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Rz¹d Morawieckiego i Kaczyñskiego nie chce
pomocy z Niemiec w walce z pandemi¹
„Lekarze? Niech jad¹!“ – krzycza³a w 2017 r. Józefina Hrynkiewicz, pos³anka PiS.
W 2020 r. Joanna Lichocka (PiS) chce, ¿eby Niemcy „oddali“ polskich lekarzy... 8

Zdrowych, spokojnych.
i radosnych Œwi¹t.
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Pozytywne informacje
dotyczące przede wszystkim
dwóch szczepionek dają
nadzieję na koniec pandemii. 

Najwiêcej nadziei dotyczy
szczepionki o nazwie
BNT162b2 firm Biontech i Pfi-
zer. Koncern Biontech z Mainz
i jego amerykañski partner by-
³y pierwszymi zachodnimi fir-
mami, które opublikowa³y wy-
niki wa¿nych badañ decyduj¹-
cych o dopuszczeniu szcze-
pionki na rynek. Opracowany
preparat w 95 procentach chro-
ni przed COVID-19 – poinfor-
mowano. Nie odnotowano ciê¿-
kich skutków ubocznych. Wiru-
solodzy wskazuj¹ jednak na
bardzo krótki okres obserwacji. 

Firmy wyst¹pi³y w USA
i Unii Europejskiej o zezwole-
nie na stosowanie w sytuacjach
nadzwyczajnych. 

Pozytywne wieœci
od Moderny 
Tydzieñ po doniesieniach

grupy Biontech i Pfizera pozy-
tywne wieœci rozpowszechni³a
tak¿e Moderna. Amerykañski
koncern, pracuj¹cy nad prepa-
ratem o nazwie mRNA-1273,
wskaza³ na skutecznoœæ rzêdu
94,5 procent. I tutaj pe³n¹ par¹
tocz¹ siê starania o zezwolenie
na stosowanie w nadzwyczaj-
nych sytuacjach, a rz¹d USA
wspiera projekt sum¹ prawie
miliarda dolarów. 

Oba preparaty nale¿¹ do
grupy nowoczesnych szczepio-
nek mRNA. Wykorzystuj¹ one
sekwencjê kwasu rybonukle-
inowego (RNA) koduj¹c¹ bia³-
ka patogenu. Szczepionki RNA
ró¿ni¹ siê od tradycyjnych tym,
¿e w przypadku szczepionek
RNA antygeny/bia³ka patogenu
produkowane s¹ przez za-
szczepiony organizm, a w przy-
padku tradycyjnych szczepio-
nek gotowe i wyprodukowane
w laboratorium antygeny s¹
w okreœlonej iloœci dostarczane
do organizmu. 

Po szczepionce mRNA przy
póŸniejszym kontakcie z koro-
nawirusem uk³ad odpornoœcio-
wy rozpozna antygen i bêdzie
móg³ celowo zwalczyæ wirusa.
Do tej pory jednak ¿adna tego
typu szczepionka nie zosta³a
dopuszczona do stosowania
u ludzi. 

Biontech pracuje nad
BNT162b2 od po³owy stycznia.
Wa¿na do dopuszczenia na ry-

nek faza III badañ ruszy³a
w lipcu br., a preparat testowa-
no na 44 tys. osób. Badania Mo-
derny dotyczy³y 30 tys. osób. 

Problem: niskie
temperatury
Problemem mo¿e byæ jednak

fakt, ¿e szczepionka Bion-
tech/Pfizer musi byæ przecho-
wywana w bardzo niskich tem-
peraturach (–70 st. Celsjusza).
To ogromne wyzwanie logi-
styczne, kiedy szczepionka mu-
si byæ transportowana i prze-
chowywana w ró¿nych miej-
scach. W centrum szczepieñ
mo¿e byæ przechowywana
w temperaturze od 2 do 8 stop-
ni nie d³u¿ej ni¿ przez piêæ dni. 

W tym przypadku przewagê
mo¿e mieæ Moderna, której
preparat mo¿e byæ przechowy-
wany temperaturze panuj¹cej
normalnie w lodówkach. Firma
wychodzi z za³o¿enia, ¿e œrodek
pozostaje stabilny, jeœli przez
30 dni sk³adowany jest w tem-
perature od 2 do 8 stopni. W po-
wszechnie dostêpnych w labo-
ratoriach lodówkach (minus 20
stopni) szczepionka mo¿e byæ
transportowana i przechowy-
wana nawet przez pó³ roku.
W temperaturze pokojowej za-
chowuje stabilnoœæ do 12 go-
dzin. 

Kiedy i dla kogo? 

Zasadniczym pytaniem jest,
jak szybko po dopuszczeniu na
rynek i dla kogo dostêpne bêd¹
preparaty? Aby zabezpieczyæ

sobie wystarczaj¹ce zasoby
szczepionki, Unia Europejska
i inne kraje ju¿ teraz zadba³y
o dostawy. UE ma ju¿ umowy
z piêcioma producentami.
Wspólnota zagwarantowa³a so-
bie do 300 mln dawek œrodka
Biontech/Pfizer. W Modernie
chodzi o dostawê do 160 mln
dawek. 

Sta³a Komisja ds. Szczepieñ
przy Instytucie Roberta Kocha
(STIKO) razem z przedstawi-
cielami Rady Etyki i Niemiec-
kiej Akademii Leopoldina opra-
cowa³a koncepcjê kolejnoœci
przeprowadzania szczepieñ
w Niemczech. Podstawow¹ za-
sad¹ jest to, ¿e szczególnie za-
gro¿one osoby – grupy ryzyka
i personel medyczny – powinny
nale¿eæ do tych, którzy bêd¹
szczepieni w pierwszej kolejno-
œci. 

W pierwszej fazie szczepion-
ka ma byæ rozprowadzana cen-
tralnie. W tym celu zostan¹
utworzone regionalne oœrodki
szczepieñ. PóŸniej, gdy dostêp-
na ju¿ bêdzie wystarczaj¹ca
iloœæ preparatu, szczepiæ bêd¹
tak¿e lekarze w swoich gabine-
tach. 

Wyœcig trwa 

Biontech/Pfizer i Moderna to
nie jedyni producenci najbar-
dziej poszukiwanej szczepionki
na œwiecie. Wed³ug Œwiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO) a¿
47 preparatów znajduje siê
obecnie w razie klinicznej,
wœród nich 10 w decyduj¹cej fa-
zie trzeciej z wieloma tysi¹ca-
mi osób. Nad szczepionk¹ pra-
cuj¹ m.in.: brytyjski koncern
AstraZeneca, CureVac z Tübin-
gen (wspierany sum¹ do
252 mln euro z niemieckiego
bud¿etu) i amerykañski gigant
Johnson & Johnson. 

W fazie trzeciej znajduje siê
tak¿e szczepionka chiñskiej fir-
my Sinovac. Inny chiñski kon-
cern pañstwowy Sinopharm re-
alizuje dwa projekty szczepion-
ki. Preparatem zosta³o ju¿ za-
szczepionych prawie pó³ milio-
na osób. 

Z kolei rosyjska szczepionka
Sputnik V zosta³a opracowana
przez moskiewski Instytut Ga-
maleja i dopuszczona na rynek,
zanim poznano wyniki III fazy
klinicznej. Niedawno instytut
opublikowa³ dane, wed³ug któ-
rych preparat ma byæ skutecz-
n¹ ochron¹ przed COVID-19
w 92 procentach. (kad)

Szczepionka nadziej¹
na koniec pandemii

Pomimo powa¿nych ograniczeñ w
¿yciu spo³ecznym, gospodarczym
i prywatnym wywo³anych pande-
mi¹ koronawirusa, Niemcy opty-
mistycznie patrz¹ w przysz³oœæ.
Wskazuje na to najnowszy „Atlas
szczêœcia“, opracowany na zlece-
nie Deutsche Post. 

Na skali od 0 do 10 poczucie
szczêœcia osi¹gnê³o w tym roku
6,74 punktów. W 2019 roku by³o tyl-
ko nieznacznie wy¿sze –
7,14 punktów. W tym roku – co nie-
trudno sobie wyobraziæ – najbar-
dziej doskwiera ludziom samot-
noœæ i dyktowane pandemi¹ ogra-
niczenia w spotkaniach z rodzin¹
i przyjació³mi. 

Pó³noc bardziej
szczêœliwa
Wa¿ne jednak, ¿e niemal ca³ko-

wicie zatar³a siê ró¿nica w poczu-
ciu szczêœcia miêdzy mieszkañca-
mi wschodnich i zachodnich Nie-
miec. 

Najszczêœliwsza w Niemczech
pozostaje pó³noc: Szlezwik-Holsz-
tyn i Hamburg. Na 10-punktowej
skali oba regiony osi¹gnê³y prawie
7 punktów. Na trzecim miejscu
znalaz³a siê Badenia-Wirtember-
gia, a na czwartym Nadrenia Pó³-
nocna–Westfalia. Na koñcu znala-
z³y siê: Hesja (12. miejsce), Nad-
renia-Palatynat i Kraj Saary. Ran-
king regionów zamknê³a Turyngia
(6,50 na skali szczêœcia). 

Doskona³a wiêkszoœæ pytanych
(80 proc.) nie kry³a zadowolenia,
¿e w czasach pandemii w ogóle
mieszka w Niemczech. 

Pozytywnie, ale 
widoczne obci¹¿enia
O dziwo ograniczenia zwi¹za-

ne z koronawirusem najbardziej
doskwieraj¹ nie najm³odszej czê-
œci spo³eczeñstwa, tylko raczej
osobom w œrednim wieku, miê-
dzy 45. a 59. rokiem ¿ycia. Najm-
niej skar¿¹ siê osoby po szeœæ-
dziesi¹tce – wynika z „Atlasu
szczêœcia”. 

Niemal tak samo jak w latach
ubieg³ych Niemcy s¹ zadowoleni
ze zdrowia i ¿ycia rodzinnego,
choæ od trójki dzieci wzwy¿ zado-
wolenie to szybuje ju¿ w dó³. Po-
wodem mo¿e byæ przeci¹¿enie
zwi¹zane z prac¹ zdaln¹, nauk¹
dzieci i brakiem ich zajêæ w cza-
sie wolnym – wnioskuj¹ autorzy
badania. 

Z powodu pracy zdalnej (home
office) i pracy w skróconym wy-
miarze godzin (Kurzarbeit) co
trzeci pytany przyzna³, ¿e zmala-
³o nieco jego zadowolenie z ¿ycia
zawodowego. Na taki efekt czê-
œciej te¿ skar¿¹ siê kobiety. 

Pomimo wielu niepewnoœci co
do tego, jak pandemia COVID-19
wp³ynie na dalsze ¿ycie, wiêk-
szoœæ Niemców wychodzi z za³o-
¿enia, ¿e ich poziom zadowolenia
nie ulegnie zmianie. 

Na potrzeby „Atlasu szczê-
œcia“ instytut demoskopijny Al-
lensbach przepyta³ od marca
do czerwca tego roku 4660 repre-
zentatywnie wybranych
osób. (kad)

Niemcy nie trac¹
zbyt optymizmu

zdj. wikimedia.org
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Tak protestowa³a Polonia

Takich protestów Polska nie
widzia³a od lat. Przeciw wyro-
kowi Trybuna³u Konstytucyjne-
go, który zaostrzy³ ustawê
aborcyjn¹, na ulice wysz³y setki
tysiêcy Polaków. M³odych i sta-
rych, kobiet i mê¿czyzn, wie-
rz¹cych i ateistów. W najwiêk-
szym marszu 30 paŸdziernika
w Warszawie udzia³ wziê³o
100 tysiêcy osób. 

Tym razem by³o inaczej. Na
ulice wyszli ludzie tam, gdzie
ostatnie protesty mia³y miejsce
30 lat temu. Demonstracje
w paŸdzierniku odby³y siê
w ponad 500 miejscowoœciach
w ca³ej Polsce, czterokrotnie
wiêcej, ni¿ podczas Strajku Ko-
biet w 2016 roku. Ponad
90 proc. z nich to ma³e miasta. 

77-tysiêczne Siedlce to jedno
z nich. Miasto le¿¹ce w po³owie
drogi miêdzy Warszaw¹ a
przejœciem granicznym z Bia-
³orusi¹, Terespolem, od lat
uznawane jest za przyczó³ek
PiS-u. Wygrywa³ tu bezapela-
cyjnie i PiS (z tego okrêgu wy-
brana zosta³a m.in. Krystyna
Paw³owicz), i Andrzej Duda.
A mimo wszystko w paŸdzierni-
ku i tu ludzie wyszli na ulice,
krzycz¹c „Mamy doœæ”. 

– Tutaj – mówi Anna Koz³ow-
ska – dla ludzi wa¿ne jest, co
powie ksi¹dz.

31-letnia Anna sama jest ka-
toliczk¹, ale w marszu bierze
udzia³ od pocz¹tku. W³aœciwie
jest idealnym has³em dla zwo-
lenników zaostrzenia prawa
aborcyjnego: sama jest niepe³-
nosprawna od urodzenia, ma
rozszczep krêgos³upa i jeŸdzi
na wózku. Ale Anna chce wybo-
ru. Na kartonowym transpa-
rencie, który zabiera³a na de-
monstracje, napisa³a „Siadaj
Jaruœ, chêtnie ciê wywiozê”.
Bo Anna widzi Ÿród³o problemu
m.in. w PiS i jej prezesie. 

– Niby robi¹ z siebie obroñ-
ców niepe³nosprawnych, ale
nie maja pojêcia, jak ciê¿kie
jest ¿ycie osoby niepe³no-
sprawnej w Polsce. 

Elektryczny wózek, którym
jeŸdzi, Anna ma dziêki zbiór-
kom 1%; jeden procent podatku
dochodowego ka¿dy podatnik
mo¿e przekazaæ na zbiórkê or-
ganizowana przez organizacje
po¿ytku publicznego. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia do wózka
w cenie 18-20 tys. z³ dop³aca...
ca³e 1500 z³. M¹¿ Anny, który
siê ni¹ opiekuje, musia³ zrezy-
gnowaæ z pracy, by móc utrzy-
maæ zasi³ek pielêgnacyjny
(1800 z³). Anna pracowaæ mo¿e
i pracuje. Zasi³ek nie starczy
nawet na opatrunki, które An-
na musi stosowaæ na niegoj¹c¹
siê od lat odle¿ynê. Rehabilita-

cja, wsparcie, leki, wizyty spe-
cjalisty bez bogatej rodziny al-
bo pomocy ludzi dobrej woli –
rodziny osób niepe³nospraw-
nych nie mog¹ sobie na nie po-
zwoliæ. Wiêc Anna wie, o czym
mówi, ¿¹daj¹c prawa do wybo-
ru dla kobiet w ci¹¿y, których
dzieci maj¹ letalne, b¹dŸ nie-
uleczalne, ciê¿kie wady. 

Anna te¿ by³a w ci¹¿y. Ze
wzglêdu na jej stan zdrowia le-
karz podda³ pod rozwagê abor-
cjê. Anna zdecydowa³a siê uro-
dziæ. Jej syn jest zdrowy, jej nic
siê nie sta³o. Ale gdyby okaza³o
siê, ¿e jest w nastêpnej ci¹¿y,
a p³ód jest uszkodzony, nie za-
stanawia³aby siê: – Nie chcia³a-
bym zostawiæ swojego syna sie-
rot¹. 

Marsz 28 paŸdziernika
w Siedlcach, na którym by³a
Anna, zorganizowa³a para ma-
turzystów, Dominika i Maciek.
Na pomys³ wpadli ju¿ po tym,
jak demonstracje odbywa³y siê
pe³na par¹. Bo, ¿e demonstro-
waæ trzeba, nie mieli w¹tpli-
woœci. 

– To przecie¿ dotyka nas oso-
biœcie. Mnie, moich kole¿anek
i naszych partnerów. Bo to my
za parê lat bêdziemy zachodziæ
w ci¹¿ê i rodziæ dzieci, które bê-
d¹ mog³y byæ nieuleczalnie
chore – mówi Dominika. – Nie
ka¿dy bêdzie w stanie temu po-
do³aæ. Chcemy mieæ wybór. 

To wyci¹gnê³o na ulicê tylu
m³odych, którzy niekoniecznie
anga¿owali siê w obronê s¹dów
czy Trybuna³u Konstytucyjne-
go. Po raz pierwszy wyci¹gnê³o
te¿ w Siedlcach. 

– Ba³am siê jechaæ do War-
szawy – mówi Dominika. – Ju¿
straszyli, ¿e policja u¿ywa ga-
zu, ¿e zatrzymuj¹. A przecie¿
Siedlce nie s¹ takie ma³e. I po-
myœleliœmy, ¿e tu te¿ znajd¹ siê
ludzie, którzy chc¹ protesto-
waæ. Jak nie teraz, to kiedy?

Zwo³ali siê przez Facebooka,
za³atwili tuby, transparenty. Li-
czyli na 200 osób – przesz³o
2000. 

– Strach, ¿e nie damy radê
wszystkiego opanowaæ, ale
i duma, ¿e takie zdarzenie tu u
nas zorganizowaliœmy – wspo-
mina Maciek. By³y krzyki, „j...æ
PiS” i „wyp...æ”, transparenty,
ale ogólnie by³o du¿o bardziej
ostro¿nie ni¿ w Warszawie, Sz-
czecinie, czy Wroc³awiu. – Bo to
nie jest du¿e miasto – mówi¹
Dominika i Maciek. – My tu jed-
nak roœniemy w innej atmosfe-
rze, jesteœmy mniej radykalni –
t³umacz¹. 

Na ulicê mniejszych miast
ludzi wygoni³ strach. To, ¿e ko-
biety bêd¹ musia³y rodziæ dzie-
ci bez mózgu, z sercem na ze-
wn¹trz, bez nerek. ¯e bêd¹ je
rodziæ tylko po to, aby umar³y,
albo ¿y³y latami, bez kontaktu,

Prowincja wysz³a na ulice

Dwa tysiące zamiast oczekiwanych dwustu osób przyszło na protest
w Siedlcach 28 października, który zorganizowali maturzyści Dominika
i Maciej.

Siedlce od lat uznawane są za przyczółek PiS-u. Wygrywał tu i PiS (m.in.
Krystyna Pawłowicz), i Andrzej Duda. A mimo wszystko w październiku
i tu ludzie wyszli na ulice, krzycząc „Mamy dość!”

Protestowała także niemiecka Polonia, choć bezpośrednio nie dotyczy
jej wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem
Julii Przyłębskiej, żony ambasadora RP w Niemczech. 
Polki i Polacy wyszli na ulice wielu niemieckich miast: od Aachen 
przez Köln, Hamm, Bremerhaven po Berlin.

Przed katedrą w Köln zdj. RW

Köln zdj. RW

Bochum zdj. RW

Hamm zdj. AND
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W skróciez powa¿nymi chorobami. Jak
podaje Ministerstwo Zdrowia
97 proc. z 1100 aborcji w 2019 r.
dotyczy³o ci¹¿ z powa¿nymi wa-
dami genetycznymi. Zespó³
Downa stanowi³ – inaczej, ni¿
twierdz¹ zwolennicy ruchu do-
magaj¹cego siê zaostrzenia
przepisów aborcyjnych – mniej
ni¿ po³owê przyczyn aborcji.
Przy czym, jak podkreœlaj¹
przeciwnicy zaostrzenia i wielu
lekarzy, w wiêkszoœci przypad-
ków zespó³ Downa to nie tylko
inny wygl¹d i lekki niedoro-
zwój, ale powa¿ne schorzenia
dodatkowe, niedorozwój orga-
nów wewnêtrznych, ciê¿kie
upoœledzenie umys³owe, wy-
magaj¹ce opieki 24 godziny na
dobê przez ca³e ¿ycie, ci¹g³ej
rehabilitacji i licznych operacji.
Strach przed taka sytuacj¹ wy-
prowadzi³ na ulicê nawet osoby,
które do tej pory radykalne nie
by³y – i nadal nie s¹. 

Anna i Dominika nie doma-
gaj¹ siê, na przyk³ad, nieogra-
niczonego dostêpu do aborcji
do 2 tygodnia. – Aborcja dlate-
go, ¿e nie chce siê dziecka, to
mord – zastrzega Anna. Nie s¹
wyj¹tkiem: paŸdziernikowy
sonda¿ dla „Rzeczpospolitej”
wykaza³, ¿e ponad po³owa Pola-
ków uwa¿a, i¿ najlepszym roz-
wi¹zaniem jest tzw. kompromis
aborcyjny. Znacznie mniej (po-
ni¿ej 25 proc.) opowiada siê za
liberalizacj¹ ustawy, jeszcze
mniej (do 15 proc.) za ich za-
ostrzeniem. Inaczej, ni¿ szpica
Strajku Kobiet. 

Od paŸdziernika Strajk Ko-
biet i powo³ana przez niego Ra-
da Konsultacyjna stworzy³a ca-
³¹ listê ¿¹dañ wobec w³adz.
Z szerokim spektrum: od ogól-
nodostêpnej aborcji do 12 tygo-
dnia ci¹¿y, dymisji rz¹du i prze-
wodnicz¹cej Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, przez reformê rynku
pracy, rozdzia³ Koœcio³a od pañ-
stwa, po ochronê klimatu i re-
aktywacjê psychiatrii dzieciê-
cej. Wieloletnie aktywistki z ty-
mi postulatami problemów nie
maj¹, ale inaczej z tymi, które
na ulice wyszy³y w konkretnej
sprawie, w obronie do prawa do
aborcji w wypadku wad gene-
tycznych p³odu. 

– Wiele protestuj¹cych czuje
siê zdezorientowanych – przy-
znaje Ma³gorzata Wo³czyñska,
dziennikarka radia TOK FM,

która w codziennej rubryce
„Biuletyn Rewolucyjny” infor-
muje o protestach. – Po pierw-
sze Rada w jednej trzeciej sk³a-
da siê z mê¿czyzn. Po drugie,
to starzy politycy, z Warszawy.
Po trzecie lista ¿¹dañ staje siê
coraz bardziej zró¿nicowana –
wylicza. – To powoduje, ¿e wie-
le osób nie wie ju¿, o co w³aœci-
wie i przeciw komu walczy.
Dwie równoleg³e bañki. 

Problem z tym maj¹ i Do-
minka z Maækiem. – Powstali-
œmy jako ruch spo³eczny, a te-
raz na czo³o staraj¹ siê ustawiæ
politycy, którzy na protestach
chc¹ coœ ugraæ, robiæ politycz-
ny PR – mówi rozczarowany
Maciek. I nie tylko. – Ca³y ruch
zosta³ spolityzowany. Nam
przypisuje siê jakieœ intencje,
których nie mieliœmy. To, ¿e je-
steœmy antyklerykalni, walczy-
my z katolikami, z Koœcio³em. 

Ostatni marsz siê nie odby³.
Dominika i Maciek wycofali siê
jako organizatorzy. T³umacz¹,
¿e taka organizacja dla dzie-
wiêtnastolatków jest trudna, ¿e
musz¹ myœleæ o szkole. Ale jak
bumerang wraca temat ¿¹dañ,
których ju¿ nie ogarniaj¹. 

– Chc¹ za du¿o na raz – mówi
te¿ Anna. – To siê nie mo¿e
udaæ. Ludzie zaczynaj¹ w¹tpiæ,
¿e mog¹ wygraæ.

– Gdyby zostali przy pocz¹t-
kowym postulacie, tym, który
wszystkich po³¹czy³, gdyby pro-
testy nadal siê odbywa³y, to by-
³aby szansa na wygran¹ – oce-
nia Ma³gorzata Wo³czyñska
z TOK FM. 

A protesty s³abn¹. W Wielko-
polsce utworzona zosta³a re-
gionalna rada. Jak mówi¹ orga-
nizatorki, nie s¹ konkurencj¹
dla Rady Konsultacyjn¹, tylko
jej uzupe³nieniem o regionalne
przedstawicielki, w³aœnie z ma-
³ych miasteczek. 

W Siedlcach nikt nie chcia³
przej¹æ organizatorskiej sche-
dy po Dominice i Maæku. ¯aden
nastêpny protest siê nie odby³.
– Teraz bêdzie trudniej – mówi
Dominika. – W³aœciwie szkoda.
Tyle osób wysz³o na ulice.

Anna ca³y czas ma nadziejê,
¿e ktoœ w Siedlcach protest po-
ci¹gnie. Ona jest gotowa nadal
maszerowaæ. 

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Hreczuk

Podejrzany w aferze Get-
Back milioner Leszek Czar-
necki mia³ otrzymaæ propozy-
cjê udzia³u w kupnie stacji
TVN24. Kana³ mia³ zostaæ po-
tem sprzedany spó³kom
Skarbu Pañstwa. Poœredni-
czyæ w ofercie mia³ by³y poli-
tyk PiS, który rzekomo utrzy-
muje prywatne relacje z pre-
mierem Mateuszem Mora-
wieckim – napisa³ Roman
Giertych na Facebooku.

Znany polski adwokat, za-
trzymany na polecenie pro-
kuratury w paŸdzierniku br.,
mo¿e znów wykonywaæ swój
zawód. Tak¹ decyzjê wyda³
poznañski s¹d, który wstrzy-
ma³ wykonanie wszystkich
œrodków zabezpieczaj¹cych
orzeczonych przez œledczych
wobec adwokata. Agenci
CBA zatrzymali mecenasa
i 12 innych osób w sprawie
biznesmena Ryszarda Krau-
ze. Zebrany przez nich mate-
ria³ dowodowy ma wskazy-
waæ na udzia³ zatrzymanych
w procederze wyprowadza-
nia œrodków z gie³dowej spó³-
ki deweloperskiej, przy-
w³aszczania tych œrodków
i prania pieniêdzy. Chodziæ
ma o 92 mln z³.

Giertych jest pe³nomocni-
kiem Leszka Czarneckiego.
Prokuratura jest zdania, ¿e
ten „dzia³aj¹c wspólnie i
w porozumieniu z innymi
osobami, narazi³ Idea Bank
na odpowiedzialnoœæ odszko-
dowawcz¹ wobec oszukanych
klientów banku w wysokoœci
co najmniej 123,5 mln z³ oraz
odpowiedzialnoœæ admini-
stracyjn¹ zwi¹zan¹ z na³o¿e-
niem kar finansowych przez
KNF w wysokoœci 80 mln z³,
oraz UOKiK do 10 proc. war-
toœci obrotu".

Tymczasem Roman Gier-
tych opublikowa³ na Facebo-
oku nagranie, które – jak
twierdzi – jest czêœci¹ rozmo-
wy PR-owca i by³ego polityka

PiS Adama Hofmana z preze-
sem Idea Banku Leszkiem
Czarneckim. Jak zapewnia
Giertych, "Adam Hofman i je-
go wspó³pracownik (nazwi-
sko dla Komisji Œledczej) pro-
ponuje formalne lub niefor-
malne zatrudnienie Micha³a
Krupiñskiego" w zamian za
przekonanie ministra spra-
wiedliwoœci-prokuratora ge-
neralnego za odst¹pienie od
œledztw ws. Czarneckiego.
Hofman wszystkiemu za-
przecza i twierdzi, ¿e spotka-
nia wynika³y ze wspó³pracy
jego firmy z bankami Czar-
neckiego, a wszelkie "publicz-
ne w¹tki" pojawia³y siê w roz-
mowie z inicjatywy przedsiê-
biorcy.

O sprawie jako pierwsza
poinformowa³a "Gazeta Wy-
borcza". By³y rzecznik PiS
odniós³ siê do artyku³u, twier-
dz¹c, ¿e rozpowszechniane
informacje s¹ nieprawdziwe.
– Wszelkie "publiczne w¹tki"
pojawia³y siê w rozmowie
z inicjatywy Leszka Czarnec-
kiego i ich interpretacja
nadana przez Giertycha jest
"ca³kowicie nieuprawniona".

„Stanowczo dementujemy
doniesienia pana Romana
Giertycha w tym temacie.
Dementujemy równie¿ na te-
mat sprawy zakupu TVN 24.
Leszek Czarnecki w trakcie
spotkania w Miami w sierp-
niu 2019 r. powo³uj¹c siê na
swoje kontakty z wiêkszo-
œciowym udzia³owcem Disco-
very sam wyrazi³ zaintereso-
wanie zakupem stacji TVN24.
Podkreœlamy: to by³ pomys³
Leszka Czarneckiego, a nie
nasz. Klient kilkukrotnie wra-
ca³ do tego tematu i pyta³ nas
o zdanie, prosi³ o rekomenda-
cje dotycz¹ce zakupu i poten-
cjalnych korzyœci z tego wyni-
kaj¹cych” – napisa³
Hofman. TK

Giertych znowu w todze.
Ma w rêkach nagrania.

Anna Kozłowska ma 31 lat. Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa. Nie
chce, żeby kobietom w Polsce odebrano wybór w przypadku poważnych
wad wrodzonych płodu.
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Œwiêta za pasem

Tak zatytu³owa³ swój wiod¹cy
artyku³ w listopadowym nu-
merze uliczny miesiêcznik
„Asphalt“, ukazuj¹cy siê
w Hanowerze i Dolnej Sakso-
nii. Z kolei w najwiêkszej tu-
tejszej gazecie codziennej
Hannoversche Allgemeine
Zeitung pojawi³a siê w listo-
padzie ca³a seria publikacji
poœwiêconych tematowi bez-
domnoœci w tym mieœcie, in-
formuj¹cych miêdzy innymi
o dwukrotnym w porównaniu
z poprzednim rokiem wzro-
œcie liczby zgonów wœród bez-
domnych. W tej sytuacji w³a-
dze miasta zapowiedzia³y
podjêcie wieloletniego pro-
gramu zwalczania problemu
bezdomnoœci, na który prze-
znaczone zosta³o kilka milio-
nów euro.

Nikt nie zna realiów egzy-
stencji polskich bezdomnych
w Hanowerze tak dobrze jak
Sylwia Jasion, której zaanga-
¿owanie i skutecznoœæ dzia-
³añ na ich rzecz sta³y siê tu
wrêcz legendarne. To w³a-
œnie j¹ poproszono o wybra-
nie 11 mê¿czyzn z tego œrodo-
wiska do udzia³u w dziewiê-
ciomiesiêcznym projekcie ko-
operacyjnym „Jêzyk i praca”,
bêd¹cym szans¹ na nowe ¿y-
cie. Celem jest „zdjêcie ich
z ulicy” do koñca kwietnia.
Zainicjowa³y go lokalne insty-
tucje socjalne AWO i maga-
zyn „Asphalt” przy udziale
prywatnej fundacji Nieder-
gerke Stiftung i miasta Hano-
wer. Niejako poza protoko³em
Sylwia sta³a siê mentalnym
coachem jego uczestników,
wiedz¹c jak trudne jest to wy-
zwanie dla ludzi z baga¿em
wykluczenia spo³ecznego,
które jest przecie¿ doœwiad-
czeniem ka¿dego bezdomne-
go. 

A tymczasem zbli¿a siê ad-
went i Bo¿e Narodzenie. „Po
raz pierwszy od kilku lat nie
mamy mo¿liwoœci zorganizo-
wania Wigilii dla naszych ro-
daków, osób bezdomnych,
ubogich i samotnych” – pisz¹
w rozpowszechnianej od po-
³owy listopada w Hanowerze
ulotce Sylwia Jasion (Arka-
Pol) i ks. Tadeusz Kluba (Pol-
ska Misja Katolicka).

Hanowerskie Wigilie,
z op³atkiem i upominkami dla
samotnych i bezdomnych,
wesz³y ju¿ do tradycji miej-
scowej Polonii. Do projektu
w³¹czaj¹ siê od lat osoby pry-
watne i polonijni przedsiê-
biorcy. Choæby Edyta Druck-
point, która co roku nieod-
p³atnie projektuje i drukuje
plakat i ulotki. Czy w³aœciciel-
ka sklepu „Lukullus ” w Han-
nover-Berenbostel, która ju¿
przyst¹pi³a do tegorocznej
akcji zbierania paczek. O suty
poczêstunek i ma³y œwi¹tecz-
ny koncert troszczy³o siê
zwykle Ko³o M³odych Rodzin
skupionych wokó³ Polskiej
Misji Katolickiej. A zebrani
wokó³ Sylwii Jasion sympaty-
cy jej dzia³añ na rzecz bez-
domnych pakowali na ogó³
ponad 100 paczek z otrzyma-
nych od Polonusów darów. 

A w tym roku?
Obostrzenia pandemiczne

nie pozwalaj¹ na spotkanie
przy stole i dzielenie siê
op³atkiem. Niemniej ani Syl-
wia, ani ks. Tadeusz nie za-
mierzaj¹ siê poddaæ. „Posta-
nowiliœmy zorganizowaæ ak-
cjê Paczka œwi¹teczna licz¹c
na Wasze/Pañstwa dobre ser-
ce i solidarnoœæ w tym wyj¹t-
kowym czasie” – pisz¹ w ulot-
ce. Dary zbierane bêd¹ w biu-
rze PMK od 6 do 13 grudnia
oraz w sklepie Lukullus-Be-

renbostel; w razie potrzeby
tak¿e odbierane u ofiarodaw-
cy. Ledwie apel poszed³
w œwiat (kana³ami spo³eczno-
œciowymi, internetem, przez
lokalne radio polonijne
PolenflugNeo), a ju¿ zg³osili
siê pierwsi darczyñcy, wrêcz
entuzjastycznie reaguj¹c na
nowy pomys³ organizatorów. 

Ta solidarnoœæ budzi szacu-
nek i nadziejê. Pewien niepo-
kój wywo³uj¹ natomiast opu-
blikowane w magazynie
„Asphalt” obserwacje pra-
cowników socjalnych, z któ-
rych wynika, ¿e ponadprze-
ciêtna ju¿ dzisiaj w Hanowe-
rze proporcja bezdomnych
z Polski nadal wzrasta. Po-
dobne zjawisko ma miejsce
równie¿ w innych niemiec-
kich miastach. Analizowanie
jego przyczyn wykracza poza
ramy tego tekstu.

Tym cenniejsze s¹ jednak
dzialania Polonii na rzecz do-
tkniêtych bezdomnoœci¹ ro-
daków. Pamiêtajmy, ¿e ka¿dy
bezdomny cz³owiek, bez
wzglêdu na narodowoœæ, ma
za sob¹ jak¹œ tragediê, dra-
mat losowy. Nikt przecie¿ nie
mieszka na ulicy dobrowol-
nie. Nasza aktywnoœæ jest
równie¿ w³aœciwym sygna-
³em dla w³adz i wspó³miesz-
kañców Hanoweru, przypo-
minaj¹cym o wk³adzie pol-
skiej spo³ecznoœci do rozwoju
gospodarczego i socjalnego
miasta i regionu jako pracow-
ników, podatników i ludzi za-
anga¿owanych spo³ecznie.

Radio PolenflugNeo 
www.radiopolenflug09.de

Na zdjęciu wigilia dla bezdomnych
2019 r. w PMK Hannover 

„W œrodowisku bezdomnych coraz
czêœciej s³ychaæ jêzyk polski”

W Wielkopolsce prezenty pod cho-
inkê dostajemy od Gwiazdora,
w Ma³opolsce od Anio³ka, a na Œl¹-
sku od Dzieci¹tka.

Zwyczaje bo¿onorodzeniowe na
Œl¹sku s¹ wyj¹tkowo zró¿nicowa-
ne. Niektórzy badacze twierdz¹
wrêcz, ¿e nale¿¹ one do najbarw-
niejszych i najbardziej urozmaico-
nych w Polsce. Jak¿e zreszt¹ mia-
³oby byæ inaczej, skoro do rosn¹cej
w si³ê przemys³owej aglomeracji
przybywali ludzie ze wszystkich
stron Europy. 

Œl¹skie Dzieci¹tko, rozumiane
jako zwyczaj dawania prezentów
bo¿onarodzeniowych, to bardzo
precyzyjnie ukszta³towana regio-
nalna œl¹ska tradycja. Marek Szo³-
tysek jest twórc¹ dziesiêciu „Dzie-
ci¹tkowych zasad”:

1. Œl¹skie Dzieci¹tko, to nie ja-
kieœ tam dziecko, duszek czy stwo-
rek nosz¹cy prezenty, ale to ma³y
Jezusek, narodzony w Betlejem
w wigilijn¹ noc. 

2. S³owo „dzieci¹tko” ma na Œl¹-
sku dwa znaczenia: „Dzieci¹tko”
pisane z du¿ej litery to nowonaro-
dzony ma³y Jezusek, natomiast
„dzieci¹tko” pisane z ma³ej litery,
to ogólna nazwa prezentu, który
Dzieci¹tko przynosi. Dlatego dla
Œl¹zoków zdanie: „Coœ dosto³ od
Dzieci¹tka na dzieci¹tko?” ma
sens i powinno siê go t³umaczyæ
na polski: „Jaki œwi¹teczny pre-
zent dosta³eœ?”. 

3. ¯eby dostaæ coœ od Dzieci¹t-
ka na dzieci¹tko, trzeba spe³niæ
dwa podstawowe warunki: dobrze
siê przez ca³y rok zachowywaæ
i napisaæ do Dzieci¹tka list z proœ-
b¹ o ten czy inny prezent. 

4. Dzieci¹tko nosz¹ce prezenty
„na dzieci¹tko” to tradycja katolic-
ka, która zachowa³a siê na terenie
Górnego Œl¹ska, za wyj¹tkiem Œl¹-
ska Cieszyñskiego. Na cieszynio-

ków bowiem od XVI do XVIII wie-
ku bardzo wielki wp³yw mieli pro-
testanci, a im tradycja Dzieci¹tka
Ÿle kojarzy³a siê z katolickim kul-
tem praskiego Jezulatka. To by³o
przyczyn¹, ¿e na Œl¹sku Cieszyñ-
skim tradycji Dzieci¹tka nie ma.
Tam tradycyjnie prezenty przyno-
si Anio³ek. To wp³yw wiedeñski
i krakowski.

5. Dzieci¹tko przychodzi do œl¹-
skich domów z prezentami tylko
i wy³¹cznie wieczorem 24 grudnia,
w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Œl¹-
ska kultura absolutnie nie dopusz-
cza, ¿eby Dzieci¹tko mog³o przy-
chodziæ w jakimœ innym terminie. 

6. Nie ma dok³adnie ustalonej
godziny przychodzenia Dzieci¹tka
do œl¹skich domów. Przychodzi
ono zawsze wtedy, gdy domownicy
jedz¹ wigilijn¹ wieczerzê.

7. Nikt nigdy na Œl¹sku nie wi-
dzia³ Dzieci¹tka przynosz¹cego
prezenty, poniewa¿ jest Ono bar-
dzo dyskretne i dzia³a w ukryciu.
Dlatego nie przynosi prezentów
do pokoju, w którym jest spo¿ywa-
na wieczerza wigilijna, ale zosta-
wia je w jakimœ innym miejscu
w domu, niekoniecznie pod choin-
k¹, bo przecie¿ tradycja Dzieci¹t-
ka na Œl¹sku ma kilkaset lat, a
choinka nie wiêcej jak 150 lat. 

8. ̄ eby nie sp³oszyæ chodz¹cego
z prezentami Dzieci¹tka, dzieci
w wigilijny wieczór nie powinny
biegaæ po domu i zagl¹daæ do
wszystkich pomieszczeñ.

9. Domownicy mog¹ zacz¹æ po-
szukiwania prezentów od Dzie-
ci¹tka dopiero wtedy, gdy wszyscy
zjedz¹ wigilijn¹ wieczerzê i za-
œpiewaj¹ kolêdy. 

10. Jak ju¿ po wieczerzy odpa-
kujemy swoje prezenty od Dzie-
ci¹tka, to nie mo¿emy zapomnieæ
o podziêkowaniach. Mo¿na powie-
dzieæ na g³os: „Dziynkuja ci Dzie-
ciontko za piykny podarek!” TK

„Dzieciątkowe zasady“ Marka Szołtyska

Bieg dla Niepodleglej w Hanowerze

15 listopada kilkuosobowa ekipa biegaczy SC Polonia Hannover
uczci³a pamiêæ niepodleg³ej Polski na symbolicznym dystansie
1918 metrów. Po biegu uczestnicy spotkali siê przy kawie i smacz-
nych wypiekach-

W Biegu uczestniczyli: Kasia Sledziewska, Kasia Matuschke,
Agata Gawenda, Elwira Klonnek, Madzia Kusz, Ania Kowalczyk,
Pawel Kowalczyk, Miro Laqua, rodzina Slowik, Edward Dewucki
oraz kilkoro dzieci.

– Chêtnych by³o du¿o wiêcej, ale ze wzgledów bezpieczeñstwa
i higieny (COVID) ograniczyliœmy liczbê uczestników – wyjaœnia
Edward Dewucki, prezes SC Polonia Hannover e.V. (ed)
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Nad Wis³¹ i Odr¹

Drach 
– Szczepan Twardoch
13,90 euro

Krwawa, mi³osna, pierwotna. To-
talna. Wymykaj¹ca siê regu³om
saga z ziemi przeklêtej... 

Jest 1918 rok. Josef Magnor
wraca z wojny do rodzinnych Gli-
wic, ma dwadzieœcia lat. Po kosz-
marze frontu we Francji zwyk³e-
mu ¿yciu przygl¹da siê z oddale-
nia. Wkrótce o¿eni siê z Valesk¹
Bielówn¹ i pozna nastoletni¹ Ca-
roline Ebersbach, która zostanie
jego kochank¹.

Drach patrzy na œwiat bez
emocji. Okrutna przemoc przyku-
wa jego uwagê tak samo jak nie-
winny pierwszy poca³unek. Mie-
rzy wzrokiem œl¹sko-niemiecko-
polskie pomieszanie, bratobójcze
walki, po¿¹danie i gwa³t.

Trzydziestopiêcioletni Niko-
dem Gemander ma ¿onê i córkê.
Jest znanym architektem, w³a-
œnie otrzyma³ presti¿ow¹ nagro-
dê Miesa van der Rohego. Lubi
samochody i pieni¹dze. Odchodzi
od ¿ony do m³odszej dziewczyny.
Dziewczyna mu siê wymyka. Jest
2014 rok.

Drach widzi historie Magno-
rów i Gemanderów, prze¿ycia ich
dzieci i ojców. Czas wojny i mi³o-
œci. Przesz³oœæ i przysz³oœæ.
Drach wie o nich wszystko. Wysz-
li z jego cia³a.

„Górny Œl¹sk Twardocha jest
prawdziwy bolesn¹ brutalnoœci¹
i nieraz wrêcz wulgarnoœci¹ po³¹-
czon¹ ze specyficznym etycznym
kodeksem, z którego wychowani
tutaj ludzie nigdy nie rezygnuj¹,
nawet jeœli znajduj¹ siê na grani-
cy upodlenia. Gratulujê autorowi
odwagi.“ – profesor Ryszard
Kaczmarek, historyk, badacz
dziejów Górnego Œl¹ska 

Szczepan Twardoch (ur. 1979)
– jeden z najbardziej cenionych
wspó³czesnych pisarzy. Autor
bestsellerowych powieœci: Drach
(2014), uhonorowanej Nagrod¹
im. Koœcielskich i niemieck¹ na-
grod¹ literack¹ Brücke Berlin:
Morfina (2012), za któr¹ otrzy-
ma³ Paszport „Polityki“, Waw-
rzyn Œl¹ski, Nagrodê Czytelni-
ków Nike i rekordow¹ liczbê no-
minacji (m.in. do Nike, Gdyni
i Angelusa).

Polecamy
Andrzej Duda by³ goœciem
6. Nadzwyczajnego Zjazdu Klu-
bów „Gazety Polskiej” online.
„Elity, najczêœciej liberalno-lewi-
cowe, czy wrêcz o pogl¹dach le-
wackich, za wszelk¹ cenê próbu-
j¹ doprowadziæ do zmiany w³adzy
w Polsce” – grzmia³ do uczestni-
ków. Przestrzega³, ¿e osoby, któ-
rych interesy zosta³y "naruszo-
ne" przez PiS, mo¿e byæ staæ "na
ró¿ne dzia³ania z wykorzysta-
niem ludzi dawnych s³u¿b". Œro-
dowiska prawicowe wymawia³y
mu za to, ¿e chce z³agodzenia
ustawy antyaborcyjnej.

Prezydent Duda wygaduje
ostatnio ró¿ne rzeczy. W sprawie
aborcji zapl¹ta³ siê jednak we
w³asne sid³a. Po serii ostrych

protestów przyzna³, ¿e "osobiœcie
podziela pogl¹d, ¿e aborcja euge-
niczna jest niezgodna z konstytu-
cj¹".

"Prawo do ¿ycia jest wartoœci¹,
któr¹ nale¿y bezwzglêdnie chro-
niæ i nie mo¿na jej w ¿aden spo-
sób ró¿nicowaæ – na dzieci pe³no-
i niepe³nosprawne, np. dzieci z
zespo³em Downa. Rzeczpospoli-
ta Polska zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿y-
cia" – stwierdzi³ przyznaj¹c, ¿e
„wyrok Trybuna³u Konstytucyj-
nego doprowadzi³ równie¿ do sy-
tuacji, w której niemo¿liwa sta³a
siê aborcja w sytuacji wyst¹pie-
nia tzw. wad letalnych p³odu,
w której wiadomo, ¿e dziecko i
tak nie bêdzie w stanie ¿yæ po po-
rodzie".

Po przeprowadzeniu konsulta-
cji "zdecydowa³ siê na z³o¿enie
do Sejmu RP projektu zmiany
ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie p³odu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalnoœci prze-
rywania ci¹¿y". Projekt przewi-
duje wprowadzenie nowej prze-
s³anki, która przywraca mo¿li-
woœæ przerwania ci¹¿y w sposób
zgodny z zasadami Konstytucji
RP jedynie w przypadku wyst¹-
pienia tzw. wad letalnych (œmier-
telnych), gdy badania prenatalne
lub inne przes³anki medyczne
wskazuj¹ na wysokie prawdopo-
dobieñstwo, ¿e dziecko urodzi
siê martwe albo obarczone nie-
uleczaln¹ chorob¹ lub wad¹, pro-
wadz¹c¹ niechybnie i bezpoœred-
nio do œmierci dziecka, bez

wzglêdu na zastosowane dzia³a-
nia terapeutyczne.

Teraz Duda ma na pieñku ze
skrajna prawic¹. Anktywistka an-
tyaborcyjna Kaja Godek jest obu-
rzona tym, ¿e prezydent chce z³a-
godziæ prawo: „Prezydent, który
przysiêga³, ¿e bêdzie broni³ Kon-
stytucji, w³aœnie zapowiedzia³
z³o¿enie ustawy, która ma obaliæ
wyrok Trybuna³u Konstytucyjne-
go. Eugenika to eugenika, nieza-
le¿nie od tego, czy dziecko cierpi
na wadê lekk¹ czy ciê¿k¹. Hañba,
Panie Prezydencie!" – napisa³a
na Facebooku.

Rozz³oszczeni s¹ na Dudê
dzia³acze Ordo Iuris. Organiza-
cja postuluje totalny zakaz prze-
rywania niechcianej ci¹¿y i karê
wiêzienia dla kobiet decyduj¹-
cych siê na za¿ycie pigu³ek po-
ronnych lub zabieg. TK

Prezydent Duda siê zapl¹ta³

Wstyd! Sanktuarium Matki Bo¿ej
Jasnogórskiej przypomnia³o o od-
wiedzinach hitlerowskiego zbrod-
niarza Heinricha Himmlera. Wpis
na stronie internetowej szybko
znikn¹³. Paulini przeprosili, ale
plama na honorze zosta³a.

„Komisarz Rzeszy ds. Umac-
niania Niemczyzny odwiedzi³ ja-
snogórskie sanktuarium 27 paŸ-

dziernika 1940 r. Przywódca hi-
tlerowski by³ zaskoczony wiado-
moœci¹, ¿e przed wojn¹ miejsce
to nawiedza³o rocznie ponad mi-
lion pielgrzymów” – napisano
pod zdjêciem przedstawiaj¹cym
duchownego i Himmlera w asy-
œcie licznych wspó³pracowni-
ków.

"Jest mi g³upio za mój kraj

i moj¹ wiarê, serdecznie prze-
praszam"; "Nie ma jak dzionek
rozpoczynaæ od wspominek z wi-
zyty Himmlera"; "Sanktuarium
#JasnaGora wspomina z senty-
mentem wizytê hitlerowca. Ktoœ
ma jeszcze jakieœ w¹tpliwoœci?";
"Widzê, ¿e macie ciekawe auto-
rytety"; "Jasna Góra œwiêtuje
rocznicê wizyty Himmlera w

swoich progach..." – posypa³y siê
komentarze.

"Przepraszamy za dzisiejszy
wpis, umieszczony w kalendarium
historycznym #JasnaGora. Nasz¹
intencj¹ by³o przypomnienie jak
co dzieñ bolesnego faktu histo-
rycznego z 1940 r. S³uszna reakcja
u¿ytkowników mediów spowodo-
wa³a usuniêcie wpisu. Dziêkujemy
za ¿yczliwe zwrócenie uwagi" –
napisali duchowni. TK

Na Jasnej Górze wspomnieli wizytę Himmlera w 1940 r.

Nie by³o karczm piwnych, ani uro-
czystego wrêczania odznaczeñ. To
chyba pierwsza taka Barbórka
w historii polskiego górnictwa.
Koronawirus zrobi³ swoje. Pocho-
rowa³o siê prawie 10 tys. górników. 

Ludzie wêgla swoje œwiêto od-
prawili w internecie. Na wspania-
³y pomys³ wpad³ Rados³aw Wojnar
z Bierunia. Fotografowanie to jego
wielka pasja. Pierwsz¹ seriê zdjêæ
wykona³ w podziemnym wyrobi-
sku swojego zak³adu. Teraz ma za-
miar fotografowaæ z kosmosu.
Przekonuje, ¿e nie jest to wcale ta-
kie skomplikowane zadanie.

Ka¿dy, kto ogl¹da³ jego prace,
przyzna, ¿e ma oko do fotografo-
wania. Zw³aszcza te wykonane w
podziemnych wyrobiskach kopal-

ni robi¹ spore wra¿enie. S¹ wyj¹t-
kowe nie tylko pod wzglêdem
technicznym. Bywa, ¿e przypra-
wiaj¹ o dreszcz emocji. Górnicy
przenosz¹cy ciê¿kie elementy
obudowy, kombajniœci wpatrzeni
w piloty do obs³ugi maszyn, ideal-
nie wpasowuj¹ siê w kadr w bar-
dzo trudnych, podziemnych wa-
runkach, niskich pok³adach i cia-
snych chodnikach.

– Fotografowanie na dole to
bardzo skomplikowane zadanie.
Trzeba dysponowaæ solidnym
sprzêtem i potrafiæ odpowiednio
zabezpieczyæ go przed py³em.
Z aparatami, które nie s¹ wyposa-
¿one w obiektywy ze zmienn¹
ogniskow¹, lepiej nie zje¿d¿aæ. Po-
dziemne wyrobisko to nie jest
miejsce, gdzie swobodnie mo¿na

zdejmowaæ i nak³adaæ obiektywy.
Py³ dostanie siê wszêdzie i po apa-
racie. Istotne jest mocne œwiat³o,
najlepiej wyzwalane drog¹ radio-
w¹, bo sama lampa b³yskowa nie
zda egzaminu – t³umaczy tech-
niczne zawi³oœci swojej drugiej
profesji Rados³aw Wojnar.

Seria fotografii, których bohate-
rami s¹ jego koledzy z oddzia³u
GIIP zosta³a wystawiona przed
dwoma laty w Bieruniu, na Bar-
bórkê. W Bojszowach przedstawi³
seriê fotografii pod tytu³em „Bar-
bórka Okiem górnika”. By³a licyta-
cja najlepszych prac. Dochód
przeznaczy³ na potrzeby Fundacji
Rodzin Górniczych, organizacji
pomagaj¹cym rodzinom górni-
ków, którzy ponieœli œmieræ przy
pracy.

– Jedna próba, druga, trzecia,
ale przecie¿ ci ludzie nie pozuj¹ mi
do zdjêæ, tylko pracuj¹. Nie mogê
nikogo zmuszaæ, ¿eby raz jeszcze
wykona³ tê czy inn¹ czynnoœæ –
opowiada dalej Wojnar. – Dlatego
czêsto pojawia³y siê momenty fru-
stracji, bo czegoœ siê nie uda³o zro-
biæ, bo taka sytuacja ju¿ siê nie po-
wtórzy. Raz istotny element lub
postaæ znalaz³a siê poza klatk¹, in-
nym razem idealnie wpasowa³a
siê w kadr, ale zabrak³o ostroœci.
Mam zdjêcie przedstawiaj¹ce ura-
biaj¹cy kombajn na pe³nych obro-
tach. Widaæ mocne odpryski wê-
gla. Uda³o mi siê b³ysn¹æ œwiat³em
na ten py³. Drugiego takiego mo¿e
ju¿ nie uda mi siê zrobiæ.

Górnik z Piasta to zapalony
snowbordzista. Jest rozkochany
w Alpach. W obiektywie utrwali³
tak¿e fiordy Norwegii, wspania³e
krajobrazy Hiszpanii i Chorwacji.
Piêknie wysz³y jego zdjêcia Drogi
Mlecznej wykonane na Teneryfie.
Teraz marzy o fotografowaniu
z kosmosu.

– Nie jest to jakieœ wielkie
przedsiêwziêcie. Podró¿ do stra-
tosfery trwa ponad 3 godziny. Ba-
lon to koszt rzêdu 300 z³. Do tego
kamerka i GPS. Jestem pilotem
drona, wiêc coœ na temat lotów
wiem. Mog¹ byæ problemy z po-
szukiwaniem kamerki. Oopusz-
czona na spadochronie lubi wyl¹-
dowaæ nawet 150 km od miejsca
startu. Nie zniechêcam siê tym,
lubiê iœæ pod pr¹d. Zbieram ekipê
i niebawem startujemy – podsu-
mowuje górnik fotograf. 

Kajetan Berezowski
Dziennikarz „Trybuny Górniczej“

Na œcianie i z kosmosu
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Nad Wis³¹ i Odr¹

W skrócie

Prezydent Niemiec
zaoferował Polsce pomoc,
a posłanka PiS podała, jak
mogłaby ona konkretnie
wyglądać. Odpowiedział jej
prezes organizacji polskich
lekarzy w Niemczech. 

Najpierw pomoc Polsce zaofe-
rowa³ prezydent Niemiec
Frank-Walter Steinmeier. Kie-
dy prezydent Andrzej Duda
pod koniec paŸdziernika br.
przechodzi³ Covid-19, Steinme-
ier wys³a³ mu list z ¿yczeniami
powrotu do zdrowia i ofert¹ po-
mocy Polsce w walce z pande-
mi¹. 

W liœcie Steinmeier zazna-
czy³, ¿e „pandemia koronawi-
rusa jest dla nas wszystkich
trudnym sprawdzianem – dla
naszych systemów zdrowia,
naszych gospodarek i spójnoœci
w naszych spo³eczeñstwach,
jak równie¿ dla ka¿dego z nas
z osobna”. Zaznaczy³, ¿e œledzi
dramatyczny rozwój pandemii
koronawirusa tak¿e w Polsce
i ¿yczy Andrzejowi Dudzie oraz
„wszystkim Polkom i Polakom
si³y i cierpliwoœci, by przetrwaæ
ten trudny czas”. 

Prezydent Niemiec wspo-
mnia³ o europejskiej solidarno-
œci, pisz¹c: „Podczas drugiej fa-
li pandemii widaæ ponownie,
jak wa¿nym by³o ustalenie w le-
cie silnego narzêdzia europej-
skiej solidarnoœci dla wyjœcia
z kryzysu”. Tam, gdzie medycz-
ne mo¿liwoœci w obrêbie dane-
go kraju siegaj¹ granic, „po-
winniœmy sobie wzajemnie, na
ile jest to tylko mo¿liwe, poma-
gaæ” – zaznaczy³ prezydent
RFN. Prosi³ te¿, by Duda „da³
mu znaæ”, jeœli Niemcy bêd¹
mogli zrobiæ w aktualnej sytu-
acji coœ dla Polski. „Dobrze, ¿e
trwaj¹ ju¿ rozmowy na ten te-
mat. Razem, tylko razem mo-
¿emy skutecznie przezwyciê-
¿yæ ten kryzys“ – napisa³ Stein-
meier. 

Lichocka: „Oddajcie
naszych lekarzy!” 

Dopiero po tygodniu (i zapy-
taniach polskich mediów) pre-
zydent Duda odpowiedzia³ na
list. Brak odpowiedzi usprawie-
dliwi³ chorob¹. Podziêkowa³
Steinmeierowi za ofertê pomo-
cy, lecz nie napisa³, czy Polska
j¹ przyjmie. „Wiem, ¿e nasi rz¹-
dowi koledzy wspó³pracuj¹ bar-
dzo blisko w zakresie przeciw-
dzia³ania pandemii” – napisa³,
dodaj¹c, ¿e „równie¿ Polska, je-
œli zajdzie taka potrzeba, jest

gotowa œciœle wspó³pracowaæ
z Niemcami w walce ze skutka-
mi pandemii Covid-19”.

13 listopada niespodziewanie
z propozycj¹ pomocy ze strony
Niemiec wyst¹pi³a Joanna Li-
chocka. Na ³amach dziennika
„Fakt” pos³anka PiS apelowa-
³a: „Niech landy niemieckie od-
deleguj¹ polskich lekarzy pra-
cuj¹cych w niemieckiej s³u¿bie
zdrowia do Polski na czas pan-
demii”. Niemiecka pomoc mia-
³a by polegaæ na udzieleniu pol-
skim lekarzom p³atnych urlo-
pów na ten czas.

PóŸniej jeszcze raz napisa³a
na Twitterze, ¿e proponuje
op³acenie przez niemieckie
w³adze urlopów polskich medy-
ków, „by ci, którzy chc¹, mogli
przyjechaæ i pomóc”. „Nie jest
to wygórowane oczekiwanie” –
twierdzi³a.

Polski lekarz odpowiada 
Na apel Joanny Lichockiej

odpowiedzia³ dr n. med. Bog-
dan Mi³ek, przewodnicz¹cy
Polskiego Towarzystwa Me-
dycznego (PTM) w Niemczech.
„Oczywiœcie, ¿e 98 procent pol-
skich lekarzy emigrantów wo-
la³oby, by Polska sta³a siê kra-
jem, z którego ju¿ nikt nie emi-
gruje – poza ciekawoœci¹ œwia-
ta i wzglêdami rodzinnymi –
lecz niestety tak nie jest i to za-
le¿y nie od tych lekarzy. Jako
przyczynê emigracji (i jedno-
czeœnie braku dostatecznej ilo-
œci personelu) wiceminister
zdrowia Waldemar Kraska
w wywiadzie dla ‘Wirtualnej
Polski’ wykluczy³ wysokoœæ wy-
nagrodzenia” – napisa³ Mi³ek w
liœcie do wicepremiera Jaros³a-
wa Kaczyñskiego. 

Przewodnicz¹cy PTM pod-
kreœli³, ¿e „ogromne znacze-

nie” maj¹ równie¿ „organizacja
pracy, atmosfera panuj¹ca
w kraju zamieszkania, poczu-
cie wolnoœci jednostki”. „Ratu-
j¹c z pe³nym poœwiêceniem
zdrowie i ¿ycie pacjentów leka-
rze nie chc¹ byæ z tego powodu
przeœladowani, szykanowani
jako grupa zawodowa czy stra-
szeni prokuratorem”. Dr Mi³ek
odniós³ siê tak¿e do kwestii po-
wrotu do Polski i mo¿liwoœci
dalszej praktyki lekarskiej:
„Polski lekarz pracuj¹cy w kra-
ju Unii Europejskiej, który pra-
gnie odnowiæ prawo wykony-
wania zawodu, musi przejœæ
ca³y szereg formalnoœci i p³aciæ
sk³adki izby lekarskiej pod
groŸb¹ windykacji jej przez ko-
mornika”. 

„Minê³o 40 lat, w Polsce
zmieni³o siê wiele, ale stan
s³u¿by zdrowia pozostawia wie-
le do ¿yczenia. W niektórych
dziedzinach (np. kardiochirur-
gia) poczyniono du¿e postêpy,
ale co z pozosta³ymi?” – pyta³
dr Mi³ek. „Potrzeba zmian sys-
temu”, „ale bez sztucznego
tworzenia podzia³ów, siania
wrogoœci miedzy Polakami czy
oczekiwania od pielêgniarek
i lekarzy pracy ponad ludzkie
si³y” – apelowa³. 

Wed³ug danych Niemieckiej
Federalnej Izby Lekarskiej w
2019 roku w Niemczech by³o
zarejestrowanych ponad 58 tys.
zagranicznych lekarzy (aktyw-
nych i nieaktywnych zawodo-
wo). Najwiêcej aktywnych za-
wodowo lekarzy pochodzi z Sy-
rii (4486), Rumunii (4433), Gre-
cji (2811), Austrii (2381) i Rosji
(2321). Z Polski pochodzi 1928
lekarzy. (kad)

„Oddajcie nam naszych lekarzy!“ 
– prezes Polskiego Towarzystwa
Medycznego w Niemczech odpowiada 

Nie chcą pomocy z Niemiec 

W Polsce brakuje już worków na zwłoki. Choć Polska wiedzie prym
w ich produkcji. Cmentarze nie nadążają z pochówkami, a szpitalnych
łóżek ubywa z dnia na dzień. Tymczasem polski rząd odrzucił ofertę
pomocy z Niemiec.

Zdaniem posła Pawła Zalewskiego taka postawa może być efektem
tego, że politycy PiS znaleźli się w pułapce "własnej antyniemieckiej
propagandy". Jego zdaniem ta "antyniemieckość" jest czynnikiem, któ-
ry skłania niektórych ludzi do popierania partii Jarosława Kaczyńskie-
go – mówił na antenie radia TOM FM.

Polska należy do krajów najbardziej dotkniętych drugą fazą pande-
mii koronawirusa. Według danych witryny Worldometers jest na
5. miejscu na świecie pod względem dziennej liczby nowych zakażeń
i na 8. miejscu pod względem dziennej liczby zgonów.

– Oni są jak pijane dzieci we mgle. Próbują łatać na ślinę i sznurek
różnymi propagandowymi opowieściami o narodowych szpitalach
i kwarantannach. U nich wszystko jest narodowe – skrytykował rząd
Krzysztof Hołownia w programie Onet Opinie. TK

Trzyosobowy sk³ad Izby Dyscypli-
narnej rozpozna³ w listopadzie za-
¿alenie Prokuratury Krajowej na
wczeœniejsze postanowienie tej
izby, która orzekaj¹c w I instancji
nie uchyli³a immunitetu sêdziemu
Tulei. Tym razem wyrok by³ inny.

Igor Tuleya, jeden z najlepszych
polskich sêdziów, bojownik o wol-
ne s¹dy i przeciwnik reformy Zbi-
gniewa Ziobry straci³ formalnie
immunitet. Bêdzie móg³ byæ po-
stawiony przed s¹dem. Powodem
wniosku prokuratury o uchylenie
immunitetu sêdziego by³o podej-
rzenie ujawnienia informacji ze
œledztwa oraz danych i zeznañ
œwiadka, które narazi³y bieg po-
stêpowania. Chodzi³o o postêpo-
wanie w sprawie obrad Sejmu w
Sali Kolumnowej 16 grudnia
2016 r., które zosta³o dwukrotnie
umorzone przez prokuraturê.
W grudniu 2017 r. S¹d Okrêgowy
w Warszawie pod przewodnic-
twem sêdziego Tulei uchyli³ decy-
zjê prokuratury o pierwszym
umorzeniu œledztwa. Sêdzia ze-
zwoli³ wówczas mediom na reje-
stracjê ustnego uzasadnienia po-
stanowienia s¹du. Wed³ug proku-
ratury narazi³o to prawid³owy bieg
dalszego œledztwa.

– Izba Dyscyplinarna nie jest
s¹dem. To nie jest niezale¿ny s¹d,
nie zasiadaj¹ tam niezawiœli sê-
dziowie, nie mam zaufania do tego
organu. To jest co najwy¿ej s¹d na
kocich ³apach – powiedzia³ Igor

Tuleya dziennikarzom. – Nie mo-
gê uczestniczyæ w obradach, po-
niewa¿ swoj¹ obecnoœci¹ aprobo-
wa³bym dzia³ania czegoœ, co nie
jest s¹dem. Nie stawiê siê na prze-
s³uchanie w prokuraturze. Proku-
rator bêdzie móg³ co najwy¿ej do-
prowadziæ mnie si³¹ albo wniosko-
waæ o pozbawienie mnie wolnoœci.
Bêdê próbowa³ wykonywaæ czyn-
noœci sêdziego, bêdê przychodzi³
do pracy.

– Dziêkujê za poparcie wszyst-
kich sêdziów walcz¹cych o prawo-
rz¹dnoœæ. Pamiêtajmy o tym, ¿e
dzisiaj jest to po prostu kolejna bi-
twa w tej walce o praworz¹dnoœæ.
Nawet jeœli j¹ przegramy, to nie
oznacza, ¿e przegramy ca³¹ wojnê
– doda³.

Nazajutrz nie zosta³ wpuszczo-
ny na salê s¹dow¹, a jego wokandê
zdjêto z porz¹dku dnia.

Tymczasem Prokuratura Kra-
jowa zamierza postawiæ sêdziemu
Tulei zarzuty m.in. przekroczenia
uprawnieñ i bezprawnego ujaw-
nienia informacji z postêpowania.
Grozi mu 8 lat wiêzienia. 

– Sta³o siê to, co by³o celem, czy-
li zastraszenie innych sêdziów. Sê-
dzia niezawis³y orzekaj¹cy zgod-
nie z ustaw¹, zgodnie z w³asnym
sumieniem, bêdzie karany. Pro-
mowani bêd¹ sêdziowie, którzy
bêd¹ przewidywali i wykonywali
wolê w³adzy – stwierdzi³ po og³o-
szeniu decyzji mecenas Jacek Du-
bois, pe³nomocnik Igora Tulei. TK

Sędzia Igor Tuleya bez imunitetu

Na sile przybieraj¹ g³osy ¿¹daj¹ce
desekularyzacji papie¿a Polaka.
Jak poda³ serwis OKO.press, Jan
Pawe³ II jeszcze w 1983 r. zatwier-
dzi³ Kodeks Prawa Kanonicznego,
który nie wymusza³ surowych kar
za wykorzystywanie seksualne
dzieci przez ksiê¿y. Przez ca³y
okres pontyfikatu nie zniós³ te¿ ta-
jemnicy papieskiej chroni¹cej
przestêpstwa seksualne duchow-
nych. Liczne publikacje ods³ania-
j¹ce pedofilskie afery w Koœciele
nasili³y siê w listopadzie, po emisji
w TVN filmu "Don Stanislao. Dru-
ga twarz kardyna³a Dziwisza",
w którym przedstawiono relacje
i rozmowy wskazuj¹ce, ¿e
kard. Dziwisz uczestniczy³ w pro-
cederze tuszowania nadu¿yæ sek-
sualnych ksiê¿y wobec nieletnich. 

Ta sprawa podzieli³a rz¹dz¹-
cych. Na antenie RMF FM wice-
premier Jaros³aw Gowin stwier-
dzi³, ¿e kardyna³ Dziwisz nie powi-
nien odpowiadaæ przed sejmow¹
komisj¹ ds. pedofilii, ale powinien
stan¹æ przed trybuna³em koœciel-
nym.

– Walka z Koœcio³em nasila siê
zawsze w okolicach œwi¹t religij-
nych i narodowych. Podjêta dziœ
próba desakralizacji Jana Paw³a
II jest obrzydliwa i niezwykle czy-
telna. (...) To ten papie¿ napisa³
w koñcu wprost w Katechizmie, ¿e

np. akty homoseksualne s¹
sprzeczne z prawem naturalnym,
wykluczaj¹ dar ¿ycia i nigdy nie
mog¹ byæ zaakceptowane – wska-
za³ z kolei minister edukacji Czar-
nek.

G³os zabra³ tak¿e ks. Wojciech
Lemañski, duchowny parafii
œw. Andrzeja Boboli w £odzi, pu-
blicysta, dzia³acz na rzecz upa-
miêtnienia historii ¯ydów pol-
skich, by³y proboszcz parafii w Ja-
sienicy, znany z twardej postawy
wobec duchownych ³ami¹cych
prawo:

– Niektórzy w Koœciele ciesz¹
siê z tego, ¿e zrobi³ siê taki zamêt
wokó³ Dziwisza, bo to niejako od-
suwa w cieñ odpowiedzialnoœæ pa-
pie¿a, który jest dla Polaków po-
staci¹ pomnikow¹. G³êbsza reflek-
sja wskazuje, ¿e ¿adne dzia³ania
sekretarza nie usprawiedliwiaj¹
zaniechañ papie¿a. Mo¿e to Ÿle za-
brzmi, ale uwa¿am, ¿e Dziwisz
sta³ siê koz³em ofiarnym. Cz³o-
wiek, ironicznie nazywany „kap-
ciowym”, nie rz¹dzi³ przecie¿ ca-
³ym Koœcio³em. Myœlê, ¿e Jan Pa-
we³ II skrzywdzi³ swego sekreta-
rza, powo³uj¹c go do godnoœci ar-
cybiskupiej. To prosty cz³owiek,
któremu dano zbyt wysokie krze-
s³o – powiedzia³ w rozmowie
z „Wprost”. TK

Spór o Jana Pawła II
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Rady i porady 10

Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

12/2020

? Chcê wnieœæ do s¹du polskie-
go apelacjê. Jak mogê to zrobiæ?

W ka¿dej sprawie, która jest roz-
strzygana w pierwszej instancji,
stronie przys³uguje prawo do po-
nownego rozpatrzenia sprawy. Wy-
nika to z konstytucyjnej zasady dwu-
instancyjnoœci postêpowania s¹do-
wego. W przypadku wyroków zasada
ta realizowana jest poprzez apela-
cjê. 

Aby wnieœæ apelacjê, nale¿y naj-
pierw wnieœæ do s¹du pismo, zawie-
raj¹ce wniosek o uzasadnienie wy-
roku i dorêczenie go wraz z uzasad-
nieniem oraz uiœciæ odpowiedni¹ za
to op³atê. 

Zgodnie z art. 328 kodeksu postê-
powania cywilnego taki wniosek na-
le¿y z³o¿yæ w terminie tygodnia od
dnia og³oszenia wyroku. W apelacji
nale¿y wskazaæ zarzuty, jakie strona
podnosi w stosunku do wyroku s¹du
I instancji. Bez uzyskania uzasad-
nienia nie mo¿na wnieœæ apelacji.
Po otrzymaniu wyroku wraz z uza-
sadnieniem mo¿na przyst¹piæ do
sporz¹dzenia apelacji. Apelacja mu-
si spe³niaæ warunki tzw. pisma pro-
cesowego. W Polsce sporz¹dzenie
apelacji nie jest obwarowane tzw.
przymusem adwokacko-radcow-
skim. To znaczy, ¿e apelacjê mo¿na
wnieœæ samodzielnie, bez adwokata
lub radcy prawnego. W apelacji na-
le¿y wskazaæ zaskar¿ony wyrok oraz
podaæ, czy jest on skar¿ony w ca³o-
œci, czy te¿ w czêœci. Innym niezbêd-
nym sk³adnikiem apelacji jest rów-
nie¿ przedstawienie zarzutów i ich

uzasadnienie. Przy formu³owaniu
zarzutów nie jest wymagane ich
przedstawienie w jêzyku prawni-
czym. Nie trzeba równie¿ wskazy-
waæ konkretnych przepisów prawa,
które naszym zdaniem zosta³y naru-
szone.

Apelacjê nale¿y wnieœæ w termi-
nie dwóch tygodni od dnia dorêcze-
nia wyroku z uzasadnieniem (w wy-
j¹tkowych przypadkach 3 tygodnie;
o tym powinien jednak poinformo-
waæ s¹d). Apelacjê wnosi siê za po-
œrednictwem s¹du, który wyda³ za-
skar¿ony wyrok. Zatem apelacja,
która bêdzie rozstrzygana przez s¹d
okrêgowy, powinna byæ wys³ana na
adres s¹du rejonowego, w którym
toczy³a siê sprawa I instancji. Apela-
cja powinna byæ wniesiona przyk³a-
dowo do s¹du okrêgowego za po-
œrednictwem s¹du rejonowego. Ge-
neralnie s¹d przysy³aj¹c wyrok
z uzasadnieniem informuje o tym,
gdzie nale¿y wnieœæ apelacje.

? Pracujê w Niemczech. Wymó-
wiono mi stosunek pracy. Moja
by³a ¿ona grozi mi, ¿e wyst¹pi na
drogê s¹dow¹, bo to ja rzekomo
specjalnie doprowadzi³em do wy-
mówienia, ¿eby unikn¹æ p³acenia
alimentów na dzieci. Co mogê w
takim przypadku zrobiæ? 

W przypadku wymówienia stosun-
ku pracy zobowi¹zany do alimentów
powinien dochodziæ swoich pracow-
niczych praw stosownie do przepi-
sów ustawy o regulaminie zak³ado-
wym (Betriebsverfassungsgesetz)

albo odpowiednich przepisów doty-
cz¹cych ochrony stosunku pracy
przed wymówieniem (tzw. Kündi-
gungsschutzklage). Innymi s³owy
powinien wyczerpaæ przys³uguj¹ce
mu w tym zakresie œrodki prawne.
Równie¿ w przypadku tzw. wypowie-
dzenia zmieniaj¹cego (Änderung-
skündigung) nie powinien on przy-
j¹æ po prostu gorszych warunków
p³acowych, by nie naraziæ siê na za-
rzut, i¿ zrobi³ to tylko w celu uchyla-
nia siê od p³acenia alimentów, co
mog³oby póŸniej wywo³aæ niepo¿¹-
dane skutki prawne.

? Pobieram w Niemczech zasi-
³ek dla bezrobotnych. Czy mogê
¿¹daæ od urzêdu pracy zwrotu
kosztów poniesionych w zwi¹zku
z udaniem siê na rozmowê kwali-
fikacyjn¹ (Vorstellungsgespräch)
do innego miasta?

O tym rozstrzygaj¹ pracownicy
urzêdu pracy w odniesieniu do kon-
kretnego przypadku. W podobnych
przypadkach zapaœæ mogê wiec od-
mienne decyzje. Mo¿liwe jest jednak
otrzymanie nie tylko zwrotu kosz-
tów podró¿y, ale i te¿ – w pewnych
okolicznoœciach- zwrotu noclegu.
W ka¿dym razie wniosek o zwrot
kosztów zwi¹zanych z rozmow¹
kwalifikacyjn¹ nale¿y z³o¿yæ odpo-
wiednio wczeœniej przed udaniem
siê na t¹ rozmowê 

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Niech założą własne liczniki
? Mieszkam w kamienicy wraz
z dwiema innymi rodzinami. Tylko
ja mam umowê z wodoci¹gami na
dostawê wody i ja p³acê rachunki
za wszystkich. Dwie pozosta³e ro-
dziny maj¹ za³o¿one podliczniki i
wed³ug ich wskazañ zwracaj¹ mi
pieni¹dze za zu¿yt¹ wodê. Wiele ra-
zy prosi³em, by wszyscy rozliczali
siê samodzielnie poprzez indywi-
dualne liczniki z nadajnikami ra-
diowymi, ale nie wyrazili zgody. Nie
mogê te¿ sprawdziæ aktualnych
wskazañ podliczników, bo wed³ug
nich bêdê narusza³ ich mir domo-
wy. Nie wiem, czy podliczniki maj¹
aktualn¹ legalizacjê. Czy mogê ich
powiadomiæ, ¿e dajê im 3 miesi¹ce,
by rozliczali siê samodzielnie? Czy
mogê po tym czasie wstrzymaæ do-
stawê wody do ich mieszkañ? 

OdpowiedŸ zale¿y od tego, jaka
jest treœæ umowy, jak¹ Pan zawar³
z pozosta³ymi lokatorami w zakresie
dostarczania im wody i rozliczania
siê, a tak¿e to jak wygl¹daj¹ kwestie

w³asnoœciowe (np. czy lokale w ka-
mienicy s¹ wyodrêbnione i maj¹ ró¿-
nych w³aœcicieli, czy te¿ nie, a ca³a
kamienica jest wspó³w³asnoœci¹).
Bez znajomoœci powy¿szych kwestii,
nie maj¹c informacji o tym, jak do-
sz³o do powstania opisanego stanu
faktycznego, nie ma mo¿liwoœci
udzieliæ miarodajnej porady (nie wie-
my np., jaki jest status prawny Pana
oraz owych rodzin – w³aœciciele, na-
jemcy?).

Jeœli opisana kwestia nie zosta³a
okreœlona, to przede wszystkim (tak
jak Pan pisze) nale¿y wezwaæ pozo-
sta³ych lokatorów do zawarcia
(w okreœlonym czasie) w³asnych
umów z przedsiêbiorstwem wodno-
kanalizacyjnym na dostawê wody,
wykonania osobnych przy³¹czy i za-
³o¿enia osobnych liczników. Gdyby to
nie da³o rezultatu, warto rozwa¿yæ
skierowanie pozwu przeciwko s¹sia-
dom o nakazanie im zawarcia odrêb-
nych umów i wykonanie odrêbnych
przy³¹czy (jeœli jest to technicznie
mo¿liwe).

Odciêcie wody powinno byæ osta-
tecznoœci¹, gdy¿ jeœli nie ma mo¿li-
woœci, by rozliczali siê oni odrêbnie
(a wiêc w zale¿noœci od okoliczno-
œci), mo¿e siê Pan naraziæ ze strony
s¹siadów na pozew s¹dowy, jeœli Pa-
na dzia³anie uznano by za nadu¿ycie
prawa podmiotowego niezgodne
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Co wiêcej, kilka lat temu do Kodeksu
karnego wprowadzono przepis art.
191 § 1a (w za³o¿eniu przeciwko tzw.
czyœcicielom kamienic), na podsta-
wie którego podlega karze pozbawie-
nia wolnoœci do lat 3 ten, kto w celu
zmuszenia innej osoby do okreœlone-
go dzia³ania, zaniechania lub znosze-
nia stosuje przemoc innego rodzaju
uporczywie lub w sposób istotnie
utrudniaj¹cy innej osobie korzysta-
nie z zajmowanego lokalu mieszkal-
nego (œciganie powy¿szego prze-
stêpstwa nastêpuje na wniosek po-
krzywdzonego).

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 39/2020

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

W tym roku dla wielu
choinka będzie miała
większe znaczenie niż
zwykle. Może dlatego coraz
łatwiej ją wynająć. Urzędy
pocztowe w Engelskirchen,
Himmelpfort czy Himmel-
stadt odbierają setki tysięcy
listów od dzieci. 

Zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. W tym roku bez œwi¹-
tecznych jarmarków, grzañca
i wigilijnych spotkañ w pracy.
Jedno jest jednak pewne: dla
wielu choinka bêdzie mia³a
wiêksze znaczenie ni¿ zwykle.
Szacuje siê, ¿e co roku w nie-
mieckich mieszkaniach stoi
20 milionów drzewek albo wiê-
cej. Choinkê ma oko³o 80 pro-
cent gospodarstw domowych
z co najmniej trójk¹ osób. 

Niemcy coraz bardziej zwra-
caj¹ uwagê na pochodzenie ich
œwi¹tecznego drzewka, wybie-
raj¹c raczej te z regionu. Wiêk-
szoœæ odbiera je bezpoœrednio
w szkó³kach leœnych lub kupuje
na pobliskim straganie. Naj-
czêœciej s¹ to jod³y kaukaskie.
W czasach koronawirusa mo¿e
jednak wzrosn¹æ handel przez
internet. Kto zdecyduje siê na
kupno choinki „w ciemno”, po-
winien zwróciæ uwagê na krótki
transport. Wiele choinek trafia
bowiem do Niemiec z importu,
m.in. z Danii. 

Wed³ug Towarzystwa Ochro-
ny Niemieckich Lasów (SWD)
co dziesi¹ty kupuj¹cy decyduje
siê na drzewko w doniczce. Ma
ono zachowane korzenie, dziê-
ki czemu mo¿na je póŸniej za-
sadziæ w ogródku. Kto takiego
nie posiada, mo¿e wynaj¹æ cho-
inkê. Warto poszukaæ takiej
opcji w pobliskich szkó³kach le-
œnych lub wyspecjalizowanych
serwisach. Ceny za wynajêcie
ju¿ od 28 euro za metrowe

drzewko. Po maksymalnie
30 dniach choinka wraca do
„producenta”. Trzeba tylko
wiedzieæ, ¿e wypo¿yczenie
drzewka nie jest opcj¹ dla mi³o-
œników lamety i sztucznego
œniegu. Te bowiem w przypad-
ku choinek do wynajêcia s¹ ta-
bu. 

Prezent do wymiany 
Na ekologiê warto te¿ posta-

wiæ przy wyborze prezentów,
zwracaj¹c uwagê na opakowa-
nie, pochodzenie i uczciwe ce-
ny. A co zrobiæ z prezentami,
które nie przypad³y nam do gu-
stu lub po prostu nie pasuj¹?
Najlepiej oddaæ, jeœli mamy ta-
k¹ mo¿liwoœæ, a darczyñca za-
chowa³ bon. Przyjêcie przez
niego z powrotem podarunku
to najprostsze rozwi¹zanie. 

Warto jednak wiedzieæ, ¿e
sklep stacjonarny nie ma obo-

wi¹zku przyjêcia lub wymiany
produktu. A jeœli to robi, to tyl-
ko z dobrej woli. Wymiana to-
waru gwarantowana jest bo-
wiem tylko wtedy, kiedy towar
jest wadliwy. 

Inaczej jest w handlu online,
gdzie prawo pozwala na zwrot
zakupu w terminie 14 dni od
otrzymania towaru. Ale uwaga:
koszt przesy³ki zwrotnej zasad-
niczo ponosi klient. Wiele du-
¿ych shopów online przejmuje
jednak te koszty. Z prawa do
zwrotu sprzedawca mo¿e wy-
kluczyæ „towary cyfrowe”, czyli
np. ksi¹¿ki elektroniczne 
(e-booki) do czytników, audio-
booki, muzykê, filmy, oprogra-
mowanie itp.

Wiêkszoœæ sklepów – stacjo-
narnych czy online – przed³u¿a
w okolicy œwi¹t okres zwrotu
zakupionych towarów. Wymia-
nie nie podlegaj¹ jednak towa-

ry, których ze wzglêdów higie-
nicznych nie mo¿na ponownie
sprzedaæ (np. maszynki do go-
lenia czy depilatory). Kto zosta-
nie takim obdarowany i bêdzie
chcia³ go oddaæ, nie powinien
w ogóle otwieraæ opakowania. 

Dla tych, którzy z ró¿nych
wzglêdów nie chc¹ informowaæ
darczyñczy o zwrocie prezentu,
mog¹ spróbowaæ sprzedaæ go
na w³asn¹ rêkê lub skorzystaæ
z organizowanych w wielu
miejscach gie³d wymiany. 

List do Dzieciątka
W kilku niemieckich mia-

stach Deutsche Post przyjmuje
listy do Dzieci¹tka i Œwiêtego
Miko³aja. Do Engelskirchen
(na adres: An das Christkind,
51777 Engelskirchen) przycho-
dzi co roku oko³o 130 tys. listów
z ponad 50 krajów. Wœród nich:
Chiny, Japonia, Tajwan, Chile,

Brazylia czy Togo. Specjalnie
zaanga¿owani na ten czas po-
mocnicy odpowiadaj¹ na ka¿dy
list. A czyni¹ to nie tylko po nie-
miecku, ale tak¿e m.in. w jêzy-
ku angielskim, francuskim,
hiszpañskim, chiñskim, a na-
wet w alfabecie Braille’a. 

Jeszcze wiêkszym powodze-
niem cieszy siê urz¹d pocztowy
w Himmelpfort w Brandenbur-
gii (adres: An den Weihnachts-
mann, Weihnachtspostfiliale,
16798 Himmelpfort), gdzie na
listy odpowiada Œwiêty Miko³aj
z pomocnikami. W ubieg³ym ro-
ku od po³owy listopada do Wigi-
lii nadesz³o tam ok. 294 tys. li-
stów z 65 krajów. 

Praca z listami od dzieci ru-
sza tak¿e w urzêdzie poczto-
wym w Himmelpforten w Dol-
nej Saksonii, dolnosaksoñskim
Nikolausdorf czy najstarszym
w Niemczech bo¿onarodzenio-
wym urzêdzie w Himmelsthür.
Jest jeszcze Himmelstadt
w Bawarii i St. Nikolaus w Kra-
ju Saary. Jak zdradzaj¹ pra-
cownicy tych urzêdów, w tym
roku wiêkszoœæ dzieci wspomi-
na w listach do Dzieci¹tka
o pandemii koronawirusa.
„Spraw, aby ten wirus znikn¹³”,
„proszê, abyœmy mogli œwiêto-
waæ Bo¿e Narodzenie w rodzin-
nym gronie” – pisz¹ najczêœciej
najm³odsi. 

Listy zawieraj¹ oczywiœcie
te¿ klasyczne ¿yczenia: domek
dla lalek, ksi¹¿ka, maskotka
czy lekcje jazdy konnej. Jednak
– jak stwierdzaj¹ pracownicy
urzêdów po przejrzeniu ju¿ ty-
siêcy listów – w tym roku ¿y-
czenia wydaj¹ siê skromniejsze
ni¿ w przesz³oœci. I zwykle list
koñczy siê ¿yczeniami zdrowia.
Na nades³anie listu dzieci maj¹
czas jeszcze do œwi¹t, wzglêd-
nie do 21 grudnia. (kad)

Bo¿e Narodzenie za pasem. Choinka, prezenty
i list do Œwiêtego Miko³aja i do Dzieci¹tka 

Najwy¿szy czas obudziæ siê
z jesiennego letargu. Najbli¿-
sze dni nie bardzo nam to u³a-
twi¹, funduj¹c czêste zmiany
pogody i nisk¹ temperaturê.
Nie tylko mog¹ nas mêczyæ wa-
hania pogodowe. Najgorsze
jest przesilenie jesienne, które
potrafi daæ w koœæ. Bóle g³owy,
os³abienie, zmêczenie, spadek
odpornoœci i rozdra¿nienie to
g³ówne objawy towarzysz¹ce
tej porze roku. Nasz organizm
szykuje siê do walki z ch³odem,
atakami przeró¿nych wirusów

oraz bakterii. Nie trudno siê
dziwiæ, ¿e jest przez to os³abio-
ny i potrzebuje regeneracji,
aby poprawnie funkcjonowaæ.
Warto wiedzieæ, ¿e stosuj¹c kil-
ka sprawdzonych trików mo¿-
na szybciej go zregenerowaæ
i z³agodziæ stan przesilenia. 

Bardzo wa¿na w tym okresie
jest aktywnoœæ fizyczna, mimo
¿e aura nie dzia³a mobilizuj¹co
i w dodatku mamy do czynienia
z koronawirusem. Najbardziej
wskazany jest umiarkowany
wysi³ek, np. spacery na œwie-

¿ym powietrzu. Trzeba uzupe³-
niæ niedobory witamin i sk³ad-
ników mineralnych, aby
wzmocniæ system immunolo-
giczny.

Warto siêgn¹æ po preparaty,
które pomog¹ przetrwaæ okres
przesilenia. Doskona³ym su-
plementem jest tran znany na-
szym prababkom. Ma wiele
w³aœciwoœci bezcennych dla
zdrowia, jest Ÿród³em nienasy-
conych kwasów t³uszczowych
oraz witamin A i D. Tran jest
wskazany w okresie wytê¿onej

pracy umys³owej i fizycznej.
Doskonale sprawdzi siê, gdy
mamy zmniejszon¹ odpornoœæ
na ataki chorobotwórczych
bakterii i wirusów. Mog¹ go
stosowaæ dos³ownie wszyscy,
bo jego dzia³anie ma niebaga-
telny wp³yw na zdrowie dzieci,
doros³ych, a tak¿e seniorów. 

Nienasycone kwasy t³uszczo-
we s¹ niezbêdne do prawid³o-
wego funkcjonowania organi-
zmu jednak organizm sam ich
nie wytwarza i w³aœnie dlatego
bardzo wa¿ne jest dostarczanie
ich z zewn¹trz. Reguluj¹ one
poziom cholesterolu oraz natu-
ralnie obni¿aj¹ ciœnienie krwi.

Maj¹ tak¿e niebagatelny wp³yw
na urodê – zapobiegaj¹ wypa-
daniu w³osów, zapaleniom skó-
ry. 

Witamina A ma ogromny
wp³yw na zdrowie oczu oraz
skóry, zapobiega tzw. kurzej
œlepocie, stanom zapalnym
spojówek i rogówki oka, a tak¿e
nadmiernemu rogowaceniu
i suchoœci skóry oraz wysycha-
niu b³on œluzowych. 

Witamina D u dzieci wzmac-
nia uzêbienie i koœci, dzia³a
przeciwkrzywicznie, wspoma-
ga wzrost, natomiast u osób
starszych przeciwdzia³a demi-
neralizacji koœæca i uzêbienia.
(amal)

Pora siê wzmocniæ

zdj. Deutsche Post
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¯ycie z paragrafem

Jak taniej
dzwoniæ

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

* prefiks z zapowiedzi¹ 
taryfy przed rozmow¹

Stan z 21.11.2020 r. Redakcja
i wydawca nie ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœci za ewentualne
zmiany taryf. 

�ród³o: 
www.billiger-telefonieren.de

na numery telefonów

komórkowych
cent/min. prefiks

0,92 01065*
1,40 010029*
1,90 01011*
2,09 010090*
2,10 010057*
2,50 01094*
3,40 01054*
3,50 01027*
3,63 010052*
4,10 01042*
4,49 01078*
4,50 010088*
5,24 01069*
5,80 01067*
5,80 01086*

na numery telefonów

stacjonarnych
cent/min. prefiks

0,52 01036*
0,80 01077*
0,98 01078*
0,99 01040*
1,09 010090*
1,09 01011*
1,24 01069*
1,39 010088*
1,50 01085*
1,56 01099*
1,68 01052*
1,75 010058*
1,79 010052*
1,80 010057*
1,80 01097*

Polska i inne kraje
sąsiadujące z Niemcami
uchodzą za obszary
podwyższonego ryzyka
infekcji koronawirusem.
O czym trzeba wiedzieć,
decydując się na podróż
między Niemcami a Polską? 

Od 8 listopada br. obowi¹zuj¹
w Niemczech nowe zasady po-
dró¿owania do obszarów
o zwiêkszonym ryzyku zaka¿e-
nia koronawirusem. Nale¿y do
nich tak¿e Polska i inne kraje
s¹siaduj¹ce z Niemcami. 

Przed wjazdem do RFN ka¿-
dy, kto w ci¹gu ostatnich 10 dni
przebywa³ w obszarze ryzyka,
musi zarejestrowaæ siê na stro-
nie www.einreiseanmeldung.de
i mieæ przy sobie dowód tego¿
zg³oszenia. Jeœli w wyj¹tko-
wych przypadkach zg³oszenie
elektroniczne nie jest mo¿liwe,
podró¿uj¹cy mo¿e wype³niæ
formularz na papierze. 

Przepisy landowe
Trzeba pamiêtaæ, ¿e szcze-

gó³owe przepisy dotycz¹ce
kwarantanny ustalaj¹ w Niem-

czech poszczególne kraje
zwi¹zkowe. Nale¿y zatem
przed przyjazdem zapoznaæ siê
z zasadami obowi¹zuj¹cymi
w landzie, do którego siê po-
dró¿uje. 

Generalnie jednak ka¿dy, kto
przez ostatnie 10 dni przebywa³
w obszarze ryzyka, musi po
wjeŸdzie do Niemiec udaæ siê
na 10-dniow¹ kwarantannê.
Wyj¹tkiem jest przejazd tran-
zytem przez Niemcy. Istniej¹
tak¿e wyj¹tki dla poszczegól-
nych grup zawodowych, osób
transportuj¹cych ludzi i towary
oraz pracowników transgra-
nicznych. Niektóre landy do-
puszczaj¹ tak¿e odwiedziny ro-
dziny do 24, 48 lub 72 godzin.
W takim przypadku nale¿y wia-
rygodnie udokumentowaæ d³u-
goœæ pobytu w strefie ryzyka
lub w Niemczech, np. poprzez
bilety lotnicze, bilety kolejowe
lub smsy od operatora sieci
przy przekroczeniu granicy.

„Mimo ujednolicenia d³ugo-
œci trwania kwarantanny i wa-
runków jej zakoñczenia, ci¹gle
wystêpuj¹ ró¿nice w grupach
niepodlegaj¹cych obowi¹zko-

wej kwarantannie w zale¿noœci
od przepisów danego kraju
zwi¹zkowego. Ponadto nega-
tywny wynik testu PCR wyko-
nany 48 godzin przed wjazdem
do Niemiec zwalnia z obowi¹z-
ku kwarantanny tylko w szcze-
gólnych przypadkach” – uprze-
dza Ambasada RP w Berlinie,
podaj¹c na swojej stronie inter-
netowej przyk³ady z poszcze-
gólnych landów. 

Test po pięciu dniach
Osoby, które mog¹ skorzy-

staæ ze zwolnienia z kwaran-
tanny po przedstawieniu nega-
tywnego wyniku testu, musz¹
wiedzieæ, ¿e test ten musi spe³-
niaæ wymogi Instytutu Roberta
Kocha i byæ wykonany 48 go-
dzin przed wjazdem do Nie-
miec. Aktualnie wymogi spe³-
niaj¹ tylko testy PCR. Wynik te-
stu powinien byæ w jêzyku an-
gielskim lub niemieckim i po-
winno byæ do³¹czone do niego
zaœwiadczenie lekarskie. 

W innych przypadkach i przy
obowi¹zkowej 10-dniowej kwa-
rantannie test na koronawiru-
sa mo¿na zrobiæ dopiero po

piêciu dniach od wjazdu do
Niemiec. Negatywny wynik te-
stu mo¿e zwolniæ z obowi¹zku
izolacji. Do koñca listopada te-
sty dla osób powracaj¹cych
z obszarów ryzyka by³y bez-
p³atne. (kad)

OVG Münster: nielogiczna
kwarantanna w NRW
20 listopada s¹d administra-

cyjny drugiej instancji Pó³noc-
nej Nadrenii–Westfalii (Ober-
verwaltungsgericht w Mün-
ster) uniewa¿ni³ obowi¹zuj¹cy
dot¹d w tym landzie obowi¹zek
kwarantanny dla powracaj¹-
cych z zagranicznych stref ry-
zyka. Zdaniem s¹du admini-
stracja nie przewidzia³a sytu-
acji, kiedy powrót do domu mo-
¿e oznaczaæ wzrost ryzyka,
gdy¿ jest tam wiêksza liczba
zaka¿eñ koronawirusem ni¿
w regionie, do którego dana
osoba wyjecha³a. W konse-
kwencji ministerstwo zdrowia
NRW wstrzyma³o egzekucjê
rozporz¹dzenia o kwarantan-
nie dla podró¿uj¹cych. (and)

Obszary ryzyka – nowe zasady
kwarantanny i testów 

Pijany za kierownic¹: Jeœli pro-
wadzisz samochód, e-rower lub
e-skuter, musisz byæ œwiadomy
ró¿nych poziomów alkoholu we
krwi. 

Dwa kieliszki wina lub jedno
piwo za du¿o mo¿e wystarczyæ:
Kierowcom, którzy maj¹
0,5 promila alkoholu lub wiêcej
we krwi, grozi zazwyczaj
grzywna w wysokoœci 500 euro,
zakaz prowadzenia pojazdów
przez okres jednego miesi¹ca
i dwa punkty za pierwsze wy-
kroczenie. Te same zasady do-
tycz¹ kierowców skuterów
elektrycznych, poniewa¿ s¹
one prawnie klasyfikowane ja-
ko mikro pojazdy (Kleinstfah-
rzeuge). Przekroczenie grani-
cy 0,5 promila jest karane jako

wykroczenie administracyjne
(Ordnungswidrigkeit), podob-
nie jak kierowcy samochodu. 

Tylko dla rowerzystów i ro-
werzystów je¿d¿¹cych na ro-
werach elektronicznych
(do 25 km/h) nie ma regulacji
w katalogu mandatów. Nawet
z 0,5 promila zwykle nie musz¹
siê obawiaæ kary. Jedyny wyj¹-
tek: Ka¿dy, kto ma typowe dla
alkoholu objawy - takie jak jaz-
da wê¿ykiem lub spowodowa-
nie wypadku - musi liczyæ siê
z konsekwencjami zarówno ja-
ko rowerzysta jak i jako kierow-
ca od zaledwie 0,3 promila. Jest
wtedy "stosunkowo niezdolny
do jazdy". Jest to uwa¿ane za
przestêpstwo i skutkowaæ bê-
dzie oskar¿eniem o pijañstwo. 

Dopiero od 1,6 promila rowe-
rzyœci (tak¿e jad¹cy e-rowe-
rem) s¹ "absolutnie niezdolni
do jazdy" i pope³niaj¹ przestêp-
stwo, które jest surowo karane.
Urz¹d mo¿e zarz¹dziæ przepro-
wadzenie "testu dla idiotów"
(badanie medyczno-psycholo-
giczne, MPU) i odebranie pra-
wa jazdy. 

Kary s¹ jeszcze surowsze dla
kierowców samochodów i 
e-scooterów. S¹ one ju¿ nali-
czane od 1,1 promila za tysi¹c.
Obowi¹zuje nawet ca³kowity
zakaz spo¿ywania alkoholu
przez pocz¹tkuj¹cych kierow-
ców i m³odych ludzi poni¿ej 21
roku ¿ycia. Dotyczy to jednak
tylko jazdy samochodem lub
skuterem elektrycznym. Za na-

ruszenie przepisów m³odzi kie-
rowcy musz¹ liczyæ siê
z grzywn¹ w wysokoœci 250 eu-
ro i jednym punktem we Flens-
burgu. 

Ogólnie rzecz bior¹c, zasady
dla pijanych rowerzystów s¹ ³a-
godniejsze. Na przyk³ad, pijana
rowerzystka odebra³a pierw-
szeñstwo pijanemu e-bikerowi.
Facet z 1,59 promila alkoholu
we krwi by³ poni¿ej limitu za
przestêpstwa. Nie by³o równie¿
dowodów na wzglêdn¹ niezdol-
noœæ do jazdy (od 0,3 promila),
wed³ug Wy¿szego S¹du Rejo-
nowego w Karlsruhe (sprawa
nr 2 RV 35 Ss 175/20). Do tej po-
ry e-rowerzysta zosta³ uniewin-
niony w dwóch instancjach.

Kary za prowadzenie po alkoholu

Wyroki sądów niemieckich
Rodzice z ustawowym ubezpieczeniem
zdrowotnym otrzymuj¹ obecnie zasi³ek
zdrowotny na dziecko przez d³u¿szy okres
czasu: Ka¿dy, kto musi opiekowaæ siê dziec-
kiem (do 12 roku ¿ycia) w domu, nie mo¿e pra-
cowaæ i nie otrzymuje ci¹g³ej wyp³aty wyna-
grodzenia, ma prawo do 15 dni roboczych w
tym roku (dotychczas: 10 dni). Samotni rodzi-
ce otrzymuj¹ 30 dni roboczych (poprzednio: 20
dni) na dziecko. Bundesrat wyrazi³ zgodê na

przed³u¿enie okresu. Pieni¹dze zostan¹ wy-
p³acone przez kasê chorych.

Zwolnienie z podatku samochodowego
dla samochodów wy³¹cznie elektrycznych
do 2020 r. zosta³o przed³u¿one do koñca
2030 r. Ma ono zastosowanie do pojazdów, któ-
re zosta³y po raz pierwszy zarejestrowane lub
przerobione miêdzy 18 maja 2011 r. a dniem 31
grudnia 2025 r. Nowoœæ: od 2021 r. w³aœciciele
samochodów o wysokim zu¿yciu paliwa i emi-
sji CO2 bêd¹ p³aciæ wiêcej podatku. Niewiele

zmieni siê dla ma³ych samochodów i samo-
chodów rodzinnych, SUV-y bêd¹ dro¿sze.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cy-
wilnej (Haftpflichtversicherung ) bêdzie
musia³o równie¿ pokryæ koszty dezynfekcji
samochodu w ramach kosztów naprawy po
wypadku, który nie nast¹pi³ z winy w³aœciciela.
Wed³ug s¹du okrêgowego w Heinsbergu jest
to konieczne w czasach koronawirusa, jeœli
podczas naprawy samochód zostanie dotkniê-
ty przez osoby trzecie. (Az. 18 C161/20)



12 Samo Życie 12/20 (587)

Magazyn  Historia

Opolczyk – książę oszukany
Rzadko którą postać polska 

historia tak zafałszowała jak 
Władysława II zwanego Opol-
czykiem. Poczynając od książek 
naukowych, a kończąc na filmie 
„Korona królów” jest Opolczyk 
pokazywany jako wichrzyciel. 
Podczas gdy w  rzeczywistości 
był to wybitny polityk, kierują-
cy się w  życiu zarazem uczci-
wością, prawością, dotrzymy-
waniem słowa. Niestety, polscy 
królowie nie odpłacali mu tym 
samym. Chociaż to on był go-
tów rezygnować ze swych ambi-
cji, byle tylko nie doprowadzić 
w Polsce do wojny domowej.

Polska historia zarzuca mu 
też, że działał na niekorzyść Pol-
ski. To nieprawda, ale nawet gdy-
by prawdą była – to nie był Opol-
czyk w żaden sposób do lojalności 
wobec Polski obowiązany. Je-
go górnośląs kie księstwo w Pol-
sce nie leżało, lennikiem był kró-
la węgierskiego i czeskiego, a nie 
polskiego. Za to biorąc pod uwagę 
prawa dynastyczne, to jemu Pola-
cy po śmierci Kazimierza Wielkie-
go powinni zaproponować tron.

Jasna Góra?  
Nie tylko

Jednak polskiej historii, pol-
skiej kultury nie można wyobra-
zić sobie bez tego księcia. Bo 
czyż można wyobrazić je sobie 
bez klasztoru jasnogórskiego? 
I  znajdującego się w  nim obra-
zu Czarnej Madonny? A przecież 
nie byłoby tego klasztoru, gdy-
by – po włączeniu ziemi wieluń-
skiej do księstwa górnośląskiego 
– Opolczyk go nie ufundował. Nie 
byłoby obrazu Czarnej Madonny, 
gdyby Opolczyk go klasztorowi nie 
podarował. Uczynił to, jak zapisa-
no, „ku zbawieniu swej duszy”.

Już samo to wystarczyłoby, 
by zapisać go złotymi zgłoskami 
w historii Polski. A przecież w je-
go bogatym życiorysie to tylko nie-
wiele znaczący epizod. U szczytu 

swojej potęgi znaczył więcej niż 
niejeden król. I niejeden król się 
z nim liczył. A przecież przyszedł 
na świat jako syn księcia włada-
jącego niewielkim państewkiem, 
bo Piastowie ślący mieli zwyczaj 
dzielić swe ziemie w nieskończo-
ność pomiędzy swoich licznych 
synów. W  niektórych momen-
tach na Śląsku rządziło w maleń-
kich państewkach nawet kilkuna-
stu książąt, więc aż trudno uwie-
rzyć, że tak liczny ród wymarł. 
A jednak.

Na wielkie dwory
Wracając jednak do Opolczyka, 

w młodości widział, jak jego dość 
bliski krewny Władysław Koziel-
sko-Bytomski próbuje angażo-
wać się w dużą politykę, ale nie-
wiele z  tego wychodzi, nie jest 
partnerem dla potężnych. Ambit-
ny Opolczyk postanowił więc za-
angażować się w politykę nie ja-
ko władca niewielkiego księstwa, 
lecz bliski współpracownik które-
goś z wielkich monarchów. Dlate-
go na całe dziesięciolecia pozosta-
wia zarządzanie wspólnym księ-
stwem młodszemu bratu, a sam 
wyrusza w  wielki świat. Do  wy-
boru był cesarz niemiecki (zara-
zem król czeski) lub król węgier-
ski – a w obu przypadkach nie bez 
znaczenia było, iż obaj żyli w bar-
dzo dobrych stosunkach z ojcem 
Opolczyka. Początkowo jego wy-
bór pada na cesarza, ale na je-
go dworze w Pradze aż roi się od 
znamienitych niemieckich arysto-
kratów, z rodów nierzadko znacz-
niejszych niż książęta opolsko-ra-
ciborscy. Tutaj zdobyć znaczną po-
zycję będzie naprawdę trudno.

Wyrusza więc do Budy, na wę-
gierski dwór. Kiedy się tam zjawia, 
w okolicach roku 1355, jest już za-
pewne koło trzydziestki. A  Wę-
grami władał król Ludwik, jeden 
z najwybitniejszych w historii tego 
państwa, nazywany od kilku stule-
ci Wielkim. I rzeczywiście był ta-

ki, pod koniec życia władał tere-
nami od Adriatyku i Morza Czar-
nego po Bałtyk. No i był Ludwik 
dość blisko z  Opolczykiem spo-
krewniony. Chyba jednak nie to 
pokrewieństwo, lecz wybitny ta-
lent dyplomatyczny sprawia, że 
bardzo szybko pnie się w hierar-
chii królewskich współpracow-
ników, wysyłany za granicę z co-
raz ważniejszymi misjami. Jako 
negocjator między zwaśniony-
mi królami i możnowładcami jest 
doskonały, w zasadzie wszyscy są 
z tych mediacji zadowoleni. A jego 
klasę najlepiej udowadniają nego-
cjacje we własnej sprawie. Prze-
grał wojnę z księciem brzeskim, 
a jednak po klęsce wynegocjował 
sporne terytoria!

A  na Węgrzech dość szybko 
awansuje do rangi palatyna, czyli 
drugiej osoby – po królu – w pań-
stwie. Za zaszczytami idą i ogrom-
ne dochody, chociażby z  sądow-
nictwa, gdyż palatynowi przysłu-
giwała jedna trzecia wszelkich 
opłat sądowych.

Sprawa  
polskiego tronu

Gdy zbliża się kres bezdzietne-
go Kazimierza Wielkiego, Opol-
czyk zjawia się w Krakowie dopil-
nować interesów dynastycznych 
króla Ludwika, wnuka Łokiet-
ka, siostrzeńca Kazimierza. Sam 
zresztą też jest Łokietka prawnu-

kiem, ale nie własny interes dy-
nastyczny tu reprezentuje. Umie-
rający Kazimierz chciał, by pol-
ski tron przypadł jego własnemu 
wnukowi, ukochanemu Kaźkowi, 
księciu słupskiemu. Pod sam ko-
niec życia nawet go usynowił.

Jednak Opolczyk dość łatwo do-
prowadził do obalenia przez sąd 
testamentu Kazimierza, wska-
zując, że jego siostra (żona króla 
Węgier) ma większe prawa do tro-
nu niż syn jego córki. Negocjacje 
Opolczyka z polskimi możnowład-
cami zdecydowały, że opowiedzie-
li się oni za tronem dla króla wę-
gierskiego. Książę zostaje za to 
sowicie wynagrodzony, król Lu-
dwik nadaje mu spory kawałek 
Polski graniczący z  jego księ-
stwem opolskim, między inny-
mi ziemię wieluńską, kłobucką, 
a w tym i wspomnianą Częstocho-
wę. Dostał także przywilej bicia 
w Wieluniu własnej monety, któ-
ry miało niewielu drobnych ksią-
żąt. A nadanie mu wspomnianych 
ziem miało także podłoże politycz-
ne – ziemie śląskiego Piasta wbi-
ły się klinem między Małopolską, 
której rycerstwo popierało Ludwi-
ka na polskim tronie, i Wielkopol-
ską, która stawiała na Kaźka.

Wódz i gospodarz
Opolczyk był przede wszyst-

kim doskonałym dyplomatą i go-
spodarzem, ale wodzem też cał-

kiem sprawnym, czego dowiódł 
zaraz po załatwieniu sprawy pol-
skiej sukcesji, dowodząc węgier-
ską wyprawą na ziemie cesar-
skie. Wyprawa była zwycięska, 
a  jej wódz po zakończonej eska-
padzie prowadził w imieniu swo-
jego króla negocjacje z cesarzem 
Karolem IV.

Następnie król Ludwik wy-
słał go jako namiestnika na Ruś 
Czerwoną. To historyczna nazwa 
krainy leżącej obecnie częściowo 
w  Polsce, a  częściowo na Ukra-
inie, w której skład wchodziły: zie-
mia sanocka, ziemia przemyska, 
ziemia chełmska, ziemia bełska, 
ziemia halicka i ziemia lwowska. 
Jej sytuacja prawna była skompli-
kowana, bo część należała do Wę-
gier, część do Polski (a północne 
skrawki do Litwy). Ludwik, obej-
mując polski tron, włączył jednak 
całość do Węgier, a aby zaprowa-
dzić tam porządek, wysłał właśnie 
Opolczyka. Książę rządzi dosko-
nale, doprowadzając do rozkwitu 
jej miast, przede wszystkim Lwo-
wa, z którego uczynił de facto sto-
licę regionu.

Rezygnacja 
z wielkich ambicji
Musi książę jednak wracać na 

Węgry, bo król Ludwik ma tylko 
córki, a węgierskie prawo prze-
widuje dziedziczenie tylko przez 
syna. Więc w roku 1374 roku sku-
tecznie negocjuje z węgierskimi 
możnowładcami zmianę tych za-
sad. Tego samego musi zresztą 
dokonać w Polsce, by tron przy-
padł młodszej z królewskich có-
rek, Jadwidze. Zostaje namiest-
nikiem Polski, ale po cichu liczy 
chyba na coś znacznie więcej. 
Mimo że starszy od Jadwigi o po-
nad 40 lat, planuje chyba po ci-
chu małżeństwo z  nią, dzięki 
czemu sam sięgnie po królew-
ską koronę. Dynastycznie szan-
se Jadwigi by to nawet wzmoc-
niło, bo jest Władysław z najstar-
szej piastowskiej linii rodowej, 
ale polska, głównie zaś wielko-
polska szlachta szczerze go nie-
nawidzi. Nienawidzi za porząd-
ki, jakie Opolczyk wprowadza 
na terenach, na których zyskał 
władzę. Widzą, że rozwój opie-
ra Opolczyk na miastach, a nie 
na rycerstwie.

Sytuacja staje się bardzo na-
pięta, grozi wybuchem wojny do-
mowej, więc Ludwik decyduje 
się odwołać namiestnika, hojnie 
znów jednak jego trud nagradza-
jąc włoś ciami w północnej Polsce, 
między innymi sporą częścią Ku-
jaw z Bydgoszczą i Płockiem, a gdy 
sam książę niewiele później kupi 
od wdowy po Kaźku szczecińskim 
sąsiednią ziemię dobrzyńską, sta-
je się tutaj, na granicy z państwem 

Władysław II Opolczyk – rysunek Jana Matejki Fot. Wikimedia Commons

Dar jasnogórski
Nie bardzo wiadomo, skąd wziął książę ikonę Czarnej Madonny, któ-

rą podarował jasnogórskiemu klasztorowi. Może przywiózł ją z Ru-
si Czerwonej, może z którejś swojej misji dyplomatycznej, chociażby 
do Bułgarii. Legenda głosi, że miał ją namalować św. Łukasz Ewange-
lista na deskach stołu w domu Maryi w Jerozolimie. Badania nauko-
we wskazują jednak, że jest znacznie młodszy, z XIV wieku, a chociaż 
ma formę ikony, najprawdopodobniej jest pędzla malarza włoskiego.

Legend dotyczących tego, co działo się z obrazem namalowanym 
przez św. Łukasza od I do XIV wieku, jest ogromna ilość, nieco in-
ne w Kościele katolickim, nieco inne w prawosławnym. Przez całe 
stulecia starożytności i średniowiecza miał dokonywać różnych cu-
dów, jednak pierwsza historyczna o nim informacja to ta, że książę 
Władysław Opolski 9 sierpnia 1382 ufundował w Częstochowie spro-
wadzonym z Węgier paulinom klasztor, a dwa lata później przeka-
zał im tę ikonę.

Na Jasnej Górze przy wielu przedmiotach są informacje, kto je 
klasztorowi podarował. Ale nieźle trzeba się naszukać, by dowiedzieć 
się tam, kto podarował klasztorowi jego rzecz najcenniejszą. I kto 
sam klasztor ufundował.
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krzyżackim, panem niemal dorów
nującym książętom mazowieckim.

Tutaj jednak też pokazuje, że 
nie zamierza rządzić po polsku. 
Żąda podatków od biskupa płoc
kiego, a w Polsce biskupi ich nie 
płacili. Oburzony biskup wyklął 
księcia, ale bardzo szybko oka
zało się, że jest na Opolczyka „za 
krótki”. Zapomniał, albo nawet 
nie wiedział, że książę nie tylko 
w imieniu króla węgierskiego ne
gocjacje prowadzi. Bardzo często 
z jego usług jako dyplomaty korzy
sta papież, i to nie tylko w Euro
pie Środkowej, ale nawet na Sy
cylii. Więc klątwę biskupa płockie
go natychmiast zdejmuje z księcia 
wyższy rangą arcybiskup gnieź
nieński. A biskup płocki podatki 
płacić musi. Niejako „przy oka
zji” załatwia Opolczyk swojemu 
bratankowi, którego przeznaczo
no do stanu duchownego, biskup
stwo poznańskie. Biskup Jan, 
zwany Kropidłem (który to przy
domek uzyskał dzięki gęstej, krę
conej czuprynie), odegra też cał
kiem znaczącą rolę w  historii, 
o czym wiedzą choćby czytelnicy 
„Krzyżaków”.

Wymyślił  
króla Jagiełłę

Problemem, który musi roz
wiązać po śmierci Ludwika Wę
gierskiego (1382), jest to, co dalej 
z polską koroną. Już zna stosunek 
polskich możnowładców do włas
nej osoby, wie, że o  tronie musi 
zapomnieć. Ale i bez tego preten
dentów jest sporo. Poza Jadwigą 
przede wszystkim Zygmunt Luk
semburczyk – mąż Marii, starszej 
córki Ludwika Węgierskiego, syn 
niemieckiego cesarza (w  przy
szłości również nim zostanie), ale 
też prawnuk Kazimierza Wiel
kiego. Ale także książę Ziemowit 
Mazowiecki. Mało kto wie, że do
szło wówczas w Polsce do wynisz
czającej wojny domowej – każdy 
z  kandydatów miał swoje stron
nictwo. I to chyba właśnie w gło
wie Opolczyka pojawiła się myśl, 
by królem została Jadwiga, dla 
której trzeba znaleźć męża bę
dącego zarazem dość potężnym, 
by tę domową wojnę zatrzymać. 
To chyba Opolczyk wpadł na po
mysł: Jagiełło! Wskazują na to fak
ty, że to on był ojcem chrzestnym 
Jagiełły, że Jagiełło na chrzcie 
przyjmuje jego imię: Władysław. 
Oj, gdyby wtedy Opolczyk wie
dział, jak ten chrześniak będzie 
z nim postępował, ile razy zerwie 
zawarte z nim umowy, jak będzie 
go z kolejnych ziem okradał.

Własną córkę wydał Opolczyk 
za brata Jagiełły – Wigunta, co 
dodatkowo miało wzmocnić jego 
pozycję. Jednak przyjaźń księcia 
i króla nie trwała długo, a Jadwi
ga też Opolczyka chyba niena
widzi. Bo to przecież on zmusił 
ją do ślubu z Jagiełłą, podczas 
gdy ona miała i kochała swoje
go niemieckiego narzeczonego, 
Wilhelma Habsburga, z którym 

zaręczono ją w  wieku niemal 
przedszkolnym. Historia wie za 
to, że Jadwiga, chcąc związek 
skonsumować – co uniemożliwi
łoby ślub z Jagiełłą – rąbała sie
kierą drzwi komnaty, w  której 
krakowskie rycerstwo uwięziło 
Wilhelma.

Jagiełło niewdzięczny 
i wiarołomny

Nie do  końca wiadomo, dla
czego nagle i  stosunki między 
chrzestnym i chrześniakiem się 
popsuły. Na pewno „zaczął” Ja
giełło, który nagle odebrał księ
ciu nadania Ludwika, choćby Byd
goszcz. Opolczyka nikt tak nigdy 
nie traktował, więc rozwścieczony 
książę najeżdża Kraków i próbu
je pojmać króla, ale akurat Jagieł
ło w zamachach stanu jest zapra
wiony, przeżył niejeden i przepro
wadził niejeden, zanim wywalczył 
dla siebie wielkoksiążęcy litewski 
tron. Do niewoli trafia więc Opol
czyk. Konflikt odbija się też na bi
skupie Kropidle, bo w tym samym 
okresie papież na arcybiskupstwo 
gnieźnieńskie desygnuje właśnie 
jego, ale Jagiełło nie zgadza się, 
by najwyższy urząd kościelny 
w  państwie objął bratanek jego 
teraz już wroga.

W roku 1390 król i książę znów 
żyją w zgodzie, ale w 1391 ksią
żę zastawia część swoich północ
nych włości Krzyżakom (wojna 
z  królem nadszarpnęła znaczą
co stan jego finansów), w odpo
wiedzi na co... Jagiełło pozba
wia Opolczyka jego licznych lenn 
w  królestwie polskim. Sytuacja 
zaognia się też z Krzyżakami, bo 
ci nie chcą oddać Jagielle ziem, 
za które przecież Opolczykowi 
zapłacili! Niemniej w ciągu roku 
wojska Jagiełły zajmują niemal 
wszystkie majątki i zamki Opol

czyka w  królestwie. Jest oczy
wiste, że Jagiełło w zastawieniu 
Krzyżakom paru zamków znalazł 
jedynie pretekst, by pozbawić pol
skich ziem do tego momentu nie 
tylko księcia opolskiego, ale i jed
nego z najpotężniejszych polskich 
magnatów.

Opolczyk, nie mając wyjścia, 
akceptuje ten stan rzeczy. Mi
mo to wojska Jagiełły w  ciągu 
dwóch lat kilkakrotnie najadą 
górnośląs kie majętności księcia, 
który z królem podpisuje traktaty 
pokojowe tylko po to, by Jagiełło 
zaraz potem wysyłał na Śląsk ko
lejne wojska polskich możnowład
ców. Co więcej, zmusza bratan
ków księcia (w tym biskupa Kro
pidłę), by stanęli po jego stronie, 
pod groźbą takich samych repre
sji, jakie spotykają stryja. Opol

czyk przed Jagiełłą się ukorzył 
i starzejąc się, powoli przestawał 
angażować się w wielką politykę. 
Nie miał w niej zresztą już wiel
kich popleczników, gdyż ci, którzy 
korzystali z jego usług – król wę
gierski Ludwik, cesarz Karol IV 
czy papieże Urban V i  VI oraz 
Grzegorz XI – już zmarli, a młod
sze pokolenie miało własnych mi
nistrów i dyplomatów. Starzejący 
się książę chce już tylko spokoju.

Chociaż się ugiął,  
wciąż jest 

represjonowany

Nie zaznaje go, bo w  1396... 
wojska Jagiełły niespodziewa
nie najeżdżają Górny Śląsk. Ce
lem ataku znów jest, nie wiado
mo czemu, Opolczyk. Teraz pol

ski król już wprost wymógł na 
jego bratankach, by wzięli stare
go księcia pod kuratelę. I tak ten, 
który utorował im drogi do karie
ry, który wytargował dla Jagieł
ły polski tron, został przez nich 
niemal osadzony w celi. To, cze
go nie ukradł mu Jagiełło, ukra
dli synowie jego brata. Wpraw
dzie układ, który w 1397 roku Ja
giełło zawarł z królem czeskim 
Zygmuntem Luksemburskim, 
gwarantował też prawa księ
cia opolskiego, ale mający wte
dy lat około 70 stary książę nie 
miał już chyba sił, by zmierzyć 
się z  pilnującymi go własnymi 
bratankami, którzy zawładnęli 
księstwem.

Ten zapewne najwybitniejszy 
dyplomata XIV wieku i  świet
ny zarządca wielkich prowincji 
zmarł 18 maja 1401 roku niemal 
zapomniany. I bardzo skrzywdzo
ny przez historię, gdyż ta opinię 
o nim wydaje na podstawie kronik 
Janka z Czarnkowa i Jana Długo
sza, którzy pisali je ku chwale Ja
giellonów. Tak więc osoba przez 
Jagiełłę prześladowana nie mo
gła być postacią pozytywną. Przy
pisano mu więc choćby przyjaźń 
z  Krzyżakami, ba, nawet wspól
ny plan rozbioru Polski, chociaż 
tak naprawdę jedynie zastawiał 
im swoje włości leżące na grani
cy krzyżackiego państwa. I oczy
wiście często w imieniu króla wę
gierskiego do nich posłował, a że 
był dyplomatą doskonałym, to 
i z nimi żył w zgodzie.

Gdy umierał, z  dawnej potęgi 
zostało mu niewiele. On, który ni
gdy nie łamał zawartych umów, 
nie przypuszczał, że polski król 
i własni bratankowie jemu złamią 
wszystkie.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 5/2020)

Magazyn  Historia
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Taksówkarz – zawód 
wysokiego ryzyka

Terminem „zawód wyso
kiego ryzyka” określa się, jak 
wiadomo, profesje stresujące, 
związane często z  niebezpie
czeństwem dla zdrowia, a  na
wet życia osoby je wykonującej, 
jak również z wielkim stresem 
związanym z odpowiedzialnoś
cią. Z pewnością do takich za
wodów należy praca w wywia
dzie, służbach wojskowych czy 
organach ścigania, ale nie tyl
ko. Również taksówkarze mu
szą dziś zmagać się ze stre
sem i  nierzadko stają w  obli
czu zagrożenia życia. Tak samo 
bywało i  przed drugą wojną 
światową.

W pokrwawionym 
ubraniu na komisariat

Po raz pierwszy do  zabójstwa 
taksówkarza doszło 22  czerw
ca 1926 roku, a ofiarą napaści był 
Stanisław Kozłowski, kierowca 
taksówki nr 622. Policja o dokona
niu morderstwa dowiedziała się 
za sprawą osiemnastoletniego Je
rzego Golicyna Wrońskiego, który 
zgłosił się na posterunek w pod
warszawskim Grodzisku z  infor
macją, że znalazł ciało zabitego 
przez bliżej niezidentyfikowanych 
bandytów kierowcy taksówki. Nie
pokój przesłuchującego go w cha
rakterze świadka komendanta po
licji wzbudziły ślady krwi zauważo
ne na jego ubraniu, dlatego uznał 
go za podejrzanego. Skrupulatne 
przesłuchanie dowiodło, że poli
cyjny instynkt go nie zawiódł, gdyż 
młodzieniec dość szybko przyznał 
się do popełnienia zbrodni. Jak się 
okazało, Wroński nie był kryszta
łową postacią — po skończeniu 
swojej edukacji na VI klasie gim
nazjum w Żyrardowie nie imał się 
żadnej pracy, rozpił się i stopniowo 
schodził na drogę przestępstwa. 
Feralnego dnia bawił się ze swo
imi kolegami na suto zakrapianym 
przyjęciu, na którym najwidocz
niej zabrakło zakąsek, skoro około 
północy wsiadł do taksówki, by po
jechać do lokalu o wdzięcznej na
zwie „Empir”, gdzie skonsumował 
kolację. A  ponieważ okazało się, 
że nie ma przy sobie wystarcza
jącej ilości gotówki, by uregulo
wać należność za posiłek, tą sa
mą taksówką, tym razem w towa
rzystwie kelnera z  restauracji, 
pojechał do swojej kuzynki miesz
kającej w Warszawie na Chłodnej, 
która zapłaciła jego rachunek. Na
stępnie kazał się zawieźć do Mila
nówka. Kierowca musiał przypaść 
mu do gustu, gdyż, jak się wyra
ził na przesłuchaniu, wtajemniczył 
go w „plan kilku napadów”, nama
wiając go do współuczestnictwa, 
lecz, ku swojemu rozczarowaniu, 

spotkał się z  odmową. Pomimo 
obiecanej poczwórnej stawki za 
kurs szofer nie miał najmniejsze
go zamiaru uczestniczyć w zbrod
niczym procederze zaproponowa
nym mu przez pasażera i zażądał 
natychmiastowej zapłaty. Wszyst
ko wskazywało też na to, że gdy 
tylko za Wrońskim zatrzasną się 
drzwi, jego niedoszły wspólnik po
informuje o jego niecnych zamia
rach najbliższy komisariat policji. 
Na młodego człowieka padł blady 
strach. Zdesperowany Wroński, 
który miał przy sobie rewolwer, 
postanowił zrobić z niego użytek 
i strzelił dwukrotnie do taksówka
rza, a gdy ten już nie żył, wycią

gnął z jego kieszeni 20 złotych, po 
czym udał się prosto do mieszka
jącego w pobliżu kolegi, by ten po
mógł mu pozbyć się rewolweru. 
Później zaś, jak gdyby nigdy nic, 
skierował swoje kroki na komisa
riat, aby – jak na praworządnego 
obywatela przystało – zgłosić fakt 
morderstwa kierowcy warszaw
skiej taksówki. Zapomniał jednak 
o  plamach krwi na ubraniu mo
gących świadczyć o  jego udziale 
w morderstwie...

Wroński stanął przed sądem 
doraźnym 12  sierpnia. Funkcjo
nowały one w  ówczesnej Polsce 
jeszcze na mocy dekretów na
czelnego wodza w sprawie usta
nowienia wojennych sądów doraź
nych z 3 stycznia 1919 roku, przy 
czym ich istnienie nie ogranicza
ło się wyłącznie do stanu wojen
nego, oblężenia czy też stanu woj
ny. Jak pisał dziennikarz „Głosu 
Prawdy” w 1925 roku: „Sądy do
raźne istnieją bez żadnej podsta
wy prawnej. Gdzież jest w konsty

tucji artykuł upoważniający rząd 
do robienia tak olbrzymiego wy
łomu w prawodawstwie karnem? 
Zostały one wprowadzone pod
czas wojny i  jeszcze przed usta
nowieniem konstytucji jako śro
dek nadzwyczajny, nakazany 
przez nadzwyczajne okoliczno
ści. Ale tak przypadły do smaku 
naszym władzom, że się je prze
dłuża na ogromnych przestrze
niach od razu na całe półrocza. 
Co więcej, w samej praktyce od
dawania danego przestępcy pod 
sąd doraźny panuje samowola 
kierująca się motywami, daleki
mi od wymiaru sprawiedliwości”. 
W prawie karnym ówczesnej Pol

ski panował rzeczywiście niemały 
galimatias, ponieważ Kodeks po
stępowania karnego wszedł w ży
cie dopiero w 1929 roku. Wcześniej 
na terenie Polski obowiązywało aż 
pięć porządków prawnych – pra
wo właściwe dla każdego z  by
łych państw zaborczych, czyli: 
niemieckie w województwach po
łudniowych, austriackie w woje
wództwach zachodnich oraz na 
Śląsku Cieszyńskim i  rosyjskie 
w  województwach wschodnich. 
Z kolei w województwach central
nych obowiązywało prawo byłego 
Królestwa Polskiego, podczas gdy 
w częściach Spiszu i Orawy przy
łączonych do Polski – węgierskie. 
Pierwszą próbą jednolitej mody
fikacji były tzw. przepisy Makow
skiego, opracowane przez praw
nika – karnistę Wacława Makow
skiego, ministra sprawiedliwości 
w rządzie Juliana Nowaka, obo
wiązujące od 25 września 1922 ro
ku, nie dotyczyły one jednak ca
łej Polski i obowiązywały jedynie 

na terenie dawnego zaboru rosyj
skiego. Na pozostałym obszarze 
Rzeczypospolitej nadal obowią
zywało prawo byłych zaborców...

Ze względu na zainteresowa
nie opinii publicznej proces Wroń
skiego odbywał się w największej 
sali Sądu Okręgowego przy ulicy 
Miodowej w Warszawie. Jak od
notował reporter „Rzeczpospoli
tej”, zdecydowaną większość wi
dzów stanowili koledzy zamordo
wanego –  szoferzy warszawscy. 
Oskarżający Wrońskiego proku
rator uznał jego czyn za zbrodnię 
z art. 455 paragraf 12 k.k., czyli za
bójstwo z chęci zysku, z czym, ku 
zaskoczeniu sądu, oskarżyciela 
oraz zgromadzonej publiczności, 
oskarżony zgodził się bez sprzeci
wu. Mało tego, dosłownie domagał 
się wymierzenia mu kary śmierci, 
prosząc o to sędziego aż kilkakrot
nie. Była to tak niezwykła sytu
acja, że jego obrońca adwokat Ju
liusz Dreszer, zdecydował się na 

złożenie wniosku o wezwanie eks
perta sądowego, psychiatry Jana 
Nelkena. Sąd przyjął wniosek in
nego biegłego – profesora dokto
ra Karpińskiego, którego zdaniem 
„rany zadane taksówkarzowi były 
bezwzględnie śmiertelne, a zgon 
nastąpił momentalnie i  żadne 
środki lekarskie nie mogły pomóc 
po strzałach”. Oskarżyciel, wysłu
chawszy wystąpienia biegłego, za
żądał przekazania sprawy sądowi 
zwykłemu, w czym poparł go rów
nież obrońca oskarżonego, nie 
do końca przekonany o stanie po
czytalności klienta. Ku niekłama
nemu oburzeniu obecnych na sa
li kolegów zamordowanego tak
sówkarza trybunał przychylił się 
do wniosków prokuratora i obroń
cy. Niestety, z niewiadomych po
wodów prasa straciła zaintereso
wanie sprawą i samym Wrońskim, 
dlatego nie wiemy, jakie były dal
sze losy mordercy, którego prasa 
opisywała jako „sympatycznego, 
o gładkiej twarzy młodzieńca”.

Honorowe 
morderstwo

Zanim doszło do  zbrodni opi
sanej powyżej, opinią publiczną 
wstrząsnęła sprawa zabójstwa 
taksówkarza Henryka Stróż
ki, tym razem jednak morder
ca sam przyznał się do winy. Jak 
się okazało, motywem morder
stwa był... urażony oficerski ho
nor, zabójca był bowiem wojsko
wym, bohaterem wojny bolsze
wickiej. Kapitan lotnictwa Stefan 
Pawlikowski mógł się pochwalić 
nie lada wyczynami na polu walki 
– na swoim koncie miał zestrze
lenie kilku aeroplanów oraz ba
lonów obserwacyjnych nieprzy
jaciela. Nikt nie spodziewałby 
się po człowieku takiego forma
tu, że popełni zbrodnię tak cięż
ką jak zabójstwo. Faktem jest, że 
przedwojenni oficerowie Wojska 
Polskiego byli wyjątkowo prze
czuleni na punkcie swojego ho
noru, co więcej, nawet wymagano 
od nich, aby reagowali na każde, 
nawet najdrobniejsze uchybie
nia, które w  oczach współczes
nego człowieka uchodzić mogą 
wyłącznie za niewinny żart. Ów
czesną kadrę oficerską nękała 
w związku z tym istna plaga po
jedynków, będąca bezpośrednią 
spuścizną po zaborach. Prawo 
zakazywało co prawda pojedyn
ków, ale oficerowie zadziwiająco 
chętnie i często stawali na ubitej 
ziemi, broniąc czci własnej bądź 
też honoru dam, i nie spotykała 
ich za to praktycznie żadna kara. 
Zasady pojedynkowania się re
gulował opublikowany w 1919 ro
ku Polski kodeks honorowy, zwa
ny też Kodeksem Boziewicza od 
nazwiska jego autora Władysła
wa Boziewicza, kapitana Wojska 
Polskiego. Jego twórcy przyświe
cała idea zmodyfikowania zasad 
i  reguł spotkań na ubitej ziemi 
i  przystosowania ich do  wymo
gów współczesności. Boziewicz 
zdefiniował też osoby godne, je
go zdaniem, wyzwania na poje
dynek. Pisał: „Pojęciem osoby 
zdolnej do żądania i dawania sa
tysfakcji honorowej albo krótko: 
osobami honorowymi lub z  an
gielskiego: gentlemanami nazy
wamy (z wykluczeniem osób du
chownych) te osoby płci męskiej, 
które z  powodu wykształcenia, 
inteligencji osobistej, stanowiska 
społecznego lub urodzenia wzno
szą się ponad zwyczajny poziom 
uczciwego człowieka”. Kodeks 
zawierał również listę osób wy
kluczonych ze społeczności ludzi 
honorowych, z którymi pod żad
nym pozorem nie można było się 
pojedynkować, a byli to m.in.: de
zerterzy, szantażyści, denuncjato
rzy, zdrajcy, homoseksualiści, róż
nej maści przestępcy, osoby skła
dające fałszywe zeznania przed 
sądem, notorycznie łamiące sło
wo honoru, jak również osobnicy 
przyjmujący „utrzymanie od ko
biet niebędących [...] najbliższymi 

Praca za kierownicą taksówki do dzisiaj jest stresującym zawodem  Fot. NAC
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krewnymi” czy „kompromitujący 
cześć kobiet niedyskrecją”. By-
wało, że oficer, nie mogąc zmyć 
zniewagi czy obrazy przez poje-
dynek z kimś, kto zgodnie z za-
leceniami Kodeksu nie był osobą 
„zdolną do  dawania satysfakcji 
honorowej”, popełniał samobój-
stwo.

Taksówkarz miał pecha, że na-
tknął się właśnie na takiego prze-
czulonego na punkcie honoru ofi-
cera. Kiedy w  nocy 29  czerwca 
1926 roku rozbawione towarzy-
stwo, w tym kapitan Pawlikowski, 
opuszczało jeden ze stołecznych 
lokali, nic nie zapowiadało trage-
dii. Nagle taksówka wyjeżdżająca 
z ulicy Wareckiej przejechała tak 
blisko lotnika i towarzyszącej mu 
kobiety, że omal ich nie potrąciła. 
Wytrącony z równowagi oficer po 
prostu zwymyślał kierowcę, a kie-
dy ten, zamiast grzecznie prze-
prosić, odburknął coś pod nosem, 
doszło do  awantury, której finał 
nastąpił na pobliskim posterun-
ku, dokąd doprowadzono uczest-
ników zdarzenia. Obecność stró-
żów prawa nie ostudziła jednak 
krewkich mężczyzn, którzy wciąż 
się awanturowali. Kiedy taksów-
karz wyzwał Pawlikowskiego od 
łobuzów, ten, nie namyślając się 
długo, wyjął rewolwer, strzelił i za-
bił kierowcę na miejscu. Policjant 
bezzwłocznie go rozbroił, ale było 
już za późno.

Przeczulony na punkcie wła-
snego honoru kapitan oczywi-
ście stanął przed sądem, który na 
wniosek jego obrońcy mecenasa 
Franciszka Paschalskiego skie-
rował go na obserwację do Szpi-
tala Ujazdowskiego. Tymczasem 
18 listopada 1926 roku Wojskowy 
Sąd Okręgowy, po dwudniowym 
procesie, skazał go na trzy la-
ta więzienia, pozbawiając jedno-
cześnie odznaczeń: Krzyża Vir-
tuti Militari, Krzyża Legii Hono-
rowej i Croix de Guerre. Wydaje 
się to stosunkowo łagodną karą, 
lecz na tak niski jej wymiar wpływ 
miało zapewne orzeczenie reno-
mowanego psychiatry, pułkowni-
ka Jana Nelkena, zgodnie z któ-
rym Pawlikowski cierpiał na swo-
iste rozdwojenie jaźni. Zdaniem 
lekarza w ciele oficera mieszka-
ło dwóch ludzi – jeden spokojny 
i zrównoważony, drugi – drażliwy, 
neurotyczny i wyjątkowo czuły na 
punkcie swojego honoru. „Jest on 
– twierdził psychiatra – niezrów-
noważonym, drażliwym typem na 
wskroś neurotycznym, a  w  mo-
mencie krytycznym rozumienie 
zarzucanych mu czynów, jak i kie-
rowanie swym działaniem w cza-
sie przestępstwa były znacznie 
obniżone”.

Sam Pawlikowski przyjął wer-
dykt sądu ze zdumiewającym spo-
kojem, choć obecne na sali sądo-
wej damy, które towarzyszyły mu 
owej feralnej nocy, usłyszawszy 
wyrok, zemdlały, spodziewały się 
bowiem uniewinnienia rycerskie-
go oficera.

Z automobilem łatwiej 
o posażną żonę

W  pierwszej połowie 1928 ro-
ku doszło do kolejnego zabójstwa 
taksówkarza. Pewien czterna-
stoletni chłopiec, idąc do szkoły, 
zauważył pod Młocinami zagad-
kowy kopczyk ziemi, wyglądem 
przywodzący na myśl grób. Zain-
trygowany zawiadomił okoliczne 
władze, które z miejsca nakazały 
zbadanie tajemniczego kopczyka, 
w którym, jak się okazało, zako-
pane były zwłoki mężczyzny z ra-
ną postrzałową w tyle głowy. A po-
nieważ nieco wcześniej właś ciciel 
jednego ze stołecznych przed-
siębiorstw taksówkowych zgło-
sił zaginięcie kierowcy – nieja-
kiego Szlendziaka – wraz z samą 
taksówką, szef miejscowej poli-
cji skojarzył fakty i uznał, że pod 
Młocinami znaleziono właśnie 
zwłoki zaginionego kierowcy, co 
okazało się prawdą. Ostatnią wia-

domością, jaką przekazał Szlen-
dziak za życia, był list do praco-
dawcy, w którym informował go 
o  intratnym zleceniu zawiezie-
nia pasażera aż do Bydgoszczy, 
jednak właścicielowi przedsię-
biorstwa otrzymane pismo wy-
dawało się mocno podejrzane i, 
zaniepokojony o  los swego pra-
cownika, powiadomił o  wszyst-
kim organy ścigania. Było jednak 
za późno – Szlendziak spoczywał 
już w prowizorycznej mogile pod 
Młocinami. W  tym przypadku 
funkcjonariusze policji spisali się 
na medal, gdyż stosunkowo szyb-
ko ustalili tożsamość mordercy. 
Był nim Władysław Skwierawski, 
który, jak wykazało śledztwo, za-
bił kierowcę w celu przywłaszcze-
nia sobie jego samochodu marki 
Steyr, ubzdurał sobie bowiem, że 
jako właściciel pojazdu będzie 
miał większe szanse na zdoby-
cie ręki bogatej panny. Zamie-
ścił nawet w gazecie ogłoszenie 
o następującej treści: „Pilot-au-
tomobilista, posiadający własny 
samochód, szuka posażnej pan-

ny”, i  zapewne dopiąłby swego, 
stając z  wybranką na ślubnym 
kobiercu, skoro otrzymał nawet 
pierwsze oferty od odpowied-
nio zamożnych kandydatek na 
żonę, gdyby nie jego nieostroż-
ność i  lekkomyślność. Nie dość, 
że wypożyczył rewolwer od zna-
jomego, który, dowiedziawszy się 
o ciele znalezionym pod Młocina-
mi, skojarzył ten fakt z morder-
stwem taksówkarza i, nie chcąc 
być posądzonym o  współudział 
w zbrodni, czym prędzej pobiegł 
na policję, to jeszcze dał służącej 
dokumenty Szlendziaka do spale-
nia. Przerażona kobieta zamiast 
włożyć je do pieca, zaniosła je na 
najbliższy komisariat. I tak „pilot-
-automobilista” trafił nie przed oł-
tarz, ale za kratki.

Przed sądem stanął już 
w pierwszej połowie marca, a jego 
proces cieszył się tak olbrzymim 
zainteresowaniem, że sala Są-
du Okręgowego w Warszawie do-

słownie pękała w szwach. Skwie-
rawski nie czuł się jednak wcale 
jak gwiazda czy celebryta. Wręcz 
przeciwnie. Jak donosił relacjonu-
jący rozprawę dziennikarz „Kurie-
ra Polskiego”, oskarżony „wyszedł 
na salę krokiem chwiejnym, z gło-
wą wciśniętą w ramiona i ciężko 
opadł na ławę. Miał na sobie gra-
natowy płaszcz gabardynowy za-
pięty pod szyję. Włosy ostrzyżone 
przy skórze. Twarz szczupłą, bla-
dą, brodę i czoło cofnięte. Siedział 
z  twarzą ukrytą w  dłoniach, na 
pytania sądu odpowiadał głosem 
płaczliwym i bardzo cicho. – Nie 
chcę się usprawiedliwiać – mówił 
– ale w moim życiu działa jakaś ta-
jemnicza siła, która mnie opano-
wuje co pewien czas i wtedy nie 
wiem, co robię. Tę dziwną siłę od-
kryłem w sobie już w szkole. Sam 
nie rozumiem, co pchało mnie 
do złego”. Owa „tajemnicza siła” 
rzeczywiście musiała oddziaływać 
na niego już od wczesnej młodości, 
ponieważ jeszcze w szkole ukradł 
aparat radiowy, za co został rele-
gowany, a z szeregów armii usu-

nięto go za dokonane wcześniej 
fałszerstwo. Skwierawski najwi-
doczniej nie wyciągnął wniosków 
z tej bolesnej lekcji, skoro zaraz po 
zdjęciu munduru ukradł w Gdań-
sku motocykl, za co trafił na pół ro-
ku za kratki. Miłość do motoryza-
cji okazała się jednak silniejsza od 
groźby ponownej odsiadki i krót-
ko po odzyskaniu wolności męż-
czyzna ponownie połakomił się 
na cudzy motocykl, za co skazano 
go na kolejnych 17 miesięcy po-
zbawienia wolności. Najwyraźniej 
zasmakował w złodziejskim fachu, 
gdyż po opuszczeniu więziennych 
murów przystał do szajki złodziej-
skiej i wziął udział w napadzie na 
jubilera...

Jego obrońcy uznali, że tak 
zdeprawowany człowiek nie może 
być zdrowy psychicznie, i wnio-
skowali o  poddanie Skwieraw-
skiego badaniom przez biegłych 
psychiatrów, lecz sąd wniosek od-
rzucił. I miał ku temu uzasadnio-

ne powody, gdyż w aktach oskar-
żonego znajdowała się już opinia 
psychiatrów sporządzona przy 
okazji wcześniejszych procesów, 
zgodnie z  którą mężczyzna był 
osobą w pełni poczytalną. Proku-
rator zażądał dla Skwierawskie-
go kary śmierci, a sąd taki wyrok 
potwierdził.

Morderca Szlendziaka nie 
spotkał się jednak z katem. Naj-
widoczniej opinia broniącego go 
adwokata nie była przesadzona, 
skoro przetrzymywano go nie 
w  zwykłej celi, ale na oddziale 
psychiatrycznym mokotowskiego 
więzienia, gdzie trafił na zlecenie 
lekarza więziennego zaniepokojo-
nego anormalnym zachowaniem 
skazańca. Nie wiadomo, czy rze-
czywiście Skwierawski miał ja-
kieś problemy natury psychicz-
nej, czy tylko je symulował. Je-
żeli tak było, to trzeba przyznać, 
że robił to bardzo umiejętnie i na-
brał nawet sędziów Sądu Apela-
cyjnego, przed którym wkrótce 
stanął za sprawą swoich adwo-
katów. Dziennikarz opisujący jego 

sprawę donosił, że Skwierawski 
przez cały czas trwania procesu 
wpatrywał się błędnym wzrokiem 
w  sufit, raz po raz zrywając się 
z krzykiem z ławy oskarżonych, 
jakby coś go przestraszyło, a na 
pytania sędziego nawet nie ra-
czył odpowiadać. Prokurator wy-
stąpił wówczas z wnioskiem o ko-
lejne zbadanie mężczyzny przez 
lekarzy, ale nie ze szpitala moko-
towskiego, na co sąd się zgodził, 
jednocześnie odraczając sprawę. 
Ponieważ prasa straciła zaintere-
sowanie sprawą Skwierawskiego, 
nie wiemy, co się z nim stało, mo-
żemy jedynie przypuszczać, że 
do  wybuchu wojny był pensjo-
nariuszem któregoś z zakładów 
psychiatrycznych. Jeżeli tak by-
ło rzeczywiście i morderca trafił 
do jednego z dwóch zakładów pod 
Warszawą, Tworek lub Drewnicy, 
to mógł przeżyć wojnę, ale jeże-
li na skutek jakichś przetasowań 
znalazł się w zakładzie znajdują-
cym się na terenie Polski wcielo-
nym w czasie okupacji niemiec-
kiej do III Rzeszy, to sprawiedli-
wość okrutny los wymierzył mu 
rękoma okupanta. Musiałby wów-
czas podzielić los 20 tysięcy cho-
rych psychicznie obywateli pol-
skich, poddanych eutanazji w ra-
mach Akcji T4, stworzonej w celu 
eliminacji ludzi określanych 
przez faszystowskich ideologów 
jako „niezdolnych do współżycia 
społecznego i  wiodących żywot 
niegodny życia”.

Znacznie częściej niż mor-
derstwa taksówkarzy zdarza-
ły się uprowadzenia samych sa-
mochodów. Złodzieje chcieli za-
zwyczaj tylko skorzystać z okazji 
i chociaż przez parę godzin po-
czuć się jak rasowi automobi-
liści, a  nacieszywszy się jazdą, 
po prostu porzucali pojazd. Zda-
rzało się jednak, że miłość do ta-
kiej jazdy przybierała wręcz for-
mę manii, tak jak w przypadku 
niejakiego Henryka Telety, bo-
hatera artykułu „Amator samo-
chodów”, zamieszczonego na ła-
mach „Kurjera Warszawskiego” 
w  1932 roku. Zdaniem piszące-
go o sprawie dziennikarza pory-
wał on taksówki wręcz nałogowo. 
Pewnego dnia na przykład wsiadł 
do jednej z nich, kazał się zawieźć 
do sklepu, dokąd wysłał taksów-
karza w  celu zakupienia jakie-
goś towaru, a gdy tylko kierow-
ca zniknął z pola widzenia, sam 
zasiadł za kierownicą i pomknął 
przed siebie. Porwaną taksów-
kę porzucił po kilku godzinach 
przed komisariatem, został jed-
nak schwytany i skazany na trzy 
dni aresztu. Sprawa była na tyle 
poważna, że Teletą zajęli się bie-
gli psychiatrzy, którzy orzekli, iż 
przyczyną takiego zachowania 
był... przewlekły alkoholizm.

Iwona Kienzler
„Kasiarze, doliniarze i zwy-

kłe rzezimieszki. Przestępczy 
półświatek II RP”, Warszawa 
2019, s. 266.

Przed wojną posiadanie automobilu wzbudzało zawiść i pożądanie
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to jest grane

Trudno uwierzyæ, ¿e od debiutu Krzysztofa Za-
lewskiego w telewizyjnym programie „Idol” mi-
nê³o ju¿ 18 lat. Po jego heavymetalowym ima-

ge’u i adekwatnej do niego rockowej muzyce z debiu-
tanckiego albumu nie pozosta³ ju¿ nawet œlad. 

Wokalista przeistoczy³ siê w reprezentanta czegoœ,
co mo¿naby nazwaæ alternatywnym popem, ale tylko
dlatego, ¿e jest to pojêcie na tyle pojemne, ¿e mieœci
w sobie najró¿niejsze nurty i kierunki. To odchodzenie
od mocniejszych brzmieñ mia³o zreszt¹ charakter
ewolucyjny, w miêdzyczasie przytrafi³a siê jeszcze ar-
tyœcie p³yta z interpretacjami piosenek Czes³awa Nie-
mena sugeruj¹ca, ¿e nie ma on zamiaru ograniczaæ
siê jak¹kolwiek stylistyczn¹ szuflad¹. 

Zgodnie z tytu³em najnowsze wydawnictwo przyno-
si porcjê muzyki wrêcz tanecznej, ale zbudowanej
z elementów, które same w sobie ju¿ tak bardzo ta-
neczne nie s¹, bo obok nowoczesnej elektroniki poja-
wiaj¹ siê tu te¿ surowe brzmienia gitar, smyczki i hip-
hopowe sample. 

W przeciwieñstwie do oprawy instrumentalnej tek-
sty nawet nie udaj¹, ¿e s³u¿yæ maj¹ wspomnianej za-
bawie i choæ trudno siê w nich doszukaæ doraŸnej pu-
blicystyki, to ca³kiem przypadkiem wpisuj¹ siê w ja-
kiejœ mierze w niespokojn¹ polityczn¹ atmosferê tego-
rocznej jesieni. Cytat o „Annuszce, która ju¿ rozla³a
olej”, zaczerpniêty z „Mistrza i Ma³gorzaty” Michai³a
Bu³hakowa, sta³ siê jednym z bardziej rozpoznawal-
nych hase³ strajku kobiet, a paradoksalnie i jakby dla
kontrastu Krzysztof Zalewski serwuje tu te¿ kilka ob-
razów wspó³czesnych mê¿czyzn i ich sposobów na od-
najdowanie, a w³aœciwie na nie odnajdowanie siê,
w typowo mêskich rolach, Robi to nienachalnie i bez
specjalnej z³oœliwoœci, ale te¿ i bez mêskiej solidarno-
œci w tym wzglêdzie. 

Nie ma na tej p³ycie potencjalnych wielkich przebo-
jów, ale nie takie te¿ chyba by³o za³o¿enie jej autora.
Materia³ mia³ byæ relaksacyjno-ironiczny, ale na swój
sposób powa¿ny i daleki od tekstowego bana³u. A g³os
Zalewskiego, wokalisty, ale te¿ aktora, jest wrêcz
stworzony do takiego l¿ejszego œpiewania, chwilami
modulowanego, ale bez popadania w teatraln¹ egzal-
tacjê. 

Andrzej Kuśpiel

Krzysztof Zalewski
„Zabawa“
Kayax

Mokrzeszów, to niewielka miejsco-
woœæ na Dolnym Œl¹sku, po³o¿ona
raptem 10 kilometrów od Œwidnicy,
na trasie Wa³brzych – Wroc³aw.
Przy g³ównej ulicy, na wzniesieniu
znajduje siê tu niewielki park i spo-
ra budowla z charakterystycznej
¿ó³to-czerwonej ceg³y. To dawny
szpital, a obecnie „pa³ac” w Mo-
krzeszowie. Miejsce, w którym
przeci¹gi historii i tajemnic snuja
siê po opustosza³ych dziœ koryta-
rzach. 

Majestatyczny i tajemniczy pa-
³ac ma swoje mroczne tajemnice
zwi¹zane z okresem przedwojen-
nym, jak i powojennym. Budynek
zbudowany zosta³ w latach 1860-
1880 przez Zakon Kawalerów Mal-
tañskich w stylu neogotyckim. Za-
kon budowa³ szpitale w ca³ej Euro-
pie. Tak wiêc obiekt ten dzia³a³ do
1926 r. jako szpital i dom starców.
Warunki w nim by³y bardzo dobre
jak na ówczesne standardy. Du¿e
sale kilku osoobowe z ³azienkami. 

Pod koniec 1926 r. szpital wyku-
pi³ bogaty kupiec ¿ydowski. W la-
tach trzydziestych kiedy Hitler do-
szed³ do w³adzy, wlasciciel sprze-
da³ wszystko, co znajdowa³o siê w
pa³acu i ucieka z Mokrzeszowa.
Odt¹d budynek stoi bez w³asciciela
przez kilka lat. 

W 1938 r. zaczyna siê mroczny
rozdzia³ w historii tego obiektu. Zo-
sta³ przejêty przez niemieck¹ or-
ganizacjê Lebensborn (�ród³o ¯y-
cia) jako „Dom Matek”. Za³o¿ony w
1936 r. Lebensborn funkcjonowa³ w
strukturach SS. Oficjalnie by³o to
stowarzyszenie opiekuñczo-chary-

tatywne. Lebensborn mia³ stwo-
rzyæ odpowiednie warunki w sieci
swoich oœrodków do „odnowienia
krwi niemieckiej” i „hodowli nor-
dyckiej rasy nadludzi” poprzez se-
lekcjê kobiet i mê¿czyzn przezna-
czonych do rozmna¿ania w ra-
mach demograficzno-politycznych
za³o¿eñ nazistowskiej polityki ra-
sowej. Dzia³alnoœæ Lebensborn by-
³a równie¿ prób¹ zahamowania
wzrastaj¹cej liczby aborcji oficjal-
nie prawnie zakazanej w nazistow-
skich Niemczech. Rzeczywisty
wp³yw na iloœæ przeprowadzanych
aborcji pozostawa³ niewielki – w
1938 r. w Niemczech iloœæ zabiegów
aborcyjnych wynosi³a ponad 600
tysiêcy rocznie. Ca³y program Le-

bensborn przyniós³ zaledwie kilka-
naœcie tysiêcy nowych urodzeñ.

Oprócz oficjalnie deklarowanej
dzia³alnoœci stowarzyszenie Le-
bensborn zajmowa³o siê „rabun-
kiem wartoœciowej krwi” w ra-
mach realizowanego na terenach
okupowanych przez III Rzeszê
programu rabunku dzieci. W jego
wyniku przymusowo zgermanizo-
wano wed³ug ró¿nych szacunków
od kilkudziesiêciu do 200 tysiêcy
dzieci, g³ównie z okupowanych
krajów Europy Wschodniej – w za-
k³adach organizacji Lebensborn
przebywa³y dziesi¹tki tysiêcy dzie-
ci polskich, rosyjskich, czeskich,
ukraiñskich, bia³oruskich i jugos³o-
wiañskich, które nastêpnie przeka-

Te mury wci¹¿ pamiêtaj¹ krzyki kobiet i p³acz dzieci

Mroczna historia pa³acu
w Mokrzeszowie
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Dziecko gułagu.
Okruchy wspomnień
z nieludzkiej ziemi 
– Julian Better 

12,90 euro

Autor jako ofiara stalinowskiego
terroru opisuje dzieciństwo spę-
dzone w Gułagu dla dzieci.

Przyszli po nich nad ranem,
pewnego sierpniowego dnia 1937
roku. Skończyło się oczekiwanie
w niepewności. W ciągu kilku
miesięcy los moich rodziców zo-
stanie przypieczętowany. Odpo-
wiedź na pytanie: jak do tego do-
szło? – będzie jednym z wątków
moich wspomnień. Dlaczego moja
matka i ojciec związali się z ru-
chem, który jego zaprowadził
19 grudnia 1937 roku nad rów
straceń w Butowie pod Moskwą,
a ją wysłał na osiem lat do łagrów
na północy Rosji? Moje wspo-
mnienia dotyczą w większości
nieznanego lub raczej zapomnia-
nego Gułagu – Gułagu dzieci.
A taki istniał i w nim to właśnie
spędziłem pierwsze siedem lat ży-
cia. Czas oddać głos tym naj-
młodszym, anonimowym ofiarom
stalinowskiego terroru.

Z wiekiem jestem ostrożniejszy
w rekomendowaniu dobrej literatu-
ry. Znam wiele książek, w których
opisano losy więźniów Gułagu, ale
żadna nie wywarła na mnie takie-
go wrażenia, jak wspomnienia Ju-
liana Bettera ukazujące dramat
najmłodszych więźniów Stalina.
Chłodny, niemal matematyczny
opis dzieciństwa, które ukradli mu
bolszewicy, jest tak wstrząsający,
że nawet kamienie powinny uronić
łzy. – Kjell Albin Abrahamsson,
wieloletni korespondent szwedz-
kiego radia i telewizji w Polsce i
w Związku Radzieckim

sklep.de 
polska muzyka
polskie filmy 

polskie książki

zywano do adopcji rodzinom
niemieckim.

Zamek w Mokrzeszowie zo-
sta³ wiêc „fabryk¹”, która mia-
³a „produkowaæ” dzieci – czy-
st¹ rasê z genami aryjskimi.
�olnierz niemiecki zas³u¿ony
na froncie móg³ tu przyjechaæ i
sp³odziæ dzieci. 

Po wojnie w latach 1945-1947
miejsce to by³o koszarami
wojsk radzieckich. Zaczê³y
wtedy gin¹æ sprzêty i dobra z
pa³acu pozostawione przez
Niemcow. W latach piêædzie-
si¹tych za³o¿ono tu szko³ê
ogrodniczo-rolnicz¹, która ist-
niala do lat osiemdziesi¹tych.
PóŸniej by³o tu Oœrodek Szkole-
nia Kadr Administracji Pañ-
stwowej. 

W 1995 roku budynek zosta³
sprzedany prywatnemu inwe-
storowi, po którym szybko
s³uch zagn¹³. Od tego czasu na
terenie posesji zamar³o ¿ycie, a
budynek zacz¹³ popadaæ w ru-
inê. Kr¹¿¹ s³uchy, ¿e nowym
w³ascicielem jest Niemiec, któ-
ry chcia³ stworzyæ w tym miej-
scu hotel. Zniknal po zleceniu
kilku podstawowych prac, m.in
po³o¿enia instalacji elektrycz-
nej. Tê jakiœ czas potem rozkra-
dziono. Z³odzieje dostali siê na
teren parku tylnym wejœciem i
wynieœli, co tylko by³o mo¿liwe. 

Nabywca deklarowa³, ¿e pa-
³ac w ci¹gu piêciu lat zostanie
wyremontowany. Nic takiego
siê nie sta³o. Konserwator za-
bytków postêpowanie w tej
sprawie prowadzi od 1996 roku.
W³aœciciel nigdy nie uzyska³
¿adnego pozwolenia konserwa-
torskiego na prowadzenie ja-
kichkolwiek prac. Przez lata
by³y prowadzone nieskuteczne
próby wyw³aszczenia w³aœci-
ciela. Sprawa trafila tak¿e do
prokuratury. Ka¿da kolejna in-
stytucja, która zajmowa³a siê t¹
spraw¹, rozk³ada³a rêce z bez-
radnoœci. 

Konserwatorom do œrodka
uda³o siê wejœæ dopiero w mar-
cu 2015 roku. Wydali nakaz
przeprowadzenia szeregu
prac, g³ównie zabezpieczaj¹-
cych. Termin wykonania tych
inwestycji min¹³ z koñcem

wrzeœnia 2016 roku. Tylko kto
mia³ je wykonac?! 

Obecnie budynek jest w op³a-
kanym stanie. Nie konserwo-
wany, nie naprawiany, znisz-
czony i zdewastowany. Konser-
wator zabytków nakaza³ w³a-
œcicielowi, którego w koñcu od-
naleziono, wykonanie prac za-
bezpieczaj¹cych. Ale trudno

oceniæ, czy do tego doszlo. Na
poboczu, obok budynku pojawi-
³y siê pacho³ki i tablica ostrze-
gaj¹ca o mo¿liwoœci zawalenia
siê obiektu. W³aœciciel podobno
czeka na dotacjê z Unii Euro-
pejskiej... 

W serwisie Youtube znaleŸæ
mo¿na relacje kilku smia³ków,
którzy dostali siê do wnêtrza

obiektu. Jednak zdecydowanie
lepiej zaniechac takich dzia³aæ,
bo mo¿na je w najgorszym
przypadku przyp³aciæ ¿yciem. 

Lepiej zatrzymac sie po dru-
giej stronie wsi i wst¹pic do ko-
œcio³a pod wezwaniem œw. Ja-
dwigi, pomodliæ siê za wszyst-
kie dusze, do których cierpieñ
s¹siadujacy budynek siê przy-
czyni³. 

Aktualnie budynek jest
opuszczony, ogrodzony i za-
mkniêty na k³ódkê. Wnetrza
budowli – prócz swoich histo-
rycznych tajemnic – nie skry-
waja zbyt wielu ciekawych po-
mieszczeñ. Wartymi uwagi s¹:
pomieszczenie z balkonem, w
którym kiedyœ prawdopodob-
nie znajdowa³a siê kaplica, ory-
ginalna obudowa klatki schodo-
wej na wy¿szej kondygnacji
oraz zabytkowa drewniana
wiêŸba dachowa. Opuszczony
„pa³ac” w Mokrzeszowie od-
wiedzany jest przez mi³oœni-
ków urbexu, ³owców sensacji i
pasjonatow historii. Czy kiedy-
kolwiek otworzy swe wrota dla
szerszego grona? Czy uda siê
potwierdziæ sensacyjne donie-
sienia o „wylegrani aryjczy-
ków”, skrytej przed laty w jego
murach? I w koñcu – czy daw-
ny szpital w Mokrzeszowie sta-
nie siê kiedyœ atrakcj¹ tury-
styczn¹? 

Na portalach zajmuj¹cych
siê sprzeda¿¹ zabytkowych
obiektów ostatnio pojawi³o siê
og³oszenie dotycz¹ce jego
sprzeda¿y. Cena wywo³awcza
1,5 mln z³otych. „Obiekt ideal-
nie nadaje siê na hotel, SPA,
klinikê, sanatorium” – zachwa-
la siê go w og³oszeniu.

Niestety do dziœ kupca nie
znaleziono. Og³oszenia zaktu-
alizowano i pa³ac mo¿na te¿
wynaj¹æ.

Kto jednak zechce spêdzic
noc czy te¿ odpocz¹æ w poko-
jach, gdzie w jesienne ponure
wieczory podobno wci¹¿ s³y-
chaæ krzyki rodz¹cych kobiet i
p³acz noworodków...?

Zdjęcia i tekst: Robert Widera
na podst. wikipedia.org,

gorskiewyrypy.pl

Coraz m³odsi siêgaj¹ po dezodoranty i an-
typerspiranty. Dziewczyny naœladuj¹ swo-
je mamy, a ch³opcy chc¹ ³adnie pachnieæ
po lekcji wychowania fizycznego. W dobie
powszechnej reklamy s¹ przekonani, ¿e
rozwi¹zaniem ich problemów jest dezodo-
rant. 

Na lekcjach z nastolatkami rozmawia
wychowawca, namawiaj¹c do dbania o hi-
gienê i u¿ywania œrodków zapobiegaj¹-
cych nieprzyjemnemu zapachowi. Nikt
jednak nie mówi 10-letnim dzieciom, a na-
wet nie wiedz¹ o tym ich mamy, jakich nie
powinny u¿ywaæ. 

Najwa¿niejsze, aby wiedzieæ, czym ró¿-
ni siê dezodorant od antyperspirantu. Jest
to bardzo istotne, gdy¿ dezodorant nie ha-
muje wydzielania potu. Jego celem jest
zniwelowanie powstawania nieprzyjemne-
go zapachu spowodowanego rozk³adem
drobnoustrojów. G³ównym sk³adnikiem

zaœ antyperspirantu jest zwi¹zek glinu
(soli aluminium), który ogranicza wydzie-
lanie potu i zahamowuje ten proces. Czê-
sto antyperspiranty zwane potocznie dez-
odorantami zawieraj¹ aluminium w co
najmniej dwóch postaciach: szkodliwe pa-
rabeny i konserwanty. Jak wykaza³y ostat-
nie badania, substancja ta mo¿e byæ odpo-
wiedzialna za chorobê Alzheimera. Niek-
tórzy lekarze twierdz¹, ¿e ma równie¿
wp³yw na zwiêkszon¹ zachorowalnoœæ na
raka piersi i raka prostaty. 

Wiele firm produkuje zarówno dezodo-
ranty jak i antyperspiranty pozbawione
niebezpiecznej substancji. Wystarczy
przed zakupem dok³adnie zapoznaæ siê ze
sk³adem produktu. (amal, zdj. R.Roletschek)

Dezodorant na cenzurowanym
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Magazyn Święta, święta i po świętach

Pod choinką w Poznaniu
Święta Bożego Narodzenia 

to dla Polaków wyjątkowy czas. 
Wszyscy spędzamy je prawie tak 
samo, choć są pewne różnice mię-
dzy niektórymi regionami. Na 
przykład w Wielkopolsce prezen-
ty roznosi Gwiazdor, a nie Świę-
ty Mikołaj. Poniżej prezentujemy 
dwie krótkie świąteczne opowiast-
ki autorstwa Stanisława Strugar-
ka, który był wielkim miłośnikiem 
wielkopolskiego folkloru.

Wigilia
u wuja Ceśka

U nos w chacie od tygodnia był już 
ruch jak sto pierników. Ciotka uwi-
jała sie na lewo i na prawo, znosiła 
do spiżarki, co sie ino dało, żeby tyl-
ko gwiozdka wyszła jak sie należy. 
Bez cołki tydzień zarabiali my cia-
sto na pierniki, na strucle i na placek 
z kruszanką. Ciasto, naturalnie, mu-
siało stoć kole pieca, żeby sie mogło 
wygarować, bo jak sie dobrze nie wy-
rucho, to zaś ino wyjdzie zokalec al-
bo klajstrowate jodło, no nie?

Ciotka nie miała humoru, bo mak 
był stęchły i mioł za dużo piochu. 
Wuja sie boczył, bo musioł kręcić 
ten mak w dónicy, dopóki wszyst-
kie ziorka nie starły sie na maść 
i dopóki na łapskach nie wyskoczy-
ły bąbole. Najgorzej było z rybcia-
mi, bo choć my wystowali całymi go-
dzinami w ogónkach, tośmy nawet 
ogónka nie zobaczyli. Szczęście, że 

nóm został jeszcze śledź w occie, to 
na wiliją mioł odgrywać za karpia 
albo szczupaka.

W samą wiliją był w chacie ruch 
jak na dworcu. Ciotka była zło jak 
cierznie, bo jedna bobka oklapła, 
a  jeden strucel w  ogóle sie nie 
udoł. Naturalnie, wszystkiemu był 
winien wuja, bo sie za mocno prze-
twieroł w antrejce, jak ciasto garo-
wało na angielce. Więc wuja fyr-
nął z chaty skorno świt i przyszedł 
nad wieczorem prawie na ostatnią 
chwilkę, jak już jadło było na stole. 
Prędko ubrali my jeszcze chojenkę 
w świetne bomby, w łańcuchy papie-
rowe i w inksze świecidełka. Zaś my 
usiedli wszyscy do wieczerzy.

Wuja wziął w ręce opłatek i tak 
przemówił:

– Kochana rodzino! I oto żeśma 
są w kupie kole tego stoła z tą apro-
wizancją. Biere w  ręce opłatek 
i dziele sie nim z wami z głębi du-
szy, żeby my tak znów doczekali sie 
wszyscy razem do dnia roku przy-
szłego. Amen.

Podzielili my sie opłatkiem, a zaś 
ciotka postawiła na stół połną doni-
cę makiołek. Zajodali my je z wiel-
kim wzruszeniem, chociaż nóm 
w zębach zgrzytoł ten pioch w ma-
ku. Zaś była jednak ryba z kapustą 
z bedkami i barszcz z makarónem. 
Potem zajodaliśmy placek, bobke 
i strucle. A na kóńcu były orzechy, 
pierniki, jabłka i karmelki.

Ledwie my zjedli te produkta, jak 
tu ktoś zadzwónił. Naturalnie dzie-
ciary w bek, bo to był gwiozdór. Mioł 

okrutne brodzisko i wąchy, był w ko-
żuchu do  góry giyrami, a  na ple-
cach mioł wielgachny miech. Le-
dwie wszedł do  stancji, zaroz za-
czął siec deszczepliną, że oż coś. 
Dzieciary poklękały i zaczęły mó-
wić pacierz. No, i jak wtedy gwioz-
dór łupnął jeszcze raz małego Staś-
ka, chłopyszek nie wytrzymoł, hyc-
nął do gwiazdora i zawołał:

–  Wiara, nie bójcie sie, to nie 
żoden gwiozdór, to stryja Ignac, bo 
jadzie od niego jak z gorzalni.

Złapoł potem gwiazdora za bro-
dę i naturalnie zdarł mu ją z gęby 
i na doprowdy to był stryja, trochę 
utąkany. Odezwoł sie tak:

– O wy, selery zakamieniałe, że-
byście mi brody nie zdarli, to byście 
mnie nie poznali. No, ale tero mu-
sze wóm dać gwiozdkę.

Staśku dostoł bębenek, Orszu-
la rozciąganą harmonikę, a Jaśku 
trąbkę. Naturalnie, dzieciary zaro 
zaczęły na wszystkim grać i sie zro-
bił taki hałas, że nikt nikogo nie sły-
szoł. Wtedy ciotka powiedziała:

– To lepiej zaśpiewejma kolędy, 
jak nie.

Ledwie my usiedli naobkoło 
choinki, jak tu znów ktoś zadzwó-
nił. Weszli chłopyszki z Chwalisze-
wa z szopką. Najstorszy przemówił:

Serdecznie wos tu witamy
I przyszliśmy z kolędami.
Dziś my do was przybywamy,
Polską kolędę śpiewamy.

Pierwej coś dla gospodyni

Zanucimy w waszej sieni:
Pani gospodyni, nie bądź tako sk-

nera,
Dej nom ździebko chleba i kawa-

łek sera,
Cztery fury grochu, abym mioł 

po trochu.
Hej, kolęda, kolęda!

A przed wojną też bywało,
Że w ten sposób się śpiewało:

A wczora z wieczora
Złapali gwiazdora
W czerwonej katanie,
Sprawili mu lanie.
Na chwaliszewskim moście
dali mu po nosie.
Wew czerwonej jupie
dali mu po... sznupie.
Ciotka dała chłopyszkom w ko-

szyk po kawołku placka i porę pier-
ników, a potem obsiedli my chojen-
kę naobkoło.

Wuja zaczął zapolać świeczusz-
ki, a ciotka zgasiła elekstrykę, że-
by ładniej wyglądało. Już prawie 
były wszystkie świeczuszki zapa-
lone, jak Stasiu, trąbol zatracony, 
zawołał:

– Tata, zaświeć jeszcze te jedną 
u góry pod samą posobą.

– Nie bręcz, i tak wszystko widać.
– Ady tata, zaświeć te nojnowszą 

świeczuszkę!
– Chłopcze, nie drażnij mnie, bo 

cie mazne!
– Ady zaświeć mu – powiedziała 

ciotka – kiej obuzek chce.
Wujowi nie bardzo sie chcia-

ło hycać po wyżkach, bo mu sie 
ździebko ręce trzęsły, no i  drża-
ły mu letko kolana, bo z majstra-
mi godnie sobie przedtem dras nął. 

Przy wigilijnym stole naszych prababć
Z okazji świąt warto czasami zajrzeć do starych książek kucharskich. 

Można w nich znaleźć nie tylko interesujące przepisy kulinarne, ale i zo-
rientować się w zwyczajach panujących wówczas przy rodzinnych stołach. 
Oto kilka przykładów dotyczących wigilii ze starych książek.

Skromne obiady wigilijne
1

  Barszcz z uszkami – zupa migdałowa
  Paszteciki z ikry i z mleczka na mu-

szelkach
 Szczupak z chrzanem
 Lin smażony
 Kapusta z grzybami
 Łamańce z makiem

2
 Barszcz z uszkami – zupa rybna
 Szczupak w galarecie
 Karp na szaro
 Lin smażony z chrzanem
 Kompot ze śliwek suszonych
 Budyń migdałowy z szodonem
 Kutia

3
  Zupa migdałowa – zupa z ikry rybiej
 Karasie w śmietanie
 Gołąbki z ryżem i grzybami
 Sandacz smażony z sałatą
 Szarlotka w kruchem cieście

Wigilie wykwintne
1

  Zupa migdałowa – barszcz z uszkami
 Kulebiak z rybą

 Sandacz po parysku
 Jarmuż z kasztanami
 Karp smażony
 Sałata majonezowa
 Krem ponczowy

2
  Zupa rybna purée – barszcz 

z uszkami
 Paszteciki z ryb we francuskim cieście
 Lin duszony w czerwonej kapuście
 Sandacz w śmietanie „au gratin”
 Łosoś z rusztu – sałata włoska
 Mak tarty z łamańcami
 Galareta ananasowa

3
 Barszcz z uszkami – zupa grzybowa
 Vol-au-vent z ryb
 Turbot „au vin blanc”
 Groszek zielony z grzankami
 Szczupak nadziewany sardelami
 Sałata japońska
 Tort hiszpański

Zupa grzybowa
Bierze się dużych suszonych grzy-

bów, płócze w kilku wodach i nastawia 
z rozmaitą włoszczyzną i korzeniami. 
Gdy już są miękkie, sieka się je drob-

no, a smak przecedza się, soli i zapa-
la masłem z mąką. Raz jeszcze się za-
gotowywa i wydaje z krajanemi klu-
seczkami lub grzybowemi uszkami. 
Gdy tę zupę zabieli się śmietaną, wte-
dy podaje się z perłową kaszą i drob-
no siekanemi grzybkami. Grzybków 
na zupę bierze się mniej więcej 3 na 
osobę.

Galareta z ryb
Oprawić i pokrajać na dzwona ja-

kąkolwiek rybę, np. szczupaka, lesz-
cza, sandacza, lina albo węgorza, na-
lać ukropem z przegotowanej włosz-
czyzny i wstawić na ogień, uważając, 
żeby się nie przegotowała, potem 
wyjąć rybę, a sos wygotować jeszcze. 
Po wystudzeniu wlać 2 białka rozbite 
z łyżką octu i zagotować razem, od-
stawić od ognia na parę minut, żeby 
się sklarował i dopiero przelać przez 
serwetę, dodawszy łyżeczkę karme-
lu dla nadania koloru złota. Tej gala-
rety wlać w formę parę łyżek, rozle-
wając ją po całej formie, gdy zacznie 
stygnąć, włożyć warstwę z 2 jaj ugo-
towanych na twardo i  pokrajanych 
w ćwiartki, parę rydzów, rozmaitych 
pikli marynowanych, dalej rybę obra-
ną z kości i pokrajaną na kawałki, na-
lewając wszystko galaretą. Uważać 
należy, żeby na dnie formy było wię-

cej galarety niż z wierzchu, a dopiero, 
gdy pierwsza warstwa z samej gala-
rety zastygnie, włożyć przygotowaną 
rybę. Można też domięszać ugotowa-
nego, zielonego groszku, parę mar-
chewek pokrajanych w kostkę, gdyż 
wszystko to ładnie wygląda w prze-
zroczystej galarecie. Podając do sto-
łu dwie takie galarety, można jedną 
zafarbować karmelem na złoty kolor, 
drugą na czerwony, wrzucając do so-
su parę łutów różowej żelatyny lub też 
można zastudzić w jednej formie po-
łowę żółtej, a połowę różowej galare-
ty, co bardzo ładnie wygląda.

Karp po polsku
Nastawić w  rądlu piwa po poło-

wie z octem, tyle tylko, aby rybę zaję-
ło, zbyteczna ilość płynu robi ją zbyt 
miękką, pokrajać drobno seler, parę 
cebul, marchew, wziąść kilka ziarn 
angielskiego i prostego pieprzu, bob-
kowych liści, parę goździków, soli i cy-
trynowej skórki, zagotować to wszyst-
ko razem. Skoro kilka razy zagotuje 
się, włożyć rybę, wrzucić skórkę żyt-
niego chleba, a gdy na mocnym ogniu 
zagotuje się, wlać szklankę francuz-
kiego wina lub jakiego się podoba, 
dać kawałek masła, cukru, kawałek 
imbieru, kaparów, oliwek, cytryny 
krajanej w plasterki, to wszystko ra-

zem gotować, często potrząsając, aż 
się z tego sos uformuje; wyłożywszy 
potem karpia na półmisek, oblać tym 
sosem i wydać.

Mak na wilję
Biały lub szary mak wypłókać kil-

ka razy, a potem sparzyć, niech tak 
postoi parę godzin. Następnie wodę 
zlać, mak włożyć do donicy i ucierać 
wałkiem, polewając po trochu słodką 
śmietanką i cukrem z wanilją. Nie po-
winien być zbyt rzadki, a skoro dosta-
tecznie utarty, wtedy wymięszać mak 
z  massą migdałową, biorąc ćwierć 
funta migdałów na funt maku, ułożyć 
w  salaterkę i  obłożyć po wierzchu 
kruchemi ciasteczkami, które się tak 
przyrządzają: Pół funta masła, 2 jaj-
ka, ćwierć funta cukru, trochę araku 
i mąki tyle, aby ciasto po wygniece-
niu łatwo rozwałkować się dało, po-
czem wykrawa się kieliszkiem małe 
ciasteczka, układa na blasze i piecze 
w wolnym piecu. Tym sposobem utar-
ty mak podają także z łazankami lub 
też małe maślane bułeczki przekroić 
na połowę, nałożyć w środek uwier-
conego z cukrem maku, złączyć na-
powrót, ułożyć naokoło półmiska i ob-
lać słodką śmietanką ubitą z cukrem.

Maria Ochorowicz-Monatowa 
„Uniwersalna książka kuchar-

ska”, Lwów/Warszawa 1910, s. 714.
„Praktyczny kucharz warszaw-

ski”, Warszawa 1895, s. 580.

Tak wyglądał poznański Stary Rynek w 1914 roku
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Ale wknaił sie na krzesołek, po-
tem na ryczke, co sie szczype ly-
rała, wyciągnął ręce, ile ino mógł, 
ale że to było wysolachno, więc 
nie mógł dosięgnąć. Zapociekł sie 
jeszcze roz i wtedy – stracił równo-
wagę, zamojtoł porę razy łapska-
mi, krzyknął jeszcze:

– Łojejka kochany, ady trzymcie 
mnie, bo sprysne na pysk!

Ciotka ino kwikła, a wuja stracił 
balangze i smyknął sie na chojne. 
Dzieci w bek. Ciotka w krzyk:

– Ty gielejzo jedna! Ty ochlapu-
sie stary, po coś wlózł na te wyżkę, 
kiejś zechlany jak roboszek, jesz-
cze mi cołką budę podpolisz!

Szczęście, że jo hycnąłem i wu-
ja zatrzymołem na siebie, że sie 
nie grzmotnął w  śpik o  podłogę, 
ino zlecioł na mnie. Ale chojna sie 
obaliła i gałązki zaczęły sie pató-
nić. Naturalnie, ciotka i dzieciary 
ćpiły sie do ratowania i góra zosta-
ła w mgnieniu oka zagaszóna. Aby 
ino pore bombek poszło w pieruny, 
ale to nic.

Co tam ciotka w śpiżarce wuje-
wi nagodała do słuchu, to już niech 
zostanie tajemnicą familijną. Dość, 
że mu było okropnie głupio. Sąsie-
dzi usłyszeli rumor i  myśleli, że 
my sie luchomy, bo hałas sie zro-
bił na cołkie piętro! Ale że nic sie 
nie stało, więc poszli prek, a my no-

bliwie siedli kole chojny i zaśpiewa-
li do kupy: „Wśród nocnej ciszy...”.

Gwiazdor
Nie bójcie się, dzieciary! To nie 

żaden Dziadek Mróz, to ino ja, po-
czciwy gwiazdor poznański.

Tak, tak, moi kochani, służba 
gwiazdorska to nie letki fach. Na-
loto się człowiek po nogach, że aż 
strach. A ino: na piechotkę.

Bo w wiliją tramwaje nie cho-
dzą. Biedne bimbiorze, co się bez 
caluśki rok z nami naużerają, chcą 
choć raz w roku razem ze swoją fa-
milią do stołu sieść.

Więc elekstryka nie chodzi, a tu 
podarki rozdać trzeba dzieciarom 
i na Górczynie, i na Chwaliszewie, 
i na Rybakach. Lata człowiek na 
piechotkę i  jeszcze spory miech 
na barach turo. Dobrze, jak się 
trafi na uświadomionego rodzi-
ca, co wyciągnie flaszkę z alembi-
kiem, i poczęstuje gwiazdora jed-
nym czy piątym głębszym. Zaraz 
się potem człowiek czuje lekciej-
szy i  snadniej mu po schodach 
biegać. A  tu jeszcze trzeba nic-
pote dzieciary siec deszczepliną 
w ramach zawodowego obowiąz-
ku, bo na pomocnika nie przydzie-
lili mi etatu.

Chociaż czasami gwiazdorowi 
może się pomajtać. W tę wiliją, na 

przykład, tośtołem aż na czwarte 
piętro ciężki fotel, co go wnuczki 
swojemu dziadziusiowi sprezen-
towały. Zaturołem mebel na te 
wyżkę, na plecach prawie mi od-
ciski wyhycły. Dzwonię, otwierają.

– Dziadzia?
– Mieszka, owszem, ale na par-

terze.
Ale go znalazłem, tośmy potem 

oba na zmianę w mebelku sobie 
odpoczywali.

Albo czy myślicie, że gwiazdo-
rowi jest przyjemnie, jak mu się 
adresa pomajtają jak mnie na 
przykład, kiedy dziecięce pre-
zenta zaniosłem do  pomieszka-
nia trzech starych ciotek, a prze-
znaczone dla nich golfiki, bambo-
sze i bawełniane reformy rodzinie 
z pięciorgiem małych dzieci? A to 
wszystko bez to, że adresa niewy-
raźnie wypisują.

Ale to wszystko nic w porówna-
niu z kłopotami, jakie my, gwiaz-
dory, mieliśmy w  ubiegłe lata. 
Do  cna się gwiazdorowi mogło 
we łbie pokiełbasić –  i nie tylko 
gwiazdorowi. Bo tak: Za moich 
młodych lat po mieście chodzi-
ły tylko same gwiazdory, zaś po 
tamtej wojnie przyjechały do nas 
z  ciepłych krajów święte Miko-
łaje, a  po tej wojnie zjawiły się 
z zimnych krajów Dziadki Mrozy.

I co? Czy nie mogło się pomaj-
tać? Gwiazdor musiał być czujny, 
musiał uważać, żeby wciąż cho-
dzić po linii i nie wychylać się.

Bo jak się szło na przykład 
do  postępowych katolików 
z  Paxu, to się występowało po-
bożnie jako święty Mikołaj, mówi-
ło się pochwalony, kazało się dzie-
ciom szczebiotać paciorek i było 
ładnie, no szak?

Do starych poznaniaków szło 
się jako gwiazdor, mówiło się po 
staropolsku: „We wiliją dzieci bi-
ją” i waliło się gzubów deszczepli-
ną raz przy razie.

A znów do aktywistów szło się 
jako Dziadek Mróz. I  wszystko 
w porządku, no nie?

Ażeby się nic nie pomajtało, 
w ankiecie personalnej podawa-
łem dla pewności: imię – Mikołaj; 
nazwisko – Mróz; zawód – gwiaz-
dor. Jasne, no nie?

A jednak zdarzało mi się, że się 
przejęzyczałem, jak tego ta ro-
ku, kiedy zacząłem przedmowę 
w taki sposób: „Niech będzie po-
chwalony... wiaruchna kochana... 
Cześć, obywatele!”.

Ale ponieważ Dziadek Mróz 
wyjechał, a  święty Mikołaj zo-
stał w niebie, więc znów spokoj-
nie mogę jako stary gwiazdor 
poznański złożyć wam serdecz-

ne życzenia gwiazdkowe i nowo-
roczne:

Miejskiej Radzie składam 
w prezencie plany na projekt no-
wych bloków mieszkalnych i że-
byście się doczekali w Szamotu-
łach czasów, kiedy nad bramami 
domów będą wywieszki z  napi-
sem: „Mieszkanie do wynajęcia... 
na księżycu”.

Kandydatom na posłów z Po-
znania – guzioł na chustce, żeby 
nie zapominali w  Sejmie, że są 
z Poznania i że nasze miasto też 
by chciało na wzór stolicy mieć 
swe dzielnice mieszkaniowe.

Polskiemu Radiu – worek hu-
moru i dobrej satyry, a poznań-
skim aptekom program radiowy 
jako niezawodny środek nasenny.

Poznańskiej telewizji – fotopla-
stikon, żeby posiadacze telewizo-
rów mogli oglądać w cieniu tele-
wizyjnej lipy chociaż stojące ob-
razy.

Poznańskiej Operze – emalio-
waną tabliczkę z napisem: „Po-
znańskie Muzeum Operowe”.

A  tę oto brodę gwiazdorską 
ofiaruję Stanisławowi Strugar-
kowi, żeby ją przypiął do swoich 
dowcipów.

Stanisław Strugarek
„Wuja Ceśku opowiada”, Po-

znań 1977, s. 272.
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Oferujemy 3-warstwowe maski medyczne wykonane
z włókniny, które zapewniają ochronę naszego organizmu
przed szkodliwymi substancjami znajdującymi się w powietrzu.

Jednorazowe maski medyczne
wykonane w Polsce typ II

Zalety naszych masek:

zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje możliwość
przedostania się szkodliwym cząstkom do naszych dróg
oddechowych
posiadają elastyczny drucik - usztywnienie na nos, dzięki
któremu maska jest lepiej dopasowana, daje to gwarancję
lepszego bezpieczeństwa i komfortu
są mocowane na elastycznych gumkach
wymiary masek 17 cmv9,5 cm
dostępne w opakowaniach
po 50 sztuk
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Cena: 9,99 EUR
za 50 szt.

www.sklep.de
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Wielość i pluralizm, czyli...

Nasze życie duchowe
Kapliczki, figury i  krzy

że są integralną częścią pol
skiego krajobrazu. Wystarczy 
uważnie rozejrzeć się wokół. 
Spotykamy je na wsiach, ale 
i w centrach miast; często na 
podwórkach kamienic, w przy
domowych ogródkach, ale też 
w  lesie, a  nawet w  szczerym 
polu. Oznaczają miejsca szcze
gólne. Są świadectwem poboż
ności i wiary, ale też punktami 
orientacyjnymi –  wyznaczają 
drogi, ostrzegają przed niebez
pieczeństwem. W kapliczkach 
najczęściej można spotkać 
Matkę Boską, ale stawia się je 
również innym świętym patro
nom. Na południu popularnoś
cią cieszy się św. Jan Nepo
mucen, który według wierzeń 
ludowych chroni pola i plony 
przed powodzią lub suszą.

Polska duchowość
Każda kapliczka jest wyjąt

kowa i ma swoją historię. Może 
upamiętniać ważne zdarzenie al
bo wyznaczać granicę. Być może 
postawiona została w czyjejś in
tencji. Na górskich szlakach do
daje otuchy wędrowcom, pozwala 
odnaleźć się na mapie oraz przy
pomina o modlitwie. A co najistot
niejsze, jest miejscem spotkania 
sacrum z  profanum, człowieka 
z  Absolutem. Znakiem polskiej 
duchowości – jednego z najważ
niejszych elementów polskiej fi
lozofii życia.

Dzięki duchowości ciągle od 
nowa przypominamy sobie, że 
oprócz rzeczy zmiennych w cza
sie i  przestrzeni są i  te trwałe, 
niezmienne. Że oprócz spraw 
pilnych są też sprawy ważne. To 
ona pozwala nam czuć się bez
piecznie.

Źródła tkwią 
w Słowiańszczyźnie
Polska duchowość wiele czer

pie z  religijności i  często jest 
z nią utożsamiana. Jednak nie 
mniejsze znaczenie ma dla niej 
tradycja. Jest też silnie związana 
z naturą. Miewa obrzędowy, ma
giczny charakter, a jej najstarsze 
źródła tkwią w wierzeniach daw
nych Słowian. To kult bardzo sta
ry, różnorodny, tajemniczy, wciąż 
nie do końca zbadany. Słowianie 
czuli się częścią Natury i szano
wali jej prawa. Jednym z religij
nych wyobrażeń osi kosmicznej 
–  środka świata –  był dla nich 
ogromny dąb. Wierzyli również 
w  istnienie Ducha przenikają
cego świat materialny oraz roz
licznych pomniejszych duchów, 
z którymi można nawiązać kon
takt.

Topienie Marzanny 
i puszczanie wianków

Pierwszego dnia wiosny w ca
łej Polsce przedszkolaki i ucznio
wie pierwszych klas szkoły pod
stawowej wędrują z  nauczycie
lami nad rzekę, niosąc kukłę ze 

słomy przybraną własnoręcznie 
w kolorowe bibuły. To Marzanna 
– symbol zimy oraz słowiańskiej 
bogini śmierci i niszczycielskiej 
mocy natury, którą trzeba rytu
alnie spławić, aby ustąpiła miej
sca nowej porze roku i pozwoliła 
przyrodzie na odrodzenie. Kiedyś 
z  Marzanną, której imię niesie 
skojarzenia zarówno ze śmier
cią i zimnem (pomór, mróz), jak 
i  z  wodą (morze), obchodzono 
się jeszcze bardziej okrutnie: po 
obejściu z nią całej osady miesz
kańcy schodzili nad potok, gdzie 
kukłę przed wrzuceniem do wo
dy podpalali, a następnie w trium
falnym pochodzie wracali między 
domy, niosąc gaik – zieloną gałąź 
obwieszoną jajkami i wstążkami. 
To pozostałość po święcie nazy
wanym przez dawnych Słowian 
Jarym, kiedy celebrowano po
wrót do życia po mroźnej zimie.

Dziś niektóre ze słowiańskich 
rytuałów –  w  nieco zmienionej 
formie – są częścią tradycji świąt 
kościelnych. Tak jest na przykład 
ze zwyczajami związanymi z wigi
lią Bożego Narodzenia, obchodzo
ną kilka dni po przesileniu zimo
wym, nazywanym u Słowian Go
dowym Świętem albo Szczodrymi 
Godami, gdy cieszono się ze zwy
cięstwa światła nad ciemnością.

Inne obyczaje będące spuściz
ną po dawnej Słowiańszczyźnie 
praktykowane są niezależnie od 
liturgicznego kalendarza. Choć
by wianki – pozostałość po świę

cie Sobótki, Kupały albo Kresu, 
poświęconym bogowi Swarożyco
wi i obchodzonym w czasie prze
silenia letniego, w  nocy z  21  na 
22  czerwca. Rozpalało się wów
czas ogniska, dodając do nich zio
ła, tańcząc wokół i skacząc przez 
ogień, aby oczyścić się i uchronić 
przed złymi mocami. W  lasach 
szukano magicznego kwiatu pa
proci, który kwitł tylko tej jednej 
jedynej nocy, a  dziewczyny wiły 
wianki i  z  zapalonymi świecami 
puszczały je na wodę. Jeśli wia
nek wyłowił młodzieniec –  wró
żyło to rychłe zamążpójście, je
śli płynął dalej – dziewczyna po
winna uzbroić się w cierpliwość. 
A jeśli zatonął lub spłonął – mo
gła już zacząć godzić się ze staro
panieństwem. Tradycja puszcza
nia wianków i hucznej zabawy nad 
wodą podczas wianków przetrwa
ła, choć w nieco unowocześnionej 
formie. Dziś organizują je pre
zydenci miast, którzy prześciga
ją się między sobą, który zaprosi 
bardziej popularnego artystę na 
publiczny koncert organizowany 
tego wieczoru dla mieszkańców.

Kraj  
wolności religijnej

Nasze życie duchowe oprócz 
bogatej obrzędowości związanej 
ze słowiańskimi korzeniami cha
rakteryzuje się też praktycznoś
cią. Nie mamy skłonności do za
wiłych spekulacji teologicznych, 
ufamy raczej intuicji. Cecha ta, 

w  połączeniu z  upodobaniem 
do wolności, sprawiła, że Polska 
uchodziła przez wieki za ostoję to
lerancji religijnej. Już w XIV wie
ku król Kazimierz Wielki gwaran
tował specjalnym dokumentem 
wyznawcom prawosławia posza
nowanie ich obrządku i obycza
jów, a  począwszy od 1573 roku 
polskie prawo zapewniało każde
mu swobodę wyznawania religii 
i opiekę państwa, co ugruntowało 
opinię Polski w Europie jako „azy
lu heretyków” lub „kraju bez sto
sów”. To tutaj zmierzali w poszu
kiwaniu schronienia ludzie ucie
kający przed wojnami religijnymi 
i wyrokami trybunałów inkwizy
cyjnych, a  także wszelkiego ro
dzaju wolnomyśliciele.

Wiara i tradycje różnych religii 
pozwoliły kilku pokoleniom Pola
ków przetrwać lata dominacji ob
cych państw i zachować kulturo
wą tożsamość. W dzisiejszej Pol
sce aż 92 proc. obywateli deklaruje 
przynależność do Kościoła kato
lickiego, ale dawna różnorodność 
nie całkiem przepadła. Wyznawcy 
prawosławia, obecni tutaj od wie
ków, zamieszkują głównie Polskę 
wschodnią. W  sierpniowe świę
to Przemienienia Pańskiego wie
lu z nich pielgrzymuje na Świętą 
Górę Grabarkę, położoną na Pod
lasiu, zostawiając tam niesione 
przez całą drogę krzyże. Grabar
ka, na której znajduje się cudow
na ikona Chrystusa Zbawiciela, 
to najważniejsze miejsce prawo
sławnego kultu w granicach Pol
ski. Odradza się też judaizm – po
wróciło doń w latach osiemdzie
siątych drugie pokolenie polskich 
Żydów pochodzących z  tych ro
dzin, które ocalały z Zagłady i nie 
wyemigrowały do Izraela ani do 
Europy Zachodniej.

O tym, że „polskość to w grun
cie rzeczy wielość i pluralizm” na
rodów, kultur i religii, pisał w Pa-
mięci i  tożsamości najbardziej 
znany spośród Polaków, i  to nie 
tylko katolików, Karol Wojtyła, 
który pochodził z wielokulturowej 
przed wojną Małopolski. Uznano 
go za świętego zaledwie w dzie
więć lat po śmierci, co oznaczało 
najszybszą kanonizację w nowo
żytnej historii Kościoła. Do dziś 
Jan Paweł II pozostaje dla wie
lu polskich katolików najważniej
szą postacią ostatnich czterdzie
stu lat.

Święta kościelne 
towarzyszą Polakom 

przez cały rok
Bardzo silny jest również 

w Polsce kult maryjny; podkreśla 
się jego wpływ na nasz światopo
gląd, postawy, mentalność. Matka 
Boska jest przez katolików uzna
wana za narodową patronkę, ku 
jej czci organizowane są specjal
ne pielgrzymki, modlitwy, bardzo 
silny jest kult obrazów. Jasna Gó
ra – najważniejsze centrum pol
skiej religijności –  poświęcona Niedziela Palmowa Fot. Wikimedia Commons
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jest właśnie Maryi. Obchodzone 
15 sierpnia święto Wniebowzięcia 
Maryi Panny (Matki Boskiej Ziel
nej) splecione jest nierozerwal
nie ze świętem Wojska Polskie
go, obchodzonym w rocznicę Bi
twy Warszawskiej, zwanej Cudem 
nad Wisłą.

Polskie kościoły w  niedzie
le wciąż są pełne wiernych. Mi
mo oficjalnego rozdziału Kościo
ła od państwa dostojnicy kościel
ni uczestniczą w wielu oficjalnych 
uroczystościach. Księża święcą 
samochody i nowo otwierane bu
dynki. Święta kościelne towarzy
szą polskim wiernym przez cały 
rok i bardzo często są unikalne. 
Nawet w największych miastach 
można oglądać obrzędy, które 
poza tą częścią Europy na taką 
skalę celebruje się jeszcze tylko 
w krajach Południa.

Soren Gauger, pochodzący 
z Kanady tłumacz, poeta, pisarz, 
mieszkaniec Krakowa, wspomina:

„Nigdy nie zapomnę obrazka, 
który zobaczyłem przypadko-
wo, przechodząc obok kościoła 
św. Stanisława na krakowskiej 
Skałce: tłum księży i  zakon-
nic w  czarnych szatach, a  po-
śród nich mieszkańcy. To by-
ło jak scena z  filmu Felliniego 
i  przez pierwsze chwile sądzi-
łem, że rzeczywiście ktoś kręci 
tam film”.

Bardziej rodzinnie  
niż wspólnotowo

W  Wielką Sobotę całe rodzi
ny wędrują do kościołów, aby po
święcić wielkanocne koszyki wy
pełnione pokarmami o  nieprzy
padkowym znaczeniu: jajko na 
twardo symbolizuje życie i zmar
twychwstanie, sól – zachowanie 
od zepsucia, wędlina jest wspo
mnieniem baranka paschalne
go, którego spożywali apostoło
wie z Jezusem podczas ostatniej 
wieczerzy. W  maju dziewczyn
ki i  chłopcy w  białych strojach 
idą do Pierwszej Komunii Świę
tej, a potem uczestniczą w nabo
żeństwach majowych ku czci pol
skiej patronki. Na przełomie maja 
i czerwca, w dzień Bożego Ciała, 
ulicami ciągną wielobarwne pro
cesje. Wierni śpiewają pieśni reli
gijne i zatrzymują się przy barw

nie udekorowanych ołtarzach 
polowych, aby wysłuchać frag
mentów z  Ewangelii, a  dziew
czynki rozsypują płatki kwiatów. 
W Adwencie z kolei wstają przed 
świtem, by z  lampionami zdą
żyć na roraty. Po święcie Trzech 
Króli księża odwiedzają wier
nych w domach w ramach wizy
ty duszpasters kiej, zwanej kolę
dą. Jej pozostałością jest wypisa
ne na drzwiach poświęconą kredą 
hasło „KMB”, będące spolszczo
ną wariacją na temat łacińskiej 
sentencji „CMB – Christus Man
sionem Benedicat” („Niech Chry
stus błogosławi ten dom”). Gdy 
legenda o  Trzech Królach roz
powszechniła się w Polsce, roda
cy zaczęli utożsamiać ów skrót 
z pierwszymi literami imion wład
ców –  Kacpra, Melchiora i  Bal
tazara. Ten drobny epizod tyl
ko potwierdza, że polska przeko
ra i indywidualizm, w połączeniu 
z głęboko zakorzenioną słowiań
ską duchowoś cią, również kato
lickim obyczajom nadają niepo
wtarzalny rys.

Święta religijne w Polsce ma
ją wymiar bardziej rodzinny niż 
wspólnotowy. W  wigilię Bożego 
Narodzenia i  Niedzielę Wielka
nocną nawet najpopularniejsze 
lokale zamykają podwoje, bo tra
dycją tych dni jest spędzanie ich 
w rodzinnym gronie, w domach, 
przy zastawionym stole.

Polskie tradycje religijne, choć 
trwałe, zmieniają się stopniowo 
w  ciągu ostatnich dekad. Z  ba
dań wynika, że coraz więcej mło
dych osób, zwłaszcza mieszkań
ców dużych miast, nie identyfi
kuje się z  Kościołem. Potrzeba 
duchowości jest jednak nadal sil
na, bo część z  nich wciąż okre
śla się mianem „wierzących, lecz 
niepraktykujących” i nie zgodzi
liby się, aby nazwać ich ateista
mi. Uznają istnienie siły wyższej 
i wciąż kultywują obyczaje zwią
zane z  najważniejszymi katolic
kimi świętami, wyjątkowe dla tej 
części świata.

B. Chomątowska
„Jakoś to będzie. Szczęście 

po polsku”, B. Chomątowska, 
D. Gruszka, U. Pieczek, Kra-
ków 2017, s. 351.

Święta Góra Grabarka Fot. Wikimedia Commons

La Entrada w Oruro
Karnawał na cześć Matki Boskiej

Feeria barw, dziesiątki grup 
tańczących w rytm ekstatycznej 
muzyki, groteskowe maski – oto 
prawdziwa andyjska zabawa łą-
cząca w sobie elementy kultury 
katolickiej i wierzeń sprzed cza-
sów konkwisty.

Najsłynniejszy jest oczywiście 
karnawał w Rio, ale kto pragnie tra
fić na imprezę mniej skomercjalizo
waną, ten powinien się udać do gór
niczego miasta Oruro w Boliwii, za
łożonego w XVI wieku, oddalonego 
od La Paz o trzy godziny jazdy sa
mochodem na południe. Karnawał 
w  Oruro zachował tradycyjny ko
loryt – zagraniczni turyści nie wy
warli na niego jeszcze większego 
wpływu.

Impreza ma bardzo długą tra
dycję. Według lokalnych opowieści 
karnawał odbywa się tam od końca 
XVIII wieku. W jednej z kopalń uka
zała się postać Matki Boskiej, dlate
go nie świętuje się już ku czci Matki 
Boskiej Gromnicznej, lecz Dziewicy 
od Szybu. Co roku w lutym urządza 
się kilkudniowy karnawał na cześć 
Maryi. Można w nim jednocześnie 
dostrzec bardzo wiele elemen
tów kultury przedkolumbijskiej. To 
prawdziwy obraz religijności miesz
kańców Boliwii.

Głównym wydarzeniem kilku
dniowej imprezy jest La Diablada, 
czyli taniec diabłów. To otwierają
ca karnawał 20godzinna parada, 
podczas której tancerze ukazu
ją się w strojach postaci z  legend 
chrześcijańskich i indiańskich oraz 
w  groteskowych maskach, dowo
dzących wielkiej pomysłowości i ar
tyzmu. Stroje i maski szykuje się na 
zamówienie przez cały rok. Uczest
nicy zaczynają swój taniec szarym 
sobotnim rankiem. Przez cały dzień 
pokonują kilka kilometrów. Począ
tek parady, zwanej La Entrada, za
powiadają syreny policyjnych mo
tocykli. Księża, oficjele, kandydaci 
na urzędy polityczne wraz ze swy
mi stronnikami ruszają ulicą Ave
nida Folklore. W  paradzie niesie 
się także figurę Dziewicy od Szy
bu. Wieczorem zaczynają się hucz
ne zabawy.

W paradzie idą dziesiątki zespo
łów tancerzy. Oprócz diabłów widać 
wiele innych postaci, na przykład 
anioły i niedźwiedzie. Niekiedy gru
pę tworzy ponad 200 tancerzy. Gra 
mnóstwo orkiestr dętych –  w  su
mie kilka tysięcy muzyków. Kar

nawał w Oruro to znakomity przy
kład współistnienia i  przenikania 
się kultur. La Entrada odbywa się 
wprawdzie na cześć Matki Boskiej, 
ale niesie się w  niej także figurę 
Tio, złośliwego ducha zamieszkują
cego wzgórza kryjące w sobie zło
ża cyny. Indianie idący w paradzie 
dbają o to, by nie mieć w Tio wro
ga. Nie jest on, jak chrześcijański 
diabeł, ucieleśnieniem zła, lecz tyl
ko duchem strzegącym złóż. Mo
że zaszkodzić, ale jeśli zapragnie, 
zdradza górnikom, gdzie mają szu
kać rudy.

Od kilku dziesięcioleci liczba 
uczestniczących w  paradzie grup 
tancerzy systematycznie rośnie. 
Aby wejść w skład grupy, trzeba tyl
ko zapłacić wpisowe wynoszące od 

kilku do kilkuset dolarów (wyjątek 
czyni się dla zespołów reprezentu
jących szkoły i uczelnie). Najwięcej 
trzeba zapłacić za prawo do tańca 
w słynnych grupach z tradycjami, 
takich jak Diablada.

Karnawał staje się też coraz bar
dziej demokratyczny. Kilkadziesiąt 
lat temu uważano go za imprezę 
klas niższych. Przedstawiciele elit 
kulturalnych nie brali w nim udzia
łu i nie pozwalali tego czynić swo
im dzieciom. Wszystko się jednak 
zmieniło. W skład grup tanecznych 
wchodzą prawnicy i  lekarze. Ist

nieją też zespoły zrzeszające pra
cowników poszczególnych przed
siębiorstw, niezależnie od zajmo
wanych przez nich stanowisk. 
O wyborze grupy, w której ktoś tań
czy, często decydują także tradycje 
rodzinne.

Zanim rozpocznie się parada, 
tancerze idą na mszę. Kilkukilo
metrowa trasa parady kończy się 
przed kościołem. Najważniejszą 
intencję tańca stanowi hołd odda
wany Dziewicy. Uczestnicy twier
dzą, że im więcej serca wkładają 
w taniec, i im bogatsze są ich stro
je, tym większą przyjemność spra
wiają Matce Bożej. Jednak nie prze
szkadza im to w czasie karnawału 
wybrać się na pobliskie wzgórza, 
by wylać tam symboliczne libacje 

na cześć Matki Ziemi. Składają tak
że lamy w ofierze duchom podziem
nym, opiekującym się kopalniami. 
Niektórzy tancerze niosą w narzu
tach warzywa lub girlandy uplecio
ne z kukurydzy. Reprezentuje to si
ły płodności i  wyraża hołd Matce 
Ziemi.

Uczestnicy karnawału nie wi
dzą w tym wszystkim sprzecznoś
ci. Wyraźnie rozgraniczają, co na
leży się Bogu, a co duchowi kopalń. 
Jak mówią, jeżeli tańczą w diabel
skich strojach, to będzie im sprzy
jać, zapewni powodzenie i zamoż
ność. Dziewica z  kolei będzie ich 
strzec, jeśli obiecają, że na Jej cześć 
będą tańczyć przez trzy kolejne la
ta. Wielu odnawia śluby i tańczy na
wet przez dziesięciolecia.
Aleksandra Lang, Jacek Lang, 

Radosław Ratajszczak  
Renata Ponaratt 

„Świat. Najbardziej niesamo-
wite fakty! Zwyczaje, postaci, nie-
zwykłe zjawiska, najdziwniejsze 
zwierzęta”, Poznań 2007, s. 318.

Ciekawostki
Na początku XIX w. proboszcz Oruro ułożył misterium poświę

cone walce św. Michała z grzechami głównymi. Diabły wystę
pujące w tym przedstawieniu mają więcej wspólnego ze stary
mi bóstwami inkaskimi niż z postaciami znanymi z ikonografii 
chrześcijańskiej. To dlatego wykształcone elity Oruro nie bra
ły udziału w owym misterium. Ich przedstawiciele uważali je za 
szopkę, w której zmieszano elementy chrześcijańskie z tradycja
mi pogańskimi. Pierwotnie misterium wystawiali górnicy, obec
nie inscenizuje je szacowna Diablada, utworzona na początku 
XX w. przez cech rzeźników – Gran Tradicional Autentica Dia
blada Oruro.

Karnawał w Oruro ku czci Matki Bożej, zwanej tu Dziewicą od Szybu
 Fot. Wikimedia Commons
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Teleturnieje, czyli...

Trzeba być błyskotliwym
Poniższa kolekcja cytatów z prze

różnych teleturniejów nie wymaga, 
jak sądzę, przydługich komentarzy. 
Można co najwyżej nadmienić nie
śmiało, że znane powszechnie po
wiedzenie „wiedza to potęgi klucz”, 
w sumie dość oklepane, domaga się 
nowej interpretacji na miarę na
szych czasów. Nie chodzi bowiem 
o  żadną abstrakcyjną „potęgę”, 
tylko o konkretne pieniądze, które 
można zarobić, występując w tele
wizji, tudzież wysyłając esemesy. 
Odwracając kota ogonem, należa
łoby pewnie też zauważyć, że sama 
telewizja staje się „potęgą”. Dowo
dem jej siły jest to, że wysokimi wy
granymi wabi specyficznych osob
ników obu płci, którzy na oczach 
milionowej widowni robią z siebie 
pośmiewisko do potęgi.

Lista wszech czasów według 
Agencji Reutera

Co wydarzyło się 22  listopada 
1963 roku w Dallas?

– Nie wiem, wtedy nie oglądałem 
telewizji.

* * *
Który aktor jest mężem Nico-

le Kidman?
– Forrest Gump.

* * *
W  którym kraju znajduje się 

Mount Everest?
– Hm, to chyba nie Szkocja, praw

da?

* * *
Podaj tytuł filmu z Bobem Ho-

skinsem. Jest to zarazem tytuł 
słynnego obrazu Leonarda da 
Vinci.

– Kto wrobił królika Rabbita?

* * *
W którym mieście europejskim 

powstała pierwsza opera?
– W Sidney.

* * *
Jak długo trwała wojna 

sześcio dniowa między Izraelem 
a Egiptem?

– (po dłuższym namyśle) Czter
naście dni.

* * *
Gdzie odbywały się lądowania 

aliantów?
– Pearl Harbor?

* * *
Jaką walutę mają Indie?
– Ramadan.

* * *
Którą postać ubraną tylko 

w przepaskę na biodrach i huś-
tającą się na linach grał Johnny 
Weiss muller?

– Jezusa.

* * *
Ile metrów ma kilometr?
– Trzy.
Ile kół ma trójkołowiec?
– Dwa.

* * *
Znamy trzy stany skupienia 

– stały, ciekły i...?

– Galaretka.
Polak potrafi:
Jaka może być bańka?
– Mydlana (odpowiedź zaliczo-

na, brawa publiczności).
–  Bańka na mleko (jak wyżej, 

znowu brawa).
– Bańka wstańka, taka zabawka...

* * *
– Jak się nazywa szpital wojsko

wy?
– Latryna.

* * *
– Z jakiego zboża robimy płatki 

owsiane?
– Yyy... (dłuższe milczenie, a po 

chwili tryumfalnie): Jęczmień!

* * *
– Jak nazywali się bracia, któ-

rzy zagrali w  filmie „Kacza zu-
pa”?

– Eee... Bracia Kaczyńscy!
Kategoria „piłka nożna”:
– Co po polsku znaczy angielskie 

słowo offside?
– Yyy... Beckham?

* * *
–  Jak nazywamy grupę przyja

ciół: paczka czy pakunek?
– Pakunek.

* * *
– Czyja była szkapa w noweli Ma

rii Konopnickiej?
– Bolesława Prusa.

* * *
A oto niezwykła pomysłowość 

innego uczestnika:
– Pytanie z kategorii „literatura”. 

Proszę wymienić głównych bohate
rów powieści Noce i dnie Marii Dą
browskiej.

– Jan i Bogumił.
Komentarz prowadzącego: To by-

łoby takie nowoczesne małżeństwo.

* * *
Kategoria „powiedzenia i przy-

słowia”: 
– Proszę dokończyć: goły jak 

święty...?
– ...Mikołaj!

* * *
– Jak się nazywał chłopiec z baj

ki o Królowej Śniegu?
– Yyy... Będę strzelał... Yyy... Nie 

chciałbym zabierać więcej czasu... 
Pinokio?!

* * *
– Znajduje się na spodniach i na 

świadectwie...
– Pała?!
Komentarz prowadzącego: Cho-

dziło o pasek.

* * *
– Ile nóg ma salamandra?
– Trzy.
Komentarz prowadzącego: To 

chyba kulawa.

* * *
Uczestniczka teleturnieju prze

stawia się jako „pracownik nauko
wy”.

Prowadzący pyta:
– Proszę podać stolicę Włoch.

Uczestniczka po dłuższym namy
śle oznajmia:

– Madryt.
Prowadzący, nieco skonsterno

wany, stwierdza ironicznie:
– Madryt? O, to ciekawe. Skoro 

Madryt jest stolicą Włoch, to jakie 
miasto jest stolicą Hiszpanii?

Uczestniczka po jeszcze dłuż
szym namyśle:

– Madryt?...

* * *
– Jak się nazywa mężczyznę, któ

rego żona wyjechała na wakacje?
– Rogacz. (Poprawna odpowiedź 

„słomiany wdowiec”)

* * *
– Wymień nazwę jakiegoś przy

lądka.
– Przylądek Zdrój.

* * *
Teleturniej „rodzinny”.
– Wymień morskiego ptaka.
Rodzina wymienia: „pingwin”, 

„mewa”.
Głowa rodziny: – A ja się wyłamię 

i powiem foka.

* * *
– Jaki narząd umożliwia rybom 

oddychanie pod wodą?
– Syfon.

* * *
– Ile par oczu ma mucha?
– Sto milionów.

* * *
– Podaj rodzaj sportu, w którym 

biorą udział zwierzęta.
– Walka jeleni na rykowisku...

* * *
Ten sam teleturniej:
– Więcej niż jedno zwierzę, to... 

(należy powiedzieć „stado”, „wa-
taha”)

– Owca!
– Lama!

* * *
–  Jaką część ciała odciął sobie 

Vincent van Gogh?
– Yyy, eee, włosy?

* * *
–  Dokąd rodzice nie zabierają 

swoich dzieci?
– Do agencji towarzyskiej.

* * *
– Co robią koty?
– Sikają!

* * *
– Podaj rodzaj kiełbasy.
– Szynka!

* * *
– Jaką wspólną nazwę noszą po

pularny batonik i rzymski bóg woj
ny?

– Snickers!

* * *
– Potrawa z warzyw.
– Kalafior.

* * *
– Podaj rodzaj potwora.
– Kangur!

* * *
–  Czym się bawią dzieci w  pia

skownicy?
– Przewracają się.

* * *
– Największy polski gryzoń?
– Żubr.

* * *
– Kto spotkał siedmiu krasnolud

ków: Królewna Śnieżka czy Śpiąca 
Królewna?

– (tryumfalnie) Sierotka Mary
sia!

* * *
– No, niezupełnie... Podpowiem, 

że to dąb, proszę powiedzieć, jak ma 
na imię?

– Zenon.

* * *
– Wymień owada w paski.
– Biedronka.

* * *
–  Co wyrosło z  brzydkiego ka

czątka?
– Królewna.

* * *
– Coś kwaśnego.
– Kwas solny.

* * *
– Jaka jest wspólna nazwa dla po

cisku do kuszy i taniego wina?
– (z pewnością siebie) Jabol!

* * *
– Kto gra rolę Podstoliny w „Zem

ście”?
– Hm... Yyy... Eee... Janusz Gajos.

* * *
– Jak nazywa się najstarsze drze

wo w Polsce.
– Baobab.
– Po jakiej orbicie krąży Księżyc 

wokół Ziemi?
–  Po żadnej. Księżyc nie krąży 

wokół Ziemi.

* * *
– Kogo pokonali Grecy w finale 

Euro 2004?
– Nikogo. Wygrali.
Audiotele
Osobnym wątkiem są tak zwane 

konkursy audiotele, w których poja
wiają się pytania w rodzaju: „Kiedy 
zaczyna się w Polsce astronomicz
na wiosna? Do  wyboru tylko trzy 
możliwe odpowiedzi: a) 18 marca? 
b) 21  marca? c) A  może, no, no... 
25 marca?”. Trudno doprawdy roz
strzygnąć, kto miałby być w  tym 
przypadku głupszy: autorzy układa
jący te pytania, mniemając, że tele
widzowie są kompletnymi kretyna
mi, czy sami telewidzowie, którzy 
mieliby rozwiązywać te idiotyczne 
łamigłówki, sądząc z kolei, że pyta
nie naprawdę wymaga „głębokiej” 
wiedzy. Sporządzenie „kolekcji” 
szczególnie kuriozalnych intelek
tualnych „wyzwań” dla telewidzów 
byłoby zapewne nużące dla Czytel
nika. Popuśćmy jednak wodze fan
tazji i spróbujmy wymyślić chociaż 
kilka potencjalnych pomysłów!

Jaki zawód wykonuje Rysio 
z serialu „Klan’’.

a) jest profesorem filozofii
b) jest taksówkarzem
c) jest gangsterem.

* * *
Tytuł popularnego serialu 

brzmi „M jak...”?
a) miłość
b) Madagaskar
c) marskość wątroby.

* * *
Popularna piosenka polskie-

go zespołu rockowego nosi tytuł:
a) Nie płacz Ewka
b) Nie płacz Jadźka
c) Nie płacz Zdzichu.

* * *
A  oto wariant trudniejszy, 

w  którym są cztery odpowiedzi 
i jedna poprawna.

Wybitny polski wieszcz Adam 
Mickiewicz napisał utwór pod ty
tułem:

a) „Baby”
b) „Baby i dziady”
c) „Dziady”
d) „Sami swoi”.
A na koniec naprawdę skompli

kowany model dla koneserów, skła
dający się z aż pięciu możliwych od
powiedzi.

Dokończ przysłowie. „Kto pod 
kim dołki kopie, ten...”:

a) w nie wpada
b) ten ma łopatę
c) posiada działkę budowlaną 

wielkości 500 metrów kwadrato
wych

d) wykopał dużo dziur w ziemi
e) ma „doła”.

Marcin Rychlewski
Księga głupoty”, Poznań 2011, 

s. 200.

Rys. Piotr Rajczyk
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Wytęż wzrok...

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

Łamigłówka  

Wykonaj bransoletkę
Wyobraź sobie, że przejąłeś 

obowiązki jubilera i masz tak 
połączyć pokazane na rysunku 
po lewej stronie cztery części 
srebrnego łańcucha, aby otrzy-
mać kołową bransoletkę przed-
stawioną na rysunku po prawej 
stronie.

Co najmniej ile ogniw musisz 
rozciąć i zespawać, aby wyko-
nać swoją pracę?

Wierzyciele mają lepszą pamięć niż dłużnicy.
Gläubiger haben ein besseres Gedächtnis als 
Schuldner.

***
Wilk w owczej skórze.
Ein Wolf im Schafspelz.

***
Złodziej w każdym widzi złodzieja.
Der Dieb meint, sie stehlen alle.

***
Nadzieją człowiek żyje./Nadzieja umiera ostatnia.
Es hofft der Mensch, solang er lebt./Die Hoffnung 
stirbt zuletzt.

***
Skrzypiące drzewo dłużej w lesie stoi. Skrzypią-
ce koło dłużej wiezie. Nadtłuczony garnek najdłu-
żej wytrzyma.
Die knarrigen Karren gehen am längsten.

***
Lepsze dziś jajko niż jutro kokosz. Lepsze jedno 
dziś niż dwoje jutro.
Ein Heute ist besser als zehn Morgen.

***
Człowiek głodny – zły. Polak, gdy głodny, to zły.
Hungern und Harren macht das Haupt mürrisch.

***
Co głowa, to rozum. Ile głów, tyle mów.
So viel Köpfe, so viel Sinne.

***
Głupi, kiedy milczy, za mądrego ujdzie.
Schweigen ist auch eine Kunst.

***
Gość i ryba na trzeci dzień cuchną
Gast und Fisch sind nach drei Tagen nicht mehr 
frisch.

***
Złote góry obiecywać.
Goldene Berge versprechen.

***
Zarżnąć kurę, która złote jaja znosi. Umarła ko-
kosz, która złote jaja niosła.
Die Henne schlachten, die goldene Eier legt.

***
Na koniu siedzi, a konia szuka. By koń o swej sile 
wiedział, nikt by na nim nie usiedział.
Er sucht den Esel und sitzt darauf.

***
Uciekającemu nieprzyjacielowi trzeba złoty most 
budować.
Dem fliehenden Feind baue goldene Brücken.

***
Spodziewał się dziad obiadu, poszedł spać, nie ja-
dłszy.
Wer sich auf anderer Leute Schüssel verlässt, ge-
ht hungrig zu Bette.

***
Orzeł gołębia nie lęgnie.
Adler brüten keine Tauben.

***
Gdy się panowie za łby biorą, to poddanym włosy 
trzeszczą. Królowie broją, a poddani pokutują.
Der Herren Sünde – der Bauern Buße.

***
Lepiej się potknąć nogą niż językiem.
Besser mit den Füssen stolpern als mit  
der Zunge.

***
Kłamstwo przeminie, prawda nie zginie.
Die Wahrheit leidet wohl Not, aber nie den Tod.

***
Próżnowanie początkiem wszystkiego złego. Leni-
stwo początkiem złego.
Müßiggang ist aller Laster Anfang.

***
Kto wszystkich chce mieć przyjaciółmi, żadnego 
nie ma przyjaciela.
Jedermanns Freund ist Niemandes Freund.

***
Przyjaźń przyjaźnią, a interes interesem.
Geschäft ist Geschäft.

***
Nie sądź drugiego przed czasem.
Richtet nichts vor der Zeit.

***
Stary do rady, młody do zwady. Stary, ale jary. Stary 
niech radzi, młody niech słucha.
Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat.

***
Śmierć nie zna prawa żadnego, bierze z panem 
ubogiego.
Der Tod klopft bei allen an, beim Kaiser und beim 
Bettelmann.

***
Co u trzeźwego na myśli, to u pijanego na języku. 
Co na sercu u trzeźwego, to na języku u pijanego.
Trunkener Mund verrät des Herzens Grund.

***
Kto wełny szuka, wraca ostrzyżony.
Mancher geht nach Wolle aus und kommt gescho-
ren nach Haus.

***
Zamknął stajnię, jak mu konia ukradli.
Den Brunnen erst zudecken, wenn das Kind hine-
ingefallen ist.

***
Lepsza słomiana zgoda niż złoty proces.
Besser ein magerer Vergleich, als ein fetter Prozess.

***
Mądrość największa każdego – znać dobrze siebie 
samego.
Erkenne dich selbst.

***
Kto się żeni, dobrze czyni, a kto się nie żeni, lepiej czyni.
Wer heiratet, tut wohl, wer ledig bleibt, tut besser.

***
Lepszy żywy pies od zdechłego lwa.
Ein lebendiger Hund ist besser als sein toter 
Löwe. 

Przysłowia mądrością narodów
Część XIII

(Cdn.)

Rozwiązanie łamigłówki z nr. 11/20 – zakręcone śruby

Główki śrub obracanych wza-
jemnie wokół siebie ani się nie 
przybliżą, ani nie oddalą. Z po-
dobną prawidłowością mamy 

do czynienia wtedy, kiedy ktoś  
ze stałą prędkością idzie w górę 
po ruchomych schodach, które 
z tą samą prędkością jadą w dół.



Przed warszawskim s¹dem toczy siê
proces domniemanych zabójców Pio-
tra Jaroszewicza i Alicji Solskiej-Ja-
roszewicz. Ma³¿onkowie zostali za-
mordowani w nocy z 31 sierpnia na
1 wrzeœnia 1992 r. w swej podwar-
szawskiej willi w Aninie. Dwa lata
póŸniej w sprawie zatrzymano cztery
osoby – Krzysztofa R. ps. Faszysta,
Wac³awa K. ps. Niuniek, Henryka S.
ps. Sztywny i Jana K. ps. Krzaczek.
Od pocz¹tku jednak twierdzili, ¿e
z zabójstwem nie maj¹ nic wspólne-
go. S¹d ich uniewinni³. Czy teraz na
³awie oskar¿onych zasiadaj¹ faktycz-
ni sprawcy mordu?

Wiele wskazuje, ¿e tak. Przynajm-
niej nie zaprzeczaj¹ winie. Zeznania
jednego z nich, Marcina B., brzmi¹
wprost przera¿aj¹co. Napadem na
dom Jaroszewiczów kierowaæ mia³
Robert S. 

– To on wydawa³ rozkazy, udusi³ by-
³ego premiera i zastrzeli³ jego ¿onê –
wyjaœnia³ Marcin S.

Opowiada³, ¿e w trójkê bardzo
skrupulatnie szykowali napad na
dom Jaroszewiczów. W dniu zabój-
stwa za³o¿yli kominiarki, kombinezo-
ny, rêkawiczek i trampki, tak by zo-
stawiæ po sobie jak najmniej œladów. 

Robert S. mia³ udusiæ paskiem by-
³ego premiera, a nastêpnie zabiæ jego
¿onê strza³em z pistoletu. 

– Odwróci³em siê przez prawe ra-
miê stwierdzi³em z przera¿eniem, ¿e
Robert S. dusi pana Jaroszewicza ja-
kimœ paskiem. Dozna³em szoku, bo
zna³em S. wiele lat i nigdy bym siê po
nim nie spodziewa³ takiego zachowa-
nia – opowiada³ Marcin S.

– Ba³em siê zareagowaæ, ¿eby mnie
nie zrobi³ jakiejœ krzywdy. Ja nie mia-
³em zamiaru pomagaæ Robertowi S.
w zabójstwie pana Jaroszewicza.
Mia³em tylko przywi¹zaæ rêkê pana
Jaroszewicza do fotela – kontynu-
owa³.

Wed³ug prokuratury sprawcy: Mar-
cin B., Robert S. i Dariusz S. to cz³on-
kowie dzia³aj¹cego w latach 90. „gan-
gu karateków”. Od kilku dni obser-
wowali dom Jaroszewiczów i ich zwy-
czaje. Do œrodka weszli przez uchylo-
ne okno ³azienki. Robert S. obezw³ad-
ni³ Piotra Jaroszewicza uderzeniem
w ty³ g³owy znalezion¹ broni¹ paln¹.
Przywi¹zali mê¿czyznê do fotela. ¯o-
na, Alicja Solska–Jaroszewicz, zosta-
³a skrêpowana i po³o¿ona na pod³o-
dze w ³azience. Nastêpnie napastnicy
spl¹drowali dom zabieraj¹c 5 tys. ma-
rek niemieckich, 5 z³otych monet,
dwa pistolety z kolekcji Jaroszewicza
i damski zegarek. 

– Najprawdopodobniej nie mieli do
koñca planów pozbawienia ¿ycia ma³-
¿onków. W ich domu przebywali oko-
³o szeœciu godzin. W tym czasie by³y
premier wyswobodzi³ siê z wiêzów.
Sprawcy zauwa¿yli to i posadzili go
z powrotem na krzeœle. Robert S. za-
cz¹³ go dusiæ w trakcie szarpaniny.

Pozostali pomagali mu, trzymaj¹c
ofiarê za rêce i nogi. Nasze ustalenia
s¹ takie, ¿e S. musia³ wpaœæ w sza³
i zdecydowa³, ¿e skoro tak wysz³o, to
pozbawi ¿ycia tak¿e Alicjê Solsk¹-Ja-
roszewicz. Sztucer niestety by³ na³a-
dowany. S. skorzysta³ z tej okazji, po-
szed³ do ³azienki i strzeli³ – opowiada
jeden ze œledczych.

– Chcia³em przeprosiæ rodzinê
pañstwa Jaroszewiczów za to, co siê
sta³o – zwróci³ siê do obecnego na Sa-
li rozpraw Andrzeja Jaroszewicza,
syna pary Jaroszewiczów, by³ego raj-
dowca, Marcin B.

„Gang karateków” dokona³ kilku-
dziesiêciu wyj¹tkowo brutalnych na-
padów rabunkowych w ca³ej Polsce.
Zdaniem Jaros³awa „Masy” Soko-
³owskiego, skruszonego gangstera,
to zas³ug¹ Pruszkowa a nie policji,
by³o rozbicie „karateków”. Wies³aw
P., biznesmen z Pu³aw, niepokojony
przez gang zwróci³ siê o pomoc w³a-
œnie do „Masy”. 

– To by³ 1994 r. Wsiedliœmy w auta,
pojechaliœmy do tego Radomia. Na
miejscu ich poturbowaliœmy, a potem
zawieŸliœmy ich do tego biznesmena
i tam spuœciliœmy im potê¿ny wp..ol.
Wierciliœmy im kolanka. Bez wierce-
nia by siê nie oby³o, bo to by³y harde
³obuzy. A karatecy przepraszali, b³a-
gali o litoœæ. To my rozwaliliœmy gru-
pê karateków. Dobrze, ¿e zostali
w koñcu zatrzymani. Dobrze wiedzie-
liœmy, komu borujemy wtedy te ko-
lanka, bo karatecy to byli bardzo Ÿli
ludzie – wyjawi³ dla „Superekspresu”
gangster „Masa”. TK
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Najważniejsza decyzja: wybór zawodu. 
Najważniejsze, co o tym decyduje: przypadek.

Każdy mówi i myśli co chce. Niektórzy tylko mówią.

Jeszcze nikt nie potknął sie o górę. 
O krecią kopkę – wielu.

Można być tylko realistą albo nikim.

Żeby się odbić od dna, trzeba go dotknąć.

Sen to nie ucieczka od rzeczywistości. To najlepszy sposób jej zrozumienia.

Leniwi niczego nie osiągają. Ale znacznie mniejszym kosztem.

Prawdziwy wędrowiec: wyrusza aby nigdy nie wrócić.

Rys. Edward Tomenko

Karatecy mordercami
by³ego premiera
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Sport

Zmarli Adam Musiał 
i Andrzej Gowarzewski

W wieku 71 lat zmarł Adam Musiał. Był 34-
krotnym reprezentantem Polski, wywalczył
trzecie miejsce podczas mistrzostw świata
w RFN w 1974 roku. Był wychowankiem
Górnika Wieliczka, a potem grał w Wiśle
Kraków, Arce Gdynia, Hereford United oraz
Eagles Yonkers New York. Po zakończeniu
kariery piłkarskiej, pracował jako trener –
prowadził Wisłę Kraków, Lechię Gdańsk,
Stal Stalową Wolę i GKS Katowice. Karierę
trenerską zakończył w 1996 roku.

W wieku 75 lat zmarł Andrzej Gowarzew-
ski – historyk sportu, dziennikarz, twórca
słynnej Encyklopedii piłkarskiej Fuji. Urodził
się 19 lipca 1946 w Katowicach. Publiko-
wał m.in. w „Sporcie” oraz „Sportowcu”.
W 1991 założył własne wydawnictwo, które
wprowadziło na rynek zapoczątkowaną
przez niego serię Encyklopedii piłkarskich
Fuji. Wydał ponad 100 publikacji, głównie
roczników, albumów i innych ksiąg o historii
sportu.

Mistrzostwa odwołane

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lo-
dzie podjęła decyzję o odwołaniu kilkunastu
imprez rangi mistrzostw świata kobiet
i mężczyzn w różnych kategoriach wieko-
wych, a wśród nich MŚ Dywizji IB męż-
czyzn. Miały się odbyć na przełomie kwiet-
nia i maja w katowickim Spodku. 

– Jesteśmy zaskoczeni tą decyzją – po-
wiedział Mirosław Minkina, prezes PZHL. –
Turniej w Katowicach został odwołany zbyt
pochopnie. Nie było potrzeby, by podejmo-
wać ją już teraz, trzeba było poczekać jak
rozwinie się sytuacja w Europie. Z tą decy-
zją spokojnie można było wstrzymać się do
końca stycznia, czyli trzy miesiące przed
terminem imprezy.

Kowalczyk wyszła za mąż 

Znakomita polska biegaczka narciarska Ju-
styna Kowalczyk wyszła za mąż za alpinistę
Kacpra Tekielego. Imprezę zaplanowano na
maj, ale z uwagi na pandemię przesunięto
termin. Tekieli pochodzi z Gdańska, mieszka
w Krakowie. Z wykształcenia jest filozofem,
ale jego życiową pasją stała się wspinacz-
ka. W ramach programu „Polski Himalaizm
Zimowy 2010-2015“ wszedł w wyprawie
unifikacyjnej na Makalu oraz Broad Peak
Middle. Wraz z Jackiem Żebrackim i Jac-
kiem Czechem wspinał się w Chamonix,
a wspólnie z Czechem i Adamem Bieleckim
wszedł na Matterhorn. 

Chorzów czeka na mistrzów

Po raz drugi z rzędu Drużynowe Mistrzo-
stwa Europy w lekkiej atletyce odbędą się
w Polsce. W 2019 roku impreza ta odbyła
się w Bydgoszczy, a w przyszłym roku 
(19-21 czerwca) na stadionie Śląskim
w Chorzowie. Biało-czerwoni będą bronić
złotego medalu, a dla wszystkich zawody te
mają być generalnym sprawdzianem przed
Igrzyskami w Tokio. Stadion Śląski starał
się o organizację lekkoatletycznych mi-
strzostw Europy w 2024, ale przegrał
na rzecz Rzymu. (kor) 

Z ró¿nych dziedzin

Epidemia zmusza wszystkich do zmiany
planów, wprowadza w codzienne ¿ycie
wiele ograniczeñ, stawia znak zapytania
przed najbli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oœci¹.
Nie inaczej jest w przypadku himala-
istów. Gdyby to by³ normalny czas, powo-
li koñczy³yby siê przygotowania do zimo-
wej wyprawy na K2, a nadchodzi³y emo-
cje i tygodnie oczekiwañ na pomyœlne
wieœci spod niezdobytego zim¹ ostatnie-
go oœmiotysiêcznika. Tak siê jednak nie
sta³o, z powodu zagro¿enia epidemiczne-
go wyprawê ju¿ w czerwcu postanowiono
prze³o¿yæ na zimê 2021/2022. 

Co zatem himalaiœci robi¹ w czasie epi-
demii? Na pewno siê nie nudz¹. Tak przy-
najmniej jest w przypadku Adama Bielec-
kiego, który ostatnio przebywa³ na grec-
kiej wyspie Kalimnos.

? Wspinanie siê w Grecji to element
treningu?

Adam Bielecki: Tak, ale nie tylko. Choæ
ca³e ¿ycie bardzo kocha³em wspinanie
sportowe, techniczne, to jednak zawsze
brakowa³o mi czasu, by mu siê w pe³ni
poœwiêciæ. Trening pod wspinanie sporto-
we wymaga ci¹g³oœci, wielu miesiêcy sys-
tematycznej pracy. A w moim przypadku
ta ci¹g³oœæ zaburzana by³a kilkutygodnio-
wymi wyprawami. W tym roku jednak, na
skutek epidemii, nie ma wypraw i spowo-
dowanych nimi przerw w treningu, dlate-
go moja sportowa, wspinaczkowa forma
dopisuje. Kilka dni temu zrobi³em zreszt¹
„¿yciówkê” – pokona³em najtrudniejsz¹
drogê sportow¹ w swoim ¿yciu, co jest
dla mnie Ÿród³em wielkiej satysfakcji.

? Mo¿na powiedzieæ, ¿e dobrze sk³a-
da, bo na przysz³orocznych Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio po raz pierwszy
rozdane zostan¹ medale we wspinaczce
sportowej...

– Niez³y ¿art... Okreœli³bym siebie jako
œrednio zaawansowanego wspinacza
sportowego, bez wyczynowych ambicji
medalowych. Wspinaczka sportowa to po
prostu nie moja specjalnoœæ i traktujê j¹
bardziej jako hobby i element treningu.

Chocia¿ prawdê mówi¹c, to obecne moje
wspinanie sportowe, w które siê bawiê,
jest pod k¹tem treningu poniek¹d
sprzeczne ze wspinaczk¹ wysokogórsk¹
i mojego trenera Karola Henniga, przy-
prawia o ból g³owy. 

? Takiego roku jeszcze nie by³o – bez
wypraw w Himalaje i góry wysokie. 

– Choæ niektórzy z moich znajomych
wyje¿d¿aj¹ do Pakistanu lub do Ameryki
Po³udniowej, to po pierwszym lockdownie
zdecydowa³em, ¿e nie ma sensu robiæ po-
wa¿nych planów wyprawowych na rok
2020. Organizacja wprawy to du¿y wysi³ek
organizacyjny, czasowy, logistyczny, finan-
sowy. W takich czasach ³atwo sobie wy-
obraziæ sytuacjê, ¿e zaplanujê wyprawê,
zbiorê fundusze, zespó³, a na kilka dni
przed odlotem zamkn¹ lotniska... Posta-
nowi³em poczekaæ, przeznaczyæ ten czas
na trening, na wspinanie techniczne.

? Podczas tych epidemicznych mie-
siêcy d³ugo w domu pan nie zabawi³.
Rower to nowa pasja?

– Zdecydowanie. Pocz¹tek epidemii
rzeczywiœcie spêdzi³em w domu i jak
wiêkszoœæ sportowców trenowa³em on-li-
ne. Przyznam, ¿e solidnie siê przyk³ada-
³em. Du¿o ludzi przyty³o. Ja schud³em, po-
prawi³em kondycjê. Uregulowa³em rytm
¿ycia. Bez wyjazdów, spotkañ, prelekcji ³a-
twiej by³o o regularne posi³ki, wiêcej snu
i wiêcej czasu na treningi. Kiedy jednak
w kwietniu min¹³ lockdown, ale nadal nie-
wskazane by³o jeŸdziæ w ska³ki i w góry,
kupi³em rower. A ¿e jestem cz³owiekiem
lubi¹cym wyzwania, wysoko zawiesi³em
sobie poprzeczkê i postanowi³em wystar-
towaæ w... ultramaratonie rowerowym „Wi-
s³a 1200”. Polega on na przejechaniu
1200 km wzd³u¿ Wis³y – od Ÿróde³ rzeki na
Baraniej Górze do jej ujœcia w pobli¿u
Gdañska. Ukoñczy³em wyœcig w niez³ym
czasie 131 godzin, przy limicie wyznaczo-
ny przez organizatorów – 200 godzin. Na
400 zawodników, z których 300 ukoñczy³o
zawody, zaj¹³em 101. miejsce.

? Trochê wspinania i podró¿owania
jednak by³o. Wyjazd w Alpy, ska³ki pod-

czas festiwalu podró¿niczego na egzo-
tycznej wyspie Reunion, potem festiwal
w Opolu, a teraz Grecja...

– Kiedy pojawi³y siê pierwsze mo¿liwo-
œci wyjazdów, pojecha³em na Piz Badile.
Od dawna chcia³em przejœæ drogê Cassi-
na na pó³nocnej œcianie, ale nigdy nie by³o
na to czasu. To 900 metrów trudnego,
technicznego, wspinania. Potem by³ wy-
jazd na Festiwal Filmów Podró¿niczych
na Reunion – przepiêkn¹ wyspê na Oce-
anie Indyjskim. Pobyt tam tak¿e wi¹za³ siê
ze wspinaniem, ale przy okazji polata³em
te¿ na paralotni, spróbowa³em kanionin-
gu, ¿eglowa³em i surfowa³em. Prowadzi-
³em równie¿ prelekcje on-line, zreszt¹
w sieci mo¿na znaleŸæ wideorealizacjê
dwóch moich prelekcji – z wyprawy zimo-
wej na K2 i letniej na Gasherbrum II. Jak
pan wspomnia³, odwiedzi³em festiwal
w Opolu, a za kilka dni, jeœli nie odwo³aj¹,
mam spotkanie w Toruniu. 

? Decyzja o przesuniêciu wyprawy na
K2 na zimê 2021/2022 jest zrozumia³a.
Czy s¹ podejmowane jakieœ dzia³ania
zwi¹zane z tym przedsiêwziêciem?

– Robienie tak du¿ego projektu w obec-
nej sytuacji by³oby po prostu skrajnie nie-
odpowiedzialne, wiêc rozumiem i wspie-
ram decyzjê Piotrka Tomali, szefa Polskie-
go Himalaizmu Zimowego. Mam nadziejê,
¿e w czasie kolejnej zimy zawitamy pod
K2.

? Za kilka miesiêcy odbêdzie premie-
ra filmu „Broad Peak”, w którym pana
zagra Dawid Ogrodnik. Czego siê pan
spodziewa po tym filmie?

– Ca³a ekipa bardzo profesjonalnie po-
desz³a do pracy. Polecieli do Karakorum,
zdjêcia krêcili w autentycznych plene-
rach, kilka tygodni spêdzili tak¿e w Alpach
na du¿ej wysokoœci, co z pewnoœci¹ by³o
powa¿nym wyzwaniem dla wszystkich.
Bardzo szanujê re¿ysera Leszka Dawida
i myœlê, ¿e to bêdzie dobry film, autentycz-
ny, pe³en emocji i piêknych zdjêæ. Przy-
znam, ¿e czekam na niego z niecierpliwo-
œci¹. Spotka³em siê z Dawidem Ogrodni-
kiem i zaplanowana na dwie godziny roz-
mowa trwa³a... ca³y dzieñ. Wzi¹³em go te¿
na œciankê wspinaczkow¹, bo to dobre
miejsce, by rozmawiaæ o górach.

Józef Korczyk

Po pora¿ce z W³ochami, pi³karska repre-
zentacja Polski przegra³a w Lidze Naro-
dów z Holandi¹ 1:2. Bia³o-czerwoni dobrze
zaczêli – od 6 minuty prowadzili po golu
Kamila JóŸwiaka, ale ostatecznie nie spro-
stali silniejszym i wy¿ej notowanym rywa-
lom. Tak siê z³o¿y³o, ¿e odk¹d trenerem zo-
sta³ Jerzy Brzêczek (sierpieñ 2018), Polacy
ani razu nie wygrali z licz¹cym siê zespo-
³em. Tymczasem do mistrzostw Europy
pozosta³o ju¿ pó³ roku... 

Zdaniem niektórych komentatorów,
w tych dwóch meczach Jerzy Brzêczek
gra³ o swoj¹ posadê, ale choæ przegra³ na
boisku, na zmianê trenera raczej siê nie
zanosi. Jeœli tak, to Brzêczek poprowadzi
zespó³ w najbli¿szych meczach eliminacji
MŒ i na Euro. 

Po meczach eliminacyjnych do europej-
skiego championatu kibice mogli byæ opty-
mistami, jednak rozgrywki Ligi Narodów
pokaza³y, gdzie jest miejsce Polski w sze-
regu. Na 24 mecze trenera Brzêczka jest
12 zwyciêstw, 5 remisów i 7 pora¿ek. A wiêc

bilans nie taki z³y. Problem robi siê jednak
wówczas, kiedy zestawi siê mecze z sinymi
rywalami, pomijaj¹c np. Boœniê i Hercego-
winê czy Austriê. Takich meczów by³o 8.
Przypomnijmy wyniki: W³ochy – Polska
1:1, Polska – Portugalia 2:3, Polska – W³o-
chy 0:1, Portugalia – Polska 1:1, Holandia –
Polska 1:0, Polska – W³ochy 0:0, W³ochy –
Polska 2:0, Polska – Holandia 1:2. I tutaj
mamy zero zwyciêstw, trzy piêæ pora¿ek.
Z jakimi zatem szansami przyst¹pi¹ do
gry Polacy na ME? 

Ostatnie dokonania Polaków podsumo-
wa³ Jan Tomaszewski: – Nie ma pomys³u,
zgrania i stabilizacji gry. Jest mnóstwo
zmian. Najlepszy sk³ad mia³ byæ na W³o-
chy, bo to by³ mecz o wszystko, a trzy dni
póŸniej nastêpuje kilka zmian. Takie me-
cze gra siê jedn¹ „jedenastk¹“, jeœli jest to
mo¿liwe. To oznacza, ¿e trener po prostu
nie trafia ze sk³adem. O co tu chodzi? Nie
chcia³bym byæ w skórze Zbyszka Boñka.
Jeœli zostawi Brzêczka i przegramy elimi-
nacje do mistrzostw œwiata, to bêdzie mia³
na sumieniu dobro polskiej pi³ki. Nie ma

¿adnych argumentów za Brzêczkiem, bo
dru¿yna gra coraz s³abiej.

Z kolei trener Brzêczek broni siê, ¿e
osi¹gn¹³ postawione przed nim cele:
awansowa³ na Euro, utrzyma³ siê w Lidze
Narodów i wprowadzi³ do dru¿yny nowe
twarze. To prawda, jednak mimo tych osi¹-
gniêæ, reprezentacja pod wodz¹ Jerzego
Brzêczka nie gwarantuje aktualnie udane-
go startu w gronie najlepszych ekip Stare-
go Kontynentu. 

Polska reprezentacja koñczy rok 2020
w kiepskich nastrojach. 7 grudnia odbê-
dzie siê w Zurychu losowanie grup elimi-
nacyjnych Euro. Wiosn¹ bia³o-czerwonych
czekaj¹ trzy mecze eliminacji MŒ, a potem
dwa spotkania kontrolne. Wypada mieæ na-
dziejê, ¿e przesuniête z 2020 roku Euro
dojdzie do skutku, oczywiœcie z kibicami.
Ma siê rozpocz¹æ 11 czerwca (pierwsza fa-
za rozegrana zostanie na 12 stadionach), a
Polacy zmierzy siê 14.06 ze S³owacj¹, a po-
tem z Hiszpani¹ (19.06) i Szwecj¹
(23.06). (kor)

Czarne chmury nad Brzêczkiem

Rok bez Himalajów
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21 wiek extra

Bez dogmatu

Detektyw Specjalny

Hodowca i je dziec

Karta

Pieczenie jest proste

Przekrój

wiat u la

Szyde kowanie

21 wiek

Bli ej Ciebie

Ca a Ty wyd. specj.

Chwila dla Ciebie Ekstra

Cztery k ty

Enigma klucz do tajemnic

Extasy

Focus Historia

Focus poleca Coaching

Historie z ycia Wzi te - Tele Tydzie

Karp max

Krz. z króliczkiem 205 Jolek

Krz. Du e litery - Z ycia wzi te

Ksi ki Magazyn do Czytania

Kubu i przyjaciele

Lotnictwo

Militaria

Mi ujcie si

Morze, statki i okr ty

Najlepsze historie

Netfilm

Newsweek historia

Nexus

Nostalgia

Pies rasowy

Robotki r czne

Samo zdrowie

Sandra

SAT kurier

Sól i Pieprz

Super Model

wiat tajemnic

wiat wiedzy historia

wiat wiedzy wyd. specj.

Szaman

Szyde kiem i na drutach

Technika Wojskowa - Historia

U miech Anio a - Dobry tydzie

Wszystko o zdrowiu bez leków

Zdrowie i ycie - Focus

DWUMIESI CZNIKI

TYTUŁ

M

1

10,00

13,00

8,00

14,00

12,00

8,00

15,00

9,00

9,00

3,00

10,00

10,00

9,00

23,00

12,00

17,00

15,00

16,00

12,00

21,00

11,00

9,00

16,00

14,00

20,00

17,00

11,00

19,00

11,00

13,00

15,00

16,00

9,00

19,00

11,00

12,00

15,00

15,00

12,00

22,00

11,00

13,00

13,00

11,00

12,00

20,00

9,00

11,00

18,00

M

16,00

22,00

13,00

23,00

20,00

13,00

25,00

15,00

15,00

22,00

16,00

18,00

16,00

39,00

20,00

30,00

25,00

29,00

20,00

38,00

18,00

15,00

27,00

24,00

35,00

31,00

19,00

35,00

18,00

22,00

25,00

26,00

15,00

29,00

19,00

20,00

24,00

24,00

19,00

40,00

19,00

21,00

22,00

19,00

20,00

35,00

15,00

18,00

32,00

6 miesi cyę 12 miesi cyę

Ceny w euro prenumeraty na adresy
w Niemczech (inkl. MwSt.)
Bez żadnych dodatkowych kosztów!

Dane ZAMAWIAJ CEGO:Ą

Imi , nazwisko:

Ulica, nr domu:

Kod, miejscowo :

Tel./fax: Data/podpis:

ę

ść

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). 6. Prenumerata
obejmuje wyłącznie zamówione tytuły prasowe, bez gadżetów reklamowych dołączanych do sprzedaży
w Polsce. Wyjątkiem są tytuły opatrzone dopiskiem “z gadżetem”.

Forma p atno ci:ł ś
�

�

na rachunek
pob r z konta (Lastschrifteinzug) - prosz wype ni upowa nienieó ę ć żł

Zam wienie prenumeraty prosz przes a na adres:ó ę ł ć
Verlag Matuszczyk KG, ABO, Luisental 2, 51399 Burscheid, Tel. 02174 / 896 44 80

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

Data:Podpis:

UPOWAŻNIAM firmę Verlag Matuszczyk KG (identyfikator
na rachunku) do ściągania należności z mojego konta. Jest mi wiadomo,

DE41ZZZ00000708398, nr upoważnienia
będzie że w uzasadnionych
przypadkach mam prawo żądać zwrotu ściągniętej kwoty do 8 tygodni od ściągnięcia.
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100 rad przepisy i diety

Auto moto

Auto motor i sport

Babcine recepty

B dzie dobrze

Burda

Ca a Ty

CD Action

Charaktery

Chwila na relaks

Ciasta domowe

Cienie i blaski

Claudia

Co przyniesie los

Cuda i objawienia

Czas na relaks

Czas na Wn trze

Czwarty wymiar

Dbam o zdrowie

Detektyw

Diabetyk

Do rzeczy historia

Dobre rady

Dobre wn trze

Dzia kowiec

Egzorcysta

Elle

Emocje i wzruszenia

F 1 Racing

Focus

Forbes

Glamour

Harlequin gor cy romans

Harlequin gor cy romans DUO

Harlequin medical

Historia bez cenzury

Historie kryminalne

Jazz Forum

Kaczor Donald

KiF sport

Kino

Kobieta i ycie

Komputer wiat

Konie i rumaki

Kontakt matrymonialny

Krz. 100 Jolek od A do Z

Krz. 100 Krzy ówek A-Z korona

Krz. 100 Panoramicznych Technopolu

Krz. 100 Rad Krzy ówki Rodzinne

Krz. 100 Rad Panoramiczne

Krz. 100 Rad Szyfro

Krz. 100 Rad Wykre lanki

Historie z dreszczykiem - Uczucia i t sknotyę

z

TYTUŁ

M

14,00

20,00

26,00

18,00

18,00

29,00

16,00

35,00

33,00

17,00

21,00

16,00

20,00

16,00

17,00

16,00

30,00

24,00

19,00

19,00

23,00

23,00

16,00

29,00

20,00

27,00

25,00

16,00

29,00

25,00

36,00

20,00

25,00

37,00

26,00

28,00

16,00

18,00

27,00

25,00

24,00

28,00

16,00

27,00

33,00

22,00

18,00

18,00

17,00

18,00

18,00

18,00

18,00

M

25,00

37,00

45,00

29,00

30,00

55,00

28,00

60,00

59,00

29,00

36,00

29,00

32,00

28,00

29,00

28,00

56,00

42,00

35,00

34,00

42,00

42,00

28,00

52,00

35,00

49,00

44,00

28,00

49,00

44,00

67,00

35,00

45,00

68,00

47,00

52,00

29,00

30,00

49,00

45,00

42,00

50,00

27,00

50,00

60,00

35,00

33,00

33,00

29,00

32,00

32,00

32,00

32,00

6 miesi cyę 12 miesi cyę
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Krz. 100 Wykre lanek z G ow Techn

Krz. 1000 Panoramicznych Techn

Krz. 200 Panoramicznych Techn

Krz. 200 Wykre lanek z G ow Techn

Krz. 300 Panoramicznych Technopolu

Krz. 400 Panoramicznych Technopolu

Krz. 500 Panoramicznych Technopolu

Krz. Chwila na 100 panoram

Krz. Chwila na 200 panoram

Krz. Chwila na 300 panoram

Krz. Chwila na 500 panoram

Krz. Diagram Jolki Technopol

Krz. Dla Ciebie

Krz. Panoramiczne z przyjació mi

Krz. Rozrywka dla ka dego

Krz. Rozrywka do podró y

Krz. Rozrywka Jolki

Krz. Rozrywka Magazyn

Krz. Rozrywka Rewia

Krz. Szaradzista Technopol

Krz. Z has em Jolki

Krz. Z przymru eniem oka Technopol

adny dom

Lekarz ludowy

Lotnictwo Aviation International

Ludzie i wiara

owiec polski

M jak mieszkanie

Mamo to ja

Men's Health

Metal Hammer

Modelarz

Mój pi kny ogród

Moja kuchnia

Moje gotowanie

Moje mieszkanie

Motocykl

Mówi wieki

Murator

Na cie kach ycia

Nasza Historia

National Geographic PL

National Geographic PL Traveler

Niezale na Gazeta Polska

Nieznany wiat

Nowa Fantastyka

Nowa technika wojskowa

O czym Ci lekarze nie powiedz

Okruchy ycia

Olivia

Optymalni

Pani

PC Format

Krz. wiat Krzy wek-Mag.Tel.Kurier TVSpecj.Ś żó

19,00

23,00

18,00

20,00

19,00

20,00

21,00

18,00

18,00

19,00

20,00

20,00

17,00

19,00

19,00

20,00

20,00

19,00

20,00

18,00

21,00

19,00

22,00

25,00

17,00

32,00

18,00

39,00

20,00

16,00

27,00

25,00

32,00

22,00

21,00

25,00

19,00

24,00

24,00

30,00

15,00

24,00

30,00

28,00

29,00

24,00

25,00

30,00

29,00

16,00

17,00

23,00

26,00

24,00

32,00

39,00

30,00

33,00

32,00

33,00

35,00

28,00

29,00

31,00

33,00

36,00

28,00

31,00

33,00

32,00

34,00

32,00

34,00

29,00

37,00

34,00

39,00

45,00

30,00

59,00

28,00

70,00

35,00

26,00

48,00

43,00

59,00

38,00

35,00

45,00

32,00

44,00

44,00

49,00

28,00

44,00

55,00

51,00

50,00

42,00

45,00

55,00

53,00

28,00

29,00

39,00

42,00

43,00

TYTUŁ 6 miesi cyę 12 miesi cyę
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MIESI CZNIKIĘ

Pismo Magazyn Opinii

Podró e

Polski Traker

Poradnik 50+

Poradnik domowy

Poradnik uzdrawiacza

Poznaj wiat

Przegl d lotniczy

Przepis na zdrowie

Przepisy czytelnik w

Przy lij przepis

Relaks

Reporter

Retro

Ró aniec

Sam sobie lekarz

Sekrety serca

Sens

Skrzydlata Polska

Szlachetne zdrowie

lunski cajtung

wiat kobiety

wiat Motocykli

wiat na d oni

wiat Nauki

wiat Wiedzy

wierszczyk

winka Peppa

Takie jest ycie

Teraz rock

To my kibice

TV Sat

Twój styl

Twoje przepisy

Uczucia i t sknoty

Uroda ycia

Uwa am Rze historia

Uwierz w przeznaczenie

Uzdrawiacz

Vogue

W mroku

W sieci historii

W dkarski wiat

Weranda

Weranda country

Wiadomo ci w dkarskie

Wiara i nadzieja

Wiedza i ycie

Wojsko i technika

Women's Health

WRC magazyn rajdowy

Wró ka magazyn

Wysokie obcasy extra

Zdrowie bez leków

Znak

ycie bez recepty

ycie po yciu

Zwierciad o

TYTUŁ

M

30,00

25,00

35,00

16,00

20,00

19,00

27,00

31,00

15,00

16,00

16,00

16,00

19,00

16,00

21,00

18,00

16,00

29,00

28,00

23,00

17,00

16,00

23,00

21,00

29,00

21,00

24,00

25,00

16,00

25,00

23,00

20,00

27,00

20,00

17,00

24,00

27,00

16,00

20,00

35,00

18,00

24,00

25,00

30,00

30,00

25,00

17,00

25,00

28,00

24,00

25,00

25,00

23,00

23,00

39,00

16,00

17,00

24,00

M

56,00

45,00

66,00

27,00

30,00

33,00

47,00

56,00

25,00

26,00

26,00

27,00

33,00

28,00

37,00

31,00

29,00

53,00

48,00

42,00

29,00

28,00

42,00

37,00

53,00

37,00

44,00

45,00

27,00

45,00

42,00

35,00

47,00

34,00

29,00

40,00

50,00

28,00

33,00

60,00

30,00

44,00

44,00

55,00

55,00

44,00

29,00

44,00

50,00

42,00

44,00

45,00

40,00

39,00

73,00

28,00

29,00

42,00

6 miesi cyę 12 miesi cyę TYTUŁ 6 miesi cyę 12 miesi cyę

Unikalna edycja popularnego
miesięcznika o ludzkich losach,
doświadczeniach i rozterkach.
Opisuje prawdziwe historie
i doświadczenia czytelniczek.
Numer specjalny w całości
poświęcono najważniejszemu
uczuciu, jakie znamy - miłości.
Bohaterki tekstów opowiadają
o swoich najbardziej romantycznych
i najbardziej dramatycznych
perypetiach miłosnych. O wzlotach
i upadkach, o wspaniałym,
ale często trudnym życiu razem.

prenumerata.de

Historie z dreszczykiem
Dwumiesi

-

-

ęcznik wydawany na
licencji bestsellerowego w Anglii,
USA i Australii poradnika medycznego
„What Doctors Don’t Tell You”.
Pismo nie tylko ujawnia niedociągnię
cia i ograniczenia medycyny oficjalnej,
ale również podaje szereg alternaty
wnych metod leczenia.
Zaletą magazynu jest prezentowanie
poważnej wiedzy w sposób przystępny
i atrakcyjny dla każdego. Jest kierowany
do wszystkich osób dbających o swoje
zdrowie, jednak dominującą grupą
czytelników są kobiety.

O czym lekarze cie nie powiedzą
Najwi -

-

.

ększy magazyn popularno
naukowy w Polsce. Adresowany
do myślących i ciekawych świata
czytelników. To pismo nowej generacji
– uczy i bawi, wyjaśnia kompleksowe
zagadnienia z wielu perspektyw,
opatrując je ciekawymi tekstami oraz
obficie ilustrując zdjęciami i nowo
czesnymi infografikami. Tematyka
takich działów jak „Świat i Natura”,
„Świat i Nauka”, „Świat i Człowiek”,
„Świat i Historia” czy „Świat i
Cywilizacja” jest przedstawiona
w przystępny i atrakcyjny sposób

Świat wiedzy

Ekskluzywny miesięcznik
dla młodych, ambitnych,
ciekawych świata
i szukających inspiracji kobiet.
Opisuje współczesność
od niebanalnej strony.
Publikuje artykuły
o najciekawszych
zjawiskach
kulturalnych, wywiady
z ciekawymi ludźmi,
felietony, a także teksty
o modzie i urodzie.

Wysokie obcysy extra

Pismo kobiece o charakterze poradni-
kowym. Skierowane do czytelniczek
poszukuj w -

-

ących sprawdzonych ska
zówek z różnych dziedzin życia.
Główne akcenty pisma koncentrują się
na tematyce zdrowotnej, praktycznej
modzie i urodzie, przepisach kulinar
nych, prawie i psychologii. Dużo
miejsca poświęcono kwestii uczuć i
związków oraz prawdziwym historiom
z życia – wzruszającym, zabawnym,
drama tycznym ale zawsze
ciekawym i pouczającym.

Kobieta i życie

100 rad poleca PORADNIK 50+
to miesi

.

ęcznik poradnikowy,
adresowany do starszych
czytelniczek, który dostarcza
mnóstwo porad i wskazówek
z wielu ważnych aspektów
życia codziennego
Tytuł poszerza i pogłębia
tematykę poruszaną
w tygodniku 100 Rad.

Poradnik 50+

Nostalgiczny miesięcznik
o gwiazdach kina, sceny,
estrady, kabaretu, które
zapadły w pamięć
całych pokoleń.
Oprócz wspomnień spisanych
przez najlepszych dziennikarzy
i historyków, w środku znajdziemy
także modę sprzed lat oraz przepisy
kulinarne ze słynnej książki
Lucyny Ćwierczakiewiczowej.
Do tego spora dawka
rozrywki i humoru.

Retro

Luksusowy magazyn dla kobiet.
Wspiera czytelniczki w ich rozwoju,
zachęca do odnalezienia własnego
miejsca, jest drogowskazem
w poszukiwaniu odpowiedzi
na najważniejsze pytania.
Dla magazynu piszą m.in.
Wojciech Eichelberger,
Renata Arendt-Dziurdzikowska,
Alina Gutek, Tomasz Jastrun,
Katarzyna Miller,
Stach Szabłowski.

Zwierciadło
DWUTYGODNIKI

TYGODNIKI

To i Owo

ANGORA D

Samo ycie

Ekran TV

Flesz

Forum

Gala

Harlequin romans historyczny

Harlequin wiatowe ycie extra

Krz. Rozrywka

My l Polska

Naj

Pani domu

Party

Prawdziwe ycie

Przyjació ka

Show

Sukcesy i pora ki

Super TV

wiat seriali

Tele Max

Tele wiat k

Tina

TV 14

Viva

Z ycia wzi te

100 Rad

Angora-PL - wyd. oryginalne

Auto wiat

Chwila dla ciebie

Do rzeczy

Dobry Tydzie

Fakty po mitach

Gaz. Polska

Go niedzielny

Gwiazdy mówi

Kobra

Kurier TV

Motor

Na ywo

Najwy szy czas

Nasz Dziennik (czw.)

Newsweek

Nie

Niedziela

Pi ka no na

Polityka

Program TV

Przegl d

Rewia

Sieci

wiat i ludzie

Tele tydzie

Teleprogramy

Twoje imperium

Tyg. powszechny

Tyg. solidarno

Tyg. u lowy

Warszawska Gazeta

ycie na gor co

(program TV)

- wydanie na Niemcy

- miesi
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22,00

25,00

40,00

35,00

54,00

42,00

28,00

33,00

21,00

22,00

23,00

25,00

22,00

23,00

21,00

22,00

23,00

22,00

31,00

22,00

30,00

27,00

21,00

39,00

52,00

48,00

39,00

64,00

39,00

55,00

55,00

57,00

43,00

47,00

39,00

45,00

40,00

70,00

45,00

64,00

55,00

57,00

53,00

64,00

37,00

60,00

40,00

64,00

40,00

43,00

35,00

39,00

69,00

55,00

48,00

54,00

40,00

39,00

29,00

10,00

M

m

39,00

46,00

74,00

60,00

100,00

80,00

49,00

59,00

38,00

39,00

41,00

45,00

39,00

41,00

38,00

39,00

42,00

39,00

58,00

39,00

55,00

49,00

38,00

72,00

99,00

85,00

72,00

122,00

72,00

102,00

102,00

107,00

79,00

89,00

70,00

75,00

70,00

135,00

83,00

122,00

105,00

107,00

100,00

122,00

65,00

115,00

70,00

122,00

70,00

76,00

65,00

70,00

130,00

105,00

90,00

95,00

75,00

70,00

54,00

15,00
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Dom po drugiej stronie - M. Salska-Bünsch
MIra Salska-Bünsch w Polsce pisała na temat kultury, kina, przetłumaczyła książkę
o szczęściu i tworzyła opowiadania. Od 1957 roku zamieszkała w Hamburgu i poszerzyła
swą twórczość o reportaż, esej, obserwacje z życia pośród wielu kultur. Z pasji do analizy
różnych zasupłań zdarzeń, fikcji i snów zrodziła się książka - "Dom po drugiej stronie" -
o wrastaniu w nową glebę. Uważa, że aby określić siebie, trzeba wejść w kontakt z drugim
człowiekiem. Doświadcza się wówczas jego zasadniczej odrębności, inności.

Wiatr od wschodu. Śląska opowieść
sowizdrzalska - August Scholtis
Wiatr od wschodu jest na swój sposób dziełem genialnym - tak, nie obawiam się tego
stwierdzenia. (...) Scholtis pisał od wewnątrz. Pochodził z owej prowincji Górny Śląsk,
która przez nienawiść narodową, antagonizmy religijne, powstania, plebiscyt i wreszcie
podział wywoływała przez lata niepokoje w Niemczech. (...) Spisał to wszystko, nawet
więcej - wykrzyczał, przeklął, wymodlił i wypłakał w powieści górnośląskiej katastrofy.

Słodkie Boże Narodzenie
Ż

(...)

eby świętowanie w rodzinnym gronie było naprawdę udane i niepowtarzalne, trzeba
starannie zrealizować każdy etap przygotowania słodkich przysmaków. Ciasto powinniśmy
przygotować ze składników dobrej jakości, z poszanowaniem kilku prostych reguł. Jeśli
na przykład ktoś robi ciasto na naleśniki, powinien przesiać mąkę, żeby w cieście nie było
grudek. Jeśli próbujemy zrobić pączki, ciągliwe Na kolejnych stronach można znaleźć
mnóstwo pożytecznych wskazówek dotyczących robienia ciasta.

Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzier anowski

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

Ch opiec z listy Schindlera - Leon Leyson

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

Dzieci wygnane. Tu acze losy ma ych Polaków w czasie II wojny wiatowej

- Monika Odrobi ska tw.opr

Gott mit uns! Ostatni o nierze - Marian Kulik

Historia narodu l skiego - Dariusz Jerczy ski

Imperator. Sekrety Ojca Rydzyka - Piotr G uchowski, Jacek Ho ub

Kr g wietej góry - Malik & P asko

Królestwo - Szczepan Twardoch

Macierewicz i jego tajemnice - Tomasz Pi tek

Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Pi tek

Morfina - Szczepan Twardoch

Niewyja nione fakty II wojny wiatowej - Stanis aw Zasada, tw.opr.

Opowie ci o l skiej historii - Jan Lubos

Pokora - Szczepan Twardoch

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

Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

Szczerze - Donald Tusk tw.opr.

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

Wojewoda l ski Jorg. W kotle czarownic - Krzysztof Lewandowski
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Dom po drugiej stronie - M. Salska-Bünsch

Drach - Szczepan Twardoch

Dziecko gu agu. Okruchy wspomnie z nieludzkiej ziemi - Julian Better

S odkie Bo e Narodzenie / przepisy

Wiatr od wschodu. l ska opowie sowizdrzalska - August Scholtis
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Szt. Ksi ki Cenaąż

Pani Walewska krem nawil aj cy olej z awokado na dzie 50ml

Pani Walewska krem pó t usty na dzie i noc 50ml

Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzie i noc 50ml

Pani Walewska krem t usty na dzie i noc 50ml

Pani Walewska perfum classic 30ml

Pani Walewska perfum gold 30ml

Pani Walewska perfum sweet romance 30ml

Ziaja ch odz ca mgie ka z mentolem, ylang ylang paczula 90ml

Ziaja energetyzujaca mgie ka z mentolem, tropikalny kokos 90ml

Ziaja krem br zuj cy cupuacu 50ml

Ziaja krem do r k i paznokci kozie mleko 80ml

Ziaja krem do r k z proteinami kaszmiru i mas em shea 100ml

Ziaja krem do stóp g boko nawil aj cy 80ml

Ziaja krem do stóp na p kaj ca skór pi t 60ml

Ziaja krem kozie mleko 1 nawil anie 50ml

Ziaja krem kozie mleko 2 od ywianie 50ml

Ziaja krem mas o kakaowe 50ml

Ziaja krem nagietek 100ml

Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml

Ziaja krem pod oczy z witamin e 15ml

Ziaja naturalny oliwkowy od ywczy krem pod oczy i na powieki 15ml

Ziaja naturalny p yn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 200ml

Ziaja naturalny p yn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 500ml

Ziaja oliwkowy el oczyszczaj cy cera sucha i normalna 200ml

Ziaja p yn do demakija u oczu uniwersalny 120ml

Ziaja tonic nagietek od wie anie i nawil anie cera sucha i normalna 200ml

Ziaja tonik jagody acai 200ml

Ziaja el do twarzy jagody acai 200ml

Ziaja el do nóg kasztanowy 100ml

Woda utleniona 100g

Nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g
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Szt. Kosmetyki Cena

Prezenty na każdą kieszeń i...

dla każdego serca

Ma

i ...

łe drobiazgi,

m łe chwile

Zamówienia telefoniczne:

lub na ie :

02174 8964480

.sklep.destron internetowej www

Pani Walewska perfum classic
Poczuj urok legendarnej elegancji w klasycznej i kobiecej odsłonie – w harmonii
delikatnych płatków jaśminu i bogactwa hiacyntu na bazie zmysłowego piżma i drzewa
sandałowego. Zielone serce zapachu wzmocniono galbanum. Niebanalny zapach
perfum i oryginalna buteleczka o unikatowym kształcie, stylizowanym na kapelusz
Napoleona w kolorze kobaltu czyni perfumy obiektem pożądania każdej eleganckiej
kobiety. Marka Pani Walewska daje coś więcej niż codzienną pielęgnację.

Pani Walewska perfum gold
S

P

ubtelny bukiet o intryguj

to

ącej i kuszącej świeżością nucie kwiatowej, połączony
z delikatnie zaakcentowaną zmysłową nutą owocową oraz tajemniczą nutą orientalną.

erfumy Pani Walewska Gold magiczny symbol kobiecości. Legendarny zapach
Pani Walewska uosabia nieprzemijający czar klasyki. Unikalna, kwiatowo-orientalna
kompozycja stworzona została z myślą o kobiecie eleganckiej, ceniącej własny styl
i wyjątkowość.

Pani Walewska perfum sweet romance
Pachnąca historia miłości, pełnej uniesień i namiętności, opowiedziana zmysłowym
połączeniem subtelnych nut kwiatowych z wibrującymi akcentami owocowej świeżości.
Eteryczna kompozycja emanuje charakternym zapachem delikatnych, białych kwiatów
orchidei i jaśminu splecionych z soczystymi cytrusami oraz apetycznym gruszkowym
sorbetem. Całość zapachu skąpano w aromacie rozgrzanych słońcem migdałów
połączonych z ciepłą wanilią.

Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado
N

Delikatny kosmetyk
polecany do sk ry dokrza ej, suchej i normalnej. Zawiera cenny olej z awokado, mas o
shea oraz liposomy z kompleksem witamin i E. Codziennie stosowany zapewni sk rze:
optymalny poziom nawil ania, wyra ne wyg adzenie zmarszczek, j drno i spr ysto .

awilżający krem na dzień Pani Walewska, dzięki lekkiej konsystencji doskonale się
rozprowadza i błyskawicznie wchłania, niwelując suchość i szorstkość naskórka.
Zapewnia intensywne nawilżenie, pozostawiając uczucie komfortu.
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Recepcja@pensjonat-lazur.pl
www.pensjonat-lazur.pl

tel. 48 91
48 603 598102

00 - -
tel. 00 - -

3215374

"Pakiet Boże Narodzenie"

"Pakiet Sylwestrowy"

od 23.12.20 - 27.12.20 899zł

od 30.12.20 - 02.01.21 950zł

w cenie /os./HP

w cenie /osoba/HP

Komfortowe pokoje,

ameralna i rodzinna atmosfera

wy , sauna IR,

t , masa

, k .

żywienie, strefa SPA: jacuzzi

ężnia solankowa, parking, WiFi że, odnowa biologiczna,

fizjoterapia 80 m do morza.

JESTEŚMY DLA WAS ONLINE

www.samo-zycie.de

Świnoujście -
Hotel Polaris***

www.hotelpolaris.de

Tel +48 91 3215412.

zaprasza

na Święta i Sylwester

10% rabatu

na
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w
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dukcji

ły

ła
sn

ejK
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N

E-Mail: info@schlesischewurst.de

37 Jahre
Öffnungszeiten:

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

PRODUKTY MO ESZ KUPI NA MIEJSCU

LUB ZAM ZT

Ż Ć

ÓWIĆ POC Ą
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

Zam wienia

wi teczneó

Ś ą

�W asna produkcja w dlin
Sklep nternetowy i wysy kowy
Party Service i Sala rz j
Polskie rtyku y po ywcze
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(c t ó p
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a

ukierki, war g, ierogi,
rzyprawy, apoje,
lkohole, i.t.d.)

www.sklep.de

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY

Tel. 0048-884-308046.

(w kamienicach, domach,
mieszkaniach, działkach).
Mogą być z problemem prawnym,
zadłużone lub z lokatorem.
Załatwiam wszystkie formalności!
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Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

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

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

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

Termine nach tel. Vereinbarung

Sie

to oferta wsparcia socjalnego
dla migrantów pochodzenia polskiego
w Nadrenii Pó

ć struktur socjalnych

łnocnej-Westafalii:
Aachen - Essen - Köln - Wuppertal

„Info-Point”

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr

- Sprechstunden nach Vereinbarung -

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.20 )19

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

Obrona w sprawach karnych - Europejski Nakaz Aresztowania

Prawo pracy - wynagrodzenie wypowiedzenia

Prawo cywilne - wypadki drogowe - wierzytelności

-

K A DANCELARIA DWOKACKA W ÜSSELDORFIE

G A D

R NAJMUND IWINSKI
R

www.prawnikwniemczech.pl

ECHTSANWALT

RAFENBERGER LLEE 120 40237 ÜSSELDORF
tel. 0211 9149 256 kom. 0163 4793528 - niwinski@niwinski.de

Porada psychologiczna na telefon.
Tel. 0163/3645287.
www.psycholog-hannover.de

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

� �

Tel. 0174 / 479 22 04
info@dolmetscher-frankfurt.com

www.prenumerata.de

sklep.de
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Forma płatności:
�

�

na rachunek

pobór z konta (SEPA-Basis-Lastschrift) - proszę wypełnić upoważnienie

Warunki dostarczania prenumeraty
1. Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia w wyda
wnictwie 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).

-

Zamówienie prenumeraty proszę przesłać na adres:

Verlag Matuszczyk KG, ABO, Luisental 2, 51399 Burscheid

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

UPOWAŻNIAM firmę Verlag Matuszczyk KG (identyfikator
na rachunku) do ściągania

należności z mojego konta. Jest mi wiadomo,
DE41ZZZ00000708398, nr upoważnienia będzie

że w uzasadnionych przypadkach
mam prawo żądać zwrotu ściągniętej kwoty do 8 tygodni od ściągnięcia.

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

Data:Podpis:

ół

�

�

�

prenumerata dwumiesi
prenumerata roczna - 15 euro
prenumerata p roczna - 10 euro

ęczna - PRÓBNA, BEZPŁATNA

Wybieram następującą prenumeratę:

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

prosto do skrzynki!

tylko na ca y rok!15 € ł
tanio i wygodnie!

prenumerata w prezencie!

samo zycie

Zam wienia telefoniczne:

lub na stronie internetowej:

ó
02174 - 89 644 80

www.prenumerata.de

WWW.UBEZPIECZENIA-NIEMCY.DE

OFERTA: TYLKO U NAS CENY NIE DO POBICIA!

emerytalno-rentowe w pakiecie za 195 €

Vohwinkeler Straße 58  42329 Wuppertal  Tel.: 0202-372 209 40 Fax: 0202-372 208 88
SLAWEK PUWALSKI  FINANSE I UBEZPIECZENIA:  

SAT - RUDEK
Sprzeda

P
z umow

adowanie kart NC+
D
M

ż anten satelitarnych
oraz akcesoriów

olska telewizja
ą lub bez umowy

oł
ekodery
oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen
i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Oferujemy:

Handelsagentur und Montage Kolaska

Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313

www.geokol.de, info@geokol.de

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

* *

ł ą god .

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

Digitali ujem kaset VHS na USB jeden do jednegoz y y

�

�

�

�

Polska telewizja salelitarna na do adowania lub na umow

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

dla dzieci i wiele innych

Pomagamy w wymianie uszkodzonego sprz tu

Wszystko do nabycia u nas, nie musisz jecha do olski

ł ę

ł j

ę

ć P

Naszym klientom i czytelnikom yczymy weso ych i zdrowych wi t!ż ł Ś ą
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