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Nasi w radach integracyjnych
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komunalnych gremiów migranckich w Pó³nocnej Nadrenii–Westfalii. 
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Pandemia i ¿ycie

W szkole, przed wizytą w kinie lub
odwiedzinami w domu starców.
Pierwsze szybkie testy na korona-
wirusa są już na rynku. 

Przed odwiedzinami w domu
spokojnej staroœci albo seansem
w kinie szybkie testy na korona-
wirusa pozwoli³yby szybko rozpo-
znaæ infekcjê. Tak przynajmniej
obiecuj¹ szybkie i nieskompliko-
wane testy antygenowe. Pierw-
sze s¹ ju¿ dostêpne na rynku. 

Inaczej ni¿ tradycyjne testy
PCR, testy antygenowe nie szu-
kaj¹ w wymazie genomu wirusa,
lecz tylko charakterystyczne dla
niego moleku³y. Pokazuj¹, podob-
nie jak na teœcie ci¹¿owym, czy
dan¹ moleku³ê znaleziono, czy
nie. Ca³oœæ trwa 20 minut. 

Szybki i skuteczny?
W ostatnich miesi¹cach opra-

cowano wiele takich testów. Je-
den z nich w berliñskiej klinice
Charité. Tamtejszy wirusolog
Christian Drosten zapowiada³ w
swoim podcaœcie, ¿e test móg³by
zdzia³aæ wiele dobrego, jeœli dziê-
ki niemu uda³oby siê omijaæ
ograniczenia w odwiedzinach np.
osób starszych i chorych. 

S¹ jednak i minusy: szybkie te-
sty antygenowe nie zawsze roz-
poznaj¹ infekcjê we wczesnym
lub póŸniejszych stadium. Ina-

czej ni¿ metoda PCR, która po-
prawnie wykrywa nawet naj-
mniejsze iloœci genomu wirusa.
Problem w tym, ¿e wyniki czaso-
ch³onnego i drogiego testu PCR
dostêpne s¹ najwczeœniej na-
stêpnego dnia. 

Nie dla każdego
Testy antygenowe stosuj¹ ju¿

niektóre kliniki w Niemczech
(m.in. Klinika Uniwersytecka w
Heidelbergu czy kliniki grupy
Helios), g³ównie u pacjentów
w nag³ych przypadach. 

Federalny minister zdrowia
Jens Spahn zapowiedzia³ u progu
jesieni now¹ strategiê testowa-
nia, której czêœci¹ maj¹ byæ w³a-
œnie b³yskawiczne testy. 

Na razie nie s¹ one jednak
przeznaczone dla ka¿dego. Mog¹
byæ stosowane przez personel
medyczny, bo wymaz musi byæ
wziêty g³êboko z jamy ustno-gar-
d³owej. Niemiecka ustawa
o ochronie przed infekcjami za-
brania te¿ opracowywania
i sprzeda¿y domowych testów na
koronawirusa, poniewa¿ wirus
ten jest bardzo zakaŸny. 

W Hesji ruszy³y badania
z szybkimi testami dla laików.
Oko³o tysi¹ca nauczycieli robi so-
bie co drugi dzieñ wymaz i bada
go przy pomocy testów antygeno-
wych. (kad)

Lubelska spó³ka Biomed za-
koñczy³a produkcjê pierwszej se-
rii polskiego leku przeciw
COVID-19. Preparat powsta³
przede wszystkim z osocza
ozdrowieñców Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej. Pierwsze bada-
nia potwierdzaj¹ skutecznoœæ le-
ku.

– Jako pierwsi na œwiecie ma-
my lek na COVID-19. To lek, któ-
ry dzia³a, zawieraj¹cy przeciw-
cia³a neutralizuj¹ce koronawiru-
sa – mówi³ dr Grzegorz Czelej,
senator RP, jeden z inicjatorów
projektu, który prezentowa³ pre-
parat podczas konferencji praso-
wej w Lublinie.

Immunoglobulina anty SARS-
CoV-2 poddana bêdzie teraz ba-
daniom jakoœciowym, w tym ana-
lizom stabilnoœci produktu i zo-
stanie przekazana do badañ kli-
nicznych w czterech oœrodkach:
w Lublinie, Bytomiu, Bia³ymsto-
ku i Warszawie.

– Badania kliniczne polegaj¹
na tym, ¿e podajemy lek pacjen-
tom z zaka¿eniem SARS-CoV-2.
Chodzi o pacjentów z zaka¿e-
niem objawowym na odpowied-
nim etapie objawów klinicznych,
tak abyœmy mogli udowodniæ, ¿e
podanie tego preparatu spowo-
duje ust¹pienie objawów.
Musimy wykazaæ skutecznoœæ
i bezpieczeñstwo – wyjaœnia

prof. Krzysztof Tomasiewicz, kie-
rownik Kliniki Chorób ZakaŸnych
w Lublinie.

Najtrudniejszy etap lubelski
Biomed ma za sob¹. W wyniku
produkcji powsta³y ponad trzy ty-
si¹ce ampu³ek Immunoglobuliny
anty-SARS-CoV-2, nieco wiêcej
ni¿ siê spodziewano.

– Zawdziêczamy to przede
wszystkim górnikom, którym
chcia³bym serdecznie podziêko-
waæ. Bo to g³ównie z ich osocza
jest ten lek. Przypomnê, ¿e na
150 litrów zebranego osocza, po-
nad 100 litrów otrzymaliœmy
dziêki akcji górników-ozdrowieñ-
ców z Jastrzêbskiej Spó³ki Wê-
glowej, którzy oddawali osocze –
podkreœla³ dr Grzegorz Czelej. 

Z Biomedem doszliœmy do
wniosku, ¿e ten lek bêdzie na-
szym dobrem narodowym, bo po-
wsta³ z krwi naszych obywateli.
Chcia³bym, aby nazwa leku zo-
sta³a wy³oniona w konkursie,
w którym wszyscy mog¹ wzi¹æ
udzia³. Czekamy na propozycje –
podsumowa³ senator. 

Prawda jest jednak taka, ¿e do-
póki lek nie zostanie dok³adnie
sprawdzony i przetestowany, mo-
¿emy raczej mówiæ o wynalazku,
którym na razie w miarê skutecz-
nie leczy siê zara¿onych pacjen-
tów. TK

Polski lek na koronawirusa?

Szybkie testy na koronawirusa. Wynik w 20 minut

Min¹³ prawie tydzieñ, zanim
wszystkie miasta i gminy
w Pó³nocnej Nadrenii–Westfalii
zliczy³y i opublikowa³y wyniki
wyborów do rad integracyj-
nych, które odby³y siê 13 wrze-
œnia. Teraz wygrani musz¹ zde-
cydowaæ, czy przyjmuj¹ man-
dat, czy nie. A rady gminne (ra-
dy miasta) wy³oniæ swoich de-
legatów, bo rady integracyjne
to 2/3 migrantów i 1/3 nie-
migrantów.

G³osowa³o nieca³e 370 tys. wy-
borców, czyli tylko 13 proc. spo-
œród 2,8 miliona uprawnionych
mieszkañców NRW. To ponad 90
tys. (35 proc.) wiêcej oddanych
g³osów ni¿ w 2014 r. W wyborach
kandydowa³o 1299 kobiet i 2096
mê¿czyzn z 117 krajów. 

Przed wyborami znalaz³em
33 kandydatek i 18 kandydatów

z polskimi korzeniami. Wybory
do komunalnych rad integra-
cyjnych wygra³o 9 kobiet i
7 mê¿czyzn z Polski. Czy ktoœ

z nich znajdzie siê w krajowej
radzie (Landesintegrationsrat
NRW), jeszcze nie wiadomo.
Najpierw musz¹ odbyæ siê po-
siedzenia konstytuuj¹ce w gmi-
nach. Landesintegrationsrat
NRW sk³ada siê z delegatów
rad komunalnych. W nowym
sk³adzie bêdzie obradowaæ na
pocz¹tku 2021 r. i wtedy zosta-
nie te¿ wybrany jego nowy za-
rz¹d.

Jak skontaktowaæ siê z cz³on-
kami rad integracyjnych? – Naj-
³atwiej wpisaæ w wyszukiwarkê
has³o „Integrationsrat” i nazwê
swojego miasta albo gminy.

Andreas Hübsch
O wyborach do rad integracyj-

nych w NRW  informuje także pol-
ska audycja radia WDR Cosmo:
www.cosmoradio.de

Wybory samorządowe
nad Renem i Ruhrą
wygrała CDU, ale we
władzach miast i gmin
zrobiło się bardzo zielono. 
CDU wygra³a wybory samorz¹-

dowe w Nadrenii Pó³nocnej-West-
falii (NRW). To dobra pozycja wyj-
œciowa dla premiera tego landu
Armina Lascheta, który kandydu-
je na stanowisko szefa CDU i mo-
¿e byæ kandydatem partii na kanc-
lerza w przysz³orocznych wybo-
rach do Bundestagu. Zwyciêstwo
nad Renem i Ruhr¹ jest „wiatrem
w ¿agle dla kursu politycznego
œrodka” – powiedzia³ Laschet po
pierwszej turze wyborów samo-
rz¹dowych, które odby³y siê
13 wrzeœnia. 

Mocna pozycja Zielonych
W wyborach do w³adz miej-

skich, gminnych i powiatowych w
najbardziej zaludnionym (16 mln

mieszkañców) kraju zwi¹zkowym
Niemiec CDU zdoby³a 34,3 proc.
g³osów. To jednak o ponad 3 punk-
ty procentowe mniej ni¿ w 2014 ro-
ku. Drug¹ si³¹ polityczn¹ pozosta-
³a SPD, osi¹gaj¹c 24,3 proc. (spa-
dek o ponad 7 punktów). Na moc-
nej pozycji znaleŸli siê Zieloni, któ-
rym uda³o siê zdobyæ 20 proc. g³o-
sów (+8 punktów). 

Nieznacznie poprawili swoj¹
pozycjê libera³owie z FDP, uzysku-
j¹c 5,6 proc. g³osów. AfD zebra³a
5 proc. (+2,5), a partia Lewica tyl-
ko 3,8 proc. AfD odnotowa³a
wzrost poparcia w niektórych
miastach – szczególnie w przemy-
s³owym sercu Zag³êbia Ruhry –
Gelsenkirchen, Duisburgu, Ober-
hausen i Mülheim. W Gelsenkir-
chen partia zdoby³a prawie
13 proc. g³osów.  

SPD obroniła Dortmund
Politycy CDU zostali burmi-

strzami wielkich miast NRW: Tho-
mas Kufen w Essen, Stephan Kel-

ler w Düsseldorfie. Kandydaci
CDU wygrali tak¿e w Münster,
Oberhausen i Mülheim nad Ruh-
r¹. Dla SPD najwa¿niejsza by³a
obrona Dortmundu – „serca so-
cjaldemokracji”, w którym nie-
przerwanie od 1946 roku burmi-
strzami s¹ socjaldemokraci. Mia-
stem bêdzie rz¹dzi³ Thomas West-
phal z SPD, przejmuj¹c pa³eczkê
od swojego partyjnego poprzedni-
ka Ullricha Sieraua. 

Zieloni okreœlaj¹ swoje zwyciê-
stwo jako „historyczne”. W Aach-
en, Bonn i Wuppertalu politycy
B’90/Die Grünen zostali pierwszy-
mi zielonymi nadburmistrzami
w NRW. W Kolonii uda³o siê pozo-
staæ na stanowisku bezpartyjnej
Henriette Reker, która cieszy siê
silnym poparciem Zielonych. 

Jeœli jednak policzyæ zwyciê-
stwa partii na stanowiskach nad-
burmistrza, SPD ma siê dobrze.
Partii uda³o siê umieœciæ swoich
kandydatów w 12 miastach (m.in.
w Hamm, Mönchengladbach,
Krefeld, Bielefeld), CDU – tylko
w szeœciu. Socjaldemokraci straci-
li stanowisko nadburmistrza w
stolicy landu – Düsseldorfie. Tho-
mas Geisel ust¹pi miejsca Stepha-
nowi Kellerowi z CDU. (kad)

CDU wygra³a w NRW, 
sukces Zielonych

Wiêcej Polek i Polaków w radach
integracyjnych w NRW

Oto członkowie nowo wybranych rad integracyjnych w NRW, 
których udało się nam dotychczas ustalić: 

Aachen: Joanna Szymańska (Info-Point)
Ahlen: Alexandra Maria Streisel
Dorsten: Joanna Dziekan-Ellis
Dortmund: Robert Szwed (CDU), Włodzimierz Źródłowski (AfD)
Düsseldorf: Karolina Chadzińska (Info-Point)
Essen: Magdalena Kowalska (Info-Point), 

Bożena Wisłocka (Polacy w Essen)
Hamm: Bruno Josef Volmerg-Woitaschek
Köln: Anna Klimaszewska-Golan (Info-Point)
Lippstadt: Monika Lebioda, Kamil Paul Czaja
Mülheim a.d.Ruhr: Dariusz Paul Florecki
Münster: Beata Arabasz (Gemeinsam)
Siegburg: Patrick Pazur
Soest: Lidia Leśniak

Polki w radach integracyjnych NRW: Joanna Dziekan-Ellis, Karolina
Chadzińska, Joanna Szymańska, Magdalena Kowalska, Beata Arabasz
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Na całym świecie rośnie
znowu liczba przypadków
koronawirusa. Jak co roku
spodziewana jest także fala
zachorowań na grypę. 

Œwiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO) ostrzega przed drama-
tycznym wzrostem liczby ofiar
COVID-19. Na ca³ym œwiecie na
koronawirusa zmar³o ju¿ ponad
milion osób. „Dwa miliony ofiar
to trudne do wyobra¿enia, ale
mo¿liwe” – powiedzia³ Michael
Ryan, jeden z dyrektorów WHO
w Genewie. Doda³, ¿e mo¿na
unikn¹æ dalszego dramatyczne-
go wzrostu zachorowañ, pod wa-
runkiem, ¿e na ca³ym œwiecie
wdro¿y siê i bêdzie kategorycz-
nie przestrzegaæ ró¿nych dzia³añ
do walki z wirusem SARS-CoV-2,
takich jak przestrzeganie zasad
higieny, noszenie maseczek,
utrzymywanie dystansu, testy,
sprawdzanie, kto móg³ siê zara-
ziæ, kwarantanna itp. 

Nadal jednym z najwiêkszych
wyzwañ jest opracowanie sku-
tecznej szczepionki. Michael Ry-
an ma nadziejê, ¿e bêdzie ona
dostêpna za oko³o dziewiêæ mie-
siêcy. 

W Stanach Zjednoczonych licz-
ba zachorowañ przekroczy³a ju¿
7 mln – to najwy¿sza liczba na
œwiecie. W Indiach odnotowano
5,8 mln przypadków, a w Brazylii
4,7 mln. Na ca³ym œwiecie liczba
zachorowañ na koronawirusa
przekroczy³a ju¿ 32 mln, w tym
nieca³e 300 tys. w Niemczech.
Stosunkowo ³agodnie pandemia
przebiega w Afryce. Powodem
mog¹ byæ warunki klimatyczne,
s³abe zaludnienie w wielu miej-
scach i stosunkowo m³ode spo³e-
czeñstwo – wyjaœnia WHO. 

Przychodnie 
gor¹czkowe
Federalny minister zdrowia

Jens Spahn chce uzbroiæ Niemcy
na trudny okres jesienno-zimo-
wy, w którym zawsze roœnie licz-
ba przypadków grypy. Aby unik-
n¹æ zaka¿eñ w poczekalniach,
minister chce utworzyæ w ca³ym
kraju specjalne przychodnie go-
r¹czkowe (Fieberambulanz), do
których bêd¹ kierowani pacjenci
z dolegliwoœciami uk³adu odde-
chowego. Czêœci¹ niemieckiej
strategii ma te¿ byæ przeprowa-
dzanie szybkich testów antyge-
nowych u odwiedzaj¹cych domy
seniorów i inne placówki opie-
kuñcze. 

Zwi¹zki reprezentuj¹ce leka-
rzy rodzinnych w Niemczech po-
stuluj¹ te¿, aby pozwolono znów
na telefoniczne zwolnienia cho-
robowe. W ten sposób niektórzy
pacjenci nie bêd¹ musieli niepo-
trzebnie przychodziæ do gabine-

tów lekarskich. Lekarze krytyku-
j¹, ¿e planowane przychodnie go-
r¹czkowe nie s¹ dobrym rozwi¹-
zaniem na przyk³ad dla regionów
s³abo zaludnionych, w których
i tak liczba przypadków korona-
wirusa jest niska. 

Szczepionka 
przeciw grypie
Roœnie te¿ zapotrzebowanie

na szczepionkê przeciwko gry-
pie. WHO ostrzega przed ewen-
tualnymi trudnoœciami w dosta-
wach. Kraje, które nie zamówi³y
wystarczaj¹cej iloœci szczepio-
nek, maj¹ w pierwszej kolejnoœci
zaszczepiæ personel medyczny i
osoby starsze – zaleca WHO.
Niemcy zamówi³y ok. 25-26 mln
szczepionek. 

Wprawdzie szczepionka prze-
ciwko grypie nie chroni przed
COVID-19, ale mo¿e pomóc unik-
n¹æ niektórych ciê¿kich przypad-
ków grypy. Dziêki temu ³ó¿ka w
szpitalach mog¹ byæ przeznaczo-
ne dla pacjentów z koronawiru-
sem, którzy wymagaj¹ hospitali-
zacji. 

Fala grypy i COVID-19
Pierwsze doœwiadczenia z fal¹

grypy i koronawirusem ma ju¿ po-
³udniowa czêœæ kuli ziemskiej.
W tym sezonie na grypê zapad³o
tam nie jak zwykle 10-30 proc. ba-
danych pacjentów, ale zaledwie
nieca³y 1 procent. Pomog³y œrodki
obowi¹zuj¹ce przy koronawirusie:
noszenie maseczki, utrzymywanie
dystansu i czêste mycie r¹k. 

W Niemczech sezon grypy za-
czyna siê najczêœciej w styczniu
i trwa trzy, cztery miesi¹ce.
Pierwsze przypadki s¹ o wiele
wczeœniej. Trudno przewidzieæ,
ile osób tym razem zachoruje.
W sezonie 2018/2019 do lekarza
z powodu grypy zg³osi³o siê 3,8
mln osób, a rok wczeœniej 9 mln.
Wtedy te¿ na grypê zmar³o w
Niemczech ponad 25 tys. osób. 

Jak odró¿niæ koronawirusa od
grypy albo zwyk³ego przeziêbie-
nia? Pocz¹tkowe objawy s¹ po-
dobne: gor¹czka, kaszel, bóle gar-
d³a, biegunki. Nierzadko te¿ zmê-
czenie, bóle g³owy i miêœni, choæ
przy grypie te objawy s¹ czêstsze.
Przy grypie gor¹czka przekracza
zwykle 39 stopni Celsjusza. Dla
COVID-19 charakterystyczne s¹
dusznoœæ i p³ytki oddech. 

Natomiast katar, zatkany nos
i kichanie zwykle towarzysz¹
przeziêbieniu, czyli chorobie wi-
rusowej, która ogranicza siê do
górnych dróg oddechowych. Za-
równo grypa, jak i koronawirus
czy przeziêbienie mog¹ przebie-
gaæ ³agodnie, a odró¿nienie tych
infekcji od siebie jest mo¿liwe tyl-
ko przez testy laboratoryj-
ne. (kad)

Koronawirus kontratakuje

Co nas czeka
w sezonie grypy? Mocne wyst¹pienie moraliza-

torskie zaliczy³ we wrzeœniu
prezes PiS Jaros³aw Kaczyñ-
ski. Jako przyk³ad kraju, który
nie obroni³ siê przed sodom¹ i
gomor¹, poda³ Irlandiê. W jego
ocenie „nie tak dawno by³a kra-
jem bardzo katolickim, ¿e przy
nim Polska wygl¹da³a na pañ-
stwo z szalej¹c¹ bezbo¿noœci¹",
a dzisiaj „jest pustyni¹ katolic-
k¹ z szalej¹c¹ ideologi¹ LGBT.”

Zdaniem Kaczyñskiego cywi-
lizacja chrzeœcijañska jest naj-
bardziej ¿yczliwa cz³owiekowi
w dziejach œwiata. Powiedzia³
to powo³uj¹c siê na swego bra-
ta Lecha Kaczyñskiego, który
wyg³osi³ ongiœ podobn¹ opiniê.
Dlatego z nurtem, który j¹ ata-
kuje (LGBT – przyp. red.) „wal-
czyæ trzeba – choæ rozumnie”. 

– Rozumnie nie znaczy, ¿e
nie walczyæ albo walczyæ z ja-
k¹œ niebywa³¹ ³agodnoœci¹, czy
bez gotowoœci u¿ycia wszyst-
kich œrodków, którymi dyspo-
nuje pañstwo w obronie prawa.
Jestem za tym, by aktywnie
przeciwstawiaæ siê tym zagro-
¿eniom dla naszej cywilizacji,
bo doœwiadczenia biernoœci po-
kazuj¹ zawsze ten sam efekt –
stwierdzi³ Jaros³aw Kaczyñski.

Prezes zauwa¿y³, ¿e „próbu-
je siê wmówiæ spo³eczeñstwu,
¿e LGBT jest normalne, a to
jest ca³kowity rozk³ad samego
fundamentu spo³ecznego, na-
stêpstwa pokoleñ, tego wszyst-
kiego, co pozwoli³o rozwin¹æ
kulturê opart¹ na chrzeœcijañ-
stwie w wymiarze materialnym
i duchowym, co da³o postêp
ludzkoœci".

Dlatego – jak podkreœli³ –
trzeba stawiaæ tamê i szukaæ
jak najbogatszych œrodków. 

– Oczywiœcie podstawowym
œrodkiem musi byæ przekony-
wanie, perswazja, by ludzie nie
popadali w szaleñstwo, by nie
uznawali za oczywiste radykal-
nego odejœcia od normy, pode-
ptania jej nawet – powiedzia³
Kaczyñski.

Prezes wskaza³, ¿e w progra-
mach szkolnych musz¹ byæ
bronione wartoœci, które s¹
podstawowe dla utrzymania
naszej cywilizacji.

– To powinno byæ te¿ elemen-
tem du¿ej czêœci przekazu kul-
turowego. Nie chcê tu postulo-
waæ ¿adnej cenzury, bo to na-
wet w wypadkach niechêci wo-
bec wyj¹tkowo obscenicznych
treœci budzi dzisiaj reakcje od-
rzucenia. Jednak w sferach, w
których mamy do czynienia
z decyzj¹ pañstwa, a np. pod-
rêczniki szkolne i przekaz
szkolny s¹ takimi obszarami, to
musi byæ jasne. Razem z t³u-

maczeniem, dlaczego to jest
z³e, i z wyjaœnieniem, czemu to
w istocie s³u¿y. Bo to nie jest
oderwane od œwiatowej struk-
tury interesów – zaznaczy³ pre-
zes PiS.

Tymczasem Parlament Eu-
ropejski debatowa³ nad rapor-
tem dotycz¹cym praworz¹dno-
œci w Polsce, gdzie kluczowym
aspektem by³a sytuacja spo-
³ecznoœci LGBT. Komisarz Ve-
ra Jourova zagrozi³a polskim
w³adzom utrat¹ unijnych œrod-
ków. Patryk Jaki zaœ przekony-
wa³, ¿e w Polsce nie ma stref
wolnych od LGBT, tylko lewico-
wi aktywiœci stroj¹ sobie ¿arty.

– Nie przeszkadza wam no-
wy pomnik Lenina w Niem-
czech, ale przeszkadza wam,
¿e bronimy wartoœci rodzin-
nych w Polsce. Hañba! – mówi³
Jaki.

W orêdziu o stanie Unii Eu-
ropejskiej przewodnicz¹ca Ko-
misji Europejskiej Ursula von
der Leyen zapowiedzia³a, ¿e
"nie spocznie w wysi³kach na
rzecz budowy unii równoœci,
gdzie wszyscy mog¹ byæ tym,
kim naprawdê s¹". 

– Bycie sob¹ to nie jest ide-
ologia. To jest to¿samoœæ i nikt
nie mo¿e nikomu tego zabraæ.
Chcê postawiæ sprawê jasno:
strefy wolne od LGBT to strefy
wolne od wartoœci humani-
stycznych. Nie ma dla nich
miejsca w naszej Unii Europej-
skiej – powiedzia³a Ursula von
der Leyen.

W opinii Kaczyñskiego von
der Leyen jest pod wp³ywem
prowokatorów w Polsce. Profa-
nacje i prowokacje – jak to
okreœli³ – maj¹ s³u¿yæ w oczach
niektórych do znalezienia pre-
tekstu do odebrania Polsce du-
¿ych pieniêdzy, które wynego-
cjowane zosta³y w ramach bu-
d¿etu unijnego na kolejne lata. 

– Wiadomo, ¿e w tym œwiecie
zarzut homofobii, a nawet siê
ju¿ mówi o transfobii, brzmi

niemal¿e jak kiedyœ zarzut na-
zizmu. My ani z jednym, ani
z drugim nie mamy nic wspól-
nego, ale mamy prawo broniæ
fundamentów naszej cywiliza-
cji – uwa¿a Kaczyñski.

Koœció³ wspiera PiS. Abp
Marek Jêdraszewski, zwraca-
j¹c siê do pielgrzymów zebra-
nych w kalwaryjskim sanktu-
arium, ponownie krytykowa³
"ideologiê singli".

– Chyba adresowa³ tê wypo-
wiedŸ do siebie i swojego œro-
dowiska – podsumowa³ w pro-
gramie "Onet Rano" Krzysztof
Œmiszek.

Koœció³ walczyæ bêdzie
z LGBT m.in. przy pomocy po-
radni. Ich zadaniem ma byæ
„pomoc w odzyskaniu zdrowia
seksualnego i naturalnej orien-
tacji p³ciowej wszystkim tym,
którzy j¹ utracili” – to oficjalne
zalecenie Episkopatu Polski.
Wa¿n¹ rolê do spe³nienia
w seksualnym wychowaniu
dzieci i m³odzie¿y ma kateche-
za. Zdaniem duchownych "nie-
które œrodki spo³ecznego prze-
kazu wspomagaj¹ te projekty,
propaguj¹c ideologiê gender,
promuj¹c rzekom¹ atrakcyj-
noœæ rozwodów, zdrad, rozwi¹-
z³oœci seksualnej, oœmieszaj¹c
wiernoœæ, dziewictwo, czystoœæ
i religijnoœæ". 

W dokumencie biskupi cytu-
j¹ Ksiêgê Kap³añsk¹. Wylicza
ona grzeszne akty seksualne,
do których zalicza tak¿e relacje
homoseksualne miêdzy mê¿-
czyznami.

Ciekawostk¹ niech bêdzie
fakt, ze niektóre polskie gminy
próbowa³y siê ostatnio wycofaæ
z uchwa³ o strefach LGBT.
Radni miasta Karaœnik g³oso-
wali nad uniewa¿nieniem
uchwa³y ws. „powstrzymania
ideologii LGBT“. Nie odwo³ali
uchwa³y. Stracili szansê na na-
wet 10 mln euro, które mogliby
otrzymaæ z funduszy europej-
skich. TK

Strefy „wolne od LGBT“
a dotacje unijne dla Polski

– Bycie sobą to nie jest ideologia. (...) Strefy wolne od LGBT to strefy
wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej
Unii Europejskiej – przypomina przewodnicząca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen. zdj. ec.europe.eu/Etienne Ansotte
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Byæ kwiatem? Etre une fleur?
Eine Blume sein? – Poezja i
prosa w wykonaniu 8 kobiet
z Polski, Niemiec i Francji. 

Jak pisa³y i pisz¹ kobiety
z ró¿nych epok? Co je ³¹czy, a
co dzieli? Jakimi wielkimi te-
matamisiê zanjmuj¹? – Jasno-
rzewska-Pawlikowska, Lasker-
Schüler, Szymborska, Gret-
kowska, Poswiatowska, Keun,
Duras, Hahn, Tokarczuk,
Estelle Meyer.

Czy pisz¹ o swojej roli kobie-
ty, a jeœli tak, to w jaki sposób?
Czy ich dzie³a mog¹ byæ po-
mocne wspó³czesnym kobie-

tom w wiecznych poszukiwa-
niach swojego ja? 

W pi¹tek 9 paŸdzienika w In-
stytucie Francuskim w Kolonii
imponuj¹cy kolektyw 8 akto-
rek, wokalistek, autorek i kom-
pozytorek z Niemiec, Francji i
Polski mówi, œpiewa i gra wier-
szami i tekstami, które s¹ bli-
skie ich sercom: Chrystel Guil-
lebeaud (F), Verena Guido (D),
Anik? Kanthak (D/H), Mar-
gaux Kier (PL/D), Vanessa
Radmann (HR/D), Hanna
Werth (D), Julia Wolff (D/F),
Marta Wryk (PL).

„8 Frauen – 8 Femmes – 8 Kobiet” 
– lektura muzyczno-sceniczna 
w języku francuskim, polskim i niemieckim

piątek – 9 października, godz. 19.00 i 21.00 
w Institut français, Sachsenring 77, 50677 Köln 

www.samo-zycie.de
całe wydanie online

3 października br. to 30 lat
jedności Niemiec. Dla rządu
Angeli Merkel proces
wewnętrznej jedności
Niemiec nie jest jeszcze
w pełni zakończony. 

Wschodnie Niemcy nadrobi³y
zaleg³oœci w gospodarce, ale po-
zostaj¹ jeszcze w tyle pod wzglê-
dem p³ac i zatrudnienia. Niepo-
koi równie¿ rosn¹cy na wscho-
dzie prawicowy ekstremizm.
Dla rz¹du Angeli Merkel proces
wewnêtrznej jednoœci Niemiec
nie jest jeszcze w pe³ni zakoñ-
czony. – Jest jeszcze wiele do
zrobienia – powiedzia³ rz¹dowy
pe³nomocnik ds. nowych krajów
zwi¹zkowych, Marco Wander-
witz (CDU). Jego zdaniem bi-
lans wypada jednak w przewa-
¿aj¹cej czêœci pozytywnie: –
Wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli. 

Regiony i wielkie koncerny
Nadal s¹ problemy struktu-

ralne. Jak wynika z rz¹dowego
raportu o jednoœci Niemiec, po-
tencja³ gospodarczy nowych
krajów zwi¹zkowych wzrós³ od
1990 roku a¿ czterokrotnie,
spad³o bezrobocie i zmniejszy-
³y siê ró¿nice miêdzy starymi
i nowymi landami. 

W dalszym ci¹gu na wscho-
dzie brakuje jednak silnych go-
spodarczo regionów z wieloma
miejscami pracy – szczególnie
takimi, które pochodzi³yby od
wielkich œwiatowych koncer-
nów. Dlatego inwestycja Tesli
w Grünheide ko³o Berlina jest

œwiate³kiem w tunelu. Produ-
cent samochodów buduje tam
pierwsze w Europie zak³ady
i planuje stworzyæ tysi¹ce
miejsc pracy. 

Niektóre wschodnioniemiec-
kie regiony wykazuj¹ pozytyw-
ny bilans wzrostu, to m.in.
Havelland-Fläming, Prignitz-
Oberhavel, Zachodnia Sakso-
nia czy Œrodkowa Turyngia.
Jak zapewni³ Marco Wander-
witz, rz¹d w Berlinie planuje
umiejscowiæ na wschodzie no-
we urzêdy, szczególnie w efek-
cie stopniowego odejœcia od go-
spodarki wêglowej. 

Niższe wynagrodzenie,
gorsze zaopatrzenie
Struktura gospodarcza na

wschodzie jest o wiele bardziej
podzielona na ma³e czêœci ni¿
na zachodzie kraju, a si³a eko-
nomiczna jeszcze daleko w tyle
za poziomem ogólnoniemiec-
kim. Jeszcze ¿aden wschodnio-
niemiecki kraj zwi¹zkowy nie
osi¹gn¹³ poziomu gospodar-
czego zachodnioniemieckiego
landu o najni¿szym potencjale
gospodarczym. 

Gorzej jest te¿ z wynagro-
dzeniem. Przeciêtne wynagro-
dzenie na wschodzie odpowia-
da 86 proc. w starych landach.
Z drugiej strony ni¿sze koszty
(np. wynajêcia mieszkania czy
kupna dzia³ki) pomagaj¹
w znacznym stopniu rekom-
pensowaæ te ró¿nice. To samo
dotyczy osób starszych. Gospo-
darstwa domowe seniorów na

wschodzie maj¹ do dyspozycji
tylko 80 proc. tego, co ich ró-
wieœnicy na zachodzie. 

S¹ jeszcze inne aspekty,
w których wschodnie Niemcy
nie dogoni³y zachodnich lan-
dów: gorszy internet na tere-
nach wiejskich, gorsza infra-
struktura zaopatrzenia i opie-
ka zdrowotna. Mieszkañcy
wschodniej czêœci Niemiec mu-
sz¹ pokonaæ wiêksze odleg³oœci
do lekarza czy sklepu spo¿yw-
czego. 

„Herkulesowe zadanie”
Pe³nomocnika rz¹du Marco

Wanderwitza niepokoi te¿
wzrost skrajnie prawicowych
tendencji we wschodniej czêœci
Niemiec. AfD œwiêci tam wiêk-
sze sukcesy ni¿ w starych lan-
dach. 

Wanderwitz uwa¿a jednak,
¿e po trzech dziesiêcioleciach
od zjednoczenia Niemiec bi-
lans jest w przewa¿aj¹cej mie-
rze pozytywny. „Nawet jeœli
nadal mamy zaleg³oœci w sile
gospodarczej, dochodach i kil-
ku innych dziedzinach: istnieje
mocna podstawa jednoœci Nie-
miec, na której mo¿na wspól-
nie budowaæ. Przez ostatnie
30 lat wspólnie wykonaliœmy
herkulesowe zadanie” – stwier-
dza. Linia podzia³u nie przebie-
ga ju¿ dzisiaj tak bardzo miê-
dzy wschodem a zachodem, ale
miêdzy regionami s³abymi i sil-
nymi strukturalnie, obszarami
miejskimi i wiejskimi. (kad)

30 lat jednoœci Niemiec

„Jest jeszcze wiele do zrobienia”

zdj. Bundesregierung/Klaus Lehnartz
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¯ycie Polonii

Pomimo pandemicznej sytuacji
muzycy zespo³u 3R12 oraz w³a-
œciciele restauracji „Gdañska”
w Oberhausen postanowili zor-
ganizowaæ czwarty ju¿ koncert
ku pamiêci Tadesza Nalepy, ojca
polskiego bluesa. Niestety przy
ograniczonej widowni oraz z za-
chowaniem obowi¹zuj¹cych za-
sad higieny.

Nie zawiod¹ siê jednak fani
bluesa, którzy us³ysz¹ w tym
dniu m.in. "Kiedy by³em ma³ym
ch³opcem" czy s³ynn¹ „Modli-
twê“. W ubieg³ych latach gospo-
darze zaprosili m.in. Wojciecha
Klicha i Leszka Cichoñskiego,
muzyków, którzy towarzyszyli
Nalepie w jego muzycznej dro-
dze. W ubieg³ym roku goœciem
zespo³u 3R12 by³ niemiecki ze-
spó³ Dawnslow.

Impreza „Nalepa Day” wpisa-
³a siê ju¿ w spektrum imprez po-
œwiêconych pamiêci Tadeusza
Nalepy. Jest jedyn¹ cykliczn¹
imprez¹ mu poœwiêcon¹ poza
granicami Polski. Zaœ 3R12 to je-
dyna grupa w Europie Zachod-
niej, która gra utwory zespo³u
Breakout. Zespó³ 3R12 powsta³
w 2010 roku jako grupa rockowa.
Nazwa, kojarz¹ca siê z p³ask¹
bateri¹, mia³a odzwierciedlaæ si-
³ê i moc. Szybko jednak styl mu-
zyki zespo³u skierowa³ siê
w stronê bluesa. Kilkakrotnie
zmienia³ siê sk³ad. Liderem gru-
py jest weteran muzycznych
scen wokalista i gitarzysta Ma-
rian Rian, którego g³os bardzo
przypomina g³os Tadeusza Nale-
py. W obecnym sk³adzie 3R12 gra

od dwóch lat. Wiele do zespo³u
wniós³ basista Wojtek Laskow-
ski, który zespó³ pozna³ na Zlocie
Polskich Motocyklistów na Ob-
czyŸnie. Wojtek podszed³ do ze-
spo³u po koncercie, ¿eby podzie-
liæ siê wra¿eniami. Powiedzia³,
¿e gra na gitarze, kocha Nalepê,
a dla bluesa zrobi wszystko. Mu-
zycy wiedzieli, ¿e to ich ostatni
koncert w starym sk³adzie, dla-
tego zaproponowali mu wspólne
granie. Od dwóch lat gra z ze-
spo³em równie¿ wirtuoz i na-
uczyciel gitary Wojtek Langolf. 

Maj¹ na swoim koncie wystê-
py w Belgii, Holandii, Niem-
czech oraz w Polsce. Na III Fe-
stiwalu Piosenki Polonijnej
w Opolu w 2019 roku zdobyli
Grand Prix, pokonuj¹c wyko-
nawców z Niemiec, W³och, Bel-
gii, Australii i Stanów Zjedno-
czonych. Wówczas w wywiadzie
dla Radia Opole Marian Rian
powiedzia³: „Gramy utwory Ta-
deusza Nalepy i promujemy je
nie tylko w Niemczech. W ca³ej
Europie Zachodniej jest tylko je-
den zespó³, który gra utwory te-
go artysty i to jesteœmy my.“
Oprócz coverów Nalepy maj¹
w repertuarze równie¿ w³asne
kompozycje, np. znany ju¿ prze-
bój "Bilet do szczêœcia".

Podczas koncertu „Nalepa
Day” zespó³ wyst¹pi w sk³adzie:
Marian Rian – gitara, wokal,
harmonijka ustna; Waldemar
Langolf – gitara; Wojciech Las-
kowski – gitara basowa; Gienek
Hanusek – perkusja.

Leonard Paszek

Nalepa Day po raz czwarty

? Od kiedy grasz na gitarze?
– Od 7 roku ¿ycia. Pochodzê

z rodziny muzycznej. Bracia mo-
jej mamy grali na gitarach w ró¿-
nych zespo³ach rockowo-blueso-
wych, wiêc gitary zawsze by³y
w domu. Kiedy jako ma³y ch³o-
piec odwiedza³em ich w Tychach,
pozwalali mi na nich czasami po-
brzdêkaæ. Pewnie dlatego, ¿ebym
im da³ spokojnie porozmawiaæ.
Kiedy jednak zauwa¿yli, ¿e to
moje brzdêkanie bardzo mnie za-
interesowa³o, zaczêli mnie uczyæ
gry, i nawet sprezentowali pierw-
sz¹ gitarê. M³odszy z braci mamy
by³ tak¿e lutnikiem i sam zrobi³
wiele gitar. Jeden z wujków gra³
w zespole „Cree” oraz „KFM”.
Tak pozna³em m.in. Sebastiana
Riedla.

? Skoñczy³eœ szko³ê muzycz-
n¹?

– Tak, najpierw uczêszcza³em
na zajêcia tzw. Ogniska Muzycz-
nego, a póŸniej do Szko³y Mu-
zycznej w Zabrzu. Du¿o æwiczy-
³em sam w domu. Uczêszcza³em
te¿ przez 5 lat na zajêcia do Szko-
³y Muzyki Rozrywkowej w Kato-
wicach, niestety z powodu wyjaz-
du do Niemiec musia³em j¹ prze-
rwaæ.

? Chcia³eœ swoj¹ gr¹ zaimpo-
nowaæ dziewczynom? 

– Nie, absolutnie, to nie by³ mój
œwiat. Nigdy nie gra³em popular-
nych utworów gitarowych, ani
te¿ nie gra³em przy ognisku. Wo-
la³em zamkn¹æ siê w domu i graæ
dla siebie. Fascynowa³ mnie Ga-
ry Moore, The Allman Brothers,
Clapton, Dire Straits. 

? Czy w rodzinnym Zabrzu
gra³eœ w zespo³ach?

– Tak, oczywiœcie, moje uparte
gitarowe æwiczenia w ma³ym po-
koiku czy na strychu wykorzysty-
wa³em w czasie gry w zespo³ach
muzycznych. Pierwsz¹ kapel¹ by³
„Blues Rangers”. Graliœmy nawet
jako support przed „D¿emem”.
Tam pozna³em Paw³a Bergera,
któremu nasza kapela przypad³a
do gustu. Z jego rekomendacji za-
graliœmy kilka fajnych koncertów.
PóŸniej byl zespó³ „Ceg³a”, w któ-
rym gra³em z Krzyœkiem Sergie-
lem. Z tym zespo³em zjeŸdziliœmy
sporo festiwali. Najwiêkszym
wówczas naszym osi¹gniêciem
by³a g³ówna nagroda na Festiwalu
im. Ryœka Riedla w Tychach. Mia-
³em wtedy 26 lat.

? Czy wówczas muzyka po-
zwala³a ci siê utrzymaæ?

– Nie, by³o to raczej granie hob-
bystyczne. Wówczas zawodowo
pracowa³em jako stolarz. Aczkol-
wiek w póŸniejszym okresie grali-
œmy sporo koncertów i myœla³em
przejœæ na zawodowe granie. Jed-
nak nie jest to tak prosta decyzja. 

? Co uwa¿asz za swój naj-
wiêkszy muzyczny sukces?

– Pierwszym sukcesem jest to,
¿e w ogóle zacz¹³em graæ na gita-

rze, a drugim to, ¿e nadal gram
(œmiech). A na powa¿nie: du¿ym
wyró¿nieniem dla mnie by³a na-
groda dla najlepszego gitarzysty
na festiwalu im. Paw³a Bergera
w Kaliszu. Gra³em tam wówczas
z zespo³em „Syndykat”.

? Po przyjeŸdzie w 2001 r. do
Niemiec szuka³eœ kontaktu
z muzykami?

– Tak, kiedyœ w gazecie prze-
czyta³em og³oszenie, ¿e polscy
muzycy mieszkaj¹cy w Niem-
czech szukaj¹ gitarzysty. I tak tra-
fi³em do muzyków, z którymi
stworzyliœmy zespó³ „Syndykat”,
w którym gram do tej pory. Zespó³
ulega³ kilka razy przekszta³ce-
niom, zmienia³ siê sk³ad, ale nie-
d³ugo bêdzie obchodzi³ 20-lecie
istnienia pod nazw¹ „Syndykat”.

? Twoje solówki na gitarze
czêsto przypominaj¹ solówki
Jurka Styczyñskiego z „D¿e-
mu”. Czy jest dla ciebie szcze-
gólnym wzorem?

– „Syndykat” przez wiele lat
gra³ g³ównie covery „D¿emu”.
Wówczas wzorowa³em siê na so-
lówkach Styczyñskiego. Obecnie
gramy wy³¹cznie w³asny repertu-
ar, ale solówki zosta³y. Zreszt¹
z Jurkiem Styczyñskim znamy
siê osobiœcie i wiele razy rozma-
wialiœmy na gitarowe tematy.

? Czy nadal w domu æwi-
czysz, czy ju¿ ograniczasz gra-
nie tylko do prób i koncertów?

– Staram siê przynajmniej dwa
razy w tygodniu poæwiczyæ w do-
mu ró¿ne kawa³ki, które us³yszê.
Poza tym dwa razy w tygodniu
mam próby projektów muzycz-
nych, w których biorê udzia³. Gi-
tara to moja wielka mi³oœæ, z któ-
r¹ chce spêdzaæ jak najwiêcej
czasu.

? Twój syn te¿ gra na gitarze. 
– Jest to absolutnie jego inicja-

tywa. Niczego mu nie nakaza³em.
Myœlê po cichu, ¿e mo¿e chcia³
ojcu zaimponowaæ, i st¹d jego za-
interesowanie gr¹ na gitarze.
Obecnie mój syn gra ze mn¹ w
zespole „Syndykat”. Powoli gra
lepiej ode mnie.

? Jakie miejsce zajmuje gita-
ra w twoim ¿yciu?

– Gitara jest absolutnie na
pierwszym miejscu. Z tym pogo-
dzi³a siê i moja ¿ona i ca³a rodzi-
na. Zawsze mówiê, ¿e martwiê
siê, ¿e po mojej œmierci ¿ona
sprzeda gitary, za cenê jak¹ jej
powiedzia³em (œmiech). A na po-
wa¿nie: wie doskonale o mojej
pasji i nie jest ju¿ zazdrosna.

? Czy marzysz o wielkiej ka-
rierze muzycznej?

– W muzyce rzadko idê na
kompromisy, a zdajê sobie spra-
wê, ¿e na styl Southern Rock nie
ma a¿ takiego zapotrzebowania.
Jest to raczej styl niszowy. Prze-
gl¹da³em nawet og³oszenia
w ró¿nych muzycznych pismach
fachowych, ale nie znalaz³em ze-
spo³u, który by mi odpowiada³
kierunkiem muzycznym. Nie dla-
tego, ¿e czujê siê ma³o pokorny,
ale chcê graæ to, co lubiê.

? Czy ¿a³owa³eœ decyzji
o emigracji?

– To by³a najtrudniejsza decy-
zja w moim ¿yciu. Czasami ¿a³ujê
tej decyzji. Obserwuj¹c rozwój
sceny muzycznej w Polsce wyda-
je mi siê, ¿e móg³bym tam zna-
le¿æ swoje profesjonale miejsce.
Aczkolwiek spe³niam siê tutaj
równie¿, graj¹c z przyjació³mi
z zespo³u „Syndykat”. 

– Dziêkujê za rozmowê.
Leonard Paszek

„Nigdy nie zagra³em przy ognisku“
Rozmowa z Robertem Mnichem, kompozytorem 
i gitarzyst¹ zespo³u rockowego „Syndykat”

zdj. W. Heidner
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Nad Wis³¹ i Odr¹

„Król“ 
– Szczepan Twardoch
12,90 euro

Warszawa. Burzliwe lata trzy-
dzieste XX wieku. Wielokulturo-
wy, podzielony œwiat u progu dru-
giej wojny, targany konfliktami
narodowymi, politycznymi, spo-
³ecznymi, religijnymi. Zwroty ak-
cji, romanse, gwa³ty, æwiartkowa-
nie cia³, szanta¿e, przewroty –
podszyte przemoc¹ codzienne ¿y-
cie stolicy.

Trzymaj¹ca w napiêciu po-
wieœæ, w której autor zderza dwie
perspektywy Polski lat trzydzie-
stych: ¿ydowsk¹ i polsk¹.

Morfina 
– Szczepan Twardoch 
13,90 euro
Szalona, transowa... powieœæ

psychologiczna, historyczna, sen-
sacyjna, skandaliczna.

Pierwsze dni okupacji niemiec-
kiej. Warszawa trwa w niepewno-
œci. W mieœcie ukrywa siê Kon-
stanty Willemann, syn niemiec-
kiego oficera o arystokratycznych
korzeniach i spolszczonej Œl¹-
zaczki, podporucznik, który po
kampanii wrzeœniowej próbuje
uwolniæ siê od obowi¹zków woj-
skowych. Ma trzydzieœci lat, ¿onê
i syna. Matka wychowa³a go na
Polaka: s³u¿y³ w polskim wojsku,
o¿eni³ siê z Polk¹, ale dla Wille-
manna to wci¹¿ zbyt ma³o, by
wiedzieæ kim w³aœciwie jest.

Szczepan Twardoch (ur. 1979)
– jeden z najbardziej cenionych
współczesnych polskich pisarzy.
Jest autorem głośnych, bestselle-
rowych powieści: Morfina (2012),
Drach (2014) i Król (2016). Uho-
norowany wieloma prestiżowymi
nagrodami, między innymi Pasz-
portem „Polityki“, Nagrodą im.
Kościelskich, Brücke Berlin-Preis,
Śląskim Wawrzynem Literackim,
Nagrodą Kulturalną Onetu O!Lśnie-
nie, Nagrodę Czytelników Nike i
rekordową liczbę nominacji (mię-
dzy innymi do nagród Nike, Gdyni
i Angelusa). Prawa do jego powie-
ści zostały sprzedane do kilkuna-
stu krajów. Mieszka w Pilchowi-
cach na Górnym Śląsku. 

www.SKLEP.de

Polecamy

Nie bêdzie podzia³u Mazowsza,
ani wskrzeszenia województwa
czêstochowskiego. Bêdzie za to
upañstwowienie szpitali, ci¹g
dalszy reformowania s¹downic-
twa i ostateczna rozprawa z me-
diami, które zdaniem PiS m¹c¹ w
polskiej rzeczywistoœci. 

Na pierwszy ogieñ, jeszcze
w tym roku pójdzie s³u¿ba zdro-
wia. Jedn¹ z najwiêkszych zmian
ma byæ upañstwowienie szpitali,
czyli odebranie oko³o 250 placó-
wek powiatom i kilkudziesiêciu
marsza³kom – donosi "Dziennik
Gazeta Prawna". Samorz¹dy
obawiaj¹ siê ju¿, ¿e stopniowe za-
bieranie im kolejnych kompeten-

cji mo¿e doprowadziæ do dysku-
sji, czy powiaty s¹ w ogóle po-
trzebne. 

Dalsze zmiany w s¹downictwie
maj¹ na celu g³ównie przyœpie-
szenie postêpowañ. W kwestii
zmian w administracji zapowia-
dana jest ju¿ redukcja kadr
urzêdniczych, ale tak¿e "dalsza
dekomunizacja" dyplomacji. S¹
ju¿ podobne przygotowane nowe
zasady szeroko rozumianej poli-
tyki. "Chodzi o takie przypadki
jak PiS czy Lewica, gdy ró¿ne
ugrupowania startuj¹ z list jed-
nej partii i póŸniej ca³a subwen-
cja trafia do niej. Dziœ to, czy SLD
czy PiS podziel¹ siê subwencj¹ z

koalicjantami, zale¿y od ich do-
brej woli. Po zmianach koalicjan-
ci tak¿e mogliby liczyæ na swoj¹
pulê publicznych pieniêdzy" – wy-
jaœnia dziennik.

Z kolei dziennikarze Gazety
Wyborczej zapowiadaj¹ rych³e
uchwalenie ustawy dekoncentra-
cyjnej w mediach. Mo¿e ona
zmusiæ wiele korporacji medial-
nych do pozbycia siê aktywów.
Chodzi o Polsat Zygmunta Solo-
rza i amerykañsk¹ korporacjê
Discovery, a tak¿e Agorê (wy-
dawcê Gazety Wyborczej), nie-
mieckie firmy Bauer Media
(RMF FM), Ringier Axel Sprin-

ger Polska (Onet, „Newsweek”,
„Fakt”), Polska Press („Polska
The Times” i gazety regionalne).

Przeciwko dekoncentracji me-
diów stale wypowiada siê amery-
kañska ambasador w Warszawie
Georgette Mosbacher: "Plura-
lizm w polskich mediach ju¿ ist-
nieje. Przymusowe rozdrobnie-
nie mediów ograniczy wolnoœæ
s³owa, poniewa¿ przetrwaj¹ tylko
pañstwowe i ma³e media. Polskie
spo³eczeñstwo nie skorzysta³oby
na mniejszej liczbie ró¿norod-
nych g³osów. Zmuszanie firm
medialnych do sprzeda¿y akcji
zmusi inwestorów do szukania
innych rynków. To nie jest dobry
klimat inwestycyjny – to cenzura.
Przyci¹ganie inwestycji zagra-
nicznych i silna gospodarka wy-
maga przewidywalnoœci". TK

Polskich reform ci¹g dalszy

Kolejny wodny projekt rz¹du
w Polsce. S¹ ju¿ plany pog³êbia-
nia Odry. Na jednym z odcinków
projekt mo¿e ruszyæ ju¿ w przy-
sz³ym roku. Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ju¿ w 2019 r. przedstawi³ now¹
koncepcjê w tej sprawie. 

– To jest przedsiêwziêcie, któ-
re musimy podj¹æ, musimy za-
cz¹æ. Budowa czy odbudowa od-
rzañskiej drogi wodnej jest z ca³¹
pewnoœci¹ ogromnie wa¿na –
mówi³ trzy lata temu w Szczeci-
nie Jaros³aw Kaczyñski.

Koncepcja pog³êbienia rzeki
polega na przed³u¿eniu, stosun-
kowo niedu¿ym kosztem, ostrogi
na rzece, aby spiêtrzyæ jej nurt.
Dyrektor RZGW w Szczecinie,
Marek Duklanowski przekony-
wa³, ¿e dziêki temu przechodziæ
bêd¹ mog³y lodo³amacze oraz, ¿e
poœrednio pomo¿e to firmom ¿e-
glugowym w prowadzeniu trans-
portu rzecznego. Polski projekt
mocno krytykuj¹ niemieckie w³a-
dze, m.in. rz¹d landu Branden-
burgii, bo mo¿e to mieæ „niszczy-
cielski wp³yw na stan wód po-

wierzchniowych” oraz negatyw-
nie wp³yn¹æ na zwierzêta gniaz-
duj¹ce w regionie Odry. 

– Polska strona realizuje jed-
nostronnie swoje interesy kosz-
tem tego, co przez ostatnie 30 lat
uda³o nam siê wspólnie wypraco-
waæ – twierdzi Sahra Damus
z partii Zielonych.

Przeciw inwestycji protestuj¹
te¿ mieszkañcy Niemiec, zbiera-
j¹c podpisy pod petycjami prze-
ciwko realizacji projektu. Gazeta
„Märkische Oderzeitung” uwa¿a

jednak, ¿e zablokowanie polskich
planów bêdzie „niezwykle trud-
ne”, g³ównie dlatego, ¿e Polacy
dostali odpowiednie, unijne
zgody. 

Inaczej ni¿ lokalne w³adze pro-
jekt traktuj¹ z kolei w³adze cen-
tralne w Berlinie. Jak do tej pory,
rz¹d Angeli Merkel nie zaprote-
stowa³ przeciw polskim planom.
Projekt ma poparcie ze strony
Izby Przemys³owo-Handlowej
Brandenburgii Wschodniej, któ-
rej zdaniem pog³êbienie Odry da
impuls lokalnej gospodarce. TK

Pog³êbianie Odry – Niemcy za i przeciw

Muzeum Œl¹skie nie chce zorga-
nizowaæ wystawy poœwiêconej
s³ynnemu re¿yserowi Kazimie-
rzowi Kutzowi. Wdowa po nim
Iwona Œwiêtochowska przekaza-
³a placówce m.in. biurko, przy
którym pracowa³ jej m¹¿, oraz je-
go ulubion¹ lampê. 

Przekazanie darów mia³o miej-
sce jeszcze za poprzednich w³adz
Muzeum Œl¹skiego. Te zamierza-
³y uhonorowaæ re¿ysera ekspozy-
cj¹ w remontowanym obecnie
obiekcie. Do tego czasu z³o¿ono je
w magazynie. Nowa dyrekcja t³u-
maczy, ¿e gabinet Kutza mia³ zo-
staæ urz¹dzony w budynku, który
nie doczeka³ siê rewitalizacji.
I nie wiadomo, kiedy to nast¹pi.
Mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e chyba
nigdy, a przynajmniej nie za cza-
sów obecnych w³adz, które otwar-
cie wyra¿aj¹ niechêæ do s³ynnego
re¿ysera. Jak wiadomo Kutz kry-
tykowa³ PiS.

„Gdybym by³ m³odszy, to da³-
bym dyla. Nigdy nie przypuszcza-
³em, ¿e do¿yjê czasów, w których
trudno siê bêdzie Polsk¹ podnie-
caæ. To mój kraj, ale nie ma go
dziœ za co kochaæ. W³adza dosz³a
do wniosku, ¿e lepiej uprawiaæ
pokrzywy ni¿ kartofle, i przymu-
sza do tego wszystkich. Polska

sta³a siê krajem destrukcyjnym i
ten, kto siê na to nie godzi, mo¿e
siê albo przeciwko temu bunto-
waæ, albo spierdalaæ” – powie-
dzia³ w jednym z ostatnich wy-
wiadów dla Newsweeka.

Krytykowa³ te¿ fa³szyw¹ ra-
doœæ komentatorów TVP po od-
padniêciu z MŒ w 2018 r. dru¿yny
niemieckiej: „Radoœæ z odpadniê-

cia Niemców z mistrzostw jest
podszyta polskim nacjonali-
zmem. To myœlenie, ¿e jesteœmy
ósmym cudem œwiata. To zbioro-
wy przejaw g³upoty ludzi, którzy
ciesz¹ siê z pora¿ek innych.
Brzydko jest siê œmiaæ z cudzych
nieszczêœæ. To nie pokaz si³y
z naszej strony, to ogromny kom-
pleks. Parê lat temu mieliœmy

œwietne relacje z Niemcami,
obecne w³adze to wszystko znisz-
czy³y. Z Merkel zrobili, ku...a, za-
bójczyniê Europy. Pad³o to na
stary grunt polskiej mentalnoœci,
by p³awiæ siê w klêsce. A Niem-
cy? Niemcy po pora¿ce siê otrz¹-
sn¹. Zawsze to robili. Dokonaj¹
wymiany generacyjnej, odbuduj¹
reprezentacjê. Pi³ka niemiecka
jest wielkim biznesem, jest nie-
bywale uporz¹dkowana. Maj¹
fantastyczne zaplecze” – drwi³ na
lamach Do Rzeczy.

Kutz jak powszechnie wiado-
mo deklarowa³ siê jako osoba
niewierz¹ca. Tymczasem na
cmentarzu przy ul. Sienkiewicza
w Katowicach, nieznana osoba
dokona³a dewastacji p³yty na-
grobnej Kazimierza Kutza.
Sprawca ostrym narzêdziem wy-
drapa³ na nagrobku wybitnego
re¿ysera krzy¿.

– To jest brak szacunku dla
miejsca spoczynku. Nie po to po-
chowa³am mojego mê¿a w Kato-
wicach, by teraz ktoœ robi³ takie
rzeczy. Wydawa³o mi siê, ¿e daje
go w rêce ludzi, którzy go szanu-
j¹, którzy go ceni¹ i kochaj¹, ¿e
wróci³ na swoj¹ ziemiê. A okazu-
je siê, ¿e wróci³ w miejsce, gdzie
ulega zniszczeniu. Tak nie mo¿e
byæ! – ¿ali³a siê Œwiêtochowska.

Teraz rozwa¿a przeprowadze-
nie ekshumacji i zabranie szcz¹t-
ków re¿ysera z cmentarza przy
ul. Sienkiewicza w inne
miejsce. TK

Muzeum Œl¹skie nie chce Kutza, 
bo broni³ Niemców

Kazimierz Kutz (1929-2018) zdj. KAJ
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Wiadomoœci

W skrócie

W sobotê 26 wrzeœnia okaza³o
siê, ¿e Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy, to zjawisko,
które jest ponad podzia³ami i
ponad tym, co nas od marca te-
go roku ogranicza. W restaura-
cji „Gdañska” w Oberhausen
spotka³o siê ponad 20 wolonta-
riuszy, którzy po raz 19 chc¹
zorganizowaæ tam kolejny Fi-
na³ WOŒP. 

Na pewno trudno bêdzie
osi¹gn¹æ ubieg³oroczny rekord
frekwencyjny i finansowy. Jed-

nak dla organizatorów nie jest
wa¿ne pobijanie kolejnych re-
kordów, lecz fakt, ¿e tyle ludzi
potrafi skupiæ siê wokó³ idei po-
mocy dzieciom w Polsce. 

29 Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy odbêdzie
siê na ca³ym œwiecie w week-
end 9 i 10 stycznia 2021 r. Wszy-
scy maj¹ wielk¹ nadziejê, ¿e
mimo pandemicznej atmosfery
serca ludzi nadal pozostan¹
otwarte. Sie ma! (lp)

zdj. Joanna Duda-Murowski

Oberhausen nie zawiedzie WOŚP

Dziesiêciu tenisistów uczestni-
czy³o w V Mistrzostwach DJK
SC Polonia Hannover o miano
najlepszego. Turniej trwa³ 2
miesi¹ce. Dostarczy³ wiele
emocji. Mecze by³y na dobrym,
a nawet bardzo dobrym pozio-
mie. Niejednokrotnie by³y
wrecz dramatyczne roztrzy-
gniêcia, a fina³owe mecze 23
sierpnia, które decydowa³y o
miejscach na podium, dostar-
czy³y nie lada emocji.

Bardzo zaciêty by³ mecz o 3 i
4 miejsce, w którym Lech Ka-
szynski pokona³ Johanna Woj-
cika w trzech setach 2:1
(6:1,5:7,10:7).

W wielkim finale o tytu³ mi-
strzowski zmierzyli siê. znów
Marek Wiche z Mirkiem Ro-
jem. Tytu³u z 2019 r. broni³ Mi-
rek Roj. Jednak Marek Wiche
pokaza³ wielka klasê, pokonu-
j¹c rywala w bardzo zaciêtym

meczu na bardzo wysokim po-
ziomie, wygrywaj¹c w setach
2:1 (7:5,6:4,4:6).

Wszyscy zawodnicy zostali
nagrodzeni medalami, dyplo-
mami oraz skromnymi upo-
minkami. Mistrz otrzyma³ Pu-
char Przechodni ufundowany
przez Konsulat Generalny w
Hamburgu.

Edward Dewucki 
Prezes DJK SC Polonia Hannover e.V

Wyniki:
1. Marek Wiche
2. Mirek Roj 
3. Lech Kaszynski
4. Johann Wojcik
5. Mariusz Jasion 
6. Ryszard Bernard
7. Stefan Smolik
8. Edward Dewucki
9. Miro Laqua
10. Janusz Switajski 

V Mistrzostwa DJK SC Polonia Hannover 
w tenisie ziemnym 

Kościół katolicki
w Niemczech wypłaci
ofiarom molestowania
seksualnego przez księży
do 50 tys. euro zadość-
uczynienia na osobę. 

Niemieccy biskupi zgodzili siê
na wyp³acenie zadoœæuczycie-
nia ofiarom molestowania sek-
sualnego przez ksiê¿y. Maksy-
malna wysokoœæ œwiadczenia
wyniesie 50 tys. euro na osobê.
W jej ustaleniu kierowano siê
wyrokami s¹dowymi dotycz¹-
cymi odszkodowañ. Jak poin-
formowa³ przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Nie-
miec biskup Georg Bätzing,
wysokoœæ œwiadczenia ustali
indywidualnie dla ka¿dego po-
szkodowanego nowo powo³ane
gremium eksperckie. W sk³ad
gremium wejd¹ lekarze, praw-
nicy, psycholodzy i pedagodzy,
nie bêd¹cy pracownikami in-
stytucji koœcielnych. 

Poszkodowani: to za mało 
Ofiary mog¹ sk³adaæ wnioski

od 1 stycznia 2021 roku, nieza-
le¿nie od tego, czy ju¿ wcze-
œniej otrzyma³y zadoœæuczynie-
nie czy nie. Jak stwierdzi³ bp
Bätzing, bêdzie to wysoka su-
ma i „zdecydowany postêp”. 

Stowarzyszenia ofiar ksiê¿y-
pedofilów s¹ jednak krytyczne.

Rzecznik inicjatywy „Eckiger
Tisch” („Kanciasty stó³”) Mat-
thias Katsch wyrazi³ rozczaro-
wanie, ¿e po dziesiêciu latach
biskupi zdecydowali siê kiero-
waæ s¹dowymi tabelami od-
szkodowañ. Nie prowadzi to do
niczego, bo chodzi o zadoœæ-
uczynienie za aktualne czyny i
ci¹gn¹ce siê przez dziesiêciole-
cia systematyczne tuszowanie
przestêpstw na dzieciach i m³o-
dzie¿y przez Koœcio³ jako insty-
tucjê. 

Inicjatywa domaga siê, aby
podstaw¹ odszkodowañ by³o
ubieg³oroczne zalecenie nieza-
le¿nej komisji, która propono-
wa³a kwoty od 40 do 400 tys. eu-
ro. 

„Proces oczyszczania”
Sumy, które bêd¹ wyp³ycane

od stycznia, nie s¹ w sensie
prawnym odszkodowaniem,
tylko uznaniem. Biskup Bät-
zing t³umaczy³, ¿e w przypadku
odszkodowañ obowi¹zuj¹ stan-
dardy z wysokimi wymagania-
mi m.in. odnoœnie dowodów.
Dlatego niemiecki Koœció³ ka-
tolicki przyj¹³ inny system za-
doœæuczynienia. 

Diecezje bêd¹ same decydo-
wa³y, sk¹d wezm¹ œrodki na ten
cel. Mog¹ one pochodziæ tak¿e
z podatku koœcielnego. Prze-
wodnicz¹cy niemieckiego epi-
skopatu zaproponowa³ te¿, by

przy kolejnych ekspertyzach
dotycz¹cych molestowania
seksualnego ujawniaæ, kto by³
odpowiedzialny za brak rozli-
czenia. – To proces oczyszcze-
nia – powiedzia³ bp Bätzing. 

Kościoł w kryzysie
Pe³nomocnik rz¹du federal-

nego ds. nadu¿yæ seksualnych
nieletnich Johannes-Wilhelm
Rörig z zadowoleniem przyj¹³
deklaracjê episkopatu, podkre-
œlaj¹c, ¿e w koñcu rozliczenie w
diecezjach posuwa siê do przo-
du. Zaapelowa³ do katolickich
biskupów, by w szczególnie
ciê¿kich przypadkach zap³acili
ofiarom wiêcej ni¿ ustalone
maksimum. Wyznaczona kwota
jest bowiem w takich przypad-
kach niesprawiedliwa i nie do
zaakceptowania – mówi³ Rörig
w wywiadzie dla „Passauer
Neue Presse”. 

Na zakoñczenie jesiennego
zgromadzenia biskupów w Ful-
dzie bp Georg Bätzing mówi³ o
wielkim kryzysie Koœcio³a ka-
tolickiego w Niemczech. Do-
prowadzi³ do niego z jednej
strony skandal z molestowa-
niem seksualnym, a z drugiej
fakt, ¿e przez dziesiêciolecia
kontrowersyjne pytania pozo-
sta³y bez odpowiedzi. Dlatego
Koœcio³ katolicki w Niemczech
rozpocz¹³ reformy, zwane „dro-
g¹ synodaln¹“. (kad)

Zadoœæuczynienie dla ofiar
ksiê¿y-pedofilów

„Od dziesi¹tków lat w Europie
trwa debata na temat fundamen-
tów tego, co dzisiaj zwyk³o siê na-
zywaæ wartoœciami europejskimi.
Debata, która czêsto uchyla siê
od jasnego definiowania naszej
kultury jako nastêpstwa korzeni
chrzeœcijañskich, mimo ¿e rze-
czywistoœæ udowadnia, ¿e takie
wartoœci jak demokracja czy pra-
wa cz³owieka najbardziej zrozu-
mia³e s¹ dla chrzeœcijan. To
uchylanie staje siê bardziej zro-
zumia³e, gdy pojawiaj¹ siê sytu-
acje, w których dzia³ania bazuj¹-
ce na solidarnoœci czy sprawie-
dliwoœci spo³ecznej najwiêkszych
przeciwników zyskuj¹ w œrodowi-
skach czy u polityków g³oœno po-
wo³uj¹cych siê na wartoœci
chrzeœcijañskie” – pisze na swo-
im blogu Bernard Gaida, prze-
wodnicz¹cy Zwi¹zku Niemiec-
kich Stowarzyszeñ Spo³eczno-
Kulturalnych w Polsce.

Dzia³acz mniejszoœci niemiec-
kiej wskazuje, ¿e od wielu lat ta-
kim przyk³adem jest problem mi-

gracji do Europy z krajów objê-
tych wojn¹ czy skrajnym ubó-
stwem. 

– To raczej kraje bardziej zla-
icyzowane by³y gotowe do pomo-
cy w wiêkszym zakresie. Pande-
mia w du¿ym stopniu przykry³a
temat migrantów, który pojawi³
siê z now¹ si³¹ po po¿arze obozu
uchodŸców Moria na wyspie Les-
bos. I znowu ujawnia siê fakt, ¿e
rz¹d polski jest niewra¿liwy na
los uchodŸców i odmawia wszel-
kiej solidarnoœci z nimi. I znowu
kraje, które z Polski czêsto oskar-
¿ane s¹ o odrzucanie wartoœci
chrzeœcijañskich, otwieraj¹ siê –
pomimo ju¿ teraz nie³atwych do-
œwiadczeñ z migracj¹ – zaznacza,
przywo³uj¹c ostatni¹ debatê
o praworz¹dnoœci, w której w po-
lemice z Patrykiem Jakim pose³
£ukasz Kohut powiedzia³: „Co-
kolwiek zrobicie, jakkolwiek dale-
ko posuniecie siê w polityce wy-
chodzenia z UE, Œl¹sk zostanie w
Europie – tu jest nasze miejsce!”.
Œl¹sk nigdy mentalnie nie opuœci³

zachodniej cywilizacji, której naj-
wa¿niejsz¹ cech¹ jest oparta na
wspólnych wartoœciach kulturo-
wych ró¿norodnoœæ. A zachodnia
cywilizacja, doœwiadczona skut-
kami nacjonalizmów, sformu³o-
wa³a swoj¹ podstawow¹ zasadê
w s³owach: „Jednoœæ w wieloœci”. 

– T¹ zasad¹ ¿yli przez wieki
Œl¹zacy, którzy bez wzglêdu na
przynale¿noœæ narodow¹ czy jê-
zykow¹ potrafili wspólnie two-
rzyæ swój heimat. Ta jednoœæ zry-
wana by³a tylko wtedy, gdy si³y
zewnêtrzne Œl¹zaków sk³óca³y –
podkreœla dzia³acz Mniejszoœci
Niemieckiej.

– Przysz³y rok poka¿e ponow-
nie, ¿e jedni bêd¹ owo sk³ócenie
sprzed stu lat gloryfikowaæ,
a Œl¹zacy, mam nadziejê, pochyl¹
siê nad tragedi¹ tamtego podzia-
³u. A nauczeni t¹ tragedi¹ – nie
dadz¹ siê ju¿ nigdy wyprowadziæ
z Europy i powinni o tym pamiê-
taæ zawsze, gdy udzielaj¹ popar-
cia jakimœ politykom – podkreœla
Gaida. TK

Œl¹sk zostanie w Europie 
– tu jest nasze miejsce!”.
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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

10/2020

? W jakich przypadkach mowa
jest o wadzie rzeczy, uprawniaj¹-
cej do odst¹pienia od umowy w
razie kupna u¿ywanego auta?

O istotnej fizycznej wadzie rzeczy
(Sachmangel) mowa jest najogólniej
wtedy, gdy kupiona rzecz nie ma
w³aœciwoœci bêd¹cych przedmiotem
umowy (a jeœli w umowie nie uzgod-
niono w³aœciwoœci rzeczy, je¿eli –
stosownie do charakteru umowy-
nie nadaje siê ona do u¿ywania albo
nie ma tych w³aœciwoœci, które siê
zwyczajowo dla rzeczy tego gatunku
oczekuje (§ 434 BGB)). 

Generalnie orzecznictwo i litera-
tura prawnicza g³ównie w nastêpu-
j¹cych przypadkach dotycz¹cych
kupna u¿ywanego auta zak³adaj¹
istnienie istotnych fizycznych wad
rzeczy:

– szkody powypadkowe (z wy³¹-
czeniem tzw. szkód bagatelnych: 
Bagatellschaden) 

– liczba przejechanych kilome-
trów (Gesamtfahrleistung) jest wy¿-
sza ani¿eli wynika to z umowy 

– u¿ywanie auta przez wiele lat ja-
ko taxi 

– dopuszczenie auta do ruchu
(Erstzulassung) nast¹pi³o wczeœniej
ni¿ wynika to z umowy 

– wysokie zu¿ycie oleju

– nieautoryzowana wymiana ory-
ginalnego tachomierza.

? Mieszkam w Niemczech. Do-
sta³em tzw. Strafbefehl (nakaz
karny). Jak mogê siê od niego 
odwo³aæ?

Nakaz karny staje siê prawomoc-
ny i nadaj¹cy siê do egzekucji, jeœli
w przeci¹gu dwóch tygodni od jego
dostarczenia nie wniesie siê pisem-
nie sprzeciwu (Einspruch) we w³a-
œciwym s¹dzie lub do protoko³u kan-
celarii tego s¹du (Geschäftsstelle)
albo za pomoc¹ tzw. dokumentu
elektronicznego. 

W razie komunikowania siê za po-
moc¹ poczty elektronicznej nale¿y
uwzglêdniæ wskazówki tego s¹du
dotycz¹ce elektronicznego dostar-
czania dokumentow. W przypadku
pisemnego (lub elektronicznego)
sk³adania dokumentow termin jest
dotrzymany tylko wtedy, gdy pismo
zawieraj¹ce sprzeciw zosta³o do-
starczone do s¹du przed up³ywem
dwóch tygodni od otrzymania naka-
zu zap³aty. Sprzeciw mo¿na ograni-
czyæ tylko do poszczególnych za-
skar¿onych punktów: na przyk³ad
odebrania prawa jazdy lub wysoko-
œci kary. W takim przypadku nakaz
karny w pozosta³ej czêœci nie bêdzie
podlega³ kontroli s¹du. W piœmie za-

wieraj¹cym sprzeciw mo¿na te¿
wskazaæ dalsze œrodki dowodowe
(œwiadkowie, rzeczoznawcy, doku-
menty). Jeœli sprzeciw wniesiono z
opóŸnieniem lub jeœli jest on z inne-
go powodu niedopuszczalny, to s¹d
go odrzuci bez przeprowadzania
rozprawy. W ka¿dym innym przy-
padku odbêdzie siê rozprawa. 

Na rozprawie tej s¹d rozstrzygnie
po ponownym zbadaniu stanu fak-
tycznego i prawnego. Przy tym s¹d
nie jest zwi¹zany stanowiskiem za-
wartym w nakazie karnym, o ile
sprzeciw jego dotyczy.

O ile w tym nakazie karnym usta-
nowiono karê pieniê¿n¹ oraz sprze-
ciw ogranicza siê tylko do wysokoœci
stawki dziennej, to jest zalecane jed-
noczesne ustosunkowanie siê do te-
go, czy skar¿¹cy (wzglêdnie jego
obroñca) siê na to zgadza, a¿eby s¹d
dokona³ rozstrzygniêcia w drodze
uchwa³y (Beschluss).

W tej uchwale s¹d nie mo¿e wyjœæ
poza ustalenia zawarte w nakazie
karnym z niekorzyœci¹ dla skar¿¹ce-
go. Przeciwko takiej uchwale jest
wiêc mo¿liwa tzw. skarga natych-
miastowa (sofortige Beschwerde).

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Bez pozwolenia i zgłoszenia
budowlanego

? Czy w maj¹cych wejœæ w ¿ycie
we wrzeœniu nowelizacjach pra-
wa budowlanego wprowadzono
jakieœ istotne zmiany? 

Pocz¹wszy od dnia 19 wrzeœnia
2020 r., ulega zmianie treœæ szere-
gu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
póŸn. zm.), w tym art. 29. W ust. 1
wskazanego przepisu opisano, co
nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowê, natomiast wymaga
zg³oszenia, o którym mowa w art.
30 ww. ustawy, zaœ w ust. 2 to, co
nie wymaga ani pozwolenia, ani
zg³oszenia.

Generalnie jednak nie ma prze-
³omu i w du¿ej czêœci zmiany maj¹
charakter redakcyjno-porz¹dkuj¹-
cy, choæ mo¿na wspomnieæ o kilku
wa¿niejszych zmianach, takich jak
brak obowi¹zku uzyskiwania po-
zwolenia na budowê (a jedynie
zg³oszenia) przydomowych tara-
sów naziemnych o powierzchni za-
budowy powy¿ej 35 m2. Z kolei
w ogóle nie wymaga decyzji o po-

zwoleniu na budowê oraz zg³osze-
nia budowa m.in.:

– wiat o powierzchni zabudowy
do 50 m2, sytuowanych na dzia³ce,
na której znajduje siê budynek
mieszkalny, lub przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe, przy
czym ³¹czna liczba tych wiat na
dzia³ce nie mo¿e przekraczaæ
dwóch na ka¿de 1000 m2 po-
wierzchni dzia³ki;

– wolno stoj¹cych altan o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, przy
czym ³¹czna liczba tych obiektów
na dzia³ce nie mo¿e przekraczaæ
dwóch na ka¿de 500 m2 powierzch-
ni dzia³ki;

– zjazdów z dróg powiatowych i
gminnych oraz zatok parkingo-
wych na tych drogach;

– przydomowych basenów
i oczek wodnych o powierzchni
do 50 m2;

– obiektów ma³ej architektury,
z wyj¹tkiem obiektów ma³ej archi-
tektury w miejscach publicznych;

– ogrodzeñ o wysokoœci nieprze-
kraczaj¹cej 2,20 m;

– przydomowych tarasów na-
ziemnych o powierzchni zabudowy
do 35 m2.

Majątek małoletniego

? Moje ma³oletnie dzieci
odziedziczy³y spadek. Czy wcho-
dz¹ce w jego sk³ad przedmioty
(w tym nieruchomoœci) mogê
w ich imieniu sprzedaæ, a uzy-
skane za to pieni¹dze ulokowaæ
im w banku? 

Tak, ale po wczeœniejszym uzy-
skaniu zgody s¹du. Wedle treœci
art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego, „rodzice nie mog¹
bez zezwolenia s¹du opiekuñczego
dokonywaæ czynnoœci przekracza-
j¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
ani wyra¿aæ zgody na dokonywa-
nie takich czynnoœci przez dziec-
ko”. Chc¹c rozporz¹dzaæ odziedzi-
czonymi przez dzieci przedmiota-
mi, a w szczególnoœci nieruchomo-
œciami, trzeba wczeœniej dyspono-
waæ zezwoleniem (postanowie-
niem) s¹du.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 37/2020

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

Jak taniej
dzwoniæ

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

* prefiks z zapowiedzi¹ 
taryfy przed rozmow¹

Stan z 23.09.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf. 

�ród³o: 
www.billiger-telefonieren.de

na numery telefonów

komórkowych
cent/min. prefiks

1,09 01053*
1,22 010023*
1,47 01054*
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

0,90 01054*
0,91 010017*
0,92 01078*
0,99 01040*
1,09 010090*
1,09 01011*
1,24 01069*
1,39 010088*
1,68 01052*
1,75 010058*
1,79 010052*
1,80 010057*
1,80 01097*
1,89 01012*
1,90 01027*

Składka na ubezpieczenie
samochodu spada, jeśli
w czasie kryzysu
przejeżdżasz mniej
kilometrów niż zwykle.
Jak odzyskać swoje
pieniądze?

Wielu pracowników jest nadal
w domu lub ma skrócony czas
pracy, a samochód stoi g³ównie
w gara¿u. Roczny kilometra¿
jest wtedy czêsto znacznie ni¿-
szy i prowadzi do ni¿szych sk³a-
dek na ubezpieczenie samo-
chodu. Jeœli kierowca przeje¿-
d¿a rocznie tylko 14.000 kilome-
trów zamiast 20.000, to za swo-
je ubezpieczenie Vollkasko p³a-
ci œrednio o 12 procent mniej.
Klienci mog¹ odzyskaæ nadp³a-
cone sk³adki.

W jakich polisach
samochodowych przebieg
odgrywa ważną rolę?
W przypadku polis od odpo-

wiedzialnoœci cywilnej (Haftp-
flicht) oraz nieobowi¹zkowych
polis Teilkasko i Vollkasko
sk³adka roczna zale¿y równie¿
od przebiegu kilometrów, który

ubezpieczony okreœla w danym
roku.

Kiedy są dostępne
refundacje?
Wiêkszoœæ ubezpieczycieli

ma ustalone wartoœci progowe,
powy¿ej których sk³adki ulega-
j¹ zmianie. Dla wielu polis jest
to przebieg 9,000, 12,000, 15,000
i 20,000 kilometrów rocznie.
Ka¿dy, kto z powodu kryzysu
jeŸdzi mniej samochodem i
przesuwa siê poni¿ej tych war-
toœci, powinien sprawdziæ w
swoim towarzystwie ubezpie-
czeniowym i odpowiednio do-
stosowaæ roczny przebieg.
Konsumenci maj¹ na to czas
do koñca roku.

W jakich towarzystwach
ubezpieczeniowych
możliwy jest zwrot?
To zazwyczaj dzia³a

u wszystkich ubezpieczycieli.
Niektórzy, jak Allianz, i tak au-
tomatycznie ¿¹daj¹ aktualnego
przebiegu na koniec roku. Ka¿-
dy, kto przejecha³ mniej, otrzy-

muje zwrot pieniêdzy. Ci, któ-
rzy przejechali wiêcej kilome-
trów, bêd¹ musieli zap³aciæ do-
datkowe sk³adki. Z regu³y jed-
nak klienci musz¹ sami zwra-
caæ siê do swoich zak³adów
ubezpieczeñ o zwrot kosztów.

Czy pieniądze są zwracane
natychmiast?
Wiêkszoœæ ubezpieczycieli

zwraca pieni¹dze pod koniec
roku. W przypadku ubezpieczy-
cieli bezpoœrednich (Direktver-
sicherungen), klienci mog¹
czêsto sami dokonywaæ zmian
w rocznym przebiegu za pomo-
c¹ dostêpu online.

Jakiej zniżki mogę się
spodziewać?
Ka¿dy, kto przeje¿d¿a o 6.000

kilometrów mniej – np. oko³o
14.000 zamiast 20.000 kilome-
trów rocznie – oszczêdza œred-
nio dobre 50 euro rocznie na
odpowiedzialnoœci cywilnej
(Haftpflicht) i 184 euro na ubez-
pieczeniu auto-casco (Vollka-
sko), jak wynika z badañ rynku
przez portal Verivox.

Czy mniejsza liczba
wypadków i mniejsze
straty mają również
wpływ na ubezpieczenie?
W czasie kryzysu na drogach

prawie nic siê nie dzia³o, a licz-
ba wypadków by³a mniejsza.
Wed³ug HUK-Coburg, zg³oszo-
no w kwietniu br. o 30 do 40
procent mniej szkód. Ubezpie-
czyciel obieca³ równie¿ swoim
klientom na koniec roku udzia³
w oszczêdnoœciach. To samo
odnosi siê w towarzystwie
DEVK do kierowców bezwy-
padkowych. Jednak wiêkszoœæ
innych firm ubezpieczenio-
wych nie z³o¿y³a do tej pory po-
równywalnych ofert.

Kiedy pary małżeńskie
rozchodzą się, często
pojawiają się spory, a byli
partnerzy zazwyczaj mogą
dojść do porozumienia w
sprawie naczyń, mebli i
rachunków. To bardziej
skomplikowane w
przypadku zwierząt
domowych. 

Kto zatrzymuje zwierzê?
W przypadku separacji mo¿e to
prowadziæ do d³ugich dyskusji.
Niestety, dobrostan zwierz¹t
ma drugorzêdne znaczenie w
s¹dzie: Po pierwsze, art. 1361a
ust. 2 niemieckiego kodeksu
cywilnego (BGB) czyni z psów,
kotów i wszystkich innych
zwierz¹t domowych przedmiot
gospodarstwa domowego. 

Zwierzêta domowe to coœ
wiêcej ni¿ tylko przedmioty go-
spodarstwa domowego 

W³asnoœæ – Prawo rodzinne
zazwyczaj nie jest emocjonal-
ne.  W œwietle prawa zwierzêta
domowe s¹ zatem postrzegane
po prostu jako maj¹tek gospo-
darstwa domowego. Jest on
dzielony wed³ug kapita³u w³a-
snego, tzn. w sposób mo¿liwie
najbardziej sprawiedliwy finan-
sowo. Aby unikn¹æ sporów w
s¹dzie o psa lub kota, nale¿y
wczeœniej rozwa¿yæ, która oso-

ba zatrzymuje co - lub kto do-
staje zwierzêta. S¹dy nie za-
wsze przyznaj¹ zwierzêta oso-
bie, która najlepiej mog³aby za-
j¹æ siê czworono¿nym przyja-
cielem. 

Dowody – To, ¿e jeden z by-
³ych partnerów jest w³aœcicie-
lem samego zwierzêcia, naj³a-
twiej jest udowodniæ, jeœli zwie-
rzê zosta³o wczeœniej wprowa-
dzone do zwi¹zku.  Jeœli pies
lub kot zosta³ kupiony w czasie
trwania zwi¹zku, dowód zaku-
pu od jednego z partnerów po-
maga jako dowód w³asnoœci.
Jeœli pary kupi³y to zwierzê ra-
zem, sprawy siê komplikuj¹. 

Opieka – Tutaj dowód wy-
³¹cznej opieki mo¿e pomóc w
przyznaniu opieki jednemu z
by³ych partnerów.  Dowód za-
kupu i p³atnoœci za karmê, ak-
cesoria, podatek od psów oraz
wyposa¿enie takie jak smycze,
kosze i inne mog¹ byæ równie¿
wykorzystywane jako dowód. 

Opieka nad psem? 

Prawo – Prawnie rzecz bio-
r¹c, nie ma podstaw do wspól-
nej opieki.  Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku rosz-
czeñ alimentacyjnych. By³y
partner, któremu przyznano
psa, kota lub kanarki, nie mo¿e
dochodziæ roszczeñ. Tylko on
musi teraz pokryæ wszystkie

koszty zwi¹zane z hodowl¹
zwierz¹t. 

Zawieranie umów 

Umowa ma³¿eñska – Jedy-
nie umowy notarialne miêdzy
ma³¿onkami, takie jak umowy
przedma³¿eñskie lub porozu-
mienia dotycz¹ce skutków roz-
wodu, mog¹ nadaæ moc praw-
n¹ okresom kontaktowym lub
roszczeniom alimentacyjnym.
S¹ one wtedy równie¿ uznawa-

ne przez s¹dy i mog¹ nawet
skutkowaæ karami umownymi,
jeœli byli partnerzy nie zezwol¹
na kontakt. 

Dobrostan zwierz¹t – Jeœli
partnerzy dziel¹ siê zwierzê-
ciem, nale¿y równie¿ pamiêtaæ
o zdrowiu czworonogów:  Gdy
zwierzêta, jak dzieci, doje¿d¿a-
j¹ na spotkanie, mog¹ byæ
szczególnie przywi¹zane albo
nabrudziæ. Tutaj trzeba myœleæ
o sta³ym centrum ¿ycia - dla
dobra zwierzêcia. 

Co bêdzie z Azorem w razie rozwodu? 

Małe stadko 

Przeprowadzka – Jeœli pa-
ra siê rozstanie i by³a ¿ona wy-
prowadzi siê ze wszystkimi
szeœcioma psami, mê¿czyzna
nie mo¿e kilka miesiêcy póŸ-
niej ¿¹daæ zwrotu dwóch
psów. Wprawdzie ju¿ wcze-
œniej opiekowa³ siê czworo-
no¿nymi przyjació³mi, ale od
zwierz¹t nie mo¿na by³o ocze-
kiwaæ oddzielenia stada i no-
wej zmiany miejsca pobytu.
Zdecydowa³ o tym s¹d OLG
Nürnberg. (sygn. akt 10
UF1429/16). 

Zdrowy pies 

Przyzwyczajenie – W trak-
cie rozwodu ka¿dy z partne-
rów chcia³ zatrzymaæ wszyst-
kie trzy psy. W zwi¹zku z tym

sêdziowie orzekli dla dobra
psów: stary, niedos³ysz¹cy
bokser zostaje ze spanielem
w dawniejszym wspólnym do-
mu. A zdrowy basset wypro-
wadza siê z by³ym mê¿em,
orzek³ OLG Schleswig-Holste-
in (sygn. akt 15 UF143/12) 

Prawo do kontaktu 

Wspó³w³asnoœæ - kobiecie,
która po rozwodzie ¿¹da odda-
nia psa zakupionego przed
œlubem, nie powiod³o siê
przed Wy¿szym S¹dem Rejo-
nowym w Stuttgarcie. Nie by-
³a w stanie udowodniæ wspó³-
w³asnoœci. Wy¿szy S¹d Rejo-
nowy w Stuttgarcie (OLG)
orzek³, ¿e ona równie¿ nie ma
prawa do bycia z psem (sygn.
akt. 185UF 57/19).

Rabat dla kierowców 

zdj. Waldo
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¯ycie z paragrafem

Niektóre ubezpieczalnie
podwyższyły składki na
polisy dziennej opieki
zdrowotnej (Pflegetage-
geldversicherung) nawet
o 110 procent, jak
krytykują centrale ochrony
konsumentów. Co robić?
Kiedy takie polisy są
w ogóle opłacalne?

Dla 70-letniej emerytki by³ to szok:
sk³adka na jej prywatme dodatko-
we ubezpieczenie pielêgnacyjne
wzros³a w ci¹gu roku o 70 procent,
z oko³o 98 do prawie 165 euro mie-
siêcznie. „ Nie mogê sobie na taki
wydatek pozwoliæ i uwa¿am to za
niepowa¿ne, stwierdzi³a seniorka i
zwróci³a siê do centrali ochrony
konsumentów w Nadrenii Pó³noc-
nej-Westfalii. Takie skargi nie s¹ w
tej chwili odosobnionym przypad-
kiem. Oto najwa¿niejsze pytania i
odpowiedzi. 

– Czym jest ubezpieczenie na
dzienn¹ dietê pielêgniarsk¹
(Pflegetagegeldversicherung)?
Obejmuje ryzyko braku mo¿liwo-
œci póŸniejszego pokrycia kosztów
opieki pielêgniarskiej. W zale¿no-
œci od umowy, dzienna dieta jest
nastêpnie wyp³acana w ramach
opieki ambulatoryjnej i/lub stacjo-
narnej. Przyk³ad: W przypadku
wykupienia polisy (taryfa PGA +
PGS) w Hanse Merkur w wieku 56
lat, otrzymamy póŸniej 1500 euro
miesiêcznie w domu opieki (Pfle-
gegrad 5), p³ac¹c miesiêczn¹
sk³adkê w wysokoœci oko³o 70 euro. 

– Na które ubezpieczalnie jest
teraz wiele skarg? Klienci Union
Krankenversicherung (UKV),
Versicherungskammer Bayern,
Central Krankenversicherung i
DKV skar¿yli siê do centrum do-

radztwa konsumenckiego na pod-
wy¿ki do 110 procent.

– Jakie podwy¿ki sk³adek s¹
uzasadnione? Ubezpieczyciel
mo¿e podwy¿szyæ sk³adki tylko
wtedy, gdy œwiadczenia ubezpie-
czeniowe lub wskaŸnik œmiertel-
noœci ulegn¹ zmianie o pewien
procent. Ubezpieczyciele uzasad-
nili teraz podwy¿ki dodatkowymi
kosztami, poniewa¿ klienci otrzy-
muj¹ œwiadczenia wczeœniej i d³u-
¿ej ze wzglêdu na zmianê zaszere-
gowania na zapotrzebowanie na
opiekê - z system Pflegestufen (3
poziomy) na Pflegegrade (5 stop-
ni). Podwy¿ki sk³adek o 50 do 110
procent nadal nie s¹ tym uzasad-
nione. 

– Jak mogê siê broniæ? Centra
poradnictwa konsumenckiego
(Verbraucherzentrale) mog¹
przed podpisaniem umowy
sprawdziæ podwy¿ki w katego-
riach prawnych oraz wyliczyæ,
uwzglêdniaj¹c nasz¹ póŸniejsz¹
emeryturê i œwiadczenia z fundu-
szu kas pielêgnacyjnych (Pflege-
kasse), wyliczyæ, czy w ogóle ist-
nieje deficyt w finansowaniu opie-
ki pielêgniarskiej. Coraz czêœciej
bowiem takie polisy s¹ sprzeda-
wane w obawie przed obci¹¿e-
niem w³asnych dzieci w starszym
wieku. 

– Jakie s¹ alternatywy? Klien-
ci powinni zapytaæ swoj¹ firmê
ubezpieczeniow¹, czy mog¹
przejœæ na taryfê z ni¿szymi sk³ad-
kami, czy te¿ mog¹ zmniejszyæ
dzienn¹ dietê pielêgnacyjn¹ (wy-
sokoœæ póŸniejszego œwiadczenia)
w bie¿¹cej taryfie. Czêsto mo¿liwe
jest równie¿ zrezygnowanie z dy-
namiki dziennej diety, co oznacza,
¿e sk³adki wzrastaj¹ w mniejszym
stopniu. Alternatyw¹ jest te¿ roz-
wi¹zanie umowy. W tym przypad-

ku jednak tracimy wszystkie op³a-
cone sk³adki. 

– Czy w ogóle potrzebujê ta-
kiej polisy? Niekoniecznie. Mo¿-
na te¿ zaoszczêdziæ pieni¹dze na
staroœæ. W ka¿dym razie przed za-
warciem polisy nale¿y dok³adnie
sprawdziæ, czy w ogóle istnieje de-
ficyt finansowania opieki pielê-
gniarskiej na podstawie póŸniej-
szej emerytury i œwiadczeñ z fun-
duszu ubezpieczeñ pielêgnacyj-
nych. Coraz czêœciej takie polisy
s¹ sprzedawane specjalnie w oba-
wie przed obci¹¿eniem w³asnych
dzieci na staroœæ.

– Czy dzieci musz¹ p³aciæ? Od
2020 roku dzieci mog¹ byæ wzywa-
ne do p³acenia za opiekê nad ro-
dzicami tylko wtedy, gdy maj¹
roczny dochód brutto powy¿ej
100.000 euro. 

– Ile kosztuje opieka? Miejsce
w domu opieki przy 5 stopniu za-
potrzebowania (Pflegegrad 5)
kosztuje œrednio 4020 euro mie-
siêcznie w skali Niemiec, z czego
ustawowa kasa chorych na opiekê
pielêgniarsk¹ p³aci 2005 euro,
zgodnie z danymi Stowarzyszenia
Zastêpczych Kas Chorych (vdek).
Udzia³ w³asny w domu opieki
(Pflegeheim) wynosi œrednio 2015
euro przy Pflegegrad 2 do 5. Na
wschodzie Niemiec jest on mniej-
szy: udzia³ w³asny wynosi tam
œrednio 1436 euro w Saksonii-An-
halt, 1697 euro w Brandenburgii i
1990 euro w Berlinie. 

– Na co zwracaæ uwagê przed
wykupieniem polisy? Do 50. roku
¿ycia umowy z regu³y nie s¹ zale-
cane. PóŸniej maj¹ sens tylko te
taryfy, które p³ac¹ tak¿e za opiekê
ambulatoryjn¹. Zdecydowana
wiêkszoœæ seniorów jest pod opie-
k¹ we w³asnym domu. Ponadto
powinna wystarczaæ ocena zapo-
trzebowania na opiekê (Pflege-
grad) przez ustawowy funduszu
ubezpieczeñ pielêgnacyjnych
(Pflegekasse). 

Dobrze w testach magazynu
„Finanztest“ wypad³y taryfy
z Hanse Merkur lub HUK Coburg. 

Kryzys koronawirusa
zmusza wielu do
ograniczania wydatków:
Polisy na życie (Lebens-
versicherung) są często
uznawane za zbędne.
Ale rozwiązanie umowy
rzadko jest najbardziej
opłacalną opcją.

Ci, którzy w ostatnich miesi¹cach
mieli ni¿sze dochody z powodu
kryzysu koronawirusa, w wielu
przypadkach ograniczyli wydatki
na prywatne polisy rentowe. We-
d³ug wyników ankiety przeprowa-
dzonej na zlecenie Niemieckiego
Instytutu Œwiadczeñ Emerytal-
nych (Deutsches Institut für Al-
tersvorsorge), prawie co pi¹ty
klient obni¿y³ stopê oszczêdnoœci
na swoje ubezpieczenie na ¿ycie, a
nawet ca³kowicie je zlikwidowa³. 

Nawet teraz wiele osób wci¹¿
nie poradzi³o sobie z finansowymi
trudnoœciami lub z niepokojem
czeka na dalszy rozwój pandemii.
Ale aby rozwi¹zaæ problemy fi-
nansowe, nie nale¿y po prostu œle-
po rezygnowaæ z ubezpieczenia
na ¿ycie. Byæ mo¿e jest to naj-
prostszy sposób, ale nie zawsze
najlepszy. Nale¿y wczeœniej
sprawdziæ wszystkie opcje. 

Wypowiedzenie
W tym przypadku ubezpiecze-

nie wyp³aca wartoœæ wykupu
(Rückkaufswert). Zaleta: Pieni¹-
dze s¹ zwracane i mo¿na je wyko-
rzystaæ na inne cele. Jednak¿e
wartoœæ wykupu czêsto nie odpo-
wiada wartoœci pieniê¿nej, któr¹
zap³aci³eœ. 

Zw³aszcza w pierwszych latach,
du¿a czêœæ sk³adek wp³ywa na
koszty akwizycji i administracji.
Tak zwana nadwy¿ka koñcowa by-
wa naliczana dopiero na koniec
okresu umowy. Jest to jeden z po-
wodów, dla których odwo³anie mo-
¿e byæ gorzk¹ przegran¹ nawet na
kilka lat przed zakoñczeniem
umowy.

Wypowiedzenie powinno byæ
równie¿ dok³adnie rozwa¿one, je-
œli umowa zawiera ubezpieczenie
od niezdolnoœci do pracy (Beru-
fsunfähigkeitsversicherung).
Dzieje siê tak dlatego, ¿e z bie-
giem lat wzrasta prawdopodo-
bieñstwo, ¿e bêdzie on potrzebny.

Zwolnienie ze składek
Tê opcjê (Freistellen) rozwa¿a

siê, jeœli nie potrzebujemy natych-
miast pieniêdzy z ubezpieczenia
na ¿ycie, ale chcielibyœmy zaosz-
czêdziæ na sk³adkach: Umowa
nadal obowi¹zuje, ale jest wolna
od sk³adek. 

Dotychczasowa suma ubezpie-
czenia jest wyp³acana dopiero po
zakoñczeniu uzgodnionego okre-
su ubezpieczenia. Mo¿e to jednak
byæ bardziej op³acalne ni¿ ciêcia.

Anulowanie umowy
Je¿eli polisa zosta³a wykupio-

na w okresie od po³owy 1994 r.
do koñca 2007 r., odwo³anie mo-
¿e byæ nadal mo¿liwe. Wynika to
z faktu, ¿e wiele umów w tym
czasie zawiera³o nieprawid³owe
pouczenia dotycz¹ce wycofania
siê z nich (Widerspruchsbeleh-
rung). Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci orzek³, ¿e
w tych sprawach mo¿liwy jest
nieograniczony sprzeciw. 

W przypadku pomyœlnego od-
st¹pienia od umowy, w przeci-
wieñstwie do rozwi¹zania umo-
wy, wszystkie zap³acone sk³adki,
w tym odsetki, koszty nabycia i
koszty administracyjne, zostan¹
zwrócone. Ubezpieczyciel mo¿e
zatrzymaæ jedynie koszty wyko-
rzystanej ochrony ubezpiecze-
niowej, takiej jak ochrona przed
ryzykiem w przypadku œmierci. 

Wytrwa³oœæ mo¿e siê tutaj
op³aciæ, poniewa¿ ubezpieczy-
ciele zazwyczaj niechêtnie siê
do tego na pocz¹tku sk³aniaj¹.
Wycowanie siê (Widerspruch)
z takiej polisy jest nawet mo¿li-
we, jeœli wczeœniej j¹ wypowie-
dzieliœmy 

Sprzedaż
Je¿eli wycofanie siê nie wcho-

dzi w rachubê, alternatyw¹ mo-
¿e byæ sprzeda¿ na rynku wtór-
nym: wyspecjalizowani nabywcy
polis przejmuj¹ umowê z wszel-
kimi prawami do p³atnoœci po
zakoñczeniu umowy. W zamian
za to ubezpieczony otrzymuje
oko³o trzech do piêciu punktów
procentowych wiêcej ni¿ war-
toœæ wykupu (Rückkaufswert)
w momencie rozwi¹zania umo-
wy. Co do zasady, ochrona osób
pozostaj¹cych na utrzymaniu
zmar³ego jest zachowana, ale
czêœæ kupuj¹cego jest odliczana
od œwiadczenia z tytu³u œmierci. 

Jednak poprzeczka na sprze-
da¿ jest doœæ wysoka. Wartoœæ
wykupu musi zazwyczaj wyno-
siæ pewn¹ kwotê, czêsto 10.000
euro, umowa musi obowi¹zywaæ
przez kilka kolejnych lat i nie
mo¿e byæ ubezpieczeniem po-
wi¹zanym z funduszami jed-
nostkowymi ani dotowanym. 

Jeœli te kryteria s¹ spe³nione,
nale¿y upewniæ siê, ¿e kupuj¹cy
jest cz³onkiem Bundesverband
Zweitmärkte Lebensversiche-
rung (BVZL). Pieni¹dze za tê
polisê nie powinny byæ wyp³aca-
ne w ratach. 

Ka¿da polisa jest inna i dlate-
go powinna byæ dok³adnie zba-
dana. Centrum poradnictwa
konsumenckiego (Verbrauche-
rzentrale) przeprowadzi kontro-
lê za 85 euro. Wiêcej informacji:
vzhh.de/check-life insurance

Gdy nie masz na
Lebensversicherung

Nag³y wzrost sk³adek 
na Pflegetagegeld

W przypadku skomplikowa-
nych technologii wzrasta
prawdopodobieństwo, że
w nowym samochodzie też nie
wszystko będzie działać.
Dobrze, jeśli nabywcy samo-
chodów znają swoje prawa. 

BMW w³aœnie siê dosta³o. Na ca-
³ym œwiecie firma musi wycofaæ
oko³o 4500 modeli z napêdem hy-
brydowym typu "plug-in", ponie-
wa¿ wadliwie wykonany spaw
mo¿e spowodowaæ zwarcie pod-
czas ³adowania. 

Ma³a przyczyna, du¿y skutek.
I oczywiœcie nie jest to odosob-
niony incydent. Wed³ug statystyk
niemieckiego Federalnego Urzê-
du Transportu Samochodowego
(Kraftfahrtbundesamt) od 2012
roku liczba wycofañ z rynku stale
roœnie. Nawet w USA w 2019 roku

pad³ negatywny rekord wszech-
czasów. 

Podejrzewa siê, ¿e przyczyn¹
tego zjawiska jest rosn¹ca presja
kosztów i zwiêkszaj¹ca siê z³o¿o-
noœæ pojazdów. Pó³-autonomicz-
ne funkcje prowadzenia pojazdu,
asystenci hamowania awaryjne-
go lub coraz bardziej wyrafino-
wane oczyszczanie spalin s¹ Ÿró-
d³em usterek, które jeszcze kilka
lat temu nie wystêpowa³y w tym
zakresie.

Ale co zrobiæ, jeœli nowy samo-
chód tylko wkurza? Nabywca sa-
mochodu powinien jak najszyb-
ciej dochodziæ roszczeñ z tytu³u
odpowiedzialnoœci za wady rze-
czowe (rêkojmia - Gewährleist-
ung) u sprzedawcy. Jeœli proble-
mu nie da siê rozwi¹zaæ, mo¿liwe
jest obni¿enie ceny lub nawet od-
st¹pienie od umowy kupna.

Ale wtedy wada musi byæ ju¿
znaczna. S¹dy uznaj¹ je za
"znaczne", jeœli koszty naprawy
wynosz¹ co najmniej 5 procent
ceny zakupu. Jednak wiele
mniejszych wad mo¿e byæ rów-
nie¿ znacz¹cych, gdy rozpatruje
siê je razem. 

W przeciwieñstwie do dwulet-
niej ustawowej odpowiedzialno-
œci za wady materia³owe, produ-
cent mo¿e do dobrowolnych
us³ug gwarancyjnych dodaæ wa-
runki. Na przyk³ad, czy pojazd
by³ w³aœciwie konserwowany. In-
spekcja nie musi byæ jednak
przeprowadzana w autoryzowa-
nym warsztacie. W przypadku
koniecznoœci wezwania bieg³ego,
sprzedaj¹cy mo¿e byæ zobowi¹-
zany do pokrycia kosztów.

Samochód nowy, ale wadliwy 
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Czy węgiel jest rzeczywiście śląskim czarnym złotem? A może jest jednak śląskim przekleństwem?

Gorąca jesień na Śląsku
Na Górnym Śląsku zaczy-

na się bardzo gorący okres. 
Jak zawsze, gdy rząd planu-
je likwidację kopalń. Każ-
da taka decyzja wywoływała 
strajki – chociaż czasem gór-
nicy godzili się na zamykanie 
najbardziej niedochodowych. 
Jednak tym razem sytuacja 
jest inna, przynajmniej z kil-
ku powodów. Przede wszyst-
kim wciąż nie ma oficjalnych 
komunikatów, które kopal-
nie rząd chce zamykać, a któ-
rych nie. Cała ta wiedza, że 
te w Rudzie Śląskiej, że „Wu-
jek” w  Katowicach, a  ostat-
nio także że „Piast-Ziemowit” 
w Bieruniu-Lędzinach i – być 
może –  „Bolesław Śmiały” 
w Łaziskach Górnych, wyni-
ka raczej z przecieków i spe-
kulacji medialnych.

Jednak zmiana retoryki 
PiS-u jest gruntowna. Jeszcze 
kilkanaście miesięcy temu słu-
chaliśmy, że węgla jest w Polsce 
na 200 lat, że żadne kopalnie nie 
będą zamykane, że polska ener-
getyka jest i jeszcze długo bę-
dzie oparta na węglu – a tu na-
gle wiosną 2020 roku zaczęło się 
przebąkiwanie, że niektóre ko-
palnie trzeba będzie zamknąć, 
zaś w ostatnich dniach politycy 
partii rządzącej, przede wszyst-
kim minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin, wprost mó-
wią, że górnictwo jest nieopła-
calne, a od energetyki opartej 
na węglu trzeba będzie gwał-
townie odchodzić. Nagle PiS 
zaczął wręcz mówić, że powin-
no to nastąpić do 2030 roku, czy-
li nawet wcześniej, niż zakładali 
politycy opozycji od lat mówiący 
o konieczności przekształcenia 
polskiej energetyki.

A jeszcze w zimie wydawało 
się górnikom, że PiS dotrzymu-
je im słowa. Wszyscy poza nimi 
łapali się za głowy, że nikomu 
niepotrzebne miliony ton węgla 
lądują na zwałach, że kopalnie 
z trudem zbierają pieniądze na 
wypłaty, a oni – wbrew wszel-
kiej logice – dostają nie tylko 
swoje trzynastki i  czternast-
ki, ale także 6-procentową pod-
wyżkę płac. Zapowiadali zresz-
tą, że zaraz będą walczyli o ko-
lejną.

Górnicza pazerność
Niektórzy za problemy gór-

nictwa obwiniają COVID-19. 
A także ciepłą zimę, bo obie te 
przyczyny zmniejszyły zapo-
trzebowanie na węgiel i energię 
elektryczną. To chyba jednak 
fałszywa diagnoza, bo i gospo-
darstwa domowe, i energetyka 

coraz chętniej sięgały po wę-
giel importowany. Tańszy i lep-
szy. Państwowe koncerny ener-
getyczne wprost mówiły, że je-
śli będą zmuszane kupować 
polski węgiel, to muszą pod-
nieść cenę energii elektrycznej. 
I  tak już należącą do  najwyż-
szych w Europie. Zarazem po-
woli nikt nie krył, że górnictwo 
– a przynajmniej Polska Grupa 
Górnicza, największa firma wy-
dobywcza w Europie – nie jest 
jeszcze bankrutem tylko dlate-
go, że właśnie te, również pań-
stwowe, koncerny energetycz-
ne wciąż wpompowują w  nią 
pieniądze.

Mimo to górnictwo wciąż 
prężyło muskuły. Gdy z powo-
du pandemii trzeba było cza-
sowo zamykać kopalnie, górni-
cy, jako chyba jedyna grupa za-
wodowa w Polsce, dostawali aż 
80 proc. swoich wypłat. Gdy in-
ni usłyszeli, jakie warunki pro-
ponuje rząd górnikom ze zwal-
nianych kopalń oraz ich odpo-
wiedzi, że się nie zgadzają, po 
prostu oniemieli. Na górników 
zaczęła spływać fala społeczne-
go gniewu i oburzenia ich pa-
zernością.

Jeszcze kilka tygodni wcześ-
niej, gdy rząd informował o ma-
sowych zakażeniach koronawi-
rusem w  kopalniach, a  nawet 
padły słowa o otoczeniu Śląska 
kordonem sanitarnym – niemal 
wszyscy w regionie solidaryzo-
wali się z górnikami. To był kon-
flikt „Śląsk – reszta Polski”. Te-
raz oburzenie na tę górniczą 
pazerność rozlało się nawet po 
Górnym Śląsku. Nie pomogło 
też „górniczej braci” uniżone 
przyjmowanie pod bramą ko-
palni bułek od ubiegającego się 

o drugą prezydencką kadencję 
Andrzeja Dudy. „Sprzedali się 
za żymła” (bułka po śląsku) 
– padały komentarze przeciw-
ników Dudy, w tym regionie jed-
nak nieco liczniejszych niż zwo-
lennicy. Fakt, że górnośląska 
– więc głównie górnicza – „So-
lidarność” tuż przed wybora-
mi udzieliła mu jednoznaczne-
go poparcia, też wielu rozsier-
dził. Tym bardziej że na tydzień 
przed wyborami dla każde-
go myślącego było już oczy-
wiste, że PiS przymierza się 
do zamykania kopalń. Obiecy-
wał przecież górniczym związ-
kom przedstawienie do końca 
czerwca planu restrukturyza-
cji branży. Gdy przesunięto ten 
termin na drugą połowę lipca, 
stało się oczywiste, że PiS pla-
nów wobec górnictwa nie chce 
przedstawić przed 12 lipca, czy-
li dniem wyborów prezydenc-
kich. A to mogło znaczyć tylko 
jedno –  że te plany się górni-
kom nie spodobają. Że mogło-
by się okazać, iż nie zagłosują 
na Andrzeja Dudę, zmieniając 
tym wynik całych wyborów, bo 
oni wraz z rodzinami i  ludźmi 
z branż okołogórniczych to po-
nad pół miliona ludzi.

Zwierzęta futerkowe 
ważniejsze od górników

Ostatecznie wicepremier Ja-
cek Sasin pokazał swój „plan” 
28  lipca, najpierw zaprzyjaź-
nionym dziennikarzom i polity-
kom PiS-u z regionu. Ci drudzy 
nie kryli oburzenia, wiedząc, że 
jeśli on zostanie wprowadzony, 
to obecna kadencja parlamen-
tarna jest ich ostatnią, bo prze-
cież od lat robili karierę, strojąc 
się w piórka obrońców górnic-

twa. A zaprzyjaźnieni dzienni-
karze pobiegli z planem do rów-
nie zaprzyjaźnionych związkow-
ców, więc kiedy ci przyszli dzień 
później na spotkanie z Sasinem, 
doskonale już wiedzieli, czego 
się spodziewać. I nawet nie do-
puścili do przedstawienia im te-
go planu. Sasin zaś wyparł się 
go, twierdząc, że to dziennikar-
skie fanaberie –  i  zapowiada-
jąc wspólne ze związkowcami 
prace nad planem, które ma-
ją zostać ukończone do  koń-
ca sierpnia. Gdy sierpień się 
kończył, przesunięto termin na 
koniec września, ale i  ten ter-
min jest zupełnie nierealny, bo 
jak mówią związkowcy, rząd 
nie chce się cofnąć, wciąż for-
sując rozwiązania, których oni 
nie są w stanie zaakceptować. 
20 września było już wyraźnie 
widać, że postanowili przenieść 
negocjacje z warszawskich sal 
konferencyjnych na śląskie uli-
ce i swoje zakłady pracy. Zażą-
dali też, by w negocjacjach tych 
brał udział premier Ma teusz 
Morawiecki (w  końcu poseł 
z Katowic!), wskazali nawet na 
termin spotkania – 21 wrześ nia 
– ale Kancelaria Premiera na-
wet nie raczyła odpowiedzieć. 
Górnicy poczuli się przez PiS 
zdradzeni.

Zdradzeni podwójnie. Jak 
grzmieli niektórzy górniczy li-
derzy, norki i inne zwierzęta fu-
terkowe okazały się ważniejsze 
od kilkuset tysięcy górniczych 
rodzin, których los ma się wła-
śnie zdecydować. Tymczasem 
cała aktywność rządzącej Pol-
ską partii w ich odczuciu kon-
centruje się na dobrostanie 
tych zwierząt, a nie górniczych 
rodzin.

Mylą się jednak, bo PiS, który 
jedną dziedzinę życia publiczne-
go – a mianowicie propagandę 
(nazywaną dla niepoznaki public 
relations) – opanował do perfek-
cji, cały sierpień i pierwszą po-
łowę września prowadził kam-
panię medialną, wskazując, że 
węgiel jest schyłkowy, że pol-
skie górnictwo jest skrajnie 
nieopłacalne, że opłaty za emi-
sję CO2 zniszczą polską energe-
tykę, więc trzeba ją błyskawicz-
nie przestawiać na inne źródła 
energii, a kopalnie likwidować. 
Sygnały takie wysyłał już znacz-
nie wcześniej, bo przecież trud-
no inaczej zinterpretować fakt, 
że nagle, kilka miesięcy wcześ-
niej, nie tylko wstrzymano bu-
dowę potężnej elektrowni wę-
glowej „Ostrołęka”, ale  nawet 
zaczęto jej kotły węglowe – któ-
rych postawienie kosztowało 
setki milionów złotych – rozbie-
rać. Górnicy nie chcieli jednak 
tych sygnałów widzieć.

Niech fedrują,  
ale nie pod moim domem

Tylko trochę usprawiedliwia 
ich fakt, że jednocześnie wysy-
łano też inne sygnały, wprost 
przeciwnie. Oto największa 
z kopalń, „Piast-Ziemowit”, od 
ponad dwóch lat już toczy ba-
talię o  zgodę na fedrowanie 
pod miasteczkiem Imielin. Te-
go lata zgłosiła też zamiar wy-
dobywania węgla spod sąsied-
niego miasta – Lędzin. A  ko-
palnia „Bolesław Śmiały” tak 
samo zaczęła pożądliwie spo-
glądać na złoża leżące pod gmi-
ną Wyry. Wszystkie trzy są gmi-
nami typowo górniczymi. Tutaj 
każdy wie, jak wyglądają szko-
dy górnicze. Jak zapadają się 

Pikieta mieszkańców Imielina przeciw budowie kopalni. W ich stronę od górniczej „pokojowej kontrmanifestacji” poleciały petardy i kamienie. Fot. autor
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ulice, jak ściany domów pęka
ją niczym cieniutkie szkło. Kto 
zjawi się tu po raz pierwszy, ze 
zdumieniem patrzy na domy 
poskręcane potężnymi śruba
mi, by się zwyczajnie nie rozpa
dły. Ale mieszkańcy doskonale 
wiedzą, czym są szkody górni
cze i choć niby górnictwo za nie 
płaci, wiedzą także, jak trudno 
pieniądze te wyegzekwować.

Opanował więc ich strach 
o  swoje domy. Tym bardziej 
że gdy je budowano, dwadzie
ścia, dziesięć lat temu, górnic
two zapewniało, że na terenach 
tych nigdy wydobycia nie będzie 
– więc nie wykonywano specjal
nych wzmocnień, wymaganych 
prawem na terenach wydobyw
czych. Było wiadomo, że te do
my ruchów górotworu, zapa
dania się gruntu, mogą nie wy
trzymać. Poza Śląskiem trudno 
to komuś zrozumieć, ale tu
taj powódź za każdym razem 
jest gdzie indziej, bo wieś, któ
ra jeszcze pięć lat temu była kil
ka metrów powyżej lustra pobli
skiej rzeki, teraz nagle może być 
poniżej. Bo cały teren zapadł się 
o pięć lub więcej metrów.

Tak więc chociaż w  każdej 
z tych – i sąsiednich – miejsco
wości sporą część mieszkańców 
stanowią górnicy, to wszyscy 
stają murem przeciw budowie 
kopalni. Gdy „Ziemowit” zgła
szał chęć fedrowania pod Imie
linem, a  Imielin protestował, 
liczni mieszkańcy sąsiednich 
Lędzin pomstowali, że „imielo
ki” narażają na bezrobocie set
ki górniczych rodzin. Gdy nagle 
ten sam „Ziemowit” zgłosił za
miar fedrowania pod Lędzina
mi, ci sami pomstujący zamilkli. 
Bo teraz nagle zagrożone stały 
się ich domy. Mamy więc obraz: 
tak, chcemy górnictwa, to nasze 
czarne złoto! Tak, niech fedruje 
na całego! Ale – na Boga – z da
la od mojego domu!!!

Coraz więcej jednak miesz
kańców tych gmin górniczych, 
którzy jeszcze niedawno solida
ryzowali się z górnictwem, za
częło sobie zadawać pytanie: 
czy węgiel jest rzeczywiście ślą
skim czarnym złotem? A może 
jest jednak śląskim przekleń
stwem? Może korzyści, które 
przynosi, niewarte są zniszczeń, 
które jego wydobycie też niesie?

Ciężkie armaty  
przeciw kopalniom

Nakładały się na to też wzglę
dy ekologiczne. Przede wszyst
kim smog, bo powietrze na Gór
nym Śląsku należy do  najgor
szych w  Europie. Nie wynika 
to zresztą z  samego fedrowa
nia węgla – bo kopalnie nie za
nieczyszczają jakoś szczegól
nie powietrza. Ten smog wy
nika raczej z  faktu, że mamy 
w tym regionie największe za
gęszczenie mieszkańców w Pol
sce, a więc najwięcej samocho

dów i autobusów, najwięcej fa
bryk (w tym elektrowni, jednak 
dymiących, nawet jeśli są nowo
czesne), ale też najwięcej przy
domowych węglowych kotłowni 
i wciąż jeszcze węglowych pie
ców w starych miejskich kamie
nicach. A wszystko to dymi... Zi
mą naprawdę czasem ciężko 
oddychać.

Tak więc na samym Śląsku 
ciężkie armaty przeciw gór
nictwu wytoczyli wszyscy zwo
lennicy czystego środowiska. 
A  przypadek wspomnianego 
już Imielina dolewał stale oli
wy do ognia. Bo to miejscowość 
pod wieloma względami szcze
gólna. Trudno znaleźć w Polsce 
inną, w której znajduje się aż ty
le małych rodzinnych firm. Tu
taj stosunkowo niewielu ludzi 
żyje z  węgla, w  bogatym mia
steczku (którego burmistrzem 
zresztą od momentu jego po
wstania w 1993 roku jest inży
nier górnik, wcześniej fedru
jący węgiel) bardziej wskazuje 
się na wiele innych zagrożeń niż 
tylko dróg i budynków. Choćby 
to, że przechodzi tędy dość wie
kowy, a potężny gazociąg, któ
ry ruch zapadającego się góro
tworu może złamać jak zapał
kę. Albo to, że na terenie gminy 
znajduje się jeden z dwóch naj
ważniejszych zbiorników wody 
pitnej (Zalew Dziećkowicki) dla 
aglomeracji katowickiej oraz 
drugie –  jeszcze potężniejsze 
– podziemne jezioro. W ocenie 
wielu ekspertów jeśli zacznie 
się tu kopanie węgla, oba jezio
ra mogą zniknąć. A, co też pod
noszą eksperci, obecnie w Pol
sce mającej bardzo małe zasoby 
słodkiej wody, w Polsce stepo
wiejącej, woda ta jest znacznie 
ważniejszym surowcem niż wę

giel. Mieszkańcy Imielina, sta
le nagłaśniając problem, także 
uwrażliwiają wszystkich na Ślą
sku na tę tematykę.

Wszystkich, poza górnikami. 
Gdy w  zeszłym roku w  Imie
linie zorganizowano pikietę 
mieszkańców przeciw wydoby
waniu węgla pod miastem, na 
miejscu pojawiła się górnicza 
kontrmanifestacja. Poza hasła
mi „Wyp... dalać! Wyp...dalać!” 
w stronę rodzin z dziećmi po
leciały też kamienie i  petar
dy. Górnicy zapowiadali, że ich 
kontrmanifestacja będzie poko
jowa. Jeśli tak wygląda pokojo
wa, to strach pomyśleć, jak wy
gląda w  ich przekonaniu bar
dziej agresywna.

Efekt? Jeszcze kilka miesię
cy wcześniej na profilu spo
łecznościowym sąsiednich Lę
dzin, gdyby ktoś krytykował 
górnictwo, zostałby przez resz
tę zmieszany z błotem, hejt by 
go zmiażdżył. Po tej „pokojowej 
kontrmanifestacji” głosy prze
ciwników wydobywania węgla 
za wszelką cenę zaczęły być tu 
wyraźnie zauważalne. Teraz, 
w tej najbardziej górniczej gmi
nie wschodniej części Górnego 
Śląska, głosy przeciw górnic
twu są równie częste jak za nim.

Sytuacja zresztą wygląda na 
absurdalną! W tym samym cza
sie, gdy państwowe kopalnie 
starają się o uruchamianie no
wych złóż, ministerstwo zapo
wiada likwidację tych kopalń! 
Ostatnia kopalnia węgla ener
getycznego ma zostać zamknię
ta do 2036 roku, a będący wła
śnie taką „Ziemowit” twierdzi, 
że bez uruchomienia złoża Imie
lin węgla wystarczy mu góra na 
15 lat. Jakkolwiek by jednak li
czyć, dłużej istniał nie będzie.

Kuracja szokowa,  
czyli „Plan dla Śląska”

Epoka węgla kamiennego od
chodzi do historii. Kopalnie na 
Śląsku trzeba zamykać, bo fe
drowanie go na głębokości ki
lometra nie może się opłacać, 
i  kopalnie muszą być deficy
towe – nawet gdyby dobre za
rządzanie trochę wyniki ekono
miczne poprawiło. Wszystko to 
prawda – ale prawdą też jest, że 
propozycje obecnego rządu dla 
górnictwa są barbarzyńskie.

Kopalnia, a tym bardziej ca
łe śląskie górnictwo, to nie jest 
odpustowe stoisko, o  którym 
w lipcu można podjąć decyzję, 
że się je w październiku zamy
ka. O  tym, że górnictwo trze
ba powoli wygaszać, wiadomo 
przynajmniej od 25 lat, gdy za
częto likwidować pierwsze ko
palnie. I to wtedy Polska powin
na – tak jak to wcześniej zrobili 
Niemcy – przygotować długofa
lowy plan restrukturyzacji całe
go regionu. Plan konsekwent
nie realizowany przez kolejne 
rządy, niezależnie od ich opcji 
politycznej.

Rząd zapowiada, że celem re
strukturyzacji na Śląsk trafi kil
kadziesiąt miliardów złotych. 
Tylko to tyle co nic. Eksperci 
z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach wyliczyli, że w sa
mej tylko Rudzie Śląskiej trze
ba wydać około 200 miliardów, 
by stworzyć tu przemysł zdolny 
dać miejsca pracy zwolnionym 
górnikom. W skali całego regio
nu to pomiędzy 500 miliardami 
a bilionem złotych! Tak więc pie
niądze, o których mówi obecny 
rząd, to raczej ochłap niż rze
czywisty „Plan dla Śląska”.

Jesień będzie więc na Ślą
sku gorąca. Bo nawet ci, którzy 

chcą zamykania kopalń, mają 
świadomość, że trzeba je czymś 
zastąpić. Gdy inni PiSowscy 
ministrowie bajdurzyli, że ko
palnie fedrować będą „do końca 
świata”, premier Mateusz Mo
rawiecki snuł tu miraże, że to 
w okolicy powstaną fabryki sa
mochodów elektrycznych i inne 
cuda na kiju. Teraz więc zamy
kanie kopalń spowoduje, że na 
miejscowym rynku pracy poja
wi się wielu bezrobotnych. Co 
gorsza, w dobie koronawirusa, 
gdy cała gospodarka wyhamo
wała, gdy także inne firmy róż
nych branż (m.in. motoryzacyj
na) na Śląsku zwalniają ludzi. 
Koszty transformacji, którą dla 
regionu przygotował PiS, będą 
więc prawdziwą kuracją szoko
wą. PiS moment wybrał jednak 
idealnie, do najbliższych wybo
rów są trzy lata, więc wielu lu
dzi zapomni, komu „zawdzię
cza” tę kurację.

Są jednak też ekonomiści, 
którzy twierdzą, że PiS nie ma 
już innego wyjścia, że po pro
stu jest pod ścianą. Dopóki 
w odziedziczonym po poprzed
nikach państwie były pienią
dze, można ich było do górnic
twa dosypywać, nie patrząc, co 
o tym myśli Unia Europejska. 
Jednak gdy w worku pokazało 
się dno, gdy dosypywać nie ma 
już z czego, trzeba, czy się chce, 
czy się nie chce, sięgnąć po ra
dykalne kroki. Dlatego, ku za
skoczeniu „górniczej braci”, po 
raz pierwszy może się okazać, 
że marsze na Warszawę i pale
nie w niej opon mogą nie przy
nieść zamierzonego skutku. Że 
stojący pod murem PiS nie ma 
gdzie zrobić kroku w tył.

DARIUSZ DYRDA
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Magazyn  Pitaval

Hipek Wariat i jego copycat
Wytrawni przedwojenni wła-

mywacze, w tym przede wszyst-
kim kasiarze, wręcz brzydzili 
się wszelką przemocą, aczkol-
wiek zdarzali się bandyci, któ-
rzy, okradając domy, nie waha-
li się krzywdzić, a nawet mor-
dować mieszkańców. Jednym 
z  nich był doskonale znany, 
zarówno w  warszawskim pół-
światku, jak i stróżom prawa, 
Hipolit Rytter, funkcjonujący 
także jako Hipek Wariat bądź 
Hipek Kociarz. Pierwszy przy-
domek nadano mu głównie ze 
względu na wybuchowy cha-
rakter, drugi zaś dlatego, że 
wręcz maniakalnie zabijał ko-
ty, do  których od dziecka ział 
niekłamaną nienawiścią. Jak 
sam twierdził, zamordował, i to 
w okrutny sposób, wręcz setki 
tych stworzeń.

Hipka Wariata – na kilka tygo-
dni przed jego śmiercią – odwie-
dził w szpitalnym więzieniu adwo-
kat Zygmunt Hofmokl-Ostrowski, 
któremu przestępca opowiedział 
o swoim życiu. I jak to zwykle by-
wa w takich przypadkach, istnieją 
pewne rozbieżności między wer-
sją opowiedzianą przez krymina-
listę a tym, co można przeczytać 
w dokumentacji policyjnej i sądo-
wej. Jest bowiem mocno wątpli-
we, że Hipek Kociarz zszedł na 
drogę przestępczą wyłącznie ze 
względu na złe traktowanie, ja-
kiego doznał, terminując w mło-
dości u pewnego szewca. Do pój-
ścia do  pracy dziesięcioletniego 
zaledwie Hipolita miała zmusić 
jego wyrodna matka, która wy-
chowywała go samotnie. Ojca, 
jak wyznał adwokatowi, w ogóle 
nie znał. Hofmokl-Ostrowski na-
iwnie uwierzył, że Wariata na dro-
gę przestępstwa pchnęły bieda 
i nieszczęśliwe dzieciństwo i taką 
właś nie wersję wydarzeń przeka-
zał czytelnikom w swoim opowia-
daniu o Rytterze.

Tymczasem z  akt policyjnych 
wynika, że Hipolit Rytter urodził 
się 29 lipca 1877 roku w Wielisze-
wie, w rodzinie kowala Szczepa-
na Ryttera i jego żony Francisz-
ki z  Rottnerskich. A  kowalom 
w owych czasach źle się nie dzia-
ło, wręcz przeciwnie –  kowal-
stwo było bardzo dochodowym 
zajęciem. O  pozycji społecznej 
ojca bohatera naszej opowieści 
świadczy fakt, że małego Hipoli-
ta do chrztu trzymał niejaki Jan 
Żebrowski, ekonom dóbr Wieli-
szew, który z pewnością nie bra-
tałby się z żadnym miejscowym 
nędzarzem. Rację musiał mieć 
zatem autor notatki informują-
cej o zgonie Ryttera w więzieniu 
w dniu 31 grudnia 1929 roku, który 
pisał, że bandyta pochodził „z po-
rządnej rodziny, jako młody chło-
piec uciekł z domu i został złodzie-

jem. Połowę swego życia spędził 
w więzieniach”.

Najpierw były gęsi

Hipek Wariat swoją przestęp-
czą karierę zaczynał jako piecho-
ciarz, ale stosunkowo szybko od-
nalazł się w wąskiej specjalizacji, 
jaką były kradzieże gęsi. Co wię-
cej, zapisał się nawet w his torii tej 
branży jako wynalazca metody ich 
łapania, polegającej na zwabieniu 
gęsi na żyłkę, na którą była nawle-
czona kulka chleba oblepiona mię-
sem. Tak złapaną gęś można było 
swobodnie zaprowadzić w ustron-
ne miejsce, ukręcić jej łeb, a na-
stępnie z niemałym zyskiem od-
sprzedać w najbliższym szynku. 
Był jednak pewien problem: gę-
si, jak to gęsi, prowadzone na żył-
ce robiły straszny hałas, drąc się 
wniebogłosy. Pewnego dnia jedna 
z nich zaalarmowała zażywnego 
gospodarza, który nie tylko uda-
remnił całe przedsięwzięcie, ale 
także sprawił złodziejowi porząd-
ne lanie. Hipek doszedł wówczas 
do wniosku, że warto rozejrzeć się 
za jakimś bardziej dochodowym 
i bezpieczniejszym sposobem za-
rabiania pieniędzy. Postanowił, 
że będzie potokarzem, czyli zło-
dziejem towarów przewożonych 
na wozach. Ambitny młodzieniec 
nie poprzestał jednak na tym. Do-
skonalił się w swoim fachu i został 
najpierw klawisznikiem, a później 
uczył się nawet zawodu kasiarza, 
lecz z dość marnym skutkiem.

Nienawiść do  kociego ro-
du omal nie doprowadziła Hip-
ka do pierwszego w życiu mordu 
na człowieku. Tak przynajmniej 
twierdził w  rozmowie z  adwo-
katem. Otóż pewnego pięknego 
dnia, na początku swojej złodziej-
skiej kariery klawisznika, odwie-
dził swojego przyjaciela i kolegę 
po fachu niejakiego Franka, który 
wynajmował pokój u starszej pa-
ni, dorabiającej sobie do skrom-
nej renty po mężu wyrobem cza-
pek i mufek z króliczej skóry. Gdy 
Hipek wszedł na czwarte piętro 
i uchylił drzwi mieszkania, okaza-
ło się, że Franka nie ma w domu. 
Zastał za to jego gospodynię, któ-
ra siedziała w fotelu naprzeciw-
ko wejścia, zajęta szyciem muf-
ki. „Jak mnie zobaczyła, oczy jej 
z przerażenia poszły w słup, brwi 
siwe się nastroszyły, pochyliła się 
w tył i pozostała tak w zdrętwieniu 
– opowiadał po latach Hofmoklo-
wi-Ostrowskiemu. „Ponieważ 
drzwi były otwarte, przepuści-
ły do pokoju parę promieni lam-
py schodowej, jakiś fatalny przy-
padek chciał, że wpadły do  źre-
nic starej i zapaliły w nich zielone 
ognie. Coś mną targnęło. Zapar-
ło mi oddech, oczy mi na wierzch 
wylazły i czułem, że mi napływa-

jąca krew w uszach dzwonić za-
czyna. Nagle zdawało mi się, że 
mam ogromnego czarnego ko-
ta o  krwiożerczych, seledynowo 
święcących oczach przed sobą. 
Stara siedziała nieruchomo. Sko-
czyłem i chciałem ją chwycić za 
gardło. Pod palcami uczułem... 
żadnego oporu nie stawiała i osu-
nęła się jak kłoda z fotelu na zie-
mię, martwa. Nie potrzebowałem 
jej dusić. Ze strachu skonała...”. 
Mimo iż Hipek niewątpliwie przy-
czynił się do zgonu staruszki, ka-
rząca ręka sprawiedliwości tym 
razem go nie dosięgła (...).

Przedsiębiorczy Hipek awan-
sował w końcu w hierarchii prze-
stępczej i został szefem założonej 
przez siebie szesnastoosobowej 
bandy, która wyspecjalizowała się 
w krwawych napadach na dwory, 
karczmy i domy bogatych kupców. 
Szajka wyróżniała się negatywnie 
na tle całego przestępczego świat-
ka, ponieważ jej członkowie nie-
formalny złodziejski kodeks mieli 
w głębokim poważaniu i aby zdo-
być informacje o kosztownościach 
czy pieniądzach, które mogły-
by paść ich łupem, nie wahali się 
okrutnie torturować swoje ofiary. 
Bandyci pod wodzą Kociarza prze-
mieszczali się po całym kraju, do-
słownie grając na nosie tropią-
cym ich organom ścigania. Dzię-
ki mozolnej pracy wywiadowczej 
udało się jednak pojmać zarów-
no herszta, jak i większość człon-
ków zbrodniczej grupy. Hipek Wa-
riat trafił przed sąd, który skazał 
go na dożywocie. W więzieniu oka-
zało się, że przestępca ma gruźlicę 
i to zaawansowaną, dlatego zaczął 
się ubiegać o przerwę w odsiad-
ce w  celu podreperowania zdro-
wia. O  dziwo, uzyskał na to zgo-
dę i w 1928 roku opuścił więzien-
ne mury. Jak się okazało, długiej, 
bo aż półrocznej przerwy w odsia-
dywaniu wyroku nie miał zamiaru 
wykorzystać na rekonwalescencję 
ani na poszukiwanie lekarza, któ-
ry mógłby mu pomóc w powrocie 
do zdrowia. Zorganizował w tym 
czasie kolejny bandycki napad. 
Kto wie, może zdobyte w ten nie-
uczciwy sposób środki miał zamiar 
przeznaczyć właśnie na leczenie?

Związana 
„narzeczona” 
i pusta kasa

Na celowniku Hipka znalazła 
się piękna kamienica przy ulicy 
Foksal 17, a konkretnie – ukryta 
w jednym z mieszkań kasa pan-
cerna z  niezwykle kuszącą za-
wartością. Według dobrze poin-
formowanych źródeł miało się 
w niej znajdować około dwóch mi-
lionów złotych. Była to suma, za 
którą bogaty handlowiec Franc 
Lewenfisz sprzedał ową kamie-

nicę, ale wciąż w  niej mieszkał. 
Wszyscy w  stolicy wiedzieli jed-
nak, że często wyjeżdża na dłużej. 
Dom pozostawał wówczas jedynie 
pod opieką służącej. Całą sprawę 
nakręciła podobno żona jednego 
z najbardziej znanych warszaw-
skich włamywaczy, Maria Kra-
snodębska, która opowiedziała 
Hipkowi o sejfie wypchanym go-
tówką. Ten dobrał sobie godnych 
wspólników w osobach Antonie-
go Gutaszewskiego, w przestęp-
czym światku znanego jako „An-
tek – Cham”, zresztą towarzysza 
więziennej niedoli Kociarza, ka-
siarza Mieczysława Dobieckiego, 
który miał rozpruć sejf, koniokra-
da „Konika” – Mariana Staśkie-
wicza oraz „Bulca” –  Francisz-
ka Bielickiego. Antek wciągnął 
do bandy swojego szwagra, Bole-
sława Frelaka, dla którego miał to 
być debiut w roli złodzieja i który 
miał odegrać w napadzie bardzo 
ważną rolę: musiał oczarować słu-
żącą Lewenfisza, Franciszkę An-
czewską, uwieść ją, a potem na-
wet się z nią zaręczyć i namówić 
naiwną kobietę, by urządziła im-
prezę zaręczynową w domu chle-
bodawcy, oczywiście pod jego nie-
obecność. Ponieważ Franciszka 
była już w dość zaawansowanym 
wieku, przekroczyła bowiem trzy-
dziestkę i stan panieński bardzo 
jej ciążył, a perspektywa zamąż-
pójścia oddalała się w niebyt, po-
jawienie się absztyfikanta po-
traktowała jako dar niebios. Na-
wet przez myśl jej nie przeszło, 
że przystojny amant ma wobec 
niej nieuczciwe zamiary, robił bo-
wiem dobre wrażenie i był szere-
gowcem Korpusu Ochrony Pogra-
nicza. Kobiecie przyszło zapłacić 
bardzo wysoką cenę za naiwność 
i łatwowierność.

Kiedy tylko kamienicznik wraz 
z  rodziną wyjechał na wypoczy-
nek do  Sopotu, przestępcy zre-
alizowali swój niecny plan. Nie-
szczęsna Franciszka, święcie 
przekonana, że przyprowadze-
ni przez jej „narzeczonego” męż-
czyźni są jego rodziną i  przyja-
ciółmi zaproszonymi na zaręczy-
ny, wpuściła wszystkich do domu. 
Rytter przedstawił się nawet jako 
wujek jej ukochanego, a  bandy-
tom towarzyszyła pewna bardzo 
elegancka dama, prywatnie zwią-
zana z Bulcem. Gdy tylko szajka 
przestąpiła progi domu Lewen-
fisza, służąca została związana, 
a  przestępcy przystąpili do  roz-
pruwania kasy pancernej. Czeka-
ło ich jednak wielkie rozczarowa-
nie – w środku bowiem nie zna-
leźli ani pieniędzy, ani żadnych 
wartościowych przedmiotów. Wo-
bec takiego obrotu sprawy zło-
dzieje zabrali się do drugiego sej-
fu, który znajdował się w ścianie 
sypialni, lecz próba jego wykucia 

zakończyła się fiaskiem. Zresztą 
nie dane im było spokojnie praco-
wać nad otwarciem kas pancer-
nych, ponieważ pomimo nieobec-
ności właściciela do drzwi miesz-
kania pukały coraz to inne osoby. 
Najpierw wpadła koleżanka An-
czewskiej, dziewczyna pracująca 
jako służąca w mieszkaniu piętro 
niżej, z  zamiarem złożenia gra-
tulacji „narzeczonym” –  bandy-
ci skrępowali ją i zamknęli w ła-
zience. Wkrótce dołączyła do niej 
jej pracodawczyni, która zeszła 
na dół, zaniepokojona jej przedłu-
żającą się nieobecnością. Jako 
trzeci do drzwi mieszkania zapu-
kał niejaki Koenigill, zresztą zięć 
Lewenfisza, którego przed zwią-
zaniem i zamknięciem w łazien-
ce bandyci porządnie przeszukali 
i obrabowali.

Gdy złodzieje uświadomili so-
bie, że cały ich wysiłek poszedł 
na marne i poza skromną zawar-
tością portfela Koenigilla nie wy-
niosą z mieszkania niczego war-
tościowego, wyładowali swoją 
frustrację na Bogu ducha win-
nej Anczewskiej, którą po prostu 
udusili. Na szczęście pozostałymi 
osobami uwięzionymi w łazience 
zbytnio się nie interesowali i po 
dokonaniu zbrodni opuścili miesz-
kanie. Zięciowi Lewenfisza udało 
się w końcu oswobodzić z więzów 
i zawiadomić policję.

Sukces, który okazał 
się skandalem

Tym razem stróże prawa spisa-
li się na medal, gdyż bardzo szyb-
ko schwytali bandę Hipka. Naj-
pierw znaleźli wyraźne odciski 
palców, należące, jak się okaza-
ło, do ukochanego zamordowanej 
Franciszki. Co prawda, jak wcze-
śniej wspomniano, Frelak jako 
debiutant w  bandyckim świecie 
nie miał jeszcze swojej kartote-
ki, a  jego odciski nie figurowały 
w  dokumentacji policyjnej, lecz 
w notesie Anczewskiej znalezio-
no numer jego telefonu i  na tej 
podstawie ustalono adres „na-
rzeczonego”. Badanie daktylo-
skopijne potwierdziło, że znale-
zione na miejscu zbrodni odciski 
należą właśnie do niego. Zezna-
nia świadków dopełniły obrazu 
zbrodni i cała banda wkrótce zna-
lazła się w rękach organów ściga-
nia. Pojmano też samego Hipka 
Wariata, który, jak donosiło łódz-
kie „Echo” z 7 grudnia 1928 roku: 
„nazajutrz po dokonaniu włama-
nia i mordu wyjechał z Warszawy 
przez Radzymin do  Wyszkowa. 
Chciał on wyjechać do Niemiec, 
lecz brakło mu pieniędzy na po-
dróż. Udał się więc do swego przy-
jaciela z dawnych lat rakarza Ka-
ufmanna i zamieszkał w Wyszko-
wie. Policja wojewódzka ujęła go 
w chwili, gdy wychodził z domu ra-
karza. Znaleziono przy nim nowy 
rewolwer belgijski «VII», latarkę 
elektryczną i duży słoik ze strych-
niną”.
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Rytter po schwytaniu nie uda-
wał bynajmniej, że jest niewinny, 
przeciwnie – od razu przyznał się, 
że to właśnie on był mózgiem ca-
łego przedsięwzięcia. Organy ści-
gania obwieściły wszem i  wobec 
sukces, jakim było aresztowanie 
groźnego bandyty, i  wówczas... 
wybuchł skandal. Okazało się bo-
wiem, że przestępca był na warun-
kowym zwolnieniu, ale ze względu 
na poważną chorobę, na którą za-
padł, pozwolono mu na półrocz-
ną przerwę w  odsiadywaniu wy-
roku. Problem polegał na tym, że 
ówczesne prawo nie przewidy-
wało żadnych przerw w odsiady-
waniu wyroku dożywocia, a  taki 
właśnie otrzymał wcześniej ban-
dyta. Zgodnie z  przepisami cho-
ry więzień mógł co najwyżej zo-
stać przeniesiony do szpitala wię-
ziennego. W tym przypadku doszło 
więc do drastycznego naruszenia 
prawa! Sprawą zainteresowali się 
posłowie, żądając wyjaśnień od Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, a szef 
resortu Aleksander Meysztowicz 
podał się do dymisji (...).

Proces całej szajki rozpoczął się 
w połowie lutego 1930 roku, ale już 
po pierwszej rozprawie został od-
roczony na sześć tygodni, ponie-
waż jeden z oskarżonych, Marian 
Staśkiewicz, sprawiał wrażenie 
osoby niepoczytalnej i został skie-
rowany do Tworek na obserwację. 
Tamtejsi lekarze orzekli, że prze-
stępca ma osobowość psychopa-
tyczną, choć w momencie popeł-
nienia przestępstwa był w  pełni 
władz umysłowych i  doskonale 
zdawał sobie sprawę z tego, co ro-
bił.

Nie bał się kary

Od początku śledztwa Rytter 
brał na siebie całą winę, wspólni-
cy również obciążali go, jak mogli, 
ale nigdy nie przyznał się do mor-
derstwa Anczewskiej. Zresztą, jak 
donosiła ówczesna prasa: „W toku 
procesu nie miano jednak wątpli-
wości, że «mokrą robotę» nie on 
wykonał. Był bowiem «zawodow-
cem», a ci – co podkreślano – ra-
czej nie chcieli się nią plamić”. Hi-
pek Wariat wiedział, co robi, i nie 
bał się kary – jego los był już bo-
wiem przesądzony: źle leczona lub 
wcale nieleczona gruźlica poczy-
niła w jego organizmie straszliwe 
spustoszenie i  pozostało mu już 
niewiele życia. Śmierć dopadła go 
po kilku miesiącach. Gazety dono-
siły, że: „straszliwa choroba powa-
liła go, zanim zdążył odpokutować 
swoje krwawe czyny”. Zanim jed-
nak umarł, kilkakrotnie odwiedził 
go mecenas Zygmunt Hofmokl-
-Ostrowski, gwiazda krakowskiej 
palestry, wyraźnie zafascynowa-
ny osobowością owego recydy-
wisty. Dogorywający w  więzien-
nym szpitalu bandzior wywarł na 
prawniku zaskakująco dobre wra-
żenie. Co więcej, wydał mu się do-
brze wychowanym i zadziwiająco 
spokojnym człowiekiem.

Podczas jednej z  wizyt praw-
nika Hipolit wyznał, że to nie Gu-
taszewski, ale on sam zamor-
dował nieszczęsną Anczewską. 
A wszystko dlatego, że przez chwi-
lę wydawało mu się, że dziewczy-
na jest... kotem. „Uchylam drzwi 
do pokoiku, trochę światła z lam-
py padło na łóżko – opowiadał ad-
wokatowi. – Leży na nim dziew-
czyna. Odwraca ku mnie z ciem-

nego kąta głowę i nagle nie widzę 
nic, tylko parę zielonych, świecą-
cych oczu. I znowu uczułem szum 
w uszach, w głowie mi zakotłowa-
ło, jak furjat rzuciłem się na te ko-
cie oczy, porwałem gałgan z ziemi 
i udusiłem kota”. A kotów, jak wia-
domo, Hipolit nienawidził z całego 
serca. A wszystko przez to, jak wy-
znał mecenasowi, że był w młodo-
ści świadkiem, jak pewien przed-
stawiciel kociego rodu perfidnie 
zabił jego ukochanego oswojonego 
kosa Kubusia. „Czasem nie wiado-
mo, dlaczego człowiek zabija czło-
wieka...” – skonstatował Hof mokl-
Ostrowski.

Wariat, o ile jego wyznanie by-
ło prawdziwe, nigdy nie odpowie-
dział za swoją zbrodnię, w prze-
ciwieństwie do swoich współpra-
cowników, których tak bardzo 
starał się chronić: Gutaszewski 
za bestialskie uduszenie Anczew-
skiej skazany został na beztermi-
nowe ciężkie więzienie, Frelek 
otrzymał wyrok 12  lat ciężkiego 
więzienia, pozostali dwaj skazani 

zostali na sześć lat ciężkiego wię-
zienia i nie złożyli apelacji. Proku-
rator, nieusatysfakcjonowany wy-
rokiem dla Gutaszewskiego, któ-
ry jego zdaniem zasłużył na karę 
śmierci, złożył apelację. Apelację 
złożyli także domagający się ła-
godniejszych wyroków Gutaszew-
ski i Frelek. Sąd Apelacyjny pod 
koniec grudnia 1930 roku zamie-
nił pierwszemu z  nich dożywo-

cie na 15 lat ciężkiego więzienia, 
natomiast Frelkowi obniżył karę 
do ośmiu lat ciężkiego więzienia.

Hipek Wariat na rok przed 
śmiercią upomniał się o zwrot za-
datku na zakup eleganckich ubrań 
zamówionych w firmie „Kurcan” 
na warszawskiej Pradze. Wysto-
sował nawet w tej sprawie oficjal-
ną prośbę do  naczelnika więzie-
nia. „W ostatnich dniach miesiąca 
listopada r. b. czy też w  pierw-
szych dniach grudnia obstalowa-
łem w  firmie «Kurcan» w  War-
szawie dwa garnitury krepowe 
czarne, na które tytułem zadat-
ku wpłaciłem kwotę zł 175, którą 
kwotę odpowiednio uwidocznio-
no w  księdze firmy, nie wydając 
mi żadnego pokwitowania –  pi-
sał. – Ze względu na to, iż obec-
nie znalazłem się w więzieniu i nie 
wiem, jak prędko mury te opusz-
czę, ubranie mi jest obecnie niepo-
trzebne, za to mam inne potrzeby 
życiowe, przeto ośmielam się nie-
pokoić p. Naczelnika gorącą mą 
prośbą, by łaskawie spowodował 

odbiór wpłaconego przeze mnie 
zadatku, choćby nawet z pewnem 
odszkodowaniem dla firmy, a na-
stępnie zaliczenie tej kwoty na 
dobro mego depozytu. Ufam, że p. 
Naczelnik łaskawie przychyli się 
do mej pokornej prośby”. Naczel-
nik okazał się wyjątkowo łaskawy 
i  spełnił prośbę osadzonego, pi-
sząc do sklepu, w którym Rytter 
dokonał zakupu, by jego kierow-
nictwo wypowiedziało się w  tej 
kwestii. Firma „Kurcan”, kieru-
jąc się troską o swoje dobre imię, 
ustosunkowała się do owej prośby 
pozytywnie, ale nie udało się usta-
lić, czy i w jakiej wysokości ów za-
datek został zwrócony, a jeżeli tak 
się stało, to na jakie „potrzeby ży-
ciowe” Hipek Wariat je spożytko-
wał, był już bowiem wrakiem czło-
wieka – zmarł w więzieniu w syl-
westra 1929 roku.

Hipek miał 
naśladowcę

(...) Co więcej, bohater naszej 
opowieści, jak to bywa w przypad-
ku słynnych zbrodniarzy i morder-
ców, prawie doczekał się swojego 
copycata, czyli naśladowcy. Z tym 
że „prawie” robi tu wielką różnicę.

Termin copycat, a  właści-
wie copycat effect, został ukuty 
przez amerykańskiego krymino-
loga Lorena Colemana na okre-
ślenie zjawiska kopiowania przez 
przestępców lub samobójców za-
chowań, które wcześniej poznali 
z  relacji medialnych. Niewątpli-
wie kandydatem na takiego copy-
cata, a więc naśladowcę, był nie-
jaki Stanisław Gurdała, mieszka-
niec Warszawy, który swego czasu 
z zapałem śledził losy Hipka Wa-
riata. Nie był to jednak jedyny 
przestępca, który go fascynował, 
był bowiem także wielkim fanem 
Petera Kurtena, szerzej znane-
go jako „wampir z Düsseldorfu”, 
oraz tajemniczego Kuby Rozpru-
wacza siejącego postrach na uli-
cach wiktoriańskiego Londynu. 
O  tym pierwszym opowiadała 
powieść brukowa znajdująca się 
w bogatym księgozbiorze Gurdały 
– „Duch zemsty”, przedstawiają-
ca jako romantycznego bohatera 
niesławnego mordercę, któremu 
udowodniono mord na dziewięciu 
osobach i który sam przyznawał 
się do 80 zbrodni.

Gurdała był żądny nieśmiertel-
nej sławy, takiej samej, jaką cie-
szył się jeden z  jego idoli –  Hi-
pek Wariat. Najwidoczniej jednak 
uznał, że bycie klawisznikiem wy-
maga za dużo pracy, skoro zainspi-
rował się jego morderstwem na 
Anczewskiej, o którym przeczytał 
zapewne w opowiadaniu pióra Ho-
fmokla-Ostrowskiego. Postanowił 
przy tym przewyższyć swojego mi-
strza i zamordować nie jedną, ale 
aż 65 kobiet pracujących w stolicy 
w charakterze służących! Przystą-
pił do realizacji swojego zbrodni-
czego planu, na pierwszą ofiarę 
wybierając niejaką Milewską, pan-

nę pracującą w charakterze słu-
żącej w domu przy ulicy Ceglanej. 
Gurdała nie miał najmniejszego 
problemu z oczarowaniem dziew-
czyny ani z namówieniem jej na 
schadzkę w domu chlebodawców, 
do której miało dojść w zajmowa-
nej przez kobietę służbówce. Z akt 
policyjnych wynika zresztą, że 
dziewczęta pracujące w  charak-
terze pokojówek czy też pomocy 
domowych w stolicy nie tylko nie 
należały do  cnotliwych, ale i  nie 
grzeszyły inteligencją. Istną pla-
gą były kradzieże ich oszczędno-
ści dokonywane przez kochanków 
wpuszczonych pod dach chlebo-
dawców przez naiwne dziewczy-
ny. Po namiętnej nocy pozosta-
wało jedynie wspomnienie i pust-
ki w portfelu. Trzeba przyznać, że 
partnerka Gurdały miała wyjątko-
wego pecha. Zauroczenie mężczy-
zną kosztowało ją nie tylko utra-
tę pieniędzy, ale i życia. Morder-
ca wyprawił ją na tamten świat, 
figlując z nią, a następnie dusząc 
ją w jej własnym łóżku. Dokonaw-
szy zabójstwa, zabrał ze sobą łup, 
na który składały się: banknot jed-
nodolarowy, 5 złotych oraz wyjąt-
kowo tandetna broszka, po czym... 
udał się na randkę, tym razem wy-
łącznie dla przyjemności, do Ogro-
du Krasińskich, a później z krew-
nymi na majówkę.

Zaalarmowani przez chlebo-
dawców nieszczęsnej Milewskiej 
policjanci bardzo szybko ustalili 
nazwisko i adres człowieka, z któ-
rym dziewczyna spędziła poprzed-
nią noc i ze zrozumiałych wzglę-
dów uznali go za podejrzanego 
nr 1. W podejrzeniach utwierdzi-
ła ich rewizja dokonana w miesz-
kaniu Gurdały przy ulicy Ludowej 
12, podczas której znaleźli nie tyl-
ko książkę poświęconą wampiro-
wi z Düsseldorfu, ale także zdjęcia 
ofiar Kurtena oraz wycinki praso-
we dotyczące Ryttera i zbrodni po-
pełnionej przy ulicy Foksal 17. Naj-
większe zaniepokojenie policjan-
tów wzbudziła jednak karteczka 
z zanotowanymi na niej 65 nazwi-
skami kobiet, z których wszystkie, 
jak się potem okazało, pracowały 
w stolicy jako służące w bogatych 
domach. Przy ich nazwiskach fi-
gurowały jakieś tajemnicze znaki, 
których znaczenia podejrzany za 
nic nie chciał wyjaśnić. W trakcie 
śledztwa przyznał się do zamor-
dowania Milewskiej oraz planów 
pozbawienia życia wszystkich ko-
biet ze znalezionej w jego miesz-
kaniu listy. Jak wyjaśnił prowadzą-
cym śledztwo oficerom, jego ma-
rzeniem było, by zapamiętano go 
jako „wampira z  Warszawy”. Na 
szczęście dla pracujących w stoli-
cy kobiet marzenie to zdusiła w za-
rodku skuteczna akcja policji pań-
stwowej.

Iwona Kienzler
„Kasiarze, doliniarze i zwy-

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

Hipek Wariat aresztowany  „Echo” 1928, nr 291
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to jest grane

Pochodz¹cy z Olsztyna zespó³ „Enej” to forma-
cja, która odnios³a sukces ³¹cz¹c w swoim re-
pertuarze folk, rock oraz muzykê ska. Jako ¿e

czêœæ z cz³onków zespo³u ma rodzinne korzenie na
Ukrainie, to w³aœnie folklor ukraiñski by³ dotychczas
g³ównym polem ich muzycznych eksperymentów. 

Najnowsza p³yta odbiega doœæ daleko od tego
schematu. To znaczy nadal folk jest podstaw¹ reper-
tuaru, ale jest on potraktowany w sposób bardziej
klasyczny i pochodzi z ró¿nych regionów Polski. Al-
bum zawiera dwie starsze kompozycje grupy w
kompletnie nowych aran¿acjach, a reszta materia³u
to mniej lub bardziej znane utwory tradycyjne, za-
grane i zaœpiewane z towarzyszeniem niekomerycj-
nych goœci, co mo¿e nie przyczyni siê do ich popu-
larnoœci, ale dodaje im niew¹tpliwie autentyzmu. Ci
goœcie to ¿eñski sekstet Zazula Vocal Group, którego
cz³onkinie œpiewaj¹ „bia³ym g³osem”, czyli technik¹
typow¹ dla muzyki ludowej, podhalañski zespó³ Fu-
ture Folk, a tak¿e wokaliœci reprezentuj¹cy Kurpie i
Kaszuby. 

Muzycy „Eneja” ze swej strony zadbali o rys cha-
rakterystyczny, czyli klimat ukraiñsko-ba³kañski i ty-
pow¹ dla ich brzmienia sekcjê dêt¹, która dodaje
nieco wspó³czesnej energii archaicznym kompozy-
cjom. Jak najbardziej wspó³czesna jest równie¿ po-
jawiaj¹ca siê tu i ówdzie jazzowa rytmika, a wszyst-
ko to razem sprawia, ¿e p³yta jest niew¹tpliwie nie-
spodziank¹ dla fanów zespo³u. 

Jego wczeœniejsze dokonania prezentowa³y na
ogó³ energetyczne, rockowe oblicze. Tu mamy do
czynienia z krain¹ muzycznej ³agodnosci, prze³ama-
n¹ gdzie niegdzie mocniejszym akcentem. Sam ze-
spó³ jakby nie do koñca podpisuje siê obiema rêkami
pod tym materia³em zaznaczaj¹c w wywiadach, ¿e
jest to projekt poboczny, który w wersji koncertowej
promowany bêdzie rzadko i który stanowi dla muzy-
ków pewnego rodzaju odskoczniê i spe³nienie ich
prywatnych marzeñ o nagraniu p³yty z muzyk¹ et-
niczn¹, nie podlegaj¹c¹ wymogom radiowych regu³
w kwestii d³ugoœci trwania utworów, ich przebojowo-
œci czy aran¿acyjnej przewidywalnoœci. 

Andrzej Kuspiel

Enej 
„A skiela wy?“
My Music

Niektórzy z w³aœcicieli niewiele
jednak mieli wspólnego ze sztuk¹
i szlacheckimi manierami. Dziœ
wieczorami ktoœ krêci siê nieraz
ko³o powozowni, w której parkuje
ponad sto zabytkowych kolas. Ra-
rytasem jest miêdzy innymi kare-
ta Fryderyka Chopina. Pó³prze-
zroczysta postaæ przemyka miê-
dzy fontannami, chowaj¹c siê
wœród egzotycznych krzewów. To
s³ynny duch Diab³a £añcuckiego.
Ju¿ za ¿ycia przydomek ten zy-
ska³ znany z porywczego charak-
teru Stanis³aw Stadnicki ze ¯mi-
grodu, który chwyta³ z przyjem-
noœci¹ za broñ, walczy³ z rodzin¹,
s¹siadami, królami i duchowny-
mi. Uwa¿ano, ¿e to bestia w ludz-
kiej skórze.

O jego bogactwie opowiadano
niestworzone rzeczy. Ponoæ za-
wdziêcza³ je nielegalnemu biciu
monet w podziemiach twierdzy.
Starosta le¿ajski £ukasz Opaliñ-
ski mia³ doœæ zbójeckiego proce-
deru Stadnickiego i przy pomo-
cy zbrojnych spali³ w 1608 roku
stary zamek. Podobno skarb ³o-
tra wszechczasów ukryty by³
w fontannie. Ludzie Opaliñskie-
go podzielili zdobycz sprawiedli-
wie miêdzy siebie, a Diab³u £añ-
cuckiemu uda³o siê zbiec. Nadal
jednak na niego polowano. Kilka
lat póŸniej popleczniczka staro-
sty, ksiê¿na Anna Ostrogska,
otrzyma³a nabit¹ na pal g³owê

Stadnickiego. Za ten heroiczny
czyn niejaki Kozak otrzyma³ od
ksiê¿nej tytu³ szlachecki.

Zamek przemieniony
w pa³ac
Nikt nie chcia³ przy³o¿yæ rêki

do odbudowy przeklêtego siedli-
ska. Nawet synowie w³aœciciela
woleli wznieœæ nowy zamek. Le-
genda g³osi, ¿e szybko zaczêto
w ³añcuckich murach widywaæ
ducha. Pojawia³ siê zawsze wte-
dy, gdy w pobli¿u gromadzi³y siê
wojska najeŸdŸców, jakby chcia³
chwyciæ za broñ. El¿bieta z Czar-
toryskich Lubomirska, zwana
Izabell¹, postanowi³a w koñcu
definitywnie odci¹æ warowniê od
niechlubnej zbrojnej przesz³oœci.
W 1783 roku do pracy wziêli siê
architekci i sztukatorzy sprowa-
dzeni m.in. z W³och. Dawne
szranki zlikwidowano, a w ich
miejscu pojawi³a siê sala teatral-
na, pawilon biblioteczny, pokoje
chiñskie i zameczek romantycz-
ny. Wtedy diabe³ przeniós³ siê
z eleganckich salonów do pal-
miarni, identycznej jak ta w au-
striackim pa³acu Schönbrunn.

Plotkowano nawet, ¿e Roman
Potocki, kolejny z w³aœcicieli
£añcuta, przebudowa³ j¹ za pie-
ni¹dze wygrane w wiedeñskim
kasynie. To za jego czasów i jego
¿ony El¿biety z Radziwi³³ów pa-
³ac rozkwit³ i zmieni³ swoje obli-

cze. Wybudowano ³azienki, po-
prowadzono wodoci¹gi i kanali-
zacjê. W odnowionych salach po-
jawi³o siê œwiat³o elektryczne.
Rezydencjê zaliczano do najno-
woczeœniejszych w ówczesnej
Europie. Splendoru dodawa³a
palmiarnia z bardzo rzadkimi
drzewami, które sprowadzono
z ca³ego œwiata. Dziœ nie istnie-
je, ale za to zachowa³a siê stor-
czykarnia. Zachwyca³ siê ni¹
król Rumunii Ferdynand, a czte-
ry lata póŸniej prezydent Polski
Ignacy Moœcicki. 

W latach 80. XX wieku hodow-
la niezwyk³ych kwiatów prowa-
dzona przez Pañstwowe Gospo-
darstwo Rolne (PGR) przesta³a
istnieæ. W 2004 roku po przejêciu
zniszczonego obiektu przez mu-
zeum na nowo uda³o siê odtwo-
rzyæ rzadkie i niezwyk³e gatunki
kwiatów. W czêœci ekspozycyjnej
prezentowane s¹ storczyki, któ-
re kwitn¹ i zachwycaj¹ kszta³-
tem kwiatów, zapachem, nieba-
nalnym rozmiarem lub form¹.
Ka¿da wizyta w tym miejscu jest
inna, poniewa¿ nigdy nie ma
tych samych kwiatów. Niekiedy
nawet pracownicy nie maj¹
szczêœcia zobaczyæ kwitn¹cej
odmiany, bo po kilku godzinach
okazy s¹ ju¿ przekwitniête.

W posiad³oœci za czasów Po-
tockich goœci³ ksi¹¿ê Kentu Je-

rzy, niemiecki polityk Joachim
von Ribbentrop. Ostatni ordynat
Alfred III Potocki dziêki swoim
szerokim koneksjom wywióz³
w 1944 roku do Austrii prawie
600 skrzyñ pe³nych dzie³ sztuki,
ratuj¹c je przed wojenn¹ po¿o-
g¹. Œwiadkowie mówi¹, ¿e zaj-
mowa³y a¿ 11 wagonów. Mimo
tego, ¿e ocali³ w ten sposób
czêœæ swoich rodowych w³oœci,
w pa³acu przetrwa³o pozosta-
wione wyposa¿enie. Mo¿na je
podziwiaæ do dziœ, choæ czasami
duch Stadnickiego odradza siê
w pracownikach muzealnych.
Straszy on turystów, którzy siê-
gaj¹ po telefon czy te¿ za pazu-
chê w poszukiwaniu choæby chu-
steczki do nosa. Pilnuj¹cy strze-
g¹, aby ¿aden œmiertelnik nie
zrobi³ zdjêcia ¿adnej z ocala³ej
bezcennoœci. Czasami korowód
pilnuj¹cych jest liczniejszy ni¿
liczba osób zwiedzaj¹cych.

Duch w b³êkitnej 
sukience

Po wojnie w rezydencji zaczê-
³y siê pojawiaæ duchy kobiece.
Jeden z nich widywany jest naj-
czêœciej w niebieskich, niemal
przezroczystych szatach. To po-
staæ El¿biety Lubomirskiej, na-
zwanej jeszcze za ¿ycia „b³êkit-
n¹ markiz¹”, która kocha³a od-
wzajemnion¹ mi³oœci¹ Stanis³a-
wa Poniatowskiego. Ten jednak
mia³ powa¿ny mankament –
ch³opskie pochodzenie. Nikt
wówczas nie przypuszcza³, ¿e
kiedyœ zostanie królem Polski.

B³êkitny duch obchodzi w³o-
œci, w których rozkwita³y uczu-
cia ksiê¿nej. Towarzyszy jej trzy-
maj¹ca w rêku pióro Julia Lubo-
mirska. Tak samo jak matka,
córka zakocha³a siê w nieodpo-
wiednim mê¿czyŸnie – Eusta-
chym Sanguszce, przyjacielu
Tadeusza Koœciuszki. Niestety,
nie spojrza³ on nawet na arysto-
kratkê. Przez wieki jej duch pi-
sze wiêc mi³osne listy, nie mo-
g¹c zaznaæ spokoju. Diabe³ £añ-
cucki nigdy nie jest widywany w
towarzystwie wytwornych dam.

Pierwszy zamek w £añcucie
wybudowa³ wojewoda sando-
mierski Otton Pilecki z Pilczy
w II po³owie XIV wieku na tzw.
£ysej Górze. Po zniszczeniu
obiektu w XVII wieku wzniesio-
no now¹ warowniê w innym
miejscu. W latach 1629-1641 wo-
jewoda ruski i krakowski Stani-
s³aw Lubomirski nada³ jej
kszta³t „pallazzo in fortezza”.
W czasie „potopu” szwedzkiego
potê¿na fortyfikacja skutecznie
odstrasza³a najeŸdŸców. W XIX
wieku zmieni³ siê charakter
zamku, który architektonicznie
zacz¹³ przypominaæ pa³ac oto-
czony ponad 30-hektarowym
parkiem. Po wojnie w jego wnê-
trzach urz¹dzono muzeum. Dziœ
zmierzaj¹ do niego t³umy, st¹pa-
j¹c po drewnianej kostce. Tê
oryginaln¹ pod³ogê stworzono,
aby wyciszyæ têtent koni przy-
je¿d¿aj¹cej na pa³acowy dziedzi-
niec.

Tekst i zdjęcia: 
Agnieszka Malik

£añcut – zamek pe³en
duchów i historii

Po raz 24 artyœci z Düsseldorfu
otworzyli dla publicznoœci swo-
je pracownie i pokoje goœcinne.
W weekend 19 i 20 wrzeœnia
mo¿na by³o tak¿e odwiedziæ
pracowniê Anny Mrzyg³ód
w lesie, na wzgorzu. Prowadzi
do niego w¹ska, ale przejezdna
leœna œcie¿ka. 

Anna Mrzyg³ód, niewysoka
drobna kobieta jest rzeŸbiark¹
i malark¹. Tworzy drewniane
rzeŸby naturalnej wielkoœci
oraz maluje ogromne trójwy-
miarowe obrazy. Jej rzeŸby nie
maj¹ œrodka, ich „wnêtrznoœci”
s¹ wypalane. Przyjemnoœæ
sprawia artystce operowanie
wielk¹ pi³¹ spalinow¹, wypala-
nie wnêtrz ludzkich pos¹gów. 

Zasadnicz¹ kwesti¹ tej pracy
jest dyskurs na temat ról p³cio-
wych i androgynicznej seksual-

noœci. Jej prace w stylu popart
pokazuj¹ realistyczne nadmu-
chiwane zabawki, którym do-
s³ownie brakuje powietrza. To
fasady, za którymi kryj¹ siê pro-
blemy, pytania o poczucie winy,
traumê z dzieciñstwa, o wycho-
wanie, o samoœwiadomoœæ. 

Anna Mrzyg³ód umiejêtnoœci
artystyczne kszta³ci³a najpierw
w liceum artystycznym w Za-
kopanem, ze szczególnym
uwzglêdnieniem rzeŸby drew-
nianej. Technikê doskonali³a
pod kierunkiem Jerzego Fobe-
ra na Uniwersytecie Œl¹skim
w Katowicach. Tam Anna roz-
winê³a równie¿ swoje umiejêt-
noœci malarskie. Jej obrazy
kred¹ na ulicy zobaczyæ mo¿na
by³o w wielu miastach Polski
i za granic¹.

zdjęcia: Robert Widera

W atelier Anny Mrzygłód
Głowa goryla powstała po tragedi w Krefeld, gdzie
w sylwestrową noc w zoo spłonęło 30 małp.
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całe wydanie online
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(Nie)dyplomatyczne prezenty
Prezent jest rzeczą błahą, ale intensywne są 
uczucia z nim związane. 
 Chińskie powiedzenie

 Kurtuazyjna wymiana prezen
tów to codzienność w wielu sytu
acjach biznesowych oraz w świe
cie polityki i  dyplomacji. Także 
i w codziennych relacjach między 
znajomymi. Podarunek to ważny 
szczegół każdej wizyty czy spotka
nia. Ociepla atmosferę, zbliża ludzi, 
nadaje nieco osobistego wymiaru 
często chłodnym i  roboczym roz
mowom. Dobrze dobrany prezent, 
trafiający w  gust obdarowane
go, a jeszcze lepiej – wzbudzający 
wzruszenie – w biznesie, polityce 
czy relacjach osobistych może na
wet otworzyć szczelnie zamknięte 
drzwi. Dlatego sposób jego wręcza
nia i wybór są bardzo ważne. Ale 
mogą się też okazać prawdziwym 
spacerem przez pole minowe.

Jak dobierać?
Zdarza się, że prezent wpra

wi w  zakłopotanie obdarowane
go lub będzie na tyle nietypowy, że 
nie wiadomo, co o nim myśleć, co 
z nim począć albo jak go ze sobą za
brać. Może się zdarzyć i faux pas, 
gdy dojdzie do  jakiegoś niedopa
trzenia. W takiej sytuacji prezent, 
zamiast wywołać uśmiech i otwo
rzyć nam drogę do lepszych rela
cji, bardziej zaszkodzi, niż pomoże. 
A na pewno utrudni rozmowy, któ
re są celem spotkania. Takich pro
blemów z podarkami było w historii 
dyplomacji naprawdę sporo.

Żywe prezenty
Od razu zaznaczmy – współcześ

nie to naprawdę bardzo, bardzo 
kiepski pomysł. Jednak nierzadko 
zdarzało się, że przy dyplomatycz
nych spotkaniach, dla podkreśle
nia, z jakiego to pięknego kraju się 
przyjeżdża, wręczano żywe prezen
ty. To akurat jedna z najstarszych 
tradycji w dziejach. W antyku ob
darowywano się końmi, owcami czy 
wielbłądami, w średniowieczu kon
tynuowano ten zwyczaj. W pewnej 
formie przetrwał on do dziś, w róż
nych wydaniach i kręgach kulturo
wych. Wśród podarunków dla go
spodarzy Białego Domu na liście są 
na przykład dwie pandy (zwłaszcza 
Chińczycy lubowali się we wręcza
niu pand) czy para waranów z Ko
modo. Brytyjska rodzina królew
ska często w ramach prezentów od 
różnych gości otrzymywała konie, 
które najczęściej były przeznacza
ne do stajni królewskiej kawalerii. 
Bywało, że prezentami były jednak 
kanarki, krokodyl czy niedźwiadki. 
Najczęściej kończyły one w zoo.

Zdarzyło się jednak – jak opowia
dał były szef polskiego Protokołu 
Dyplomatycznego, ambasador Jan 
Wojciech Piekarski – że król Arabii 
Saudyjskiej, chcąc ofiarować księż

niczce Annie pięknego arabskie
go konia, trafił z  tym prezentem 
jak kulą w płot. Pech chciał, że był 
to okres epidemii chorób zwierząt, 
w  którym konie przywożone z  za
granicy do Wielkiej Brytanii musia
ły być poddawane kilkumiesięcznej 
kwarantannie. Naczelny wetery
narz kraju zażądał, aby egzek wować 
przepisy niezależnie od tego, kogo 
one dotyczą. Księżniczka zrezygno
wała z prezentu i poleciła, aby zwie
rzęcia nie wysyłać na Wyspy Brytyj
skie i nie narażać na zbędne cierpie
nie i  stres. Obdarowujący mógłby 
poczuć się urażony, gdyby nie był to 
jego własny błąd.

Inna kłopotliwa sytuacja spotkała 
prezydenta Francji François Hollan
de’a. Podczas wizyty w Mali otrzy
mał wielbłąda. Na początku żarto
wał, że zabierze go, aby omijać na 
nim paryskie korki. Potem plano
wano umieścić zwierzę w zoo w Pa
ryżu. Ostatecznie zostało ono u jed
nej z malijskich rodzin w Timbuk
tu, która miała się nim opiekować. 
Tyle że rodzina z  wielbłąda zrobi
ła potrawkę... a  Malijczycy posta
nowili podarować Hollande’owi no
wego, aby nie czuł się urażony. Tym 
razem wielbłąd został wysłany pro
sto do Francji. Malijczycy na tyle się 
przejęli, że zapewniali, iż nowe zwie
rzę jest „większe i lepiej wygląda”, 
dodatkowo przepraszali z  wielkim 
uniżeniem za to, że pierwsze zostało 
zjedzone, było im wyjątkowo wstyd. 
Podkreślali, że wielbłąd był prezen
tem i nie zasługiwał na los, jaki go 
spotkał. Wobec tego dramatycznego 
obrotu wydarzeń pytanie o los pary 
żubrów przekazanych w 1991 roku 
francuskiemu prezydentowi przez 
prezydenta Lecha Wałęsę podczas 
wizyty państwowej w Paryżu scho
dzić może na dalszy plan...

Zabawki dużych chłopców
Chwalenie się technologicznymi 

osiągnięciami to też doprawdy nic 
nowego. Już w 757 roku bizantyń
ski cesarz Konstantyn V podarował 
królowi Franków Pepinowi Krót
kiemu mechaniczne organy mają
ce symbolizować dokonania tech
niczne Bizancjum. Ale z gadżetami, 
elektroniką czy nowinkami tech
nologicznymi w XXI wieku trzeba 
być nad wyraz ostrożnym i przede 
wszystkim drobiazgowym. Zresztą 
powiedzmy wprost – nie są to po
mysły specjalnie wysokich lotów. 
A że świat idzie naprzód w ekspre
sowym tempie – łatwo się ośmie
szyć. Chyba że jest się specjalistą 
w tej dziedzinie i osoba obdarowy
wana również ma bzika na punkcie 
gadżetów, a decyzja jest przemyśla
na. Warto przyjrzeć się niektórym 
znanym błędom.

Barack Obama w 2009 roku, na 
początku swojej pierwszej kaden
cji, podarował premierowi Wielkiej 
Brytanii Gordonowi Brownowi ko
lekcję 25 najlepszych klasycznych 
amerykańskich filmów na DVD. 
Okazało się jednak, że gdyby bry
tyjski premier chciał je odtworzyć 
u siebie w Londynie, byłoby to nie
możliwe. Dlaczego? Płyty DVD by
ły bowiem nagrane w  amerykań
skim systemie odtwarzania Re
gion 1, nieobsługiwanym wówczas 
w Europie, co nie umknęło uwadze 
specjalistów od elektroniki.

Obama postanowił także poda
rować królowej Elżbiecie II iPo

da z  nagranymi zdjęciami z  jed
nej z  pierwszych wizyt królowej 
w USA. Pech chciał, że królowa już 
miała taki gadżet, bo kupiła sobie 
iPoda, wersję silver mini, po namo
wach księcia Andrzeja.

Z  kolei premier Donald Tusk 
w  2011 roku podarował Baracko
wi Obamie podczas jego pierwszej 
wizyty w  Warszawie grę „Wiedź
min  2”, czym przysporzył sporo 
rozgłosu polskiemu producentowi. 
Zaś Obama przyznał się podczas 
kolejnej wizyty nad Wisłą w 2014 ro
ku, że „nie jest najlepszy, jeśli cho
dzi o gry komputerowe”, choć do
dał, że prezent – jak mu powiedzia
no –  wskazuje, jakie jest miejsce 
Polski w globalnej gospodarce. Ale 
w tym samym roku „The Washing
ton Post” z okazji 53. urodzin Oba
my przygotował ranking wszyst
kich prezentów, jakie amerykań
ski prezydent otrzymał w okresie 
pierwszej kadencji. Brano pod uwa
gę ich wartość i jakość. „Wiedźmin” 
skończył na przedostatniej pozycji. 
Amerykanów zirytowało, jak da
leko posunięta była promocja gry. 
Poza polskim prezentem najgo

rzej oceniono płytę Bluray od Ro
sjan i odtwarzacz MP3 oraz elek
troniczny masażer od władz Korei 
Południowej. Uznano te podarunki 
za zbyt przestarzałe.

Jadalne prezenty
Rzadko już się spotyka takie po

mysły – i dobrze. Ponieważ jadal
ne prezenty są chyba jeszcze gor
sze niż żywe. Na dyplomatycznych 
salonach potrafią wywołać zaże
nowanie. Bo nie wiadomo za bar
dzo, czy głowa państwa powinna 
skosztować natychmiast otrzyma
nego prezentu, czy odłożyć na pół
kę w swoim gabinecie, a może na

kazać, by został zaniesiony do kró
lewskiej czy prezydenckiej kuchni. 
A co, gdy przez przypadek prezent 
wyląduje na czyimś garniturze czy 
sukni? Argumentów przeciw pre
zentom żywnościowym jest bar
dzo wiele, o ile oczywiście nie zale
ży nam na reklamie jakiegoś kon
kretnego produktu (choć i to może 
się raczej odbić czkawką). Mimo to 
zdarzyli się tacy, którzy próbowali 
szczęścia...

300 funtów baraniny – taki pre
zent w 2003 roku wręczył prezydent 
Argentyny George’owi Bushowi. 
Kogo i kiedy na grilla zaprosił Bush 
– nie wiadomo. Na listach prezen
tów dla królowej brytyjskiej wedle 
raportu „The Economist” widnieją: 
ananasy, jajka, pudełko ślimaków, 
tuzin puszek tuńczyka i  siedem 
kilo gramów krewetek. Czy są jesz
cze jadalne albo co się z nimi sta
ło –  powszechną wiedzą nie dys
ponujemy. W  kwietniu natomiast 
brytyjska monarchini sama poda
rowała coś do wypicia i do zjedze
nia. Papież Franciszek otrzymał 
od niej whisky i miód. Zapewne dla 
zdrowotności. I choć to także nie

koniecznie wyszukane prezenty, to 
chyba w tym wypadku – jak zawsze 
zresztą – królowej możemy przy
znać, że pokazała klasę. Zwłaszcza 
jeśli porównać ten pomysł z dwuna
stoma puszkami tuńczyka.

Wartość prezentu
Ten temat nastręcza wiele kło

potów –  tak w  relacjach prywat
nych, jak i  dyplomatycznych oraz 
biznesowych. Oczywiście wartość 
prezentu powinna być adekwatna 
do okoliczności. To jedyna właściwa 
odpowiedź. Zależy też, czy dyspo
nuje się budżetem prywatnym, czy 
służbowym, oraz czy sami spodzie
wamy się drobnego, czy hojnego 
prezentu. Warto wziąć pod uwagę, 
że prezent zbyt drogi może wpra
wić w zakłopotanie obdarowanego, 
zwłaszcza jeśli nie może się on od
wdzięczyć upominkiem o podobnej 
wartości. Zaś zbyt tani prezent mo
że nas ośmieszyć lub nawet urazić 
partnera. Narody arabskie i Chiń
czycy wręcz stawiają sobie za punkt 
honoru odwdzięczenie się prezen
tem równej albo i wyższej wartości. 
I nie spoczną, dopóki tego nie doko
nają. Warto mieć to na względzie, 
jeśli szanujemy spokój ducha osoby, 
której wręczamy upominek.

Rozstrzygając więc ten problem, 
lepiej poprosić zaufanego współ
pracownika, aby zasięgnął języka 
u swoich odpowiedników „po dru
giej stronie” i  wybadał, jaki cha
rakter będzie miał prezent, który 
otrzymamy. Choć należy to robić 
z wyjątkową dyskrecją. W przypad
ku wizyt dyplomatycznych na eta
pie ich przygotowań strony uzgad
niają także kwestie prezentów. 
W celu uniknięcia zgrzytów zawsze 
można też postawić na coś niety
powego. Oryginalny prezent może 
mieć większą wartość od najdroż
szych klejnotów.

Pamiętajmy też, że zwłaszcza 
narody Zatoki Perskiej lubują się 
w biżuterii i bardzo hojnych upo
minkach. W  sytuacjach bizneso
wych koniecznie należy rozważyć, 
czy prezent nie będzie uznany za 
formę przekupstwa. Jak pisał To
masz Orłowski: „Ujawnienie w 1979 
roku przez prasę wiadomości 
o przyjęciu przez Valéry’ego Gis
carda d’Estaing plakiety wysadza
nej diamentami od środkowoafry
kańskiego dyktatora Bokassy jest 
powszechnie uznawane za jedną 
z przyczyn jego przegranej w wy
borach prezydenckich w 1981 roku 
i końca jego wielkiej kariery poli
tycznej”. Wiele instytucji ma przej
rzyste zasady dotyczące przyjmo
wania podarunków, aby uniknąć ko
rupcji. Tę pracę domową wszyscy 
dyplomaci muszą odrobić!

Dwuznacznie
W  2000 roku kanclerz Niemiec 

Gerhard Schröder popełnił po

W rankingu prezentów dla prezydenta Obamy najwyżej oceniony został podarunek 
od Meksyku –  aztecki kalendarz ze srebra. Fot. rus-buy.ru
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dwójną gafę, wręczając prezyden-
towi Stanów Zjednoczonych Billo-
wi Clintonowi pudełko kubańskich 
cygar. Nie tylko złamał tym samym 
amerykańskie embargo na kubań-
skie cygara, ale i w pewien sposób 
uczynił aluzję do  wcześniejszego 
skandalu z  „cygarem” i  Monicą 
Lewinsky...

Niefortunny był też pomysł prze-
kazywania przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego goszczącemu w Pol-
sce w 2007 roku papieżowi Benedyk-
towi XVI – Niemcowi przecież – al-
bumu o powstaniu warszawskim.

Zupełnie nietypowo
Jeśli zależy nam na rozgłosie al-

bo na wywarciu niezapomniane-
go wrażenia, warto postawić na 
coś oryginalnego. We wspomnia-
nym rankingu prezentów dla Oba-
my, który opracował „Washington 
Post”, najwyżej oceniony został 
podarunek od Meksyku –  aztec-
ki kalendarz ze srebra. Wyjątko-
wy był moment, gdy go wręczano. 
W 2012 roku przez media – po raz 
kolejny – przetaczała się maniakal-
na dyskusja o końcu świata. Meksy-
kanie, przekazując kalendarz ame-
rykańskiemu prezydentowi, wyka-
zali się więc poczuciem humoru. 
Inny bardzo wysoko sklasyfikowa-
ny podarunek (bo na piątej pozy-
cji) to pomysł naszych braci Cze-
chów, czyli uroczy prezent osobisty 
– ceramiczna miska dla psa rodzi-
ny Obamów imieniem Bo. Podob-
nie trafionym zagraniem było prze-
kazanie przez polskiego premiera 
w 1995 roku szefowi hiszpańskiego 
rządu Felipe Gonzalezowi skarło-
waciałych polskich drzewek brzozy 
i wierzby. Powód było prosty – Gon-
zalez lubował się w kolekcjonowa-
niu drzewek bonsai. Swego czasu 
książę Karol i  Camilla otrzyma-
li od Michelle i Baracka Obamów 
nasiona i młode rośliny, bo przecież 
amerykańska para prezydencka od 
dawna promuje zdrową żywność, 
a i książę Karol znany jest z dzia-
łań proekologicznych. Ten ciepły 
gest wywołał uśmiech i rozgłos.

Gordon Brown, który, jak wspo-
mnieliśmy, miał pecha do płyt DVD, 
zrewanżował się Obamie podczas 
tej samej niefortunnej wymiany 
prezentów w  2009 roku drewnia-
nym stojakiem na pióra. Niby nic 
nadzwyczajnego, ale stojak był wy-
konany z  drewna pochodzącego 
z  siostrzanego statku HMS „Re-
solute”. To właśnie drewno z „Re-
solute” posłużyło do  wykonania 
biurka w  Gabinecie Owalnym, 
przy którym na co dzień zasiadał 
Obama –  tak jak jego poprzedni-
cy. W ramach dodatku Brown do-
rzucił pierwsze wydanie siedmio-
tomowej biografii Winstona Chur-
chilla. Był to prawdziwie elegancki 
brytyjski gest.

Bardzo dobrze odebrany był tak-
że prezent dla Obamy od premiera 
Davida Camerona w 2012 roku. Był 
nim niebieski stół do  ping-ponga 
firmy Dunlop, z namalowanymi po 
przeciwnych stronach flagami USA 

i Wielkiej Brytanii. Był to miły i cie-
pły gest, bo rok wcześ niej Cameron 
i Obama wspólnie grali w tenisa sto-
łowego z uczniami jednej z londyń-
skich szkół. Był to też prezent na 
czasie, jako że w 2012 roku w Lon-
dynie odbywały się igrzyska olimpij-
skie. Jeden drobny detal popsuł jed-
nak wyjątkowo dobre wrażenie i ca-
łe te długie drobiazgowe starania. 
Okazało się, że choć stół zaprojekto-
wano w Wielkiej Brytanii, to został 
on wykonany w Chinach.

Królowa Elżbieta II, gdy ofiaro-
wała papieżowi Franciszkowi miód 
i whisky, sama otrzymała od niego 
dokument z  XVII wieku ze zbio-
rów watykańskich oraz podarek 
dla royal baby, czyli jej prawnuka 
(wówczas media szalały na punk-
cie dziecka księcia Williama i księż-
nej Kate). Był to globus z lapis-lazu-
li z krzyżem i napisem: „Od papie-
ża Franciszka dla Jego Wysokości 
księcia Cambridge George’a”. Mo-
narchini miała dowcipnie stwier-
dzić, że „George z  pewnością się 
ucieszy, gdy dorośnie”.

Jednak absolutnym hitem jest 
chyba prezent, jaki dostał Barack 
Obama od rządu Australii. To ubez-
pieczenie. Otóż pierwsza dama Mi-
chelle otrzymałaby 50 tysięcy au-
stralijskich dolarów, gdyby jej mę-
ża zaatakował w Australii krokodyl. 
Obama wyraźnie rozbawiony tak 
wtedy to skomentował: „Napraw-
dę podarowano mi najbardziej wy-
jątkowy prezent, jaki otrzymałem 
jako prezydent (ha, ha, ha). Mo-
jej żonie Michelle na pewno ulży 
(ha, ha). Muszę przyznać, że gdy 
ustanawialiśmy pakiet zdrowotny 
Health care w Ameryce, zapomnie-
liśmy o ubezpieczeniu na wypadek 
ataku krokodyla”.

Z kolei w szafach Kancelarii Pre-
miera można także znaleźć cieka-

we prezenty, jakie otrzymał były 
szef rządu Donald Tusk. Na przy-
kład:

• kawałek siarki z kopalni Ma-
chów w Tarnobrzegu,

• ekskluzywny komplet ołówków,
• ciupagę od premiera Republiki 

Czeskiej Mirka Topolanka,
• pozytywkę wręczoną podczas 

wizyty w Chinach,
• tabakierę od Kaszubów,
• srebrne pudełko na cygara od 

premiera Hiszpanii,
• zestaw perfum w pozłacanych 

flakonach od premiera Kuwejtu,
• pokaźną kolekcję dywanów 

i dywaników od narodów arabskich 
i perskich,

• fragment meteorytu Morasko 
od Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

Można też natrafić na ciekawe 
lektury. Premier dostał na przy-
kład takie książki:

• O  skutecznym wywieraniu 
wpływu,

• Biurokracja,
• Prawie wszystko o ziołach,
• Cokolwiek myślisz, pomyśl 

odwrotnie.

Porady
• Po pierwsze i  najważniejsze 

– prezent nie może być kiczowaty 
czy byle jaki, sprawiający wrażenie 
w popłochu wyjętego ze starej szu-
flady z darmowymi gadżetami.

• Warto skorzystać z przykła-
du polskiej dyplomacji, która ro-
dzaj prezentu konsultuje na eta-
pie roboczej wizyty przygoto-
wawczej – wtedy ustala się, czy 
podarek ma mieć charakter pu-
bliczny, czy osobisty. Przecież in-
ne prezenty przekazuje się przy 
okazji wizyty prywatnej, a  inne 
podczas oficjalnego spotkania 
przed kamerami.

• Po trzecie – trzy razy NIE:
– dla żywych prezentów,
–  dla gadżetów technologicz-

nych,
–  dla podarunków żywnościo-

wych. A jeśli już upieramy się przy 
wręczaniu alkoholu, powinien być 
on tylko dodatkiem do zasadnicze-
go prezentu.

• Warto dostosować się do zain-
teresowań osób obdarowywanych 
czy ich życiorysu oraz znaleźć coś 
niesztampowego.

• Należy unikać dwuznaczności 
– tak jak niekoniecznie kupuje się 
teściowej krem przeciw zmarszcz-
kom.

• Koniecznie należy pamiętać 
o zwyczajach i różnicach kulturo-
wych oraz religijnych – muzułma-
ninowi ani żydowi nie należy prze-
kazywać na przykład regionalnej 
kiełbasy czy wyrobów ze świńskiej 
skóry. Fotografie ludzi czy obra-
zy roznegliżowanych kobiet mogą 
też sprawić muzułmanom religij-
ny kłopot.

• Przed przekazaniem prezen-
tu warto się zastanowić, czy ob-
darowany będzie mógł legalnie go 
zabrać ze sobą do domu (na przy-
kład z bronią na pokład samolotu 
nie wejdzie, pewnych wyrobów czy 
zwierząt nie wolno przewozić za 
granicę).

• Nie tylko wypada, ale wręcz 
należy zatroszczyć się choćby 
o  drobne podarunki dla pozosta-
łych członków rodziny gospodarza 
– na przykład żony, dzieci – zwłasz-
cza jeśli to wizyta prywatna (spraw-
dzają się zabawki, książki, albumy, 
szale i tym podobne).

• Jeśli firmę, w  której pracu-
jemy, na to stać, warto się zasta-
nowić, czy każdy, kto odwiedza 
jej siedzibę, nie mógłby wycho-
dzić z drobnym podarunkiem. Na-

wet jeśli nie dotyczy to spotkań na 
najwyższym szczeblu. Standardo-
wo królowa Elżbieta II ofiarowuje 
goś ciom fotografię przedstawiają-
cą ją oraz księcia Filipa, opatrzoną 
autografami i oprawioną w srebr-
ną ramkę. Na dworze króla Norwe-
gii jest to z kolei książeczka mówią-
ca o historii pałacu królewskiego.

• Nie należy przekazywać w pre-
zencie wyrobów, z  których słynie 
kraj naszego gościa. To może być po-
ważna gafa, godząca w dumę part-
nera. Na przykład nie wypada da-
wać różańca papieżowi. Taką wpad-
kę równolegle do sprawy z albumem 
zaliczył prezydent Lech Kaczyński 
wobec Benedykta XVI, przekazując 
mu bursztynowy różaniec.

• Nawet jeśli otrzymujemy pre-
zent, który wywołuje niedowierza-
nie i  jest zaprzeczeniem wszyst-
kich wyżej wspomnianych zasad, 
należy mimo wszystko zrobić je-
dyną rzecz, jaka nam pozostaje 
– uśmiechnąć się i prezent przyjąć. 
Pozwoli to oszczędzić obu stronom 
jeszcze większego zażenowania.

Jak wręczać
Równie ważny jak sam prezent 

jest sposób, w  jaki się go wręcza 
Nawet najpiękniejszy naszyjnik 
z pereł przy nietaktownej uwadze 
może urazić kobietę, zamiast wy-
wołać na jej twarzy uśmiech. Je-
śli odwiedzamy kogoś w  jego do-
mu, nie zapomnijmy o  kwiatach 
dla gospodyni i  butelce wina czy 
szampana albo wina musującego 
(koniecznie wytrawnego). Nale-
ży o tym pamiętać nie tylko w re-
lacjach prywatnych, ale i bizneso-
wych, gdy na przykład jesteśmy 
zaproszeni do  kontrahenta, aby 
poznać jego rodzinę (co jest częstą 
praktyką w Chinach i krajach per-

Obama i Cameron grali wspólnie w tenisa stołowego podczas wizyty prezydenta USA. Rok później Obama podarował Cameronowi stół do ping-ponga.
 Fot. picture alliance / dpa / Paul Hackett          
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skich). W kraju muzułmańskim al-
kohol jest nie na miejscu. Lepiej 
zatroszczyć się o elegancko zapa-
kowane słodkości. I najważniejsze 
–  w  krajach muzułmańskich pod 
żadnym pozorem nie wolno dawać 
prezentów kobiecie – można je zło-
żyć w darze tylko jej mężowi.

W Korei i w Japonii koniecznie 
prezenty należy wręczać nie jed-
ną, ale obiema rękami. Zwłaszcza 
użycie tylko lewej dłoni może być 
uznane za nietakt. Podobnie jest 
na Bliskim Wschodzie i w niektó-
rych krajach Afryki. Japończycy 
zaś bardzo cenią wysoce eleganc-
ki sposób opakowania podarunków. 
Przy pakowaniu prezentów w Chi-
nach i Indiach należy unikać kolo-
ru białego, który jest symbolem ża-
łoby. W Państwie Środka prezenty 
daje się w ostatnim dniu wizyty lub 
na oficjalnych bankietach. Bywa, 
że Chińczyk kilkakrotnie odmówi 
przyjęcia prezentu. Tym nie wol-
no się zrażać. To element ceremo-
niału. Należy nalegać, nawet gdyby 
delikatnie odsuwał prezent z uda-
wanym zakłopotaniem. Nie powin-
no się jednak otwierać prezentu 
w  obecności darczyńcy. To Chiń-
czycy wymyślili taki swoisty „bez-
piecznik” na wypadek ewentualnej 
„wpadki prezentowej”, żeby żadna 
ze stron nie musiała się zastana-
wiać, jak wyjść z twarzą z niekom-
fortowej sytuacji. Choć zdarzyć się 
może, że Chińczyk poprosi o otwar-
cie prezentu przy nim – wtedy zde-
cydowanie należy spełnić prośbę. 
Pamiętajmy, że w Polsce tradycja 
nakazuje zachować się przeciw-
nie i otworzyć prezent w momen-
cie jego przyjęcia. Nietaktem by-
łoby odłożyć go na bok. Podobnie 
jest w Turcji czy w Chile. Natomiast 
w Arabii Saudyjskiej osoba obdaro-
wana bardzo wnikliwie będzie się 
prezentowi przyglądać, badać go, 
i to jest oznaką, że podarunek zo-
stał doceniony.

Jeśli prezent jest pokaźnych roz-
miarów, warto poprosić współpra-
cownika lub współpracowników, 
aby go wnieśli do sali, w której ma 
być przekazany. Należy szczegóło-
wo zaplanować, w którym momen-
cie podarunek ma być wręczony, 
a  w  sytuacji, gdy konieczne jest 
jego wniesienie, staje się to jesz-
cze istotniejsze. Pamiętać należy, 
że osobiste przekazanie prezentu 
z rąk do rąk ma dużo większe zna-
czenie.

I jeszcze jedna arcyważna spra-
wa. Kwiaty można wręczać wyłącz-
nie kobietom. Mężczyznom – wyjąt-
kowo – gdy są w podeszłym wieku.

Łukasz Walewski

„Przywitaj się z  królową”, 
Kraków 2015. Wydawnictwo Si-
ne Qua Non

Albańska wendeta 
– wskrzeszenie erynii

Pewnego wrześniowego dnia 
1997 roku dwaj Albańczycy pokłó-
cili się w Tiranie i wymierzyli so-
bie po kilka policzków. Po dwóch 
dniach jeden drugiego poważ-
nie zranił, oddając do  niego kil-
ka strzałów. Obaj byli... posłami 
do albańskiego parlamentu.

Strzelający został skazany na 
11 lat więzienia. Jak tłumaczył, ad-
wersarz go obraził, co należało po-
mścić. Zdaniem ówczesnego pre-
miera Albanii poseł kierował się 
zasadami niepisanego średnio-
wiecznego prawa, zwanego kanun.

Jak to możliwe, że prawo zwy-
czajowe ma tak wielkie znaczenie, 
by powoływał się na nie przedsta-
wiciel instytucji mającej stanowić 
prawo? W dodatku nie miał on ra-
cji, bo za policzek kanun przewi-
duje tylko opłatę. Zabijanie jest do-
puszczalne wyłącznie jako zemsta 
za przelanie krwi lub – w wyjątko-
wych wypadkach – za niewierność. 
Można by się uśmiechnąć z polito-
waniem albo ze zgrozą, ewentual-
nie zdziwić, jak tak być może we 
współczesnej Europie. Za takimi 
sytuacjami kryje się bardzo smut-
na historia.

Albania zyskała niepodległość 
w  roku 1912. Młode państwo po-

trzebowało jakiegoś spoiwa, by 
wykształciły się podstawy je-
go społeczności. Nie mogła nim 
być religia, gdyż część mieszkań-
ców wyznawała islam, część ka-
tolicyzm, a  jeszcze inni –  prawo-
sławie. Albań czycy z północy i po-
łudnia prawie nie rozumieją się 
nawzajem, więc język również nie 
mógł zapewnić koniecznej więzi. 
Odwołano się zatem do  odwiecz-
nych tradycji. Jak przekonywano, 
Albańczycy to potomkowie staro-
żytnych Ilirów. Ponoć zachowali 

ich obyczaje oraz niepisane zasady 
prawne. Jak zwykle w takich sytu-
acjach, sięgnięto po grupę najbar-
dziej archaiczną – w tym wypadku 
górali z północnej Albanii. Społecz-
ność ta rzeczywiście żyła jak przed 
wiekami i zachowała swoje trady-
cje mimo kilkuset letniego pano-
wania Turków. Rządziła się wła-
snymi prawami, których nikt nie 
próbował zmieniać. Działo się tak 
aż do czasu wprowadzenia komu-
nizmu, przy czym „wprowadzenie” 
to olbrzymi eufe mizm, ponieważ 

komunistyczni partyzanci wymor-
dowali jedną trzecią albańskich 
górali. Zabijali przede wszystkim 
przedstawicieli elity ich społecz-
ności, gdyż to oni stali na straży 
odwiecznych obyczajów, bardzo 
złożonych. Na przykład zasady ze-
msty rodowej dokładnie określa-
ły rodzaj kary i sposób jej wykona-
nia. Według legendy prawo kanun 
opracował przywódca plemion pół-
nocnej Alba nii w połowie XV wieku. 
Zasady zwane obecnie Lek kanun 
spisano na początku XX wieku. 
Nie sposób dojść do tego, ile z nich 
niegdyś rzeczywiście obowiązywa-
ło, a ile wymyślono dopiero wtedy, 
kiedy sięgnięto po nie, by tworzyć 
nową państwowość.

Komunizm jednak upadł. Nastał 
chaos. W Albanii nie pamięta się 
już szczegółów zasad kanun, pa-
nuje przeświadczenie, że za krzyw-
dy należy przelać krew. Gdy tylko 
dojdzie do jakiegoś kryzysu – poli-
tycznego lub gospodarczego – nie-
mal wszyscy sięgają po broń. Słaba 
i skorumpowana władza państwo-
wa nie zapewnia porządku. Religia 
ma niewielkie znaczenie. Pozosta-
je duch zemsty rodowej. Krew za 
krew. Pod koniec lat  90. ubiegłe-
go wieku Peter Krasztev, znany 
węgierski antropolog, rozmawiał 
z wieloma Albańczykami, między 
innymi członkami spacyfikowa-
nej rodziny, z której kilku dokona-
ło zapewne aktu pomsty. Pytał ich, 
czy wierzą w życie po śmierci. Od-
powiedzieli, że chyba tak, bo tego 

Raj dla uciekających
od świata? – I kawa

W 1856 roku rząd brytyjski prze-
siedlił mieszkańców wyspy Pitca-
irn, oczywiście „dla ich dobra”, na 
większą wyspę Norfolk. Kilka ro-
dzin po paru latach wróciło na Pit-
cairn. Dziś na tym skrawku lądu 
w połowie drogi między Nową Ze-
landią a  Peru mieszka niespełna 
50 osób. Poczta dochodzi tam czte-
ry razy w roku, nie ma dróg, a wy-
spiarze wytwarzają najczystszy 
miód na świecie. Raj?

Romantyczny wizerunek buntow-
ników z  „Bounty” utrwalono w  fil-
mie z  Marlonem Brando grającym 
Fletchera Christiana, który najpierw 
pożeglował na Tahiti, a później na wy-
spy Tubuai. Stosunki jego załogi z tu-
bylcami nie układały się jednak naj-
lepiej, a  w  dodatku marynarze bali 
się kary, dlatego ośmiu z nich ruszy-
ło z  Christianem szukać bezludnej 
wyspy. Zabrali sześciu Tahitańczy-
ków i 12 Tahitanek. Gdy w 1790 roku 
dotarli na Pitcairn, spalili statek, by 
zatrzeć ślady. Zniknęli na kilkadzie-
siąt lat.

Na wysepce wszystkich łączy po-
krewieństwo. Długo leżała ona jak-
by poza światem. Stanowiła najod-
leglejsze –  w  każdym sensie tego 
słowa – terytorium brytyjskie (przy-

najmniej nominalnie). Zainteresowa-
no się nią, gdy zaczęły się pojawiać 
informacje o wykorzystywaniu kobiet 
i dzieci. Na wyspie żyje tak mało ludzi, 
że kontakty seksualne z nieletnimi są 
nieuchronne. Jak stwierdziła pewna 
dziennikarka, Pitcairn to „seksualny 
szybkowar”.

Władze brytyjskie postanowiły 
ukarać winnych jak obywateli pod-
legających brytyjskiemu prawu, nie 
biorąc pod uwagę lokalnych uwarun-
kowań. Mieszkańcy Pitcairn riposto-
wali: inwestycje brytyjskie w kolonii 

były znikome, a skazanie nawet kilku 
mężczyzn zrujnuje gospodarkę. Życie 
wyspiarzy zależy bowiem od dostaw 
na statkach, do których podpływa się 
na łodziach, bo wyspa nie ma portu. 
Sprostać temu mogą tylko mężczyźni.

W  stan oskarżenia postawiono 
13 osób. Nie robiłoby to pewnie więk-
szego wrażenia, gdyby nie to, że sta-
nowili oni prawie jedną trzecią po-
pulacji wyspy. W  2004 roku 25  pra-
cowników wymiaru sprawiedliwości 
z Auckland w Nowej Zelandii sądzi-
ło siedmiu mężczyzn. Czterech z nich 

uznano za winnych – niekiedy prze-
stępstw sprzed nawet kilkudziesięciu 
lat. Mimo zbudowania więzienia pozo-
stają oni jednak na wolności, gdyż to-
czy się kolejny spór: o to, czy miesz-
kańców Pitcairn obowiązuje brytyj-
skie prawo. Na razie psychologowie 
z Nowej Zelandii starają się uświado-
mić nielicznych wyspiarzy.

Już przed tą sprawą, która podzie-
liła mieszkańców Pitcairn, nie brako-
wało tam kłopotów. Na pocztówkach 
i znaczkach pocztowych wyspa wyglą-
da sielsko, ale uciekają stamtąd mło-
dzi ludzie. Na Pitcairn nie ma kanali-
zacji, elektryczność nie zawsze działa, 
funkcjonuje raptem jedna linia telefo-
niczna. Od pewnego czasu stacja sate-
litarna umożliwia kontakt ze światem 
za pośrednictwem internetu.

Ludzi na Pitcairn jest coraz mniej. 
W XIX wieku wyspę zamieszkiwało 
niemal 200 osób. Na początku ubie-
głego wieku, po otwarciu Kanału Pa-
namskiego, co tydzień pojawiały się 
tam statki. Myślano wówczas o emi-
gracji, bo wydawało się, że zabraknie 
ziemi, a  jednocześnie organizowa-
no sprawnie działającą społeczność. 
W 1893 roku powstał siedmioosobowy 
parlament. Zaczęto wydawać gazetę, 
uruchomiono przedszkole i stworzo-
no park. Wyspa była pierwszym tery-
torium brytyjskim, na którym kobiety 
miały prawo głosu i gdzie wprowadzo-
no obowiązkowe nauczanie. Refor-
mując ustrój, wprowadzono kary, 
między innymi za cudzołóstwo i pod-
glądanie. Minął jednak okres prospe-

Albańczycy to potomkowie starożytnych Ilirów. Ponoć zachowali ich obyczaje oraz 
niepisane zasady prawne.  Fot. calvertjournal.com

Wyspa Pitcairn na południowym Pacyfiku Fot. Wikimedia Commons
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uczy ksiądz. „Co się więc stanie, je
śli w przyszłym życiu zabity zapy
ta, czym na to zasłużył?” – zapytał 
Krasztev. Po namyśle jeden z Al
bańczyków odpowiedział: „Nie po
wiedziałby tego. On też będzie wie
dział, że zrobiłem tylko to, co mu
siałem”.

Po upadku komunistycznej 
dyktatury ludziom przypominają 
się krzywdy sprzed lat. Niekiedy 
mszczą się za zbrodnie popełnione 
przed kilkudziesięciu laty, podczas 
komunizacji. Podobno niemieckie 
oddziały SS działające w  tym re
jonie w czasie drugiej wojny świa
towej nie dorównywały okrucień
stwem partyzantom wprowadza
jącym komunizm.

Liczba aktów wendety rośnie. 
Stare zasady przestały obowiązy
wać. Niegdyś prawo zwyczajowe 
precyzyjnie stanowiło, kogo za co 
można ukarać, a jeżeli trzeba prze
lać krew, to kogo można zabić. Do
kładnie ustalono, kiedy zem stę 
można uznać za dopełnioną. Jak 
zapisano jeszcze w  zbiorze praw 
z początku XX wieku, jeśli podczas 
zgromadzenia ktoś strzeli do inne
go uczestnika, jego dom zostanie 
spalony, sam sprawca zgładzony 
przez zgromadzenie, a  jego krwi 
nie będzie można pomścić.

Nic z  tego jednak nie pozosta
ło. Wszyscy wiedzą tylko tyle, że za 
krzywdy należy się mścić. Popeł
nia się coraz więcej zbrodni; nic 
nie może tego powstrzymać. Jeże
li nie można zabić dorosłego, bo na 

przykład odsiaduje wyrok, morduje 
się jego dzieci. Dzieci także zabija
ją. Stare struktury plemienne bez
powrotnie zniknęły. Może z czasem 
zaczną się liczyć nowe zasady?

Ciekawostki
Aby spróbować zrozumieć gó

ralską mentalność, którą symboli
zują Albańczycy, nie trzeba jechać 
do Albanii. Na przykład na Orawie 
do dziś ludzie niezbyt przejmują się 
granicami. Część Orawian miesz
ka w Polsce, część na Słowacji, ale 
jedni i drudzy mówią, że są z Ora
wy. Nie interesują ich zbytnio ani 
granice, ani waluta.

Uczciwość i  poczucie hono
ru Albań czyków były przysłowio
we. Powiadano, że kobieta może 
przejść samotnie całą Albanię i nikt 
jej nie skrzywdzi ani nie obrabuje.

Ułożenie praw kanun przypisuje 
się żyjącemu w XV w. Leke Duka
gjiniemu. Chcąc ograniczyć rozlew 
krwi, wyznaczył on ścisłe reguły 
pomsty rodowej. Zabronił np. za
bijać kobiety.

Jeśli ktoś obcy dotknie zwłok za
bitego w akcie pomsty, jego rodzi
na natychmiast zostaje włączona 
w cykl zabójstw mających służyć 
obronie honoru klanu.

Jacek Lang

„Najbardziej niesamowite fakty! 
Zwyczaje, postaci, niezwykłe zja-
wiska, najdziwniejsze zwierzęta”. 
Wydawnictwo Publicat, Poznań.

rity i wysepka znów znalazła się na 
uboczu świata. Gospodarkę uratowa
ły dopiero znaczki pocztowe wydawa
ne od 1940 roku.

Proponowano różne rozwiązania, 
między innymi unię z Polinezją Fran
cuską. Być może na wyspie zbudowa
ny zostanie pas dla samolotów. Ale 
Wielka Brytania zapowiada zmniej
szenie swojej pomocy, a  to od niej 
w dużej mierze zależy los wys piarzy. 
Oto przedni dylemat: albo wolność 
i brak wsparcia, albo pomoc i uwię
zienie znacznej części mężczyzn.

Wyspiarze mają swój dialekt, sta
nowiący mieszankę języków angiel
skiego i tahitańskiego, jednak w roz
mowach z  przybyszami mówią po 
angielsku. Zawsze pragnęli przede 
wszystkim niezależności. W znacznej 
mierze wypracowali ją sobie – sprze
dając rękodzieło, drewniane modele 
statków, rzeźbione w  drewnie ryby, 
znaczki, pocztówki. Gdy emigrowali 
na Tahiti, wydawali się Tahitańczy
kom zbyt brytyjscy i  zbyt rygorys
tyczni pod względem moralnym. Nie 

wszyscy czuli się też dobrze na brytyj
skiej wyspie Norfolk. Być może lepsza 
infrastruktura pomoże im przetrwać. 
Być może dzięki internetowi będą bli
żej świata (jeśli ktoś chce ich wspo
móc, za 100  dolarów rocznie może 
zarejestrować domenę z rozszerze
niem.pn). Być może ich 200letnią kul
turę uratują postanowienia ONZ. Ale 
na razie, gdyby ktoś zapytał miesz
kańców Pitcairn o  ich przyszłość, 
pewnie każdy odpowiedziałby: I ka-
wa (nie wiem). Może wszyscy będą 
musieli opuścić sielską wyspę o cie
płym klimacie.

Fletcher Christian uważał się za 
przeklętego. Kapitan Bligh, dowódca 
„Bounty”, zapisał, że spytał go, dla
czego on także wystąpił przeciw nie
mu. Christian odrzekł: „No właśnie. 
Jestem w piekle”.

Jacek Lang

„Najbardziej niesamowite fakty! 
Zwyczaje, postaci, niezwykłe zja-
wiska, najdziwniejsze zwierzęta”. 
Wydawnictwo Publicat, Poznań.

Witajcie, witojcie, skióekumt, czyli z otwartości

Kto mieszka w Polsce?
Kiedy spojrzymy na wyniki 

Narodowego Spisu Powszechne-
go z 2011 roku, odpowiedź prze-
staje być oczywista. Oficjalnie, 
według MSWiA, w Polsce mamy 
trzynaście mniejszości. Dzie-
więć z  nich to mniejszości na-
rodowe: Białorusini, Czesi, Li-
twini, Niemcy, Ormianie, Rosja-
nie, Słowacy, Ukraińcy i  Żydzi, 
a cztery etniczne: Karaimowie, 
Łemkowie, Romowie, Tatarzy. 
Według spisu tymczasem w Pol-
sce mieszka aż dwadzieścia je-
den mniejszości, które stanowią 
3,65 proc. społeczeństwa. Ale to 
nie wszystko.

Wystarczy wybrać się do  Za
kopanego, by przekonać się, jak 
bardzo się między sobą różnimy. 
Podhalańscy górale posługują się 
gwarą, do codziennego ubioru czę
sto włączają elementy stroju ludo
wego, a ich charakterne poczucie 
humoru jest źródłem wielu dowci
pów „o bacy i ceprach”. Są bardzo 
religijni i pielęgnują swoje trady
cje. W niedzielę albo święta można 
podziwiać całe wystrojone rodzi
ny jadące bryczkami do kościoła, 
a o góralskim weselu marzą nie tyl
ko mieszkanki Podhala. Na gońbę, 
czyli kumoterki – tradycyjne wyści
gi sań – ściągają zimą widzowie ze 
wszystkich części kraju. Mężczyź
ni ubrani są w białe lniane koszu
le, zapięte ręcznie wykonywanymi 
spinkami, na wierzch wkładają cu
chę, czyli rodzaj sukiennego pon
cha, albo serdak (kożuszek bez rę
kawów). Strój uzupełniają obci
słe wełniane portki przyozdobione 
lampasem, parzenicą i pompona
mi, na biodrach błyszczy sros, czy
li pas z ćwiekami, do którego przy
pięta jest ciupaga, stopy zdobią 
wyciskane we wzory kierpce ob
wiązane rzemykami, a głowę – fil
cowy kapelusz, czyli kłobuk, prze
wiązany sznurem muszelek i ozdo
biony orlim piórem. Kobiecy strój 
składa się z mocno marszczonych 
kolorowych spódnic i ręcznie wy
szywanych gorsetów, często zdo
bionych cekinami i  tasiemkami, 
a całości dopełnia sznur czerwo
nych korali oraz kwiecista chusta. 

Strój górali podhalańskich jest je
dynym polskim strojem ludowym, 
który współcześnie się rozwija, 
zmienia, kieruje modami. Meble 
i inne przedmioty inspirowane gó
ralskim designem czy stylem za
kopiańskim spotkać można w wie
lu polskich domach.

Odwrotnie jest z Wilamowiana
mi – niewielką, oficjalnie nieuzna
waną mniejszością etniczną za
mieszkującą miasto Wilamowice 
niedaleko BielskaBiałej. Ich obec
ności nie odnotowuje nawet spis 
powszechny. Są potomkami osad
ników przybyłych do Polski w XIII 
wieku, prawdopodobnie z pograni
cza dzisiejszych Niemiec i Nider
landów, mają własny strój ludo
wy, tradycję i język wymysiöeryś 
(w 2007 roku dodano go do rejestru 
języków świata). To przykład kul
tury niemal całkowicie zniszczo
nej po 1945 roku, która powoli się 
odradza. W  języku wilamowskim 
powstaje poezja, książki dla dzie
ci, a nawet przedstawienia teatral
ne, jak Hobbit: hejn an cyryk wy
stawiony w 2015. Jeśli wybierzemy 
się do Wilamowic, przywita nas ta
blica głosząca: „Skióekumt y Wy
mysoü”.

O  ile Wilamowianie to mniej
szość związana z konkretnym miej
scem, o tyle Romów spotkać moż
na na wsiach i w miastach w róż

nych częściach Polski. Romem 
trzeba się urodzić, najważniejsze 
są więzy krwi. Pierwsza wzmianka 
o nich pochodzi z 1401 roku, koja
rzymy ich przede wszystkim z ży
wiołową muzyką i tańcem, a także 
z kowalstwem. Do niedawna patel
nia od Cygana była skarbem każ
dej pani domu. Wielkim zaintere
sowaniem cieszy się też twórczość 
Papuszy –  zapomnianej, a  wybit
nej romskiej poetki, której historię 
przypomniała w 2013 roku Angeli
ka Kuźniak, a na ekran przenieśli 
Krzysztof Krauze i  Joanna Kos
Krauze. Barwne tradycje i histo
rię kultury romskiej można zgłębić 
podczas wizyty w Muzeum Okręgo
wym w Tarnowie.

Mieszkańcy Śląska –  Ślązacy 
–  to, według spisu, najliczniejsza 
polska mniejszość, choć oficjalnie 
nie jest za takową uznawana. Wy
jazd na Śląsk, na przykład do Niki
szowca, może być równie zaska
kujący, jak wycieczka na Podhale. 
Gwarę śląską trudno zrozumieć, 
mieszkańcy innych stron Polski 
gubią się też w specyficznej logi
ce i niuansach: Śląsk, Śląsk Opol
ski, Śląsk Cieszyński. I absolutnie 
nie wolno mylić Śląska z  Zagłę
biem! Na odmienność Ślązaków 
złożyły się przede wszystkim geo
grafia i zawiła historia, stąd czują 
się ogromnie związani z ziemią i lo
kalną społecznością, które są źró
dłem nie tylko tożsamości, ale i si
ły. „Śląsk dał mi naturalny dystans 
i  taką niezłomność, która pozwa
la nie dać się uwieść i nie zatracić 
się. To był mój kapitał początkowy. 
Ślązacy znają wartość ciężkiej pra
cy, są wychowani przez bardzo bo
gatą kulturę niemiecką – my prze
cież z chłopów folwarcznych stali
śmy się niewolnikami przemysłu. 
U nas jest silna odpowiedzialność 
za rodzinę” – mówił reżyser Kazi
mierz Kutz.

Drugie miejsce w spisie zajmują 
Kaszubi – grupa etniczna (również 
oficjalnie nieuznawana) zamiesz

Nikiszowiec to najbardziej śląska dzielnica Katowic. Fot. Wikimedia Commons

Na krakowskim Kazimierzu od 1988 roku odbywają się nieprzerwanie Festiwale 
Kultury Żydowskiej. Fot. Wikimedia Commons

Ciekawostki
Kiedy załogi brytyjskich statków odkryły społeczność na Pitcairn, spo

śród buntowników z „Bounty” żył już tylko John Adams, uważany za pa
triarchę wyspiarzy. Darowano mu karę (za bunt na statku wieszano) ze 
względu na wiek.

Nie wiadomo, gdzie pochowano Fletchera Christiana zamordowanego 
przez przywiezionych na wyspę Tahitańczyków.

Na wyspie pieczołowicie przechowuje się Biblię z „Bounty”.
Na Pitcairn zainstalowano publiczny automat telefoniczny z unikatowy

mi kartami. Sądzi się, że niedługo będą one miały znaczną wartość.   22
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kująca północną Polskę. Podobnie 
jak Ślązacy, są doświadczeni przez 
historię i mocno związani ze swo-
imi tradycjami, kulturą, społeczno-
ścią. Specjalną wagę przywiązują 
do swojego języka, który jako jedy-
ny w Polsce ma status języka re-
gionalnego. Dzięki temu młodzież 
może zdawać maturę po kaszub-
sku, a od 2013 roku na Uniwersy-
tecie Gdańskim można studiować 
etnofilologię kaszubską. Audycje 
w języku kaszubskim emituje Pol-
skie Radio Gdańsk, przygotowy-
wane są też programy telewizyj-
ne po kaszubsku. W niezwykle cie-
kawy sposób z tradycyjnej kultury 
kaszubskiej czerpie kontrabasista 
Olo Walicki na płytach Kaszebei 
Kaszebell, pokazując jej oryginal-
ność i siłę.

Wybierając się na wschód Pol-
ski, warto zrobić wycieczkę szla-
kiem tatarskim i  odwiedzić Kru-
szyniany i Bohoniki – jedyne pozo-
stałe po drugiej wojnie światowej 
niewielkie wsie tatarskie, których 
mieszkańcom udało się zacho-
wać odrębność wyznaniową, kul-
turę i  tradycje (również kulinar-
ne!). Potomkowie starszyzny tatar-

skiej Złotej Ordy i Krymu osiedlali 
się na ziemiach polskich od koń-
ca XIV wieku, przed 1939 rokiem 
mieszkało ich w granicach Polski 
około 5500. W 2011 roku w spisie 
powszechnym jako Tatarzy iden-
tyfikowało się niespełna 2000 osób, 
z których znaczna część to muzuł-
manie. Od 2011 roku organizowa-
ny jest Festiwal Kultury Tatarskiej, 
który z roku na rok cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. 
W programie poza Międzynarodo-
wymi Zawodami Łucznictwa Kon-
nego Tatarów Polskich są „warsz-
taty kuchni tatarskiej, strzelania 
z łuku w stylu wschodnim, warsz-
taty szermiercze, pokazy sokolnic-
twa, kaligrafii arabskiej, degusta-
cja herbaty parzonej po marokań-
sku”. W  trakcie festiwalu można 
zwiedzić tatarską jurtę i obejrzeć 
wystawę o historii łuków w Polsce, 
a także odwiedzić kramy z tatarski-
mi przysmakami i rękodziełem lu-
dowym.

Festiwale prezentujące kulturę 
ludową i kulturę mniejszości z ro-
ku na rok przyciągają coraz więk-
szą publiczność zainteresowa-
ną sąsiadami – czy to zza miedzy, 
czy z drugiego końca Polski. Jed-
nym z największych i najbardziej 

znanych wydarzeń tego typu jest 
krakowski Festiwal Kultury Ży-
dowskiej, organizowany w dawnej 
żydowskiej dzielnicy Kazimierz 
nieprzerwanie od 1988 roku. W cią-
gu blisko trzydziestu lat stał się 
on jedną z największych tego typu 
imprez na świecie. Choć polskich 
Żydów, których przed drugą woj-

ną światową było w Polsce około 
4 milionów, zostało niewielu (oko-
ło 7000), festiwal celebruje życie, 
a jego wyjątkowy klimat przycią-
ga tłumy. Jego historia jest histo-
rią odradzania się kultury żydow-
skiej w Polsce:

W ślad za powrotem żydowskiej 
kultury na Kazimierz pojawiło się 

coś znacznie ważniejszego, mia-
nowicie żydowskie życie, w całej 
jego różnorodności, sprzeczności 
i nieustannym dążeniu do wyra-
żenia swego na nowo odbudowa-
nego status quo. Oczywiście za-
wsze istniała tu instytucja Gminy 
Żydowskiej, która była i jest ostoją 
krakowskich Żydów. Ale czas pły-
nął i oto pojawiło się młode poko-
lenie, powstały nowe żydowskie 
instytucje, do  których zaliczam 
Hotel Eden, Stowarzyszenie Czu-
lent, Żydowskie Muzeum Galicja, 
organizację Żydów reformowa-
nych „Beit Kraków”, JCC, środo-
wisko ultraortodoksów „Chabad 
Lubawicz Polska”, żydowskie 
przedszkole, działające od wielu 
lat żydowskie wydawnictwo Au-
steria czy wreszcie Centrum Kul-
tury Żydowskiej. Jeszcze niedaw-
no nie było tu ani jednego rabina 
– dziś niemal trudno zliczyć, ilu 
ich jest –  mówi Janusz Makuch, 
jeden z pomysłodawców festiwalu 
i jego dyrektor (...).

Beata Chomomątowska
Dorota Gruszka 

Daniel Lis         
Urszula Pieczek

„Jakoś to będzie. Szczęście po 
polsku,” Kraków 2017, s. 349.

Tatarski meczet w Kruszynianach.  Fot. Wikimedia Commons 

Kto mieszka w Polsce?
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Wytęż wzrok...

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

Łamigłówka  
Zaginanie sześcianu

Z kwadratowej siatki 3x3 wy-
tnij środkowy kwadrat, jak poka-
zuje poniższy rysunek.

Czy z pozostałego paska po-
trafisz uformować sześcian? Po-
nieważ sześcian ma sześć ścian, 
dwie ściany muszą być założone.

Jeśli byłeś kiedyś skautem lub 
przewodnikiem i wiesz, jak wy-
konać suwak do chusty, twoje 
dzieciństwo nie zostało zmarno-
wane. Ta umiejętność z pewno-
ścią Ci się przyda.

Cudzy chleb gorzki.
Fremdes Brot, herbes Brot.

***
Życie chwali się po śmierci, dzień po zachodzie 

słońca.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

***
Cierpliwość najlepszym lekarstwem.
Geduld ist die beste Arznei im Unglück.

***
Mieć świętą cierpliwość. I święta cierpliwość mo-

że się wyczerpać.
Geduld hat Grenzen.

***
Człowiek człowiekowi wilkiem.
Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.

***
Być w długach po uszy.
Bis über die Ohren in Schulden stecken.

***
Gdy się drzewo obali, każdy wióry zbiera. Na po-

chyłe drzewo i kozy włażą.
Wenn der Baum gefallen ist, so macht ein jeder Holz.

***
Dzieło mistrza chwali.
Das Werk lobt den Meister.

***
Dobre imię więcej warte niż bogactwo.
Ein guter Name ist besser als Silber und Gold.

***
Jedność to siła. Jednością silni.
Eintracht hat grosse Macht.

***
Kłamcy nie wierzą, choć prawdę mówi.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.

***
Koń ma cztery nogi, a potknie się.
Ein Pferd hat vier Beine und stolpert doch.

***
Im bliżej kościoła, tym dalej od Boga.
Je näher der Kirche, desto weiter von Gott.

***
Pierwszy krok najtrudniejszy.
Der erste Schritt ist immer der schwerste.

***
Kto wiele obiecuje, mało daje.
Wer viel verspricht, hält selten etwas.

***
Jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec, taki syn.
Wie der Vater, so der Sohn.

***
Oczy są zwierciadłem duszy.
Das Auge ist der Seele Spiegel.

***
Sposobny jak osioł (świnia) przy lutni.
Was soll dem Esel die Leier.

***
Jedna owca parszywa całe stado zarazi.
Ein räudiges Schaf steckt die ganze Herde an.

***
I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu. Poślij do Pary-

ża osła głupiego, jeśli tu był osłem, nie będzie koń 
z niego.

Ein Esel bleibt ein Esel, und käme er nach Rom.
***

Kto się kładzie z psami, ten wstaje z pchłami.
Wer mit Hunden ins Bett geht, steht mit Flöhen 

auf.
***

Nie to ładne, co ładne, ale co się podoba. Zakocha-
nemu i koza Diana.

Schön ist, was schön lässt.

Przysłowia mądrością narodów
Część XI
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Rozwiązanie łamigłówki z nr. 9/20 – żaby i ropuchy 
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Uważaj, właśnie dziś jest pierwszy dzień reszty twojego życia.

Łatwiej przenieść górę niż dolinę.

Rada dla piłkarzy: co dwie głowy to nie jedna noga.

Śniło mi się kiedyś, że spałem. Obudziłem się, i rzeczywiście – spałem!

Był to cios poniżej pasa – prosto w głowę.

W znakomitych książkach fascynuje mnie to, że są niemal tak ciekawe 
jak rzeczywistość.

Do oddychania wystarczy trochę powietrza. Żeby wzlecieć, potrzebne 
jest całe niebo.

Przed czterdziestką każdy jest odpowiedzialny za wygląd swojej twarzy. 
Po czterdziestce każdy ma odpowiedzialną twarz.

Niezbyt d³ugo cieszy³ siê wolnoœci¹.
Andrzej Z., ps. S³owik, powszechnie
uznawany jest za jednego z przywód-
ców gangu pruszkowskiego. 
Tym razem œledczy zarzucaj¹ mu, 
¿e za wiêziennymi murami zorgani-
zowa³ przedsiêbiorstwo. Do pracy
zaœ przyj¹³ m.in. znane warszawskie
adwokatki.

S³owik zosta³ zatrzymany w zwi¹zku
z korupcj¹ S³u¿by Wiêziennej 17 wrze-
œnia br. Niespe³na miesi¹c wczeœniej wy-
szed³ na wolnoœæ po ponad 3,5-letnim po-
bycie w areszcie i wp³acie 400 tys. z³ kau-
cji. Tym samym do³¹czy³ do Janusza P.
ps. Parasol oraz Krzysztofa O. ps. Krêco-
ny – uznawanego za cz³onka „starego
Pruszkowa”. 

Prokuratura zarzuci³a S³owikowi i jego
kompanom, ¿e wrzeœnia 2014 do wrze-
œnia 2018 r. zajmowali siê przestêpstwa-
mi gospodarczymi, rozbojami, handlem
narkotykami oraz fa³szowaniem doku-
mentów. S³owik mia³ staæ na czele mafii
ochraniaj¹cej osoby wy³udzaj¹ce VAT i
doradzaæ oszustom, jak legalizowaæ po-
zyskane w przestêpczym procederze
œrodki finansowe. Poza tym jego grupa
zdaniem œledczych ukrad³a w 2014 r.
bursztyn o wartoœci 440 tys. z³, a dwóm
kolekcjonerom zegarki za ponad milion
z³otych. Na fikcyjnym eksporcie produk-
tów spo¿ywczych Andrzej Z., w latach
2012-2017, wy³udzi³ zdaniem œledczych
blisko 193 mln z³. Pomaga³a mu wtedy je-
go konkubina Marta M. Podejrzana dzia-
³a³a w grupie przestêpczej i utrudnia³a
postêpowanie. Okazuje siê, ¿e S³owik zza
krat przekazywa³ jej wskazówki dotycz¹-
ce kierowania gangiem.

S³owik zosta³ zatrzymany, kiedy wy-
chodzi³ z Sali rozpraw S¹du Okrêgowego
w Warszawie. Uczestniczy³ w procesie
tocz¹cym siê przeciwko niemu, Paraso-
lowi i Krêconemu. Przed oblicze proku-
ratora nie trafi³ jednak sam. Agenci Cen-
tralnego Biura Œledczego zatrzymali bo-
wiem tego samego dnia a¿ trzy znane
warszawskie adwokatki, dwudziestu
funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, któ-
rzy pe³nili na co dzieñ s³u¿bê w areszcie
przy ul. Ciupagi na warszawskiej Bia³o³ê-
ce, a nawet pracownika S³u¿y Ochrony
Pañstwa. Wobec adwokat Moniki Ch.,
która reprezentowa³a S³owika w kilku
procesach, s¹d zastosowa³ dwumiesiêcz-
ny areszt. Dwie inne zosta³y zwolnione.
Bêd¹ mog³y odpowiadaæ z wolnej stopy.
Prokuratura ma ponoæ mocne dowody
na to, ¿e adwokatki wnosi³y zakazane
przedmioty na teren aresztu, przyjmo-
wa³y za to pieni¹dze podczas widzeñ
i prowadzi³y rozliczenia finansowe. Kla-
wisze zaœ je w tym wspierali. Za wiêzien-
ny mur trafiaæ mia³y telefony komórko-
we, filmy pornograficzne, a nawet luksu-
sowy robot kuchenny.

Andrzej Z. nale¿y do najbarwniejszych
postaci polskiego pó³œwiatka mafijnego.
W 1993r. zosta³ u³askawiony przez prezy-
denta Lecha Wa³êsê, dziêki domniema-
nej ³apówce w wysokoœci 150 tys. dola-
rów, jak¹ mia³ wrêczyæ Mieczys³awowi
Wachowskiemu i Lechowi Falandyszowi.
Mia³ zarzut zabójstwa gen. Papa³y, szefa
Policji Polskiej. Z zarzutu zosta³ jednak
oczyszczony. Pielgrzymowa³ do Ziemi

Œwiêtej i znany by³ z robienia rêk¹ cha-
rakterystycznego znaku krzy¿a. Cywilny
œlub wzi¹³ w Las Vegas, a koœcielny w Je-
rozolimie. Udziela³ mu go ks. Kazimierz
Orzechowski, znany z telenoweli „Z³oto-
polscy”. Andrzej Z. jest autorem wspo-
mnieñ „Skar¿y³em siê grobowi...”, ods³a-
niaj¹cych kulisy dzia³alnoœci jego grupy
przestêpczej. Wiêkszoœæ przestêpstw,
które mu zarzucono, przypisa³ w niej
œwiadkowi koronnemu Jaros³awowi S.
ps. Masa, który sk¹din¹d sypn¹³ niemal
ca³y przestêpczy pó³œwiatek w Polsce.
Okreœla go mianem „Miêkkiej Dupy”, bo
tak¹ rzekomo ksywê dali mu policjanci.
Jego zdaniem Masa to wyj¹tkowy tchórz
i doskona³y materia³ na konfidenta. 

– Do 2000 roku nie by³o w polskiej rze-
czywistoœci takiego okreœlenia jak mafia.
Powsta³o na rzecz kampanii prezydenc-
kiej Mariana Krzaklewskiego. Gdy¿, jak
wszyscy siê orientuj¹, najlepszy kapita³
polityczny zbija siê na przestêpcach. Pan
Krzaklewski w swoich spotach wybor-
czych pokazywa³, ¿e dziêki niemu zosta³a
rozbita mafia pruszkowska. Co na nie-
wiele siê zda³o, gdy¿ i tak przegra³ wybo-
ry, a nas przez to pozamykali – wyjaœni³
Andrzej Z. w swoim niedawnym wywia-
dzie dla Œledcza 24 TV.

O sobie mówi, ¿e jest zwyk³ym z³odzie-
jem, nie ¿adnym mafioso, jak nazywaj¹
go w mediach. Przyznaje, ¿e potrafi³
otwieraæ najlepsze zamki. Tego fachu na-
uczy³ siê – jak podkreœli³ – w³aœnie w wiê-
zieniu.

– Ja jestem taki ostatni Mohikanin,
który nauczy³ siê prawdziwego fachu, za-
sad z³odziejskich i otwierania zamków.
Spotka³em w wiêzieniu takich kolegów,
którzy siê uczyli jeszcze od starych z³o-
dziei z Lwowa, którzy siê legalnie tego
w szko³ach uczyli – wyjawi³ dla portalu.

Korupcja w wiêzieniu ma w Polsce ju¿
kilkudziesiêcioletni¹ tradycjê. W jednym
ze œl¹skich aresztów Janusz T. ps. Kra-
kowiak kierowa³ swoim gangiem za po-
moc¹ dostarczonego mu telefonu komór-
kowego. Z drugiej jednak strony, wszyst-
kiemu co z³e, winna jest s³u¿ba wiêzien-
na. Osadzeni wymyœlaj¹ przeró¿ne histo-
rie, by odegraæ siê na swych nadzorcach.
50 albo 100 z³ – tyle mia³ kosztowaæ w
wiêzieniu przy Kleczkowskiej we Wroc³a-
wiu seks z wiêŸniark¹ za³atwiony u „kla-
wisza”. Stra¿ników oskar¿ono tak¿e
o przekroczenie uprawnieñ i sprzedania
wiêŸniom kradzionego odtwarzacza
DVD. W zamian za pieni¹dze mieli nie
sprawdzaæ przychodz¹cych do wiêŸnia
paczek i listów, a w tych – wed³ug proku-
ratury – by³y m.in. sterydy, telefony i kar-
ty telefoniczne. Prokuratura zarzuci³a
te¿ stra¿nikom przyjêcie 15 tys. z³ za po-
zytywn¹ opiniê penitencjarn¹ potrzebn¹
do przedterminowego zwolnienia. S¹d
Okrêgowy we Wroc³awiu uzna³ wiosn¹
br., ¿e przedstawiony przez prokuraturê
materia³ dowodowy nie jest wystarczaj¹-
cy do skazania stra¿ników. Zeznania
wiêŸniów by³y niespójne. Zw³aszcza
w trakcie okazañ podejrzanych, pl¹tali
siê nawzajem w zeznaniach. 

Czy sprawa S³owika bêdzie mia³a po-
dobny fina³? Na razie s³ynny „mafioso”
utrzymuje, ¿e ca³a ta afera na Ciupagi, to
jedna wielka œciema, której ofiarami pa-
dli adwokaci i klawisze. TK

Afera na Ciupagi
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Sport

10. klub trenera
Legia Warszawa oficjalnie poinfor-
mowa³a, ¿e Czes³aw Michniewicz zo-
sta³ jej nowym szkoleniowcem. Tre-
ner reprezentacji Polski do lat 21. za-
st¹pi Aleksandara Vukovicia. Szkole-
niowiec wczeœniej pracowa³ w Lechu
Poznañ, Zag³êbiu Lubin, Widzewie
£ódŸ, Jagiellonii Bia³ystok, Polonii
Warszawa, Podbeskidziu Bielsko-
Bia³a, Pogoni Szczecin i Bruk-Becie
Termalika Nieciecza. To swoisty re-
kord, bo oznacza pracê w 10 klubach
ekstraklasy. Tylko trener Bogus³aw
Kaczmarek mo¿e równaæ siê z Cze-
s³awem Michniewiczem. On tak¿e
prowadzi³ 10 klubów na najwy¿szym
poziomie w Polsce. 

Wielka kasa Ekstraklasy
Spó³ka Ekstraklasa SA przela³a na
konta klubów uczestnicz¹cych w roz-
grywkach prawie 54 mln z³ w ra-
mach pierwszej transzy wyp³at za
sezon 2020/21. To czêœæ ogólnej, re-
kordowej puli, która trafi do klubów –
225 mln z³. Dziêki umowom z Canal+
i TVP, spó³ka bêdzie mog³a wyp³aciæ
klubom tak du¿e kwoty, mimo
zmniejszenia liczby kolejek do 30 i
rezygnacji z rundy fina³owej w bie¿¹-
cym sezonie. To niezwykle wa¿ne, bo
kluby wci¹¿ notuj¹ ograniczone przy-
chody i podwy¿szone koszty. Oprócz
tego przekazano 12 mln z³ na szkole-
nie dzieci i m³odzie¿y.

Ronaldinho w Polsce?
To nie ¿art. Jest szansa, ¿e Ronal-

dinho zagra w jednym z klubów pol-
skiej ekstraklasy. Hernani, który
przez kilkanaœcie lat gra³ w Polsce,
jest obecnie agentem pi³karskim i
mo¿e œci¹gn¹æ do Polski by³ego
gwiazdora Barcelony. Przypomnijmy,
i¿ Hernani trafi³ do Polski na pocz¹t-
ku 2004 roku do Górnika Zabrze. Po-
tem przez 7 lat gra³ w Koronie Kiel-
ce. Jak powiedzia³ w jednym z wy-
wiadów, przy jednym z transferów do
Polski móg³by œci¹gn¹æ równie¿ by³¹
gwiazdê FC Barcelony czy AC Mila-
nu. 

– P³yn¹ z tego same korzyœci. Ktoœ
dostaje dobrego zawodnika np. na
rok, a do tego mo¿e wykorzystaæ Ro-
naldinho w celach marketingowych:
zorganizowaæ konferencjê prasow¹,
spotkania z dzieæmi, sponsorami...
Rozmawiamy z trzema klubami eks-
traklasy na temat takiej wspó³pracy i
czekamy na ostateczne decyzje – po-
wiedzia³ Hernani.

Szkoła Stocha
Trzykrotny indywidualny mistrz

olimpijski Kamil Stoch zabra³ zawod-
ników klubu, którego jest wspó³za³o-
¿ycielem razem z ¿on¹ Ew¹ Bilan-
Stoch – KS Eve-nement Zakopane –
do Predazzo. Odby³o siê tutaj letnie
zgrupowanie 25 zawodników, nie tyl-
ko zreszt¹ skoczków, ale tak¿e nar-
ciarzy biegowych. Kamil Stoch jest
nie tylko wspó³za³o¿ycielem, ale i za-
wodnikiem KS Eve-nement Zakopa-
ne. Klub ten reprezentuje równie¿ je-
go kolega z reprezentacji Polski, Ste-
fan Hula. (kor)

Z ró¿nych dziedzin

Na pocz¹tku wrzeœnia do siedzi-
by Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿-
nej wkroczyli agenci Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego
(CBA). Na polecenie prokuratu-
ry zachodniopomorskiej w Sz-
czecinie, oko³o 100 funkcjonariu-
szy CBA przeprowadzi³o prze-
szukania m.in. w Urzêdzie Miej-
skim w Koszalinie, a tak¿e w sie-
dzibach kilku okrêgowych zwi¹z-
ków pi³karskich, firm i mieszkañ
prywatnych – w sumie w 30 miej-
scach na terenie ca³ego kraju. 

W budynku PZPN agenci spê-
dzili dwa dni. Zgrywali dane
z serwerów, rozmawiali ze zwi¹z-
kowymi prawnikami, sprawdzali
ksiêgowe dokumenty. Zabrali te¿
komórki i komputery kilku osób
z kierownictwa zwi¹zku, w tym
sekretarza Macieja Sawickiego.
Od gabinetu prezesa trzymali siê
jednak z daleka, ale nie wyklu-
czone, ¿e w ca³ej akcji chodzi³o
o uderzenie w Zbigniewa Boñka.
Z komunikatu Prokuratury Kra-
jowej wynika, ¿e przeszukanie
CBA w siedzibie PZPN ma zwi¹-
zek z tzw. afer¹ melioracyjn¹. 

Spraw¹ s³u¿by zajmuj¹ siê od
oœmiu lat. Dotyczy ona mo¿liwe-
go ustawienia 105 przetargów
dla Zarz¹du Melioracji Urz¹dzeñ

Wodnych za kwotê ok. 600 mln z³.
Ze spraw¹ ma byæ powi¹zana
Fundacja All Sports Promotion
dzia³aj¹ca w imieniu AZS Kosza-
lin. „W latach 2011-2013 fundacja
podpisywa³a umowy o œwiadcze-
nie us³ug reklamowych z Zak³a-
dami Chemicznymi. Prokuratu-
ra po analizie dokumentów
stwierdzi³a, ¿e czêœæ œrodków
przekazywanych przez Zak³ady
Chemiczne do Fundacji All
Sports Promotion nie trafi³a do
AZS Koszalin. Znalaz³y siê na
kontach innej fundacji, a nastêp-
nie zosta³y przekazane na rzecz
spó³ki i wyp³acone przez jej
wspólników. W konsekwencji do-
sz³o do niekorzystnego rozporz¹-
dzenia mieniem przez Zak³ady
Chemiczne w kwocie ok. dwóch
milionów z³otych“ – wyjaœnia
prokuratura. Wœród zatrzyma-
nych jakiœ czas temu by³ prezes
fundacji All Sports Promotion
£ukasz B – dyrektor hali widowi-
skowo-sportowej w Koszalinie,
sêdzia pi³karski i syn jednego z
wiceprezesów PZPN, prezesa
Zachodniopomorskiego ZPN.

Zdaniem portalu niezale¿na.pl
s³u¿by interesowa³y siê tak¿e siê
handlem biletami na mecze re-
prezentacji, w tym podczas

EURO 2016, i umowami na reali-
zacjê reklam przy okazji tych
meczów. Bilety na mecze mia³y
byæ przekazywane m.in. wp³ywo-
wym politykom opozycji. Pojawi³
siê te¿ w¹tek brata Zbigniewa
Boñka. W jednej z prawicowych
gazet zasugerowano, ¿e prezes
PZPN wyprowadza zwi¹zkowe
pieni¹dze za poœrednictwem fir-
my Mikrotel, zarz¹dzanej w³a-
œnie przez jego brata. 

Tym informacjom Boniek od
razu zaprzeczy³.

– Twierdzenie, ¿e wyprowa-
dzam pieni¹dze z PZPN-u po-
przez rodzinn¹ firmê, jest kom-
pletn¹ nieprawd¹. (....) Firma Mi-
krotel od 20 lat ustawia stela¿e
na meczach, nie tylko pi³kar-
skich, ale te¿ siatkówce, koszy-
kówce, ¿u¿lu. Robienie afery z te-
go, ¿e ktoœ uczciwie pracuje i nie
ma ¿adnych kontaktów z PZPN-
em, to nieporozumienie. Ktoœ so-
bie zaserwowa³ serial i pisze nie-
prawdê na mój temat. Pytanie tu
trzeba zadaæ inne: Dlaczego ga-
zeta, która nie mia³a ze mn¹ ¿ad-
nych stosunków, nagle przez ja-
kiegoœ agenta zaczyna mnie ata-
kowaæ? Musi byæ tego jakaœ
przyczyna. Chcia³bym wiedzieæ,
sk¹d posz³o na to zamówienie –

mówi³ Zbigniew Boniek w wy-
wiadzie radiowym.

Z kolei w komentarzu dla Ca-
nal Plus Boniek doda³:

– Nie wiem, dlaczego agenci
CBA weszli do PZPN. Pani pro-
kurator w komunikacie zazna-
czy³a, ¿e nie ma wobec nas ¿ad-
nych zarzutów. Agenci CBA mie-
li ca³kowite wsparcie od wszyst-
kich pracowników federacji. Wy-
nieœli tonê dokumentów, które
bêd¹ mogli sobie przegl¹daæ.
Fundacja All Sports Promotion?
Jako Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
nie prowadziliœmy z ni¹ ¿adnych
interesów. Nie mamy nic do
ukrycia. Jeœli chce siê w³¹czyæ tê
sprawê w jakiœ polityczny po-
ziom, jestem zupe³nie z boku.
Mam znajomych po jednej, dru-
giej i trzeciej stronie. Ze wszyst-
kimi rozmawiam, z ka¿dym mo-
gê napiæ siê kawy. Nie mam am-
bicji politycznych. Robiê swoje.
Moja kadencja z powodu pande-
mii wyd³u¿y³a siê i za kilka mie-
siêcy odejdê ze stanowiska. Nie
wiem, czy to odebra³o niektórym
spokój. Zobaczymy, co siê wyda-
rzy, ale nie wygl¹dam na cz³owie-
ka zestresowanego...

Czy rzeczywiœcie ataki na
Zbigniewa Boñka to konse-
kwencja „zamówienia politycz-
nego”? (kor)

To jeden z najd³u¿ej utrzymuj¹-
cych siê rekordów Polski w lek-
koatletyce. Chodzi o rezultat Je-
rzego Kowola w biegu na 10.000
metrów na stadionie – 27.53,61.
Ustanowi³ go 29 sierpnia 1978 ro-
ku, podczas Mistrzostw Europy
w Pradze i do tej pory nikomu
z polskich biegaczy nawet nie
uda³o siê zbli¿yæ do jego wyniku.

Ale jest jeszcze kilka nieco
starszych polskich rekordów. W
konkurencjach mêskich nale¿¹
one do Bronis³awa Malinowskie-
go – na 5.000 m (13.17,69), na
3.000 m (8.09,11) z przeszkodami
i 3.000 m (7.42,4) ustanowione w
1976 roku. Wœród pañ natomiast,
najstarsze s¹ dwa rekordy –
w biegu na 400 m Ireny Szewiñ-
skiej (49,28 ) i pchniêciu kul¹ Lu-
dwiki Chewiñskiej (19,58 m) i oba
równie¿ ustanowione zosta³y
w 1976 roku. 

W 1978 roku wynik daj¹cy Ko-
wolowi rekord Polski wystarczy³
do zajêcia „tylko” 10. miejsca
Podczas mistrzostw Europy.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Polak mia³
pecha, bo by³ to wówczas naj-
szybszy bieg na tym dystansie
w historii mistrzostw ME! Jak
siê potem okaza³o, wynik Kowola
tylko raz w ostatnich 11 edycjach
tej imprezy nie zapewnia³ miej-
sca na podium. 

Jerzy Kowol od lat mieszka
w Stein, niedaleko Norymbergi.
Jest na emeryturze, ale udziela
siê spo³ecznie. W swojej miejsco-
woœci odpowiada za kontakty i
wspó³pracê Stein z Puckiem. Du-

¿o podró¿uje, jest przewodni-
kiem i t³umaczem wycieczek
Niemców po Polsce. 

A jak wspomina imprezê,
w której ustanowi³ historyczny
rekord?

– Wczeœniej kilka razy popra-
wia³em rekord Polski, a w Pra-
dze pocz¹tkowo nie wiedzia³em,
¿e ponownie pobieg³em szybciej
– wspomina. – By³em tak zmê-
czony, nic do mnie nie dociera³o.
Dopiero po jakimœ czasie ktoœ mi
o tym powiedzia³... Warunki pod-
czas 10 000 metrów warunki nie
by³y najlepsze, by³o gor¹co, dusz-
no. A rywale – bardzo groŸni, jak
W³och Ortis czy Rumun Floroiu.
Mocno ruszyli od pocz¹tku nada-
wali tempo. A byli jeszcze Brytyj-
czycy David Black, Brendan Fo-
ster, czy Fin Martti Vainio i Ortis.
Ostatecznie wygra³ Vainio przed

Ortisem i zawodnikiem ZSRR
Antipovasem. A¿ piêciu zawodni-
ków ustanowi³o rekordy swych
krajów. By³em wtedy w ¿yciowej
formie, ale nie nastawia³em siê
na ¿aden konkretny wynik. Biegi
na takich wielkich imprezach
rz¹dzi³y siê wówczas swoimi pra-
wami. Rozgrywa³y siê czasami
w doœæ wolnym tempie i trudno
by³o wtedy myœleæ o rekordach.

Tak znakomity bieg i wyniki
wzbudza³y kontrowersje, poja-
wia³y siê plotki. Niektórzy twier-
dzili, ¿e wynik jest oszukany, bo
kiedy Vainio wpada³ na metê, to
Kowol traci³ do niego pó³ okr¹¿e-
nia, a zgodnie z ostatecznym re-
zultatem musia³by te 200 metrów
pokonaæ w 20 sekund, co by³o
oczywiœcie niemo¿liwe. 

– Opinie te pojawi³y siê na pod-
stawie obserwacji telewizyjnych,
a wiêc „na oko” – twierdzi inny
znakomity polski lekkoatleta Je-
rzy Skar¿yñski. – Pisz¹c ksi¹¿kê
„W biegu”, postanowi³em tê spra-
wê wyjaœniæ. Nie chodzi³o o pod-
wa¿enie wiarygodnoœci tego wy-
niku, ale o zamkniêcie raz na za-
wsze wszelkich spekulacji wokó³
tematu. Z konsultacji z sêdziami
i ekspertami wysz³o jasno, ¿e
o ¿adnych b³êdach nie ma mowy.

Bêd¹c u szczytu kariery, Ko-
wol coraz czêœciej startowa³ w
biegach ulicznych, nieŸle przy
tym zarabiaj¹c. 

– Po jednym z mityngów
w Niemczech w 1982 roku pod-
szed³ do mnie cz³owiek i zapro-
ponowa³ bym nastêpnego dnia

pobieg³ w... maratonie w Duis-
burgu, oferuj¹c przy tym niez³¹
ga¿ê. Odpar³em, ¿e to nonsens,
ale on zaraz mocno podbi³ staw-
kê. W grê wchodzi³y takie pieni¹-
dze, ¿e nie darowa³bym sobie,
gdybym odmówi³. Zak³ada³em,
¿e zejdê z trasy w drugiej czêœci
dystansu, ale czu³em siê œwiet-
nie, a utytu³owani rywale s³abli
jeden po drugim. Na mecie oka-
za³o siê, ¿e wygra³em z czasem
2:21.16. Rok póŸniej zosta³em mi-
strzem Polski, ustanawiaj¹c ¿y-
ciówkê 2:14.48. Ale kariery w ma-
ratonie nie zrobi³em.

Jerzy Kowol nie spodziewa³
siê, i¿ jego rekord przetrwa tak
d³ugo. 

– Trochê mnie ju¿ mêczy bycie
numerem jeden na polskiej liœcie
wszech czasów. Jestem gotowy
zasponsorowaæ jak¹œ nagrodê
dla tego, kto pobije ten rekord –
powiedzia³ Kowol. – Szansa by³a
w 2012 roku, kiedy Henryk Szost
ustanowi³ rekord Polski w mara-
tonie na 2:07.39. Ale na bieg na
10 km siê nie zdecydowa³. M³odzi
d³ugodystansowcy teraz szybko
przechodz¹ do biegów ulicznych.
Tam mo¿na zarobiæ wiêksze pie-
ni¹dze. By taki rekord pobiæ, po-
trzebna jest ciê¿ka praca, cierpli-
woœæ, du¿o startów na bie¿ni i
trochê szczêœcia... 

Rzeczywiœcie, w XXI wieku tyl-
ko dwóch polskich d³ugodystan-
sowców zdo³a³o uzyskaæ wyniki
daj¹ce im miejsce w pierwszej
dwudziestce najlepszych pol-
skich biegaczy na 10.000 m w hi-
storii. Jest to Marcin Chabowski
(11. – 28.27,59 w 2009 r.) i Szost
(16. – 28.31,90 w 2009 r.). (kor)

Przeszukanie w siedzibie PZPN

Kto dogoni Jerzego Kowola?

zdj. arch. pryw.
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Płytkie groby na Syberii
– Michał Krupa 
12,90 euro

Z Syberii do Afganistanu –
prawdziwa historia ucieczki
polskiego wiêŸnia Gu³agu.

W 1939 roku Micha³ Krupa
zosta³ aresztowany we
wschodniej Polsce, wówczas
okupowanej przez ZSRR,
i oskar¿ony o szpiegostwo
na rzecz Niemiec. Piek³o za-
czê³o siê dla niego od przes³u-
chañ i tortur w os³awionym
wiêzieniu œledczym na mo-
skiewskiej £ubiance. Uznany
za winnego, zosta³ zes³any na
Syberiê do ³agru Peczora. Tam
na co dzieñ spotyka³ siê z wy-
rafinowanym okrucieñstwem
i próbowa³ przetrwaæ w skraj-
nie trudnych warunkach,
w których wiêŸniowie skazani
na kator¿nicz¹ pracê na ogó³
nie prze¿ywali roku. Niemal¿e
cudem zdo³a³ siê wydostaæ
z ³agru w ogólnym chaosie,
który zapanowa³ po niemiec-
kiej inwazji na Zwi¹zek Ra-
dziecki. Odby³ mordercz¹ po-
dró¿ z Syberii do Afganistanu,
gdzie wreszcie znalaz³ siê w
bezpiecznym miejscu.

Historia ¿ycia Micha³a Kru-
py to niezwyk³a opowieœæ o wo-
li przetrwania cz³owieka w ob-
liczu drastycznych przeciwno-
œci losu. Autor daje œwiadec-
two sadyzmu Stalina i opresyj-
noœci re¿imu, który stworzy³.

Polecamy

W ma³opolskim Zatorze, miê-
dzy Katowicami a Krako-
wem, znajduje siê miejsce
niezwyk³e. Dla ma³ych i du-
¿ych – Park Rozrywki Ener-
gylandia. Ka¿dy znajdzie tu
coœ dla siebie.

Najm³odsi – Bajkolandiê –
krainê marzeñ, elfów i wró-
¿ek. Maluchy spotkaj¹ swoich
dzieciêcych bohaterów, mog¹
zostaæ, kim zechc¹: pilotami,
krasnalami, ksiê¿niczkami.
Maj¹ te¿ do wyboru zje¿d¿al-
nie, karuzele i kolejki. Autka,
samolociki – wszystko jest
bezpieczne i przyjazne. Ro-
dziny z niemowlêtami znajd¹
tutaj zaciszne miejsca i czy-
œciutkie punkty do pielêgna-
cji dzieci.

Strefa Familijna to miejsce
dla ca³ych rodzin, a Strefa
Ekstremalna dla tych star-
szych i spragnionych adrena-
liny. W pierwszwej strefie nie-
zwykle prze¿ycia dawkowane
s¹ rozs¹dniej. Oferuje ona

sporo atrakcji dla rodziców i
dzieci. Mo¿na spêdziæ tu czas
tak¿e na wodnych sp³ywach,
kolejce widokowej czy te¿ sci-
gaj¹c siê na torze Formu³a
Autodrom. W tej drugiej mo¿-
na zmierzyæ siê ze strachem i
zabaw¹ na najwy¿szych obro-
tach – czasem dos³ownie. Do-
stêpnych jest kilkanaœcie
ekstremalnych urzadzeñ, np.

najwiêksze roller coastery
czy ogromne wahadlo Azec
Swing. Jest te¿ potê¿ne, 40-
metrowe ramiê Space Bo-
oster, którego prêdkoœæ do-
chodzi do 100 km/h. Dodatko-
wo otwarto najwy¿szy i naj-
szybszy w Europie Mega Co-
ster Hyperion. To naprawdê
wielka gratka dla amatorów
mocnych doznañ.

Po wszystkich tych wra¿e-
niach warto och³on¹æ i udaæ
siê na tropikaln¹ wyspê,
z mnóstwem zak¹tków, pla¿
i palm. Waterpark to miejsce,
gdzie mo¿na siê wspaniale
zrelaksowaæ, pop³ywaæ w ba-
senach, których jest kilkana-
œcie. Waterpark ma 1800 m
kw. powierzchni basenowych,
które w tym roku zosta³y roz-
budowane o strefê dla m³o-
dzie¿y. Na basenach stró¿uj¹
ratownicy.

Energylandia to nie tylko
park rozrywki, lecz tak¿e
miejsce, w którym odbywaj¹
siê edukacyjne i artystyczne
warsztaty czy wydarzenia
kulturalne. Teatrzyki dla ma-
luchów, musicale dla nasto-
latków, pokazy cyrkowe, kino
7 D, pokazy pirotechniczne,
planetarium i wiele innych
atrakcji. 

Energylandia nie zna s³o-
wa „nuda”. Aby przy zwiedza-
niu i korzystaniu z wszelkich
atrakcji nie zabraklo uczest-
nikom energii, trzeba sie po-
siliæ. Aromatyczn¹ kawê,
smako³yki, napoje orzeŸwia-
j¹ce czy pyszny obiad mo¿na
kupiæ w punktach gastrono-
micznych.

Kto raz zwiedzi ten park,
ten z pewnoœci¹ jeszcze do
niego wróci!

zdjęcia: BE
tekst: Violetta Dabrowski

Reisebüro Pfau
Wilhelm-Nagel-Str. 62

71642 Ludwigsburg
mail: info@pfau-reisen.de

www.pfau-reisen.de

tel. 07141 52121
fax 07141 52509

Energylandia – wyprawa po wra¿enia
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365 dni - Blanka Lipińska

Boso, ale w ostrogach - Stanisław Grzesiuk tw.opr.

Byłam kochanką arabskich szejków - Laila Shukri

Byłam służącą w arabskich pałacach - Laila Shukri

Central Park - Guillaume Musso

Cudowne życie Staska i innych aniołów - Teresa Anna Aleksandrowicz

Cudze grzechy - Danielle Steel

Dom na wyspie - Dorota Milli

Dziewczyna z warkoczami - Anna H. Niemczynow

Echa - Danielle Steel

Francuski sekret - Tina Scandi

Gorąca zima - Kim Landers

Grzeszna miłość - Inka Loreen Minden

Irlandzkie marzenia - Nora Roberts

Jej portret - Anna H. Niemczynow

Jestem nieletnią żoną - Laila Shukri

Jestem żonż szejka - Laila Shukri

Jestem żona terrorysty - Laila Shukri

Klon i ja - Danielle Steel

Koktajlowe opowieści - Joe Cawley

Kolejne 365 dni - Blanka Lipińska

Królestwo - Szczepan Twardoch

Książę i artystka - Nora Roberts

Maminsynek - Natasza Socha

Maska - Kelly Stevens

Matka i córka - Nora Roberts

Na marginesie życia - Stanisław Grzesiuk tw.opr.

Na szczęście jesteś w Toskanii -Jennifer Criswell

Najważniejsza miłość - Jil Blue

Niebezpieczna pokusa - Astrid Pfister

Niebezpieczne związki - Pierre Choderlos de Laclos tw.opr.

Niewola - Stella Marcus

Nocne kompozycje - Nora Roberts

Nocny klub - Nora Roberts

Nocny seans - Nora Roberts

Od pierwszego wejrzenia - Nora Roberts

Pensjonat z marzen - Nora Roberts

Perska miłość - Laila Shukri

Perska namiętność - Laila Shukri

Perska nienawiść - Laila Shukri

Perska zazdrość - Laila Shukri

Perska zmysłowość - Laila Shukri

Pięć lat kacetu - Stanisław Grzesiuk tw.opr.

Po północy - Diana Palmer

Podróż - Danielle Steel

Pokora - Szczepan Twardoch

Pomyślne wiatry - Nora Roberts

Portret anioła - Nora Roberts

Pośród żółtych płatków róż - Gabriela Gargaś

Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow

Powrót do domu - Danielle Steel

Powrót Rafea - Nora Roberts

Przerwana gra - Nora Roberts

Rajska jabłoń - Nora Roberts

Ranczo - Danielle Steel

Robert - Nora Roberts

Ryzykowne pożądanie - Kelly Stevens

Serce Devina - Nora Roberts

Siedem sióstr. Tom 1 Maja - Lucinda Riley

Skazana na miłość - Cara Bach

Słodka tortura - Tina Scandi

Smak miłości - Jennifer Ambers

Sztuka kochania - Cara Bach

Ta druga ja - Maha Gargash

Ta jedna miłość cz.1 - Dorota Milli

Ta jedna cz.2 - Dorota Milli

Taka jak Ty - Gabriela Garga

Tango namietno ci - Zoe Held

Ten dzie - Blanka Lipinska

To jedno lato - Dorota Milli

To jedno zdj cie cz.1 - Dorota Milli

To jedno zdj cie cz.2 - Dorota Milli

Trylogia Stanis awa Grzesiuka - Stanis aw Grzesiuk tw.opr.

Tylko ty - Gabriela Garga

Wielkie k amstewka - Liane Moriarty

Wszystko dla niej - Diana Palmer

Wyspa wspomnie - Dorota Milli

Zanim wstanie dla nas s o ce - Gabriela Garga

Zmys owy taniec - July Cullen

Zosta ile chcesz - Anna H. Niemczynow

dza przygód - Danielle Steel

Król - Szczepan Twardoch

Morfina - Szczepan Twardoch

Pegaz - Danielle Steel

Perska kobiecosc - Laila Shukri

Płytkie groby na Syberii - Krupa Michał

To jedno spojrzenie - Dorota Milli

Wspó lokatorzy - Beth O'Leary

Zaginione arabskie ki niczki - Marcin Margielewski

ycie Cie kocha, Lili - Anna H. Niemczynow
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To jedno spojrzenie - Dorota Milli
Rozalia Lis sądziła, że dokładnie wie, co będzie robić w życiu. Czasem jednak
okazuje się, że jedno marzenie zastępuje drugie, powodując niemałe zamieszanie…
Zostawia za sobą rodzinne Dźwirzyno, wyjeżdża do Warszawy i z determinacją
zabiera się do realizacji swojego nowego pomysłu na życie – otwiera Salonik
Spojrzeń. Wtedy w jej życiu pojawia się mężczyzna, z pozoru tak od niej inny,
jak ogień różni się od wody.

Perska kobiecość - Laila Shukri
Znana z "Perskiej zmysłowości" Joanna, po nagłym wyjeździe z Bali, gdzie spotkała
miłość swojego życia, nie może zapomnieć o ukochanym. Całkowity brak z nim
kontaktu nie sprawił, że kobieta zdołała wymazać go ze swojego serca. Czy o pra-
wdziwej miłości można zapomnieć? Joanna, za namową Angeliki, leci razem z nią
i ze swoją córką, Sarą, do Szanghaju. Nieoczekiwana rozmowa z ukochanym
Richardem skłania ją do powrotu na Bali i ponownego z nim spotkania.

Zaginione arabskie kiężniczki
- Marcin Margielewski
Wstrząsająca prawda o życiu arabskich księżniczek. Jak się żyje w złotej klatce?
Jaka jest cena wolności? Dlaczego niektóre z nich zaginęły w niewyjaśnionych
okolicznościach? Zwykły człowiek nie ma do nich dostępu. Otoczone przez ochronę
i opiekunów wiodą baśniowe życie. Arabskie księżniczki spełniają wszystkie swoje
zachcianki - za niewyobrażalnie duże pieniądze.

Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow
Lilianna Berg każdego poranka otwiera oczy i przyjmuje z radością to, co przynosi
kolejny dzień. Wie, że każda chwila jest wyjątkowa, bo nigdy więcej już się nie
powtórzy. Każdego ranka staje więc przed lustrem, patrzy z radością na swoje
oblicze i mówi: "Życie Cię kocha, Lili".Te proste słowa są początkiem wszystkiego.
Mimo utraty rodziców i przeszkód, które napotyka na swojej drodze, dziewczyna
nie poddaje się, tylko walczy o swoje szczęście.

Współlokatorzy - Beth O'Leary
Tiffy właśnie zerwała z zazdrosnym chłopakiem i pilnie potrzebuje taniego lokum.
Leon bierze nocne zmiany w hospicjum, bo rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy na
prawników, którzy wyciągną w więzienia jego niesłusznie skazanego brata. Choć ich
przyjaciele sądzą, że to szaleństwo, oni znajdują idealne rozwiązanie: w ciągu dnia
Leon będzie odsypiał noce w ciasnej kawalerce, dzięki temu Tiffy będzie miała to
samo mieszkanie wyłącznie dla siebie przez resztę doby.

Szt. omanse, powieści CenaR

www.sklep.de

Pegaz - Danielle Steel
Nicolas von Bingen i Alex von Hemmerle przyjaźnią się od najmłodszych lat. Obaj
stracili żony i samotnie wychowują dzieci. Zapewniają im bezpieczeństwo i luksus
w rozległych bawarskich posiadłościach, które należą do ich rodów od pokoleń.
Bogaci i wpływowi, prowadzą światowe życie, a Alex z pasją hoduje rasowe konie.
Nagle ten spokojny świat wali się w gruzy. Nicolas musi porzucić wszystko, co kocha,
i wraz z synami uciekać z Niemiec ogarniętych nazistowskim szaleństwem.
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Masz sklep lub kiosk?

www.hurtownia.de

sklep.de

Schütze, 
was du liebst. 
Mit deiner 
Spende.

www.schuetze-was-du-liebst.de 

10% rabatu
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E-Mail: info@schlesischewurst.de

37 Jahre
Öffnungszeiten:

Dienstag - Freitag: 08:00-13:00 Uhr & 15:00-18:30 Uhr - Samstag: 08:00-13:00 Uhr
Montags geschlossen

�W asna produkcja w dlin
Sklep nternetowy i wysy kowy
Party Service i Sala rz j
Polskie rtyku y po ywcze
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ukierki, war g, ierogi,
rzyprawy, apoje,
lkohole, i.t.d.)

PRODUKTY MO ESZ KUPI NA MIEJSCU
LUB ZAM ZT

Ż Ć
ÓWIĆ POC Ą

WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

Wielkie

Grillow
anie

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

Tymbark:
jabłko mięta
jabłko wiśnia

1L

1L

0,75
0,75

€
€

C

E

enos
kasza gryczana

kmak
makaron babuni

400g

250g

0,90

0,50

€

€

Znicz ZS-1
nicz Z440Gr
nicz Z440Ro

Z
Z

szt.

szt.

szt.

0,50
0,99
1,30

€
€
€

ZS-1
Z440Gr

Z440Ro

Handelsagentur und Montage Kolaska
Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313
www.geokol.de, info@geokol.de

Kontakt telefoniczny od poniedzia ku do pi tku od z 10 do 17:

* *

ł ą god .

tel. 0160 9040 3313 mail: geokol@gmx.de web: geokol.de

Digitali ujem kaset VHS na USB jeden do jednegoz y y

�

�

�

�

Polska telewizja salelitarna na do adowania lub na umow

Kana y sportowe, filmowe i seriale, rozrywka, informac e,

dla dzieci i wiele innych

Pomagamy w wymianie uszkodzonego sprz tu

Wszystko do nabycia u nas, nie musisz jecha do olski

ł ę

ł j

ę

ć P

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

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. 

Wir informieren Sie gerne. Schicken 
Sie einfach diese Anzeige an: 

11
10

49
8
5 

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -
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Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

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

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

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

Termine nach tel. Vereinbarung

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-

IMMOBILIEN POLAND FUNDUS CERTUS

www.funduscertus.pl

Biuro Nieruchomości

Wyjaśniamy skomplikowane stany prawne.
Przyjmujemy zlecenia na pośrednictwo.

Działamy na terenie całej Polski.

KUPNO-SPRZEDAŻ-WYNAJEM

ul. J.Ligęzy 12 40-551 Katowice POLAND

e-mail funduscertus@gmail.com

tel. 0 48 793 747447

,

:

0 - -

Licencja Po
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo

średnika w Obrocie Nieruchomościami
ści NR 11751

prasa de.
Gazety dla sklepów

T umacz przysi g ył ę ł

polski rosyjski
angielski niemiecki
� �

� �

Tel. 0174 / 479 22 04

info@dolmetscher-frankfurt.com

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

www.prenumerata.de
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Praca zdalna (online)
dla konkretnych
i zdecydowanych osób
� wypłata na konto

legalna
nauczę wszystkiego od podstaw

�

�

!
Kontakt:
www.facebook.com/
budziszewski.monika

Świnoujście -
Hotel Polaris***

www.hotelpolaris.de

Tel +48 91 3215412.

Różne kuracje, wellness
od 400 zł za pokój DZ

ze śniadaniami

el. 0176-43181251

FeWo von privat, bis 4 Pers.
Preis -6 /Tag
je Saison.

30 5
nach

€

T

Swinemünde/PL

www.teresaswinemuende.pl

24h-Senioren
Betreuung

www.senioren.life

02
09

-8
83

07
83

3

�

www.samo-zycie.comRecepcja@pensjonat-lazur.pl
www.pensjonat-lazur.pl

tel. 48 91
48 603 598102

00 - -
tel. 00 - -

3215374

"Pakiet Boże Narodzenie"

"Pakiet Sylwestrowy"
od 23.12.20 - 27.12.20 899zł

od 30.12.20 - 02.01.21 950zł

w cenie /os./HP

w cenie /osoba/HP

Komfortowe pokoje,

ameralna i rodzinna atmosfera

wy , sauna IR,

t , masa

, k .

żywienie, strefa SPA: jacuzzi

ężnia solankowa, parking, WiFi że, odnowa biologiczna,

fizjoterapia 80 m do morza.

Telefon:

-

02174-8941155

0173 2106849

ładunki

do 1,5 tony

z Niemiec

do Polski

KURIER
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