Orlen kupi polskie dzienniki od Passauera?
PiS rozpoczyna repolonizacjê mediów. Orlen, którego najwiêkszym udzia³owcem
(³¹cznie prawie 33 proc.) jest Skarb Pañstwa, ma odkupiæ dzienniki od niemieckiej
Verlagsgruppe Passau. Do „telewizji narodowej“ TVP do³¹czy „prasa narodowa“?
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W skrócie
Wojsko zabezpiecza brzeg Odry w Opolskiem

W październiku szybko podnosił się poziom wody w Odrze. W Brzegu
(opolskie) wojsko wzmacniało nabrzeże workami z piaskiem.
zdj. Robert Widera

Orlen przejmie niemieckie media?
PiS rozpocz¹³ negocjacje na temat polonizowania mediów. PKN
Orlen negocjuje z niemieckim
koncernem Verlagsgruppe Passau w sprawie kupna Polska
Press Grupy. W³aœciciel ma obecnie w rêkach 20 z 24 wydawanych
w Polsce dzienników regionalnych.
Orlen zosta³ namaszczony na
potencjalnego polonizatora mediów z obcym kapita³em. Czasu
jest niewiele, bo ustawa o dekoncentracji mediów powinna trafiæ
pod obrady Sejmu jesieni¹ tego
roku. Joanna Lichocka, pos³anka
PiS i cz³onkini Rady Mediów Narodowych, ju¿ kilkakrotnie zapowiada³a, ¿e uporz¹dkowanie rynku medialnego w Polsce to pilna
sprawa.
– Niemcy nigdy nie dopuœciliby, ¿eby media w ich kraju nale-

¿a³y do podmiotów zagranicznych. U nas 80-90 proc. dzienników lokalnych jest w rêkach koncernu niemieckiego. Tak wielka
koncentracja nie s³u¿y pluralizmowi – mówi³ portalowi tvp.info
wiceminister Janusz Kowalski.
W po³owie 2020 r. Orlen przej¹³
ju¿ Ruch, sieæ dystrybucji prasy i
blokuje pañstwowe firmy przed
dawaniem og³oszeñ do gazet wydawanych przez spó³ki maj¹ce
przewagê obcego kapita³u.
Wed³ug „The Economist“ PiS
obecnie obserwuje media prywatne takie jak „Fakt“, nale¿¹cy
do grupy Ringier Axel Springer
Polska, telewizjê TVN bêd¹c¹
w rêkach amerykañskiego Discovery, a tak¿e Gazetê Wyborcz¹,
której w³aœcicielem jest notowana na gie³dzie polska Agora oraz
dwie amerykañskie firmy. TK

Maas: Nie będzie lockdownu w dyplomacji
Minister spraw zagranicznych
Niemiec Heiko Maas w wywiadzie dla portalu RND zapewni³,
¿e w przypadku zatorów w opiece
nad chorymi na koronawirusa w
Polsce niemiecki rz¹d zaoferuje
szybk¹ pomoc, o ile pozwol¹ na to
mo¿liwoœci.
– W Europie mo¿emy teraz koordynowaæ to znacznie lepiej ni¿
wiosn¹ dziêki nowemu systemowi wczesnego ostrzegania. Bêdê
polega³ na tej solidarnoœci, gdy
jesieñ bêdzie trudna – podkreœli³
Maas.
– Nie chcemy powtarzaæ b³êdów, które pope³niliœmy wiosn¹,
dotyczy to równie¿ granic. Efektem by³y wówczas kilometrowe
korki na granicy polsko-niemieckiej. To nie mo¿e siê powtórzyæ –
stwierdzi³, odpowiadaj¹c na pyta-

nie o to, czy istnieje ryzyko powtórzenia siê granicznego chaosu z wiosny wraz z narastaniem
nowych infekcji.
Maas zaznaczy³ ponadto, ¿e
nie chce lockdownu w dyplomacji.
– Konflikty, z którymi mamy
obecnie do czynienia, s¹ trudne
do rozwi¹zania za pomoc¹ wideokonferencji. W przypadku wojen
i kryzysów trzeba umieæ spotkaæ
siê osobiœcie i spojrzeæ sobie w
oczy. Przynajmniej w tej chwili
jest to mo¿liwe dziêki opracowanym koncepcjom higieny. Tak jak
ka¿dy chce unikn¹æ drugiej, ca³kowitej blokady w biznesie i spo³eczeñstwie, tak ja mówiê: nie
mo¿e byæ blokady dyplomatycznej – doda³ szef niemieckiej dyplomacji.TK

www.prenumerata.de
Gazeta prosto do domu

Zakaz aborcji eugenicznej
Trybuna³ Konstytucyjny og³osi³
22 paŸdziernika zakaz aborcji ze
wzglêdów eugenicznych, uznaj¹c
¿e aborcja ze wzglêdu na ciê¿kie
wady lub nieuleczaln¹ chorobê
p³odu jest niezgodna z konstytucj¹. Tym samym zburzony zosta³
kompromis aborcyjny trwaj¹cy
od 1997 r. Na ulicach polskich
miast pojawili siê licznie protestuj¹cy. Gor¹co by³o pod domem
Jaros³awa Kaczyñskiego.
Uczestnicy demonstracji mieli
ze sob¹ transparenty i kartki
z has³ami: "Prawo ma nas chroniæ", "Macie krew na togach", czy
"Zrozumcie prawica: to moja macica". Namalowali równie¿ na
chodniku napis: "Macie krew na
rêkach". Niektórzy nieœli zapalone znicze oraz czarne parasolki.
Policja u¿y³a gazu ³zawi¹cego.
Mocni zabrzmia³y s³owa Jerzego Owsiaka adresowane bezpoœrednio do Jaros³awa Kaczyñskiego:
– Czy uwa¿a Pan, ¿e tysi¹ce
policjantów rozwi¹¿e problem,
który Pan stworzy³ w Polsce? Czy
uwa¿a Pan, ¿e potraktowanie gazem ³zawi¹cym g³ównie kobiet,

które demonstrowa³y przed Pana
domem, jest skuteczn¹ na to odpowiedzi¹? ¯e tylko si³owa i coraz bardziej bezwzglêdna akcja
policji da Panu poczucie, ¿e problemu nie ma? Historia Polski
jest naszpikowana podobnymi
zdarzeniami i zawsze jest to kwestia czasu. Takie dzia³ania koñcz¹ siê klêsk¹. Proszê o powstrzymanie tej eskalacji z³a
i nienawiœci z pañskiej strony!
Proszê ust¹piæ i wycofaæ siê z polityki, przeprosiæ Polki i Polaków
i zrobiæ wszystko, aby zakopaæ
ten topór wojenny!
– Trybuna³ ca³kowicie marginesowo potraktowa³ dobro kobiet. W ogóle nie wzi¹³ pod uwagê
wp³ywu nieodwracalnych uszkodzeñ p³odu na ich psychikê. Nie
na to godzi³y siê kobiety, decyduj¹c siê na zajœcie w ci¹¿ê. Czêœæ
z nich decyduje siê tê ci¹¿ê donosiæ, jednak dla czêœci oka¿e siê to
wysi³kiem nie do udŸwigniêcia –
podkreœla³ sêdzia Piotr Pszczó³kowski, który jako jeden z dwóch
sêdziów Trybuna³u wyrazi³ g³os
odrêbny.

– Rz¹dz¹cy, jak zwykle silni wobec s³abych i s³abi wobec silnych,
przyczyniaj¹ strasznego cierpienia najs³abszym, kobietom z klas
ludowych, dla których wyjazd na
zabieg do Czech czy Niemiec nie
jest dostêpny tak ³atwo, jak kobietom z klasy œredniej. Kobiety z
klas ludowych albo bêd¹ cierpieæ
mêki, nosz¹c w brzuchu przez
dziewiêæ miesiêcy niezdolne do
¿ycia dzieci, albo bêd¹ siê zad³u¿aæ, aby wyjechaæ na zabieg. ¯adne ¿ycie nie zostanie tym orzeczeniem uratowane. Wiele ¿yæ zostanie zniszczonych – podkreœli³
Szczepan Twardoch, utytu³owany
œl¹ski literat.
Zdaniem Helsiñskiej Fundacji
Praw Cz³owieka orzeczenie polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego stanowi atak na prawa kobiet,
prawa rodziny i wolnoœæ jednostki od nieludzkiego i poni¿aj¹cego
traktowania. Fundacja twierdzi,
¿e decyzja podjêta przez trybuna³
"w tak ukszta³towanym sk³adzie,
nie jest w istocie orzeczeniem”.
Wezwano sêdziów i lekarzy do tego, by nie brali go pod uwagê
przy podejmowaniu decyzji. TK

COVID-19. Polska obszarem ryzyka
Ca³a Polska zosta³a uznana przez
Niemcy za obszar podwy¿szonego ryzyka zaka¿eniem koronawirusem. Na listê „czerwonych“
obszarów Polska trafi³a 24 paŸdziernika, do³¹czaj¹c do innych
150 krajów (lub regionów), w tym
m.in. Francji, Czech, S³owacji
i Holandii. Za obszar ryzyka rz¹d
w Berlinie (w porozumieniu z Instytutem Roberta Kocha) uznaje
poszczególne regiony lub ca³e
kraje, gdzie wspó³czynnik zachorowañ przekracza 50 przypadków na 100 tys. mieszkañców
w ci¹gu siedmiu dni.

Testy i kwarantanna
Osoby przyje¿d¿aj¹ce z Polski
do Niemiec musz¹ teraz przedstawiæ negatywny wynik testu na koronawirusa lub poddaæ siê obowi¹zkowej 14-dniowej kwarantannie. Test nie mo¿e byæ starszy ni¿
48 godzin, a wynik musi byæ w jêzyku angielskim lub niemieckim.
Obowi¹zek wykonania testu
lub kwarantanny nie dotyczy z regu³y osób przewo¿¹cych towary i
ludzi oraz pracowników przygranicznych, ani osób przeje¿d¿aj¹cych przez Niemcy tranzytem.
Polacy pracuj¹cy w Niemczech
powinni ustaliæ ze swoim pracodawc¹, czy bêd¹ podlegali obowi¹zkowi wykonania testu lub odbycia kwarantanny po przyjeŸdzie
i czy potrzebuj¹ zaœwiadczenie od
pracodawcy. W razie w¹tpliwoœci
nale¿y skontaktowaæ siê z odpowiednim urzêdem do spraw zdrowia (Gesundheitsamt).

Test w Niemczech
Test na koronawirusa mo¿na
te¿ wykonaæ bezpoœrednio po
wjeŸdzie do Niemiec. Centra testowe mieszcz¹ siê m.in. na lotniskach i przy g³ównych dworcach
kolejowych czy autobusowych.
W wielu przypadkach mo¿e go te¿
wykonaæ lekarz rodzinny. Lista
punktów przeprowadzaj¹cych testy widnieje na stronie internetowej ka¿dego landu. Dostanie siê j¹
tak¿e w urzêdzie ds. Zdrowia, który mo¿e wskazaæ miejsce i datê
wykonania testu.
Testy wykonywane w Niemczech dla osób z obszarów podwy¿szonego ryzyka s¹ bezp³atne,
ale czas oczekiwania na wynik
mo¿e wynieœæ nawet kilka dni.

Co land to inne przepisy
Do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu obowi¹zuje
kwarantanna. Przepisy dotycz¹ce izolacji s¹ ustalane przez w³adze landowe i mog¹ siê nieco ró¿niæ w ka¿dym z 16 krajów zwi¹zkowych. W wiêkszoœci z nich negatywny wynik testu oznacza koniec kwarantanny, ale niektóre
landy wymagaj¹ powtórzenia badania po piêciu dniach.
Wa¿ne, aby po wjeŸdzie do Niemiec zg³osiæ swój przyjazd w
urzêdzie ds. zdrowia (telefonicznie, mailowo). Urz¹d nale¿y tak¿e
poinformowaæ w przypadku posiadania negatywnego testu na
koronawirusa. Tylko Gesundheitsamt decyduje o zwolnieniu
z kwarantanny.

Równie¿ restrykcje zwi¹zane
z pandemi¹ (ograniczenie zgromadzeñ, noszenie maseczki i inne) mog¹ byæ w poszczególnych
landach ró¿ne. Ró¿nice mog¹
wystêpowaæ nawet miêdzy gminami.

Gdzie się testować
i zgłaszać?
W przypadku podró¿y poci¹giem, autobusem lub samolotem
nale¿y wype³niæ kartê lokalizacji
i najlepiej skorzystaæ z mo¿liwoœci wykonania testu bezpoœrednio po przyjeŸdzie w centrach testowych na lotnisku lub dworcu.
Jeœli do Niemiec przyje¿d¿amy
samochodem, nale¿y zg³osiæ
swój przyjazd do urzêdu ds. zdrowia i umówiæ siê na wykonanie
testu. W³adze niemieckie nie prowadz¹ regularnych kontroli granicznych z krajami strefy Schengen.
Za ³amanie przepisów dotycz¹cych obowi¹zkowych testów i
kwarantanny grozi w Niemczech
kara do 25 tys. euro. Przyjazd
z Niemiec do Polski odbywa siê
na razie bez ograniczeñ.
A co w przypadku, gdy wynik
testu by³ negatywny, jednak po
kilku dniach wyst¹pi³y objawy
COVID-19? Wtedy nale¿y skontaktowaæ siê telefonicznie z lekarzem rodzinnym, infolini¹ lekarsk¹ pod numerem telefonu
116 117 lub w³aœciwym urzêdem
ds. zdrowia. Ten ostatni mo¿e
zleciæ ponowne wykonanie testu
i przed³u¿yæ kwarantannê. (kad)

www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
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Jakie bêdzie Bo¿e
Narodzenie 2020?
Pandemia koronawirusa
sprawia, że święta
Bożego Narodzenia
w tym roku będą inne.
Na pewno mniej
rodzinne.
Druga fala pandemii ju¿ nasta³a, a wraz z ni¹ nowe restrykcje
dotycz¹ce kontaktów spo³ecznych. Obostrzenia maj¹ nie tylko wp³yw na ¿ycie codzienne,
ale i na œwiêta religijne, takie
jak Wszystkich Œwiêtych czy
Bo¿e Narodzenie.
W wielu krajach rz¹dy
ostrzeg³y ju¿, ¿e w tym roku
œwiêta bêd¹ inne i mniej rodzinne. Du¿e spotkania w gronie bliskich, gdzie stykaj¹ siê
ze soba przedstawiciele ró¿nych pokoleñ, mog¹ okazaæ siê
siedliskiem infekcji. Poci¹gi i
autobusy dalekobie¿ne s¹ zwykle w tym czasie przepe³nione.
Podró¿ do innych krajów, uznanych przez Niemcy za regiony
ryzyka, bêdzie utrudniona
przez wymóg posiadania negatywnego testu lub udania siê
na kwarantannê.

Msze w maseczkach
czy bez?
W Niemczech regulacje odnoœnie ¿ycia religijnego s¹
w ka¿dym z 16 krajów zwi¹zkowych odmienne i nic nie zapowiada, ¿e zostan¹ ujednolicone,
choæ ¿yczy sobie tego niejeden
polityk. W wielu krajach zwi¹zkowych maseczki obowi¹zuj¹
tak¿e w koœciele.
Dalsze obostrzenia podejmuj¹ lokalne w³adze. I tak na
przyk³ad w bawarskim regionie
Berchtesgadener Land zaostrzono zasady opuszczania
domów. Msze œwiête s¹ dozwolone, ale domy parafialne zamkniête, a planowane wydarzenia religijne odwo³ane.
W Badenii-Wirtembergii zdecydowano o ograniczeniu liczby osób uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwach na wolnym powietrzu do 500 (na pogrzebach
do 100). W Hesji z kolei w koœcio³ach trzeba nosiæ maseczki, jeœli wskaŸnik nowych zachorowañ w ci¹gu tygodnia
przekroczy 50 na 100 tys.
mieszkañców. Podobnie reguluje to dla œwi¹tyñ wszystkich
wyznañ i nabo¿eñstw na wolnym powietrzu Kraj Saary.

Jedyny kontakt
z Kościołem
Niemieckie diecezje przygotowuj¹ siê ju¿ na inne ni¿ do tej
pory obchodzenie Bo¿ego Narodzenia. W diecezji Osnabrück gminy planuj¹ zwiêkszenie liczby nabo¿eñstw, tak aby
przy zachowaniu zasad higieny
mog³o w nich uczestniczyæ jak
najwiêcej wiernych.
Dla wielu Niemców msza
w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia to
jedyny kontakt z koœcio³em –
przyzna³a w rozmowie z portalem „Domradio” socjolo¿ka religii na Uniwersytecie w Bochum, Anna Neumaier. Radzi³a
parafiom, aby z wyprzedzeniem
i jasno zapowiedzia³y, w jakiej
formie bêdzie w koœciele obchodzone Bo¿e Narodzenie.
Tradycja œwi¹teczna w warunkach pandemii jest wed³ug
niej tak¿e szans¹ dla Koœcio³a i
kontaktem ze wspólnot¹ religijn¹. „Gros osób cierpi teraz na
skutek ró¿nych nieznanych im
wczeœniej obci¹¿eñ“. Apelowa³a do parafii, by inicjowa³y aktywnoœci i kontakt z tymi, którzy w warunkach pandemii nie
opuszczaj¹ domów i nie chodz¹
na nabo¿eñstwa.

A jarmarki
bożonarodzeniowe?
Do niemieckiej tradycji bo¿onarodzeniowej nale¿¹ te¿ jarmarki œwi¹teczne, które trwaj¹
przez ca³y adwent. S¹ one nie
tylko miejscem towarzyskich
spotkañ, na których mo¿na wypiæ grzañca i zjeœæ coœ dobrego,
ale w du¿ej mierze i miejscem
nabywania œwi¹tecznych podarunków.
Wiele niemieckich miast
og³osi³o ju¿, ¿e w tym roku nie
zezwoli na jarmarki. Te, które
zdecydowa³y inaczej, maj¹ zamiar zaostrzyæ warunki, szczególnie te dotycz¹ce spo¿ywania
alkoholu. Na przyk³ad w³adze
Hamburga wyda³y rozporz¹dzenie, zgodnie z którym mo¿na bêdzie na jarmarku spo¿ywaæ napoje alkoholowe, ale tylko w oddzielonych pomieszczeniach z miejscami do siedzenia. Ka¿dy sprzedawca bêdzie
musia³
tak¿e
opracowaæ
w³asny plan higieny, który bêdzie musia³ zostaæ zaakceptowany przez odpowiednie urzêdy. (kad)
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Po szczepionkê do Niemiec
Szczepienia przeciw grypie
cieszą się w tym roku
ogromna popularnością,
również w Polsce.
A ponieważ szczepionek
w Polsce brakuje,
zdesperowani pacjenci
ruszają po nią do Niemiec.
– Mamy du¿o przygotowanego
miejsca – Agnieszka Fu³czyñskaStaniec otwiera przeszklone
drzwi du¿ej lodówki i wysuwa puste szuflady. – Tylko szczepionek
brak – uœmiecha siê zrezygnowana. Agnieszka Fu³czyñska-Staniec jest w³aœcicielk¹ szczeciñskiej apteki „Tilia”.
Od pocz¹tku wrzeœnia dosta³a
tylko 15 szczepionek. Sprzedaæ w
tym roku mog³aby kilkaset, mówi. Niedawno przesta³a zapisywaæ pacjentów na listê oczekuj¹cych na szczepionkê. W zielonym
zeszycie zapisanych ma prawie
400 osób. – Wiêkszoœæ z nich nie
ma najmniejszej szansy – mówi.
W ostatniej transzy przysz³y
cztery dawki. Na liœcie jest te¿ 70
dzieci z oœrodka dla niepe³nosprawnych, czekaj¹cych na dzieciêce szczepionki.
W aptekach ca³ej Polski jest
podobnie. Krêcenie g³ow¹, wzruszenie ramionami, przepraszaj¹cy uœmiech. „Szczepionki? Nie
ma. Nie wiemy, kiedy przyjd¹, czy
w ogóle przyjd¹”. To co robiæ?
„Mo¿na siê ju¿ teraz zapisaæ na
przysz³y rok”, kpi farmaceuta,
który mówi, ¿e pomaga mu ironia. W niektórych aptekach wisz¹
na drzwiach informacje o braku
szczepionek. Frustracja roœnie,
bo pacjenci s³ysz¹ w pañstwowej
telewizji, ¿e szczepionki przyjd¹
w tym tygodniu, i nie rozumiej¹,
dlaczego nadal nie mog¹ ich kupiæ.
Tymczasem
wiceminister
zdrowia Waldemar Kraska na pocz¹tku paŸdziernika zapewnia³ z
przekonaniem, ¿e „ka¿dy, kto bêdzie siê chcia³ zaszczepiæ, bêdzie
to móg³ zrobiæ”. 22 paŸdziernika
premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia³, ¿e szczepionki dla
osób powy¿ej 70 roku ¿ycia bêd¹
bezp³atne. Ju¿ dziœ za szczepionki nie p³aca osoby 75plus, a wiele
samorz¹dów przejmuje koszty
szczepienia dla osób dla powy¿ej
65 roku ¿ycia – tyle, ¿e szczepionek, nawet dla dla tych grup, w
tym roku po prostu brak.
– W pewnym stopniu sami jesteœmy sobie winni – przyznaje
Agnieszka Fu³czyñska-Staniec.
W Polsce szczepi¹ niektóre przychodnie, wiêkszoœæ pacjentów
musi samemu wykupiæ szczepionkê w aptece i pójœæ z ni¹ do
lekarza. To apteka jest g³ównym
sprzedawc¹ szczepionek dla pa-

zdj. Jim Gathany
cjentów indywidualnych. Ale i tak
w zesz³ym roku Agnieszka Fu³czyñska-Staniec sprzeda³a tylko
12 szczepionek, 3 musia³a oddaæ
do utylizacji. Polacy na grypê
szczepili siê niechêtnie. Od lat
wszczepialnoœæ nie przekracza³a
5 proc. Ministerstwo kontraktowa³o wiêc niewiele szczepionek.
W tym roku by³o to 2 mln dawek. Podczas gdy Niemcy po wybuchu pandemii koronawirusa
domówili dodatkowe 5 milionów,
Warszawa nie zareagowa³a. Zrobi³a to dopiero jesieni¹, kiedy by³o za póŸno. Produkcja szczepionki trwa parê miesiêcy. Nie
ma szans, by producenci dali radê dos³aæ parê milionów, a tyle
Polska potrzebuje. Jako dotychczas kiepski klient, Polska nie ma
co liczyæ na preferencje. Z tego
powodu ma nieca³e 3 miliony dawek, podczas gdy dwa razy wiêksze Niemcy: 26 milionów.
Na to liczy wielu polskich pacjentów, którzy na poszukiwanie
szczepionek ruszyli w³aœnie do
Niemiec. Internauci wymieniaj¹
siê poradami, jak powinna wygl¹daæ recepta, jak przewieŸæ bezpiecznie szczepionki do Polski,
gdzie pracuj¹ polskojêzyczni farmaceuci. Kierunki wyjazdów:
przygraniczne terenów Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Saksonii, Brandenburgii, ale te¿ Berlin, oddalony o nieca³e 100 km od
granicy.
Takiego nat³oku pacjentów z
Polski jeszcze nie prze¿y³, mówi
Jan Kramarek, polski farmaceuta w aptece w Pasewalk. „Dzwoni¹, pisz¹ maile, przyje¿d¿aj¹
osobiœcie. Kilkadziesi¹t zapytañ
dziennie”. Momentami by³o ich
tak du¿o, ¿e jeden z dwojga polskojêzycznych pracowników zajmowa³ siê tylko obs³ug¹ klientów
z Polski. Przyje¿d¿ali nie tylko ze
Szczecina i pogranicza. Równie¿
z Poznania, Koszalina czy nawet

Warszawy. Przyje¿d¿ali seniorzy,
ale i lekarze, dla których w Polsce te¿ brakuje szczepionek. –
Szczepili siê od razu, na miejscu,
w samochodzie – opowiada Jan
Kramarek.
Niemieccy pacjenci szczepi¹
siê najczêœciej bezpoœrednio u lekarza, nie musz¹ kupowaæ szczepionki w aptece. Przy ostatniej
dostawie, szczepionki sprzeda³y
siê w ci¹gu kilku godzin. By³o tylko kilku niemieckich klientów,
ubezpieczonych prywatnie, reszta to Polacy.
– Czegoœ takiego nie prze¿y³em – mówi Marcin Florczak, internista i kardiolog z brandenburskiego Prenzlau. Leczy siê u
niego sporo Polaków z pogranicza. Ale ostatnio wydzwaniaj¹ do
niego Polacy z ca³ego kraju, którzy chcieliby siê u niego zaszczepiæ. S¹ gotowi za wszystko zap³aciæ. Jednak doktor Florczak pomóc nie mo¿e. „Narodowoœæ roli
nie gra, ale karta z czipem ju¿
tak. Zaszczepiæ u nas w praktyce
mo¿emy tylko osobê ubezpieczona w niemieckiej kasie chorych”.
Teoretycznie mo¿na zaszczepiæ
siê prywatnie, p³ac¹c samemu,
ale wtedy trzeba kupiæ szczepionkê w aptece. Ko³o siê zamyka. Dlatego doktor Florczak uwa¿a, ¿e Polacy nie s¹ konkurencj¹
dla niemieckich pacjentów na pograniczu, którzy nie s¹ w wiêkszoœci zdani na zasoby w aptekach. Przynajmniej na razie: „Szczepionek u mnie w praktyce
starczy na 2-3 tygodnie. Potem
mo¿e sami bêdziemy musieli
szukaæ dodatkowych szczepionek w aptekach, je¿eli tam jakieœ
do tej pory zostan¹”.
Ministerstwo zdrowia w Warszawie obieca³o ostatnio nowe
dostawy szczepionek do aptek...
pod koniec listopada.

Agnieszka Hreczuk
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Aktualnoœci

Po obu stronach Odry i Nysy

Polak otrzyma³ azyl
polityczny w Norwegii
To prawdopodobnie
pierwszy taki przypadek
od upadku komunizmu
w Polsce. Teraz może
ich być więcej.
Wspó³za³o¿yciel Oœrodka Monitorowania Zachowañ Rasistowskich i Ksenofobicznych
Rafa³ Gawe³ otrzyma³ w Norwegii azyl polityczny. Gawe³
wyjecha³ z Polski z ¿on¹
i dwuletni¹ córk¹ po tym, jak
w 2019 roku zosta³ prawomocnie skazany przez s¹d w
Bia³ymstoku na dwa lata wiêzienia za oszustwa finansowe. Jak mówi³ norweskiej gazecie, w Polsce odebrano mu
paszport, ale uda³o mu siê
wyjechaæ dziêki kontaktom
dyplomatycznym.
Polak od razu z³o¿y³ wniosek o azyl polityczny, który
zosta³ mu przyznany 30 wrzeœnia br. dopiero w drugiej instancji. Wczeœniej miejscowy
urz¹d do spraw imigracji odrzuci³ proœbê. Instytucja odwo³awcza argumentowa³a
jednak, ¿e w Polsce grozi
mê¿czyŸnie przeœladowanie.
„Jego sprawa, pod pozorem
sprawy karnej, nosi znamiona przeœladowañ politycznych ze strony polskich
w³adz” – komentowa³ w norweskiej prasie prawnik Polaka.
Na razie prawo pobytu
w Norwegii dla niego i rodziny obowi¹zuje przez rok, ale
zgoda mo¿e zostaæ przed³u¿ona. Polak ma szansê na
uzyskanie sta³ego pobytu
i mo¿liwoœæ podjêcia pracy.

Pierwszy
od czasów PRL
Rafa³ Gawe³ jest najprawdopodobniej pierwszym – od
upadku PRL ponad 30 lat temu – Polakiem, którego uznano za ofiarê „przeœladowañ
politycznych” i przyznano
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azyl. Fakt ten zosta³ odnotowany przez organizacje praw
cz³owieka i instytucje zajmuj¹ce siê rz¹dami prawa jako
kolejny przyk³ad podwa¿enia
zaufania do wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce, który
po reformach rz¹du PiS nie
jest niezawis³y.
O decyzji norweskich
w³adz Rafa³ Gawe³ napisa³ na
Facebooku: „Pañstwo norweskie opar³o swoj¹ decyzjê
o przyznaniu mi azylu na
trzech filarach:
– braku mo¿liwoœci przeprowadzenia sprawiedliwego
i rzetelnego
procesu,
w zwi¹zku ze zniszczeniem
trójpodzia³u w³adzy przez
polski rz¹d i upolitycznieniem s¹dów;
– brak reakcji pañstwa polskiego na dzia³alnoœæ skrajnie prawicowych i faszyzuj¹cych bojówek i organizacji,
które bezkarnie stosuj¹ przemoc wobec przeciwników politycznych;
– realnych i udokumentowanych przeœladowaniach
wobec mnie ze strony cz³onków polskiego rz¹du oraz organów œcigania, które znalaz³y odzwierciedlenie w moich
czterech skargach przyjêtych
przez Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka.”

Poszukiwany
listem goñczym
Polska policja nadal œciga
Gaw³a listem goñczym. Chodzi o utrudnianie uprawnionym organom egzekucji nale¿noœci. Polski s¹d skaza³
Gaw³a za przestêpstwa gospodarcze na cztery lata wiêzienia, a ostatecznie w 2019
roku S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku z³agodzi³ wyrok do
dwóch lat wiêzienia.
Polaka oskar¿ono o wykorzystanie do prywatnych celów funduszy publicznych,
które pozyskiwa³ na dzia³al-

noœæ za³o¿onego przez siebie
Oœrodka Monitorowania Zachowañ Rasistowskich i Ksenofobicznych, a tak¿e teatru
TrzyRzecze, którego by³ dyrektorem.
Polak mia³ wy³udziæ ponad
300 tys. z³otych od jednego
z banków oraz Fundacji Batorego. Rafa³ Gawe³ nie przyzna³ siê do winy, oskar¿a jednak prokuraturê o dzia³anie
na zlecenie polityczne. Twierdzi, ¿e tropienie przestêpstw
pope³nianych z rasistowskich
pobudek nie podoba siê Ministerstwu Sprawiedliwoœci.
Wœród g³oœnych ujawnionych
przez Oœrodek incydentów
znalaz³a siê m.in. sprawa
umorzenia przez bia³ostock¹
prokuraturê pos³ugiwania siê
symbolami faszystowskimi.

Azyl
dla biznesmena
Norwegia oficjalnie zaoferowa³a te¿ wsparcie wyje¿d¿aj¹cym z Polski osobom
LGBT. O azyl polityczny poprosi³ tak¿e biznesmen Zbigniew Stonoga, któremu zarzuca siê m.in. przyw³aszczenie ok. 250 tys. z³ z prowadzonej przez niego fundacji, a
tak¿e pranie brudnych pieniêdzy. Stonoga zaprzecza
tym zarzutom. Do Norwegii
uciek³ przed tocz¹cym siê kolejnym postêpowaniem w jego sprawie.
„Po wielu latach publicznego biczowania mnie przez administracjê pañstwow¹ postanowi³em poprosiæ w³adze
Norwegii o azyl polityczny” –
napisa³
na
Facebooku.
W opublikowanym oœwiadczeniu informuje, ¿e wyje¿d¿aj¹c do Norwegii, postanowi³ „zabezpieczyæ swoje prawo do ¿ycia”. Doda³, ¿e jest
w trudnej sytuacji finansowej
i poprosi³ norwesk¹ Poloniê
o pomoc. (kad)
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Warto wiedzieæ
Dystans i izolacja. Jak sobie z tym radzić?
Dystans spo³eczny, praca
w domu i towarzysz¹ca pandemii koronawirusa izolacja
maj¹ negatywny wp³yw na nasze zdrowie psychiczne. Oto,
co radz¹ psychoterapeuci:

Uregulowany
rozk³ad dnia
Zatroszcz siê o rozk³ad dnia.
Czas, który zwykle poœwiêcasz
na dojazd do pracy, wykorzystaj
na spokojne œniadanie, ale
w tym czasie co zwykle usi¹dŸ
przy biurku. Niech twoje miejsce pracy bêdzie zawsze w tym
samym pomieszczeniu, które
mo¿esz opuœciæ, robi¹c przerwy.
Jeœli twoja praca zwi¹zana jest
z wieloma kontaktami, staraj siê
je utrzymywaæ za poœrednictwem telefonu i internetu.

Ruch i œwie¿e
powietrze

Rozrywka i hobby
Niektóre zajêcia rekreacyjne
s¹ teraz niemo¿liwe, ale wiele
z nich mo¿na czêœciowo kompensowaæ przy pomocy mediów. Mo¿e nadszed³ czas na reaktywowanie zapomnianego
hobby? Szczególnie przydatne
jest wszystko to, co jest wyzwaniem dla mózgu, na przyk³ad
sudoku, puzzle, skomplikowane
robótki rêczne, programowanie,
nauka jêzyków obcych, gra na
instrumencie.

Media z umiarem

Zadbaj o ruch. Rób regularnie æwiczenia oddechowe i rozci¹gaj¹ce, najlepiej przy otwartym oknie. Jeœli masz w tygodniu sta³e godziny na aktywnoœci sportowe, to przestrzegaj
tego. PrzejdŸ na aktywnoœci indoor, jeœli to konieczne. Pomocne oka¿¹ siê ró¿ne aplikacje lub
kana³y wideo.

Zdrowe od¿ywianie
Od¿ywiaj siê dobrze i pij wystarczaj¹co. Zdrowe od¿ywianie
to wa¿ny filar zdrowia psychicznego, a w sytuacjach stresowych organizm potrzebuje wiêcej p³ynów. Regularne spo¿ywanie posi³ków pomo¿e ci ponadto
utrzymaæ rozk³ad dnia.

Kontakty
mimo pandemii
Nowe i wywo³uj¹ce strach sytuacje powoduj¹, ¿e szukamy bliskoœci. Ale co zrobiæ, jeœli jednoczeœnie kontakty spo³eczne maj¹
zostaæ ograniczone do minimum? Krótka pogawêdka w drodze na zakupy, z zachowaniem
dystansu jest i teraz mo¿liwa.
W domu rozmawiaj o sytuacji
z bliskimi i traktuj powa¿nie ich
troski. Œwiadomie jednak ograniczaj te rozmowy na rzecz in-

Uwaga na nat³ok informacji.
Informuj siê codziennie na temat pandemii, ale nie przesadzaj z tym. W przeciwnym wypadku twój organizm bêdzie
w ci¹g³ym stanie alarmowym,
co mo¿e odbiæ siê na jakoœci
snu. Szukaj sobie zajêæ w domu.
Mo¿e jest coœ do uporz¹dkowania, czemu codziennie mo¿esz
poœwiêciæ trochê czasu.

Plan dla rodziny
Rodzice powinni ustaliæ z
dzieæmi harmonogram na ca³y
tydzieñ: czas na naukê i obowi¹zki domowe. Szczególnie dla
dzieci rzekomy czas wolny jest
bardzo kusz¹cy. Nale¿y tak¿e
uregulowaæ codzienne korzystanie z mediów i telefonów komórkowych. Wa¿ne s¹ wspólne
gry i rozmowy. Podczas tych
ostatnich powinno siê wyjaœniæ
dzieciom wyj¹tkowoœæ pandemii COVID-19, co pomo¿e im
wyzbyæ siê lêków.

Opisz prze¿ycia
¯yjemy w niecodziennych
czasach i mo¿e warto te prze¿ycia przelaæ na papier. Regularnie pisanie pamiêtnika mo¿e
pomóc w przezwyciê¿aniu lêków. (kad)
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nych czynnoœci, takich jak gry
towarzyskie, wspólne s³uchanie
muzyki czy ogl¹danie filmów.
Pomyœl te¿ o osobach samotnych wokó³ ciebie – teraz jest
czas na regularne rozmowy telefoniczne, najlepiej z funkcj¹
wideo. Troszcz¹c siê o innych,
dbasz tak¿e o siebie.
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Miêdzy ¿yciem a œmierci¹
Byliœmy przy tym

Rozmowa z Justyn¹ Pilch, pielêgniark¹, która od 11 lat
pracuje w domu starców w Dortmundzie.

Róża Frąckiewicz – wokalistka duetu Benrose

Spal ¿ó³te kalendarze
Jesienna aura, koronawirus
i ograniczenia nie s¹ straszne
Romanowi i Wiolecie Gnilka, w³aœcicielom restauracji Schlesische Schänke w Solingen. S¹ zawsze otwarci na spotkania i polskie imprezy. Pomimo obowi¹zuj¹cych ograniczeñ restauracja
funkcjonuje bez przerwy.
Obiekt znajduje sie w lesie,
prowadzi do niego kilka tras
przez wrzosowe krajobrazy obok
spokojnych stawów przez lasy
bukowo-dêbowe i brzozowe. Ten
chroniony obszar natury ma prawie 150 hektarów. Jest popularny
wœród turystów pieszych, biegaczy, spacerowiczów i rowerzystów. „Engelsberger Hof ” to
przyjemna oaza, w której ka¿dy
mo¿e siê orzeŸwiæ i odpocz¹æ po
aktywnym dniu.
8 pazdziernika Joanna DudaMurowski zorganizowa³a tu spot-

„Z biegiem lat oswajam
siê ze œmierci¹”

kanie poetycko-muzyczne "Spal
¿ó³te kalendarze". Spotkanie mia³o charakter rodzinny i by³o
wspomnieniem o niedawno odesz³ych muzykach. Utwory Marka
Grechuty œpiewa³a Agnieszka
Perek-Skowronek przy dŸwiêkach gitary Adama Powali. Tadeusza Nalepê œwietnie zaœpiewa³
Marian Rian, zaœ duet Benrose
przedstawi³ kilka utworów Ewy
Demarczyk. Piotra Szczepanika
przy akompaniamencie S³awomira Olszamowskiego zaœpiewa³
Christoph „Ptak” Wróbel.
Wieczorek zakoñczy³a Daria
Miczka, której towarzyszy³ na
fortepienie S³awomir Olszamowski. Przypomniano te¿ ¿yciorysy
wspominanych muzyków.
Przyciemnione œwiatlo na sali
dawa³o wspania³y i spokojny klimat. RW

Joanna Duda-Murowska (z lewej) – organizatorka wieczoru

Christoph „Ptak“ Wróbel (śpiew) i Sławomir Olszamowski

Często nie dopuszczamy myśli
o własnej śmierci i unikamy tego
tematu. Śmierć bliskiej osoby również nie dotyka nas codziennie.
Inaczej w zawodach medycznych.
Opiekunki w domu starców każdego dnia konfrontowane są z tym
problemem.
? Co sprawi³o, ¿e dyplomowana pielêgniarka zdecydowa³a siê na pracê w domu
starców? Czy mia³a pani œwiadomoœæ, ¿e czêœciej bêdzie siê
spotykaæ z tematem œmierci?
– W Polsce pracowa³am na oddziale chorób p³uc, gdzie mieliœmy do czynienia z pacjentami
chorymi na raka i oczywiœcie
œmieræ te¿ tam by³a. Jednak pacjenci przychodzili na leczenie
tylko na pewien okres, po którym wracali do domu, dlatego
stosunek do nich nie zd¹¿y³ nabraæ emocjonalnego zaanga¿owania. W Niemczech pocz¹tkowo doje¿d¿a³am do pacjentów
do domu. Spowodowa³o to bli¿szy kontakt z nimi, ni¿ to mia³o
miejsce w szpitalu. Mój póŸniejszy wybór pracy w domu opieki
spo³ecznej by³ œwiadomy: praca
pielêgniarki w szpitalu nie da³aby mi takiej satysfakcji. Moim
powo³aniem jest pomoc drugiemu cz³owiekowi i wiedzia³am, ¿e
w³aœnie tutaj to powo³anie lepiej
zrealizujê. Wa¿na jest dla mnie
te¿ mo¿liwoœæ wspó³decydowania o profilaktyce i pielêgnacji.
Moim zdaniem praca w szpitalu
nie da³aby mi tej sposobnoœci.
? Czym charakteryzuje siê
praca z podopiecznymi?
– Bardzo lubiê pracowaæ
z osobami w podesz³ym wieku,
czêsto dotkniêtymi demencj¹.
Wiem, ¿e pobyt w domu starców
oznacza dla nich „Endstation”,
ostatni¹ stacjê, z której pójd¹ ju¿
tylko w jednym kierunku. Ale
czas, jaki mogê im ofiarowaæ
i jaki z nimi spêdzam, daje mi
wiele radoœci. Cieszy mnie, ¿e
wielu z nich traktuje mnie jak
cz³onka rodziny. Do ka¿dego
podopiecznego mam inny stosunek i nie ze wszystkimi jestem
tak samo emocjonalnie zwi¹zana. Jest mi przykro, gdy któryœ
z nich umiera, szczególnie gdy
odchodzi nagle. T³umaczê sobie,
¿e kres ¿ycia musi kiedyœ nast¹piæ, i ¿e ka¿de rozpoczête ¿ycie
koñczy siê œmierci¹. Dla osób,
które ju¿ tylko w ograniczony
sposób komunikuj¹ ze œwiatem
i s¹ sztucznie utrzymywane
przy ¿yciu, œmieræ jest moim
zdaniem wybawieniem od cierpienia.

? Czy rozmawia pani ze swoimi podopiecznymi o œmierci?
– Jeœli mój podopieczny nie
rozpocznie tego tematu, nigdy
sama nie zaczynam. Je¿eli ju¿
rozpocznie, to czêsto od s³ów
„ju¿ nie mam wiêcej si³y aby
¿yæ”. Wtedy podejmuje temat
i mówiê, ¿e jeszcze nie nadszed³
czas, ¿e wprawdzie wszystko
ma swój koniec, ale nie my decydujemy, kiedy to nast¹pi.
? Jak pielêgnuje pani osobê
umieraj¹c¹?
– Pielêgnuj¹c osobê w stanie
agonii zachowujê siê cicho, mówiê pó³g³osem i zwracam siê do
niej po imieniu. Jestem zdania,
¿e u¿ycie imienia przybli¿a
mnie do umieraj¹cego i zwiêksza mój kontakt z t¹ osob¹. Zazwyczaj g³adzê tych ludzi jeszcze po g³owie. (W oczach Justyny pojawiaj¹ siê ³zy.)
Pewna moja podopieczna,
która bardzo d³ugo u nas mieszka³a, odesz³a w mojej obecnoœci.
Pamiêtam, ¿e mia³am wtedy popo³udniowy dy¿ur. Wesz³am do
jej pokoju i zwróci³am uwagê na
niedoci¹gniêta firankê. Pani B.
le¿a³a w ³ó¿ku i bezustannie powtarza³a s³owo „mama”. Podesz³am do niej, pog³aska³am po
g³owie i powiedzia³am „Kochana Berto, pójdziesz zaraz do
swojej mamy.” W tym momencie s³oñce zza tej niedoci¹gniêtej firanki oœwietli³o jej postaæ...
i umar³a. Bardzo mnie to wtedy
poruszy³o.
? Jak radzi sobie pani z pielêgnacj¹ po œmierci?
– Do pielêgnacji zmar³ego
nigdy nie podchodzê sama. Nie
dlatego, ¿e nie chcê lub ¿e siê
bojê, ale w dwójkê jest ³atwiej.
Œwiadomoœæ tego, ¿e jesteœ z
kimœ, dodaje otuchy. Rozmawiam wtedy z kole¿ank¹ o tym,
co bêdziemy robiæ, ale o zmar³ym staram siê nie mówiæ. Czasem zwracam siê do niego s³owami: „Jesteœ ju¿ teraz po lepszej stronie, ju¿ teraz bêdzie ci
dobrze“. Zawsze te¿ ¿egnam
siê z podopiecznym, nawet wtedy, gdy przy jego œmierci nie by³am obecna. Koñcz¹c dy¿ur
wchodzê do jego pokoju i sama
dla siebie zawsze po¿egnam siê
z nim wewnêtrznie.
Myœlê jednak, ¿e ka¿dy pracownik bran¿y medycznej podchodzi do tego zagadnienia inaczej, w zale¿noœci od tego, jak
podchodzi do swojego zawodu.
A ja mój zawód wybra³am bardzo œwiadomie.

? Jak wygl¹da kontakt z rodzin¹ osoby zmar³ej lub umieraj¹cej?
– Z doœwiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e rodzina rzadko
zwraca siê do nas o pomoc. Osobiœcie te¿ nie chcê ingerowaæ w
jej kontakt z umieraj¹cym. Oczywiœcie zabezpieczam osobê bêd¹c¹ w agonii tak, jak ona sobie
tego ¿yczy³a. Spe³niam wszystkie kryteria i ¿yczenia. Jeœli ktoœ
wierz¹cy prosi³ o obecnoœæ ksiêdza albo jeœli takiej obecnoœci
odmówi³.
Moje kontakty z rodzin¹ podopiecznego uzale¿nione s¹ te¿
od czêstotliwoœci odwiedzin. Bywa, ¿e rodzina, która sporadycznie przychodzi³a w odwiedziny,
nagle tu¿ przed œmierci¹ odbywa pielgrzymki do ³ó¿ka umieraj¹cego. S¹ te¿ przypadki, ¿e rodzina mimo informacji o zbli¿aj¹cej siê œmieci nie odwiedza
swojego bliskiego wcale. Jest to
bardzo trudna sytuacja i ka¿dy
musi siê w niej sam odnaleŸæ.
? Czy s¹ szkolenia dotycz¹ce obecnoœci przy œmierci?
– Takie szkolenia siê odbywaj¹ i maj¹ pomóc w towarzyszeniu podczas odchodzenia osób, z
którymi nie jesteœmy zwi¹zani
rodzinnie. Uczymy siê na nich,
jak znaleŸæ i utrzymaæ granicê
miêdzy ¿yciem zawodowym a
prywatnym. Jest to potrzebne
dla zrównowa¿enia naszego
zdrowia psychicznego.
? Czy œmieræ bliskiej osoby
jest inna ni¿ œmieræ podopiecznego?
– Na pewno! Œmieræ w rodzinie jest zupe³nie inna ni¿ w pracy. Mo¿e zabrzmi to nie³adnie,
ale na miejsce pensjonariusza,
który zmar³, za parê dni przychodzi inny pensjonariusz, który
wype³nia lukê. Odbywa siê bardzo szybka zamiana. Ju¿ nastêpnego dnia pokój zmar³ego przygotowywany jest dla nowego
podopiecznego. W pracy nie mogê pozwoliæ sobie na ¿a³obê.
W ¿yciu prywatnym jest inaczej. Lukê któr¹ pozostawiaj¹ po
sobie bliscy, trudno wype³niæ.
Myœlê, ¿e przez te wszystkie
lata trochê siê ze œmierci¹ oswoi³am, chocia¿ prywatnie nie lubiê rozmawiaæ na ten temat.
Mo¿e dlatego, ¿e wychowujê
jeszcze córkê ... i nie chcê myœleæ o sprawach ostatecznych.
– Tym bardziej dziêkujê, ¿e
zgodzi³a siê pani rozmawiaæ
o œmierci.

Rozmawiała: Claudia Daniel
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Miêdzy ¿yciem a œmierci¹
„Jako m³ody ch³opak ba³em siê
chodziæ na pogrzeby”
Rozmowa z Szymonem Marcinem Otlewskim,
wspó³waœcicielem Polskiego Zak³adu Pogrzebowego w Essen
? Czy pracuje pan na zawo³anie?
– Tak, w mojej pracy nie ma
oœmiogodzinnego systemu pracy.
S³u¿ba trwa 24 godziny na dobê.
Ludzie nie maj¹ ustalonych godzin umierania. Czêsto dostajê
w nocy telefon i muszê natychmiast jechaæ. Nie ma znaczenia,
gdzie wtedy jestem, i czy jestem
œpi¹cy, czy zmêczony.
Najwiêcej pracy mamy jesieni¹. W miesi¹cach maj-lipiec pracy jest mniej.
? Nie jest pan ubrany jak typowy pracownik zak³adu pogrzebowego. Jeansowa kurtka
i spodnie wskazuj¹ na raczej
luŸny typ. Czy traktuje pan pracê "œmiertelnie" powa¿nie?
– Owszem, w naszym zak³adzie nie ubieramy siê w bia³e koszule i czarne garnitury, ale
w miarê oryginalnie, ale schludnie. Rodzina zmar³ego czêsto odbiera to pozytywnie. Jestem na
ogó³ luŸnym cz³owiekiem, jednak
moj¹ pracê traktujê bardzo powa¿nie. Wiem, jaka ci¹¿y na mnie
odpowiedzialnoœæ.
Moi znajomi czêsto chc¹ us³yszeæ ró¿ne opowieœci, jednak staram siê nie robiæ z tego sensacji.
Staram siê oddzieliæ pracê zawodow¹ od myœli o sprawach
ostatecznych, ale ró¿nie z tym
bywa. Czasem, kiedy cz³owiek
siedzi sam w domu, czeka na telefon, to nieraz rozmyœla o ró¿nych trudnych kwestiach.
? Czy zdarza³y siê przypadki,
¿eby ksi¹dz odmówi³ pogrzebu
spopielonego cia³a?
– Nie s³ysza³em o takim przypadku. Niemcy zazwyczaj nie
wk³adaj¹ niczego do trumny. Natomiast Polacy bardzo czêsto
oprócz ró¿añca i ksi¹¿eczki do
nabozeñstwa wk³adaj¹ tzw. ma³p-

kê, czyli ma³¹ butelke wódki, piwo, grzebieñ czy drobne pieni¹dze.
Obecnie w wiêkszoœci mamy
pochówki w urnach. Natomiast
odchodzi siê od pogrzebów
w obecnoœci ksiêdza. Coraz wiêcej jest pogrzebów œwieckich.
Czêsto ja lub nasz pracownik wyg³aszamy mowê pogrzebow¹
i przewodniczymy
ceremonii.
Dotyczy to w wiêkszoœci niemieckich rodzin, ale coraz czêœciej
równie¿ polskich.
W Niemczech dopuszczalny
jest pogrzeb na morzu, gdy zmar³y wyrazi³ przed œmierci¹ tak¹
wolê, albo rodzina znalaz³a tê informacjê w jego zapiskach. Jedziemy wówczas ze specjaln¹
tekturow¹ urn¹ na statek. Po odp³yniêciu od brzegu kapitan w
obecnoœci rodziny spuszcza urnê
do morza.
Na polskich pogrzebach czêsto
gramy utwory Urszuli, np. „Dmuchawce, latawce, wiatr”, ale zdarza siê, ¿e na ¿yczenie rodziny
gramy coœ mocniejszego, np.
AC/DC czy Rolling Stones.

? Czy zawsze ma pan przygotowane s³owa pociechy?
– Na to nie ma regu³y, nie mo¿na u¿ywaæ wyuczonych formu³ek. W tej pracy trzeba mieæ
ogromne wyczucie i umiejêtnoœæ
wspó³czucia. Nie mo¿na po prostu powiedzieæ... "wszystko bêdzie dobrze" albo "jemu ju¿ jest
lepiej".
Wa¿ne jest, ¿eby byæ taktownym. Nie mo¿na od razu otwieraæ
katalogu z trumnami. Nawet gdyby goni³ nas prywatny czas, trzeba najpierw z bliskimi delikatnie
o osobie zmar³ej porozmawiaæ
i póŸniej dopiero powoli naprowadzaæ na kwestie pogrzebu.
Jest zreszt¹ teraz tendencja, ¿eby zmniejszaæ koszta. Nie ma te¿
tutaj ró¿nicy, czy jest to rodzina
niemiecka, czy polska.
Nieraz i mnie lec¹ ³zy wspó³czucia. Zw³aszcza w momentach,
kiedy bliscy prosz¹, ¿eby ostatni
raz otworzyæ trumnê. Zw³aszcza
Polacy okazuj¹ tutaj wiele emocji. Niemcy rzadko p³acz¹ na pogrzebach.
? Jak trafi³ pan do zawodu?
– Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem
elektrotechnikiem.
W Polsce prowadzi³em razem
z rodzicami firmê transportow¹.
W Niemczech jestem od 2011 r .
Pozna³em w³aœcicieli i zaproponowali mi tê pracê. Nigdy
wczeœniej nie myœla³em, ¿e móg³bym pracowaæ w bran¿y pogrzebowej. Najpierw transportowa³em cia³a ze szpitala albo z domu
do krematorium, póŸniej wdro¿y³em siê do pracy w biurze, gdzie
rozmawiamy z rodzinami zmar³ych.
Nie zapomnê mojego pierwszego zawodowego kontaktu ze
œmierci¹. To by³ starszy cz³owiek,
który zmar³ w domu opieki.
w Zabrzu. Baildon przyby³ do
Tarnowskich Gór jesieni¹ 1793 r.
na zaproszenie Fryderyka Redena – dyrektora Wy¿szego Urzêdu
Górniczego we Wroc³awiu. Wed³ug niektórych Ÿróde³ Redenowi
poleci³ go John Smeaton, cz³owiek o ugruntowanej w Europie
s³awie znawcy techniki hutniczej.

Gliwickie Zaduszki
Cmentarz Hutniczy w Gliwicach zosta³ za³o¿ony w 1808 r. Jego dzieje splataj¹ siê z histori¹ industrializacji Œl¹ska. Zwi¹zane s¹
równie¿ z dzia³alnoœci¹ Huty Gliwickiej i ca³ej dzielnicy hutniczej.

To w³aœnie na tym cmentarzu
pochowany jest John Baildon,
szkocki przemys³owiec i in¿ynier.
Jednym z jego pomys³ów by³ kana³, którym mo¿na by³o sp³awiaæ
wêgiel z kopalni Królowa Luiza

Zas³ugi szkockiego in¿yniera
dla uprzemys³owienia Œl¹ska s¹
ogromne. Wed³ug planów Johna
Baildona zbudowano w hucie Gliwice pierwszy w œrodkowej Europie wielki piec na koks. Bra³ on
równie¿ udzia³ przy budowie
wielkich pieców w Hucie Królewskiej (1799–1802), a tak¿e huty ¿elaza Hohenlohe w Bytkowie
(1804-07). By³ ponadto zaanga¿owany w uruchomienie jednej
z pierwszych w œrodkowej Euro-

? Jak wygl¹da pielêgnacja
zmar³ej osoby?
– Czêsto na osobie zmar³ej jest
aparatura medyczna, np. cewniki, ig³y do kroplówki. Œci¹gam to
najpierw, nastêpnie myjê cia³o
i doprowadzam do takiego stanu,
¿eby rodzina mog³a siê ze zmar³ym godnie po¿egnaæ. Mamy te¿
pracownika, który balsamuje
zw³oki.
Kiedy zauwa¿am bi¿uteriê,
œci¹gam j¹, wk³adam do koperty
i oddajê rodzinie. Rodzina bêd¹c
w szoku, czêsto nie myœli o tym.
? Zdarzaj¹ siê pomy³ki?
– Tak, zdarzy³a siê w naszym
zak³adzie. Czêœciowo winny temu
by³ pracownik szpitala, który Ÿle
zawiesi³ tabliczkê z nazwiskiem.
Na szczêœcie wszystko siê wyjaœni³o.
? Czy uczestniczy³ pan
w szkoleniach, jak rozmawiaæ
z bliskimi osób zmar³ych albo
radziæ sobie samemu z tak
stresuj¹c¹ prac¹?
– S¹ takie kursy, ale jakoœ potrafi³em sobie sam z tym radziæ.
Za to zdecydowanie odradzam
wprowadzania dzieci do kostnicy.
Czêsto osoba zmar³a wygl¹da
niekorzystnie, zupe³nie inaczej
ni¿ za ¿ycia. Lepiej je¿eli dzieci
zapamiêtaj¹ swoj¹ babciê tak¹,
jak¹ by³a za ¿ycia.
? Czy doœwiadczy³ pan ju¿
odejœcia bliskiej osoby?
– Jedynie dziadków, ale to by³o
jeszcze przed podjêciem pracy
w zak³adzie pogrzebowym. Przyznam, ¿e jako m³ody ch³opak ba³em siê chodziæ na pogrzeby. Na
przyk³ad do kostnicy, gdzie le¿a³
dziadek, nie wszed³em, bo siê ba³em. Dwa lata temu bardzo poruszy³a mnie œmieræ Kory z zespo³u
Maanam. Kiedy zmar³a, p³aka³em jak dziecko. Pojecha³em te¿
na jej grób.
? Oswoi³ siê pan ze œmierci¹?
– Ze swoj¹ œmierci¹ tak. Natomiast nie wyobra¿am sobie odchodzenia bliskich mi osób, np.
rodziców. Z tym siê jeszcze nie
oswoi³em.

Rozmawiał:
Leonard Paszek
pie walcowni blachy w Blachowni. W 1804 r. z w³asnych pieniêdzy
wybudowa³ hutê cynku na We³nowcu.
Konserwacjê nagrobka Johna
Baildona, który przez d³ugie lata
zdeponowany by³ w Gliwickich
Zak³adach Urz¹dzeñ Technicznych, sfinansowa³ samorz¹d Gliwic. Prócz Baildona, który zmar³
w 1846 r., na Cmentarzu Hutniczym spoczywaj¹ m.in. konstruktor maszyn August Holtzhausen,
rzeŸbiarz Theodor Kalide, wspó³pracownik Królewskiej Odlewni
¯eliwa oraz Carl Schottelius,
twórca najstarszego obecnie
w Europie wisz¹cego mostu ca³kowicie wykonanego z ¿elaza.
Nekropoli¹ od 2004 r. opiekuje siê
Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”. TK

Polecamy

DVD – Mała matura 1947
Film w re¿yserii Janusza Majewskiego („C.K. Dezerterzy“,
„Zaklête rewiry“) z udzia³em plejady gwiazd (Marek Kondrat, Artur ¯mijewski, Wiktor Zborowski,
Marian Opania, Wojciech Pszoniak, Olgierd £ukaszewicz,
Agnieszka Michalska) i utalentowanych debiutantów. Ciep³a i pe³na humoru opowieœæ o dojrzewaniu w pierwszych burzliwych latach powojennej Polski.
Ludwik wraz z rodzicami przeprowadza siê do Krakowa i rozpoczyna naukê w jednym z najlepszych gimnazjów w mieœcie.
Jako „nowy” musi szybko zyskaæ
uznanie kolegów. Jego idolem
staje siê starszy o dwa lata Marek – ch³opak, o którym mówi siê,
¿e bra³ udzia³ w walkach Powstania Warszawskiego 1944 roku.
W Ludwiku roœnie burza
sprzecznych emocji. Oprócz
pierwszych mi³osnych zauroczeñ
i kontaktów seksualnych do g³osu
dochodzi równie¿ bunt przeciw
niesprawiedliwej w³adzy oraz
chêæ naœladowania niepokornego
idola ze starszego rocznika. W ¿yciu Ludwika pojawiaj¹ siê poœcigi, aresztowania i strzelaniny na
ulicy, które staj¹ siê wydarzeniami wyznaczaj¹cymi okres dojrzewania ch³opaka. (czas trwania:
110 min.)
Re¿yser: Majewski Janusz,
Obsada: Wróblewski Adam, Królikowski Antoni, Kondrat Marek,
Pszoniak Wojciech, Zborowski
Wiktor, Michalska Agnieszka,
¯mijewski Artur, Bohosiewicz
Sonia, £ukaszewicz Olgierd,
Opania Marian
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Nad Wis³¹ i Odr¹

Giertych niczym Nawalny?

W skrócie
Pojedynek z koronawirusem na „Narodowym”
– Owsiak: WOŚP nie powinna zastępować państwa

Na Stadionie Narodowym w Warszawie stan¹³ szpital polowy na
ok. 500 miejsc. Podobne zostan¹
zbudowane we wszystkich polskich województwach – zapowiedzia³ rz¹d.
£ó¿ka z chorymi maj¹ znajdowaæ siê nie na p³ycie stadionu,
tylko w czêœci biznesowej. W sale
dla pacjentów zostan¹ zmienione
m.in. sale konferencyjne. Czêœæ
biznesowa PGE Narodowego to
oko³o trzech tys. metrów kwadratowych. O tym, jacy lekarze trafi¹
do pracy w szpitalach polowych,
zadecyduj¹ wojewodowie. W³adze licz¹ równie¿ na ochotników
do pracy w charakterze pielêgniarzy. Dlatego wprowadzona
zostanie klauzula dobrego Samarytanina. – To jest klauzula pozwalaj¹ca czuæ siê bezpiecznie
tym osobom, które pomagaj¹, i
nie czuæ potencjalnej odpowiedzialnoœci za to, ¿e w dobrej wierze komuœ pomagaj¹. Bo oczywiœcie b³êdy siê zdarzaj¹, ale w sytuacji kryzysu, któr¹ w tej chwili
mamy, nie mo¿e byæ z ty³u g³osu
zastanowienia siê, czy chcê pomóc, bo mogê mieæ odpowiedzialnoœæ – wyjaœni³ rzecznik rz¹du Piotr Müller.
Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odmówi³ dalszego przekazywania
³ó¿ek na potrzeby osób chorych
na Covid-19
– Kiedy wojewoda mazowiecki
przekszta³ci³ 34 geriatryczne ³ó¿ka Szpitala Wolskiego w Warszawie na walkê z COVID-19, to

z ogromnym ¿alem, ale staraliœmy siê zrozumieæ tê wyj¹tkow¹
decyzjê. Myœleliœmy, ¿e to jednorazowe zdarzenie w obliczu rosn¹cych potrzeb walki z pandemi¹. Gdy otrzymaliœmy proœbê ze
Szpitala Neuropsychiatrycznego
w Lublinie, czy oddzia³ ten mo¿e
na potrzeby walki z COVID-19
przeznaczyæ swoje ³ó¿ka do innego szpitala w Lublinie, wys³aliœmy odpowiedŸ, ¿e kategorycznie
nie wyra¿amy zgody na takie
dzia³anie. W totalnej zapaœci psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej
Fundacja WOŒP zakupi³a kilka
miesiêcy temu 798 ³ó¿ek dla 34
oddzia³ów w Polsce. Uczyniliœmy
pierwszy krok, aby tej zapaœci
spróbowaæ przeciwdzia³aæ. Proszê wiêc podejmowaæ odpowiedzialne decyzje, aby w przypadku
walki z pandemi¹ odpowiednio
planowaæ zakupy sprzêtu medycznego. Wszystkie ³ó¿ka s¹
produkcji polskiej i mo¿na je kupiæ w polskich fabrykach. Tak jak
obawiamy siê, ¿e jedyny oddzia³
geriatryczny w Warszawie d³ugo
nie wróci do swojego pierwotnego dzia³ania, tak wyjmowane ³ó¿ka z oddzia³ów wyposa¿onych
przez Orkiestrê nigdy ju¿ nie
wróc¹ na swoje miejsce – powiedzia³ Owsiak dodaj¹c, ¿e Fundacja przekaza³a sprzêt medyczny i
œrodki ochrony osobistej o wartoœci prawie 50 mln z³ i nadal jest
gotowa pomagaæ Polakom w tej
walce, ale nie powinna na dzieñ
dzisiejszy w podstawowych zadaniach zastêpowaæ pañstwa. TK

Poznań i Rothenburg ob der Tauber
w „bajkowej dwunastce“ miast

Brytyjski dziennik "The Mirror"
przygotowa³ zestawienie 12 europejskich miast, które wygl¹daj¹
jak z bajki. Mamy powody do dumy, bo na liœcie pojawi³y siê miasta z Polski i Niemiec – Poznañ
i Rothenburg ob der Tauber.
"Warto je odwiedziæ, gdy podró¿e bêd¹ ju¿ w pe³ni swobodne" – czytamy na stronie dziennika. Autorka przyzna³a, ¿e przy
tworzeniu rankingu szuka³a
w miastach magii i bajkowoœci,
na któr¹ sk³adaj¹ siê m.in. malownicze budynki i niepowtarzalna atmosfera.
– Mówimy o kolorowych domach, spokojnych sceneriach,
brukowanych ulicach (...). Nic
dziwnego, ¿e niektóre z tych
miejsc zainspirowa³y twórców
bajkowej produkcji "Kraina Lodu" czy zamku "Œpi¹cej Królewny" – napisa³a dziennikarka
z "The Mirror".
– To urokliwe miasto targowe
w Polsce s³ynie z g³ównego rynku
z kolorowymi budynkami, przyci¹gaj¹c¹ piêkn¹ architektur¹

i ¿yw¹ atmosfer¹. Warto spêdziæ
tu czas na zwiedzaniu sklepów i
spacerach po brukowanych ulicach, a wieczorem wróciæ na rynek, aby napiæ siê drinka – doda³a.
Rothenburg ob der Tauber to
niewielkie miasteczko w Bawarii,
a jego nazwa oznacza Rothenburg nad rzek¹ Tauber. Przy brukowanych uliczkach stoj¹ œredniowieczne, szachulcowe kamienice z czerwonymi dachami,
które w po³¹czeniu z wij¹c¹ siê
w dolinie rzek¹ Tauber tworz¹
prawdziwie bajkowy obrazek.
Odwiedzaj¹c miasto warto obejrzeæ m in. wzniesiony w latach
1311-1484 koœció³ œw. Jakuba, renesansowy Ratusz, koœció³ œw.
Wolfganga oraz œredniowieczne
obwarowania i liczne bramy
miejskie (Klingentor, Würzburger Tor, Rödertor, Sieberstor, Spitaltor, Kobolzellertor i Burgtor).
Miasteczko po³o¿one jest na trasie s³ynnego szlaku Romantische
Straße, wiod¹cego przez najpiêkniejsze bawarskie miejscowoœci.

Rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci
przygotowa³ kolejne mocne uderzenie w opozycjê. Tym razem na
celowniku znalaz³ siê mec. Roman Giertych. Prokuratura wyda³a w po³owie paŸdziernika nakaz zatrzymania. Agenci CBA
przeszukali jego mieszkanie
i kancelariê. Adwokat zas³ab³
w trakcie prowadzenia czynnoœci.
Zosta³ przewieziony do szpitala.
Giertych, by³y wicepremier
i minister edukacji narodowej
w rz¹dach Kazimierza Marcinkiewicza i Jaros³awa Kaczyñskiego, by³y prezes M³odzie¿y
Wszechpolskiej i Ligi Polskich
Rodzin, przez ostatnie lata dojrza³ do tego, aby ostatecznie stan¹æ po stronie opozycji. Od 13 lat
jest mocno skonfliktowany z Kaczyñskim. To wówczas prokuratura kierowana jak dziœ przez
Zbigniewa Ziobrê oraz s³u¿by
specjalne dokona³y zamachu na
koalicyjnego lidera Samoobrony
Andrzeja Leppera. Zorganizowano policyjn¹ prowokacjê maj¹c¹
na celu pokazanie, ¿e Lepper jest
skorumpowany. Plan siê nie uda³,
Lepper zerwa³ koalicjê, a przyjazn¹ rêkê poda³ mu wówczas w³aœnie Giertych.
Od tego czasu mecenas wystêpowa³ w wielu sprawach „politycznych”, niewygodnych Kaczyñskiemu i jego otoczeniu. Zosta³ pe³nomocnikiem polityków
PO Rados³awa Sikorskiego i Jana Rostowskiego w sprawie afery
pods³uchowej. Najg³oœniejsz¹
spraw¹ by³ proces wytoczony
przez Geralda Birgfellnera, biznesmena z Austrii, powi¹zanej
z PiS spó³ce Srebrna. Chodzi³o
o dwa wie¿owce, które mia³y zostaæ zbudowane centrum Warszawy. Inwestycje mia³ przerwaæ
prezes Jaros³aw Kaczyñski. Gerald Birgfellner przekonuje, ¿e
pad³ ofiar¹ oszustwa, a za swoj¹
pracê nie otrzyma³ wynagrodzenia. Ostatecznie s¹d nie zgodzi³
siê na przes³uchanie Jaros³awa
Kaczyñskiego w roli œwiadka i
oddali³ pozew. Ostatnio broni³
Giertych tak¿e Leszka Czarnec-

Roman Giertych
zdj. archiwalne z Sejmu RP (2007 r.)

kiego, w³aœciciela Idea Banku i
Getin Noble Banku.
Prokuratura nie mia³a wiele
czasu na odczytanie Giertychowi
zarzutów, tym bardziej, ¿e by³ on
hospitalizowany. W koñcu przyby³a do szpitala prokurator uczyni³a to w obecnoœci nieprzytomnego – zdaniem œwiadków – adwokata. Przy okazji og³oszono, ¿e
Giertych symuluje. Kilka dni póŸniej Gazeta Wyborcza zacytowa³a
fragmenty protoko³u prokuratorskiego, w którym obecna w szpitalu prokurator przyznaje, ¿e
z Giertychem nie ma kontaktu.
– Pani prokurator sama zauwa¿y³a, ¿e nasz klient nie jest
przytomny. Zachowa³a siê w porz¹dku, bo sama to swoje spostrze¿enie odnotowa³a w protokole – komentuje w rozmowie
z "Wyborcz¹" pe³nomocnik Giertycha mec. Jakub Wende.
Wende poinformowa³ ponadto,
¿e szpital, do którego przewieziono Giertycha, zleci jego badania
toksykologiczne. Decyzja zwi¹zana jest ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia adwokata od
momentu zatrzymania. To sugeruje, ¿e Giertych móg³ za¿yæ
mniej lub bardziej œwiadomie
substancjê, która wp³ynê³a negatywnie na jego stan psychofizyczny.
Adwokatowi Romanowi Giertychowi, Ryszardowi K. i dziesiêciu innym osobom przedstawio-

no zarzuty przyw³aszczenia
92 mln z³ i wyprowadzenia tej
kwoty w latach 2010–2014 ze spó³ki
deweloperskiej
Polnord.
Oskar¿onym gro¿¹ kary do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.
„Zosta³em zatrzymany pod zarzutem dzia³ania na szkodê jakiejœ spó³ki, skuto mnie kajdankami w przeddzieñ sprawy aresztowej Leszka Czarneckiego, którego jestem jedynym obroñc¹.
Nie pozwólcie, ¿eby moje zatrzymanie przykry³o katastrofê epidemiczn¹ rz¹du PiS, bo taki jest
tego cel” – napisa³ kilka dni po
hospitalizowaniu Roman Giertych.
W trakcie posiedzenia aresztowego s¹d stwierdzi³, ¿e nie ma
wysokiego uprawdopodobnienia
pope³nienia czynu przez zatrzymanych.
– Pomylono przychód ze strat¹. Przynios³em Polnordowi trzy
razy bardzo du¿o pieniêdzy, mo¿liwoœci zarobienia. A prokurator
nie odczyta³ tego w³aœciwie i pomyœla³, ¿e mo¿e coœ uszczupli³em
– t³umaczy³ opuszczaj¹c s¹d Ryszard Krauze.
"Kochani! Jestem jeszcze bardzo s³aby, wiêc jutro napiszê wiêcej. Dziêkuje wszystkim za s³owa
dobre. Cieszê siê, ¿e ju¿ dziœ s¹d
w Poznaniu oceni³ zarzut, który
mam razem z Sebastianem i
Piotrkiem i uzna³, ¿e jest nawet
nieuprawdopodobniony! I ich wypuœcil! Jest S¹d w Poznaniu!!!" –
zareagowa³ na twitterze Giertych.
Jednak wobec Tomasza Sz.,
Tomasza B., Andrzeja P., Wojciecha C., Andrzeja P. oraz Bartosza
P. zastosowano œrodki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i porêczeñ maj¹tkowych
oraz zakazu opuszczania kraju,
a tak¿e zakazu kontaktowania siê
z pozosta³ymi podejrzanymi.
Œledczy zastosowali tak¿e wobec Giertycha porêczenie maj¹tkowe po opinii lekarzy, ¿e jego
stan zdrowia wyklucza zastosowanie izolacyjnych œrodków zapobiegawczych. TK

Tokarczuk odmówiła honorowego obywatelstwa Dolnego Śląska
Decyzj¹ radnych Sejmiku Dolnoœl¹skiego Olga Tokarczuk i biskup
senior diecezji œwidnickiej Ignacy
Dec zostali honorowymi obywatelami Dolnego Œl¹ska. W opinii pos³ów PiS to "nobilitacja dla Tokarczuk”. Homofobiczna postawa Deca jest zaprzeczeniem wartoœci
Tokarczuk – grzmi opozycja.
Ostatnio biskup senior diecezji
œwidnickiej stwierdzi³, ¿e "aktualnie najpowa¿niejszym zagro¿eniem ludzkoœci nie s¹ choroby zakaŸne ani g³ód, ani nawet katastrofy ekologiczne, ale w³aœnie
ideologia gender". Jest przeciwny
wprowadzeniu do szkó³ oœwiaty
seksualnej. „Postawienie temu tamy to bardzo wa¿ne wyzwanie dla

rz¹dz¹cych, którzy przecie¿ deklaruj¹ swe przywi¹zanie do koœcio³a i katolickiej nauki spo³ecznej” – mówi³ w rozmowie z Naszym Dziennikiem. O spo³ecznoœci LGBT wyra¿a³ siê zaœ, jako
o osobach zwyrodnia³ych.
Przeciwko
uhonorowaniu
bp. Deca opowiedzia³o siê kilka tysiêcy osób, które podpisa³o petycjê, m..in. przedstawiciele Stowarzyszenia Dolnoœl¹ski Kongres
Kobiet, Partii Razem i Kultury
Równoœci. W opinii tych organizacji bp. Dec swoj¹ postaw¹ jest zaprzeczeniem tych wartoœci, które
prezentuje Olga Tokarczuk.
„Dziêkujê tym wszystkim, którzy wspierali moj¹ kandydaturê

do tytu³u honorowej obywatelki
Dolnego Œl¹ska i czujê siê zaszczycona tym wyró¿nieniem.
Niestety jednak nie mogê przyj¹æ
tego tytu³u. Wyró¿nienie to, zamiast byæ radosnym œwiêtowaniem poczucia wspólnoty, stanowi
ilustracjê bolesnego rozdarcia naszego spo³eczeñstwa, zaœ œwiadome kreowanie tej sytuacji, a co za
tym idzie podsycanie emocji towarzysz¹cych temu wyborowi, antagonizuje mieszkañców Dolnego
Œl¹ska jeszcze bardziej. Z przykroœci¹ wiêc zmuszona jestem odmówiæ przyjêcia tej godnoœci, poniewa¿ nie chcê staæ siê obiektem takich dzia³añ i elementem tej gry“
– skwitowa³a Olga Tokarczuk. TK
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Pracujê w Niemczech. Czy
szef mo¿e zmusiæ mnie do rezygnacji z udzielonego mi ju¿ urlopu?
Generalnie szef nie mo¿e zmusiæ
pracownika do rezygnacji z udzielonego mu ju¿ urlopu. Pracownik mo¿e jednak sam z niego zrezygnowaæ.
W przypadku rezygnacji pracownik
mo¿e ¿¹daæ rekompensaty za powsta³e z tego powodu szkody na jego mieniu. W szczególnoœci mo¿e
za¿¹daæ zwrotu dokonanych ju¿ wydatków na urlop. Powinien to jednak
wczeœniej wyjaœniæ z pracodawc¹
oraz z rad¹ zak³adow¹, o ile taka
w zak³adzie pracy dzia³a.
? Pracujê w Niemczech. Jakie
s¹ skutki cofniêcia wymówienia
stosunku pracy, jeœli pracodawca
nie ma nic przeciwko temu?
Z chwil¹, gdy wymówienie dotar³o
do pracodawcy, to sta³o siê te¿ i
prawnie skuteczne. Prawnie rzecz
bior¹c nie mo¿na go wiêc „cofn¹æ“.
Jeœli jednak zarówno pracownik jak
i pracodawca nie maj¹ nic przeciwko temu, by stosunek pracy istnia³
dalej i by pracownik wymówienie
„cofn¹³”, to nale¿y to potraktowaæ
tak, jakby strony zawar³y now¹
umowê o pracê na tych samych warunkach pracy i p³acy.

? Jaka jest ró¿nica miêdzy separacj¹ a rozwodem w myœl prawa polskiego?
Wyrok rozwodowy skutkuje definitywnym rozwi¹zaniem ma³¿eñstwa,
czego nie ma w przypadku orzeczenia separacji. Miêdzy innym oznacza to, ¿e osoba rozwiedziona wst¹piæ mo¿e w ponowny zwi¹zek ma³¿eñski, czego nie mo¿e osoba ¿yj¹ca
w separacji. Z kolei wnosz¹cy o
orzeczenie separacji nie musi udowadniaæ trwa³oœci rozk³adu po¿ycia
ma³¿eñskiego a ponadto mo¿e on
byæ równie¿ uznanym wy³¹cznie
winnym rozk³adu po¿ycia, co
w przypadku rozwodu jest przes³ank¹ bardzo utrudniaj¹c¹ jego przeprowadzenie. Ponadto osoba rozwiedziona mo¿e wróciæ do swojego poprzedniego nazwiska. W sprawach
o separacjê na zgodny wniosek ma³¿onków w³aœciwy jest s¹d okrêgowy,
w którego okrêgu ma³¿onkowie maj¹ wspólne zamieszkanie a w braku
takiej podstawy – s¹d miejsca ich
wspólnego pobytu. Je¿eli ma³¿onkowie nie maj¹ wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek nale¿y skierowaæ do s¹du miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – do s¹du
miejsca jego pobytu.

? Mieszkam w Niemczech. Jestem ubezpieczony od utraty
przedmiotów gospodarstwa domowego (Hausratversicherung).
Czy jeœli ktoœ ukradnie mi rzeczy
na publicznej p³ywalni, to mogê
spodziewaæ siê wyp³aty odszkodowania od Ubezpieczenia?
To zale¿y. Jeœli rzeczy bêd¹ zamkniête w szafce, do której siê w³amano w trakcie nieobecnoœci poszkodowanego w szatni to tak. Jeœli
natomiast weŸmie on rzeczy ze sob¹
do hali i tam je od³o¿y to nie, bo bêdzie siê rozchodzi³o o zwyk³¹ kradzie¿ (a wiêc bez w³amania).
? Kto p³aci w Niemczech za
szkody powsta³e na moim aucie
w wyniku odpalonych rakiet np.
w noc sylwestrow¹?
Jeœli samochód siê zapali albo zostanie uszkodzone przez eksplozjê,
to jest to przypadek dla ubezpieczenia Teilkasko. Jeœli natomiast auto
zosta³o uszkodzone w wyniku celowego dzia³ania w ramach zwyk³ego
wandalizmu to w grê wchodzi ubezpieczenie Vollkasko.

mgr prawa Artur Balon

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Dziedziczenie po mężu

Rys. Edward Tomenko

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

W 2010 roku zawar³am zwi¹zek
ma³¿eñski i w tym samym dniu
u notariusza podpisaliœmy umowê o rozdzielnoœci maj¹tkowej.
Nie mam dzieci, a m¹¿ ma syna z
poprzedniego zwi¹zku. Wiosn¹
2020 roku kupiliœmy z mê¿em
mieszkanie, którego jesteœmy
wspó³w³aœcicielami po ?. Czy w
razie œmierci mê¿a jego syn bêdzie mia³ prawo ¿¹daæ wejœcia
do tego mieszkania? Czy ma
znaczenie fakt, ¿e m¹¿ jest
cz³onkiem spó³dzielni, a ja nie?
Czy rodzice mê¿a i jego siostra
bêd¹ mieli udzia³ w spadku? Czy
ma znaczenie fakt, ¿e doros³y ju¿
syn nie utrzymuje ze swoim ojcem ¿adnych kontaktów?
Po œmierci mê¿a przynale¿ny
mu spadek, w tym udzia³ wynosz¹cy ? w³asnoœci mieszkania, przypadnie jego spadkobiercy (lub
spadkobiercom) z prawem do
wspó³korzystania z niego (co wi¹¿e siê tak¿e z prawem wejœcia do
mieszkania). Fakt cz³onkostwa
mê¿a w spó³dzielni (przy jego bra-

ku ze strony Pani) nie ma znaczenia dla kwestii w³asnoœciowych.
To, czy rodzice mê¿a i siostra bêd¹ mieli udzia³ w spadku po nim,
zale¿y od tego, czy bêdzie to dziedziczenie na podstawie przepisów
ustawy, czy te¿ m¹¿ sporz¹dzi testament.
W pierwszym wypadku, zgodnie
z treœci¹ art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, „w pierwszej kolejnoœci
powo³ane s¹ z ustawy do spadku
dzieci spadkodawcy oraz jego ma³¿onek; dziedzicz¹ oni w czêœciach
równych. Jednak¿e czêœæ przypadaj¹ca ma³¿onkowi nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ jedna czwarta ca³oœci
spadku”. To oznacza, ¿e rodzice i
siostra mê¿a nie bêd¹ po nim dziedziczyli na podstawie ustawy.
W drugim przypadku, wszystko zale¿y od treœci testamentu.
W obu powy¿szych przypadkach
mo¿liwe s¹ tak¿e inne sytuacje
skutkuj¹ce zmian¹ osób powo³anych do dziedziczenia, np. w wyniku niegodnoœci dziedziczenia
przez spadkobiercê. Przyk³adowo,
zgodnie z treœci¹ art. 928 § 1 k.c.,
„spadkobierca mo¿e byæ uznany
przez s¹d za niegodnego, je¿eli:

1) dopuœci³ siê umyœlnie ciê¿kiego przestêpstwa przeciwko spadkodawcy;
2) podstêpem lub groŸb¹ nak³oni³ spadkodawcê do sporz¹dzenia
lub odwo³ania testamentu albo w
taki sam sposób przeszkodzi³ mu
w dokonaniu jednej z tych czynnoœci;
3) umyœlnie ukry³ lub zniszczy³
testament spadkodawcy, podrobi³
lub przerobi³ jego testament albo
œwiadomie skorzysta³ z testamentu przez inn¹ osobê podrobionego
lub przerobionego”.
Spadkobierca niegodny zostaje
wy³¹czony od dziedziczenia, tak
jakby nie do¿y³ otwarcia spadku
(art. 928 § 2 k.c.).
Z kolei sam tylko fakt nieutrzymywania przez syna kontaktów
z ojcem nie jest podstaw¹ do uznania go za niegodnego dziedziczenia ani wydziedziczenia – wszystko
zale¿y od tego, dlaczego nie utrzymuj¹ tych kontaktów i czy jest to
wina pasierba.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 38/2020

10

Samo Życie 11/20 (586)

Warto wiedzieæ
Jak taniej Urlop a pandemia
może wyjechać, kiedy
dzwoniæ Kto
i na jak długo? Czy mogę
resztę urlopu
Urlop zatwierdzony
do Polski? wykorzystać
w przyszłym roku? Jak

wszystkich, aby z³o¿yli swoje
wnioski urlopowe – aby nie straciæ
ani jednego dnia.

Z prefiksem dzwoniæ mo¿na
tylko z telefonu stacjonarnego z abonamentem Deutsche Telekom.

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min.
0,88
0,98
1,75
1,80
1,84
1,90
1,90
1,90
1,95
2,70
2,80
2,80
2,80
2,90
3,15

prefiks
01077*
01078*
010058*
010057*
01039*
01027*
01054*
01083*
01086*
01099*
010029*
01037*
01058*
01030*
01042*

na numery telefonów

komórkowych
cent/min.
1,47
2,10
3,10
3,50
3,80
4,49
5,80
5,80
5,90
6,20
8,50
9,50
9,75
9,80
12,70

prefiks
01054*
010057*
01042*
01027*
010029*
01078*
01067*
01086*
010058*
01037*
01077*
01066*
01058*
01074*
01099*

* prefiks z zapowiedzi¹
taryfy przed rozmow¹
Stan z 22.10.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf.
ród³o:
www.billiger-telefonieren.de

dojść do porozumienia
w czasach pandemii.
Planowanie urlopów jest kontrowersyjnym tematem w wielu
firmach rok po roku. W czasach
koronawirusa, problem siê jeszcze bardziej pog³êbia. Wielu pracowników woli odczekaæ, ale s¹
zmuszeni do wziêcia urlopu, który
zosta³ ju¿ zatwierdzony. W miêdzyczasie prze³o¿eni naciskaj¹ na

Faktem jest, ¿e pracownicy musz¹ wzi¹æ urlop, który ju¿ zosta³
przyznany. Nie ma prawa do zwrotu urlopu, na przyk³ad dlatego, ¿e
planowany wyjazd za granicê nie
mo¿e odbyæ siê z powodu pandemii.
Co do zasady wniosek o urlop
nale¿y z³o¿yæ, zatwierdziæ i, w miarê mo¿liwoœci, wykorzystaæ do
koñca roku. Jeœli nie jest to mo¿liwe ze wzglêdów operacyjnych, na
przyk³ad z powodu nieobecnoœci

Gdy inni strajkuj¹...
...wielu pracowników nagle
znalazło się w kłopotach: Kto
zajmie się dzieckiem? Jak
dostać się do pracy? Jakie
są prawa i obowiązki
pracowników?
Najpierw s³u¿by publiczne –
przedszkola, placówki opieki
dziennej i pozaszkolnej, nastêpnie
transport publiczny – autobusy i
poci¹gi: W ci¹gu ostatnich tygodni
w ca³ych Niemczech wielokrotnie
dochodzi³o do strajków. Nadal nale¿y siê spodziewaæ ograniczeñ
dla rodziców i osób doje¿d¿aj¹cych do pracy. Jakie s¹ prawa i
obowi¹zki pracowników w takich
sytuacjach.
? Czy wolno mi zabraæ dziecko do pracy, jeœli oœrodek opieki

dziennej strajkuje?
Rodzice nie maj¹ do tego prawa. W niektórych firmach istniej¹
odpowiednie umowy, a tak¿e ju¿
pewne pomieszczenia na takie potrzeby. Ale to nie jest regu³a. W razie w¹tpliwoœci, nale¿y zapytaæ
pracodawcê.
? Za³ó¿my, ¿e bêdê musia³
opiekowaæ siê dzieckiem w domu. Czy mam prawo do czasu
wolnego od pracy?
Tu zdania prawników s¹ podzielone, ale prawdopodobnie tak. Poniewa¿ niemiecki kodeks cywilny
(BGB) przewiduje w § 616, ¿e pracownik mo¿e byæ nieobecny w
pracy z „powodu niezwi¹zanego z
jego osob¹“ przez „nieistotny
okres czasu“ i ma prawo do ci¹g³ej
wyp³aty wynagrodzenia. „Nieistot-

S¹siedzkie spory
Kłopoty z sąsiadami to jeden
z najbardziej delikatnych
konfliktów w życiu codziennym. I zawsze chodzi o te
same rzeczy. Co jest
dozwolone, a co nie?
1. Ha³as na zewn¹trz: Na obszarach mieszkalnych, trawnik mo¿e
byæ koszony tylko w dni powszednie miêdzy godzin¹ 7.00 a 20.00.
W przypadku g³oœnych kosiarek
bez oznakowania ekologicznego
UE obowi¹zuj¹ jeszcze bardziej
rygorystyczne przepisy, a zgodnie
z federalnym rozporz¹dzeniem w
sprawie kontroli emisji dmuchawy
do liœci s¹ dozwolone tylko od godziny 9.00 do 13.00 i od 15.00 do
17.00. Koszenie lub siekanie jest
generalnie zabronione w niedziele
i œwiêta. Ponadto nale¿y zwróciæ
uwagê na przerwê w po³udnie.
W zale¿noœci od gminy, obowi¹zuje ona zazwyczaj przez dwie godziny miêdzy 12 a 15. Wskazówka dotycz¹ca imprez: Do godziny 22

mo¿e byæ g³oœniej w ogrodzie, wed³ug s¹du rejonowego Frankfurt/M. (sygn. akt 21 O 424788). Potem obowi¹zuje cisza nocna.
2. Ha³as w budynku: Po godzinie 22.00 w mieszkaniach obowi¹zuje cisza wewnêtrzna, aby nie
przeszkadzaæ s¹siadom. W ci¹gu
dnia mieszkañcy musz¹ znosiæ
równie¿ ha³as i na ogó³ maj¹ z³e
karty wobec ha³asuj¹cych dzieci.
Dzieci powinny mieæ mo¿liwoœæ
swobodnego rozwoju, to zasada
wiêkszoœci wyroków. W przypadku
klasyka sporów czyli domowego
muzykowania s¹dy zazwyczaj dopuszczaj¹ ograniczon¹ liczbê godzin, w których mo¿na æwiczyæ lub
graæ muzykê. Z regu³y jest to jedna do dwóch godzin dziennie, a
potencjalnie mniej w przypadku
bardzo g³oœnych instrumentów.
3. Ogrodzenie: G³ówn¹ uci¹¿liwoœci¹ dla s¹siadów s¹ drzewa i
krzewy posadzone zbyt blisko
ogrodzenia: Kraje zwi¹zkowe reguluj¹ ró¿ne odleg³oœci sadzenia
do granicy w zale¿noœci od wyso-

wielu pracowników z powodu choroby, osoby poszkodowane mog¹
uzgodniæ z pracodawc¹, ¿e wykorzystaj¹ pozosta³y urlop do 31
marca nastêpnego roku. Ze wzglêdu na szczególn¹ sytuacjê spowodowan¹ przez kryzys, mo¿liwe jest
równie¿ przed³u¿enie okresu
przeniesienia poza 31 marca, mówi¹ eksperci w dziedzinie prawa
pracy. Po zakoñczeniu marca pracodawca jest jednak zasadniczo
zwolniony z obowi¹zku zatwierdzenia pozosta³ego urlopu.

Ponadto ju¿ na etapie planowania
nale¿y zwróciæ uwagê na to, który
z kolegów zast¹pi nieobecnego
pracownika podczas jego urlopu.
Koordynacja w zespole mo¿e byæ
bardziej harmonijna, jeœli istnieje
plan urlopowy, który jest widoczny
dla ca³ego zespo³u.

Plan internetowy

Najlepiej jest, gdy pracownicy
ustalaj¹ czas urlopu najpierw miêdzy sob¹, a nastêpnie ze swoimi
prze³o¿onymi. Wa¿ne jest, aby komunikowaæ siê otwarcie i przede
wszystkim na wczesnym etapie.

Pomaga tu internetowy planer
urlopowy, który umo¿liwia pracownikom dostêp do w³asnego kalendarza i sk³adanie wniosków
urlopowych z domu. Pracownicy z
dzieæmi w wieku szkolnym powinni mieæ pierwszeñstwo w okresach urlopowych. Ponadto, dni pomostowe i d³ugie weekendy powinny byæ równomiernie roz³o¿one pomiêdzy wszystkich pracowników.

ne“ zazwyczaj oznacza co najwy¿ej kilka dni.
? Jakie warunki musz¹ byæ do
tego spe³nione?
Rodzice musieli wczeœniej podj¹æ starania w celu znalezienia innej formy opieki nad dzieæmi, aby
w miarê mo¿liwoœci unikn¹æ nieobecnoœci w pracy. Jednak¿e
ustêp ten jest „wi¹¿¹cy umownie“.
Oznacza to, ¿e przepis ten mo¿e
byæ równie¿ wy³¹czony w umowie
o pracê.
? A potem?
W zasadzie wszystko, co pozostaje, to wzi¹æ urlop.
? W chwili obecnej wiele firm
transportu publicznego strajkuje. Co jeœli to znaczy, ¿e nie mogê przyjechaæ do pracy?
Pracownik ponosi ryzyko zwi¹zane z podró¿¹. To znaczy, ¿e musi siê upewniæ, ¿e dostaje siê do
pracy i jest punktualny.
? Czy szef mo¿e mnie zwolniæ,

jeœli siê spóŸniê lub nie bêdê w
ogóle w pracy?
Jeœli zdarza siê to wielokrotnie i
pojawi³o siê kilka ostrze¿eñ, mo¿liwe jest wypowiedzenie z tej przyczyny. W zasadzie nie grozi jednak
upomnienie za spóŸnienie lub nieobecnoœæ z powodu strajku – pod
warunkiem, ¿e podjêto wszelkie
mo¿liwe starania, aby dostaæ siê
do pracy. Aby mo¿na by³o wystosowaæ upomnienie (Abmahnung),
pracownik musia³ spóŸniæ siê wy³¹cznie z w³asnej winy. Wtedy jednak nie ma wynagrodzenia za
czas nieobecnoœci.
? Czyli w nag³ych wypadkach
lepiej wzi¹æ taksówkê albo wypo¿yczyæ samochód... Czy mogê
odzyskaæ koszty od mojego pracodawcy?
Nie, to my jesteœmy odpowiedzialni za to, jak dostajemy siê do
pracy i sami musimy za to zap³aciæ.

koœci drzew lub krzewów w danym prawie s¹siedzkim. Na przyk³ad w obszarach mieszkalnych
w Saksonii drzewo lub ¿ywop³ot
w odleg³oœci 50 centymetrów od
granicy mo¿e mieæ maksymalnie
dwa metry wysokoœci. W przeciwnym razie zalecana jest odleg³oœæ
dwóch metrów. Radzimy: Jeœli s¹siad sadzi zbyt blisko nieruchomoœci, nale¿y niezw³ocznie porozmawiaæ z nim o usuniêciu. W wielu
krajach zwi¹zkowych drzewa lub
¿ywop³oty s¹ chronione po up³ywie piêciu lat.

psa nie podejmuje dzia³añ zapobiegawczych, w³adze mog¹ zakazaæ trzymania psów, wed³ug Saksoñskiego Wy¿szego S¹du Administracyjnego (sygn. akt 3 B 87/17).

Otwarte dyskusje

4. Klatka schodowa: Wózki dla
dzieci przy wejœciu do domu s¹
uci¹¿liwe dla wielu s¹siadów. Zakaz zawarty w umowie najmu jest
jednak nieskuteczny, potwierdzi³
s¹d rejonowy w Berlinie (Az. 63 S
487/08). Mog¹ byæ tam zaparkowane, o ile nie bêdzie to znacz¹co
utrudnia³o poruszania siê innym
lokatorom i nie ma innych rozs¹dnych alternatyw.
5. Zwierzêta domowe: Ogólnie
rzecz bior¹c, w³aœciciel nie mo¿e
zabroniæ trzymania psów ani kotów. Je¿eli jednak Azor powa¿nie
zak³óca spokój w domu przez ci¹g³e wycie i szczekanie, a w³aœciciel

6. Odpady: W wielu krajach
zwi¹zkowych, np. w Berlinie czy
Saksonii, nie wolno spalaæ odpadów ogrodowych. W niektórych innych landach i gminach mog¹ byæ
wyj¹tki jesieni¹, ale odpady ogrodowe musz¹ byæ zasadniczo kompostowane. Niedopuszczalne jest
tworzenie wyj¹tków jesieni¹ w niektórych innych krajach i gminach,
ale odpady ogrodowe musz¹ byæ
zawsze kompostowane.
Nierozs¹dne jest oczekiwanie
zwa³owisk œmierdz¹cego kompostu bezpoœrednio na granicy s¹siedniej nieruchomoœci.
7. Grillowanie: Okazjonalne
grillowanie na wolnym powietrzu
jest dozwolone pod warunkiem, ¿e
s¹siadom nie przeszkadza zbytnio
dym i zapachy. Jednak grillowanie
na balkonie musi odbywaæ siê
zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w domu. Niektórzy w³aœciciele
zakazali teraz grillowania. Dotyczy to równie¿ okresu pandemii
koronawirusa.
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Ryzykowny model opieki
Centra konsumenckie
(Verbraucherzentralen)
odradzają zatrudniania
opiekunek pracujących
na własny rachunek.
W przypadku prowadzenia
fikcyjnej działalności
(Scheinselbstständigkeit)
na własny rachunek
istnieje ryzyko konieczności nadpłaty wynagrodzenia i składek.
Troskliwa opieka po przystêpnej cenie i 24-godzinna pielêgnacja: Wiele agencji reklamuje siê w³aœnie tak w sieci. Czêsto poœrednicz¹ kobietom z Europy Wschodniej, które, w zale¿noœci od ich znajomoœci jêzyka niemieckiego, otrzymuj¹
od 1200 do 1500 euro miesiêcznie. Popyt jest wysoki, ryzyko
jest równie¿ wysokie. 17 z 84
badanych agencji poœredniczy
samozatrudnionym opiekunkom . Ryzyko prawne dla konsumentów czêsto nie jest oczywiste. Zatrudnienie nie zawsze
jest legalne i mo¿e póŸniej staæ
siê bardzo kosztowne w przypadku fikcyjnego samozatrud-

nienia (Scheinselbstständigkeit).
– 24-godzinna opieka za
1500 euro, jak to mo¿liwe?
To nie mo¿e funkcjonowaæ, a
w rzeczywistoœci agencje czêsto wskazuj¹, ¿e uzgodniono jedynie oko³o 30 godzin czasu
pracy tygodniowo. W praktyce
jednak czêsto skutkuje to nadgodzinami, poniewa¿ pielêgniarki zazwyczaj mieszkaj¹ w
gospodarstwie domowym.
– Czy takie oferty s¹ legalne?
Co pi¹ta agencja poœredniczy opiekunkom pracuj¹cym
na w³asny rachunek. Czêsto
nie by³o to widoczne na pierwszy rzut oka lub sta³o siê jasne
dopiero po zapytaniu. Informacje na temat ryzyka fikcyjnego
samozatrudnienia by³y czêsto
ukryte, b³êdne lub niepe³ne.
Dla niemieckich w³adz jest jednak jasne, ¿e zagraniczny opiekun jest zarejestrowany w innym kraju UE, na przyk³ad w
Polsce, i p³aci tam podatki i
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, tylko wtedy, gdy zagraniczny opiekun przedstawi certyfikat A1.

– Co mogê zrobiæ?
Zanim podpiszemy umowê
nale¿y zawsze ¿¹daæ okazania
certyfikatu A1 i sprawdziæ, czy
jest on autentyczny. W przeciwnym razie w³adze niemieckie
mog¹ za³o¿yæ, ¿e zosta³a zatrudnionaosoba prowadz¹ca
fikcyjn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W tym przypadku istnieje
groŸba zalegania z p³atnoœciami podatków i sk³adek, a tak¿e
zostan¹ na³o¿one kary.
– Czy s¹ jakieœ kontrole?
Tak, urz¹d celny i ubezpieczenie emerytalne mog¹ kon-

24-godzinna opieka
Wiele agencji reklamuje 24godzinn¹ opiekê i oferuje opiekunki które s¹ zatrudnieni
w innych krajach UE i s¹ oddelegowywane do Niemiec. Opieka ta jest dro¿sza ni¿ w przypadku opiekunów pracuj¹cych
na w³asny rachunek i jest na
skraju op³acalnoœci z powodu
niedawnego wyroku.

Koszty opieki
Wed³ug
Stowarzyszenia
Funduszy Zastêpczych (vdek),
miejsce w domu opieki w przy-

trolowaæ. Niektórzy opiekunowie z w³asnej inicjatywy informuj¹ równie¿ w³adze, je¿eli zauwa¿¹, ¿e ich wynagrodzenie
nie odpowiada ustalonym godzinom pracy. W przypadku fikcyjnego samozatrudnienia –
czy to w Niemczech, czy z zagranicy – konsument jest wówczas odpowiedzialny jako zleceniodawca i musi nadp³aciæ
wynagrodzenie. Agencja poœrednictwa, która reklamowa³a
siê legalnym zatrudnieniem,
nie ponosi odpowiedzialnoœci.
Berliñska poradnia konsumencka oferuje bezp³atne porady prawne w zakresie opieki
– tel. 030/ 214850

– Jakie s¹ alternatywy?
Centra konsumenckie (Verbraucherzentralen) na ogó³ odradzaj¹ zatrudnianie opiekunek pracuj¹cych na w³asny rachunek ze wzglêdu na ryzyko
fikcyjnego samozatrudnienia.
Obecnie jedynym prawnie uzasadnionym modelem jest model pracodawcy: opiekunka jest
zarejestrowana i podopieczny
albo jego rodzina p³aci podatki
oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne. Ale to jest skomplikowane i kosztowne. Ze wzglêdu na brak opieki pielêgnacyjnej, politycy powinni wreszcie
stworzyæ ³atwiejsze rozwi¹zania.

padku Pflegegrad 5 kosztuje
œrednio 4.020 EUR miesiêcznie w skali Niemiec. Ustawowy
fundusz ubezpieczeñ pielêgnacyjnych wyp³aca 2005 euro z
tej kwoty, resztê musi zap³aciæ
osoba zainteresowana. Przeciêtny wk³ad w³asny wynosi
2015 euro na opiekê stacjonarn¹ dla stopni opieki (Pflegegrad) od 2 do 5. Œrednia kwota
mo¿e byæ wy¿sza lub ni¿sza w
zale¿noœci od miasta i landu.

1000 euro netto za opiekê nad
osob¹ starsz¹ w swoim niemieckim mieszkaniu za 30 godzin pracy tygodniowo. Wed³ug Okrêgowego S¹du Pracy
w
Berlinie-Brandenburgii
(sygn. akt 21 Sa 1900119) by³o
to nierealne w przypadku
kompleksowych us³ug uzgodnionych. Kobieta faktycznie
przepracowa³a
21 godzin
dziennie, wiêc nale¿y siê jej
od pracodawcy (firmy, która j¹
zatrudni³a) niemieck¹ p³acê
minimaln¹. Apelacja od wyroku jest mo¿liwa.

Wyrok
Bu³garka otrzyma³a od
swojej bu³garskiej agencji

Nieubezpieczony – i co teraz?
143.000 Niemców żyło
bez ubezpieczenia
zdrowotnego w zeszłym
roku. Co to oznacza
w sytuacji kryzysowej
i jak można odzyskać
zabezpieczenie w kasie
chorych?
Czy to w nag³ych wypadkach,
czy te¿ po prostu jako profilaktyka: Dla wiêkszoœci ludzi udanie siê do lekarza w tym kraju
jest rzecz¹ oczywist¹ – koszty
s¹ z regu³y pokrywane przez
kasê chorych. Mimo to, jest
sporo Niemców bez ubezpieczenia zdrowotnego.
? Od 2009 roku mamy ogólny obowi¹zek ubezpieczenia
zdrowotnego. Jak to mo¿liwe, ¿e nadal jest siê bez niej?
Dla wiêkszoœci obywateli nie
jest to mo¿liwe, poniewa¿ s¹
oni zatrudnieni i zarabiaj¹ poni¿ej limitu obowi¹zkowego
ubezpieczenia (Versicherungspflichtgrenze). Oznacza to, ¿e
s¹ oni ubezpieczeni obowi¹zkowo w ustawowym systemie
ubezpieczeñ zdrowotnych, a
sk³adki s¹ automatycznie po-

tr¹cane z ich wynagrodzenia.
Inaczej wygl¹da to na przyk³ad
w przypadku osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na w³asny rachunek: maj¹ one
wybór i mog¹ albo wykupiæ dobrowolne ubezpieczenie ustawowe, albo iœæ do prywatnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Ci, którzy tego nie zrobi¹, s¹ –
jakoby – pozostawieni bez ¿adnej ochrony ubezpieczeniowej.
Mo¿e siê te¿ oczywiœcie zdarzyæ, ¿e osoby pracuj¹ce na
w³asny rachunek nie s¹ ju¿ w
stanie p³aciæ swoich sk³adek.
? Co siê stanie, jeœli osoby
dotkniête chorob¹ bêd¹ wymaga³y leczenia?
Tak d³ugo, jak d³ugo "tylko"
zalegaj¹ ze sk³adkami, poniewa¿ (nie mog¹) ju¿ p³aciæ, ustawowa kasa chorych zarz¹dza
zawieszenie œwiadczeñ, a prywatna kasa chorych informuje
zainteresowan¹ osobê, ¿e jest
ona ubezpieczona w ramach
taryfy awaryjnej. Ale nawet tutaj kasa chorych musi p³aciæ za
wiele zabiegów i badañ, na
przyk³ad w przypadku ostrych
chorób i bólu. Zatem "zawieszenie" (Ruhen) nie oznacza,
¿e dana osoba w ogóle nie
otrzymuje ¿adnych œwiadczeñ.

? Jak odzyskaæ pe³n¹
ochronê ubezpieczeniow¹?
Odpowiedzialnym systemem
jest zawsze ten, w którym byliœmy wczeœniej, tzn. ustawowe
lub prywatne kasy chorych – tu
nale¿y siê zwróciæ. Aby odzyskaæ pe³n¹ ochronê ubezpieczeniow¹, nale¿y op³aciæ skumulowane zaleg³oœci sk³adek
lub uzgodniæ p³atnoœæ w ratach.
Osoby
otrzymuj¹ce
œwiadczenia socjalne otrzymuj¹ pe³n¹ ochronê ubezpieczeniow¹ mimo zaleg³oœci sk³adkowych.
? Czy masz prawo do p³atnoœci w ratach?
Nie. Nie masz do tego prawa.
Z doœwiadczenia wynika, ¿e
ustawowy system ubezpieczeñ
zdrowotnych pozwala na maksymalnie szeœciomiesiêczne
sp³aty w ratach. Jeœli nie jesteœ
w stanie sp³aciæ swoich d³ugów
sk³adkowych, powinieneœ rozwa¿yæ, czy mo¿esz ubiegaæ siê
o œwiadczenia socjalne. Wszak
osoby poszkodowane znajduj¹
siê naprawdê w sytuacji kryzysowej i nie p³ac¹ bez powodu.

? Gdzie mo¿na znaleŸæ pomoc?
Centra konsumenckie (Verbraucherzentralen) udzielaj¹
porad i pomocy osobom, których to dotyczy, we wszystkich
kwestiach dotycz¹cych powrotu do ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdzaj¹ równie¿ wysokoœæ nale¿nych sk³adek oraz
istniej¹cy zakres œwiadczeñ.

Podstawa prawna
Od 1 stycznia 2009 r. w Niemczech obowi¹zuje ogólny system obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to regulowane przez tzw. Versicherungsvertragsgesetz (VVG), §
193. Niektóre grupy osób musz¹ posiadaæ ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczenie obowi¹zkowe), inne maj¹ wiêksz¹ swobodê wyboru.

Ubezpieczenie ustawowe
Wszyscy pracownicy, których
wynagrodzenie brutto nie
przekracza aktualnie obowi¹zuj¹cego limitu obowi¹zkowe-

go ubezpieczenia (równie¿: limitu zarobków rocznych), s¹
automatycznie objêci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym roku jest to 62550
euro. Ponadto studenci i emeryci musz¹ wykupiæ m.in. ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, o ile spe³nili okreœlone
okresy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie prywatne
Osoby o wysokich dochodach
lub prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek
mog¹ wybieraæ pomiêdzy
ubezpieczeniem ustawowym a
prywatnym. Ten ostatni zwykle
oferuje lepsze œwiadczenia, ale
sk³adki ubezpieczeniowe zwykle rosn¹ wraz z wiekiem. Ci,
których ju¿ wtedy nie bêdzie na
nie staæ, nie maj¹ automatycznie prawa do powrotu do ubezpieczenia ustawowego.
Dobrze wiedzieæ: Opieka
w nag³ych wypadkach nie zale¿y od tego, czy ubezpieczenie
zdrowotne zosta³o op³acone.
W indywidualnych przypadkach (np. nadmiernego zad³u¿enia) mo¿na odst¹piæ od pobierania dop³at za zw³okê w ca³oœci lub w czêœci na wniosek.

www.sklep.de to najlepszy wybór!
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Na wysokim szczeblu

To się nie mieści w głowie, czyli

Dyplomatyczne wpadki
Niektóre słynne gafy trudno
zakwalifikować do jakiejkolwiek
kategorii spośród dotąd opisanych. Jedne są na tyle idiotyczne,
że trudno wprost uwierzyć, iż wydarzyły się naprawdę. Inne z kolei – tak zabawne i nietypowe, że
jasne jest, iż mogło je napisać tylko „samo życie” i trudno się było
ich spodziewać czy im zapobiec.
Zacznijmy od tych wpadek, któ
re są tak skrajnie upokarzające,
że wydaje się, iż można je potrak
tować tylko jako dowcip czy kacz
kę dziennikarską. Nie sposób prze
cież pojąć, jak to możliwe, że pre
mier Belgii Yves Leterme w lipcu
2007 roku, gdy jeszcze był tylko kan
dydatem (choć mimo wszystko mu
rowanym) na szefa rządu, zapytany
przez dziennikarza belgijskiej sta
cji RTBF, czy wie, dlaczego 21 lip
ca świętuje się dzień niepodległoś
ci Belgii, nie znał odpowiedzi na to
pytanie. Odparł bowiem, że wtedy
proklamowano konstytucję, choć to
w rzeczywistości dzień, w którym
Leopold I został pierwszym królem
Belgów w 1831 roku. Co gorsza, za
pytany o słowa hymnu belgijskiego
nie potrafił go zaśpiewać, co chyba
jest już dyskwalifikujące dla pre
miera. Ale to nie koniec, bowiem
zdarzyło mu się coś jeszcze bardziej
żenującego: zamiast belgijskiej La
Brabançonne zaśpiewał francus
ką Marsyliankę. A gdy w koście
le, gdzie uczestniczył w oficjalnych
uroczystościach, grano hymn naro
dowy, milczał, choć – jak pokazały
kamery – na krześle tuż obok niego
leżały nuty z tekstem.

Angela Merkel na uroczystościach w obozie koncentracyjnym w Dachau...

Fot. picture alliance/dpa/Inga Kjer

Wybryki i nietakty
Niewiarygodne wydaje się też to,
że wiceprezydent Stanów Zjedno
czonych może postrzelić amerykań
skiego prawnika. Incydent taki spo
wodował po „kilku piwkach” wice
prezydent Dick Cheney podczas
polowania na przepiórki w Teksasie
w lutym 2006 roku (choć zapewnia
no, że nikt podczas polowania nie
był nietrzeźwy). Śrutem potrakto
wał partnera i kolegę – 78-letniego
Harry’ego Whittingtona – któremu
agenci Secret Service towarzyszą
cy drugiemu najważniejszemu oby
watelowi USA natychmiast udzieli
li pierwszej pomocy. Ale w wyniku
emocji oraz z powodu jednego zia
renka śrutu, które utkwiło w ser
cu, Whittington dostał też zawału.
Szczęśliwie ofiara wiceprezyden
ta, tak jak i on, potraktowała to ja
ko przykry wypadek. Dotąd nie jest
jasne, czy Cheney przeprosił. Za to
doprawdy wybitne używanie mie
li później amerykańscy komicy ze
słynnym Jayem Leno na czele.

...i kilkanaście minut później z piwem w namiocie wyborczym CDU/CSU
Dziwić może też, że nikt nie po
wstrzymał kanclerz Angeli Mer
kel, która w 2013 roku wzięła udział
w uroczystościach w obozie koncen
tracyjnym w Dachau, gdzie mówiła
o strasznej przeszłości narodu nie
mieckiego, a zaledwie kilkanaście
minut później piła piwo w namiocie
wyborczym CDU/CSU na luźnej im
prezie kampanijnej w tym samym
mieście. To pomieszanie konwencji
stało się powodem krytyki pod ad
resem kanclerz ze strony dzienni
karzy i opozycji.
Trudno także zrozumieć, jak król
wpadek Silvio Berlusconi mógł się
dopuścić obrzydliwego – z czy
sto ludzkiego punktu widzenia
– komentarza pod adresem wła

snych obywateli po trzęsieniu zie
mi w L’Aquili. W kwietniu 2009 ro
ku, wizytując obóz pełen namiotów
dla obywateli miasta, którzy straci
li swoje domy, powiedział, że ofiary
kataklizmu powinny potraktować to
jako „weekend na kempingu (...). Ni
czego im nie brakuje (...), mają leki,
ciepłe jedzenie, mają schronienie
na noc”. W ten sposób w wywiadzie
dla niemieckiej stacji telewizyj
nej N-TV określił sytuację 17 tysię
cy osób, które stały się w kilka mi
nut bezdomne i które w namiotach
musiały przetrwać burzę z gradobi
ciem i temperaturę czterech stop
ni na zewnątrz. Zaś według rela
cji brytyjskiego „Guardiana” dla
200 osób zabrakło namiotów. A do

Fot. picture alliance/dpa/Tobias Hase
dajmy, że Berlusconi mówił o kata
strofie, która pochłonęła 308 ofiar
i spowodowała straty szacowane na
16 miliardów dolarów.
Nie można też uwierzyć w to, że
prezydent USA Richard Nixon na
pogrzebie generała Charles’a de
Gaulle’a w Paryżu w 1970 roku pod
czas transmitowanych w telewizji
uroczystości powiedział: „To wielki
dzień dla Francji”. Również trud
no pojąć, jak prezydent RPA Jacob
Zuma mógł swoją lekkomyślnoś
cią spowodować w 2013 roku skan
dal międzynarodowy, gdy próbu
jąc nakłonić mieszkańców, by pła
cili za autostrady, powiedział: „Nie
myślcie jak Afrykańczycy w Afry
ce, generalnie jesteśmy w Johan

nesburgu”, i dodał, że „to nie są
drogi krajowe jak w Malawi”. Dy
plomaci RPA w Malawi zostali we
zwani do przeprosin, a wicemini
ster spraw zagranicznych Repu
bliki Południowej Afryki, który miał
pecha, że dwa dni później odbywał
akurat wizytę w Malawi, spotkał się
z prezydent Joyce Bandą, aby wy
jaśnić, że prezydent Zuma nie miał
złych intencji.
Bez ogródek wypowiedział się
też w publicznym radiu prezydent
Czech Miloš Zeman w 2014 roku.
Mówiąc o członkiniach rosyjskiej
grupy Pussy Riot, protestującej
przeciwko polityce Putina, nazwał
je w wulgarny sposób (między inny
mi sukami, choć to najdelikatniej
sze z określeń, które padło) i prze
tłumaczył ich nazwę z angielskie
go na czeski, używając obraźliwego
określenia fizjologicznego.
A już całkowicie szczeniacki wy
bryk ma na swoim koncie premier
Nowej Zelandii John Key. Musiał
on przeprosić przez swoje biuro
pewną kobietę z kawiarni w Auc
kland za „wielokrotne ciągnięcie jej
za włosy”. Dokładnie chodziło o jej
„kitkę”, za którą premier miał po
ciągać rzekomo „żartobliwie”. Kel
nerka na swoim blogu opisała, że
działo się to regularnie, i to jesz
cze przed wyborami (w których
Key osiągnął reelekcję). Stwierdzi
ła także, że zaczęła go unikać, gdy
przychodził do kawiarni, i wyjaśnia
ła nawet ochronie premiera, że nie
sprawia jej to radości. W końcu po
wiedziała mu to osobiście, ale szef
rządu dalej zachowywał się niczym
przedszkolak. Na Twitterze pada
ły pytania, czy to nie mobbing albo
znęcanie się. Pojawił się też celny
komentarz: „Proszę wyjaśnić mo
jej wnuczce, która ma kitkę, dla
czego premier jej kraju ciągnie za
włosy młode dziewczyny, nie raz,
ale wielokrotnie”.

Niesforny język
Zdarzają się też niewinne, acz
istotne przejęzyczenia. Tak było
na przykład w 2010 roku, gdy mini
ster przemysłu Kanady Tony Cle
ment stwierdził podczas konferen
cji: „We need more, more Canadian
sex stories” („Potrzebujemy znacz
nie więcej historii o kanadyjskim
seksie”). Na głośny śmiech, który
rozległ się po tych słowach, mini
ster zareagował, korygując pomył
kę i tłumacząc, że chciał powiedzieć
„We need more Canadian success
stories” („Potrzebujemy więcej ka
nadyjskich historii sukcesu”). Na
stępnie, zapewniając dziennikarzy,
że nie myślał wówczas o seksie, do
dał: „Męski mózg jest czasem bar
dzo dziwnym organem, czyż nie?
Nie potrafię tego wyjaśnić. Napraw
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dę nie miałem tego na myśli, po pro
stu słowa te jakoś same wypłynęły”.
Przed przejęzyczeniem nie
uchroniła się nawet kanclerz An
gela Merkel. W styczniu 2015 ro
ku, wygłaszając przed Bundesta
giem przemówienie po zamachu
przeprowadzonym w Paryżu przez
fundamentalistów islamskich na
redakcję pisma „Charlie Hebdo”,
szefowa niemieckiego rządu stwier
dziła: „Antysemityzm jest naszym
państwowym i obywatelskim obo
wiązkiem”. Korespondent Polskie
go Radia Wojciech Szymański do
nosił wtedy z Berlina: „Co gorsza,
za chwilę dodała, że dotyczy to tak
że zamachów na meczety. Słucha
jąc całego przemówienia, nikt nie
miał jednak wątpliwości, że Merkel
chciała powiedzieć coś dokładnie
przeciwnego. Agencja DPA zwra
ca uwagę, że to nie pierwsza języ
kowa wpadka kanclerz w ostatnich
tygodniach. Niedawno, podczas
przemówienia dla branży energe
tycznej, Merkel, która jest z wy
kształcenia fizykiem, pomyliła kilo
watogodziny z kilokaloriami. Sama
przyznała później, że pomieszała
jednostki”.

Żucie gumy
i ignorancja
Zdarzają się też, jak wspomnie
liśmy, żenujące sytuacje, którym
trudno zapobiec. W przypadku Ba
racka Obamy żucie gumy podczas
wizyt zagranicznych – choćby mia
ło służyć rzucaniu nałogu – mogło
zostać odebrane jako brak szacun
ku. Tak zareagowali Francuzi, gdy
w czerwcu 2014 roku Obama z peł
ną nonszalancją żuł gumę na uro
czystościach
upamiętniających
lądowanie aliantów w Norman
dii, a także Chińczycy, gdy w listo
padzie, żując gumę, przywitał się
z prezydentem Xi Jinpingiem. Oby
wateli Państwa Środka to rozwście
czyło. Co więcej, Obama próbował
rzucić wstydliwy nałóg już od 2010
roku.
Ważne jest też, aby znać granice
własnej wiedzy i tego, gdzie zaczyna
się sfera ignorancji oraz śmiesznoś
ci. Pewnego razu burmistrz Bosto
nu Thomas Menino stwierdził, że
liczy, iż miejscowa drużyna bejsbo
lowa Red Sox wygra puchar World
Series Cup, a taka nagroda nie ist
nieje (obecnie odbywa się jedy
nie turniej World Baseball Classic,
do 2011 roku odbywał się równole
gle z mistrzostwami świata w base
ballu, które wtedy zastąpił).
Podobną wpadkę zaliczyła też
polska minister sportu Joanna Mu
cha w roku 2012, kiedy w RMF FM
Konrad Piasecki, gospodarz poran
nej audycji „Kontrwywiad”, spro
wokował ją pytaniem, co zamierza
zrobić z problemami trzecioligowe
go hokeja. Pani minister z pełną po
wagą odparła: „Proszę mi wierzyć,
że te problemy są już opracowywa
ne w resorcie, chociaż one są gdzieś
tam na 35. miejscu albo na 98.”. Kie
dy na antenie dziennikarz wyjaśnił,
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Na wysokim szczeblu
że przecież trzecia liga hokeja nie
istnieje, Mucha próbowała wyjść
z twarzą: „Ale ja generalnie o ho
keju mówię, bo nawet wczoraj roz
mawiałam o szkoleniach w hokeju,
które leżą i które nie istnieją”. Mini
ster Mucha chyba jeszcze bardziej
zirytowała fanów sportu, gdy zapy
tała: „Kto wybrał drużyny do tego
meczu?”, mając na myśli spotka
nie o Superpuchar Polski między
Legią Warszawa a Wisłą Kraków
(takie mecze odbywają się między
mistrzem Polski a zdobywcą Pu
charu Polski z poprzedniego sezo
nu – dziennikarze musieli przypo
mnieć pani minister piłkarskie abe
cadło).

na na wieść o tym, że sprzedał on
swojego astona martina, raczył po
wiedzieć: „Ach, to pan jest właści
cielem tego okropnego samochodu,
czyż nie? Często widzimy go, jadąc
do zamku w Windsorze”. Ale prze
bił samego siebie podczas wizyty
w Cambridge, obrażając parkingo
wego, który był starszym człowie
kiem i go nie poznał. „Ty choler
nie beznadziejny głupcze!” – rzucił
książę Filip. Choć przyznać trzeba
księciu, że ma świadomość tego, co
robi, bo w pewnym przemówieniu
z 1956 roku powiedział: „Jest moim
niezmiennym zwyczajem mówić na
początku jakieś pochlebstwo, aby
później wybaczono mi moje gafy”.

Książę nie lepszy
od prezydenta

Mówienie
„dziękuję”...

Mamy także liczne jeszcze, a nie
opisane dotąd szerzej tak zwane
buszyzmy. Najsłynniejszym z nich
jest chyba stwierdzenie Geor
ge’a W. Busha: „Jestem główno
dowodzącym – nie muszę nic wy
jaśniać, nie muszę wyjaśniać, cze
mu mówię pewne rzeczy. To jest ta
interesująca sprawa w byciu pre
zydentem”. Stwierdził również – co
wyśmiewało wielu – że wojna w Ira
ku była błędem i że był „nieprzygo
towany na wojnę”. Natomiast jako
swoje najtrudniejsze zadanie okre
ślił „połączenie Iraku z wojną z ter
rorem”, choć zarazem podkreślał
kiedyś, że „gdy mówimy o wojnie,
to tak naprawdę mówimy o pokoju”.
Innym razem powiedział: „Nie po
trafię wyobrazić sobie, aby ktoś taki
jak Osama bin Laden zrozumiał ra
dość Hanukkah (podczas ceremo
nii zapalania menory w Białym Do
mu)”. Kolejna gafa to ta z gatunku
geograficznych: „Dużo rozmawiali
śmy o Afryce. Afryka to naród, który
cierpi z powodu niewyobrażalnych

Książę Edynburga Filip znany jest z popełnionych gaf
chorób”. Z kolei do brazylijskie
go prezydenta Fernanda Cardosa
zwrócił się z pytaniem: „Wy też ma
cie czarnych?”. A mówiąc raz o sta
tystykach, zagubił się nieco w swo
jej argumentacji: „Na każdy strzał
śmiertelny w USA mamy trzy nie
powodujące śmierci. I to nie do za
akceptowania w Ameryce; musimy
coś z tym zrobić”. Z kolei w 2008 ro
ku, gdy USA odrzuciły dokument
o przeciwdziałaniu zmianom kli
matycznym, tuż przed opuszcze
niem szczytu G-8 w Japonii stwier
dził z szerokim uśmiechem: „Do wi
dzenia od największego truciciela
na świecie”, po czym pomachał rę
kami w powietrzu, jakby rozpędza
jąc dym. Choć chyba najbardziej
spektakularną wpadką Busha by
ła ta, gdy po kilku pytaniach na
konferencji prasowej w Chinach
próbował szybko się z niej ewaku
ować, gdyż jak przyznał, cierpiał na
jet lag. Chciał otworzyć znajdujące

Fot. fb.ru

się obok wielkie i stare drewniane
drzwi. Pociągnął za jedną rączkę
i nie udało się – drzwi pozostały za
mknięte. Pociągnął pewniej za dru
gą, przekonany, że wcześniej popeł
nił błąd, ale... drzwi pozostały nadal
zamknięte. Całą sytuację sfilmowa
ły kamery, do których Bush mógł się
już tylko szeroko uśmiechnąć i ob
rócić to w żart: „Próbowałem uciec.
To jasne, że się nie udało”. W koń
cu do właściwego wyjścia skierowa
li go asystenci.
Bushowi, jak wiemy, nie ustę
puje książę Edynburga Filip. Tak
że małżonek królowej Elżbiety był
łaskaw popełnić jeszcze parę gaf,
o których dotąd nie wspomnie
liśmy, a którym warto poświęcić
kilka wersów. W 1967 roku, odpo
wiadając na pytanie, czy chciałby
odwiedzić Związek Sowiecki, od
parł: „Chciałbym bardzo pojechać
do Rosji, chociaż te bękarty zabi
ły mi pół rodziny”. Do Eltona Joh

Jak mówi znane powiedzenie,
dobre słowo nic nie kosztuje, więc
warto pamiętać o tym, aby wyro
bić w sobie jednak automatyczną
umiejętność używania słowa „dzię
kuję”. A oficjalne podziękowania
we współczesnych stosunkach dy
plomatycznych to też raczej for
muła automatycznie i bardzo czę
sto stosowana. To nie tylko pozorna
kurtuazja, bo na przykład w grud
niu 2014 roku Gambia złapała Gwi
neę na braku takich podziękowań
za udzielenie dotacji w wysokości
pół miliona dolarów na walkę z wi
rusem eboli. Rząd Gwinei w ofi
cjalnym oświadczeniu uznał to za
przedziwne, tym bardziej że Sier
ra Leone, które również otrzymało
pieniądze, potrafiło – co zaznaczo
no – wyrazić swoją wdzięczność.
W końcu Gambijczycy przeprosili
za... brak podziękowań.

Łukasz Walewski

„Przywitaj się z królową. Gafy,
wpadki, faux pas i inne historie”,
Kraków 2015, s. 344.

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

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

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

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

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 501-411-994.
lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602
Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec 8 euro.
Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de
Tel. 02174 8964480 Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro
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Wspomnienia Ślązaków z armii III Rzeszy

Marsz z pierzyną
Moje dzieciństwo naznaczyła powstańcza przeszłość ojca.
Gdy jako kombatant niemiecki
wrócił z wojny światowej (1914
– 1918), od razu dał się wciągnąć
do powstania po stronie polskiej.
Dzięki temu po zakończeniu tych
awantur śląskich już jako polski
kombatant mógł liczyć na pewne
przywileje, a to w jego przypadku była stała i godnie wynagradzana praca. Najpierw pracował
jako tokarz w fabryce, a potem jako kolejarz.
W takiej to rodzinie powstańca urodziłem się w 1923 roku, jako
piąte dziecko; po mnie urodziła się
jeszcze trójka, tak że w sumie było nas ośmioro rodzeństwa – trzech
braci i pięć sióstr. Nie było to mało,
ale też ze smutkiem patrzę na dzisiejszych egoistycznych jedynaków
i myślę, że dom pełen rodzeństwa
był świetnym treningiem dla przyjaznego klimatu w przyszłych relacjach z ludźmi.
Jedyną osobą w naszej rodzinie,
która pracowała, był ojciec i jakoś
się tak dobrze składało, że był w stanie zapewnić nam godne życie, co
wcale nie znaczy, że okres tzw. „starej Polski” był na Śląsku okresem
dobrobytu. Nic podobnego – był to
czas wiecznego bezrobocia i ściśle
z tym związanej wielkiej biedy. Nas
na szczęście omijała, ale wokół było jej pełno.
W 1932 roku ojciec, już jako pracownik kolei, otrzymał nakaz wyjazdu do Nowego Sącza, gdzie otrzymaliśmy mieszkanie służbowe. Tam
też skończyłem szkołę powszechną.
Dzisiaj jestem pewien, że ojciec, jako człowiek jeżdżący po całej Polsce
i mający kontakt z wieloma różnymi ludźmi, przewidywał to, co miało się wydarzyć, bo wielokrotnie mi
powtarzał: „Idzie ku nowej wojnie,
przed którą musicie uciekać stąd
na Śląsk”. Widać przeczuwał swoją
śmierć i wiedział, że uciekać mamy
już bez niego. A umarł nagle 27 lipca
1939 roku. Parę dni po jego śmierci wyjechałem na Śląsk do starszej
siostry, która wyszła za mąż i mieszkała w Rybniku na tzw. Pioskach.

Uciekamy
przed Niemcami
Atmosfera była już wtedy bardzo
nerwowa. Ogólne podenerwowanie podsycało radio, które nadawało wypowiedzi o charakterze narodowo-patriotycznym. A poza tym ludzie wyjeżdżali dokądś z mnóstwem
bagaży i więcej było policji na ulicach. No i wojsko przemieszczało się w niewielkich grupach, najprawdopodobniej z tej jednostki,
która stacjonowała na Paruszowcu
(Rybnik). Choć jak na miasto nadgraniczne – a w zbliżającej się woj-

nie mogło być nawet miastem frontowym – to nastrój ludności miejscowej był bardzo niewojenny.
1 września 1939 roku wcześnie
rano obudził mnie samolot, który
kilkakrotnie przeleciał bardzo nisko
nad naszymi domami, rycząc niesamowicie silnikiem, a jak już byłem
na dworze, to było słychać strzały karabinowe – dalekie (chyba od
strony Raciborza), ale wyraźne, co
znaczyło, że wojna już trwa.
Na pewno było jeszcze wczesne
rano, kiedy pobiegłem parę domów
dalej do moich kolegów, których tata, też powstaniec, dzień wcześniej
uciekł do Żor, a im nakazał, że mają zabrać pierzynę i też uciekać na
Żory, gdzie on będzie na nich czekał.
Czując niezłą przygodę, zabrałem
się z moimi kolegami, pomagając im
taszczyć na plecach tę nieszczęsną
pierzynę. Maszerując torami kolejowymi na Żory, w swej naiwności nie
zdawaliśmy sobie sprawy, że równolegle z nami, tyle że drogami, idzie
wojsko niemieckie. Gdy dotarliśmy
do miasta, to okazało się, że tam
nikt na nas nie czeka, a samo miasto sprawiało wrażenie wyludnionego, po cichu czekającego na zbliżający się Wehrmacht.
Dziś już nie pamiętam, kto nam
doradził, że mamy się kierować na
północny wschód, do Palowic, bo
tam ma się zbierać Wojsko Polskie,
które będzie stawiało opór.
Do Palowic dotarliśmy w południe, już bardzo zmęczeni, i spotkaliśmy... aż dwóch polskich żołnierzy, którzy ku naszemu zdziwieniu wcale nie byli w nastroju
bojowym. Wręcz przeciwnie, zachowywali się jak prawdziwi defetyści,
ciągle dopytując nas – nastolatków
– co zrobić, żeby nie spotkać wkraczających Niemców. W takiej sytuacji dalsza gonitwa za tatą kamratów była bez sensu. Tym bardziej
że według docierających informacji Niemcy już nas wyprzedzili. Zatem po krótkim odpoczynku, ruszyliśmy z powrotem do Rybnika. Pieszo
tą samą drogą żelazną. I oczywiście
z pierzyną na plecach. Pewnie nigdy
wcześniej ani nigdy później nie została tak gruntownie przewietrzona.
Dzisiaj, gdy tak patrzę na ten
„marsz z pierzyną”, to widzę, jak
bardzo byliśmy lekkomyślni, pchając się w oko cyklonu, gdzie się najpierw strzela, a dopiero potem zadaje pytania.

Ani śladu po wojnie
Następny dzień – 2 września
1939 roku – rozpoczął się zupełnie
normalnie. Tak jakby wcale nie było tego 1 września! Rano wstaję,
a tu wszyscy idą do pracy, a moi
koledzy na rowerach szybko pedałują do swojej roboty. Do dziś dzi-

wi mnie skuteczność, z jaką nowe
władze niemieckie potrafiły zapanować nad wszystkimi aspektami
życia społecznego w tak dużym
ośrodku miejskim, jakim już wtedy
był Rybnik. Idąc powoli przez miasto, nigdzie nie zauważyłem nawet
najmniejszych oznak anarchii czy
czegoś, co by mogło świadczyć, że
wczoraj przetoczyła się przez miasto wojna.
Szybko i bez żadnych problemów zostałem zarejestrowany

do Huty Silesia, a stamtąd do fabryki elektrod w Raciborzu.
Jako pierwszy z naszej rodziny
został zaciągnięty do Wehrmachtu najstarszy brat Alojzy. Dokładnie 27 lipca 1941 roku. Długo się nie
nawojował, bo jeszcze tego samego roku poległ w okolicach Wiaźmy,
w trakcie ofensywy naszych wojsk
na Moskwę. O mnie wojsko upomniało się rok później, a cała procedura związana z poborem do wojska odbywała się w komendzie wojskowej, która się mieściła w takim
ogromnym gmachu (obecnie budynki Politechniki Śląskiej na ul.
Kościuszki), gdzie łatwo można było
pobłądzić. Znalazłem jednak właś
ciwy pokój i dostałem skierowanie
do Bawarii.

sali nieprzyjemny fetor, który akurat w nocy został wytropiony przez
dyżurnego oficera. Reakcja była natychmiastowa: pobudka, usunięcie
nadpsutej żywności i ostre nocne
szorowanie podłogi.
Po czterech tygodniach podstawowego szkolenia zostaliśmy poprzydzielani do batalionów i porozsyłani w różne miejsca Europy. Ja ze swoją jednostką trafiłem
do północnej Francji. Tym razem
zostaliśmy zakwaterowani nad samym morzem, w budynkach cywilnych, z których mieszkańców ewakuowano. Tereny były wymarzone
do ostrych ćwiczeń – z jednej strony rozległe bezludne plaże przechodzące w zarośla, a z drugiej strony
morze, w kierunku którego można
było pakować tyle pocisków, ile się
dało – bez obawy, że się kogoś postrzeli. Tam przeszedłem szkolenie
w obsłudze Mg-42 i wraz z pomocnikiem zajmującym się amunicją staliśmy się obsługą tej śmiercionoś
nej maszynki.
Po dwóch miesiącach bardzo intensywnych, wyłącznie taktycznych
ćwiczeń zostałem przydzielony
do 666. regimentu piechoty i wysłany do Rosji. Tam, gdzie zginął brat.

Pierwsze starcia

Na froncie wschodnim mieliśmy często płytkie na wpół zasypane okopy i liche
schrony
Fot. Pinterest
w urzędzie, gdzie mnie szczegółowo spisano i otrzymałem skierowanie do pracy w Ząbkowicach
Śląskich, w dużym gospodarstwie
rolnym. Nigdy przedtem nie pracowałem na polu, ale w tak młodym
wieku do wszystkiego można się
łatwo przyzwyczaić. Poza tym nikt
mnie w pracy nie wykorzystywał,
a warunki bytowe, jakie mi stworzono, nie były w niczym gorsze od
tych, jakie mieli właściciele, których
syn poległ właśnie podczas kampanii w Polsce. Późną jesienią w gospodarstwie zatrudniono również
dwóch polskich jeńców wojennych
– na tych samych warunkach co
mnie. Opowiadali, że dla nich były
znacznie lepsze od tych, jakie mieli
we własnych rodzinach, i zapewniali mnie, że się już nigdzie nie zamierzają ruszać z tego miejsca, w którym im dobrze.
Po roku, kiedy czas mojej służby na gospodarstwie mijał, gospodarz oświadczył, że jak zostanę, to
mi załatwi odroczenie od wojska,
a jak odejdę, to zgłosi na policję, że
mają mi przedłużyć pobyt. Pozornie
się zgodziłem, ale wieczorem byłem
już w Rybniku. Po dwóch dniach zjawiła się policja i zostałem aresztowany na parę dni, podczas których
musiałem za karę czyścić policyjne
rowery, aż sprawa z robotą na gospodarstwie nie została wyjaśniona.
Przecież jeden rok, zgodnie z założeniami landówy, przepracowałem.
Kolejny nakaz pracy otrzymałem

W koszarach
Myślałem, że pojadę sam do tego Monachium, ale przychodzę
na dworzec i patrzę, a tu ogromny
tłum takich jak ja, czekających na
ten sam pociąg. Pociąg, który nadjechał, był zarezerwowany wyłącznie dla nas, a na pożegnanie grała nam orkiestra. W cugu od razu
zaopiekowali się nami podoficerowie, rozdając każdemu dwa wianki
suchej kiełbasy i bochenek chleba.
Kawa w dużych pojemnikach była
wystawiona w przedziałach i można było pić do woli. Nie zapomniano również o opiece medycznej na
wypadek, gdyby komuś trzeba było
pomóc. Dziś już dokładnie nie pamiętam, jak długo trwała nasza podróż, ale na pewno nie dłużej jak jeden dzień.
Monachium... No cóż, takie jak
każde duże miasto, ale koszary
swym ogromem porażały, tworzyły coś na wzór miasteczka wojskowego. Jak na warunki koszarowe,
to mieliśmy się bardzo dobrze, zakwaterowano nas w sześcioosobowych salach z łóżkami parterowymi, w których byli sami Ślązacy.
Wyżywienie było dobre, życie bez
poniżającej tresury. Raz tylko – na
samym początku – miało miejsce
mało przyjemne zdarzenie, a mianowicie jeden z kolegów przywiózł
ze sobą sporo żywności, która zaczęła się psuć, rozsiewając po całej

Dokładnie już nie pamiętam, jak
długo trwała nasza podróż, ale na
pewno kilka dni. Mijane tereny były szare, bezbarwne i płaskie, bez
drzew czy choćby krzewów. Na terenach już przyfrontowych nasz
transport został wykolejony, a potem ostrzelany z okolicznych lasów,
ale na szczęście nikomu nic się nie
stało. A ci, którzy do nas strzelali,
gdyśmy im odpowiedzieli ze wszystkich luf, od razu zamilkli i już więcej
nie próbowali nas zaczepiać. Po paru dniach biwakowania podstawiono nowe lokomotywy, przed którymi
były doczepione trzy wagony z piachem – na wypadek uszkodzonych
szyn czy ewentualnej próby ich wysadzenia.
Po wyładunku rozpoczęliśmy
marsz na linię frontu, który trwał
kilka godzin. Tereny były mało zachęcające. Teraz dla odmiany same
lasy i bagna pozbawione utwardzonych dróg. Na szczęście nadeszły
pierwsze przymrozki, które skuły
ziemię, ułatwiając poruszanie się
po tych bezdrożach.
Na krótko przed osiągnięciem
linii frontu przegrupowaliśmy się
z kolumny marszowej w tyralierę, na wypadek nagłego ostrzału, który mógł spowodować dotkliwe straty. Takie przypadki zdarzały się dość często. Samo luzowanie
dotychczasowej frontowej jednostki jest operacją dość ryzykowną
i trzeba mieć na uwadze, że przeciwnik wykorzysta chwilowe zamieszanie i zaatakuje, co i tym razem się wydarzyło. Ale nie spowodowało żadnych strat po naszej
stronie, bo wróg bardzo niemrawo
i bez przekonania atakował – może
tylko pozorował atak.

Samo Życie 11/20 (586)

Magazyn
Po naszych zluzowanych kamratach odziedziczyliśmy płytkie, na
wpół zasypane okopy i liche schrony, które trzeba było od nowa pogłębiać i umacniać, żeby dawały w miarę bezpieczne schronienie. Nasze
stanowiska znajdowały się opodal
wsi Wiasna, której część mieszkańców nadal przebywała w swoich na
wpół zniszczonych domostwach,
a te były w gorszym stanie niż nasze umocnienia polowe. Do dziś się
zastanawiam, co ci ludzie jedli i jak
przeżyli zimowe chłody. A może nie
przeżyli, tego już nie wiem...

Grobu brata
nie znalazłem
Tak się dziwnie złożyło, że moja jednostka zajmowała stanowiska
na terenach, gdzie przed rokiem toczyły się ciężkie walki – i to właśnie
na którymś z tych pobliskich pobojowisk spoczywały doczesne szczątki
mojego brata. Obszedłem parę żołnierskich cmentarzy, ale nigdzie nie
znalazłem jego mogiły. Mogłem trafić
akurat nie na ten cmentarz albo jego
szczątki nie zostały pochowane – nie
wiem, ale mam do dzisiaj dyskomfort
psychiczny z tego powodu. Mój Alojz
gdzieś tam spoczywa na wieki, a ja
byłem tak blisko i go nie znalazłem.
Stanowiska rosyjskie były oddalone od naszych około kilometra lekko pofałdowanego terenu. Dowódca
naszego odcinka postanowił wysondować przeciwnika poprzez atak,
który nastąpił któregoś wieczoru.
Wbrew naszym lękom wróg został
łatwo rozbity, ale nasz sukces był
połowiczny, gdy okazało się, że zdobyte przez nas pozycje to nic innego
jak tylko przedpiersie, a prawdziwe
umocnienia znajdują się 500 m dalej. Stamtąd niebawem poleciała na
nas lawina stali, zmuszając do szybkiego odwrotu. Rosjanie funkcjonowali o wiele lepiej niż my, mając za
sobą niezniszczone zaplecze, które
eksploatowali bez skrupułów, co łatwo można było wywnioskować po
odgłosach harmoszki, kobiecego
chichotu i podpitych okrzyków.
Podczas jednej z moich nocnych
służb tak sobie siedziałem w schronie i przez otwór strzelniczy obserwowałem przedpole. Noc była mroźna i widna, więc widziałem
wszystko dosyć wyraźnie. W pewnym momencie zaczął mnie interesować krzaczek czy choinka, która powolutku, niewielkimi skokami,
zbliżała się do mnie. Aby mieć pewność, że nie jest to senne mamidło,
zacząłem to obserwować przez lornetkę i wtedy zauważyłem, że pod tą
choinką kryje się rosyjski zwiadowca, który bardzo umiejętnie się maskując, skrył się w niewielkim zagłębieniu na tzw. ziemi niczyjej. Rano
zgłosiłem to dowódcy i jeszcze tego
samego dnia wieczorem ruszyłem
razem z dwunastoma kolegami, aby
ująć lub zlikwidować tego zwiadowcę. Pobłądziliśmy jednak i jeszcze
dostaliśmy się pod ostrzał sowieckiej artylerii, w wyniku czego paru
kolegów zostało rannych.
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Historia
Życie w okopie
Kiedyś
zostałem
wysłany
do kuchni po zupę i wszystko mi
się fajnie układało, najadłem się
w kuchni do syta i idę sobie z powrotem, a tu nagle wali moździerz. Zanim przywarłem jak placek do ziemi, to już jeden z odłamków przebił
kanister, na szczęście dość wysoko
i tylko mniejsza część zupy wyciekła. Zanim dotarłem do moich kolegów, zupa zamarzła i trzeba ją było dłubać. Ktoś zasugerował, żeby ją
podgrzać i zaczęliśmy szukać drewna, a zamiast niego znaleźliśmy kopiec kartofli. Ale ich też nie można
było zjeść z powodu braku wody czy
drewna do ugotowania albo upieczenia.
Ale jeszcze tego samego dnia
przyszła paczka do jednego kolegi,
który dzień wcześniej poległ i dowódca komisyjnie ją otwarł, a potem
również komisyjnie podzielił, dzięki
czemu zapachniało domem, z czego
nasze żołądki bardzo się ucieszyły.
Po Armii Czerwonej drugim naszym najgroźniejszym wrogiem były wszy, które atakowały nas z jednakową zajadłością przez całą dobę. Będąc już w skrajnej desperacji,
w ramach walki z tym małym, a kąśliwym przeciwnikiem, zdecydowałem się na ostateczność, rozkładając
moją koszulę na zmarzniętej ziemi
z nadzieją, że krwiopijcy zamarzną
i dzięki temu dadzą się bez problemu
wytrzepać. A tu zaczyna się ostrzał!
Zostawiłem koszulę i chowam się
w schronie. Gdy się uspokoiło, wychodzę po moją koszulę, a zamiast
niej... tylko lej po wybuchu. W taki głupi sposób straciłem koszulę,
ale miałem tę satysfakcję, że razem
z nią wyparowali moi dręczyciele.
To była bardzo mroźna noc
– 28 XII 1941 roku! Razem z moim kolegą zajmowaliśmy stanowisko przy naszym Mg-42, oczekując spodziewanego najścia Sowietów. Mój towarzysz broni usiadł na
swoim hełmie jakieś 2 metry za mną
i próbował zapalić papierosa od zapalniczki. W tym momencie wróg
zaczął nas ostrzeliwać i w nasze
stanowisko uderzyły dwa pociski
z lekkiego moździerza. Jeden z nich
ciężko ranił mojego kolegę.
Gdy się obróciłem i spojrzałem na
niego, leżał na dnie okopu z głową
we krwi, z wylanym okiem, po którym pozostała tylko straszna krwawa jama. Poza tym cały był posiekany drobnymi odłamkami. Zacząłem
wrzeszczeć „sanitariusz!!!”, jednocześnie wlokąc go powoli w kierunku, gdzie miał się znajdować punkt
sanitarny. Sanitariusz, gdy nas zobaczył, to zasłabł. Okazało się, że ja
również byłem ranny – miałem rozerwany lewy policzek, o czym nie wiedziałem, bo prawdopodobnie byłem
w szoku, a moi koledzy z okopu mogli nie widzieć, gdyż miałem na głowie duży filcowy kaptur.
Mojego rannego towarzysza zapakowano do specjalnych sań podobnych do kajaka i odtransportowano na tyły, a mnie zaprowadzi-

la, gdzie mnie kolejny raz zoperowano, usuwając z twarzy pozostałe odłamki. W sumie we Wrocławiu
byłem sześć miesięcy i był to bardzo
jasny okres mojej służby wojskowej
– mogłem wychodzić ze szpitala,
co wykorzystywałem na spotkania
z moją narzeczoną, która dość często mnie odwiedzała. Poza tym sam
Wrocław jako miasto bardzo mi się
podobał, bo niczym nie odbiegał od
innych europejskich metropolii, które było mi dane zobaczyć. Po wyjściu ze szpitala otrzymałem miesięczny urlop.

ufortyfikowani, ale bez żywności,
której dowóz został odcięty. Pozostały nam tylko ogromne zapasy wina zmagazynowane w zbiornikach
ciągnących się przez sto metrów,
z których codziennie czerpaliśmy
wino wiadrami. Po jakimś czasie
otrzymaliśmy wiadomość, że zostaniemy z tej pułapki ewakuowani drogą powietrzną.
Pierwsza grupa została faktycznie wywieziona, ale zaraz potem
amerykańskie bombowce zamieniły nasze lotnisko w dymiące grzęzawisko. Wtedy stało się jasne, że dalsze tkwienie na pozycjach jest bez
sensu. Bez szans na obronę, bez
szans na odsiecz, bez szans na wydostanie się.
Do niewoli wzięli nas Francuzi i od
razu przekazali Amerykanom, którzy po jakimś czasie zaczęli nas segregować pod względem narodowoś
ciowym. Wszystkich Ślązaków przewieźli do La Curtin i zaproponowali
wstąpienie do Wojska Polskiego, wyraźnie dając do zrozumienia, że wiele na tym zyskamy. Kiedy się nad tym
zastanawialiśmy, nastąpił koniec wojny. W tej sytuacji, mając pewność, że
już nie zostaniemy wysłani na front,
podobnie jak większość kolegów skorzystałem z propozycji i zgłosiłem akces do WP. Lepiej przecież być żołnierzem armii, która wojnę wygrała, niż
tej, która przegrała.

Lepsze niż Ostfront.
Tylko czy na pewno?

Polskie wojsko,
polska rzeczywistość

Na krótko przed końcem urlopu otrzymałem skierowanie do nowej jednostki w Katowicach, a stamtąd do Budziszyna, gdzie po uzupełnieniu wysłano nas do południowej
Francji. Tam nas kolejny raz przegrupowano, wysyłając moją kompanię na szkolenie niszczycieli czołgów w okolice Bordeaux. Po tych
wszystkich szkoleniach zostałem
już na stałe skierowany w okolice
Cherbourga – to duże miasto portowe leżące przy końcu półwyspu było ważnym miejscem z punktu widzenia strategicznego. Cały półwysep – pomimo swoich naturalnych
walorów obronnych – został jeszcze dodatkowo ufortyfikowany, stając się miejscem łatwym do obrony.
Służba na tym umocnionym półwyspie była przyjemna, bez tych
wszystkich
niebezpieczeństw
i utrudnień, jakie niesie ze sobą pobyt na froncie, zwłaszcza na Ostfroncie. Do takiej prawie że garnizonowej służby człowiek łatwo się
przyzwyczaja, starając się zapomnieć o tych wszystkich okropieństwach, które nas trapiły w Rosji.

W nowym wojsku były prawdziwe wczasy! Jedzenie jak w cywilu,
do tego papierosy, czekolady i cytrusy bez ograniczeń, żołd podwójny, więc można było bez problemu
wyjść na miasto i spokojnie usiąść
w kawiarni.
Ubrano nas w nowiutkie mundury i zakwaterowano w koszarach, bo
przedtem mieszkaliśmy w namiotach. Na naszych kwaterach zjawiali
się oficerowie i namawiali, żeby pozostać na Zachodzie, bo w Polsce będzie wprowadzony system sowiecki.
Dzisiaj żałuję i to bardzo, ale wtedy...
no cóż, w domu czekała narzeczona,
zasypując mnie listami, żebym natychmiast wracał.
Amerykanie zawieźli nas ciężarówkami do Szczecina. Tam zostaliśmy przywitani czarną kawą
zbożową, jałową kaszą i sucharami, z czego amerykańscy kierowcy
i konwojenci śmiali się do rozpuku,
pytając się, jak można tak karmić
ludzi, kiedy wojna się już skończyła.
Nam za bardzo już nie było do śmiechu, widząc, jaka nas czeka rzeczywistość, ale „Rubikon został przekroczony” i odwrotu nie było.
Po trzech dniach ewidencjonowania otrzymałem bilet kolejowy
do Rybnika. 1 tak się zakończyła moja wojenna wędrówka.

Mg-42, najlepszy karabin maszynowy II wojny światowej, siał na Ostfroncie
spustoszenie wśród Sowietów
Fot. badfon.ru
li do schronu, gdzie przeleżałem
w półświadomym stanie trzy dni.
Bo najpierw wszyscy o mnie zapomnieli, zajmując się ciężej rannymi, których lawinowo przybywało, a potem z powodu zamieszania
wywołanego nagłą bojową aktywnością Rosjan.
Kiedy się zorientowali i mnie wyciągnęli, to nikt nie wiedział, kto ja
jestem, bo całą twarz miałem zniekształconą potworną opuchlizną
i pokrytą na pół zakrzepłą, na pół zamarzniętą krwią wymieszaną z ropą, która powoli wyciekała z podziurawionej twarzy. W tym wypadku
niska temperatura była dla mnie korzystna, gdyż zapobiegła zakażeniu,
jednocześnie w naturalny sposób zablokowała większy wypływ krwi.

Na szpitalnym szlaku
Jaka taka świadomość wróciła
mi dopiero w pociągu sanitarnym
jadącym na zachód, a to, że jestem
jeszcze pośród żywych, zauważyłem dopiero w szpitalu kijowskim,
gdzie młode sanitariuszki, Ukrainki, rozbierały nas z resztek munduru, a potem kąpały i goliły, żartując
sobie z naszych męskości. Nie wiem,
jak długo byłem w tym Kijowie, ale
chyba nie za długo, bo pierwszą poważną operację, po której całkowicie mi już wróciła świadomość, przeszedłem w specjalnym pociągu sanitarnym szybko zmierzającym na
zachód, gdzie się jeszcze toczyło
normalne życie.
Z pociągu sanitarnego zostałem
przewieziony do normalnego stacjonarnego szpitala we Freiburgu,
niedaleko Szwajcarii, gdzie przeleżałem tylko dwa tygodnie, przechodząc lekkie leczenie. Tam spotkała
mnie też miła niespodzianka – w odwiedziny przyjechały siostra i narzeczona, przywożąc ze sobą, oprócz innych smakołyków, również pieczoną gąskę. Co było akurat dla mnie
i dla mojego żołądka największą męką, gdyż nie byłem w stanie ruszać
szczęką i mogłem przyjmować wyłącznie pokarmy płynne.
Po dwóch tygodniach przewieziono mnie i innych rannych z podobnymi urazami do wrocławskiego,
już ściśle specjalistycznego szpita-

Twierdza
bez żywności
Taka sytuacja trwała aż do czasu
lądowania aliantów, kiedy w wyniku
niekorzystnych dla nas operacji wojskowych zostaliśmy zablokowani na
tym ufortyfikowanym miejscu. Szybko się okazało, że długo nie wytrzymamy. Wprawdzie byliśmy świetnie

Emil Kulpok

Marian Kulik, „Gott mit uns!
– ostatni żołnierze, wspomnienia
Ślązaków z armii III Rzeszy”, Lędziny, s. 240.
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to jest grane

Zaginione dzie³a sztuki
wracaj¹ do domu

Natalia Kukulska

„Czu³e struny“
Agora

N

atalia Kukulska od lat poszukuje i praktycznie
ka¿da jej kolejna p³yta utrzymana jest w zupe³nie innej stylistyce ni¿ poprzednia i mimo, ¿e
wci¹¿ identyfikowana jest jako piosenkarka popowa, to
z tradycyjnym rozumieniem tego terminu nie ma ju¿
wiele wspólnego.
Na najnowszym wydawnictwie mierzy siê z repertuarem Fryderyka Chopina, ale ¿eby prezentowaæ go
szerszej publicznoœci, która nie jest mocno oddana muzyce klasycznej, trzeba mieæ pomys³, który uczyni tê
muzykê bardziej przystêpn¹. W przypadku Natalii Kukulskiej sprowadza siê on do tego, ¿e utwory Chopina
zosta³y wykonane przez orkiestrê symfoniczn¹, ale
równoczeœnie zosta³y obdarzone tekstem, co mo¿e nie
czyni z nich radiowych piosenek, ale w jakiœ sposób
upraszcza ich formê.
Sama idea dojrzewa³a w artystce przez 10 lat, kiedy
zosta³a zaproszona przez jazzowych muzyków do projektu „Nasz Szopen wspó³czesny” z okazji 200-lecia
urodzin kompozytora, a którego realizacja pozostawi³a
po sobie uczucie niedosytu, jako ¿e przedsiêwziêcie
skoñczy³o siê na jednym koncercie.
Tym razem wokalistka postanowi³a po³¹czyæ ten pomys³ z marzeniem o nagraniu p³yty z akompaniamentem orkiestry symfonicznej i w efekcie album jeszcze
przed premier¹ zosta³ okrzykniêty „najwiêkszym
przedsiêwziêciem muzycznym tego roku”, z racji iloœci
muzyków, jacy byli w niego zaanga¿owani. Za stronê
instrumentaln¹ odpowiada Synfonia Varsovia, jedna
z najbardziej znanych polskich orkiestr symfonicznych.
Za teksty, oprócz samej Natalii Kukulskiej, tak¿e Kayah, Mela Koteluk, Bovska, Natalia Grosiak i Gaba Kulka, bo skoro p³yta poruszaæ ma tytu³owe „Czu³e struny” to i wybór kobiet jako autorek nie by³ chyba przypadkowy. Aran¿acjami zajêli siê twórcy z krêgów muzyki zarówno klasycznej jak równie¿ jazzowej i rozrywkowej: miêdzy innymi Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin
czy Jan Smoczyñski. A Natalia Kukulska zwieñczy³a
dzie³o, interpretuj¹c wokalnie polonezy, walce i mazurki zawieszone gdzieœ pomiêdzy histori¹ a wspó³czesnoœci¹.
W 1967 r. Joanna Rawik nagra³a na motywach poloneza As-dur utwór „Romantycznoœæ”, który sta³ siê
wielkim przebojem, a któremu po ponad 50 latach monopolu wyros³o ca³kiem liczne grono potencjalnych
konkurentów równie¿ opartych na motywach szopenowskich.

Andrzej Kuspiel

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

Minê³o ju¿ 75 lat od zakoñczenia
wojny, ale ci¹gle jeszcze nieznane
s¹ losy milionów dzie³ sztuki, które zaginê³y w trakcie walk, okupacji lub te¿ nigdy nie zosta³y odkryte. Co roku na zagranicznych aukcjach pojawiaj¹ siê poszukiwane
bezcennoœci. Od 2016 roku do Polski wróci³o ponad 500 dzie³ sztuki
uznanych za zaginione w czasie
dzia³añ wojennych.
Do dziœ poszukiwacze nie trac¹
nadziei, ¿e kiedyœ odnajdzie siê
obraz „Portret m³odzieñca” Rafaela Santi, który zosta³ ukryty w pa³acu w Sieniawie razem z „Dam¹
z ³asiczk¹” Leonarda da Vinci.
PaŸdziernik 2020 roku zostanie
zapamiêtany jako powrót obrazu
Stanis³awa Mas³owskiego „Gryka” z 1924 roku. Jego historia mog³aby byæ kanw¹ niejednego filmu
z dreszczykiem, gdy¿ najpierw zosta³ zrabowany przez hitlerowców, a po jego odzyskaniu zaw³aszczyli go Rosjanie. Po II wojnie œwiatowej w jednej ze sk³adnic, w której ukrywano dzie³a
sztuki, odnaleziono w drewnianych skrzyniach obraz Mas³owskiego. Zosta³ on wywieziony
z Warszawy, najpewniej po upadku powstania.

Skrytki profesora
Twórc¹ skrytek rozsianych
przede wszystkim na terenie Dolnego Œl¹ska by³ pochodz¹cy z Cieplic Zdroju konserwator zabytków
Günter Grundmann. Znawca
sztuki postanowi³ w czasie dzia³añ wojennych ocaliæ od zniszczenia to, co by³o najcenniejsze – zaczynaj¹c od dzie³ gromadzonych
w muzeach pañstwowych.
Zasada by³a prosta: zbiory z poszczególnych placówek dzielono
na czêœci, aby nie zginê³y w ca³oœci, gdy schowek zostanie odkryty
przez wrogie wojska. Nastêpnie
przewo¿ono je w tajemnicy do wyznaczonych wczeœniej skrytek,
wierz¹c ¿e po dziejowym zamieszaniu wróc¹ na poprzednie miejsce. W ten sposób powsta³a zaszyfrowana lista sk³adnic. Najwiêksza ich iloœæ znajdowa³a siê na terenie dzisiejszego województwa
dolnoœl¹skiego, ale równie¿ opolskiego czy lubuskiego. 90 skryjówek znalaz³o siê na wykazie profesora Güntera Grundmanna.
O liœcie zapewne nikt by nie
wiedzia³, gdyby nie przypadek.
Wœród ruin wroc³awskiego urzêdu konserwatorskiego jesieni¹
1945 r. znaleziono zaszyfrowany
spis. Wybuch bomby zamieni³
dawnie wroc³awskie Muzeum Sztuk Piêknych w gruzy, ale cudem
ocala³ w³aœnie ten przemoczony
i zniszczony œwistek papieru,

dziêki któremu mo¿na by³o rozpocz¹æ poszukiwania. Podobno w latach piêædziesi¹tych profesor
Grundmann próbowa³ kontaktowaæ siê z polskimi w³adzami, ale
nigdy nie dosz³o do oficjalnego
spotkania.

Z³amany szyfr
Nie wszystkie skrytki umieszczono na tzw. liœcie Grundmanna.
Istnieje domniemanie, ¿e by³ to
fragment wiêkszej ca³oœci, która
sp³onê³a w czasie nalotów. Konserwator zabytków w czasie dzia³añ wojennych wys³a³ 250 listów
do w³aœcicieli prywatnych kolekcji
sztuki z proœb¹, aby zinwentaryzowali majêtnoœci i wyrazili zgodê
na ich ukrycie. 171 osób wyrazi³o
chêæ udzia³u w tym przedsiêwziêciu. W ich rêkach by³y 552 obrazy,
373 meble, 90 rzeŸb, liczne grafiki
oraz tysi¹ce przedmiotów u¿ytkowych o charakterze zabytkowym.
Miejsca prawie stu sk³adnic
ujawni³ po wojnie historyk sztuki
Józef Gêbczak, który dotar³ do
niemieckich dokumentów i po z³amaniu skomplikowanego szyfru
umia³ wskazaæ, gdzie zosta³y
ukryte zbiory z poszczególnych
muzeów, choæ nie w ka¿dym przypadku uda³o siê ustaliæ, co siê
z nimi sta³o. Zgodnie z odkodowanymi materia³ami wiadomo by³o,
¿e Miejskie Zbiory Sztuki z Wroc³awia rozparcelowano a¿ w dziewiêciu miejscowoœciach – zajmowa³y 18 piêter i 52 sale. Eksponaty z wroc³awskiego Muzeum Sztuk Piêknych trafi³y do oœmiu
skrytek (11 piêter i 16 sal). Tak samo jak zawartoœæ wroc³awskiego
Archiwum Miejskiego (6 piêter
i 10 sal). W siedmiu miejscach
ukryto zarówno dokumenty z Archiwum Pañstwowego (9 piêter
i 25 sal), Biblioteki Miejskiej
(6 piêter i 10 sal) oraz kolekcje
zgromadzone przez Konserwatora Zabytków Prowincji Dolnoœl¹skiej (9 piêter i 13 sal). Do szeœciu
sk³adnic zawieziono unikaty nale¿¹ce do Kuratora Uniwersytetu
Wroc³awskiego (7 piêter, 19 sal).
Z obliczeñ Bogus³awa Wróbla
z Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego wynika, ¿e firma spedycyjna Gustava Knauera, zajmuj¹ca siê rozwiezieniem dóbr, zorganizowa³o do koñca 1944 roku
207 transportów.
Akcja trwa³a jednak d³u¿ej,
choæ nie zachowa³y siê wykazy,
w których zaznaczono lokalizacjê
kolejnych kryjówek. Wiadomo, ¿e
bezcenne dzie³a umieszczano tak¿e w jaskiniach, lochach, podziemiach oraz sztolniach. Ostatnie
wpisy pochodz¹ z grudnia 1944 roku, ale unikatowe kolekcje sztuki,

Pałac w Kamieniu Ząbkowickim (woj. dolnośląskie)

archiwalia i ksi¹¿ki nadal by³y zabezpieczane przed zbli¿aj¹cym
siê frontem. Po wojnie odnaleziono skrytki, nie znajduj¹ce siê na
liœcie Grundmanna, jak choæby
w Krajnie, Wilkanowie czy Jagielnie. Mieœci³y zbiory przywiezione
z g³êbi III Rzeszy, które chciano
ocaliæ przed Armi¹ Czerwon¹
i zbli¿aj¹cym siê nieuchronnie
koñcem wojny. Nikt jednak nie
przypuszcza³, ¿e nast¹pi zmiana
terytorialna i czêœæ Rzeszy znajdzie siê w granicach nowego pañstwa – Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. W 2000 r. do Polski trafi³y dokumenty wywiezione przez
profesora do Niemiec, w których
wzmiankowane jest kilkadziesi¹t
kolejnych miejsc ukrycia dzie³
sztuki.

Zamek z listy
Polski historyk sztuki Józef
Gêbczak w powojennym protoko-

le zatytu³owanym „Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Œl¹sku
w czasie drugiej wojny œwiatowej” ustali³, ¿e najwa¿niejsze
sk³adnice zaszyfrowane by³y literami. Prudnik ukryto pod „B” i
w³aœnie tam tu¿ przed nadejœciem
frontu wywieziono czêœæ zbiorów
z Muzeum Rzemios³a Artystycznego i Staro¿ytnoœci we Wroc³awiu. Sk³adnica oznakowana liter¹
A znajdowa³a siê w Henrykowie,
C – w GrodŸcu, D – w Worm¹towicach, E – w Nowym Koœciele, F –
w Borowie Oleœnickiej, H – w
BrzeŸnicy. Kryjówka G mieœci³a
siê w £ojowicach, I – w K³odzku,
K – w Kamieniu Z¹bkowickim, L –
w Luboradzu.
Na oficjalnej liœcie Grundmanna figuruje te¿ miejscowoœæ
Prudnik-Lipy opatrzona numerem dwanaœcie. Od Chrzelic oddalona jest o 23 kilometry. Ju¿
w kwietniu 1942 roku ukryto w ze-

spole folwarcznym m.in. rzeŸby
œredniowieczne z Miejskiego
Zbioru Sztuki we Wroc³awiu. Posiad³oœæ do 1945 roku by³a w³asnoœci¹ Bruno Fippera. Dziœ ma³y ceglany pa³acyk z wie¿yczk¹ zamieszkuj¹ prudniczanie, a o dawnych czasach przypominaj¹ dwa
ocala³e kaflowe piece, zachwycaj¹ce detalami i misternym wykonaniem. Ma³o kto zdaje sobie
sprawê z istnienia tego miejsca, a
tym bardziej kolekcji, która by³a
kilkadziesi¹t lat temu przechowywana w jego murach. W maju 1945
roku przyjecha³ do Prudnika dyrektor Stanis³aw Lorentz, stoj¹cy
na czele komisji rewindykacyjnej
Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Odzyskane dzie³a przetransportowano do Bytomia, a dwa lata póŸniej wróci³y do Wroc³awia. Gêbczak twierdzi³, ¿e na ziemi prudnickiej znajduje siê wiêcej nieskatalogowanych zabytków: „W 20 lat
póŸniej zaczê³y wyp³ywaæ z tamtych okolic wroc³awskie klejnoty
cechowe z XVI wieku. W Prudniku i w klasztorze franciszkañskim
pod Prudnikiem by³y te¿ ukryte
zbioru muzeum katowickiego i bytomskiego oraz inne wa¿ne zbiory
polskie”.

Kryjówki
na OpolszczyŸnie

Pałac w Woskowicach Małych (woj. opolskie)

Na liœcie Grundmanna znajduje
siê kilka miejscowoœci z Opolszczyzny – a¿ trzy z nich w granicach dzisiejszego powiatu namys³owskiego. Archiwum Urzêdu
Konserwatorskiego z Berlina
oraz woluminy Biblioteki Miejskiej we Wroc³awiu ukryto w pa³acu Konrada von Loesch w Woskowicach Ma³ych, nadaj¹c skrytce
numer 43. To jedna ze sk³adnic,
której losy nie zosta³y do koñca
poznane. XIX-wieczny pa³ac
w stylu neogotyckim otoczony jest
dwuhektarowym parkiem. Strzelista wie¿a widoczna jest z dala.
Na ³aweczkach ko³o stawu prze-

siaduj¹ dziœ pacjenci walcz¹cy
z chorob¹ alkoholow¹. Po przedwojennych w³aœcicielach pozosta³a parkowa roœlinnoœæ, starodrzew, sztukateria pa³acowa, zabytkowa winda kuchenna oraz kamienny orze³ na zwieñczeniu
bramnym. Nie wiadomo, czy faktycznie miejsce to zosta³o wykorzystane do ukrycia dzie³ sztuki.
Konserwator Grundmann obawia³ siê, ¿e strzelisty obiekt jest
zbyt widoczny, mog¹c ³atwo staæ
siê celem bombardowañ. Do tego
mankamentem by³a lokalizacja –
bliskoœæ rzeki Odry. Ostatecznie
skreœli³ posiad³oœæ z listy. Nie
ustalono, czy mimo zastrze¿eñ archiwalia przewieziono do pa³acu
czy te¿ przeniesiono je w bezpieczniejsze miejsce. Bogus³aw
Wróbel, zajmuj¹cy siê poszukiwaniem zaginionych bezcennoœci w
czasie II wojny œwiatowej, twierdzi ¿e do Woskowic Ma³ych trafi³y
przynajmniej dwa transporty z Instytutu
Oceanograficznego:
pierwszy opatrzony numerem VI
– 7 lipca 1943 roku, a kolejny – 18
paŸdziernika oznakowany jako
XXXI. Zbiory z Politechniki i Uniwersytetu Wroc³awskiego ukryto
3 wrzeœnia 1944 r., choæ 12 dni póŸniej wszystko przewieziono do
Gaworzyc, Ludwigsdorfu i Studnisk.
Czêœæ zbiorów Uniwersytetu
we Wroc³awiu zabezpieczono w
posiad³oœci Konrada Saurma von
Jeltsch w Staroœcinie. Pozosta³e
rozparcelowano w Henrykowie,
Kamieñcu, Polakowicach, Mañczycach oraz Oleœnicy. 29 marca
1944 roku przyby³ transport z Biblioteki Pañstwowej i Archiwum
Diecezjalnego we Wroc³awiu, ale
ju¿ pod koniec wrzeœnia zbiory
przeniesiono do Pielaszkowic.
Graf Konrad pochodzi³ ze znanej
œl¹skiej rodziny, która objê³a dobra ko³o Œwierczowa w XVII wieku. Sk³adnica Kuratora Uniwersytetu i Politechniki Wroc³awskiej
zajmowa³a piêæ komnat umieszczonych na parterze. Pa³ac nie by³
zbyt wielki, dziêki czemu nie rzuca³ siê w oczy. Oddalony od g³ównych dróg, w otoczeniu trzech stawów i parku idealnie wtopi³ siê w
bujn¹ roœlinnoœæ. Zaraz po zakoñczeniu wojny archiwalia zabezpieczyli pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Skarby w browarze
Zbiory Muzeum Krajowego Anhalt-Dessau oraz Instytutu Medycznego Uniwersytetu z Wroc³awia przetransportowano w 1944
roku do browaru w Namys³owie.
Tu te¿ znalaz³a siê czêœæ kolekcji
z Muzeum Rzemios³a Artystycznego i Staro¿ytnoœci we Wroc³awiu. Sk³adnicê w murach œredniowiecznego zamku opatrzono
numerem 46. Od 1895 roku w³aœcicielem posiad³oœci by³ browarnik Augustyn Haselbach, który
czêœæ obiektu przystosowa³ do

potrzeb produkcyjnych. S³yn¹³
nie tylko z najlepszego trunku,
ale równie¿ ¿y³ki kolekcjonerskiej. By³ œwiadomy zbli¿aj¹cego
siê koñca wojny i dlatego nie czeka³ z za³o¿onymi rêkoma na pora¿kê III Rzeszy. Gdy do Namys³owa wys³ano zbiory z listy
Grundmanna, piwowar szykowa³
siê do opuszczenia swoich w³oœci,
udaj¹c siê dok³adnie w przeciwnym kierunku – na zachód. S³u¿ba pakowa³a dzie³a sztuki, nagromadzone przez lata, bêd¹ce chlub¹ rezydencji: od mebli, przez œl¹skie obrazy pejza¿owe, a skoñczywszy na bezcennych grafikach. Czêœæ z nich znalaz³a siê po
wojnie w muzeum w niemieckim
Darmstadt. Byæ mo¿e w³aœnie
dlatego prof. Grundmann zmieni³
zdanie i postanowi³ zmieniæ lokalizacjê bezcennych zbiorów z Muzeum Krajowego Dessau? Podobno jeszcze w 1944 roku mia³y wróciæ do miejsca, z którego przyjecha³y. Nie wiadomo jednak, jaki
spotka³ je los. Podobnie jak kolekcji nale¿¹cej do wroc³awskiego
Instytutu Medycznego, która
zgodnie z list¹ mia³a znajdowaæ
siê w namys³owskiej skrytce,
choæ tropy wskazuj¹ na to, ¿e
przed koñcem wojny wywieziono
j¹ do Siedlêcina. W 1946 roku Stefan Styczyñski, delegat Ministerstwa Kultury i Sztuki do zabezpieczania zabytków ruchomych,
utworzy³ polsk¹ sk³adnicê w by³ym namys³owskim muzeum regionalnym. Dzia³a³a przez dwa lata. Kierowa³a ni¹ referentka kultury i sztuki Halina Giecewicz,
przechowuj¹c meble z Obwodowego Urzêdu Likwidacyjnego
w Sycowie i Namys³owie oraz obrazy z XIX wieku, które kilka lat
wczeœniej zdobi³y œciany pobliskiego zamku w Oleœnicy. Ostatecznie wszystkie ocala³e zbiory
zosta³y przetransportowane do
sk³adnicy w Bo¿kowie na Dolnym
Œl¹sku. Nie by³o tam jednak zabytków, które docelowo mia³y
znaleŸæ siê w murach browaru.
W przygranicznym Paczkowie,
nale¿¹cym do powiatu nyskiego,
wyznaczono kryjówkê numer 79,
mieszcz¹c¹ archiwum Urzêdu
Konserwatorskiego z Opola. Polskie Carcassonne – jak czêsto
mówi siê o tym miasteczku – s³ynie ze œwietnie zachowanych murów miejskich, 19 baszt ³upinowych z XIV wieku i czterech
bram miejskich, które pe³ni³y te¿
funkcjê obronn¹. Rzesze tropicieli sensacji nie ustalili, gdzie ulokowano skrytkê. Istniej¹ domniemania, ¿e byæ mo¿e mieœci³a siê
w³aœnie w ratuszu. Zgodnie z notatkami Józefa Gêbczaka zbiory
w marcu 1946 roku trafi³y do Warszawy. Zabezpieczy³ je Witold
Kieszkowski, zajmuj¹cy siê poszukiwaniem zabytków z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki
w Warszawie.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Malik

Filmoteka

DVD Kabaret
Młodych Panów
– Ślązisz Is Easy
Specjalny program Kabaretu Młodych Panów (149 min.) przygotowany dla goroli, półgoroli, basztardów i krojcoków. Dla Hanysów
też, utrwalicie sobie.
„Ślązisz Is Easy” to skecze po
śląsku i nie tylko. Wyrobimy 300
proc. normy i wydobędziemy
śmiech z najgłębszych pokładów
Waszego poczucia humoru. Po
naszym spotkaniu Wasze serca
będą czarne jak węgiel kamienny,
w żyłach popłynie wodzionka, a
z nosa każdemu puści się moczka. Poznacie wyższą kulturę, wyższe obyczaje, wszystko wyższe bo
z Górnego Śląska. Będziecie
umieć heklować, rychtować,
szporować, hajcować, onaczyć,
dżistać i przetwiyrać się. Jeżeli nie
potrafisz choć jednej z tych czynności, koniecznie musisz to zobaczyć. Toż paczcie tam jako!
Śląski: Szpecjalny program Kabaretu Modych Ponow narychtowany szpecjalnie dlo goroli, połgoroli, basztardow i krojcoków.
Dlo Hanysow tyż, utrwolicie se.
„Ślązisz Is Easy” to wice kabaretowe po ślonsku i niy jyno. Koniecznie musisz to łobocyć.
1. Freddie, 2. Powitanie, 3. Potek, 4. Podryw po śląsku, 5. Kobiety, 6. Profesor od słów trudnych, 7. Żyła, 8. Słówka miłosne,
9. Familiada, 10. SITA, 11. Wielka
Orkiestra Budżetowej Pomocy,
12. Obława, 13. Muzyczny Trójząb
Neptuna, 14. Opowieści biblijne
po Śląsku I, 15. Opowieści II
Kabaret Młodych Panów:
Mateusz Banaszkiewicz, Bartosz
Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk,
Robert Korólczyk

sklep.de
polska muzyka
polskie filmy
polskie książki
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Nasze pieniądze

Żebracy i wymuszenia na ulicy

Jak nie dać się oskubać
Większość turystów pochodzi
z dość zamożnych krajów, dlatego zderzenie z ekstremalną biedą w takich miejscach jak Egipt
czy Indie może być dla nich prawdziwym szokiem. Zwłaszcza jeśli
ubóstwo kontrastuje z piękną architekturą reklamowaną w folderach. W państwach tych stałe zatrudnienie i dostatnie życie to odległe marzenie niemal wszystkich
obywateli.
Dla milionów ludzi na całym świe
cie pytanie, jak zaspokoić głód, jest
bolesną codziennością. W biednych
krajach sieroty bądź osoby upośle
dzone (zarówno psychicznie, jak i fi
zycznie) zazwyczaj przez całe życie
zdane są na przypadkową pomoc
innych. Bywa, że nawet umiera
ją z głodu. Dlatego wielu turystów,
którzy nie dają pieniędzy żebrakom
w swoich krajach, w biednych pań
stwach czuje się w obowiązku ich
wesprzeć.
Wielu turystów najbardziej boli wi
dok głodnych dzieci. W biednych kra
jach żebrzące maluchy są wszędzie,
a często są do żebrania przymuszane
przez dorosłych – nie będzie pienię
dzy, nie będzie jedzenia!

Żebractwo
Oszuści bez skrupułów potrafią
wykorzystywać zarówno biedę swo
ich rodaków, jak i hojność turystów
dla tych naprawdę bezbronnych.
Niestety, żebracy często oszukują
podróżnych, dając im coś bezwar
tościowego, na przykład kwiatek,
i oczekują w zamian pieniędzy. Cza
sem twierdzą, że znaleźli coś na zie
mi – książkę albo pierścionek – i da
ją to swojej ofierze. Potem żądają pie
niędzy i będą iść za turystą, dopóki
ten nie da im paru groszy. Żebraka
zadowoli zazwyczaj trochę drobnia
ków, dlatego każdy woli mu je dać dla
świętego spokoju, żeby tylko pozbyć
się natręta.
Jednym z najczęściej spotykanych
kantów związanych z żebraniem jest
organizowanie żebraczych gangów
(opis działalności podobnych gangów
znajdziemy nawet w książce Charle
sa Dickensa „Przygody Olivera Twis
ta”). Najczęściej można się z nimi
spotkać w biednych krajach, jednak
coraz częściej pojawiają się również
w Europie Zachodniej.
1. Szef gangu wynajduje dzieci,
osoby upośledzone albo w podeszłym
wieku i uczy je, jak wyłudzać pienią
dze od turystów albo jak ich okradać.
2. Zabiera im wszystko, co uzbiera
ją. W zamian daje żywność, ale tylko
tyle, żeby nie umarły z głodu.
3. Zazwyczaj zmusza je do posłu
szeństwa przemocą (przykład poni
żej).
4. Bywa, że daje im bardzo mało
jedzenia albo faszeruje narkotykami,

żeby wzbudzały litość jak najgorszym
wyglądem.
5. Gangi mogą też działać w ten
sposób, że kilka osób odwraca uwa
gę turystów, a pozostałe ich okradają.
Żebracy trzymają się gangów, bo
daje im to minimum poczucia bez
pieczeństwa. Wielu też opacznie ro
zumie lojalność w stosunku do „sze
fa”. Dzieci z kolei mogą po prostu nie
znać innego życia. Zdarza się, że „na
bór” to po prostu porywanie dzieci,
ale też często rodzice sprzedają dzie
ci do takich gangów niczym niewol
ników. Dając dzieciom pieniądze, tu
ryści często wspierają tego rodzaju
praktyki.
Jednak nie tylko uliczni żebra
cy mogą oszukiwać. W krajach roz
winiętych często zdarza się, że kan
ciarze udają wolontariuszy zbierają
cych pieniądze na cele charytatywne,
a zbierają je... dla siebie.
1. Podchodzą do turystów i wrę
czają im tandetny plastikowy upomi
nek albo pocztówkę, żądając zapłaty.
2. Często mają pełną torbę takich
gadżetów, kładą je na stolikach w re
stauracji i proszą o pieniądze, twier
dząc, że reprezentują jakąś znaną in
stytucję charytatywną.
3. Jeśli powołują się na jakąś fun
dację, z którą nic ich nie łączy, znik
ną, gdy tylko poprosi się ich o poka
zanie legitymacji.
4. Wszystkie zebrane pieniądze za
chowują dla siebie.
Turystów często też oszukują
niepełnosprawni żebracy. Niestety,
część z nich dokonuje samookale
czeń, żeby wzbudzić większą litość
i więcej zarobić. Żebracy z otwarty
mi ranami celowo będą je rozdrapy
wać. Dlatego jeśli daje się im pienią
dze, wspiera się te przerażające dzia
łania, które utrudniają też żebrakowi
podjęcie jakiejkolwiek pracy.
Dlatego naprawdę trudno powie
dzieć, czy dawać żebrakom pienią
dze, bowiem można spowodować tym
więcej szkody niż pożytku. Zazwyczaj
turystom, którzy chcą pomóc w wal
ce z biedą, doradza się, by przekazy
wali fundusze organizacjom zajmu
jącym się pomocą. Żebrakom można
też zamiast gotówki dawać żywność
albo odzież.
Podróżni z powodu tych oszustw
są z pewnością mniej poszkodowa
ni niż sami żebracy. To oni są ofiara
mi strasznej biedy we własnym kra
ju bądź wykorzystywania przez bez
względnych gangsterów. Turyści są
ofiarami w tym sensie, że ich pienią
dze nie pomagają w walce z biedą,
choćby sobie tego życzyli.

Paryski
„złoty pierścionek”
Niektóre oszustwa są tak po
wszechne, że zasługują na osobny
opis. Jedno z nich to „złoty pierścio

(2)

nek” – kant bardzo często spotyka
ny w Paryżu, a gdzie indziej raczej
nieznany. Ilekroć byłem w Paryżu,
spotykałem wiele osób, które mia
ły z nim do czynienia. Dużo jest też
na ten temat doniesień w interne
cie. Nie jest to też oszustwo powo
dujące ogromne straty, niemniej
oszuści psują w ten sposób reputa
cję jednego z najpiękniejszych miast
na świecie.
A sposób jest niezwykle prosty:
1. Turysta spaceruje po jednej
z najczęściej odwiedzanych części

będzie musiała sprzedać pierścio
nek, bo poprzedniego dnia nic nie ja
dła i musi kupić chleb. Podaje go tu
ryście i pyta, ile może być wart.
6. Ten nie jest ekspertem, ale nie
chcąc robić dziewczynie przykrości,
za to chcąc pozbyć się jej jak najszyb
ciej, mówi, że pewnie jakieś 10 euro.
Oddaje pierścionek. Ale ona znów
mu go podaje i twierdzi, że chciała
by przekazać to swoje szczęście je
mu. A skoro powiedział, że pierścio
nek jest wart 10 euro, może go ku
pi, dzięki czemu ona będzie mogła

Upośledzone dzieci są często wykorzystywane do wyłudzania pieniędzy
od turystów
Fot. Wikimedia Commons
Paryża albo siedzi w kawiarni przy
lampce wina. Nie zauważa nawet,
kiedy pojawia się przed nim dość
biednie ubrana młoda dziewczyna.
2. Dziewczyna jest oszustką. Pod
chodzi do turysty i zaczyna piszczeć.
Ten nie może jej pomóc, zwrócił już
jednak na nią uwagę.
3. Oszustka schyla się i podno
si coś z chodnika. Pokazuje turyście
„złoty pierścionek”, który tylko na ta
ki wygląda. Dziewczyna łamaną an
gielszczyzną mówi, że to jej szczęśli
wy dzień, bo uwielbia złotą biżuterię.
Marzyła, żeby kupić sobie coś takie
go, a tu proszę – znalazła.
4. Wygląda na bardzo uradowaną.
Turysta mówi, że pierścionek rzeczy
wiście jest śliczny i to faktycznie jej
szczęśliwy dzień.
5. A teraz pora na kant. Dziewczy
na smutnieje i twierdzi, że, niestety,

coś zjeść. Czy można odmówić ko
muś, kto jest głodny? I chce sprze
dać ostatnią wartościową rzecz, że
by kupić chleb? Dziewczyna będzie
powtarzać to tak długo, aż złamie
opór ofiary.
7. Jej celem jest zapewne wzbu
dzenie u człowieka wyrzutów sumie
nia i sprawienie, by kupił pierścio
nek, który tak naprawdę nic nie jest
wart. Może też mieć nadzieję, że tu
rysta będzie miał dosyć jej towarzy
stwa i da jej 10 euro, żeby po prostu
się jej pozbyć.
Można zatem powiedzieć, że ten
kant to połączenie wciskania turyście
czegoś zupełnie bezwartościowego
z żebractwem agresywnym. A mo
że być jeszcze gorzej, jeśli dziew
czyna ma „towarzystwo”. Kiedy ona
rozmawia z turystą, rozpraszając je
go uwagę, jej kompan może ukraść

mu portfel, torbę albo kamerę, jeśli
akurat podróżny położył ją na stole.
Inny wariant tego oszustwa poja
wiał się w całej Francji, we Włoszech
i w innych częściach Europy:
1. Ofiara znajduje się w centrum
dużego europejskiego miasta.
2. Podchodzi do niej oszust i zawią
zuje jej na nadgarstku „bransoletkę
przyjaźni”.
3. Żąda za to pieniędzy, np. 20 euro.
4. Jeśli ofiara nie chce zapłacić,
oszust żąda zwrotu bransoletki, ale
okazuje się, że nie można jej zdjąć.
5. Ofiara zatem może poczuć się
winna i zapłacić albo zdenerwować
się i zerwać bransoletkę, za co oszust
będzie żądał „zadośćuczynienia”.
6. Można oczywiście stanowczo
odmówić i próbować się oddalić, nie
mniej ci oszuści potrafią być bardzo
uparci.
Czasem do bransoletki przymo
cowują żyłkę, którą trzymają w ręku,
„przywiązując” ofiarę. To może wy
dawać się niebezpieczne, zwłaszcza
jeśli oszust to potężny mężczyzna,
a ofiarą jest drobna kobieta. Jednak
większość tego typu oszustów nie po
suwa się do przemocy, niemniej mo
że się to zdarzyć, jeśli ma się praw
dziwego pecha.
Nie da się całkowicie uniknąć ta
kich przekrętów, jeśli spędza się dużo
czasu w centrach turystycznych du
żych miast i jeśli oszuści wezmą nas
na cel. Te kanty są tak samo irytu
jące jak sami kanciarze i niekoniecz
nie są nielegalne. Jeśli wezwie się
policję, ta zbyt wiele nie będzie mo
gła zrobić. Poza tym oszuści są nie
ustępliwi i wykorzystują poczucie wi
ny ofiar, jak i fakt, że turyści nie chcą
być nieuprzejmi i mogą obawiać się
konfrontacji.
Jest jednak kilka sposobów na
uniknięcie takich oszustów, kiedy już
zorientujesz się, co się dzieje:
• Można udawać, że nie zna się
angielskiego i mówić coś w innym
języku.
• Konsekwentnie odmawiać, aż
oszust się odczepi.
• Można dać mu jakieś drobne, li
cząc na to, że się tym zadowoli. Za
pewne będzie się upierać, że powinie
neś zapłacić więcej, niemniej kwota,
jaką proponujesz, prawdopodobnie
będzie bliższa wartości bransolet
ki czy pierścionka niż ta, której żą
da oszust.
• Powiedz po prostu, że nic takiego
nie jest Ci potrzebne i nie dawaj żad
nych pieniędzy.

Oszustwa zwane
bakszysz (baksheesh)
Baksheesh to arabskie słowo, któ
re w żadnym europejskim języku nie
ma jednoznacznego odpowiednika.
Oznacza mniej więcej dawanie ko
muś napiwku, jednak niekoniecznie
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za przysługę, a już na pewno nie taką, jaka w danej chwili jest potrzebna. Może to być również coś w rodzaju łapówki bądź nagradzania żebraka, aczkolwiek jakakolwiek sugestia,
że osoba domagająca się bakszyszu
żebrze, to dla niej wielka obraza.
Choć samo słowo jest mało znane,
z tego rodzaju praktykami spotkał
się każdy, kto podróżował po Bliskim
Wschodzie i innych biednych krajach.
Osoby, które żądają bakszyszu, można spotkać wszędzie, najczęściej jednak na lotniskach, na przystankach
autobusowych, w lobby hotelowym
czy w pobliżu słynnych atrakcji turystycznych, jak Tadż Mahal czy piramidy w Gizie.
Naciągaczy w rodzaju starych
rzeźbiarzy w Maroku czy na Fidżi albo tych opisanych w przykładzie poniżej można spotkać niemal w każdym z biedniejszych krajów:
• W Meksyku kierowano mnie na
bazary tekstylne, w Turcji do sklepów
z dywanami, a w wielu innych krajach
do różnych hoteli, choć wcale o to nie
prosiłem.
• W Istambule chłopcy czyszczący buty rzucają pod nogi przechodnia
szczotkę. Kiedy ten ją podnosi i podaje pucybutowi, chłopak proponuje mu
darmowe czyszczenie, ale potem żąda wysokiego napiwku.
• W Wenezueli, na lotnisku w Caracas, stałem w długiej kolejce do odprawy. Nagle podszedł do mnie ktoś
z obsługi lotniska i zaprowadził na
początek kolejki. Nie wspomniał
wcześniej, że będę musiał za to zapłacić. Dopiero kiedy odchodził, zażądał 10 dolarów. Powiedziałem,
że zapłacę mu 5. Jak większość ludzi nie lubię stać w kolejkach, więc
uznałem, że nie będę żałować tych
5 dolarów. Niemniej ktoś, kto miałby więcej cierpliwości albo mniej pieniędzy, nie byłby zadowolony z takiej
„przysługi”.
Większość krajów, w których bakszysz stał się dla wielu osób sposobem na życie, ma wspaniałe tradycje gościnności. Kanciarze wypaczają je, by zarobić parę groszy.
Niezwykła pod tym względem jest
Jordania, gdzie turyści witani są naprawdę ciepło i przyjaźnie. Niestety,
z gościnnością ludzi w całym kraju
kontrastuje postępowanie bezwstydnych kanciarzy kręcących się wokół
zabytków Petry. Jordańczycy w większości są uprzejmi i gotowi do bezinteresownej pomocy, niemniej oszuści
czekają tylko na okazję, żeby przy minimum wysiłku wyciągnąć od turystów najwięcej jak tylko się da.
Kraje, które słyną z tego rodzaju kantów, to Maroko, Egipt i Indie.
Naciągacze żyją z niepewnych dochodów, polując na turystów, którzy w większości są ludźmi otwartymi i przyjaznymi. Kiedy przyjeżdżają
do obcego miasta, zazwyczaj są zmęczeni i zagubieni. Oszuści namawiają turystów na niechciane usługi, a ci
zazwyczaj nie potrafią odmówić, nie
chcąc nikogo urazić. Kanciarze rzadko uprzedzają, że na koniec pobierają opłaty. Robią tak ZAWSZE, nawet jeśli czasem opłaty te są ukryte,

Nasze pieniądze

Za proszącymi o pomoc często stoją gangi, które zabierają im prawie wszystkie pieniądze
np. w cenie hotelu, do którego turysta zostanie zaprowadzony.
Ludzie czasem rezygnują z wyjazdów do krajów, gdzie tego rodzaju
oszuści są wyjątkowo uciążliwi. Można to zrozumieć, niemniej mnie byłoby naprawdę żal, gdybym w związku z tym nie zobaczył wspaniałych
zabytków chociażby Egiptu czy Indii. Jest też wiele sposobów na to, by
uniknąć utraty zbyt dużo pieniędzy
z powodu bakszyszu:
• Nie nawiązuj kontaktu wzrokowego z osobą, która wygląda na naciągacza.
• Od początku bądź stanowczy co
do tego, że nie zamierzasz za nic płacić swojemu nowemu „znajomemu”.
Chyba że chodzi o coś, o co sam poprosisz.
• Dobrze jest również odmówić,
jeśli ktoś próbuje zabrać Cię z miejsca pełnego ludzi. Być może chce Cię
okraść.
• Aby pozbyć się naganiaczy, warto zwrócić się do policji, bowiem większość z nich działa na granicy prawa.
Ci jednak mogą się bronić, biegle mówiąc w lokalnym języku i przekonując policjanta, że są nieszkodliwi, a Ty
jesteś po prostu przewrażliwiony.

Oszustwa
przy wymianie monet
Turyści zazwyczaj nie znają monet i banknotów kraju, do którego
przyjechali, przynajmniej przez kilka pierwszych dni. Oszuści często
z tego korzystają, np. wydając resztę w monetach o znacznie niższych
nominałach albo przy wymianie pieniędzy. Są też inne sposoby na kanty
przy wykorzystaniu monet:
• Oszust dostaje od ofiary monetę o sporej wartości. Kiedy ofiara nie
widzi, podmienia ją na inną, o niższej
wartości. Mówi turyście, że to za mało pieniędzy za jego zakupy, a turysta
zapewne zapłaci jeszcze raz.

• Inny sposób to wydawanie
reszty samymi drobniakami z komentarzem, że niestety brakuje
banknotów. Wśród bilonu o właściwych nominałach będą takie monety, których nominały są o wiele niższe, niż powinny. Oczywiście jest to
możliwe tylko wtedy, kiedy monety o niższych nominałach są niemal
identyczne z tymi o wyższych.
Turyści w Europie są niemal
bezsilni wobec tego kantu, bowiem
zarówno euro, jak i funty brytyjskie to najwyżej notowane waluty
na świecie i w obydwu przypadkach
monety o najwyższych nominałach
to 2 euro i 2 funty. Oszukiwanie turystów w taki sposób zdarza się
znacznie rzadziej w USA, tam bowiem moneta o najwyższym nominale to 25 centów (moneta 1-dolarowa zdarza się bardzo rzadko),
więc zarobek nie byłby wart zachodu oszusta.
Kanty przy wydawaniu mało wartych monet zamiast monet o wysokich nominałach zdarzają się nie tylko w Wielkiej Brytanii i w Europie.
Monety 2 euro i 1-funtowe często
wymieniane są na monety obcych
walut o znacznie mniejszej wartoś
ci. Dlatego za każdym razem trzeba sprawdzać, czy dostajemy właś
ciwe monety. Dotyczy to głównie
transakcji na ulicach w centrach turystycznych. W supermarketach tego rodzaju oszustwa właściwie się
nie zdarzają.

„Miłosierny
samarytanin”
Mianem miłosiernego samarytanina określa się kogoś, kto pomaga
innym w potrzebie. Ktoś, kto faktycznie tak postępuje, może nawet uratować podróżnikowi życie, najczęściej
jednak pomaga uniknąć większych
kłopotów. Każdy turysta potrzebuje czasem bezinteresownej pomocy

Fot. upge.wn.com

obcych łudzi. Ten fragment dotyczy
jednak osób, które proponują pomoc,
ale są to, niestety, złodzieje. Fałszywi
samarytanie, jeśli wystarczająco dobrze mówią po angielsku, sami mogą
udawać turystów, niemniej zazwyczaj
będą mówić, że są miejscowi.
Udający samarytanina oszuści
często próbują odwrócić uwagę ofiary, by ukraść coś cennego. Na przykład:
1. Złodziej i jego kompan wypatrują ofiarę, która samotnie podróżuje wynajętym drogim samochodem.
2. Złodziej zaczyna nerwowo machać, próbując zwrócić uwagę ofiary.
3. Jeśli kierowca się zatrzyma i zapyta, co się stało, jeden ze złodziei powie, że coś jest nie tak z samochodem, na przykład, że z rury wydechowej wydobywa się czarny dym albo
nie działa światło stopu.
4. Kiedy kierowca wysiądzie
i przejdzie na tył, złodziej pójdzie
z nim.
5. Jego kompan w tym czasie wejdzie do otwartego samochodu. Jeśli
kluczyki są w stacyjce, może odjechać. Jeśli nie – ukradnie wszystko,
co ma jakąkolwiek wartość, i ucieknie, kiedy ofiara wciąż będzie oglądała tył samochodu.
Inny sposób, popularny w Ameryce Południowej:
1. Złodzieje namierzają ofiarę
w drogim samochodzie.
2. Uszkadzają samochód, ale nie
tak, by nie mógł jechać. Mogą wbić
w oponę gwóźdź albo przeciąć przewód paliwowy.
3. Kiedy turysta wyjedzie z hotelu, będą jechać za nim do momentu,
kiedy samochód się zatrzyma. Będą udawać, że chcą pomóc, ale go
okradną.
Ambasady amerykańskie w niektórych krajach Ameryki Południowej ostrzegają właśnie przed taką
pułapką.
I kolejny przykład:

1. Złodziej zaczepia wieczorem
ofiarę w hotelu albo restauracji.
2. Mówi, że jej zaparkowany na zewnątrz samochód został uszkodzony
przez wandali.
3. Jeśli ofiara wyjdzie ze złodziejem na zewnątrz i ma kluczyki, zostaje obrabowana, a samochód skradziony.
Częste są kradzieże niezwiązane
z samochodem:
1. Złodziej zauważa turystę, który wygląda, jakby się zgubił mieście.
2. Pyta go, czego szuka, i zapewnia, że pokaże mu drogę.
3. Kiedy ofiara mówi, dokąd chce
iść, złodziej twierdzi, że akurat idzie
właśnie w tamtą stronę.
4. Prowadzi ją w jakieś odludne
miejsce i okrada.
Jeśli złodziej ma kompana, może
spróbować jeszcze innego sposobu:
1. Kryminaliści wypatrują osoby
wyglądającej na bogatą, najlepiej kobiety, która ma na sobie biżuterię.
2. Jeden z nich podchodzi i próbuje zaatakować kobietę – na przykład
chce jej zerwać łańcuszek.
3. Drugi fałszywy samarytanin interweniuje, atakując złodzieja, który nic nie kradnie, ale udaje mu się
uciec.
4. „Samarytanin” uspokaja ofiarę
i przekonuje ją, że za „uratowanie”
powinna mu dać trochę pieniędzy.
To oszustwo ma inną wersję:
1. Złodzieje kradną karty kredytowe ofiary.
2. Fałszywy samarytanin mówi,
że widział złodziei i trzeba zadzwonić do banku. Twierdzi, że ma numer
banku i dzwoni ze swojej komórki.
3. Tak naprawdę dzwoni do swojego kompana (tego, który ukradł karty). Złodziej udaje pracownika banku, prosi o numer konta, numery
kart, ich datę ważności i numery PIN.
4. Mówi, że karty zostały zastrzeżone i czyści konto ofiary.

Kurtki z fałszywej
skóry

Z takim oszustwem turyści bardzo często spotykają się we Włoszech, chociaż i sami Włosi padają jego ofiarą. Zdarzało się to także
w Wielkiej Brytanii, w USA i Australii (przykład). Podobnie jak „paryski
pierścionek” ten przekręt przypomina agresywne żebractwo, niemniej
zdarza się na tyle często, że warto
poświęcić mu więcej miejsca. Będąc
we Włoszech, wielokrotnie spotykałem ludzi, których próbowano w ten
sposób okantować, każdemu jednak
udało się uniknąć oszustwa. W przekręcie wykorzystuje się dobrą reputację Włoch jako producenta modnej,
markowej odzieży.
1. Turysta zwiedza jakieś włoskie
miasto.
2. Oszust, którego turysta nigdy
wcześniej nie widział, podchodzi
do niego i pyta o drogę albo prosi, by
„podszlifować” z nim angielski.
3. Po kilkuminutowej rozmowie
próbuje wkraść się w łaski turysty.
Kiedy ten pyta, gdzie pracuje, oszust
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Co kraj, to obyczaj

Jak nie dać się Jeśli ktoś to zrobi, to Polacy, czyli
oskubać(2)

Z ułańską fantazją
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odpowiada, że w renomowanej firmie odzieżowej (Versace albo Armani) w znanym mieście (np. w Mediolanie).
4. Oszust wspomni, że bardzo potrzebuje pieniędzy, bo brakuje mu na
pociąg do domu albo że musi zapłacić
za coś dostawcy. Czy nowy znajomy
może mu pomóc? Tak się składa, że
ma ze sobą dwie wspaniałe skórzane
kurtki (albo inne drogie rzeczy), które są pewnie warte kilka tysięcy dolarów. Poza tym to akurat rozmiar turysty, więc oszust może mu je odstąpić, jeśli tylko dostanie wystarczająco
dużo gotówki.
5. Kurtki są niewiele warte, może nawet zostały kupione w sklepie
z używaną odzieżą. Oszust jednak
będzie żądał za nie 60 dolarów albo
i więcej. Jeśli na pierwszy rzut oka
skóra wygląda na prawdziwą, zapewne jest to wysokiej jakości tworzywo.
6. Oszust weźmie pieniądze, da turyście kurtki i zniknie tak szybko jak
się da, zanim ten zorientuje się, że
padł ofiarą kantu.
Powyższy przekręt ma wiele różnych odmian, jednak w większości
z nich używa się tandetnej odzieży,
żądając za nią niebotycznych sum.
Jest to forma żebractwa, niemniej
oszuści często żerują na chciwości
ofiar i ich chęci szybkiego zysku.

Filozofia „jakoś to będzie” nie
może się obejść bez ułańskiej
fantazji. To trudne do zdefiniowania, ale typowe dla wielu Polaków połączenie odwagi, nieskrępowanej wyobraźni i umiłowania
wolności. Dzięki niej potrafimy
wcielać w życie nawet najbardziej szalone pomysły.
Pielęgnujemy ją w sobie od
wieków: zarówno w czasach wojen (szczególnie w bitwach), jak
i w czasie pokoju (choćby przy
okazji wystawnych szlacheckich
zabaw). Słowo „ułan” pochodzi
z języka polskich Tatarów i miało określać młodych mężczyzn,
którzy tworzyli pułki jazdy tatarskiej i walczyli w obronie Polski.
Częścią stroju ułańskiego była
tzw. rogatywka, która do dzisiaj
pozostaje polską czapką narodową. Ale oprócz nakrycia głowy
po dawnych ułanach zostało nam
coś jeszcze: energia i gorliwość.
Bo ułańska fantazja to młodzieńcza porywczość, która towarzyszy
nam bez względu na wiek. To zadziorność oraz chęć do działania
i poznawania świata. Jedno z naszych najpopularniejszych powiedzeń – „Polak potrafi” – nie miałoby racji bytu bez iskry zwanej
ułańską fantazją.

Kanty
przy automatach
biletowych

Kajak
zamiast konia

Turyści często kupują dosyć drogie bilety czasowe, jeśli chcą korzystać z transportu miejskiego podczas
dłuższego pobytu. W wielu miastach
można kupić takie bilety w automatach na stacjach metra, płacąc kartą kredytową. Niestety, instrukcje na
automatach często napisane są wyłącznie w lokalnym języku.
1. Oszust kręci się wokół automatów biletowych na stacji, przez którą
przewija się dużo turystów.
2. Jeśli turysta nie potrafi skorzystać z automatu i jest ewidentnie zagubiony, oszust podchodzi do niego
i proponuje pomoc w zakupieniu biletu tygodniowego. Kiedy trzeba zapłacić, prosi o włożenie karty.
3. Wtedy naciska guzik, co spowoduje, że automat odrzuca transakcję.
4. Oszust zapewnia, że nie ma problemu – zapłaci swoją kartą, a turysta zwróci mu gotówkę. Jeśli turysta
się zgodzi, oszust kupuje bilet i bierze gotówkę.
5. Tak naprawdę wykorzystuje
fakt, że turysta nie zna języka i kupuje mu tańszy bilet jednorazowy.
Zysk z tego kantu jest naprawdę
duży, biorąc pod uwagę fakt, że cały
proces trwa raptem kilka minut.

Mimo że już nie sypiamy jak ułani z szablą pod poduszką, to wciąż
wyróżnia nas gotowość do przekraczania granic i odwaga, by
w nieszablonowy sposób mierzyć
się z przeciwnościami losu. Na
przykład Aleksander Doba, kajakarz, podróżnik i odkrywca, w wie-

ku 64 lat jako pierwszy samotnie
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent
wyłącznie dzięki sile mięśni. O towarzyszącej polskim sportowcom
ułańskiej fantazji mówi:
„Przypominam sobie, że
w hiszpańskiej prasie krótko
przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Barcelonie w 1992 roku napisano o mnie i o grupie polskich kajakarzy, z którymi płynąłem przez rzekę: „szarża ułańska
pod Somosierrą”. Każdy ułan potrzebuje konia – moim ułańskim
atrybutem jest kajak. Wydaje mi
się, że nieodłącznym składnikiem ułańskiej fantazji jest spontaniczność, która pozwala dążyć
do celu, podejmować ryzyko i ciągle podnosić sobie poprzeczkę.
Chodzi przede wszystkim o ciekawość świata. Zawsze powtarzam, że rzecz nie w tym, żeby robić coś za wszelką cenę, ale by poznawać swoje możliwości i czuć
się wolnym”.
Dzięki ułańskiej fantazji życie
jest ciekawsze, ponieważ wyklucza ona nadmierną ostrożność
– a czasem ostrożność w ogóle.
Zachęca do intensywnego przeżywania i wychodzenia ze strefy
komfortu. Nasi sportowcy od lat
pokazują, że można odnosić spektakularne sukcesy w najtrudniejszych warunkach. Dobrym przykładem są himalaiści, którzy nie
tylko zdobywają najwyższe i najbardziej wymagające szczyty, ale
też robią to w niepowtarzalnym
stylu. Jerzy Kukuczka zdobył koronę Himalajów i Karakorum jako drugi człowiek na świecie, i to
w niecałe osiem lat (jego poprzednik potrzebował na to ponad dwa

razy więcej czasu). Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta stanęła
na wierzchołku K2 i była pierwszą
Europejką na Mount Evereście.
Andrzej Bargiel – dziś jeden z najszybszych himalaistów na świecie, rekordzista narciarstwa wysokogórskiego, który w 2015 roku
jako pierwszy zjechał na nartach
z ośmiotysięcznika Broad Peak
– chodzi w Himalaje – bez butli tlenowej. To mierzenie się z czymś,
co może się wydawać niemożliwe
do osiągnięcia, jest kwintesencją
ułańskiej fantazji.
Dlatego chociaż naszym ulubionym sportem pozostaje piłka nożna oraz mamy świetną kadrę szczypiornistów i siatkarzy,
to największe sukcesy odnosimy w dyscyplinach indywidualnych. Współcześni ułani zamienili broń i lance na atrybuty sportowe i dzięki nim ustanawiają nowe
rekordy w lekkoatletyce. Na przykład Władysław Kozakiewicz, tyczkarz i wieloboista, który zasłynął
nie tylko ułańskim skokiem, ale
i równie ułańskim, buńczucznym
gestem sprzeciwu wobec wygwizdującej go radzieckiej publiczności podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Albo Robert Korzeniowski
– czterokrotny mistrz olimpijski
w chodzie (od Atlanty po Ateny),
który dziś uznawany jest za wzór
dyscypliny i wytrwałości w dążeniu do celu. Uwspółcześniona
wersja ułańskiego wierzchowca
– samochód wyścigowy – pozwoliła Robertowi Kubicy zostać rajdowym mistrzem świata. A szybkość, nieograniczona niczym wolność szybowania w powietrzu,
i odwaga Adama Małysza pozwoli-

ły uczynić z zawodów skoków narciarskich polskie zimowe święto
narodowe, dzięki czemu mistrz
dochował się równie nieustraszonych następców.

Szlachetnie
i nieszablonowo
Choć ułańską fantazję w pierwszym odruchu łączymy z energią, a czasem z porywczością, jest
ona równie silnie związana z polską szlachetnością i pomysłowością. Tego ducha pielęgnowali nasi przodkowie, szukając nieszablonowego wyjścia z patowych
sytuacji i krzewiąc polskość, gdy
naszego kraju nie było na mapach świata. Taką postacią był na
przykład XIX-wieczny podróżnik
Stefan Szolc-Rogoziński, badacz
afrykańskich kultur, który wbrew
woli ojca wstąpił do Akademii Morskiej w Kronsztadzie w Zatoce Fińskiej. Jego marzeniem było stworzenie przytułku dla polskich emigrantów w odległym Kamerunie.
Żeby zrealizować swój cel, wykupywał ziemię od mieszkańców
– do 1884 roku zebrał od ziarnka
do ziarnka 30 kilometrów kwadratowych. W jego działaniach wspierali go Bolesław Prus i Henryk
Sienkiewicz. Trudno się dziwić, że
to właśnie autor „Trylogii” był gorącym zwolennikiem tej ekspedycji. W swojej prozie nieraz dawał
upust literackim wariacjom na temat ułańskiej fantazji. Wystarczy
przyjrzeć się jednej z najbarwniejszych postaci stworzonych w polskiej literaturze – Andrzejowi Kmicicowi.
Nie trzeba jednak wypływać
na szerokie wody ani zdobywać
medali w konkurencjach sportowych, by poczuć, czym jest ułańska fantazja. To cecha, którą
każdy z nas może pielęgnować
i troszczyć się o nią, bo uaktywnia się ona również w zwyczaj-

Peter John

„80 oszustw dookoła świata”,
Łódź 2011, s. 303.

Aleksander Doba musiał mieć wiele ułańskiej fantazji, żeby kajakiem przepłynąć Ocean Atlantycki
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nych, codziennych sytuacjach. Ol
ga Drenda, dziennikarka, autor
ka Duchologii polskiej, wyjaśnia,
czym jest dla niej ułańska fanta
zja dnia powszedniego:
„Jako typowa Polka ułańską
fantazją wykazuję się zawsze,
gdy wieszam pranie lub firanki, ponieważ mam zwyczaj stawania wtedy na krawędzi wanny albo parapetu. Oszczędza mi
to wysiłku przynoszenia sobie
drabiny i wnosi element adrenaliny w moje spokojne życie, ale że
grozi również urazem kręgosłupa, nie jest to zachowanie szczególnie roztropne. Ułańska fantazja to cecha, która czasami każe nam rzucać wyzwania losowi,
nieraz na granicy brawury. Każe
nam ścigać się z czasem i denerwować na z góry ustalone procedury, nie pozwala się podporządkowywać cudzemu zdaniu. Mam
jednak wrażenie, że ten duch to
szczepionka przeciwko dyktatorskiemu maszerowaniu w równym rządku.
Felix Ormerod, angielski podróżnik, który odwiedził Polskę w czasie zmian ustrojowych
w 1990 roku, stwierdził, że nasz
kraj to takie NRD, w którym ludzie chodzą na skróty przez trawnik. W tym zdaniu zamyka się dla
mnie istota ułańskiej fantazji – to
połączenie zamaszystego gestu,
kreatywności i odrobiny anarchii. Oczywiście cecha ta nie wymaga umiejętności jazdy konnej
– można być nią obdarzonym niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Ujawnia się ona w bałaganiarskiej urodzie ogródków
działkowych, w jagodowych i pistacjowych elewacjach domów,
w remontach zrobionych „na słowo honoru”, ale za to z pomysłem,
w pojazdach własnej produkcji,
w zamiłowaniu do przygody. To
chaos, ale pełen wdzięku”.

Pożegnać się z rutyną
Ułańskiej fantazji nie da się jed
noznacznie zdefiniować, trudno ją
także przetłumaczyć na inne języ
ki, ponieważ w pojęciu tym mieści
się coś więcej, niż można wyra
zić w samych słowach. Duch ułań
skiej szarży bulgoce w polskich ży
łach, ale niekoniecznie trzeba się
z nim urodzić – można go poczuć,
nauczyć go innych, jest dostępny
na wyciągnięcie ręki. Czasem wy
starczy przebiec na czerwonym
świetle, iść do pracy dłuższą dro
gą, pojechać tramwajem jeden
przystanek za daleko czy wsiąść
do pociągu byle jakiego, by odna
leźć w sobie młodzieńczego ducha,
który pozwoli pożegnać się z ruty
ną i sprawi, że choć będzie odrobi
nę trudniej, to jakże wyzwalająco!

Beata Chomątowska

Dorota Gruszka, Daniel Lis,
Urszula Pieczek; „Jakoś to będzie. Szczęście po polsku”, Kraków 2017, s. 352.
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Jacy jesteśmy
Czego to ludzie nie wymyślą, aby dostać etat

Szukam pracy
Znalezienie atrakcyjnej pracy często wymaga wysiłku i nie
lada cierpliwości, ponadto jest
związane z koniecznością dopasowania się do zasad savoir-vivre-u panujących w danej firmie.
Klucz do sukcesu stanowi tutaj
przede wszystkim dobre wrażenie zrobione na rekruterze oraz
przyszłym szefie. Nic więc dziwnego, że kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych
i piszący listy motywacyjne chcą
zaprezentować się z jak najlepszej strony.
Niestety, niektórzy albo stara
ją się za bardzo, albo wykazują się
zbyt dużą szczerością, albo po pro
stu nie mają za grosz inteligencji.
Poniżej znajdują się przykłady, któ
re wskazują, czego absolutnie nie
należy robić, mówić i pisać, jeśli
chce się dostać wymarzoną posa
dę. No, chyba że komuś nie zależy
na znalezieniu jakiejkolwiek pra
cy... Wtedy można potraktować ni
niejsze kurioza jako rodzaj alterna
tywnego poradnika.

Najgłupsze wpadki
podczas rozmów
kwalifikacyjnych
Kandydatka przyszła na rozmo
wę z walkmanem w uszach. Oznaj
miła, że ma podzielność uwagi,
w związku z czym może jednocześ
nie słuchać muzyki i odpowiadać na
pytania.
***
Wywiad nie zdążył się jeszcze na
dobre rozpocząć, a łysy jegomość
starający się o pracę przeprosił re
krutera i stwierdził, że musi na mo
ment wyjść. Po chwili wrócił w tupe
ciku na głowie.
***
Inny delikwent najprawdopodob
niej pomylił biuro z pubem, bo pod
czas rozmowy namawiał rekrutera
do siłowania się na ręce.
***
Pewien bardzo dociekliwy kan
dydat poprosił rekrutera o jego CV.
Argumentował, że chce sprawdzić,
czy ten posiada odpowiednie kwali
fikacje, by go oceniać.
***
Na wywiad rekrutacyjny nie po
winno się iść z pustym żołądkiem.
Jeden z kandydatów wyznał, że nie
jadł lunchu, i podczas rozmowy wy
ciągnął z torby kanapkę.
***
Kandydat wstał nagle w trakcie
rozmowy i bez słowa wyszedł.
***
Nerwica, depresja i niska samo
ocena może skutecznie utrudnić
otrzymanie atrakcyjnej posady. Dla
jednego z kandydatów przypadłości
te musiały być szczególnie dokucz
liwe, bo przerwał rozmowę i wy

Rys. Piotr Rajczyk
konał telefon do swojego psycho
terapeuty. Chciał, by ten doradził
mu, jak ma odpowiedzieć na zada
ne pytanie.
***
Przychodząc na rozmowę kwa
lifikacyjną, warto pamiętać o od
powiednim ubiorze. Pewien męż
czyzna starający się o stanowisko
wicedyrektora zjawił się na rekru
tacji w dresie.
***
Kandydat obiecał, że jeżeli zosta
nie przyjęty do pracy, to wytatuuje
sobie na czole logo firmy.
***
Pewien desperat musiał być dłu
go na bezrobociu, bo zagroził, że nie
wyjdzie z pokoju rozmów dopóty, do
póki nie zostanie zatrudniony. Żeby
pozbyć się intruza, rekruter musiał
wezwać policję.
***
Kandydat wyciągnął aparat fo
tograficzny typu Polaroid i pstryk
nął rekruterowi zdjęcie. Tłumaczył,
że robi je każdemu, kto prowadzi
z nim rozmowę kwalifikacyjną. Na
leży przypuszczać, że z braku cie
kawszych zajęć prowadzi on skru
pulatną dokumentację swoich sta
rań o pracę.
***
Kandydat podczas całej rozmowy
chichotał. Głupawka była prawdo
podobnie spowodowana stresem.
***
Okazuje się, że pieniądze szczę
ścia nie dają. Udowodniła to pew
na pani, która uznała, że praca
jest zbyt dobrze płatna, w związku
z czym nie jest nią już zaintereso
wana.
***
Podczas wywiadu rekrutacyjne
go kandydatowi zadzwonił alarm
w telefonie komórkowym. Deli
kwent wyłączył go, a następnie
oznajmił, że, niestety, musi już iść,
bo za chwilę ma następną rozmowę
kwalifikacyjną.
***
Dzień przed rozmową kwalifi
kacyjną trzeba bardzo uważać, co

i gdzie się je. Nie należy spożywać
ciężkostrawnych potraw w podej
rzanych barach, bo grozi to rozstro
jem żołądkowo-jelitowym. Pewien
kandydat zwymiotował na podłogę,
po czym zaczął wypytywać rekrute
ra o kwestie związane z pracą, jak
gdyby nic się nie stało.
***
Warto również dbać o poranną
toaletę. Jeden z kandydatów przy
szedł na rozmowę, a po kilku mi
nutach zapytał, gdzie jest łazienka.
Powiedział szczerze, że musi użyć
dezodorantu.
***
Zapytany, czym się interesuje,
kandydat wstał i zaczął stepować.
***
Inny kandydat, aby pozyskać
względy rekrutera, przysunął bar
dzo blisko swoje krzesło i zaczął
ocierać się kolanem o jego kolano.
Pracy nie dostał.

Kandydaci
odpowiadają
na pytania
Dlaczego szukasz pracy?
– Papierosy są coraz droższe.
– Rodzice kazali mi, żebym zna
lazł sobie pracę. No to jestem.
***
Dlaczego odszedł pan z poprzed
niej pracy?
– Miałem kłopot z uznawaniem
autorytetu przełożonego.
– Miałem problem z prawem.
***
Dlaczego chce pan dla nas pra
cować?
– Po prostu dla pieniędzy.
– Poprzedni szef mnie nie lubił,
więc pewnego dnia po prostu wy
szedłem i nigdy więcej nie wróci
łem do pracy.
– Zobaczyłem ogłoszenie w inter
necie i pomyślałem: co mi szkodzi
spróbować!
***
Dlaczego chce pan opuścić obec
nego pracodawcę?

– Zmusił mnie do uczęszczania
na zajęcia z zarządzania gniewem.
***
Czy upewnił się pan, jak długi
okres wypowiedzenia przysługuje
panu u obecnego pracodawcy?
– A skąd ja mam to wiedzieć?
Do tej pory zawsze mnie zwalniali.
***
Proszę opowiedzieć nam o pro
blemie, jaki miał pan ze współpra
cownikiem i jak zostało to rozwią
zane?
– Rozwiązanie było takie, że oby
dwu nas zwolniono.
***
Proszę opowiedzieć o jakimś
błędzie, który popełnił pan w pracy
i jak pan to załatwił?
– Ukradłem towar z firmy i mu
siałem za niego zapłacić.
***
Jakiego oprogramowania kom
puterowego pan używał?
– Komputer? Chodzi pani o tę
czarną skrzynkę koło biurka? Nie
używam. Szef używał. Mnie wystar
czy dać plan działania, a ja wykonu
ję zadania.
***
Jakie są pana zalety?
– Mam rower.
***
Jakie są pana słabe strony?
– Szybko się denerwuję, dlatego
odsiadywałem karę za przemoc do
mową. Ale nie będę się złościć na
ciebie.
– Mam problemy z wczesnym
wstawaniem i często spóźniam się
do pracy.
– Nieszczególnie lubię się uczyć.
Wie pan, są ludzie, którzy lubią się
uczyć i próbować nowych rzeczy. Ja
nie, ja wolę, jak jest cały czas tak sa
mo i praca się nie zmienia.
– Jestem alkoholikiem i nie za
sługuję na tę pracę.
***
Wymień trzy przymiotniki, które
najlepiej ciebie określają.
– Nienawidzę tego typu pytań.
***
Jakie ma pan hobby i co pana in
teresuje?
– No, jak pani widzi, jestem męż
czyzną. Samotnym mężczyzną, jeśli
pani wie, o czym mówię (tu porozu
miewawcze mrugnięcie). Zdecydo
wanie wolę blondynki.
– W weekendy ćwiczę zapasy
w błocie.
***
Od kiedy może pan zacząć?
– Muszę to ustalić z moją mamą.
***
Dlaczego powinniśmy zatrudnić
właśnie pana?
– Będę świetnym dodatkiem
do zespołu, bo jestem bardzo im
prezowy.
***
Czy ma pan jakieś pytania?
– Czy jeśli będzie padać, oferują
państwo transport do pracy?
– Czy możemy przyśpieszyć tę
rozmowę? Mam jeszcze coś do za
łatwienia.
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– Co robicie z pracownikami, którzy mają problemy z przychodzeniem w poniedziałki?
– Czy jeśli mnie nie zatrudnicie,
mogę do pani kiedyś zadzwonić,
abyśmy mogli się umówić?
– Jeżeli dostanę tę pracę, za ile
dni będę miał robiony test narkotykowy?
– Czy podczas sprawdzania karalności kandydata wychodzą takie rzeczy jak publiczne pijaństwo?
– No to ile wam płacą za przeprowadzanie takich wywiadów?
– Jeżeli byłbyś owocem, jaki
owoc by to był?
– Czy mogę poprosić o kawę?
Chyba jeszcze jestem trochę pijany
po wczorajszej nocy.

Z listów
motywacyjnych
Chińskie ciasteczko wywróżyło mi, że moja następna rozmowa
o pracę zakończy się sukcesem.
Państwa firma szczególnie mi się
podoba.
***
Szukam wyzwań, które sprawdzą moje ciało i umysł, ponieważ
te dwie rzeczy są zwykle nierozerwalne.
***
Nikt mnie nie zwolnił, ale może
do tego dojść w każdej chwili.
***
Zalety: świetna pamięć, umiejętności matematyczne, świetna pamięć, umiejętność kierowania zespołem, bardzo dobry w matematyce.
***
Jestem dyspozycyjna w stosunku
do pracy na zmiany w ilości godzin
nieograniczonych.
***
Stan cywilny: żonaty, ośmioro
dzieci, szukam pracy, która oferuje
możliwość częstych podróży.
***
Zatrudnisz mnie i nie będziesz
żałował. Jestem zabawna, słodka,
bystra i kreatywna. Naprawdę.
***
Piszę, ponieważ żadnego zaproszenia na rozmowę nie otrzymałam. Gwarantuję, że na pewno bym
się wstawiła, gdyż bardzo zależy mi
na pracy.
***
Moja bezwzględność terroryzowała konkurencję. Niektórzy czuli
się urażeni.
***
Ukończyłem szkołę, będąc wśród
66 proc. najlepszych uczniów.
***
Moje wady: nie znoszę niechlujstwa, kłamstwa, zbytnia spostrzegawczość.
***
Dowiedziałem się, że jeden z waszych pracowników został zwolniony, a drugi złamał rękę. Proszę, dajcie mi szansę.

Jacy jesteśmy
Jak wstręt wpływa na osądy moralne, czyli...
***
Mogę państwa zapewnić, iż chęć
podjęcia pracy jest tak silna, że
chciałbym otrzymać odpowiedź.
***
Powód rezygnacji z poprzedniej
pracy? Szef sprawił, że poznałem
zupełnie nową definicję słowa „paranoja”. Szczegóły wolałbym zdradzić osobiście.
***
Ostatnio
sprzedałem
dom
i mieszkam w przyczepie samochodowej, dlatego mogę się szybko
przemieszczać.
***
Merytoryczne zasoby wiedzy wynikające ze zdywersyfikowanych
kierunków kształcenia oraz praktyczne doświadczenia z ponaddwudziestoletniego stażu pracy na zróżnicowanych stanowiskach upoważniają mnie do ubiegania się o wyżej
wymienione stanowisko.
***

Kochana firmo!

Z dużą radością przeczytałem
Wasze ogłoszenie w gazecie. Ucieszyłem się dlatego, że wiem, iż Wasza firma jest duża i dobra i daje ludziom dużo pieniędzy. Ja też
chcę zarabiać dużo pieniędzy. Mogę w zamian za to pracować, nawet
dużo pracować, bo jak się dużo pracuje, to się ma dużo pieniędzy. Chcę
mieć dużo pieniędzy, bo mam mało
rzeczy i koledzy się ze mnie śmieją.
A tak będę mógł kupić dużo rzeczy
(nie od razu, ale na raty).
Poza tym liczę, że dacie mi samochód służbowy, tylko żeby nie był
zapaćkany Waszą nazwą, bo wtedy
będą się ze mnie panny śmiały na
dyskotece, że nie mój. Ja ze swojej
strony, jak już napisałem, będę dużo
pracował i będę zawsze wierny Waszej firmie, jeśli tylko dostanę to, co
chcę dostać. Poza tym Wasza firma
jest duża i międzynarodowa, więc
nie chodzi mi tylko o pieniądze, bo
przecież ważne jest, żeby powiedzieć kolegom, gdzie pracuję.
Umiem trochę, ale o wiele więcej się mogę nauczyć i rozwinąć,
bo napisaliście, że dajecie możliwość rozwoju. Ja bardzo lubię się
rozwijać, bo wtedy ma się dużo pieniędzy, a jak się ma dużo pieniędzy,
to ma się coraz więcej rzeczy, a jak
ma się coraz więcej rzeczy, to trzeba
mieć dom, a jak ma się dom, to przyda się też żona i dzieciaki (ale bez
przesady). I wtedy można zaprosić
kolegów, a Wy już wiecie, co oni zrobią. Poza tym chcę dodać, że zawsze
chciałem pracować w Waszej firmie
(wiecie dlaczego), ale jakoś nie było okazji.
Z wyrazami uniżenia i pozdrowieniami. Podpis nieczytelny
PS Jeżeli chodzi o wizytówkę, to
potrzebuję jej bardzo, żeby dawać
ludziom, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia!

Marcin Rychlewski

„Księga głupoty, autentyki”,
Poznań 2011, s. 220.

Śmierdzące dylematy etyczne
Uczucie wstrętu zwiększa szanse na to, że czyjeś osądy moralne
będą bardziej surowe – potwierdzili psychologowie z Wrocławia
i Lublina. Aby to sprawdzić, ankietę o dylematach moralnych przeprowadzili... w pobliżu śmietnika,
w którym wylali śmierdzący środek odstraszający dziki. – Osądy
etyczne, które wydajemy, nie muszą być racjonalne – komentuje
dr hab. Michał Białek.
– Myślimy, że jesteśmy racjonalni w naszych osądach moralnych.
A okazuje się, że część tych osądów
jest kompletnie wzięta z sufitu. To,
że potrafię po fakcie usprawiedliwić,
dlaczego daną postawę uważam za
etycznie słuszną, nie znaczy, że bazuje ona na faktach – komentuje psycholog moralności dr Michał Białek
z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Czy słuszne jest poddanie schwytanego zamachowca torturom, żeby
dowiedzieć się, czy podłożył gdzieś
kolejną bombę? Czy lekarz powinien podać chorym nowy lek, którego skutki uboczne doprowadzą
do śmierci wielu osób, ale jednak
większości chorych uratuje życie?
Czy gdyby była możliwość podróży
w czasie, etyczne byłoby zabicie Hitlera, zanim dojdzie do władzy? Albo
– analogicznie – zabicie osoby, która
dopiero w przyszłości porwie dziecko dla okupu?
Polscy psycholodzy przed takimi dylematami stawiali badanych
w sprytnie zaaranżowanym eksperymencie. Ankieter bowiem zaczepiał przechodniów, stojąc niedaleko
śmietnika, z którego unosił się bardzo brzydki zapach. A konkretnie
był to smród środka odstraszającego dziki, który naukowcy wcześniej
tam wylali. W swoich badaniach
psycholodzy chcieli bowiem sprawdzić, czy uczucie wstrętu (wywołane czynnikiem z zewnątrz) wpłynie
w jakiś sposób na wybory moralne
badanych.

czynnikiem był deklarowany przez
samego badanego poziom wstrętu. Bo nie każdy, kto wąchał środek
przeciw dzikom, zareagował wstrętem. Badania (są one potwierdzeniem i doprecyzowaniem wyników
wcześniejszych już badań dotyczących wstrętu i moralności) ukazały
się w czasopiśmie „Social Psychological and Personality Science”.

Dzikość serca

Naukowiec tłumaczy, że moralność ma swoje źródła w przeszłości
ewolucyjnej. – W społeczeństwach,
gdzie jest dużo zagrożeń, dużo nieznanego, warto było polegać na rzeczach już sprawdzonych, robionych
od dawna, aby się chronić przed niebezpieczeństwem – mówi naukowiec. I tłumaczy, że kiedy było dużo
chorób, a nie było jak ich leczyć, ludzie mieli tendencję, by nie jeść i nie
dotykać tego, co obrzydliwie pachnie
i wygląda, czy np. unikać obcych ludzi – aby chronić się przed chorobami czy śmiercią. A wstręt to emocja,
która tym wyborom towarzyszyła.
– To był mechanizm adaptacyjny,
który był przydatny kiedyś, kiedy
wiedza o świecie była ograniczona.
Teraz jednak ten mechanizm zaczyna szwankować. Wiele z tego, co było
postrzegane jako ryzyko, ryzykiem
w świetle badań naukowych wcale

Okazało się, że osoby, które w ramach badania zadeklarowały większy poziom wstrętu, były bardziej surowe w swoich ocenach moralnych.
Zwracały więc większą uwagę na to,
by etyczna była droga do celu (cel
nie uświęca środków – podejście
deontologiczne), zamiast szacować
odległe w czasie zyski i straty danego czynu (podejście utylitarystyczne). Osoby, które odczuwały wstręt,
były więc bardziej skłonne sądzić,
że: nie należy torturować zamachowca, nie można podać ratującego życie leku o groźnych skutkach
ubocznych ani zabijać kogoś niewinnego, by nie dopuścić go do wyrządzenia zła.
Nie można powiedzieć jednak, że
osoby badane w smrodliwym otoczeniu podejmowały inne decyzje
moralne niż pozostałe. Kluczowym

Sklepy cynamonowe
Wyjaśnia, że mechanizm związany z działaniem zapachu na uczucia wykorzystuje się już od dawna
w marketingu. W niektórych sklepach – np. z ubraniami – rozpylane są przyjemne zapachy. Czujemy
tę woń, kiedy wchodzimy, ale potem
o niej zapominamy. – A bodziec cały czas działa i przyjemnie nas pobudza. Przez to zaś jest szansa, że
nasze przyjemne pobudzenie przypiszemy ubraniom, które oglądamy
– wyjaśnia psycholog. I dodaje: – Badania pokazują, że najpierw mamy
intuicję, a dopiero potem poszukujemy argumentów, żeby przekonać
samych siebie, że to słuszne.

Niemoralna piżama
Psychologów moralności zastanawia, jak ludzie ustalają, co jest
dobre, a co złe. – Wydawałoby się,
że najprostszym podejściem byłoby uznawać za złe to, co szkodzi innym. Ale tak nie jest. Na moralność
składa się bowiem wiele różnych
spraw – mówi. Zwraca uwagę, że ludzie czują, że nie za bardzo etyczna
jest kradzież, ale i... przyjście w piżamie do pracy. – Gdyby jednak spytać ludzi, dlaczego piżama ich oburza – mają problem, żeby to racjonalnie wyjaśnić – mówi dr Białek.
I dodaje, że w tym przypadku za naganne uważamy nie to, co czyni innym krzywdę, ale to, co łamie konwencje społeczne.

Ewolucja wolniejsza
niż postęp wiedzy

nie jest – mówi psycholog. Ufanie
wstrętowi wyprowadzać nas może
więc czasem na manowce.

Smrodek dydaktyczny
Dr hab. Białek wyjaśnia, jak to
możliwe, że wstręt związany ze
smrodem może zmienić podejście
do tego, co etyczne, a co nie. – Do zapachów szybko się przyzwyczajamy
i przestajemy je zauważać. Wstręt
wywołany przez brzydki zapach może jednak w nas ciągle pozostawać
– mówi. Jeśli zaś ktoś nie zdaje sobie sprawy, skąd w nim ten wstręt
się bierze, to często szuka przyczyny w sobie samym, np. w informacjach, które przetwarza – w przypadku badanych były to scenariusze moralne. – Badany wnioskował
więc, że wstręt wzbudzają w nim zachowania, o których czyta. A przez
to bardziej był skłonny uznać je za
niemoralne – tłumaczy proces Michał Białek.

Homoseksualizm i GMO
Dr Białek powołuje się na badania, z których wynika, że niechęć wobec osób homoseksualnych u niektórych powodowana może być właśnie
uczuciem wstrętu. – U niektórych
osób seks homoseksualny wzbudza
wstręt, a przez to uznają one gejów
za osoby niemoralne – wskazuje naukowiec. I dodaje, że potem osoby te
próbują racjonalizować swoje osądy
– mówiąc, że geje są niemoralni, bo
niszczą tradycyjną rodzinę.
– Nie jest więc tak, że najpierw pojawia się myśl, że geje niosą ryzyko
dla rodziny i dlatego pojawia się wobec nich wstręt. Jest raczej odwrotnie: najpierw nie lubię gejów, a potem znajduję argumenty, żeby się
usprawiedliwić, dlaczego kogoś nie
lubię – tłumaczy dr Białek.
Dodaje, że podobnie rzecz ma się
np. z niechęcią do GMO. – Pokarm,
w którym jest coś sztucznie zmienionego, może odstręczać. I stąd jedzenie go zaczyna być postrzegane jako
niemoralne – opowiada.
Mechanizm wstrętu pozwalał
więc kiedyś ludziom dość efektywnie poruszać się w świecie. Pomagał unikać jedzenia zepsutych pokarmów, dotykania jadowitych zwierząt i kontaktu z chorymi osobami.
– To działało dobrze przez wieki,
więc zostało mocno w nas wmontowane. Ale teraz, kiedy warunki przetrwania się zmieniły, nie musi to być
jedyny wyznacznik oceniania zachowań. Jeśli osoby homoseksualne lub
o odmiennym kolorze skóry uważam
za odpychające, to nie znaczy, że one
są gorsze. I że to uczucie powinno
kierować moimi sądami moralnymi
– kończy naukowiec.

Ludwika Tomala

naukawpolsce.pap.pl
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Przysłowia mądrością narodów
Część XII

***
Jedno zgniłe jabłko wszystkie zarazi.
Ein fauler Apfel steckt den andern an.
***
Każda swego znajdzie. Każda Marta trafi na swego Gotarta. Każda Rózia znajdzie Józia. Każda
potwora ma swego adoratora.
Jeder Hans findet seine Grete.
***
Koniec wieńczy dzieło.
Das Ende krönt das Werk.
***
Kot zawsze na cztery łapy spadnie.
Rine Katze immer auf die Pfoten.
***
Głos ludu – głos Boga.
Volkes Stimme – Gottes Stimme.
***
Przysłowie to stare: we wszystkim mieć miarę.
Maß ist in allen Dingen gut.
***
Na naukę nigdy nie jest za późno.
Zum Lernen ist niemand zu alt.
***
Być jedną nogą w grobie.
Mit einem Fuss in Grabe stehen.
***
Dolewać oliwy do ognia. Nie kładź słomy przy
ogniu, bo się zapali.
Öl ins Feuer gießen.
***
Co z oczu, to z myśli.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
***
Podróże kształcą.
Reisen bildet.
***
Lepszy wróg otwarty niż przyjaciel zdradliwy.
Besser ein offener Feind als ein falscher Freund.
***
Szczęście (fortuna) zmienne bywa.
Das Glück ist wankelmutig.
***
Walczyć z wiatrakami.
Gegen Windmühlen kämpfen.
***
Chwała z własnych ust – śmierdzi.
Eigenlob stinkt.
***
Ci, co najgorzej czynią, zwykli pięknie mówić.
Słówka anielskie, uczynki diabelskie.
Schöne Worte, faule Taten.
***
Mówi jak ślepy o kolorach.
Wie der Blinde von der Farbe reden.
***
Pieniądz rządzi światem.
Geld regiert die Welt.

***
Daj mu palec, on za rękę chwyta.
Gib ihm eine Handbreit, so nimmt er die ganze Elle.
***
Łatwiej coś zganić, niż zrobić.
Es ist leichter tadeln als besser machen.
***
Głos wołającego na puszczy.
Die Stimme eines Predigers in der Wüste.
***
Choć się kara wlecze, zbrodnia przed nią nie
uciecze.
Strafe um Sünde kommt langsam, aber gewiss.
***
Wszystko ma swój koniec.
Alles hat einmal ein Ende.
***
Darowanemu koniowi nie patrzą w zęby.
Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins
Maul.
***
Kości zostały rzucone.
Die Würfel sind gefallen.
***
Kto raz ukradnie, tego zawsze za złodzieja mają.
Wer einmal stiehlt, bleibt immer ein Dieb.
***
Każdy swój krzyż dźwiga.
Jeder hat sein Kreuz zu tragen.
***
Miarka za miarkę.
Maß für Maß.
***
Gdy bieda wchodzi drzwiami, miłość oknem wylatuje.
Kommt Armut durch die Tür ins Haus, fliegt
Liebe gleich zum Fenster hinaus.
***
Miłość jest ślepa.
Die Liebe ist blind.
***
Wodzić kogoś za nos.
Jemanden an der Nase herumführen.
***
Po obiedzie spocznij chwilę, po kolacji przejdź
się milę.
Nach dem Essen sollst du stehen oder tausend
Schritte gehen.
***
Nie ma radości bez smutku.
Keine Freud ohne Leid.
***
Śmiech to zdrowie.
Lachen ist die beste Medizin./Lachen ist gesund.
***
Ubóstwo nie hańbi. Ubóstwo to nie grzech.
Armut ist keine Sünde (Schande).

(Cdn.)

Łamigłówka

suną się ku sobie, b) oddalą się
od siebie, c) odległość między
nimi nie zmieni się? Zagadkę

Wytęż wzrok...

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki.

Fot. Wikimedia Commons

Rozwiązanie łamigłówki z nr. 10/20 – zaginanie sześcianu

Zakręcone śruby
Dwie identyczne śruby zostały tak złożone, że ich gwinty nachodzą na siebie (patrz
rysunek). Jeśli będziemy obracać jedną śrubę dookoła drugiej (jak czasami obraca się
kciuki jeden dookoła drugiego),
w kierunku pokazanym na rysunku, trzymając każdą z nich
za główkę, tak żeby się nie obracała, to główki śrub: a) prze-
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Po zagięciu paska papieru za
czwartym i za szóstym kwadratem z łatwością z pozostałej jego
części zbudujemy sześcian

należy rozwiązać, nie wykonując praktycznego doświadczenia ze śrubami.
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Unikaj ludzi smutnych

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Czy może powstać coś z niczego? Nie. Chyba, że mówimy o wszystkim.
Jeśli uważasz, że „kiedyś było lepiej” to powinieneś umrzeć
i narodzić się „kiedyś”.
Do obowiązkowego wykształcenia bohatera należy niewiedza o tym,
czego należy się bać.
Gdy nie wychodzi gra w golfa należy się cieszyć, że jeszcze nas nie ma
po drugiej stronie trawy.
W życiu wszystko się powtarza. Oprócz życia.
Nie umieraj za swoje przekonania. Możesz się mylić.
Prawda nie jest przereklamowana. Po prostu niewielu się nią interesuje.

Kto zastrzeli³
genera³a Papa³ê?
D

ok³adnie 25 czerwca 1998 r. zgina³ szef polskiej policji Marek
Papa³a. Do dziœ nie wyjaœniono,
kto go zabi³ i jaki mia³ motyw. Na ³awie
oskar¿onych zasiad³a szeroka reprezentacja polskich gangsterów, jednak ¿adnemu nic nie udowodniono. Dobiega w³aœnie kolejny proces w tej sprawie.

Kto jedzie wolniej niż ty – jest cymbałem, kto szybciej – wariatem.
W lipcu 2013 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie, z braku dowodów winy, uniewinni³ dwóch karanych ju¿ wczeœniej gangsterów Ryszarda Boguckiego oraz Andrzeja Z. ps. S³owik od zarzutów nak³aniania do zabójstwa by³ego komendanta
g³ównego policji. S¹d oceni³, ¿e wyrok
jest pora¿k¹ organów œcigania i prokuratury, bo nie dostarczy³y one dowodów
wystarczaj¹cych do skazania.
25 czerwca 1998 r. Papa³a zosta³ zastrzelony w Warszawie w samochodzie
przed blokiem, w którym mieszka³. W toku œledztwa rozpatrywano kilkanaœcie
wersji, przeprowadzono kilkaset przes³uchañ œwiadków. Sprawê prowadzi³a
najpierw Prokuratura Apelacyjna
w Warszawie. W 2009 r. œledztwo przekazano prokuraturze w £odzi.
W 2012 r. ³ódzka prokuratura apelacyjna ujawni³a, ¿e – wed³ug ustaleñ opartych na zeznaniach œwiadka koronnego
Roberta P. – do zabójstwa Papa³y dosz³o
w wyniku napadu rabunkowego, a
sprawcy zamierzali ukraœæ samochód
ofiary. Podczas napadu Igor M. ps. Patyk
(wczeœniej Igor £. – zmieni³ nazwisko)
mia³ oddaæ œmiertelny strza³ do szefa policji. Zarzuty zabójstwa us³yszeli „Patyk“
i Mariusz M. Wed³ug warszawskiej prokuratury wersja ta jest „kompletnie niewiarygodna“.
– To zdumiewaj¹ce, ¿e w takiej sprawie dwie prokuratury nie potrafi³y
wspó³pracowaæ ze sob¹ – ³apa³ siê za g³owê sêdzia Pawe³ Dobosz.
Ten, kto œledzi³ pilnie œledztwo, z pewnoœci¹ pamiêta incydent z ¿on¹ Papa³y.
Œledczy ewidentnie próbowali j¹ wrobiæ
w zabójstwo. Konkretnie chodzi³o
o p³k. Ryszarda Bieszyñskiego.
– Zeznawa³ przed chicagowskim s¹dem jako œwiadek obrony Edwarda Mazura, amerykañskiego biznesmena polskiego pochodzenia. Mazur by³ zawsze
blisko polityków, wielkich interesów
i afer. O jego rozleg³ych powi¹zaniach
kr¹¿y³y legendy. Dziœ nie ma w¹tpliwoœci, ¿e mia³ powiazania ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa. By³ w krêgu zainteresowania œledczych tu¿ po zabójstwie genera³a
Papa³y. Zosta³ aresztowany 25 lutego
2002 r., lecz pospieszne wypuszczono go
z aresztu. Wykorzysta³ ten moment i wyjecha³ do USA. W 2003 r. znalaz³ siê
w gronie 25 najbogatszych biznesmenów
polonijnych wed³ug tygodnika „Wprost”.
W 2005 r. zosta³ zatrzymany przez FBI
w³aœnie pod zarzutem zabójstwa Papa³y.
Obci¹¿a³y do zeznania gangstera Zirajewskiego. Amerykañski s¹d nie da³ im
jednak wiary i odmówi³ wydania Mazura

Polsce – opowiada emerytowany oficer
Centralnego Biura Œledczego.
O sprawie zrobi³o siê g³oœno. To wtedy
w³aœnie œledczy z Urzêdu Ochrony Pañstwa mieli wymyœleæ historyjk¹, wed³ug
której zabójc¹ Papa³y mia³ byæ krewny
komendanta, zawodowy wojskowy, namówiony przez ¿onê genera³a.
„Wszystko pasowa³o. Wojskowego, który ma dostêp do broni, do zabójstwa mia³a nak³oniæ Ma³gorzata, ¿ona genera³a
Papa³y. Motywem by³a wed³ug UOP chêæ
zdobycia pieniêdzy z ubezpieczenia po
poleg³ym mê¿u komendancie g³ównym
oraz rozwi¹zanie problemów ma³¿eñskich Papa³ów. Przes³uchiwany ¿o³nierz
niczego istotnego jednak nie powiedzia³.
Do UOP wezwano wiec wdowê po generale” – pisa³ Super Express.
– Po³o¿yli przede mn¹ kartkê papieru,
obok d³ugopis i zaczêli sugerowaæ, abym
przyzna³a siê do zbrodni – wspomina
wdowa po generale.
Czy wed³ug najnowszych materia³ów
zgromadzonych przez œledczych Igor M.
ps. Patyk rzeczywiœcie poci¹gn¹³ za
spust pistoletu, celuj¹c w osobê szefa
polskich policjantów? Jego proces trwa
pi¹ty rok. Mia³ podejœæ do genera³a i zanim ten wysiad³ z auta, strzeliæ mu w g³owê. Motyw? Chcia³ ukraœæ Daewoo
Espero komendanta. „Patyk” twierdzi,
¿e to pomówienie, zemsta ze strony
œwiadka koronnego Roberta P.
A swoj¹ drog¹, niby dlaczego znany ze
swych sztuczek otwierania drogich samochodów Igor M. mia³by nagle pokusiæ
siê o kradzie¿ Deawoo Espero? I wreszcie, dlaczego go nie ukrad³ tamtego, feralnego wieczora?
A mo¿e sprawa morderstwa genera³a
by³a jednak polityczna?
– Prawda jest taka, ¿e w tym samym
okresie lider mafii pruszkowskiej Andrzej K. ps. Pershing otwarcie grozi³, ¿e
zabije prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. Gangsterski œwiat mia³ siê
wówczas wyj¹tkowo dobrze. Pershing
przyjaŸni³ siê z by³ym w³aœcicielem spó³ki Art-B Bogus³awem Bagsikiem, senatorem Aleksandrem Gawronikiem czy
Ireneuszem Seku³¹ – twierdzi emerytowany oficer.
„Aleksander Kwaœniewski ma wkrótce odwiedziæ Pruszków. – Jak tu przyjedzie, to ja go k... zabijê. Zabijê Kwaœniewskiego ”– mówi³ w czasie jednej
z suto zakrapianych imprez Pershing.
O jego s³owach dowiedzia³a policja, bo
wyci¹gnê³a te informacje od bliskiego
wspó³pracownika Pershinga. Wa¿nym
politykom wzmocniono ochronê, a gangster zgin¹³ 5 grudnia 1999 r. w Zakopanem. Dosta³ trzy kule pod hotelem Kasprowy. Zabójc¹ okaza³ siê Ryszard Bogucki. Pomaga³ mu inny p³atny zabójca
Ryszard Niemczyk, a za zleceniem zabójstwa sta³ podobno kolega z zarz¹du
Pruszkowa Miros³aw Danielak ps. Malizna. Przynajmniej tak ustalili œledczy... TK
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Książki - Kolekcja Kolory Życia

Cena

Anioł do wynajęcia - Magdalena Kordel
Macocha - Natasza Socha
Maminsynek - Natasza Socha
Dom na wyspie - Dorota Milli
Droga do marzeń - Krystyna Mirek
Dziewczyna z warkoczami - Anna H. Niemczynow
Jej portret - Anna H. Niemczynow
Minione chwile - Gabriela Gargaś
Pojedynek uczuć - Krystyna Mirek
Pośród żółtych płatków róż - Gabriela Gargaś
Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow
Prawdziwa miłość, Saga rodu Cantendorfów - Krystyna Mirek
Słodkie życie - Krystyna Mirek
Światło w cichą noc, Willa pod Kasztanem - Krystyna Mirek
Ta jedna miłość cz.1 - Dorota Milli
Ta jedna miłość cz.2 - Dorota Milli
Tajemnica Zamku, Saga rodu Cantendorfów - Krystyna Mirek
Taka jak Ty - Gabriela Gargaś
To jedno lato - Dorota Milli
To jedno spojrzenie - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.1 - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.2 - Dorota Milli
Tylko ty - Gabriela Gargaś
Uroczysko - Magdalena Kordel
Wszystkie kolory nieba - Krystyna Mirek
Wybacz mi - Gabriela Gargaś
Wyprzedaż snów - Marzena Rogalska
Wyspa wspomnień - Dorota Milli
Zanim wstanie dla nas słońce - Gabriela Gargaś
Zostań ile chcesz - Anna H. Niemczynow
Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow
Książki - Kolekcja Czarny Kryminał
Arena szczurów - Marek Krajewski tw.opr.
Dziewczyna o czterech palcach - Marek Krajewski tw.opr.
Dżuma w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Erynie - Marek Krajewski tw.opr.
Festung Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Głowa minotaura - Marek Krajewski tw.opr.
Koniec świata w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Kręgi - Zbigniew Zborowski tw.opr.
Liczby Charona - Marek Krajewski tw.opr.
Mock - Marek Krajewski tw.opr.
Mock. Ludzkie ZOO - Marek Krajewski tw.opr.
Mock. Pojedynek - Marek Krajewski tw.opr.
Rozdarta zasłona - Maryla Szymiczkowa tw.opr.
Rzeki Hadesu - Marek Krajewski tw.opr.
Seans w Domu Egipskim - Maryla Szymiczkowa tw.opr.
Skaza - Zbigniew Zborowski tw.opr.
Śmierć w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Tajemnica Domu Helclów - Maryla Szymiczkowa tw.opr.
W otchlani mroku - Marek Krajewski tw.opr.
Widma w mieście Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Władca liczb - Marek Krajewski tw.opr.
Zbrodnia w szkarłacie - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.
Zgubna trucizna - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.
DVD
DVD Antek / reż. Fiwek Wojciech
DVD Bad Boy / reż. Vega Patryk
DVD Bajki dla dorosłych. Część 4 / reż. Rzeszewski Janusz
DVD Bez znieczulenia / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Botoks / reż. Vega Patryk
DVD Chłopaki nie płaczą / reż. Lubaszenko Olaf
DVD Czarny mercedes / reż. Majewski Janusz
DVD Dług / reż. Krzysztof Krauze
DVD Dobranoc dla dorosłych 2 / reż. Janusz Rzeszewski
DVD Dobranoc dla dorosłych 3 / reż. Janusz Rzeszewski
DVD Drogówka / reż. Smarzowski Wojciech
DVD Ekstradycja kolekcja 8DVD / reż. Wojciech Wójcik
DVD Ja teraz kłamię / reż. Borowski Paweł
DVD Janosik (serial, odc.1-13 - 4DVD) / reż. Jerzy Passendorfer
DVD Kabaret Młodych Panów - Ślązisz Is Easy / muzyka
DVD Kamizelka / reż. Jedryka Stanislaw
DVD Katyń - Ostatni świadek / reż. Szkopiak Piotr
DVD Kobiety mafii / reż. Patryk Vega
DVD Kobiety mafii 2 / reż. Patryk Vega
DVD Legiony / reż. Gajewski Dariusz
DVD Mała matura 1947 / reż. Majewski Janusz
DVD Narzeczony na niby / reż. Prokopowicz Bartek
DVD Obietnica / reż. Kazejak Anna
DVD Pan Tadeusz / reż. Wajda Andrzej
DVD Pitbull. Nowe porządki / reż. Vega Patryk
DVD Polityka / reż. Patryk Vega
DVD Popiełuszko. Wolność jest w nas / reż. Rafal Wieczyński
DVD Przygody psa Cywila / reż. Krzysztof Szmagier
DVD Stawka większa niż życie 6DVD / reż. Morgenstern & Konic
DVD Wrota Europy / reż. Jerzy Wójcik
DVD Wymyk / reż. Zgliński Greg
DVD Zenek / reż. Hryniak Jan
DVD Zezowate szczęście / reż. Munk Andrzej
DVD Ziarno Prawdy / reż. Lankosz Borys
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Książki+DVD
Kolekcja Kolory Życia

Kolekcja bestsellowych powieści obyczajowych napisanych przez najlepsze polskie
autorki: Marzenę Rogalską, Krystynę Mirek, Magdalenę Kordel, Gabrielę Gardaś
Nataszę Sochę. Książki malują barwne portrety współczesnych kobiet zmagających
się z przeciwnościami losu: poszukujących miłości i przyjaźni, uwikłanych w toskyczne
związki, stawiających czoła problemom związanym z macieżyństwem i karierą zawodową. Zaskakując ciekawie skonstruowaną fabułą i emanującym z nich ciepłem,
zmuszają do refleksji oraz uświadamiają, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze.

Kolekcja Czarny Kryminał
Czarny Kryminał to seria wyjątkowych powieści dla miłośników kryminałów autorstwa
m.in. Marka Krajewskiego, Zbigniewa Zborowskiego, Maryli Szymiczkowej i Katarzyny
Kwiatkowskiej. Amatorzy gatunku znajdą tu wszystko, czego pragną: tajemnicze
zbrodnie, nieoczywiste rozwiązania, bohaterów, którzy pod maską cynizmu kryją
wrażliwo ść i nie raz potrafią zaskoczyć nieszablonowym takiem myślenia...
Dodatkowym atutem serii jest jej klimat retro, więc to idealna propozycja dla
czytelników, którzy szukają inteligentnych kryminałów z nutką dekadencji.

DVD Wymyk
Niezwykła rola Roberta Więckiewicza, która łamie stereotyp bohatera męskiego
kina. Alfred żyje na krawędzi, uwielbia prędkość i adrenalinę, ale to jego młodszy
brat jest odważny w prowadzeniu wspólnej firmy. Kobieta, interesy, uwaga rodziców
– wszystko ich dzieli. Zazdrość Alfreda przeradza się w otwarty konflikt.
Tego dnia Alfred zrobi coś, co zmieni jego życie na zawsze.
Obsada: Więckiewicz Robert, Simlat Łukasz, Muskała Gabriela, Dziędziel Marian

DVD Ja teraz kłamię
Wysmakowana wizualnie, pełna dwuznaczności i zagadek opowieść o trójce
celebrytów, których osobiste historie przenikają się, wciągając widza do przewrotnej
gry, której finał zaskoczy absolutnie wszystkich. „Ja teraz kłamię” – to film Pawła
Borowskiego, twórcy wielokrotnie nagradzanego obrazu „Zero”.
Obsada: Buzek Agata, Ostaszewska Maja, Maćkowiak Rafał, Walendziak Paulina,
Kulig Joanna, Poniedziałek Jacek, Więckiewicz Robert, Woronowicz Adam i inni.

DVD Narzeczony na niby
Karina (J. Kamińska) próbuje z całych sił stworzyć pierwszy (tym razem) szczęśliwy
związek. Niestety mężczyzna któremu oddała serce (Piotr Adamczyk), wydaje się
bardziej zainteresowany sobą niż nią. Wkrótce jednak nieprzewidziane zdarzenie
i jedno małe kłamstewko zamienią uporządkowane życie Kariny w prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Obsada: Kamińska Julia, Bohosiewicz Sonia, Kolak Dorota,
Kurdej-Szatan Barbara, Ostrowska Ilona, Grabowski Andrzej, Stramowski Piotr i inni.

DVD Kobiety mafii 2
Przemyt narkotyków, porwania i zabójstwa, kradzież luksusowych samochodów,
widmo globalnego terroryzmu i machinacje południowoamerykańskich karteli –
wszystko to w kontynuacji jednego z najbardziej kasowych hitów! To porywająca
i inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia sensacyjna, rozgrywająca się
równocześnie na trzech kontynentach i w sześciu krajach. Obsada: Cepeda Angie,
Dygant Agnieszka, Warnke Katarzyna, Popławska Aleksandra, Adamczyk Piotr.

tel. 02174 8964480

Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid
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Sport
Z ró¿nych dziedzin
Z pozycji lidera
Reprezentacja Polski wygrała z Bośnią i Hercegowiną 3:0 w meczu Ligi
Narodów we Wrocławiu. Dwie bramki
zdobył Robert Lewandowski, jedną Karol Linetty. W równolegle rozgrywanym
meczu Włosi zremisowali z Holandią
1:1 i Polska z 7 punktami objęła prowadzenie w grupie.

Kubica na podium
Po 10 latach Robert Kubica stanął na
podium poważnych zawodów motorsportowych, zajmując trzecie miejsce
w wyścigu DTM na torze Zolder. Ostatni raz wywalczył podium w 2010 r.
podczas Grand Prix Belgii w Formule 1.
Po wypadku Kubica m.in. zdobył tytuł mistrzowski w rajdach WRC2, stawał też na podium różnego rodzaju zawodów długodystansowych, ale dopiero teraz zajął jedną z czołowych lokat
w prestiżowych zawodach. Jeden z zagranicznych komentatorów napisał:
„Rewelacja na trzecim miejscu: Robert
Kubica! Były kierowca Formuły 1 zapewnił sobie pierwsze podium w swojej karierze w DTM. Kubica skorzystał
z kilku wypadków na początku wyścigu
i doskonałej strategii. Nikt nie postawił
na tak późny pit-stop. Zdecydował się
na to wyłącznie Polak, który po wypadku rajdowym z 2011 roku z trudem
może używać prawej ręki” – napisał jeden komentatorów.

Komornik przerwał zawody
kolarskie
16 października na torze kolarskim
w Pruszkowie miały zostać rozegrane
zawody, ale odwołano, bo komornik
nakazał ściągnąć zegary startowe
i aparaturę. Stało się tak na skutek długów, jakie ma Polski Związek Kolarski.
Obiekt oddano w 2008 roku i jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. Jednak PZKol jest winny firmie,
która budowała tor – Mostostalowi Puławy – ponad 10 mln złotych. Prawdopodobnie nie dojdą do skutku także mistrzostwa Polski elit i inne zaplanowane
zawody.

Wach przed szansą
Mariusz Wach jest jednym z kandydatów do walki o mistrzostwo świata
wagi ciężkiej federacji bokserskiej WBA
z Manuelem Charrem, który ma się odbyć na początku grudnia. 36-letni Charr
pokonał Rosjanina Aleksandra Ustinowa i został mistrzem świata federacji
WBA. Rok później został przyłapany
na stosowaniu dopingu i potem zawieszono jego 6-miesięczną dyskwalifikację, ale wciąż jest posiadaczem mistrzowskiego pasa. Dla 40-letniego polskiego pięściarza mogłaby być to druga w karierze walka o mistrzowski tytuł. Poprzednią, przegraną, stoczył w
2012 roku z Władimirem Kliczką. Wach
przyznał, że rozmowy dotyczące pojedynku trwają, lecz ich pomyślny finał
jest niepewny. (kor)

Polka podbi³a Pary¿
Historyczne zwyciêstwo Igi Œwi¹tek
w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros 2020
Polska tenisistka Iga Œwi¹tek
zosta³a zwyciê¿czyni¹ turnieju wielkoszlemowego Roland
Garros 2020. W finale pokona³a Amerykankê Sofi¹ Kenin
6:4, daj¹c koncert gry w drugim secie, wygranym 6:1. Tydzieñ wczeœniej nie da³a
szans rozstawionej z nr. 1 Simonie Halep.
To historyczny sukces, bo
nigdy jeszcze nie by³o polskiej
mistrzyni w Wielkim Szlemie,
czyli w jednym z czterech najbardziej presti¿owych turniejów. Co prawda Polacy wygrywali te zawody, ale zawsze
w grze deblowej: Jadwiga Jêdrzejowska (Roland Garros
1939), Wojciech Fibak (Australian Open 1978), £ukasz
Kubot (Australian Open 2014
i Wimbledon 2017).
Œwi¹tek swój sukces odnios³a w sposób bezdyskusyjny –
¿adne jej zwyciêstwo nie by³o
zagro¿one, ¿adna rywalka nie
mo¿e powiedzieæ, ¿e zosta³a
skrzywdzona decyzj¹ sêdziego. Do fina³u Roland Garros
gra³a jakby w transie, nie
przegra³a ani jednego seta!
19-latka przegra³a tylko 28 gemów, czyli tyle samo, co Chris
Evert w 1978 roku i jest to
drugi wynik w historii. Rekordem w tej klasyfikacji (20
straconych gemów) mo¿e pochwaliæ siê Steffi Graf, która
dokona³a tego w 1988 roku.
Dla wielu eksplozja formy
polskiej 19-latki by³a zaskoczeniem. Kiedy w 4. rundzie pokona³a by³¹ mistrzyniê turnieju,
wiceliderkê rankingu WTA Simonê Halep 6:1, 6:2, Œwiêtek
by³a sklasyfikowana na 54.
miejscu. Z dnia na dzieñ, siê
faworytk¹. Choæ gra³a pod du¿¹ presj¹, wytrzyma³a psychicznie i wesz³a do krainy
marzeñ razem z Rafaelem Nadalem, który w finale niespodziewanie ³atwo rozprawi³
z Novakiem Djokoviciem 6:0,
6:2, 7:5. By³o jego 20. zwyciêstwo w wielkoszlemowym turnieju. Warto dodaæ, i¿ i Œwi¹tek i Nadal triumfowali w Roland Garros bez straty seta.
Ostatni raz taki przypadek
zdarzy³ siê 65 lat temu, kiedy
Wimbledon wygrali Tony Trabert and Louise Brought
(1955 r.). Iga Œwi¹tek zaliczy³a
równie¿ awans w rankingu deblistek, po tym jak w Pary¿u
dotar³a razem z Amerykank¹
Nicole Melichar do pó³fina³u.
– Jeœli chodzi fina³owy
mecz, by³am trochê mniej solidna ni¿ w poprzednich run-

dach – powiedzia³a Iga Œwiêtek. – Poza tym to by³ fina³,
stres zrobi³ swoje i robi³am
chyba nieco wiêcej b³êdów.
Pod wzglêdem taktycznym,
tak jak rozmawialiœmy z trenerem Piotrem Sierzputowskim, wytr¹ci³am rywalce
atuty z rêki i ca³y czas mia³am
kontrolê nad wynikiem. Obawia³am siê tego meczu, bo
moja rywalka gra³a ju¿ w finale Wielkiego Szlema, a ja by³am nowicjuszem w ka¿dej sytuacji, która mnie spotka³a
przez ostatni tydzieñ.
Za zwyciêstwo Iga otrzyma³a 2.000 punktów, co pozwoli³o jej awansowaæ w œwiatowym rankingu WTA z 54.
pozycji na 17. miejsce, najwy¿sze w jej dotychczasowej
karierze. Druga z Polek, Magda Linette, nie wygra³a ¿adnego meczu i spad³a z 36. na
40. miejsce. Spadek zaliczy³y
równie¿ klasyfikowane w drugiej setce Katarzyna Kawa
i Magdalena Frêch oraz notowane w trzeciej setce Maja
Chwaliñska i Urszula Radwañska.
Za sukcesem w turnieju
wielkoszlemowym id¹ tak¿e
wielkie premie pieniê¿ne.
Awans do pó³fina³u dawa³ 425
tys. euro. Za wywalczenie
miejsca w finale Œwiêtek
otrzyma³a 800 tys. euro. Natomiast zwyciêstwo przynios³o
jej 1,6 mln euro. Ale oczywiœcie
na tym nie koniec, bo hossa
dopiero siê zaczyna. Œwi¹tek
ju¿ otrzymuje oferty zwi¹zane
z kampaniami reklamowymi,
a jedna z du¿ych firm z polskim kapita³em chce podpisaæ
kontrakt opiewaj¹cy na 6 mln
z³otych w ci¹gu trzech lat. To
kontrakt, który w polskim sporcie otrzymaæ móg³by obecnie
tylko Robert Lewandowski.
Przez ca³¹ zawodow¹ karierê
tenisistka zarobi³a 11,5 mln z³.
Po zwyciêstwie na kortach
Roland Garros Iga Œwi¹tek
wraz z rodzin¹ i przyjació³mi
œwiêtowa³a w jednej z paryskich restauracji. „Trudno
opisaæ, jak bardzo specjalny
jest dla mnie ten dzieñ. To tak
dziwne osi¹gn¹æ coœ, co wydawa³o siê tak odleg³e” – napisa³a na jednym z portali.
Polska tenisistka jest obecnie w centrum zainteresowania mediów. Jej ¿ycie przeœwietlane jest na wszystkie
strony. Podobnie jak w przypadku innych polskich tenisistów za sukcesami zawodników zawsze stoj¹ ich rodzice.

Matka Igi jest lekarzem, ojciec Tomasz Œwi¹tek to by³y
wioœlarz, uczestnik Igrzysk
Olimpijskich w Seulu 1988. To
on zachêci³ Igê do uprawiania
sportu, a do tenisa trafi³a za
spraw¹ o trzy lata starszej
siostry Agaty.
– Nigdy nie wywiera³em presji na córki. To nie by³o tak, ¿e
sport mia³ byæ dla nich jedyn¹
drog¹ ¿yciow¹ – mówi³ Tomasz
Œwiatek w jednym z wywiadów.
– Na w³asnym przyk³adzie wiedzia³em, ¿e uprawianie sportu
nie musi przeszkadzaæ w ¿yciu, a mo¿e bardzo pomagaæ.
Dlatego zawsze stara³em siê,
by Iga i Agata coœ trenowa³y,
najlepiej indywidualn¹ dyscyplinê. Wybra³y tenis. Zaczê³a
Agata, a potem Iga stara³a siê
j¹ naœladowaæ.
Iga Œwi¹tek do³¹czy³a do
grona najbardziej utytu³owanych polskich tenisistek, choæ
oczywiœcie ¿adna nie mo¿e siê
pochwaliæ takim osi¹gniêciem.
Agnieszka Radwañska w 2012
roku wyst¹pi³a w finale Wimbledonu i by³a sklasyfikowana
na drugim miejscu w rankingu
WTA. Dwukrotnie te¿ by³a pó³finalistk¹ Australian Open.
W sumie wygra³a 20 turniejów
WTA, ale ani jednego wielkoszlemowego. Jej siostra Urszula
dotar³a do 29. miejsca WTA,
ale w turniejach Wielkiego
Szlema najwy¿ej osi¹ga³a drug¹ rundê. Z kolei Magdalena
Grzybowska do 2007 r by³a najwy¿ej sklasyfikowan¹ polsk¹
tenisistk¹ w rankingu WTA –
30. lokata. Wygra³a juniorski
Australian Open. W gronie seniorów nie wygra³a jednak ani
jednego turnieju rangi WTA.
Jest jeszcze Magda Linette –
w wielkoszlemowych turniejach dociera³a najwy¿ej do
trzeciej rundy, najwy¿sze miejsce WTA – 33. miejsce. W czo³ówce polskich tenisistek jest
te¿ miejsce dla Marty Domachowskiej – pierwszej polskiej
zawodniczce pocz¹tku wieku.
By³a pó³finalistk¹ juniorskich
French Open i Australian
Open, a w gronie seniorów
w wielkoszlemowym turnieju
najdalej dotar³a do czwartej
rundy. By³y jeszcze Katarzyna
Nowak (pierwsza polska tenisistka w „50” rankingu WTA),
Iwona Kuczyñska i Aleksandra
Olsza (w 1995 roku wygra³a juniorski Wimbledon – w singlu
i deblu).
A co dalej? – Przez najbli¿sze miesi¹ce skupiê siê na
tym, ¿eby przygotowaæ siê do

nastêpnego sezonu – twierdzi
Iga Œwiatek. – Myœlê, ¿e nadal
bêdê spokojnie podchodzi³a
do moich wyników. Chcia³abym, ¿eby inni nie oczekiwali
ode mnie, ¿e bêdê na przyk³ad wygrywa³a szlema w sezonie. Za rok czekaj¹ mnie
dwa powa¿ne wyzwania: matura i olimpiada. Gdyby nie
by³o Igrzysk, pewnie starty
w Indian Wells i Miami stan¹
pod znakiem zapytania, ale
przecie¿ muszê zbieraæ punkty. Uczyæ siê bêdê na wyjazdach, nie ma innego wyjœcia.
Na maturze, poza obowi¹zkowymi podstawowymi przedmiotami, bêdê zdawa³a rozszerzony angielski oraz matematykê i jeszcze nie myœlê, co
dalej. Chcê skoncentrowaæ
siê w stu procentach na tenisie i zobaczê, jak to wszystko
siê u³o¿y za kilka lat. Obecnie
jest du¿a dostêpnoœæ uczelni
oferuj¹cych kursy on-line.
WTA podpisa³o te¿ umowy
z kilkoma
uniwersytetami
w Stanach Zjednoczonych, co
otwiera wiele dróg, jeœli chodzi o dalsz¹ naukê.
Tymczasem pojawi³ siê problem. Od jakiegoœ czasu Iga
Œwi¹tek pozostaje w sporze
prawnym z jej by³¹ agencj¹
mened¿ersk¹ Warsaw Sports
Group, która wspiera³a finansowo rozwój zawodniczki. Po
zerwaniu umowy przez ojca
zawodniczki, agencja marketingowa chce odzyskaæ poniesione koszty. Reprezentuj¹cy
interesy tenisistki mecenas
Jaros³aw Cha³as stwierdzi³ ³amach „Super Expressu”, ¿e
tenisistka od pocz¹tku deklarowa³a zwrot pieniêdzy, a
agencja chce obci¹¿yc j¹ kosztami niezwi¹zanymi z jej szkoleniem i sprzecznymi z umow¹. „Za¿¹daliœmy od WSG
rzetelnego rozliczenia i przedstawienia dokumentów. Czêœæ
kosztów, która nie by³a przez
Igê kwestionowana, mogli
otrzymaæ od razu i kwotê tê
agencja zna³a. Co do reszty
kosztów – ich wysokoœæ i zasadnoœæ obci¹¿ania nimi akurat Igi jest wysoce w¹tpliwa, a
WSG nie potrafi ich ani wykazaæ, ani uzasadniæ” – powiedzia³ i doda³: „Symptomatyczne jest wzmo¿enie aktywnoœci
WSG akurat teraz, gdy Iga bez
ich pomocy odnios³a ogromny
sukces”. Nieoficjalnie mówi
siê, ¿e chodzi o kwotê oko³o
miliona z³otych. Iga Œwi¹tek
z³o¿y³a pozew w s¹dzie.
Pozew z³o¿y³a tak¿e agencja WSG. Jej prezes Artur Bochenek stwierdzi³: „Uwa¿amy, ¿e umowê, jak ka¿d¹,
mo¿na by³o zerwaæ, ale nam
z tego tytu³u nale¿a³a siê
w myœl zapisów okreœlona rekompensata”.

Józef Korczyk
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Sport
Czy 19-letnia Iga
Świątek będzie
następczynią Sereny
Williams?
– zastanawiają się
niemieckie media.

Niemieckie media o Idze
Œwi¹tek: mocne uderzenia
i wewnêtrzny spokój

„Œwi¹tek zaskoczy³a wszystkich“ – poda³a niemiecka agencja prasowa DPA po zwyciêstwie 19-latki w turnieju
French Open. A do tego wygra³a w sposób „sensacyjny” – czytamy w depeszy. „Bild” okrzykn¹³ j¹ „now¹ królow¹ Pary¿a”
i zacytowa³ Borisa Beckera:
„Jeszcze o niej us³yszymy, jeszcze wygra wiele turniejów”.
„To mi³e s³owa, ale zarazem
brzemiê, z którym Iga Œwi¹tek
musi dojœæ do ³adu” – komentowa³ sto³eczny dziennik „Berliner Zeitung”, pytaj¹c, czy Polka bêdzie nastêpczyni¹ Sereny
Williams?
Pochwa³ nie szczêdzi³a
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, zwracaj¹c uwagê na obraz Igi, jaki zosta³ w pamiêci po
turnieju: „po meczbolu stoi, od
stóp do g³ów w bieli, z praw¹
rêk¹ na ustach jak bezczelna
dziewczynka, która wydaje siê
szelmowsko pytaæ: ups, co ja

zrobi³am?”. Gazeta obszernie
opisywa³a tak¿e owocn¹ wspó³pracê polskiej tenisistki z psycholo¿k¹ sportow¹ Dari¹ Abramowicz, by³¹ ¿eglark¹. „Niskie
oczekiwania, wysokie standardy” – tym mottem kieruje siê
Œwi¹tek, któr¹ nie sposób wytr¹ciæ z równowagi – pisa³a
„FAZ”.
Równie¿ „Süddeutsche Zeitung” podkreœli³a rolê mentalnych aspektów w tenisie, które
bêd¹ jeszcze wa¿niejsze w kobiecym tenisie. Do mocnych
stron Igi dziennik zaliczy³ „odwa¿ne, silne i niechybione uderzenia oraz wewnêtrzny spokój”.
„Der Spiegel“ zachwala³
„agrestywny, dobry“ i „granicz¹cy z perfekcj¹” styl gry,
pewnoœæ siebie oraz doskona³¹
technikê. Brak doœwiadczenia
zauwa¿alny by³ dopiero po zwyciêstwie, kiedy Œwi¹tek ¿artobliwie przeprasza³a, mówi¹c,
¿e nie ma zbyt du¿ej praktyki
w przemówieniach po triumfie
w turnieju. Wed³ug „Spiegla”
tenisistka z Raszyna to „tenisowa sensacja”. (kad)

zdj. picture alliance / DPPI media /
Rob Prange

Kup maseczkę - chroń siebie i innych
Maseczki ochronne
dla dorosłych

czarny
szary
czerwony

(usta-nos) bawełna
2-warstwowe
polskiej produkcji

różowy

szt. 2,50 €

#

biały

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

szt. 2,50 €

niebieski

jasny niebieski

biały

zielony

kremowy

różowy

jasny zielony

turkusowy

czerwony

Płyn do dezynfekcji
z pompką 1L 9,90 € teraz 6,99 €
bez pompki 0,5L 7,50 € teraz 5,50 €

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

SŻ 11/2020

www.sklep.de

Szt.

CD-Kolędy

Szt.

CD-Kolędy

Cena

CD Bayer Full & Ex Problem - Najpiękniejsze polskie kolędy
CD Chór Archikatedry Warszawskiej - Najpiękniejsze kolędy
CD Chór Harfa - Najpiękniejsze polskie kolędy
CD Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku
CD Don Vasyl - Kolędy
CD Golec uOrkiestra - Koncert kolęd i pastorałek
w Bazylice Jasnogórskiej (Special Edition, CD + DVD)
CD Grónicki i Harnasie - Kolędy góralskie
CD Gwiazdy na Gwiazdkę - Najpiękniejsze kolędy
CD Gwiazdy Polskiej Estrady - Kolędy
CD Jarocka Irena - Wigilijne życzenia
CD Kapela Góralska - Kolędy góralskie
CD Krawczyk Krzysztof - Kolędy i pastorałki
CD Mazowsze - Kolędy polskie
CD Mazowsze - Śpiewa kolędy
CD No To Co - Kolędowe śpiewanki
CD Połomski Jerzy - W cichą noc
CD Różni wykonawcy - Kolędy staropolskie
CD Różni wykonawcy - Najpiękniejsze polskie kolędy
CD Rynkowski Ryszard - Dziś nadzieja rodzi się. Kolędy
CD Santor Irena - Wśród nocnej ciszy
CD Violetta Villas - Kolędy
CD Wielanek Stasiek - Kolędy i pastorałki

6,90
6,90
6,90
9,90
6,90
12,50
7,90
7,90
7,90
6,90
7,50
7,90
7,90
7,90
6,50
6,90
6,90
5,00
7,90
7,90
7,90
7,90

O sile i oryginalności tego jedynego w swoim rodzaju kolędowania zadecydowały nie tylko rozmach z jakim przygotowano wydarzenie, kunszt
muzyczny zespołu, piękne aranżacje kolęd i pastorałek oraz spektakularna
oprawa wizualna, ale też miejsce, które pod swój barokowy dach przyjęło
góralskich kolędników – Bazylika Jasnogórska w Częstochowie.
Zaś o wyniku tego połączenia zadecydowali sami słuchacze wydanej
wcześniej podwójnej płyty CD (21 utworów) i DVD (25 utworów), która
błyskawicznie zyskała status złotej. A dziś - już podwójnie platynowej!

DVD

Cena

Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml
Ziaja krem brązujący cupuacu 50ml
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
Ziaja krem do stóp głeboko nawilżający 80ml
Ziaja krem do stóp na pękająca skórę pięt 60ml
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
Ziaja krem nagietek 100ml
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
Ziaja płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 200ml
Ziaja płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 500ml
Ziaja oliwkowy żel oczyszczający cera sucha i normalna 200ml
Ziaja płyn do demakijażu oczu uniwersalny 120ml
Ziaja tonic nagietek odświeżanie i nawilżanie cera sucha i normalna 200ml
Ziaja tonik jagody acai 200ml
Ziaja żel do twarzy jagody acai 200ml
Ziaja żel do nóg kasztanowy 100ml
Woda utleniona 100g
Nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g NEW ANNA Cosmetics

4,90
4,90
4,90
3,60
2,60
1,90
2,50
2,50
3,30
3,30
2,20
2,50
1,90
2,20
2,60
2,30
3,00
2,90
2,20
2,50
3,00
3,10
2,50
1,50
3,10

KOSMETYKI
Zamówienia: tel. 02174-8964480, www.sklep.de
Ziaja żel do twarzy jagody acai

Żel micelarny acai z peelingiem zawiera naturalne substancje aktywne - jagody acai,
glukonian wapnia, witaminę C, prowitaminę B5, naturalne substancje peelingujące oraz
ściągająco-normalizujący zinc coceth sulfate. Posiada właściwości delikatnego produktu
myjącego. Wyjątkowy zapach i łagodne działanie zapewniają uczucie czystej skóry.
Żel micelarny acai z peelingiem delikatnie oczyszcza skórę. Pielęgnuje w czasie mycia.

Ziaja tonik jagody acai

Tonik acai zawiera naturalne substancje aktywne - jagody acai, glukonian wapnia,
witaminę C, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy. Łagodnie oczyszcza skórę twarzy,
usuwa makijaż oraz przygotowuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
Tonik acai przywraca cerze zdrowy, promienny wygląd. Delikatnie nawilża,
tonizuje naskórek. Jest łagodny dla skóry. Pozostawia przyjemny zapach.

Ziaja brązujący krem odżywczy cupuacu

Masło cupuacu i masło karite skutecznie regenerują lipo-srukturę naskórka, wzmacniają
barierę ochronną skóry, łagodzą podrażnienia oraz chronią przed promieniami UV. Oleje
makadamia i z orzechów brazilijskich regulują aktywność zewnętrznych warstw skóry,
zapobiegają nadmiernej utracie wody, zmiękczają i wygładzają naskórek. Nadaje subtelny,
delikatny odcień opalenizny, specjalne zaperfumowanie kremu neutralizuje zapach DHA.

Ziaja tonik nagietek, odświeżenie i nawilżanie

Nagietkowa receptura: wyciąg z kwiatów nagietka + prowitamina B5
Łagodnie oczyszcza naskórek. Doskonale nawilża i tonizuje. Wykazuje skuteczne
działanie kojące. Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
Sposób użycia: Nanieść tonik wacikiem na oczyszczoną skórę twarzy.
Stosować rano i wieczorem.

Ziaja płyn do demakijażu oczu

Skutecznie i delikatnie usuwa makijaż. Zapobiega wysuszaniu wrażliwej skóry
wokół oczu. Nie powoduje podrażnień skóry i spojówek. Polecany również
dla osób stosujących soczewki kontaktowe.Sposób użycia: Delikatnie zmywać
makijaż wacikiem nasączonym płynem, unikając wprowadzenia go do oka.

Pani Walewska krem tłusty na dzień i na noc
To kosmetyk o wyjątkowej formule lipidowej, opartej na oleju avokado
i wosku pszczelim. Polecany do skóry dojrzałej suchej, normalnej
i delikatnej. Regularnie stosowany zapewni skórze: stabilny poziom
natłuszczenia, spłycenie zmarszczek i drobnych linii, wzmocnienie
bariery ochronnej, odżywienie i wygładzenie.

Pani Walewska krem półtłusty na dzień i na noc
To unikalny kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej normalnej
i suchej. Formuła oparta na kompleksie lipidowym, posiada właściwości
natłuszczające, odżywcze i wygładzające. Stosowany codziennie
zapewni skórze: stabilny poziom natłuszczenia, wygładzenie
i odżywienie, wzmocnienie bariery ochronnej, świeżość i blask.

Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom
Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Tel. 02174 - 896 44 80, www.sklep.de
SŻ 11/2020

Ta wyjątkowa receptura na bazie liposomów z kwasem hialuronowym,
cennego oleju z avocado oraz masła shea jest przeznaczona do
codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry dojrzałej. Stosowany
regularnie zapewni skórze: optymalny poziom nawilżenia, spłycenie
i wygładzenie zmarszczek, jędrność i sprężystość, świeżość i blask.
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FeWo von privat, bis 4 Pers.
Preis 30-65 €/Tag
je nach Saison.

Tel. 0176-43181251
www.teresaswinemuende.pl

24h-Senioren
Betreuung

)

Swinemünde/PL

0209-88307833

Reklama

www.senioren.life

"Pakiet Boże Narodzenie"
od 23.12.20 - 27.12.20 w cenie 899zł/os./HP

"Pakiet Sylwestrowy"
od 30.12.20 - 02.01.21 w cenie 950zł/osoba/HP
Komfortowe pokoje, wyżywienie, strefa SPA: jacuzzi, sauna IR,
tężnia solankowa, parking, WiFi, masaże, odnowa biologiczna,
fizjoterapia, kameralna i rodzinna atmosfera. 80 m do morza.

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

www.prenumerata.de
Tymbark:
jabłko mięta 1L 0,75 €
jabłko wiśnia 1L 0,75 €
Cenos
kasza gryczana 400g 0,90 €
Ekmak
makaron babuni 250g 0,50 €
Znicz ZS-1 szt. 0,50 €
Znicz Z440Gr szt. 0,99 €
Znicz Z440Ro szt. 1,30 €

Mini Shop

ZS-1

Z440Gr

Z440Ro

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

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2
Tel. 0173-2106849
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37 Jahre

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

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

l Własna produkcja wędlin
l Sklep internetowy i wysyłkowy
l Party Service i Sala przyjęć
l Polskie artykuły spożywcze
(cukierki, twaróg, pierogi,
przyprawy, napoje,
alkohole, i.t.d.)
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Reklama
Porada psychologiczna na telefon.
Tel. 0163/3645287.
www.psycholog-hannover.de

Damian Ballon
Rechtsanwalt
Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

KANCELARIA ADWOKACKA
DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK
RECHTSANWALT

Sieć struktur socjalnych

„Info-Point”

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

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

sklep.de

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

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

m.

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor
Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Max Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

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

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Izabela S. Demacker
Rechtsanwältin
Kompleksowa obs³uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim
Müllerstr. 40, 80469 München
Fon: 089 / 85 63 63 55
Fax: 089 / 85 63 63 56
www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

JESTEŚMY DLA WAS ONLINE

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Fachlehrgang Arbeitsrecht

Kancelaria adwokacka
w Monachium

www.samo-zycie.de

Rechtsanwältin
Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)
Fachanwältin
für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego
Porady i obsługi w języku niemieckim
i polskim we wszystkich dziedzinach prawa
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomiędzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)
Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de

Obrona w sprawach karnych - Europejski Nakaz Aresztowania
Prawo cywilne - wypadki drogowe - wierzytelności
Prawo pracy - wynagrodzenie - wypowiedzenia

Rechtsanwaltskanzlei

KANCELARIA ADWOKACKA W DÜSSELDORFIE

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

RAJMUND NIWINSKI
RECHTSANWALT

GRAFENBERGER ALLEE 120

40237 DÜSSELDORF
tel. 0211 9149 256 kom. 0163 4793528 - niwinski@niwinski.de

www.prawnikwniemczech.pl

Gregor Matuszczyk
Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim
Bürozeiten: Mo.-Fr. 9-12.30 und 15-18 Uhr

Termine nach tel. Vereinbarung

Samo Życie 11/20 (586)
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Reklama

SAT - RUDEK

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

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

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

KURIER
ładunki
do 1,5 tony

z Niemiec
do Polski
Telefon:
0173-2106849
02174-8941155

Handelsagentur und Montage Kolaska
Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313
www.geokol.de, info@geokol.de
l Polska telewizja salelitarna na doładowania lub na umowę
l Kanały sportowe, filmowe i seriale, rozrywka, informacje,
dla dzieci i wiele innych
l Pomagamy w wymianie uszkodzonego sprzętu
l Wszystko do nabycia u nas, nie musisz jechać do Polski

Digitalizujemy kasety VHS na USB jeden do jednego
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 17:
tel. 0160 9040 3313 * mail: geokol@gmx.de * web: geokol.de

Zamów prenumeratę bez żadnych dodatkowych kosztów!

samo zycie

prosato
skrzynki!
prosto dodoskrzynki!
tanio ii wygodnie!
wygodnie!
tanio
tylko 15
15€€nanacały
całyrok!
rok!
prenumerata wwprezencie!
prenumerata
prezencie!

Wybieram następującą prenumeratę:
q prenumerata dwumiesięczna - PRÓBNA, BEZPŁATNA
q prenumerata roczna - 15 euro
q prenumerata półroczna - 10 euro
Dane ZAMAWIAJĄCEGO:
Imię, nazwisko:
Ulica, nr domu:
Kod, miejscowość:
Tel./fax:

Data, podpis:

Warunki dostarczania prenumeraty
1. Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia w wydawnictwie w przeciągu 7 dni. Liczy się data stempla pocztowego. 2. Przy zakłóceniach na skutek
sił wyższych włącznie ze strajkiem obowiązują odnośne aktualne przepisy. 3. Należność za
prenumeratę należy uiścić z góry. 4. Niniejsza umowa przedłuża się automatycznie o kolejny
okres zamówienia (jak zakreślono), o ile abonent nie wypowie jej pisemnie w terminie 4 tygodni
przed upływem okresu prenumeraty. 5. Aktualna cena prenumeraty może odpowiednio zostać
dopasowana, o ile wzrośnie jej cena w sprzedaży detalicznej na skutek rosnących kosztów
druku i dystrybucji (koszty papieru, druku, wynagrodzenia, transportu i wysyłki).

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

Zamówienia
Zam
ówienia telefoniczne:
telefoniczne:
02174 /- 896
44 80
02174
89 644
80
lub
lub na
na stronie
stronie internetowej:
www.prenumerta.de
www.prenumerata.de

Zamówienie prenumeraty proszę przesłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG, ABO, Luisental 2, 51399 Burscheid
UPOWAŻNIAM firmę Verlag Matuszczyk KG (identyfikator
DE41ZZZ00000708398, nr upoważnienia będzie na rachunku) do ściągania
należności z mojego konta. Jest mi wiadomo, że w uzasadnionych przypadkach
mam prawo żądać zwrotu ściągniętej kwoty do 8 tygodni od ściągnięcia.

Nr konta IBAN: DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Podpis:

Data:

