ch³opak z Olkusza zo-
sta³ magnatem medialnym,
który stawia warunki polity-
kom? Jak ktoœ, kto z trudem
zda³ maturê, sta³ siê dokto-
rem, rektorem, autorem ksi¹-
¿ek i mentorem profesorów?
Jak ktoœ, kto przemyca³
w 1991 roku zwitek niemiec-
kich marek ukryty w u¿ywa-
nym audi 80, zosta³ jednym
z najbogatszych przedsiêbior-
ców w Polsce?

www.SKLEP.de

Polecamy

Wnętrze chaty Felicji Curyłowej zdj. Agnieszka Malik Nawet psie budy są malownicze w Zalipiu zdj. Agnieszka Malik

zdj. Jakub Hałun
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W czasie wakacji złodzieje nie śpią

Jak nie dać się oskubać
Wielu turystów podczas po-

dróży nosi przy sobie znacz-
nie więcej gotówki niż we wła-
snym kraju i więcej, niż mają 
w portfelu lokalni mieszkań-
cy. Turyści chcą jeść w  ele-
ganckich restauracjach, ku-
pować drogie prezenty albo 
po prostu sobie pofolgować. 
To czyni z nich świetny cel dla 
złodziei – oni bardzo dobrze 
wiedzą, że obrabowanie tury-
sty to znacznie lepszy interes 
niż obrabowanie krajana. Do-
datkową wartością dla krymi-
nalistów jest fakt, że podróż-
ny raczej nie zgłosi kradzieży 
na policji, bo ubezpieczenie 
turystyczne nie obejmuje 
utraty gotówki (w przeciwień-
stwie do sprzętu elektronicz-
nego). Poza tym gotówki ła-
two się pozbyć i właściwie nie 
da się jej odnaleźć.

Niestety, przestępstwa zwią
zane z  kartami kredytowymi 
i płatniczymi zdarzają się coraz 
częściej. Wiele osób płaci za za
kupy już wyłącznie kartami i je
śli złodziejom uda się zdobyć 
numery kart i  PIN, mogą wy
czyścić konto ofiary i ukrywać 
się przez całe miesiące.

Oszustwa związane 
z wysokimi 
nominałami 
banknotów

Wiele krajów, póki ich waluta 
nie została zdenominowana, po
sługiwało się banknotami o bar
dzo wysokich nominałach. Za 
przejazd taksówką czy batonik 
płaciło się miliony. I  są kraje, 
w których wciąż tak jest. Przez 
kilka pierwszych dni pobytu da
je to turystom z innych krajów 
poczucie, że stali się milionera
mi, i nawet miliarderami. Nie
mniej te nominały to również 
pokusa oszukiwać ludzi, którzy 
orientują się w liczeniu lokalnej 
waluty gorzej niż złodzieje.

Wiele osób może wciąż czuć 
się milionerami w Japonii, bo
wiem 12 000 USD to ponad mi
lion jenów. Większość turystów 
pochodzi jednak z krajów o sta
bilnej walucie, jak państwa na
leżące do strefy euro czy Sta
ny Zjednoczone, i na co dzień 
używają banknotów o nomina
le do 50 euro/dolarów. Dlatego 
Europejczyków i Amerykanów 
przy kupnie drogiego zegar
ka albo biletu lotniczego łatwo 
oszukać na przeliczaniu np. ru
pii indonezyjskiej.

Jedną z  najlepszych okazji 
do  oszustwa stwarza denomi
nacja, bowiem przez jakiś czas 

ważne są zarówno nowe, jak 
i stare banknoty. Oszuści mogą 
dać Ci stary, niemal bezwarto
ściowy banknot, twierdząc, że 
to już nowa waluta.

Innym, o  wiele prostszym, 
sposobem jest wykorzystywa
nie faktu, że banknoty mają 
bardzo dużo zer. Na przykład 
sprzedawca powinien wydać 
resztę w wysokości 10 milionów, 
a wydaje milion. Często w ten 
sposób dokonuje się również 
oszustw przy wymianie walut. 
Większość osób nie jest przy

zwyczajona do liczenia tak du
żej ilości zer. Jeśli ofiara zauwa
ży szwindel, oszust da jej resztę 
pieniędzy i nic nie straci, a jeśli 
nie zorientuje się, kanciarz za
robi kupę forsy. Z punktu widze
nia złodzieja to bardzo dobry 
sposób, przecież naprawdę ła
two się pomylić przy takiej iloś
ci zer, trudno więc udowodnić, 
że zostało to zrobione celowo.

Napady  
przy bankomatach
Prawie we wszystkich kra

jach, z wyjątkiem tych najdal
szych, można znaleźć banko
maty, które pod koniec ubiegłe
go stulecia rozprzestrzeniły się 
na całym świecie. To naprawdę 
wygodne, że niemal w każdym 
zakątku świata można wypła
cić pieniądze z własnego konta.

Niemniej tam, gdzie banko
maty nie są tak rozpowszech
nione, zwłaszcza w  biednych 
krajach, trzeba mieć ze sobą 
wystarczająco dużo gotówki 
w euro lub dolarach, żeby prze
trwać podróż. Można też po
sługiwać się czekami podróż
nymi, ale miejsc, gdzie można 
je spieniężyć, jest naprawdę 
niewiele.

Ogromna większość banko
matów jest bezpieczna, jednak 
w  niektórych krajach lokalni 
kryminaliści zauważyli, że tury
ści często wypłacają pieniądze, 
i  ich sposobem na życie stało 
się okradanie podróżnych pod 

bankomatami. Jeśli przestęp
ca znajdzie się w posiadaniu nu
meru karty i numeru PIN, może 
błyskawicznie wyczyścić konto 
ofiary, która nawet nie zdaje so
bie z tego sprawy. Chyba że:

• Sprawdzi stan konta i  za
uważy kilka tajemniczych wy
płat.

• Bank zablokuje kartę, ale 
wtedy ofiara zostaje bez pienię
dzy, dopóki się z nim nie skon
taktuje. Tylko jak ma to zrobić 
w odległym kraju, na dodatek 
bez pieniędzy?

Oczywiście może to się zda
rzyć również we własnym kra
ju, ale wtedy znacznie łatwiej 
rozwiązać problem, niż będąc 
gdzieś daleko. Jeśli nie masz 
alternatywnego źródła pie
niędzy, utrata karty za grani
cą może być prawdziwą tra
gedią –  mnie właśnie to się 
przydarzyło i, żeby przetrwać, 
musiałem prosić innych o po
moc. Bankowi z kolei łatwiej 
wysłać nową kartę do Twoje
go miejsca zamieszkania niż 
gdziekolwiek indziej. Trudno 
również na bieżąco monitoro
wać stan konta, jeśli nie masz 
dostępu do internetu albo te
lefonu. A  przede wszystkim 
większość turystów nie myśli 
po prostu o tym, żeby spraw
dzać podczas wyjazdu stan 
konta, dlatego nie ma szans 
zauważyć, że ktoś się na nie 
włamał.

Jest kilka sposobów, by 
okraść turystów przy banko
matach, niemniej najpopular
niejszy jest poniższy sposób:

1. Kryminalista podchodzi 
do ofiary przy bankomacie, kie
dy wokół nie ma nikogo, zazwy
czaj w nocy.

2.  Żąda oddania wypłaconych 
właśnie pieniędzy.

3. Może też wyrwać kartę 
z ręki ofiary i zażądać podania 
numeru PIN, czasem zastra
szając turystę (choć niektóre, 
ofiary ułatwiają złodziejom ży
cie, wciąż, niestety, zapisując 
PIN na karcie).

4. Jeśli złodzieje się nie śpie
szą, mogą żądać, żeby ofiara wy 
płaciła więcej pieniędzy. Oczy
wiście dodatkowo mogą żądać 
też karty i  numeru PIN, jak 
również całej gotówki, jaką ofia
ra ma ze sobą. Mogą grozić jej 
nożem lub nawet bronią.

I choć złodzieje odbiorą ofie
rze trochę pieniędzy, ten spo
sób nie jest aż tak efektyw
ny jak bardziej wyrafinowane 
metody. Ofiara bowiem, jeśli 
nie zostanie zamordowana al
bo poważnie ranna, może prze

cież zastrzec kartę, zanim po
niesie większe straty – zazwy
czaj dziennie można wypłacić 
ograniczoną kwotę pieniędzy. 
Nawet jeśli turysta ma bar
dzo mało pieniędzy, prawdziwą 
traumę będzie odczuwał nie ty
le w związku z samą kradzieżą, 
ile z napadem.

Chcąc uniknąć ograniczeń 
związanych z limitami kart kre
dytowych, złodzieje najczęściej 
wybierają porę w okolicach pół
nocy. Nie tylko będzie ciemno, 
ale też można będzie dwukrot
nie wypłacić maksymalną kwo
tę. Ta metoda nie powiedzie się 
jednak, jeśli bank ofiary znajdu
je się w innej strefie czasowej.

Policja we wszystkich kra
jach ostrzega użytkowników 
bankomatów przed takimi na
padami i radzi:

• Najlepiej korzystać z ban
komatów, które znajdują się we
wnątrz budynków, w czasie pra
cy znajdujących się tam ban
ków czy centrów handlowych. 
Złodzieje wolą rabować na ulicy, 
zwłaszcza że urządzenia w ban
kach zazwyczaj wyposażone są 
w kamery.

• Wyjmij kartę, zanim podej
dziesz do bankomatu, bo jej po
szukiwanie w kieszeniach, tor
bie czy portfelu może Cię roz
proszyć.

• Wszędzie (z wyjątkiem naj
bezpieczniejszych miejsc) do
kładnie się rozejrzyj.

• Nie licz pieniędzy przy ban
komacie, chyba że jesteś w za

tłoczonym, dobrze strzeżonym 
miejscu, bowiem bankomaty to 
prawdziwy magnes na rabu
siów. Jeśli bankomat nie wy
dał Ci odpowiedniej kwoty, i tak 
w tej chwili nic z tym nie zro
bisz.

• Nie wypłacaj pieniędzy no
cą, jeśli jednak nie masz innego 
wyjścia, wybierz zatłoczone, do
brze oświetlone miejsce i uwa
żaj na kieszonkowców albo oso
by, które obserwują Twoją dłoń 
wpisującą PIN. Złodzieje mo
gą czatować na ofiary, kiedy te 
odchodzą od bankomatu. Dla
tego jeśli w otoczeniu jest du
żo drzew i krzewów, w których 
mogą się ukrywać, lepiej poszu
kać innego urządzenia.

• Jeśli ktoś Cię śledzi po wy
płaceniu pieniędzy, idź do naj
bliższego oświetlonego miejsca, 
gdzie są ludzie. Jeśli śledzi Cię 
dalej, wezwij policję. Na pew
no kobiety nie powinny chodzić 
nocą do  bankomatów w  miej
scach, które mają złą reputa
cję. Jeśli naprawdę potrzebują 
gotówki, lepiej, żeby ktoś im to
warzyszył.

Wyszukane kanty 
bankomatowe

Znacznie rzadziej niż zwykły 
rabunek pod bankomatem zda
rzają się bardziej wyrafinowane 
przestępstwa, które polegają na 
gromadzeniu wszelkich niezbęd
nych informacji do wyczyszcze
nia konta klienta bez jego wiedzy. 
Takie kradzieże nie wymagają 
ataku fizycznego czy przemocy, 
dlatego mogą wydawać się mniej 
niebezpieczne, jednak straty mo
gą być dużo większe – ofiara na
wet przez kilka dni może nie zo
rientować się, że ktoś dobrał się 
do jej pieniędzy.

Złodziej potrzebuje dwóch 
rzeczy – numeru PIN i sczyta
nia paska magnetycznego kar
ty. Może ją wówczas skopio
wać i  wyczyścić konto ofiary, 
zanim ona albo bank zorientu
ją się, że coś jest nie w porząd
ku. Przestępcy zazwyczaj pozy
skują PIN, obserwując, jak ofia
ra wystukuje go na klawiaturze. 
Najskuteczniejsza jest „obser
wacja zza ramienia”. Wygląda 
to tak:

• Złodziej typuje ofiarę (na
zwijmy ją Jan), która za chwilę 
skorzysta z bankomatu.

• Najdyskretniej jak się da 
zbliża się do Jana. Może uda
wać, że jest następny w kolej
ce, stać po prostu w  pobliżu, 
może też obserwować klawia
turę bankomatu przez lornetkę 
z sąsiedniego budynku.

Stare banknoty tureckie sprzed denominacji w 2005 r.  Fot: leftovercurrency
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• Kiedy Jan korzysta z ban
komatu, złodziej jak najdyskret
niej patrzy mu przez ramię.

• Zapisuje PIN i znika.
Doświadczeni złodzieje mogą 

być niezwykle sprawni w „ob
serwacji zza ramienia” – może 
się wydawać, że patrzą zupeł
nie gdzie indziej, podczas gdy 
w rzeczywistości patrzą na pal
ce ofiary. Potrafią również wto
pić się w tłum tak, że ofiara na
wet ich nie zauważy.

Czasem mogą postąpić jesz
cze inaczej:

• Instalują na bankomacie 
minikamerę, która nagrywa, 
które klawisze naciska ofiara. 
Bardzo trudno ją zauważyć, 
chyba że ofiara coś podejrzewa 
i wie, czego szukać.

• Ofiara wprowadza PIN.
• Kamera przesyła do  zło

dzieja obraz albo przestępcy od
bierają nagranie później.

Jeszcze jednym sposobem 
na pozyskanie numeru PIN jest 
udawanie przez złodzieja ko
goś, kto chce „pomóc” (nr 70), 
jeśli coś z bankomatem jest nie 
tak. Przestępca „radzi” ofierze, 
by jeszcze raz wprowadziła PIN 
i obserwuje jej rękę.

Potrzebny jest jeszcze pa
sek magnetyczny karty. Najle
piej ukraść samą kartę, wtedy 
złodziej nie musi jej klonować. 
Poza rabunkiem czy wyciągnię
ciem jej z kieszeni właściciela są 
inne sposoby. Jednym z nich jest 
włożenie czegoś do bankomatu, 
żeby zatrzymał kartę. Złodzie
je wyjmują ją, kiedy ofiara odej
dzie. Przykładem jest „libańska 
pętla” –  nazywana tak, ponie
waż pierwszymi osobami aresz
towanymi za jej stosowanie byli 
Libańczycy (zatrzymani zostali 
w Londynie). Polega na bloko
waniu karty płatniczej w  czyt
niku bankomatu np.  za pomo
cą miary krawieckiej. Niektórzy 
przestępcy używają do tego rów
nież bardzo silnego kleju.

Niemniej jeśli karta zostanie 
w  bankomacie, ofiara będzie 
miała tego świadomość i  za
pewne zadzwoni do banku, żeby 
ją zastrzec. Złodziej nie będzie 
miał zatem zbyt wiele czasu na 
kradzież pieniędzy. Żeby unik
nąć tego problemu, złodzieje 
w celu pozyskania niezbędnych 
informacji używają innych me
tod. Posługują się np. małymi 
plastikowymi czytnikami, któ
re po przymocowaniu do ban
komatu imitują jego część. 
W związku z tym banki i produ
cenci bankomatów wciąż ulep
szają te urządzenia, żeby by
ły bezpieczniejsze, umieszcza
ją też w ich pobliżu ostrzeżenia 
o oszustwach.

Na większości bankomatów 
można również znaleźć nume
ry awaryjne, pod które należy 
dzwonić w razie podejrzeń, że 
bankomat został „zmodyfiko
wany”, albo jeśli klient sądzi, 

że dane z  jego karty zostały 
skradzione. Na pewno wszyst
kie te posunięcia zwiększa
ją bezpieczeństwo transak
cji bankomatowych, aczkol
wiek złodzieje reagują na nie 
opracowywaniem coraz to no
wych wynalazków. Dobrze jed
nak, jeśli turyści (i każdy, kto 
korzysta z kart) mają świado
mość, w  jaki sposób można 
zapobiec kradzieży pieniędzy 
z konta.

Przykład z Indonezji:

1. Oszuści „modyfikują” 
bankomat tak, żeby zatrzymał 
kartę ofiary i  przyklejają in
formację z  „awaryjnym” nu
merem telefonu.

2. Ofiara wkłada kartę 
do bankomatu i wpisuje PIN.

3. Bankomat zatrzymuje 
kartę.

4. Ofiara dzwoni pod poda
ny numer i rozmawia z kimś, 
kto udaje pracownika filii ban
ku, który prosi o podanie nu
meru PIN.

5. „Pracownik” mówi, że 
wyśle nową kartę, bo nie jest 
w stanie wyjąć starej z banko
matu. Ofiara odchodzi.

6. Oszuści wyjmują kartę 
z bankomatu i przy użyciu po
zyskanego numeru PIN czysz
czą konto klienta.

Jest wiele sposobów na to, 
by nie pozwolić złodziejom na 
taką kradzież:

• O ile to możliwe, korzystaj 
z bankomatów na terenie ban
ków w czasie ich pracy.

• Chroń swój PIN! Na nie
których bankomatach nad 
klawiaturą zainstalowana 
jest plastikowa bądź metalo
wa osłonka, która udaremnia 
„podpatrzenie” numeru PIN, 
nawet za pomocą kamery.

• Jeśli bankomat nie jest 
w  taką osłonkę wyposażony, 
wprowadzając PIN jedną rę
ką, drugą zasłoń klawiaturę.

• Nigdy nikomu nie podawaj 
numeru PIN, bez względu na 
to jak jest przyjazny.

• Nigdy nie wprowadzaj po
nownie numeru PIN do ban
komatu, chyba że na ekranie 
pojawi się taki komunikat (je
śli np.  rozpoczynasz kolejną 
transakcję).

Nawet jeśli złodziej skopiu
je dane z karty, nie uda mu się 
okraść konta, jeśli nie będzie 
znał numeru PIN.

Ochrona karty jest trudniej
sza niż ochrona numeru PIN.

Poniżej kilka ważnych rad:
• Nie używaj bankomatów, 

które wydają się w jakikolwiek 
sposób zmodyfikowane.

• Przede wszystkim unikaj 
takich, w których coś zostało 
zainstalowane nad czytnikiem 
karty. To prawda –  łatwo po
wiedzieć, ale co, jeśli to jedy
ny bankomat w mieście i mu
sisz go użyć?

• Jeżeli tak jest, powiadom 
o swoich podejrzeniach bank 
i sprawdź stan swojego konta.

Karty kredytowe

Kiedy planuje się wakacje, 
za jakąś ich część płaci się za
zwyczaj kartą kredytową. Wła
ściwie nigdzie już za duże wy
datki nie płaci się gotówką, 
może z  wyjątkiem Japonii, 
gdzie wciąż używa się jej na 
dużą skalę.

Wielu turystów korzysta 
też z kart przy większych za
kupach, np.  drogich pamią
tek, przy płatnościach w  re
stauracji czy za rachunki 
hotelowe. To bardzo wygod
na i  dość bezpieczna forma 
płatności, bowiem regulacje 
prawne zmuszają wydawców 
kart do  zapewnienia klien
tom ubezpieczenia transak
cji, choć różni się to w zależ
ności od karty. Niestety, jednak 
użytkowanie kart ma też pew
ne wady:

• Opłaty za użytkowanie 
kart za granicą mogą być wyż
sze, niż jest to uzasadnione.

• Zadłużenie na kartach 
kredytowych, jeśli nie zostanie 
spłacone na czas, bywa bardzo 
wysoko oprocentowane.

Niemniej regulowanie wszel
kich należności kartami kredy
towymi często jest najlepszym, 
a czasem jedynym sposobem 
płatności.

Biorąc pod uwagę kwoty, 
o  jakie toczy się gra, nikogo 
nie powinno dziwić, że nie
którzy złodzieje wzięli sobie 
za cel właśnie karty kredyto
we. Kryminaliści opracowa
li wiele sposobów na włama
nie się na konto karty i wielu 
z nich poluje właśnie na tury
stów. Jedna z  metod polega 
na tym, że większość z  nas, 
płacąc kartami, oddaje je 
w ręce personelu restauracji 
albo sklepu, nie zdając sobie 
sprawy, jak ważne dane znala
zły się w rękach obcego czło
wieka. A przekręt wygląda na
stępująco:

1. Ofiara oddaje kartę.
2. Pracownik odchodzi i, jak 

zwykle, przeciąga kartę przez 
terminal.

3. Poza zasięgiem wzro
ku ofiary może spisać z  kar
ty imię i  nazwisko jej posia
dacza, numer karty i jej datę 
ważności, jak również trzycy
frowy kod weryfikacji z drugiej 
strony (CVC). Wszystkie te da
ne może też skopiować za po
mocą specjalnego urządzenia 
zwanego skimmerem.

4. Nieuczciwy pracownik 
może później sprzedać dane 
przestępcom bądź samemu 
zrobić zakupy w internecie lub 
przez telefon.

5. Jeśli bank nie wyłapie po
dejrzanej transakcji, ofiara do
wie się o niej, dopiero gdy do
stanie wyciąg.

Skimmery są tak małe, że 
można ukryć je praktycznie 

wszędzie: w kieszeni kelnera, 
a nawet w legalnym termina
lu. Niektóre mają „przycisk 
bezpieczeństwa”, żeby wyka
sować wszystkie dane, jeśli 
ofiara zorientuje się, że coś 
jest nie tak. Jeszcze trudniej 
wykryć specjalny wirus – pro
gram zainstalowany w termi
nalu, który przekazuje dalej 
wszystkie dane. Najbardziej 
zaawansowane programy 
„same” mogą się wykasować, 
nie zostawiając żadnych śla
dów. Złodzieje próbują rów
nież pozyskać wydruki, któ
re czasem zawierają wystar
czająco dużo informacji, żeby 
sklonować kartę. Są też prze
stępcy zwani „nurkami śmiet
nikowymi”, którzy w poszuki
waniu użytecznych informacji 
przeszukują kosze i kontene
ry. Jeśli znajdą potrzebne in
formacje, klonują kartę albo 
sprzedają dane gangsterom. 
Niemniej jeśli nawet ofiara 
zauważy kradzież dopiero po 
otrzymaniu wyciągu, straty 
zazwyczaj są niewielkie, poza 
tym wydawca karty zwraca 
kwotę transakcji, którą klient 
kwestionuje. Zazwyczaj też 
klient ma wystarczający li
mit i może poczekać na zwrot 
skradzionej kwoty. Jeśli nie, 
i kolejna transakcja zostanie 
odrzucona, może ucierpieć na 
tym jego zdolność kredytowa.

Podobnie jak w  przypadku 
przekrętów bankomatowych 
wydawcy kart kredytowych 
i instytucje odpowiedzialne za 
stanowienie prawa znają me
tody złodziei i  starają się im 
zapobiegać. Niemniej prze
stępstwa związane z kartami 
kredytowymi mają już w  tej 
chwili zasięg międzynarodo
wy, a ich liczba wciąż rośnie. 
I choć nigdy tak do końca nie 
da się ich wyeliminować, moż
na podjąć pewne środki zarad
cze:

• Płać gotówką, choć nie 
wszędzie jest to możliwe.

• Nie trać karty z oczu i na
legaj, by płatność odbyła się 
w Twojej obecności. Nie elimi
nuje to całkowicie ryzyka sko
piowania danych z  karty, ale 
na pewno je zmniejsza.

• Sprawdź dokładnie stan 
konta swojej karty, żeby się 
upewnić, czy nie dokonano 
żadnych transakcji bez Two
jej wiedzy.

• Pilnuj wydrukowanych po
twierdzeń, a jeśli nie są Ci po
trzebne, zniszcz je.

• W niektórych krajach moż
na kupić przedpłaconą kartę. 
Płacisz powiedzmy 500 USD 
i możesz jej używać do wyso
kości tej sumy. Jeśli złodziej ją 
sklonuje, stracisz tylko tyle, ile 
na niej zostanie.

  20Złodzieje często montują w bankomatach specjalne czytniki kart Fot. akket.com
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Pański portfel jest  
na posterunku policji

Kiedy powstawała ta książ
ka, opisywane tu oszustwo by
ło stosunkowo nowe, nie było 
też szerzej praktykowane ani 
nie miało wielu wariantów. Nie
mniej jest to kolejny sposób, by 
zdobyć karty klientów i nume
ry PIN. To bardzo sprytny po
mysł, wymaga jednak dobrej or
ganizacji i niesie ze sobą pewne 
ryzyko dla przestępców, dlatego 
raczej nigdy nie stanie się tak 
powszechne jak napadanie lu
dzi pod bankomatami. Zdarzało 
się to przede wszystkim w Ame
ryce Południowej.

Wygląda to tak:
–  Złodzieje okradają ofiarę, 

na przykład wyjmują jej portfel 
z  kieszeni. Dobry kieszonko
wiec może w ciągu jednej nocy 
ukraść nawet kilka portfeli.

–  Nie są jednak zaintereso
wani robieniem zakupów ani 
nawet kupowaniem rzeczy, któ
re można łatwo sprzedać. Po
trzebna im gotówka, znacznie 
trudniej ją bowiem wyśledzić, 
dlatego potrzebują numerów 
PIN do kart.

–  Przestępcy śledzą ofiarę, 
żeby dowiedzieć się, w którym 
hotelu mieszka. Potem do niej 
dzwonią.

– Oszust przedstawia się ja
ko mówiący po angielsku oficer 
lokalnej policji. Mówi, że odna
leziono portfel ofiary i jej karty 
kredytowe. Prosi, żeby zgłosiła 
się na posterunek, wypełniła ra
port policyjny i odebrała swoje 
rzeczy.

– Podają nieistniejący adres 
posterunku (chociaż zdarza
ły się przypadki organizowania 
fałszywych komisariatów w ce
lu oszukania turystów).

–  Ofiara z  ulgą chce wyjść 
z hotelu i poszukać posterunku. 
Chwilę po pierwszym telefonie 
oszuści znów dzwonią – jeszcze 
do hotelu albo na komórkę, je
śli poszkodowany podał im nu
mer. Tym razem udają pracow
nika banku bądź wydawcy kar
ty. Twierdzą, że kontaktowała 
się z nimi policja z informacją, 
że ofiara została obrabowana, 
dlatego chcą zastrzec karty. Po
trzebują jednak w tym celu kil
ku informacji: imię i nazwisko, 
adres, data urodzenia, nazwi
sko panieńskie matki i numery 
PIN do wszystkich kart. Oczy
wiście oszustom chodzi tylko 
o numery PIN.

– Ufny klient, który prawdo
podobnie jest zdezorientowa
ny i próbuje znaleźć nieistnie
jący adres, poda kanciarzom 
wszystkie numery PIN, a  zło
dzieje wyczyszczą jego konto. 
On sam jest przekonany, że je

go karty zostały zastrzeżone 
i nie zadzwoni pewnie do ban
ku. O tym, że został okradziony, 
dowie się, kiedy wróci do domu 
i dostanie wyciągi bądź spraw
dzi stan konta w sieci.

Jeśli złodzieje opróżnią konta 
ofiary, ta zostanie bez pieniędzy, 
a przecież będzie musiała spła
cić zadłużenie kart, poza tym 
zapłaci bardzo wysokie odset
ki. Ponadto powrót do  równo
wagi finansowej może zająć ca
łe miesiące, co może być bardzo 
stresujące.

Kanty gotówkowe

Większość osób w jakimś mo
mencie podróży będzie musia
ła wymienić pieniądze, chyba 
że są w krajach, które używa
ją ich ojczystej waluty. Walu
ty wspólne dla kilku krajów to 
euro, frank zachodnioafrykań
ski (CFA) czy dolar amerykań
ski. W wielu biednych krajach 
nie ma innego wyjścia jak wy
mienić pieniądze, bowiem nie 
ma tam bankomatów, a nawet 
jeśli są, obsługują wyłącznie lo
kalne karty. Nawet jeśli tury
sta wszędzie korzysta z  ban
komatu, i  tak będzie musiał 
wejść do kantoru, choćby po to, 
by przed wyjazdem pozbyć się 
reszty lokalnej waluty.

Z wyjątkiem kłopotów z tak
sówkarzami, nie ma innej oko
liczności związanej z podróżo
waniem stwarzającej więcej 
okazji do oszustwa niż wymia
na pieniędzy. Wiele osób, któ
re zajmują się tym na ulicy, to 
zapewne zarabiający na życie 
uczciwi ludzie, niemniej jest 
wśród nich wystarczająco dużo 
oszustów, by cała branża zasłu
żyła na swoją złą reputację. To 
bardzo atrakcyjny rodzaj dzia
łalności dla drobnych cwaniacz
ków, nie wymaga bowiem żad
nego kapitału na początek ani 
żadnego sprzętu (poza kalkula
torem). Trzeba mieć jednak du
żo gotówki. W związku z tym, że 
turyści są wciąż w podróży, nie 
będą mieli czasu pójść na po
licję, kiedy odkryją, że zostali 
okantowani.

Większość związanych z go
tówką przekrętów jest bardzo 
prosta i rozpowszechniona na 
całym świecie. Typowy prze
kręt wygląda następująco:

1. Podróżny chce wymienić 
sporą sumę pieniędzy i wręcza 
ją handlarzowi.

2. Handlarz może próbować 
w nowe banknoty zawinąć stare 
i bezużyteczne (albo nawet po
cięte gazety) i taki zwitek wrę
czyć turyście.

3. Zwitek jest duży, dlate
go turysta może nie zauważyć 
przekrętu, dopóki nie będzie 
próbował zapłacić nieważnymi 
banknotami.

4. Jeśli jednak zauważy, han
dlarz po prostu da mu właściwe 
banknoty i nic nie straci.

Inny trik polega na tym, że 
ludzie nie potrafią albo nie są 
w stanie szybko liczyć. To na
wet łatwiejsze, zwłaszcza w sy
tuacji, kiedy podróżny spieszy 
się na samolot, autobus lub jest 
rozkojarzony. Mnożenie wca
le nie jest proste, jeśli myśla
mi jesteś gdzie indziej. Zwłasz
cza przy wymianie na waluty, 
gdzie jest bardzo dużo zer, han
dlarz może jedno „pominąć”. To 
znaczy, że za banknot 100 USD 
klient dostanie w lokalnej walu
cie równowartość 10 USD. Jeśli 
zarzuci się handlarzowi oszu
stwo, ten „naprawi” swój błąd 
i  nic nie straci. Może też wy
pierać się, że podróżny dał mu 
10 USD, a ponieważ to gotówka 
i nie było świadków, klient bę
dzie bezsilny.

Handlarze znani są również 
z  tego, że w  celu oszukania 
klienta manipulują przy swoich 
kalkulatorach:

1. Nieuczciwy handlarz może 
zamienić klawisze „=” i „MR”.

2. Zachowuje następnie w pa
mięci kalkulatora przypadkową, 
acz małą cyfrę, np. równowar
tość 30  USD w  lokalnej walu
cie, powiedzmy 300 000, po kur
sie wymiany 10 000 za dolara.

3. Kiedy turysta chce wymie
nić 100 albo 200 USD, handlarz 
wprowadza do  kalkulatora tę 
kwotę, mnoży przez właściwy 
kurs, a  potem wciska klawisz 
„=”, który w istocie jest klawi
szem „MR”.

4. Wyświetla się zatem kwo
ta 300 000, a nie 1 000 000 albo 
2 000 000, czyli prawdziwa war
tość 100 albo 200 USD.

5. Daje turyście 300  000 
i  odchodzi bogatszy o  jakieś 
100 USD.

Wreszcie należy wspomnieć 
o  mało chwalebnej sprawie 
kantorów na lotniskach, a wie
le z nich pobiera też bardzo wy
sokie prowizje. Kiedy podróżnik 
wyląduje na lotnisku w innym 
kraju, po kontroli paszportowej 
i celnej często pierwszą rzeczą, 
jaką widzi, jest kantor. Zazwy
czaj potrzebuje gotówki na tak
sówkę albo autobus, więc korzy
sta z niego. Lotniska wynajmu
ją kantorom tak dobre miejsca, 
bowiem mogą na nich nieźle za
robić – będąc albo ich właścicie
lem, albo pobierając bardzo wy
soki czynsz. Z moich doświad
czeń wynika, że bankomaty, 
których użycie w takiej sytuacji 
jest bardziej opłacalne (ale lot
nisko mniej na nich zarabia), 
zazwyczaj stoją za kantorem 
i nie są dobrze widoczne. Wie
lokrotnie musiałem pytać, gdzie 
jest bankomat, natomiast kan
tor sam rzucał się w oczy.

Peter John
„80 oszustw dookoła świa-

ta”, Łódź 2011, s. 303.

Jak nie dać się oskubać
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Jak wiadomo, w XXI wieku, 
a więc w dobie mediów elektro-
nicznych i  serwisów społecz-
nościowych, spotkaniom, wi-
zytom i  negocjacjom po pro-
stu musi towarzyszyć robienie 
zdjęć. Fotografia czy film wi-
deo są namacalnym dowodem, 
że doszło do  konkretnego wy-
darzenia. To fotki wrzucone na 
Instagrama czy zdjęcia wydru-
kowane w  prasie są tym, cze-
go służby prasowe polityków 
i biznesmenów łakną jak kania 
dżdżu. A nierzadko potrzebują 
tego i oni sami.

Czym innym jest jednak wy
konywanie fotografii pamiątko
wych, w stylu family photo, czy
li zdjęcia rodzinnego, na którym 
wszyscy zainteresowani pięk
nie się uśmiechają, stojąc w rzę
dach, a  czym innym robienie 
zdjęć z  ukrycia przez paparaz
zich. I  jeszcze czym innym jest 
tak zwane selfie, czyli fotogra
fia wykonana samemu sobie te
lefonem lub tabletem, najczęś
ciej, jak piszą internauci, „z  rą
si”. Choć potrzeba posiadania 
takiego zdjęcia dla przysporze
nia sobie poklasku przez niektó
rych polityków jest uznawana za 
konieczność, to prawdziwi mężo
wie stanu powinni się chyba nad 
tym choć przez chwilę zastano
wić. Jednak w dłuższej perspek
tywie to dość wątpliwa taktyka.

Inną kwestią jest ograniczenie 
prywatności z racji pełnionej funk
cji – osoby publiczne koniecznie 
muszą pamiętać, że są nieustan
nie obserwowane przez obiekty
wy kamer i aparatów, zwłaszcza 
podczas pełnienia swoich obo
wiązków. I może się zdarzyć, że 
chwila zapomnienia zaowocu
je wykonaniem fotografii wsty
dliwych czy kompromitujących. 
Nie wolno się wtedy obrażać na 
media, a jedynie z tym pogodzić 
– i zapamiętać, aby w przyszłości 
bardziej się kontrolować. Weźmy 
choćby słynne zdjęcie z czterema 
politykami: premierem Kanady 
Stephenem Harperem, premie
rem Włoch Silviem Berlusconim, 
prezydentem Francji Nicholasem 
Sarkozym i prezydentem USA Ba
rackiem Obamą. Uwiecznione zo
stały na nim ich różne spojrzenia 

skierowane na kucającą przed ni
mi kobietę, przekładającą kart
ki z  nazwiskami polityków, pod
czas robienia sobie family photo. 
Oczywiście był to przypadek, ale 
chwila zapomnienia, gdy politycy 
patrzyli na pechową panią, spo
ro ich mogła kosztować. Ta foto
grafia doczekała się bowiem wie
lu memów.

Warto też pamiętać, że choć 
aparat fotograficzny służy głów
nie do  uwieczniania obrazu, to 
współcześnie często kręci się nim 
nawet profesjonalne filmy pełno
metrażowe. Czasem, gdy ma zo
stać zrobione zdjęcie i  człowiek 
sądzi, że to, co powie, pozostanie 
niezauważone, może się grubo po
mylić. Takich wpadek, gdy polity
cy wymieniają dyskretnie kilka 
zdań, sądząc, że nikt ich nie sły
szy, opisaliśmy już wiele w  roz
dziale o toastach, w podrozdziale 
„Życie na podsłuchu”. Warto jed
nak jeszcze wspomnieć, jak wy
pada się zachowywać w sytuacji, 
kiedy ktoś robi nam zdjęcie. Tu 
świetnym przykładem może być 
faux pas, które popełnił prezydent 
Bronisław Komorowski w czasie 
wizyty w  Japonii w  2015 roku. 
Podczas zwiedzania parlamen
tu w Tokio cała delegacja z głową 
naszego państwa na czele miała 
stanąć do pamiątkowego zdjęcia 
przy mównicy na podwyższeniu. 
Szef Biura Bezpieczeństwa Naro
dowego generał Stanisław Koziej, 
znajdujący się poniżej, blisko rzę
dów dla parlamentarzystów, fo
tografował swoim telefonem sto
jącego w  górze prezydenta. Ko
morowski chciał go zachęcić, aby 
dołączył, i wszedł na podwyższe
nie. Użył jednak prześmiewcze
go zwrotu: „Chodź, szogunie”, 
a wszystko uwieczniła włączona 
na galerii kamera TVN24. Gdyby 
nie nagrała tego zwrotu, prawdo
podobnie nikt by się o tym nie do
wiedział. Co więcej, wówczas roz
gorzała dyskusja o tym, czy pre
zydent Komorowski, ewidentnie 
stawiając nogi na pewnym pod
wyższeniu (którego na filmie 
nie widać), nie wszedł przypad
kiem na krzesło (przeznaczone 
dla przemawiających polityków) 
przy mównicy, chcąc wydawać się 
wyższym. Zostało to zdementowa

Również piękności mogą źle wyglądać. 
Jeśli w odpowiednim momencie 
sfotografujesz piękność w niewłaściwym 
świetle – katastrofa. (Andy Warhol)

Selfie 
i fotografie
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ne przez Kancelarię Prezydenta 
oraz MSZ, które wskazywały, że 
dokładnie w tym miejscu – przy 
mównicy – znajduje się specjalne 
podwyższenie służące jako podest 
do robienia zdjęć.

Wróćmy do  selfie i  pomysłów 
speców od PR-u, które polega-
ją na lajkowaniu, tweetowaniu, 
wrzucaniu na fejsa „słit foci” z du-
żą częstotliwością. Cóż, bolesną 
prawdą jest fakt, że aby pozostać 
popularnym, o  tę popularność 
trzeba w  internecie dbać –  czy-
li przede wszystkim jak najczęś-
ciej być obecnym w  wirtualnej 
przestrzeni. O nieobecnych pra-
wie się nie mówi, a już na pewno 
rzadko mówi się dobrze, stąd wie-
lu woli brać sprawy w swoje ręce 
i używać najprostszego i najpopu-
larniejszego instrumentu – czyli 
selfie. Rzecz jasna, powinien te-
mu towarzyszyć dobry smak, gdyż 
niektóre sytuacje kompletnie nie 
nadają się do wykonywania zdjęć 
„z rąsi” – na przykład pogrzeby.

Jednak i  ta granica bywa, nie-
stety, przekraczana. Tak zrobiła na 
przykład na ceremonii pogrzebo-
wej Nelsona Mandeli w RPA w 2013 
roku duńska premier Helle Thor-
ning-Schmidt. Z szerokimi uśmie-
chami na twarzach – niczym na do-
brej zabawie – pozowali wraz z nią 
do obiektywu telefonu dwaj pano-
wie: premier Wielkiej Brytanii Da-
vid Cameron i prezydent USA Ba-
rack Obama. Tę chwilę ktoś jed-
nak uchwycił. Na zdjęciu widać 
również chyba lekko zmieszaną 
pierwszą damę Stanów Zjedno-
czonych. To karygodne zachowa-
nie przywódców politycznych zo-
stało uznane za jedną z najwięk-
szych gaf ostatnich czasów.

Innym razem, również w 2013 
roku, niezbyt rozważnie i  nie-
zbyt elegancko wobec brytyj-
skiego premiera Davida Came-
rona zachowała się jego szwa-

gierka Emily Sheffield (siostra 
żony Camerona, Samanthy). Na 
ślubie kolejnej siostry, Alice Shef-
field, wykonała sobie zdjęcie, któ-
re umieściła w  serwisie Insta-
gram. Ukazywało ono śpiącego 
w tle szefa rządu Jej Królewskiej 
Mości. Co gorsza, u stóp premie-
ra spoczywało słynne czerwone 
pudełko, z którym brytyjscy pre-
mierzy się nie rozstają, a w któ-
rym noszą poufne dokumenty. 
Rozgorzała więc prawdziwa afe-
ra, tym bardziej że w ciągu kil-
kunastu dni był to już drugi raz, 
kiedy Camerona przyłapano na 
nonszalanckim stosunku do owe-
go „czerwonego pudełka”. Emi-
ly Sheffield tłumaczyła się póź-

niej, że zdjęcie miało obejrzeć 
tylko osiem osób, i usunęła je za-
raz, gdy zaczęły się kontrowersje. 
Tyle że fotografię zobaczyły mi-
liony ludzi na świecie.

Swego czasu w tyle z technolo-
gią nie chciał też pozostawać wice-
prezydent USA Joe Biden, który 
tuż po tym, jak dołączył do  ser-
wisu Instagram, wrzucił pierw-
sze zdjęcie z Barackiem Obamą. 
„Słit focię” podpisał: „Znalazłem 
przyjaciela, z którym mogę wrzu-
cić pierwsze selfie na Instagrama. 
Dzięki za foliowanie i śledźcie ten 
kanał – VP” [czyli wiceprezydent].

Dość głośny i ostro skrytykowa-
ny przypadek to selfie europos ła 
Solidarnej Polski Jacka Kurskie-

go zrobione na Ukrainie. Gdy był 
w Kijowie, po masakrze związa-
nej ze starciami na początku 2014 
roku, wrzucił na Twittera selfie 
z  Majdanu ukazujące barykady 
w tle. Podpis pod zdjęciem mówił 
o  żałobie. Kurskiego internau-
ci wprost znokautowali za wyko-
rzystywanie sytuacji politycznej 
i tragedii do własnych celów wy-
borczych, pojawiły się także licz-
ne memy. Kurski odpierał ataki, 
twierdząc, że rogi przyprawiają 
mu hejterzy internetowi i agencje 
PR. Niestety, nie lepszy był Adam 
Szejnfeld z  PO, który „strzelił” 
sobie zdjęcie ze swoim odbiciem 
w  szybie w  przedziale pociągu, 
rzekomo będąc przejętym sytu-
acją na Ukrainie. Napisał bowiem: 
„Dramat Ukrainy. Jak potoczą się 
jej losy?”.

A  już klasyczną wtopą było 
zdjęcie Zbigniewa Girzyńskie-
go z PiS-u. Sfotografował on swój 
nagi tors, ukazując włochate pa-
chy, a  następnie wrzucił zdjęcie 
na Facebooka. Po jakimś czasie 
je usunął. Zdjęć tego typu było 
wiele i  to publikowanych w pra-
sie. Wystarczy przypomnieć Woj-
ciecha Olejniczaka z SLD i  jego 
sesję dla „Wprost” albo rzekomo 
romantyczne zdjęcie byłego pre-
miera Leszka Millera z różą czy 
liczne zdjęcia polityków z waka-
cji – rzekomo wykonywane przez 
paparazzich z  ukrycia, ale bar-
dzo często będące tak zwanymi 
ustawkami, czyli zdjęciami wyko-
nanymi po wcześniejszym uzgod-
nieniu z fotografami.

Zdjęcia typu selfie można też 
wykonywać z  gracją, a  przynaj-
mniej z klasą. Jak?

Na pewnym poziomie trze-
ba zrezygnować z  fotografowa-
nia siebie samego w przypadko-

wy sposób, za to lepiej pozwalać 
to zrobić innym. Gdy towarzyszy 
temu odpowiednia filozofia, moż-
na uniknąć problemów i  wiele 
zys kać. Dobrym przykładem jest 
praktyka, której trzyma się pa-
pież Franciszek. Polska Agencja 
Prasowa pisała, że „pierwsze ta-
kie zdjęcie, wykonane telefonem 
komórkowym podczas spotkania 
Franciszka z  włoską młodzieżą 
z diecezji Piacenza i Bobbio w Ba-
zylice św. Piotra, obiegło w sierp-
niu 2013 roku cały świat”. Co cie-
kawe, większą karierę zrobiła 
fotografia ukazująca moment wy-
konywania „słit foci” z papieżem. 
Wykorzystał on formułę selfie, by 
całkowicie zmienić wizerunek 
medialny instytucji, jaką jest gło-
wa Kościoła katolickiego – a do-
kładniej skrócić dystans między 
sobą a  wiernymi. Jak twierdzą 
znawcy Kościoła, znalazł w selfie 
to, co najważniejsze, czyli fakt, że 
bohaterem zdjęcia staje się dru-
ga osoba.

W  podobnym tonie pozwalają 
się fotografować liczni politycy, 
w  tym prezydenci –  choćby Ba-
rack Obama czy Bronisław Ko-
morowski. Całkiem świadomie 
administracja Obamy wykorzy-
stała też kontrowersje wokół te-
matu selfie wykonywanych w ce-
lu promowania pakietu ubezpie-
czenia medycznego ObamaCare. 
Prezydent był filmowany, jak krę-
ci sam siebie, opowiadając o tym, 
co robi, i występując w zwykłych 
życiowych sytuacjach, na przy-
kład kiedy ćwiczy przemówienie 
przed lustrem.

Łukasz Walewski

„Przywitaj się z  królową”, 
Kraków 2015. Wydawnictwo Si-
ne Qua NonSelfie papieża Franciszka  Fot. picture alliance/Stefano Spaziani

Na szczycie G8 w czasie robienia family foto nie wszyscy politycy zachowali kamienny spokój  Fot. picture alliance /dpa/Mikhail Klimentyer
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Ptaki na rauszu
Alkohol spożywają ptaki na-

leżące do aż 55 gatunków. Szpa-
ki jedzą sfermentowane owoce, 
kury biją się o resztki z domo-
wej produkcji „win”. U  papug 
i  krukowatych upodobanie 
do alkoholu spotyka się z wy-
jątkową inteligencją –  mówią 
naukowcy badający te relacje.

Etanol to naturalny produkt 
uboczny procesu fermentacji 
np.  słodkich owoców. Lubią go 
nie tylko ludzie. Sfermentowa
nych owoców obojętnie nie mi
ną dziki, niedźwiedzie, małpy czy 
słonie (ich pijaństwo w  Indiach 
stanowi czasem problem, bo po 
„spożyciu” te wielkie, silne ssa
ki potrafią nawet tratować wio
ski). Reakcja zwierząt na alkohol 
może się ludziom wydać znajoma: 
bezskutecznie walczą z grawita
cją, wydają dziwne dźwięki albo 
rozrabiają (terapeuta uzależnień 
powiedziałby może nawet: podej
mują ryzykowne zachowania). 
A potem odsypiają.

Nie grzeszą 
wstrzemięźliwością
Mniej oczywiste mogą się wy

dać pijackie skłonności ptaków. 
I one jednak nie grzeszą wstrze
mięźliwością, a spożycie przez nie 
alkoholu nie jest zjawiskiem rzad
kim. Ptaki pozyskują go z  pod
danych naturalnej fermentacji 
przejrzałych owoców albo soków 
drzew, np. brzozy. „Bardzo dobrze 
znamy to zjawisko np. u jemiołu
szek albo szpaków, które zaja
dają się czereśniami albo wino
gronami. W  pewnym momencie 
część tych owoców jest przejrza
ła i zaczyna fermentować. I one 
właśnie stają się w  jakiś sposób 
dla ptaków atrakcyjne” –  mówi 
prof. Piotr Tryjanowski, dyrektor 
Instytutu Zoologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.

Kwestią ptaków pijących al
kohol zoolog z Poznania zajął się 

wraz z grupą naukowców z uni
wersytetów przyrodniczych w Lu
blinie i czeskiej Pradze, a także 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i brytyjskiego University of Cam
bridge. Chcieli sprawdzić, jaki al
kohol jest najczęściej spożywany 
przez ptaki dzikie i  udomowio
ne – i jakie gatunki mają do nie
go pociąg.

„Chcieliśmy też zobaczyć, co 
dzieje się z ptakami, które wypi
ły alkohol bądź przyjęły go w in
nej formie” –  mówi współautor 
badań, student weterynarii UP 
w Poznaniu Mateusz Hetman.

Ptaszki szukają 
alkoholu

Informacje na temat konsump
cji alkoholu przez ptaki można 
znaleźć w naukowej literaturze, 
ale bogatszym źródłem okazały 
się zasoby internetu, dzięki któ
rym rozszerzono listę gatunków 
ptaków próbujących.

Autorzy badania zaznacza
ją, że ptakom nie jest trudno do

trzeć do alkoholu pozostawione
go przez ludzi. Przypadki ptaków 
dojadających czy dopijających 
resztki po ludziach (np. resztki ze 
szklanek pozostawionych na stoli
kach) są filmowane i udostępnia
ne w internecie. Takie doniesie
nia mają często zabarwienie sen
sacyjne, a gatunki są zwykle źle 
opisane. Jednak nagrania te bu
dzą zaciekawienie.

Naukowcy analizowali takie 
właśnie materiały wideo, opubli
kowane w internecie, głównie na 
portalu YouTube (w języku angiel
skim, hiszpańskim, portugalskim 
i  rosyjskim). Wyselekcjonowa
li 179 nagrań przedstawiających 
ptaki pijące alkohol. Analizując 
je, naukowcy zwracali uwagę na 
rodzaj alkoholu, liczbę i gatunek 
ptaków, ich interakcję z  ludźmi, 
otoczenie czy reakcje na nagra
nie innych internautów.

Jak ustalili, alkoholem nie gar
dzą ptaki należące co najmniej 
do 55 gatunków. W publikacjach 
naukowych i  na nagraniach wi
deo powtarzały się zwłaszcza trzy 

gatunki: jemiołuszka cedrowa, je
miołuszka zwyczajna i szpak.

Wszystkie trzy gatunki badano 
już wcześniej pod kątem wpływu 
alkoholu –  zaznaczają autorzy 
badania. Eksperymenty na ze
berkach wykazały np., że etanol 
może się rozkładać w  ich krwi 
i wpływać na ich śpiew (ptaki za
czynają „bełkotać”). U  innych 
ptaków zmieniały się zachowa
nia godowe.

Większą szansę na to, by do
paść alkoholu w  różnych for
mach, np. piwo, wino czy destyla
ty, mają ptaki dzikie, żyjące w po
bliżu osiedli ludzkich. Najłatwiej 
jest jednak ptakom hodowlanym. 
„Bardzo duża część dostępnych 
informacji dotyczy ptaków prze
trzymywanych w domach, choć
by drobiu, któremu wyrzuca się 
wysłodki browarniane albo reszt
ki po winogronach lub porzecz
kach po pędzeniu wina” – zauwa
ża prof. Tryjanowski.

Papuga  
też się lubi napić

Stosunkowo często do alkoho
lu dobierają się papugi, np. pa
pużka falista, czy przedstawi
ciele krukowatych, jak wrona 
siwa. Obie grupy często pojawia
ły się na nagraniach z YouTube. 
Obie są bardzo inteligentne. Ma
ją też ciekawe relacje z człowie
kiem, np. są przez niego dokar
miane albo kradną mu jedzenie, 
zyskując dostęp do nowych, nie
spotykanych w warunkach natu
ralnych form pokarmu – zauwa
żają autorzy badania.

Prof.  Tryjanowski zastrzega 
jednak: nie wiadomo, czy inte
ligencja ma tu faktyczny zwią
zek z upodobaniem do alkoholu. 
„Papugi są po prostu najczęściej 
hodowane, a  krukowate często 

przebywają wśród ludzi i  mają 
najniższy dystans ucieczki. Zna
czenie może mieć nawet to, że 
sami chętniej przyglądamy się 
zwierzętom bardziej inteligent
nym” – mówi.

Jaki sens ma upodobanie pta
ków do alkoholu? Sfermentowa
nych owoców mogą one poszuki
wać ze względu na etanol, który 
dostarcza organizmowi niemal 
dwa razy więcej energii niż glu
koza – tłumaczą autorzy badania.

„Glukoza jest szybkim zaso
bem energetycznym, który po
dawany razem z alkoholem po
woduje, że ptaki stają się jed
nocześnie «frywolne» –  mówi 
prof. Tryjanowski. – Nie od dziś 
wiadomo, że pokrzewki czarno
łbiste – gatunek sztandarowy, je
śli chodzi o badania ptasich mi
gracji – tuż przed rozpoczęciem 
wędrówki rzucają się na fermen
tujące owoce. Zjadają je i szybko 
lecą. Tu może chodzić nie tylko 
o energię, ale też jakiś rodzaj od
wagi”.

Co czyha  
na pijanego ptaszka

 z Autorzy badania sugerują, że 
cena za energię z  tego źródła 
może być wysoka. Ptaki narażo
ne są bowiem na większe ryzy
ko wypadków (np. na zderzenia 
z  budynkami), a  ich reakcja na 
obecność drapieżników jest spo
wolniona. Według zoologa z IZUP 
oznacza to konkretne zagadnie
nia praktyczne: „Na przykład, czy 
przy domach o dużych szybach 
należy sadzić drzewa owocowe, 
do  których będą leciały ptaki, 
zjadały owoce i – odlatując – mo
gą w te szyby uderzać? To prze
cież jedno z największych źródeł 
śmiertelności”.

 z „Można się śmiać, że to dziw
ne badania. Ale często właśnie 
takie prace mają ciekawe impli
kacje; w tym wypadku – przede 
wszystkim z  punktu widzenia 
analizy ryzyka: czy warto po
dejmować ryzyko picia alkoho
lu – i jakie są tego plusy i minusy 
– mówi profesor. – Nie wiemy, jak 
naprawdę jest z tym alkoholem. 
A może związane z jego spożywa
niem podejmowanie ryzyka może 
mieć sens adaptacyjny, zwłasz
cza w nowych warunkach? Wy
obraźmy sobie, że w okolicy po
jawia się jakiś nowy owoc. Ten, 
kto go pierwszy spróbuje, może 
się otruć i źle skończyć. Ale jak 
odkryje rzeczywiście nowe źró
dło cukrów, to jest ewolucyjnym 
zwycięzcą”.

Anna Ślązak
Fot. Piotr Kamionka

Magazyn  Co piszczy w trawie

 Jemiołuszka nie gardzi nadpsutym jabłkiem

Szpak delektuje się sfermentowaną jarzębiną

naukawpolsce.pap.pl
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Magazyn  Rozmaitości

Wytęż wzrok...

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

Łamigłówka  
Żaby i ropuchy

Ułóż trzy monety o jednym no-
minale i trzy o nominale innym, 
z pojedynczą luką w środku, tak 
jak pokazuje poniższy rysunek. 
(Albo ułóż trzy monety orłami 
na wierzchu i trzy reszkami na 
wierzchu.)

Monety z lewej strony to ża-
by, a z prawej ropuchy. Żaby mo-
gą poruszać się jedynie od lewej 
strony do prawej, a ropuchy od 

prawej do lewej. Zarówno żaby, 
jak i ropuchy mogą przesuwać 
się o jedną pozycję w kierunku 
wolnego pola lub przeskakiwać 
pojedyncze monety do tej luki, 
dopóki poruszają się w prawi-
dłowym kierunku.

Czy potrafisz przestawić 
wszystkie żaby w miejsce ro-
puch, a ropuchy w miejsce żab?

Kto daje i odbiera, ten się w pie-
kle poniewiera.
Was gegeben ist, das darf man 
auch nicht wieder nehmen.

***
Prawda jak oliwa, zawsze na 
wierzch wypłynie.
Die Wahrheit will an den Tag.

***
Strach skrzydeł dodaje. Strach 
przypina do nóg skrzydła.
Angst verleiht Flügel.

***
Od śmierci nikt się nie wywierci.
Gegen den Tod gibt es keinen 
Dispens vor Rom.

***
Po mojej śmierci bodaj i potop.
Nach uns die Sintflut.

***
Kto się nie douczy albo przeuczy, 
szkodliwszy bywa nad prostaka. 
Niedouczony albo przeuczony 
– szkodliwszy od prostaka.
Je gelehrter, desto verkehrter.

***
Nie ucz ryby pływać!
Bringe den Fischen nicht das 
Schwimmen bei.

***
O  umarłych albo dobrze, albo 
wcale nie mówić.
Von Toten soll man nichts Üb-
les reden.

***
Na ustach miód, a w sercu lód.
Honig auf der Zunge, Galle im 
Herzen.

***
Najpierw zamieć przed swoim 
progiem (drzwiami)!
Ein jeder fege vor seiner Tür!

***
Długo się złe pamięta. Urazy 
ryją na kamieniu, a dobrodziej-
stwa na piasku.
Böses schreibt man in Stein, 
Gutes in Sand.

***
Znają go jako pstrego psa. Zna-
ją się jak łyse konie.

Er ist bekannt wie ein bunter 
Hund.

***
Zwyczaj za prawo stoi.
Gewohnheit will Recht werden.

***
Jedno zgniłe jabłko wszystkie 
zarazi.
Ein fauler Apfel steckt den an-
dern an.

***
Każda swego znajdzie. Każ-
da Marta trafi na swego Gotar-
ta. Każda Rózia znajdzie Józia. 
Każda potwora ma swego ado-
ratora.
Jeder Hans findet seine Grete.

***
Koniec wieńczy dzieło.
Das Ende krönt das Werk.

***
Kot zawsze na cztery łapy spad-
nie.
Eine Katze fällt immer auf die 
Pfoten.

***
Głos ludu – głos Boga.
Volkes Stimme ist Gottes Stim-
me.

***
Przysłowie to stare: we wszyst-
kim mieć miarę.
Maß ist in allen Dingen gut.

***
Na naukę nigdy nie jest za póź-
no.
Zum Lernen ist niemand zu alt.

***
Być jedną nogą w grobie.
Mit einem Fuss in Grabe ste-
hen.

***
Dolewać oliwy do ognia. Nie 
kładź słomy przy ogniu, bo się 
zapali.
Öl ins Feuer gießen.

***
Co z oczu, to z myśli.
Aus den Augen - aus dem Sinn.

***
Podróże kształcą.
Reisen macht weise.

Przysłowia mądrością narodów
Część X

(Cdn.)

Rozwiązanie łamigłówki z nr. 8/20 
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Bywa, że aby przyjść w porę trzeba się spóźnić.

Najbardziej skomplikowany i wyrafinowany kunszt artystyczny: prostota.

Bohaterski władca: nie szczędził własnej krwi, 
podpisując nią liczne akty kapitulacji.

Nie zazna głodu muzyk grywający „do kotleta“.

Jeśli już serce z kamienia, to z filozoficznego proszę!

Dziwiono się, że palił mosty przed sobą. A to był tylko rak.

Miłość uwalnia ducha przez jego zniewolenie.

Drogi prawdy wybrukowane są pomyłkami.

Znów pad³ strach na odsiaduj¹cych
wyroki gangsterów. Tym razem we
Wroc³awiu. W tamtejszym areszcie i
zak³adzie karnym w ci¹gu kilku zale-
dwie miesiêcy w niewyjaœnionych
okolicznoœciach po¿egna³o siê z tym
œwiatem czterech osadzonych. Ostat-
nim by³ Dariusz G. ps. £oli, by³y ¿o³-
nierz Legii Cudzoziemskiej.

£oli by³ karany m.in. za handel nar-
kotykami na szeroka skalê, ale te¿ za
udzia³ w zabójstwie. W 1997 r. przy ul.
Prostej we Wroc³awiu zamordowany
zosta³ Marek £. ps. £opuch. Kiedy
zgin¹³, nie mia³ jeszcze trzydziestu
lat. Po mieœcie jeŸdzi³ jaguarem i
kontrolowa³ miejscowe agencje towa-
rzyskie. Z ustaleñ œledztwa wynika³o,
¿e „wyrok œmierci” wyda³o na niego
kilku wa¿nych ludzi z pó³œwiatka. 

– Leszek S. „Œwiêty”, Janusz K.
„Kapeæ”, Wies³aw B. „Cygan” i w³a-
œnie Dariusz G. „£oli” – opowiada
emerytowany ju¿ dziœ funkcjonariusz
Centralnego Biura Œledczego.

Na wykonawcê wyroku £oli wyzna-
czy³ swojego starego kumpla z Legii
Cudzoziemskiej, Roberta S. Ten, po
zakoñczeniu kontraktu, ubiega³ siê o
miejsce w gangu Kapcia. Chcia³ za-
prezentowaæ swoje umiejêtnoœci i
bezwzglêdnoœæ w stosunku do ofiar.
Wczeœniej pracowa³ dla Oczki, gang-
stera dzia³aj¹cego na Pomorzu. Mó-
wiono o nim, ¿e ma na sumieniu co
najmniej kilka „g³ów”. £opucha mia³
zlikwidowaæ za „bóg zap³aæ”, ale
ostatecznie wzi¹³ za robotê 6 tys. Po-
licji uda³o siê zdobyæ zeznania œwiad-
ków, którzy sypnêli sprawców zabój-
stwa.

– Podejrzani sk¹dœ dowiedzieli siê,
kim s¹ ci œwiadkowie. Okazuje siê, ¿e
by³ z nimi na wspó³pracy wroc³awski
prokurator. To on miesza³ nam szyki.
Powypuszcza³ na wolnoœæ kilku
cz³onków gangu, a œwiadkowie odwo-
³ali z³o¿one wczeœniej zeznania. Spra-
wy odwróci³y siê dopiero po oœmiu la-
tach. Gangsterzy ujawniali swoje ko-
rupcyjne uk³ady z prokuratorem Sta-
nis³awem O. 

W 2007 r. ruszy³ proces osób oskar-
¿onych. Na ³awie oskar¿onych zasie-
dli m.in. Dariusz G. i Wies³aw B., ps.
Cygan,

– Cygan sypa³ równo, umoczy³ pro-
kuratora. Mówi³, ¿e £opuch zgin¹³, bo
narazi³ siê zbyt wielu osobom z prze-
stêpczego œwiata, zw³aszcza szefom
wroc³awskich gangów. Nie mieli
ochoty dzieliæ w³adzy i zysków z han-
dlu narkotykami, agencji towarzy-
skich i nocnych klubów. Cygan by³
ciêty na £opucha, bo kiedyœ odbi³ mu
dziewczynê. Ani Cygan, ani £oli nie
zdecydowali siê strzelaæ. Dwa pierw-
sze zamachy zlecone p³atnym mor-
dercom nie wypali³y. Za pierwszym
razem pomylono £opucha z kimœ in-
nym. Przypadkowy przechodzieñ led-

wo uszed³ z ¿yciem. Za drugim razem
swojego cz³owieka wys³a³ za 10 tyœ. z³
niejaki Zachar, gangster z Gdañska.
Na miejsce egzekucji jednak nie do-
tar³. Dopiero za trzecim razem kule
dosiêg³y ofiary. Strzela³ Robert S.,
wynajêty przez swego starego kum-
pla Dariusza G. – ci¹gnie dalej œled-
czy.

Dziœ wiadomo, ¿e £oli mia³ powi¹-
zania z Witoldem M. ps. Szkieletor.
Na pocz¹tku ubieg³ej dekady jego
gang przej¹³ prawie 400 kg kokainy.
Narkotyk zosta³ znaleziony w dojrze-
walni bananów pod Wroc³awiem.
Gang rozbito, Szkieletor odsiedzia³
wyrok i wyszed³ na wolnoœæ, ale nar-
kotyków nie uda³o siê znaleŸæ. Mó-
wiono, ¿e trafi³ w rêce £oljego. Tym-
czasem do aresztu trafi³ Maciej B. ps.
Bochen, podejrzany o kierowanie in-
nym gangiem handlarzy narkotyków.
Wczeœniej dzia³a³ w zorganizowanej
grupie przestêpczej Janusza K. ps.
Kapeæ. W latach 2005-2006 kierowana
przez niego grupa mia³a rozprowa-
dziæ prawie 100 kg narkotyków. Dziw-
nym trafem Bochen zosta³ jednak
zwolniony z aresztu. Podobno zacz¹³
sypaæ.

– Dariusz G. ps. £oli po zabójstwie
£opucha uciek³ za granicê. Mieszka³
na Ukrainie. Policja zebra³a dowody
na to, ¿e nadal handlowa³ na du¿¹
skale narkotykami. W koñcu wpad³ i
zosta³ wydany Polsce. Jego proces
mia³ siê niebawem rozpocz¹æ. W
œledztwie nie przyzna³ siê do udzia³u
w zabójstwie £opucha. Stwierdzi³, ¿e
pad³ ofiar¹ pomówieñ ze strony Cy-
gana – opowiada emerytowany oficer
CBŒ.

G. trafi³ dwuosobowej celi wroc³aw-
skiego aresztu 11 czerwca br.. Nie-
d³ugo w niej posiedzia³, niespe³na
miesi¹c. Podobno powiesi³ siê tu¿
przed cisz¹ nocn¹ na pêtli zrobionej z
koca. Stra¿nicy interweniowali za
póŸno, lekarz stwierdzi³ zgon. Nie po-
dano, czy G. siedzia³ sam, czy z in-
nym wiêŸniem. Niektórzy gangsterzy
odetchnêli z ulg¹, inni wêsz¹ zdradê.
Kogo sypn¹³ supergangster?

Po pi¹tym w krótkim czasie samo-
bójstwie we wroc³awskim Areszcie
Œledczym przy ul. Œwiebodzkiej, ze
stanowiska jego dyrektora odwo³any
zosta³ pp³k. Szczepan Ociepa – poda-
³a S³u¿ba Wiêzienna.

O kompetencjach Ociepy wiadomo
tylko tyle, ¿e by³ zdecydowanym zwo-
lennikiem „dobrej zmiany”. TK

£oli z Legii
Cudzoziemskiej

maseczki z Polski

www.SKLEP.de
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Sport

5 mln euro za nastolatka 
19-letni Bartosz Bia³ek dopiero w listopadzie ubie-
g³ego roku zadebiutowa³ w ekstraklasie, zd¹¿y³
strzeliæ dziewiêæ goli i bêdzie najdro¿ej sprzedanym
pi³karzem w historii Zag³êbia Lubin. Polski klub ma
dostaæ z VfL Wolfsburg 5 mln euro. Bia³ek to pierw-
sze letnie wzmocnienie siódmego zespo³u Bundesli-
gi. Niemcy wierz¹, ¿e napastnik Zag³êbia przysz³o-
œci mo¿e byæ drugim Robertem Lewandowskim.

Nagroda FIFA dla Lewandowskiego?

„France Football” nie przyzna w roku 2020 Z³otej
Pi³ki, dlatego po rozgromieniu Barcelony przez Bay-
ern znów rozgorza³a dyskusja na temat uhonorowa-
nia Roberta Lewandowskiego, który rozgrywa zna-
komity sezon i ia³ szanse prze³amaæ wieloletni¹ do-
minacjê Messiego i Ronaldo. Jest on obecnie jed-
nym z g³ównych faworytów do nagrody dla najlep-
szego pi³karza na œwiecie w plebiscycie FIFA. Pre-
zes Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge,
powo³uj¹c siê na rozmowê z prezydentem FIFA
Giannim Infantino przekaza³, ¿e œwiatowa federacja
nie zamierza rezygnowaæ ze swojego plebiscytu. 

W tej sytuacji jego ranga i presti¿ mog¹ tylko
wzrosn¹æ. To oznacza, ¿e Robert Lewandowski ma
ogromne szanse na zostanie najlepszym pi³karzem
œwiata 2020 roku! Wielu ekspertów uwa¿a, ¿e w tym
sezonie nie pojawi³ siê ¿aden zawodnik, którego for-
ma i talent dorówna³yby Polakowi. Jest w ¿yciowej
formie – w sezonie 2019/2020 zagra³ w 45 spotka-
niach wszystkich rozgrywek, zdobywaj¹c a¿ 54 gole
i dok³adaj¹c do nich 9 asyst. Jest królem strzelców 
Bundesligi (34 trafienia), po koronê zmierza te¿
w Lidze Mistrzów (dot¹d zdoby³ 14 bramek).

FIFA zamierza ju¿ wkrótce – po zakoñczeniu roz-
grywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy – podane zosta-
n¹ nazwiska nominowanych, a gala FIFA zostanie
zorganizowana w paŸdzierniku.

Wypadek na Tour de Pologne

Na mecie pierwszego etapu Tour de Pologne dosz³o
do dramatycznego wypadku z udzia³em Fabio Ja-
kobsena. Holenderski kolarz pokiereszowa³ siê tak
mocno, ¿e natychmiastowo musia³ zostaæ prze-
transportowany do szpitala i tam walczy³ o ¿ycie.
Zosta³ uratowany i przewieziony na dalsz¹ hospitali-
zacjê do Holandii. 

Z kim w pucharach?

Lech Poznañ, Cracovia i Piast Gliwice pozna³y ry-
wali w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy.
Pierwszym rywalem Lecha Poznañ bêdzie Valmiera
FC (£otwy), Cracovia powalczy o awans do kolejnej
fazy z FF Malmö (Szwecja), a Piast Gliwice z Dyna-
mem Miñsk (Bia³oruœ). Aby awansowaæ do fazy gru-
powej Ligi Europy, dru¿yny musz¹ pokonaæ cztery
rundy eliminacji. Teoretycznie naj³atwiej bêdzie
mia³ Lech Poznañ, bo bêdzie jednym z rozstawio-
nych zespo³ów. 

Nowy sponsor nadzieją Lecha

Firma bukmacherska STS ponownie bêdzie sponso-
rem strategicznym Lecha Poznañ. Umowa bêdzie
obowi¹zywaæ do czerwca 2023 roku. Wczeœniej klub
dostawa³, nieoficjalnie, oko³o trzech milionów z³o-
tych za sezon od STS. Teraz ta kwota mo¿e byæ nie-
co wy¿sza.

– Ponad siedem lat wspó³pracy pokazuje ogromne
zaufanie, jakim darz¹ siê tak rozpoznawalne marki
na polskim rynku sportowym. Mo¿na œmia³o powie-
dzieæ, ¿e jesteœmy ze sob¹ na dobre i na z³e – powie-
dzia³ prezes Lecha Karol Klimczak. (kor)

Z ró¿nych dziedzin

W maju polska futbolistka Katarzy-
na Kiedrzynek podpisa³a umowê z
jedn¹ z najlepszych dru¿yn Europy
– VfL Wolfsburg. Przez ostatnie sie-
dem lat broni³a bramki Paris Saint-
Germain, zyskuj¹c olbrzymi¹ popu-
larnoœæ. Kiedy opuszcza³a Pary¿,
by³a ¿egnana jak prawdziwa „królo-
wa Pary¿a” – grupa fanów ustawi³a
siê naprzeciw Wie¿y Eiffla z trans-
parentem „Merci Kasia”, a potem
ze œpiewem, flarami i petardami
przeszli ulicami, nios¹c napis: „No-
tre maison te sera toujours ouver-
te” („Nasz dom bêdzie zawsze dla
ciebie otwarty”). 

4 wrzeœnia startuje nowy sezon
Bundesligi kobiet i 29-letni¹ Kata-
rzynê Kiedrzynek czekaj¹ nowe wy-
zwania. W pierwszym meczu rywa-
lem Wolfsburga bêdzie SGS Essen.
Jej nowy zespó³ – VfL Wolfsburg –
to jedna z najlepszych dru¿yn ko-
biecych w Europie. Ma na koncie
6 tytu³ów mistrza Niemiec, w tym
cztery z rzêdu – od 2018 do 2020.
W sezonach 2012/2013 i 2013/2014
niemiecka dru¿yna wygrywa³a Ligê
Mistrzyñ. Dwukrotnie wyst¹pi³a
w finale tych rozgrywek – w sezo-
nach 2015/2016 i 2017 do 2018. W
Wolfsburgu gra ju¿ w ataku Polka –
Ewa Pajor wystêpuj¹ca w ataku.
Teraz do³¹czy³a do niej druga –
bramkarka...

Kiedrzynek w barwach PSG wy-
st¹pi³a w 119 meczach, dwa razy

gra³a w finale Ligi Mistrzyñ. Nie
uda³o jej siê zdobyæ mistrzostwa
kraju, ale szeœæ razy zdobywa³a wi-
cemistrzostwo Francji, raz Puchar
Francji, czterokrotnie wybierana
by³a najlepsz¹ bramkark¹ ligi. Nic
dziwnego, ¿e na brak ofert nie na-
rzeka³a. Dzwonili do niej przedsta-
wiciele Bordeaux, Montpellier oraz
z klubów angielskich. 

– Ju¿ kiedyœ mia³am propozycjê
z Chelsea, ale od dawna myœla³am
o Wolfsburgu – powiedzia³a. – Zaw-
sze chcia³am tam zagraæ. Jeszcze
przed przed³u¿eniem ostatniego
kontraktu z PSG wiedzia³am, ¿e
chcieliby, ¿ebym przesz³a, ale do-
brze siê czu³am w Pary¿u i nie by³ to
dla mnie odpowiedni moment. Za
wszelk¹ cenê chcia³am coœ z PSG
wygraæ. Trofeum nie uda³o mi siê
zdobyæ, ale wywalczy³am wielki sza-
cunek, a to w sumie jest nawet cen-
niejsze ni¿ z³oto. Tych ofert by³o
sporo, ale ja decyzjê podjê³am ju¿
dawno temu i potem w ogóle nie za-
prz¹ta³am sobie tym g³owy. Przy-
znam, ¿e odejœcie z PSG nie by³o ³a-
twe. Kiedy przyjecha³am do Pary¿a
w zasadzie jako nikt, dziewczyny
nawet nie wiedzia³y, na jakiej gram
pozycji. Nie zna³y mnie, nie intere-
sowa³y siê polsk¹ lig¹. Musia³am so-
bie, a przy okazji innym Polkom, wy-
robiæ markê przez lata ciê¿kiej pra-
cy na boisku. Widz¹c teraz to wspa-
nia³e po¿egnanie, chyba mi siê to

uda³o. Szkoda mi tylko tego, ¿e wy-
je¿d¿am w takim momencie. Przez
koronawirusa nie mogê po¿egnaæ
siê z kibicami na stadionie, bo to nie
samego miasta, a ich bêdzie mi naj-
bardziej brakowa³o. Tych wszyst-
kich ludzi, którzy przychodzili na
ka¿dy mecz i fantastycznie nas do-
pingowali. Przez siedem lat bardzo
mocno zwi¹za³am siê zarówno
z klubem, jak i z Francj¹ i Francu-
zami. 

Ju¿ jako ma³a dziewczynka Kie-
drzynek interesowa³a siê pi³k¹,
zreszt¹ jej ojciec i brat równie¿ gra-
li w futbol. Pocz¹tkowo chcia³a graæ
graæ w ataku, ale dopiero po jakimœ
czasie dowiedzia³a siê, ¿e podczas
jednego ze spotkañ jej ojciec – te¿
bramkarz – podpowiedzia³ trenero-
wi, ¿eby córkê wystawi³ na pozycji
bramkarki. Kasia zaczê³a mocno
protestowaæ, ale tata z trenerem
namówili j¹, ¿eby spróbowa³a. Osi¹-
gniêto kompromis – pierwsz¹ po³o-
wê meczu rozegra³a miêdzy s³upka-
mi, a drug¹ – w ataku. 

Zanim trafi³a do PSG, gra³a
w Motorze Lublin i Górniku £êcz-
na. Pocz¹tkowo w paryskim klubie
by³a trzeci¹ bramkark¹, ale ju¿ w
pierwszym sezonie swoich wystê-
pów w lidze francuskiej zaliczy³a
cztery wystêpy, dok³adaj¹c do tego
dwa mecze w Pucharze Francji.
A potem wszystko u³o¿y³o siê po-
myœlnie – przez siedem lat Polka
zapracowa³a sobie na status wiel-
kiej gwiazdy: dwa razy wybrano j¹
do Dream Teamu Ligi Mistrzyñ,
trzykrotnie nominowano j¹ do jede-
nastki sezonu na œwiecie wybiera-
nej przez FIFPro, cztery razy – do
dru¿yny sezonu ligi francuskiej.

W reprezentacji Polski rozegra³a
68 spotkañ, jednak w 2014 r. zrezy-
gnowa³a z gry w kadrze. Wróci³a
niej po zmianie trenera w 2016 roku
i zosta³a kapitanem reprezentacji
Polski.

– Ciesze siê, ¿e bêdê wystepowa-
³a w Wolfsburgu – mówi o grze
w Bundelidze. – To jeden z najwiêk-
szych klubów, a ¿eñska Bundesliga
– jedn¹ z najlepszych na œwiecie.
Gdy gra³am przeciw nim, zawsze
by³am pod wra¿eniem ich profesjo-
nalizmu i si³y mentalnej tego zespo-
³u. Teraz nie mogê siê doczekaæ,
aby staæ siê jego czêœci¹ i zdobywaæ
tytu³y. Kontrakt podpisa³am na trzy
lata.

W komentarzach podkreœla siê,
¿e Kiedrzynek – tak jak Robertowi
Lewandowskiemu – bardzo brakuje
triumfu w tych presti¿owych roz-
grywkach i teraz razem z wystêpu-
j¹c¹ od czterech lat w barwach
Wolfsburga Ew¹ Pajor maj¹ spore
szanse, by spe³niæ swoje marzenie.
Warto dodaæ, i¿ niedawno Pajor
przed³u¿y³a z klubem kontrakt za
astronomiczn¹ kwotê odstêpnego –
1 mln euro. Dla porównania – naj-
dro¿sz¹ obecnie zawodniczk¹ œwia-
ta jest Kadidiatou Diani, któr¹ PSG
wykupi³o z Paris FC za 150 tysiêcy
euro.

Józef Korczyk 

Z PSG do Bundesligi, czyli 
transfer roku w kobiecym futbolu

Królowa Pary¿a
w Wolfsburgu

Katarzyna Kiedrzynek zdj. Yves Beaudouin
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Egzorcysta

Elle

Emocje i wzruszenia

F 1 Racing

Focus

Forbes

Glamour

Harlequin gorący romans

Harlequin gorący romans DUO

Harlequin medical

Historia bez cenzury

Historie kryminalne

Hist z dreszczyk -Uczucia i tesknoty

Jazz Forum

Kaczor Donald

KiF sport

Kino

Kobieta i życie

Komputer świat

Konie i rumaki

Kontakt matrymonialny

Krz. 100 Jolek od A do Z

Krz. 100 Krzyż A-Z krzyż. Z koroną

Krz. 100 Panoram Technopolu

Krz. 1000 Panoram Technopolu

Krz. 200 Panoram Technopolu

Krz. 300 Panoram Technopolu

Krz. 400 Panoram Technopolu

Krz. 500 Panoram Technopolu
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Krz. 100 Rad Krzyżówki Rodzinne

Krz. 100 Rad Panoramiczne

Krz. 100 Rad Szyfro

Krz. 100 Rad Wykreślanki

Krz. Chwila na 100 panoram

Krz. Chwila na 200 panoram

Krz. Chwila na 300 panoram

Krz. Chwila na 500 panoram

Krz. Diagram Jolki

Krz. Dla Ciebie

Krz. Panoramiczne z przyjaciółmi

Krz. Rozrywka dla każdego

Krz. Rozrywka do podróży

Krz. Rozrywka Jolki

Krz. Rozrywka Magazyn

Krz. Rozrywka Rewia

Krz. Swiat Krzyz - Mag.Tel.Kurier TV

Krz. Szaradzista

Krz. Z hasłem Jolki

Krz. Z przymrużeniem oka

Ładny dom

Lekarz ludowy

Lotnictwo Aviation International

Ludzie i wiara

Łowiec polski

M jak mieszkanie

Mamo to ja

Men's Health

Metal Hammer

Modelarz

Mój piekny ogród

Moja kuchnia

Moje gotowanie

Moje mieszkanie

Motocykl

Mówią wieki

Murator

Na ścieżkach życia

Nasza Historia

National Geographic PL

National Geographic PL Traveler

Niezależna Gazeta Polska

Nieznany świat

Nowa Fantastyka

Nowa technika wojskowa

O czym Ci lekarze nie powiedzą

Okruchy życia

Olivia

Optymalni

Pani

PC Format

Podróże

Polski Traker

Poradnik 50+
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tel. 02174 - 896 44 80

Poradnik domowy

Poradnik uzdrawiacza

Przegląd lotniczy

Przepis na zdrowie

Przepisy czytelnik w

Przy lij przepis

Relaks

Reporter

Retro

Różaniec

Sam sobie lekarz

Sekrety serca

Sens

Skrzydlata Polska

Szlachetne zdrowie

Ślunski cajtung

Świat kobiety

Świat Motocykli

Świat na dłoni

Świat Nauki

Świat Wiedzy

Świerszczyk

Świnka Peppa

Takie jest życie

Teraz rock

To my kibice

TV Sat

Twój styl

Twoje przepisy

Uczucia i tęsknoty

Uroda życia

Uważam Rze historia

Uwierz w przeznaczenie

Uzdrawiacz

Vogue

W mroku

W sieci historii

Wędkarski świat

Weranda

Weranda country

Wiadomości wędkarskie

Wiara i nadzieja

Wiedza i życie

Wojsko i technika

Women's Health

WRC magazyn rajdowy

Wróżka magazyn

Wysokie obcasy extra

Zdrowie bez leków

Znak

Życie bez recepty

Życie po życiu

Zwierciadło

Ekran TV

Flesz

Forum
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Gala

Harlequin romans historyczny

Harlequin światowe życie extra

Krz. Rozrywka

Myśl Polska

Naj

Pani domu

Party

Prawdziwe życie

Przyjaciółka

Show

Sukcesy i porażki

Super TV

Świat seriali

Tele Max

Tele Świat

Tina

TV 14

Viva

Z życia wzięte

100 Rad

Angora-PL

Auto świat

Chwila dla ciebie

Do rzeczy

Dobry Tydzień

Gazeta Polska

Gość niedzielny

Gwiazdy mówia

Kobra

Kurier TV

Motor

Na żywo

Najwyższy czas

Nasz Dziennik (czw.)

Newsweek

Nie

Niedziela

Piłka nożna

Polityka

Program TV

Przegląd

Rewia

Sieci

Świat i ludzie

Tele tydzień

Teleprogramy

Twoje imperium

Tyg. powszechny

Tyg. solidarność

Tyg. żużlowy

Warszawska Gazeta

Życie na gorąco

TYGODNIKI

To i Owo

Angora D

Samo Życie
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Będzie Dobrze!
ągający magazyn z historiami o dążeniu

do szczęścia i spełnienia. Znajdziemy w nim
opowieści o ludziach, którzy pokonali trudności
i bariery życia codziennego. Ale nie tylko.
W środku także odcinkowa powieść Zbigniewa
Zborowskiego, porady psychologiczne i kulinarne,
horoskop, krzyżówka oraz wiele innych.

Wci

Historie z Życia Wzięte
- Tele Tydzień
Kolorowy magazyn z opowieściami
pisanymi przez życie. W środku
znajdziemy ponad 40 różnych historii,
których tłem są relacje w małżeństwie,
w rodzinie, z dziećmi, przyjaciółmi,
współpracownikami. Do tego duża
porcja krzyżówek.

W mroku
Magazyn zawierający prawdziwe historie
trudnych, czasami tragicznych przeżyć
osób znanych z pierwszych stron gazet,
oraz z opowieści o zawiłych losach
zwykłych ludzi.

Życie po życiu
Magazyn poświęcony niewyjaśnionym, nadprzyrodzonym
zjawiskom. Znajdziemy w nim wciągające historie zdarzeń,
które trudno wytłumaczyć, opowieści o dziwnych,
paranormalnych siłach i wszystkim tym, czego nie
jest w stanie racjonalnie wyjaśnić ludzki umysł.

100 Rad
Krzyżówki Rodzinne

żówkami dla
całej rodziny. Poza klasycznymi
diagramami znajdziemy w nim
mnóstwo łamigłówek i innych
zagadek umysłowych o różnym
stopniu trudności. Zadania
zostały dobrane w taki sposób,
aby zapewnić rozrywkę
kilku pokoleniom.

Magazyn z krzy

Krzy wkiżóKrzy wkiżó

100 Rad
Panoramiczne
Magazyn z krzyżówkami dla
całej rodziny. Znajdziemy w nim
specjalnie przygotowane
panoramy o różnym stopniu
trudności. To wszystko
w wygodnym formacie, który
sprawia, że z rozwiązywania
ulubionych diagramów można
cieszyć się nie tylko w domu,
lecz także w podróży.

100 Rad
Szyfro
Magazyn z szyfrokrzyżówkami
to świetna propozycja zarówno
dla początkujących, jak i dla
bardziej zaawansowanych
miłośników tej formy rozrywki.
W środku znajdziemy
diagramy z 4 tys. wyrazów
do odgadnięcia.

100 Rad
Wykreślanki
Magazyn z wykreślankami
dla całej rodziny, a w nim
łamigłówki o różnym stopniu

trudności, które działają
antystresowo i relaksująco.
W środku miłośnicy rozrywki
znajdą także szereg
praktycznych porad
i pomysłów.

prenumerata.de
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DVD Ach pij kochanie / re . Lang Krzysztof

DVD Kamienie na szaniec / re . Glinski Robert

DVD Pan T. / re . Krzyszta owicz Marcin

Czarni - Pawe Reszka

Habemus papam - Pawe Zuchniewicz

Imperator. Sekrety Ojca Rydzyka - Piotr G uchowski, Jacek Holub

Na ogowa mi o - E. Herzyk

wi ty XXI wieku Jan Pawe II - Cz. Ryszka
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Ś ę ł

DVD Alternatywy 4 3DVD / re . Stanis aw Bareja

DVD Ambassada / re . Julisz Machulski

DVD Austeria / re . Kawalerowicz Jerzy

DVD Ave, Cezar / re . Coen Joel, Coen Ethan

DVD Bad Boy / re . Vega Patryk

DVD Bez znieczulenia / re . Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Bogowie / re . Pa kowski L ukasz

DVD Botoks / re . Vega Patryk

DVD Bo e Cia o / re . Komasa Jan

DVD Ch opaki nie pl acz / re . Lubaszenko Olaf

DVD Chrzest / re . Wrona Marcin

DVD D ug / re . Krzysztof Krauze

DVD Doskonale popo udnie / re . Przemys aw Wojcieszak

DVD Drogówka / re . Smarzowski Wojciech

DVD E=mc2 / re . Lubaszenko Olaf

DVD Futro z misia / re . Milowicz Micha , Anuszewski Kacper

DVD Historia Roja / re . Zalewski Jerzy

DVD Ida / re . Pawlikowski Pawel

DVD Kler / re . Smarzowski Wojciech

DVD Kochaj! / re . Pluci ska Marta Laryssa

DVD Konsul / re . Bork Miros aw

DVD Krew Boga / re . Bartosz Konopka

DVD Legiony / re . Gajewski Dariusz

DVD Lejdis / re . Tomasz Konecki

DVD Listy do M3 / re . Konecki Tomasz

DVD Mayday / re . Akina Sam

DVD Mi / re . Stanis aw Bareja

DVD Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 / re . Piwowarski Kordian

DVD M ynarski. Piosenka finalowa

DVD Nigdy w yciu / re . Zatorski Ryszard

DVD Obietnica / re . Kazejak Anna

DVD Ono / re . Szumowska Ma gorzata

DVD Pan Tadeusz / re . Wajda Andrzej

DVD Pier cionek z or em w koronie / re . Wajda Andrzej

DVD Pi sudski / re . Rosa Micha

DVD Pitbull / re . Vega Patryk

DVD Pitbull. Ostatni pies / re . W adys aw Pasikowski

DVD Pitbull. Nowe porz dki / re . Vega Patryk

DVD Plac Zbawiciela / re . Kos-Krauze Joanna, Krauze Krzysztof

DVD Po prostu przyja / re . Zylber Filip

DVD Polityka / re . Patryk Vega

DVD Popie uszko. Wolno jest w nas / re . Rafa Wieczy ski

DVD Poranek kojota / re . Lubaszenko Olaf

DVD Pornografia / re . Kolski Jan Jakub

DVD Psy / re . Pasikowski W adys aw

DVD Psy 3. W imi zasad / re . Pasikowski W adys aw

DVD Ptaki piewaj w Kigali / re . Kos-Krauze Joanna , Krauze Krzysztof

DVD Samotno w sieci / re . Adamek Witold

DVD Show / re . l sicki Maciej

DVD Solid gold / re . Bromski Jacek

DVD Tajemnica Westerplatte / re . Pawe Chochlew

DVD Wa sa. Cz owiek z nadziei / re . Andrzej Wajda

DVD Wielki tydzie / re . Wajda Andrzej

DVD Wrota Europy / re . Jerzy Wójcik

DVD Wszystko gra / re . Gli ska Agnieszka

Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzier anowski

Atlas II wojny wiatowej - Jordan & Wiest, tw.opr.

Brat bez brata. Dok d prowadzi Polsk Jaros aw Kaczy ski - Janicki & W adyka

Czas zabijania - Stephan Lehnstaedt

Deutsche nasz. Reporta e berli skie - Ewa Wanat

Dom po drugiej stronie - M. Salska-Bünsch

Duda i jego tajemnice - Tomasz Pi tek, Marcin Celi ski

Górno l scy potentaci, dziedzictwo Henckel von Donnersmarckow - Pomykalska

Gott mit uns! Ostatni o nierze - Marian Kulik

Historia narodu l skiego - Dariusz Jerczy ski

Kr g wi tej góry - Malik & Plasko

Macierewicz i jego tajemnice - Tomasz Pi tek

Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Pi tek

Opowie ci o l skiej historii - Jan Lubos

Pamiatka z Warszawy - Malik & Plaskon tw.opr.

P ytkie groby na Syberii - Krupa Micha

Prezes i Spó ki. Imperium Jaros awa Kaczy skiego - A. Kondzi ska, I. Szpala

Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

Szczerze - Donald Tusk tw.opr.

Uzurpator. Podwójne ycie pra ata Jankowskiego - Aksamit & G uchowski

W ska cie ka. Dlaczego odszed em z Ko cio a - A. Nowak, S. Obirek
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DVD: Ach śpij kochanie
Od kilku lat w Krakowie i okolicach znikaj . W sumie 67 osób. M
Karski, wbrew swoim prze cy. Wkrótce
w kr jeden cz
Pi nym W zanowany obywatel, ale tak
cz cych powi przesz

A. Chyra, T. Schuchardt, B. Linda, K. Warnke, A. Jakubik, A. Grabowski,

ą ludzie łody śledczy
łożonym, stawia hipotezę o seryjnym morder

ęgu podejrzanych pozostaje tylko łowiek: Władysław Mazurkiewicz zwany
ęk ładkiem. To król życia, zamożny kobieciarz, s że
łowiek o zaskakują ązaniach, hipnotycznym uroku i niejasnej łości.

Obsada:

tel. 02174 8964480

DVD: Kamienie na szaniec
Rudy. Zo erstwie, które ma wielk
walce, która sta Byli m e by
niemo obudzili si jsca na
marzenia. Stan pokornie g
życie. M. Sabat, T. Zi , K. Szeptycki, A. Chyra, M. Kole
S. Staniszewska, A. Żmijewski, D. Stenkaa, K. Globisz, W. Zieli .

śka. Alek. Szare Szeregi. Opowieść o bohat ą cenę i o
ła się legendą. łodzi, spragnieni życia. Ni ło dla nich rzeczy

żliwych. Pewnego dnia ę w świecie, w którym nie było już mie
ęli przed wyborem: pochylić łowy albo zaryzykować własne

ętek śnik,
ński

Obsada:

Czarni - Paweł Reszka
Kler od środka. Rozmawiałem z wikarymi, proboszczami, zakonnikami. Księżmi
naukowcami z wielkich miast i prostymi prowincjonalnymi klechami. O pieniądzach,
grzechu, seksie. A najczęściej o codzienności. W końcu w ramach reporterskiego
eksperymentu sam założyłem sutannę. Chciałem popatrzeć na świat oczami
duchownego.Poczuć,jaką reakcjęwywołuje koloratka w czasach, gdy Kościół coraz
częściej jest synonimem grzechu.

Nałogowa miłość - E. Herzyk
To książka przede wszystkim dla kobiet, bo od miłości uzależniają się częściej niż
mężczyźni. Z natury bardziej emocjonalne, szukają w niej spełnienia. Wiele kobiet
w dążeniu do miłości przypomina śmy, których żywot kończy się w ogniu świecy.
Ćmy jednak, gnane instynktem, lecą na oślep do każdego światła. W przeciwieństwie
do nich, kobiety podążające za światłem miłości mogą nauczyć się odróżniać
prawdziwe uczucie, dające radość, spełnienie i wolność...

Szt. Ksi ki Cenaąż

Habemus papam - Paweł Zuchniewicz
To kontynuacja beletryzowanej biografii Jana Pawła II („Lolek. Młode lata papieża”,
„Wujek Karol. Kapłańskie lata papieża”). Książka opowiada o latach jego biskupiej
pracy, która poprzedziła przyjęcie godności Biskupa Rzymu oraz o samym wyborze.
Autor wykorzystał w niej materiał zebrany w czasie rozmów z kapelanami prymasa
Stefana Wyszyńskiego i kardynała Bolesława Kominka oraz liczne teksty źródłowe.

Święty XXI wieku Jan Paweł II - Cz. Ryszka
Autor przedstawia posta

...

ć papieża jako największego autorytetu moralnego naszych
czasów, szanowanego i kochanego przez miliony wiernych. Jego bliskość, poprzez
pielgrzymki i przemówienia, wiara twarda jak skała oraz nieustanna modlitwa stały się
dla wielu umocnieniem w trudach życia. Książka zawiera opis ostatnich lat życia
papieża oraz lata procesu beatyfikacyjnego, który ukazał świętość Jana Pawła II oraz
jego osobiste przekonanie, że to opatrzność kierowała jego życiem
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02174-8941155Ładunki do 1,5 tony

KURIER
z Niemiec do Polski

�

wybór ponad 250 tytułów:www.prenumerata.de

(usta-nos) bawe na
2-warstwowe
polskiej produkcji

ł

Maseczki ochronne
dla doros ychł

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

Luisental 2, 51399 Burscheid S 9/ 20Ż 20

Kup maseczk - chro siebie i innychę ń

�

�

czarny

czerwony

bia ył

szary

r owyóż

bia ył

(usta-nos) bawe na
2-warstwowe
polskiej produkcji

ł

Maseczki ochronne
dla dzieci

szt. 2,50 €

P yn do dezynfekcjił

7,50 5,50 Euro0,5L terazbez pompki

z pompką 9,90 6,99 Euro1L teraz

Tel. 02174 / 896 44 80

szt. 2,50 €

niebieski

zielony

jasny zielony

niebieski

zielony

jasny zielony

jasny niebieski
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jasny niebieski

kremowy
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Oferujemy 3-warstwowe maski medyczne wykonane z włókniny, które zapewniają ochronę
naszego organizmu przed szkodliwymi substancjami znajdującymi się w powietrzu.

Jednorazowe maski medyczne wykonane w Polsce typ II

Zalety naszych masek:
zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje możliwość przedostania się szkodliwym
cząstkom do naszych dróg oddechowych
posiadają elastyczny drucik - usztywnienie na nos, dzięki któremu maska jest lepiej
dopasowana, daje to gwarancję lepszego bezpieczeństwa i komfortu
są mocowane na elastycznych gumkach
wymiary masek 17 cm x 9,5 cm,
dostępne w opakowaniach po 50 szt.

�

�

�

�

�

Cena: 29,99 EUR
za 50 szt.

www.sklep.de

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
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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

Sie

to oferta wsparcia socjalnego
dla migrantów pochodzenia polskiego
w Nadrenii Pó

ć struktur socjalnych

łnocnej-Westafalii:
Aachen - Essen - Köln - Wuppertal

„Info-Point”

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-

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

W sprawie reklamy

prosimy o kontakt

Tel. 02382 7667578

Fax 02382 7667579

werbung@samo-zycie.com

www.samo-zycie.com

www.hurtownia.de
Gazety dla sklepów

www prasa de. .
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Godziny otwarcia:

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

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2
Tel. 0173-2106849

Mini ShopMini Shop

Mąka pszenna

Spirytus

1kg

0,5L

0,50 Euro

12,50 Euro

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

Papier toaletowy

P yn do dezynfekcjił
z pompk
bez pompki

ą 9,90 6,99 Euro
7,50 5,50 Euro

1L teraz
0,5L teraz

R czniki papieroweę
2 rolki, 2-warstwowy 1,65 Euro

Jednorazowe maski
medyczne wykonane
w Polsce typ II
3-warstwowe maski medyczne wykonane
z w zawierają filtr BFE 99, posia-
dają elastyczny drucik - usztywnienie
na nos, są mocowane na elastycznych
gumkach, wymiary masek 17 cm x 9,5 cm,
dostępne w opakowaniach po 50 szt.

łókniny,

29,99 EUR
za 50 szt.

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

24h-Senioren
Betreuung

www.senioren.life
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83
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�

Bóg w nas

Tel. 09391 504135

gabriele-publishing.com
€ 13.00

bez tajemnic

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:

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
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www.prenumerata.de
tel. 02174 8964480

PRENUMERATA
Samo Życie - miesięcznik

 6 wydań (1/2 roku) - 10 EUR
 12 wydań (1 rok) - 15 EUR

 2 wydania na próbę (bezpłatnie)
Prenumerata na próbę nie przedłuża się automatycznie.

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

Cena prenumeraty z wysyłkąs  na terenie Niemiec

Warunki dostarczania prenumeraty
 Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia w wydawnictwie

w przeciągu 14 dni. Liczy się data stempla pocztowego.    Przy zakłóceniach na skutek sił wyższych
włącznie ze strajkiem obowiązują odnośne aktualne przepisy.    Należność za prenumeratę należy
uiścić z góry.    Niniejsza umowa przedłuża się automatycznie o kolejny okres zamówienia (jak
zakreślono), o ile abonent nie wypowie jej pisemnie w terminie 4 tygodni przed upływem okresu
prenumeraty.    Aktualna cena prenumeraty może odpowiednio zostać dopasowana, o ile wzrośnie
jej cena w sprzedaży detalicznej na skutek rosnących kosztów druku i dystrybucji (koszty papieru,
druku, wynagrodzenia, transportu i wysyłki).

1.
2.

3.
4.

5.

Zamówienie prenumeraty proszę przesłać na adres:

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

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

Nr konta IBAN:   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __DE

Data:Podpis:

Verlag Matuszczyk KG,  Luisental 2,  51399 Burscheid

Polskie gazety prosto 
do Twojej skrzynki
– tanio i wygodnie
– ponad 250 tytułów

Prenumerata to nasza specjalność od 1997 r.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (EPM Hagen)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName (Flattening_EPM_Nov10)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.990000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [963.780 1360.630]
>> setpagedevice


