Wymóg praworz¹dnoœci zostaje
Polska i Wêgry odblokowa³y. „Bud¿et UE mo¿e wejœæ w ¿ycie i Polska otrzyma z niego 770 mld z³otych.“
– cieszy³ siê premier Morawiecki. Mechanizm „pieni¹dze za praworz¹dnoœæ“ bêdzie stosowany jednak
najwczeœniej od 2022 r. – kiedy Trybuna³ Europejski rozpatrzy skargê Polski przeciw tej reformie.
X3
Wtedy Polsce grozi zwrot otrzymanych funduszy...

nr 1 (588) – styczeń 2021

1,60 €

Szczepienia ruszy³y..
Nadzieja na powrót do normalnoœci..

K 14148
Index 34172X
ISSN 1432-9794
Nakład 10.600 egz.

zdj. picture alliance.com / dpa / Marijan Murat

Magazin auf Polnisch

Polska 2,00 zł, w tym 8% VAT
Österreich 2,50 €
Nederland 2,00 €
Belgique, Italia 1,70 €
Magyarország 545 HUK

2

Samo Życie 1/21 (588)

Aktualnoœci

Po obu stronach Odry i Nysy

O tym siê mówi
Pora na odjaniepawlanie
W Polsce nie milkn¹ dyskusje na
temat ukrywania przypadków pedofilii przez duchowieñstwo rzymskokatolickie. W mediach pojawi³
siê nawet nowy termin „odjaniepawlanie”. Coraz czêœciej jest on
na ustach samych duchownych.
„Janowi Paw³owi II teraz nie
obrona jest potrzebna, ale pe³na
prawda. Mitowi mo¿e ona nie dorówna, ale ju¿ nie bêdzie trzeba
papie¿a broniæ" – pisze na ³amach
"Tygodnika
Powszechnego"
ks. Adam Boniecki.
Katolicki publicysta, któremu
w³adze koœcielne niejednokrotnie
ju¿ zamyka³y usta, zabra³ g³os
w sprawie Jana Paw³a II i oskar¿eñ o tuszowanie pedofilii w Koœciele. „Pomys³ odebrania ulicom
(rondom, szpitalom, szko³om itd.)
imienia Jana Paw³a II jest czymœ
zupe³nie innym. Jest wynikiem
irytacji. Kwestia pedofilii w Koœciele pojawi³a siê na prze³omie
lat 80. i 90. I dotyczy³a fali nadu¿yæ,
szczególnie widocznej w Stanach
Zjednoczonych w latach 60. i 70.” –
czytamy w artykule zatytu³owanym „W œlepej ulicy“.

„Jan Pawe³ II zosta³ w naszym
kraju "wywindowany na poziom
nadludzki". Kiedy ju¿ zacz¹³ byæ
wszechobecnym wcieleniem wiary w Boga, wcieleniem Koœcio³a,
ojczyzny i wszelkiej m¹droœci, kiedy ju¿ zosta³ odcz³owieczony, sta³
siê zjaw¹ bli¿sz¹ swoim pokracznym pomnikom ni¿ realnemu sobie. Dla polskiego katolicyzmu
sta³ siê oczywistym dowodem wyj¹tkowoœci, wielkoœci i narodowego wybrañstwa. Nie dzia³a zupe³nie na wielu m³odych Polaków,
którzy przyt³oczeni czczym „janiepawleniem” nie wyznaj¹ kultu papie¿a” – pisze ks. Boniecki.
Jego zdaniem Jan Pawe³ II by³
„mask¹ hipokryzji w³adzy i Koœcio³a, wzajemnie zblatowanych w
przyziemnych interesach".
„Nie podpiszê listu w obronie
Jana Paw³a II. Nie bêdê walczy³
o nazwy ulic, co zaœ do pomników,
to ich niegdysiejszy wysyp musia³
siê Ÿle skoñczyæ. Janowi Paw³owi II teraz nie obrona jest potrzebna, ale pe³na prawda” – zaznacza
duchowny. TK

Minister Pawlak bił na maszy brawo o. Rydzykowi
Skandal na mszy z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Jego dyrektor, ks. Tadeusz Rydzyk
wzi¹³ w obronê abp. Edwarda Janiaka, oskar¿onego o tuszowanie
pedofilii w polskim Koœciele.
– To jest wspó³czesny mêczennik. Media to zrobi³y. Nie dajmy siê
katolicy! ¯e na jakiegoœ ksiêdza
zaczn¹ warczeæ, jakieœ filmid³o
zrobi¹, i wszyscy siê potem trzês¹.
Udowodnij, udowodnij winê! A nie
ja mam udowadniaæ, ¿e nie jestem
wielb³¹dem – stwierdzi³ ojciec dyrektor.
Przekonywa³ równie¿, ¿e filmy
dokumentalne o pedofilii w Koœciele to manipulacja i oszczerstwo. – To, ¿e ksi¹dz zgrzeszy³? No
zgrzeszy³. A kto nie ma pokus?
Niech siê poka¿e. Jedna jest tylko
Maryja. Ponosimy konsekwencje
za nasze czyny, ale to jest straszne, co siê dzieje – mówi³ Rydzyk
podczas uroczystoœci.
Milczenie biskupów przerwa³
prymas Polski ks. abp Wojciech
Polak, ¿¹daj¹c wyjaœnieñ od dyrektora Radia Maryja oraz jego
prze³o¿onego, prowincja³a redemptorystów. W koñcu za swoje
s³owa przeprosi³ sam Rydzyk. Niesmak jednak pozosta³. Wypowiedzi dyrektora Radia Maryja pokazuj¹ mentalnoœæ, z jak¹ – mimo
kilkuletniej ju¿ dyskusji – mamy
do czynienia wœród wiêkszoœci duchownych. W tym œrodowisku
nadal pokutuje przekonanie, ¿e
pedofilia w Koœciele to problem
marginalny, którym nie warto zaprz¹taæ sobie g³owy no bo przecie¿ „któ¿ nie ma pokus”.
W jak najgorszym œwietle pokaza³ siê za to Miko³aj Pawlak,

Rzecznik Praw Dziecka. Sta³ na
mszy i bi³ ojcu dyrektorowi brawo.
„Pokusa nie t³umaczy przestêpstwa” – t³umaczy³ siê póŸniej na
Twitterze.
Tomasz Sekielski, twórca filmów "Tylko nie mów nikomu" i
"Zabawy w chowanego" przyznaje,
¿e postawa o. Rydzyka sk³oni³a go
do ponownego rozwa¿enia tematu
na nowy film.
Tymczasem dominikanin o. Pawe³ Gu¿yñski wyst¹pi³ z apelem
do swych kolegów w sutannach.
„Przestañmy siê zachowywaæ
jak wytresowane w seminariach
zwierzêta. Zacznijmy siê zachowywaæ jak ludzie Ewangelii, zdolni
do tego, ¿eby skonfrontowaæ siê
z ca³ym œwiatem, nawet wtedy,
kiedy spotkaj¹ mnie za to konsekwencje” – napisa³. Wsparcie dla
ofiar ksiê¿y pedofilów ojciec Gu¿yñski wyrazi³ w klipie, w którym
"zwykli duchowni" cytuj¹ Ewangeliê. Do udzia³u w kampanii zaprosi³ duchownych, którzy podpisali
siê pod "Apelem zwyk³ych ksiê¿y"
– gdzie jasno mówi¹, ¿e sprzeciwiaj¹ siê miêdzy innymi wykorzystywaniu religii do celów politycznych.
W sukurs poszed³ mu ks. Wojciech Lemañski, by³y proboszcz
parafii w Jasienicy, który krytykowa³ ostre wypowiedzi biskupów
o in vitro i postulowa³ potrzebê
dialogu polsko-¿ydowskiego. Jak
wiadomo, obaj duchowni zostali
wczeœniej potêpieni przez biskupów. Lemañskiego zawieszono na
cztery lata, a Gu¿yñski przebywa
na banicji w zakonie w Holandii.
W grudniu na apel odpowiedzia³o
27 duchownych. TK

Szczepionka przeciw COVID-19.
Kto w pierwszej kolejnoœci?
Miliony ludzi muszą
w nadchodzących
miesiącach zdecydować,
czy zaszczepią się przeciw
koronawirusowi. Co
wiadomo o szczepionce
i kto stanie po nią pierwszy
w kolejce?
Czy szczepionka na koronawirusa jest bezpieczna? To pytanie zadaj¹ sobie miliony osób.
Krótkotrwa³e objawy takie jak
ból g³owy, zmêczenie, ból
w miejscu uk³ucia towarzysz¹
zwykle ka¿demu szczepieniu i
nie s¹ powodem do obaw.
Szczepionka BioNTech/Pfizer by³a testowana od koñca
lipca do po³owy listopada na
prawie 45 tys. kobiet i mê¿czyzn. Wyniki opublikowano
w fachowym periodyku „New
England Journal of Medicine“.
Uczestnicy testów mieli co
najmniej 16 lat. 42 proc. badanych mia³o wiêcej ni¿ 55 lat. Po³owa uczestników otrzyma³a
dwa razy szczepionkê, a druga
po³owa pozbawione dzia³ania
placebo. Wyniki badania potwierdzi³y, ¿e mog¹ wyst¹piæ
krótkotrwa³e bóle w miejscu
uk³ucia (mia³o je w zale¿noœci
od grupy wiekowej od 66 do
83 proc. osób), bóle g³owy (2552 proc.) lub zmêczenie (3459 proc.). Niektórzy wskazywali tak¿e na dreszcze, biegunkê,
bóle miêœni. Co niektórzy – i to
przewa¿nie przy drugiej dawce
szczepionki – dostali gor¹czki
(11-16 proc.).

Niewiadoma
po d³u¿ym czasie
Generalnie skutki uboczne
by³y s³abe lub umiarkowane
i po krótkim czasie ustêpowa³y.
To typowe objawy towarzysz¹ce szczepieniu, bo organizm
musi pracowaæ nad w³asn¹ odpowiedzi¹ immunologiczn¹ –
uspokajaj¹ wirusolodzy.
Brakuje jeszcze wiedzy na
temat ewentualnych skutków
ubocznych po d³u¿szym okresie. Na to jest jeszcze po prostu
za wczeœnie. Przyswajalnoœæ
szczepionki bêdzie jednak dalej
obserwowana po dopuszczeniu
jej na rynek, a osoby, które bêd¹ szczepione w Niemczech,
bêd¹ zg³aszaæ wszelkie objawy
m.in. przez aplikacjê.
W Wielkiej Brytanii, pierwszym kraju zachodnioeuropejskim, który na wielk¹ skalê rozpocz¹³ szczepienia, na ponad
140 tys. zaszczepionych osób
u dwóch pojawi³y siê nietypowe

Centrum szczepień w Düsseldorfie
zdj. Land NRW / Ralph Sondermann
reakcje alergiczne. W zwi¹zku
z tym zaapelowano do osób
ze „znacznymi alergiami”, aby
zrezygnowa³y na razie ze
szczepienia.

Kolejka po preparat
Tymczasem na krótko przed
zaplanowanym na 27 grudnia
startem szczepieñ w Niemczech rz¹d Angeli Merkel ustali³ ich kolejnoœæ. Federalne ministerstwo zdrowia opublikowa³o rozporz¹dzenie:
Jako pierwsze bêd¹ szczepione osoby po 80. roku ¿ycia,
mieszkañcy i pracownicy placówek opiekuñczych. Z powodu
ograniczonej
dostêpnoœci
szczepionki celem jest „zaoferowanie jej w pierwszej kolejnoœci tym, którzy jej najbardziej potrzebuj¹” – powiedzia³
minister zdrowia Jens Spahn,
dodaj¹c, ¿e ta faza potrwa co
najmniej 1-2 miesi¹ce. Potem
oferta bêdzie stopniowo poszerzana. Do grupy tych, którzy
w pierwszej kolejnoœci otrzymaj¹ szczepionkê, nale¿¹ tak¿e
pracownicy oddzia³ów intensywnej terapii, izb przyjêæ,
s³u¿b ratunkowych i centrów
szczepieñ.
Na drugim miejsciu znajd¹
siê osoby po 70. roku ¿ycia, chorzy na demencjê, osoby z zespo³em Downa oraz po transplantacji. Tak¿e mieszkañcy
oœrodków dla azylantów i lokatorzy noclegowni dla bezdomnych.
Do trzeciej grupy zaliczaj¹
siê osoby po 60. roku ¿ycia oraz

osoby z nadwag¹ czy schorzeniami jak nadciœnienie, astma,
migotanie przedsionków. Trzecia grupa obejmuje tak¿e niektórych pracowników rz¹dów,
administracji, policji, s³u¿b celnych, stra¿y po¿arnej, s³u¿b ratunkowych, wymiaru sprawiedliwoœci czy handlu spo¿ywczego, a tak¿e m.in. pracowników
sezonowych.

Trudne zimowe
miesi¹ce
Minister Spahn zapowiedzia³, ¿e osoby uprawnione do
szczepieñ zostan¹ poinformowane, kiedy szczepionka bêdzie dla nich dostêpna (np. listownie lub za poœrednictwem
infolinii). W pierwszym kwartale w Niemczech dostêpnych by³oby 11-13 mln dawek szczepionek – przy czym do ka¿dego
szczepienia wymagane s¹ dwie
dawki.
Spahn nie wykluczy³, ¿e iloœæ
dostêpnej szczepionki mo¿e
wzrosn¹æ w pierwszym kwartale – na przyk³ad jeœli zgodnie
z oczekiwaniami w styczniu zostanie zatwierdzona szczepionka firmy Moderna. Trzeba siê
jednak nastawiæ na to, ¿e „bêdziemy musieli ¿yæ z koronawirusem przez d³u¿szy czas” –
uprzedzi³ Spahn. A zimowe
miesi¹ce bêd¹ „bardzo trudne”
– doda³.
Wyrazi³ obawy, ¿e po okresie
œwi¹tecznym wzrost zachorowañ bêdzie najprawdopodobniej widoczny dopiero w styczniu. (kad)

Samo Życie 1/21 (588)

Aktualnoœci

Po obu stronach Odry i Nysy

Bud¿et UE uchwalony.
Polska i Wêgry odblokowa³y
Po perturbacjach
związanych z blokadą
przez Polskę i Węgry
nowy budżet UE na lata
2021-2027 i Fundusz
Odbudowy zostały
uchwalone.
Po osi¹gniêciu porozumienia
na szczycie UE w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisa³a na
Twitterze, ¿e dziêki temu 1,8 biliona euro trafi na wsparcie
o¿ywienia
gospodarczego
i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej Unii Europejskiej.
W sumie bud¿et UE na lata
2021-2027 oraz Fundusz Odbudowy to pakiet o wartoœci
1824,3 mld euro. 1074,3 mld euro to wieloletnie ramy finansowe, a 750 mld euro to pakiet odbudowy po koronakryzysie,
z czego 390 mld euro pop³ynie
w formie dotacji, a 360 mld euro – w formie po¿yczek.
W kontekœcie porozumienia
eksperci szczególnie zwracaj¹
uwagê na Fundusz Odbudowy.
Zawetowanie bud¿etu przez
Polskê i Wêgry oznacza³oby, ¿e
pozosta³e 25 pañstw UE mog³yby podzieliæ fundusz miêdzy
siebie bez Polski i Wêgier, bowiem pieni¹dze te nie pochodz¹ bezpoœrednio z bud¿etu
i do ich podzia³u nie jest wymagana jednomyœlnoœæ.

Korzyœæ dla Polski
Z ca³ej puli Polsce mo¿e przypaœæ oko³o 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro
w po¿yczkach. W cenach bie¿¹cych po przeliczeniu to ponad
770 mld z³otych ³¹cznie w ci¹gu
najbli¿szych siedmiu lat.
Polska ma byæ najwiêkszym
beneficjentem polityki spójnoœci w UE i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Œrodki
z niego maj¹ trafiæ na wsparcie
przejœcia od gospodarki opartej
o paliwa kopalne do gospodarki
niskoemisyjnej.

Przysz³oœæ Europy
Fundusz Odbudowy (NextGenerationEU) ma pomóc odbudowaæ gospodarkê Unii po
pandemii koronawirusa i zabezpieczyæ komfortowe ¿ycie
nastêpnym pokoleniom. Fundusz podzielony jest na dwie
czêœci – jedna dotyczy bezzwrotnych dotacji, a druga po¿yczek. W ramach funduszu do
Polski trafi¹ 23 mld euro jako
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Od lewej: Angela Merkel, Mateusz Morawiecki, Charles Michel (prezydent
Rady Europejskiej), Viktor Orbán, Emmanuel Macron zdj. Unia Europejska
bezzwrotne dotacje i ok. 34 mld
w formie niskooprocentowanych po¿yczek.
Ka¿dy kraj cz³onkowski musi
przygotowaæ Krajowy Plan Odbudowy, który bêdzie podstaw¹
siêgniêcia po œrodki z Funduszu Odbudowy UE. Wsparcie
otrzymaj¹ pañstwa w momencie, kiedy wska¿¹ konkretne inwestycje, dziêki którym bêd¹
mog³y powróciæ na œcie¿kê rozwoju lub te¿ zreformowaæ siê
w dziewiêciu obszarach, takich
jak m.in. zdrowie, transformacja energetyczna, innowacyjnoœæ czy edukacja.

Koniec blokady
Warszawa i Budapeszt zgodzi³y siê na tzw. mechanizm
„pieni¹dze za praworz¹dnoœæ”,
ale uzgodniono dodatkowo polityczn¹ otoczkê, dziêki której
stosowanie rozporz¹dzenia odwlecze siê do 2022 lub nawet
2023 roku. Ustalono, ¿e w razie
zaskar¿enia reformy do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE (to
plany blokuj¹cych), Komisja
Europejska zaczeka z opracowaniem wytycznych do rozporz¹dzenia, by do³¹czyæ do nich
wnioski z wyroku Trybuna³u.
Ponadto na szczycie UE porozumiano siê, ¿e rozporz¹dzenie
bêdzie stosowane tylko do p³atnoœci za projekty z bud¿etu UE
i Funduszu Odbudowy zainicjowane po 2020 roku.
Premier Polski Mateusz Morawiecki w mediach spo³ecznoœciowych skomentowa³ kompromis jako „podwójne zwyciêstwo”. „Po pierwsze, bud¿et
UE mo¿e wejœæ w ¿ycie i Polska
otrzyma z niego 770 mld z³otych. Po drugie – te pieni¹dze
s¹ bezpieczne, bo mechanizm
warunkowoœci zosta³ ograniczony bardzo precyzyjnymi
kryteriami. Dzisiejsze konkluzje blokuj¹ mo¿liwoœæ zmiany

tych zasad w przysz³oœci
wbrew Polsce” – napisa³ szef
polskiego rz¹du.

Ziobro: „to b³¹d”
Na porozumienie nie przysta³o jednak œrodowisko ministra sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego Zbigniewa
Ziobry, który oceni³ kompromis
jako „b³¹d”.
Lider Solidarnej Polski
(wchodz¹cej obok Porozumienia i PiS w sk³ad Zjednoczonej
Prawicy) zapowiedzia³ dalsze
kroki swojego ugrupowania.
Solidarna Polska chcia³a, by
rz¹d zawetowa³ now¹ perspektywê finansow¹ na lata 20212027. Konkluzje Rady Europejskiej nie s¹ obowi¹zuj¹cym
prawem, a maj¹ charakter wy³¹cznie politycznego stanowiska – mówi³ Ziobro. Podkreœla³,
¿e moc prawn¹ ma rozporz¹dzenie warunkuj¹ce mechanizm „pieni¹dze za praworz¹dnoœæ” i postraszy³ konsekwencjami – ingerowaniem Komisji
Europejskiej w dzia³alnoœæ prezydenta, parlamentu, rz¹du a
nawet samorz¹dów.
W efekcie zarz¹d Solidarnej
Polski g³osowa³ nad wnioskiem
o wyjœcie z koalicji Zjednoczonej Prawicy. Wniosek zosta³ odrzucony stosunkiem g³osów
12:8., ale i tak coraz mniej osób
wierzy, ¿e Zjednoczona Prawica przetrwa do nastêpnych wyborów
parlamentarnych
w 2023 r. W grudniowym sonda¿u przeprowadzonym przez
SW Research na zlecenie portalu „Rzeczpospolita” takiego
zdania by³o 47 proc. badanych.
W przetrwanie obozu wierzy³o
nieco ponad 24 proc. respondentów. W listopadowej edycji
sonda¿u tylko 40 proc. pytanych by³o przekonanych, ¿e sojusz Zjednoczonej Prawicy nie
przetwa do wyborów. (kad)

O tym siê mówi
Umarły dla Polski, żywy w Niemczech
O sporym pechu mo¿e mówiæ pan
Mateusz z Jeleniej Góry. Od lat na
sta³e mieszka w Niemczech.
Przed œwiêtami dosta³ urlop i postanowi³ odwiedziæ w Polsce rodzinê i przyjació³. Chcia³ szybko
wracaæ z powrotem z obawy przed
kwarantann¹. Wróci³, ale ze statusem zmar³ego.
Po przekroczeniu granicy
w S³ubicach Mateusz zosta³ skierowany na test w zwi¹zku
z COVID-19. Mia³ na to 48 godzin.
Badaniu podda³ siê w Krakowie,
dok¹d zmierza³. Trudno powiedzieæ, z jakiego powodu nazajutrz
szpital przes³a³ informacjê do jego
siostry, ¿e Mateusz... nie ¿yje.
– Ta informacja spad³a na nas
jak grom z jasnego nieba. Najgorsze by³o to, ¿e nie mogliœmy jechaæ na identyfikacjê cia³a, bo
trumnê zamkniêto w zwi¹zku
z pandemi¹. Zadecydowaliœmy siê
wiêc na za³atwienie formalnoœci
pogrzebowych i z³o¿enie zamówienia na kremacjê – opowiada
Danuta, siostra Mateusza.
Kobieta postanowi³a zatelefonowaæ do kilku znajomych, aby powiadomiæ o œmierci Mateusza. Rozmawia³a m.in. z córk¹ przyjaciela
jej brata. Ta zatelefonowa³a do
swego ojca, by zakomunikowaæ
mu smutn¹ informacjê.
– Co ty dziecko pleciesz, przecie¿ Mateusz siedzi ko³o mnie –
parskn¹³ œmiechem mê¿czyzna,
który czêsto goœci³ w swych progach przyjaciela z dawnych lat.
Jeszcze tego samego dnia Danuta
otrzyma³a informacjê, ¿e ca³a ta
sprawa to jakaœ koszmarna pomy³ka, a brat czuje siê œwietnie
i w³aœnie wybiera siê do Krakowa,
by j¹ odwiedziæ.
– Nazajutrz od rana odkrêcaliœmy przygotowania do pogrzebu.

Dobrze, ¿e w tamtejszym krematorium jest kolejka do pieca, bo
uda³o siê wstrzymaæ sam proces
spopielania zw³ok obcego nam
cz³owieka. Gorzej jednak z aktem
zgonu brata, bo tego dokumentu
nie da siê ju¿ anulowaæ. Procedura siê odby³a i brat oficjalnie po¿egna³ siê z tym œwiatem. Nie ma go
wœród obywateli Polski. Najgorsze, ¿e nie wiemy, jakie to mia³oby
skutki w Niemczech. Paszport te¿
jest niewa¿ny, a wiêc zaczynamy
wszystko od pocz¹tku. Mo¿e to potrwaæ nawet ze trzy miesi¹ce. Tak
nam powiedziano w urzêdzie miasta – rozpacza Danuta.
Mateuszowi te¿ nie by³o do
œmiechu.
– Nie istniejê i tyle. Dobrze, ¿e
nie przyjecha³em w tamten
czwartek do siostry, bo najprawdopodobniej trafi³bym na w³asny
pogrzeb albo, co gorsza, na stypê
po mnie – próbuje obróciæ ca³¹
sprawê w ¿art.
Trwa wyjaœnianie zbiegu okolicznoœci. Najprawdopodobniej pomylono jakieœ dokumenty w szpitalu, gdzie wykonywano testy. Tego dnia zmar³o w krakowskiej
lecznicy kilku mê¿czyzn.
"Wystawiono kartê zgonu
w oparciu o to¿samoœæ ustalon¹
w toku czynnoœci przeprowadzonych przez funkcjonariusza policji
wezwanego w tym celu" – brzmi
stanowisko dyrekcji szpitala.
A Mateusz nie czekaj¹c na nowy akt urodzenia postanowi³ wróciæ do mieszkania w Niemczech.
– Tam nikt o niczym nic nie wie.
Po prostu w Niemczech jestem ¿ywy. Zreszt¹ kogo to tam interesuje. Jakby co, to siê wyt³umaczê, a
przy najbli¿szej wizycie w Polsce
odbiorê dokumenty – zadecydowa³. TK

Centrum Essen (Limbecker Strasse) opustoszało jak wiele niemieckich
miast podczas lockdownu od 16 grudnia 2020 r.
zdj. Robert Widera
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standPUNKTwidzenia

zdj. WrS.tm.pl

ORLEN jak peerelowski
RSW Prasa Ksi¹¿ka Ruch
Rz¹d PiS nie bêdzie ju¿ musia³
ju¿ liczyæ na „Gazetê Polsk¹”,
„Sieci” czy „Do rzeczy”.
7 grudnia prezes Daniel Obajtek pochwali³ siê, ¿e ORLEN
kupuje spó³kê Polska Presse.
Tym samym 20 z 24 dzienników regionalnych wydawanych
w ca³ej Polsce (m.in. „Dziennik
Zachodni”, „Dziennik Ba³tycki”, „Nowa Trybuna opolska”)
trafi³o w rêce firmy, której najwiêkszym udzia³owcem jest
Skarb Pañstwa. Do tego 120 tygodników lokalnych oraz 500
witryn online – maj¹cych ponad 17 mln u¿ytkowników.
Nie znamy ceny, ani daty finalizacji transakcji.
Verlagsgruppe Passau, w sumie niewielki bawarski koncern prasowy, zdecydowa³ siê
po 26 latach wycofaæ z polskiego rynku. Po 1989 roku na uwolniony i bardzo interesuj¹cy polski rynek prasowy wesz³y zachodnie wydawnictwa i koncerny, które dysponowa³y du¿ym
kapita³em. Przede wszystkim
koncerny niemieckie, ale tak¿e
francuskie,
amerykañskie
i norweskie. Polska nie by³a
wyjatkiem. Ten mechanizm zadzia³a³ we wszystkich niemal
krajach Europy ŒrodkowoWschodniej, które uwolni³y rynek prasowy.
Verlagsgruppe Passau anga¿uje siê od po³owy lat 90. na Wêgrzech i S³owacji, ale przede
wszystkim w Polsce – inwestuj¹c w wydawnictwa regionalne
i lokalne oraz drukarnie. Polskapresse jeszcze w 2013 roku
stawia³o na Polskê: dokupi³o
kolejne 10 dzienników lokalnych.
Teraz bawarczycy zarobione
w Polsce pieni¹dze wol¹ zainwestowaæ teraz u siebie – poinformowa³ Alexander Diekman, dyrektor odpowiedzialny
za rynek w Polsce.

„To czarny dzieñ dla wolnoœci prasy w Polsce” – tutu³uje
dziennik „Süddeutsche Zeitung” i ma racjê. PiS kopiuje
wêgierski model Viktora Orbána: z publicznego radia i publicznej telewizji zrobi³ „media
narodowe” – op³acane z abonamentu przez wszystkich mieszkañców Polski.
To scenariusz najczarniejszy
z mo¿liwych. Zamiast dyskutowanej wœród dzienikarzy od lat
dekoncentracji mamy przejœcie znacz¹cej czêœci polskich
mediów pod kontrolê pañstwa.
Powrót do czasów PRLowskiej kontroli mediów i prasy.
A ORLEN coraz bardziej
przypomina Gazprom. Pod koniec listopada ORLEN przej¹³
65 proc. udzia³ów – i tym samym kontrolê nad RUCH-em –
najwiêkszym dystrybutorem
prasy w Polsce.
Rz¹d PiS bêdzie mia³ wp³yw
nie tylko na to, co Polacy bêd¹
czytaæ w gazetach, ale te¿, czego nie bêd¹ czytaæ. Z wolnych
polskich gazet zostaje „Fakt”,
„Super Express” i „Gazeta Wyborcza”. Z tygodników opinii
„Polityka”
czy
„Tygodnik
ANGORA”. Czas poka¿e, czy
pañstwowy dystrybutor RUCH
bêdzie je traktowa³ na równi
z pañstwowymi dziennikami
grupy Polska Presse.

Andreas Hübsch
PS. Autor postanowi³ nie tankowaæ na stacjach ORLEN ani
STAR w Niemczech.

Felieton emitowano 7 grudnia 2020 r. w cyklu „standPUNKTwidzenia“ w codziennej polskiej audycji niemieckiego radia publicznego WDR
Cosmo (www.cosmoradio.de)

Zamknięty bazar w Świnoujściu

zdj. KAJ

Bez Niemców nie ma
przygranicznych bazarów
W Œwinoujœciu Polacy s¹ wkurzeni. – To s¹ jakieœ jaja. Nigdzie nie mo¿na by³o pojechaæ
na zakupy, nic nie mo¿na by³o
sprzedaæ przed œwiêtami przez
te cholerne obostrzenia – skar¿y siê Maciej P.
Towaru nie by³o nawet po co
wystawiaæ, bo niemieccy policjanci zaczêli patrolowaæ nawet pla¿e.
– Odciêli nas od niemieckich
euro – rozpacza.
I nie on jeden, w Œwinoujœciu
na pasa¿u targ trwa non stop,
365 dni w roku. A zbyt jest,
zw³aszcza na u¿ywki, odzie¿
i artyku³y gospodarstwa domowego.
Niemcy zablokowali granicê
w obawie przed epidemi¹ koronawirusa ju¿ drugi raz z rzêdu
w 2020 r. Przekonuj¹, ¿e chodzi
o zdrowie, nie o politykê.
Przedsiêbiorcy maj¹ inne zdanie. – Tu chodzi o nasz biznes,
który walczy o ¿ycie – grzmi¹
jednym g³osem.
– Latem by³o inaczej. W³adze
Brandenburgii pozwoli³y na
ma³y ruch graniczny. Niemiec
móg³ pojechaæ do nas i zrobiæ
zakupy, zatankowaæ czy pójœæ
do fryzjera. Teraz klapa, wziêli
siê na sposób, bo liczba zachorowañ przekroczy³a 30 tys.
dziennie.

Faktycznie, na przejœciach
granicznych pojawi³y siê radiowozy, sprawdzane s¹ dokumenty. Dziennie z przedœwi¹tecznych podró¿y do Polski zrezygnowaæ musia³o do kilkuset
Niemców.
Po raz kolejny swoje niezadowolenie wyrazi³ marsza³ek
województwa
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
W Radiu Plus twierdzi³, ¿e niemieckie restrykcje s¹ zbyt
ostre oraz nieuzasadnione. Polityk PO zasugerowa³ nawet, ¿e
lokalne w³adze w Niemczech
podsycaj¹ w ten sposób antypolskie nastroje.
– Dotychczas strona niemiecka widzia³a szansê we
wspó³pracy polsko-niemieckiej. Wtedy PiS zabiera³ g³os
i pobudza³ fobie antyniemieckie. W chwili obecnej w³adze
Meklemburgii robi¹ wszystko,
by pobudzaæ analogiczne fobie.
Nie wiem dlaczego, mogê siê
domyœlaæ, ¿e chodzi o politykê
– mówi³ marsza³ek Geblewicz.
Podobno stara³ siê o zdalne
spotkanie ze sw¹ niemieck¹
odpowiedniczk¹
Manuel¹
Schwesig, jednak nic nie wskóra³.
– Ma³y ruch graniczny w tej
chwili po prostu nie jest mo¿liwy ze wzglêdu na szerz¹ca siê

pandemiê – broni³ niemieckich
racji Patrick Dahlemann, parlamentarny sekretarz ds. Pomorza Przedniego. Strona niemiecka – jak podkreœla – i tak
du¿o zrobi³a dobrego, zwalniaj¹c z kwarantanny uczniów niemieckich szkó³ czy polskich
pracowników, którym zaproponowano specjalny zasi³ek. –
A wiêc nawet w czasach koronawirusa Polska i Niemcy pozostaj¹ blisko siebie. Rozumiemy sytuacjê – uspakaja³ Dahlemann.
W S³ubicach mawiaj¹: „nie
ma S³ubic bez bazaru, nie ma
bazaru bez Niemców”. Tam te¿
miejscowi fryzjerzy i w³aœciciele sklepów licz¹ straty.
– Kto mi to zrekompensuje?
Polski rz¹d? Nie wierze w to,
¿adnych ofert nie ma – bije siê
w piersi Grzegorz, w³aœciciel
kramu ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹.
Z Berlina do S³ubic ostatni
bus z zakupowiczami przyjecha³ 18 grudnia. Polski rz¹d od
28 grudnia 2020 r. wprowadzi³
w³asne regulacje. Osoby wje¿d¿aj¹ce do Polski transportem
zbiorowym musz¹ przechodziæ
10-dniow¹ kwarantannê.
– Jest Ÿle i mo¿e byæ jeszcze
gorzej – mruczy pod nosem
polski sklepikarz. TK

www.prenumerata.de
Gazeta prosto do domu
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Niemieckie Koœcio³y
w czasach pandemii

Pusta katedra w Kolonii (ok. 1900 r.) – zdj. historyczne

Kościoły w Niemczech
liczą się z ogromnymi
stratami finansowymi
wskutek pandemii
koronawirusa. Tracą nie
tylko środki finansowe,
ale i „owieczki”.
Niemieckie Koœcio³y obawiaj¹
siê znacznych strat finansowych. Zarówno Koœció³ katolicki jak i ewangelicki licz¹ siê ze
strat¹ za 2020 rok co najmniej
oœmiu procent z podatku koœcielnego – poinformowa³
dziennik „Die Welt”. By³aby to
dwukrotnie wy¿sza strata ni¿
po
kryzysie
finansowym
w 2009 r., kiedy wp³ywy Koœcio³a z podatku zmala³y o cztery
procent. £¹cznie oba Koœcio³y
w Niemczech
osi¹gnê³yby
w 2020 roku nieca³e 11,7 mld
euro. Rok wczeœniej mia³y
jeszcze o miliard wiêcej. Jak
poda³ „Die Welt“, w 2019 roku
6,76 mld euro przypad³o na Koœció³ katolicki, a 5,95 mld na
ewangelicki.
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W roku pandemii koronawirusa niemiecki Koœció³ ewangelicki szacuje straty na 8-11 procent, a diecezje katolickie na 413 procent. W Niemczech podatek koœcielny (Kirchensteuer)
p³ac¹ tylko ci cz³onkowie Koœcio³a, którzy zobowi¹zani s¹ do
p³acenia podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer) i podatku
dochodowego (Einkommensteuer) – to oko³o jedna trzecia
wierz¹cych. Stawka podatku koœcielnego to 9 procent (8 proc.
w Bawarii i Badenii–Wirtembergii) podatku od wynagrodzenia i dochodowego.
W roku 2020 do koœcielnych
kas wp³ynê³o mniej œrodków
z uwagi na pracê w skróconym
wymiarze godzin (Kurzarbeit)
i bezrobocie.
Archidiecezja koloñska ju¿
przewidzia³a straty. „W najgorszym wypadku stracimy 50 milionów euro” – poda³ dyrektor
finansowy archidiecezji Gordon Sobbeck. Doda³, ¿e kryzys
zwi¹zany z pandemi¹ na pewno
bêdzie jeszcze widoczny w 2021
i 2022 roku.

Wprawdzie archidiecezja koloñska (jedna z najbogatszych
w Niemczech) spodziewa³a siê
strat, ale dopiero za kilka lat.
W ubieg³ych latach pozytywna
koniunktura z³agodzi³a efekt
drastycznie malej¹cej liczby
wiernych. „Jeszcze mo¿emy
wyrównaæ straty z naszych rezerw, ale ju¿ teraz musimy wytyczyæ kierunek dzia³ania na
przyszloœæ, aby d³ugo jeszcze
byæ zdolnym do dzia³ania” –
oœwiadczy³ Sobbeck.
W innych krajach – jak Polska
czy Francja – gdzie nie ma podatku koœcielnego, straty s¹
jeszcze wiêksze. W mszach mo¿e uczestniczyæ tylko garstka
wiernych, nie ma kolêdowania,
do koœcio³ów nie zagl¹daj¹ turyœci.
We Francji datki i turystyka
to g³ówne dochody Koœcio³a katolickiego. Podczas pierwszego
lockdownu wiosn¹ poszczególne diecezje straci³y po 40 procent datków. W miejscach bêd¹cych celem pielgrzymek
straty wynios³y nawet 7080 procent.
Straty finansowe to jedno,
straty duchowe – to drugie.
D³ugie miesi¹ce z ograniczeniami ¿ycia koœcielnego daj¹
siê we znaki. Wiernym brakuje
nie tylko duchowych doznañ w
koœcio³ach, z których zniknêly
modlitewniki, œpiew, ale i spotkania wiernych czy grupowe
przygotowania do sakramentów œwiêtych.
W 2019 roku z obu najwiêkszych Koœcio³ów w Niemczech
wyst¹pi³o ³¹cznie ponad pó³ miliona wiernych. Ju¿ wielu niemieckich biskupów wyrazi³o
swoje obawy. Pandemia odbije
siê na Koœcio³ach tak¿e wiêksz¹ strat¹ wiernych, którzy
„odzwyczaj¹ siê” od koœcielnych rytua³ów, a przy malej¹cych na skutek koronakryzysu
w³asnych dochodach bêd¹
chcieli zrezygnowaæ z podatku
koœcielnego. (kad)
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Nagroda za nagrod¹
Robert Lewandowski Ikon¹ Futbolu 2020

zdj. Sven Mandel

Robert Lewandowski wygra³
w plebiscycie „Ikona Futbolu
2020 roku” portalu Sport.pl.
Organizatorzy zaprosili do
plebiscytowej zabawy zagranicznych dziennikarzy i internautów. Jak czytamy na
Sport.pl, „zag³osowali m.in. Julio Maldonado, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy pi³karskich w Hiszpanii, Wielk¹
Brytaniê reprezentuje autor
ksi¹¿ek pi³karskich i dziennikarz ESPN Graham Hunter,
W³ochy – król transferowych
newsów Gianluca Di Marzio,
Niemcy Christian Falk, czyli
szef
dzia³u
pi³karskiego
w „SportBildzie“, Irlandiê –
Miguel Delaney z "The Independent". W sumie g³osowa³o
ponad 60 dziennikarzy, redaktorów czo³owych gazet i portali
sportowych. I w³aœnie eksperci
zadecydowali o przyznaniu Lewandowskiemu Ikony Futbolu
2020. Nagrod¹ jest statuetka
„Kazika” – w ho³dzie Kazimierzowi Deynie. By³ on pierwszym Polakiem na podium plebiscytu „France Football”, a po
nim na podium znalaz³ siê

Józef Korczyk
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w 1982 roku Zbigniew Boniek,
te¿ na trzecim miejscu.
Graj¹cy w Bayern Monachium Robert Lewandowski
zdoby³ 254 pkt na 270 mo¿liwych. Na podium tegorocznej
edycji plebiscytu nie ma ani
Messiego, ani Ronaldo, natomiast na drugim miejscu znalaz³ siê Kevin De Bruyne (Manchester City) – 52 pkt, a na
trzecim Sadio Mane (Liverpool) – 52 pkt. Kolejne miejsca
zajmuj¹ wspomniani pi³karze:
4. Lionel Messi (FC Barcelona)
– 48 pkt i 5. Cristiano Ronaldo
(Juventus) – 48 pkt. A dziesi¹tkê uzupe³niaj¹: 6. Joshua Kimmich (Bayern Monachium) –
45 pkt, 7. Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 42 pkt, 8.
Manuel Neuer (Bayern Monachium) – 40 pkt, 9. Zlatan Ibrahimoviæ (AC Milan) – 31 pkt, 10.
Virgil van Dijk (Liverpool) –
31 pkt.
Pi³kark¹ roku w plebiscycie
zosta³a Pernille Harder (VFL
Wolfsburg/Chelsea), a trenerem roku – Hansi Flick (Bayern Monachium).
Kolejne wyró¿nienie dla Lewandowskiego
nap³ynê³o
z W³och. Redakcja „Tuttosport” przyzna³a mu nagrodê
Golden Player. Pi³karz zjawi³
siê na gali i odebra³ nagrodê.
– Dziêkujê za tê nagrodê, jestem dumny i cieszê siê. Mamy
za sob¹ fantastyczny sezon,
w którym wygraliœmy, co by³o
do wygrania. Cieszymy siê
i chcemy utrzymaæ siê na
szczycie, celem s¹ kolejne tytu³y i trofea. Rok 2020 by³ ogromnym wyzwaniem dla œwiata pi³ki, ale nie tylko dla niego, tak¿e
wszystkich ludzi na œwiecie. Liczê, ¿e kibice szybko wróc¹ na
stadiony, a 2021 rok bêdzie lepszy nie tylko dla futbolu, lecz
równie¿ ca³ego œwiata – powiedzia³.
Przypomnijmy, i¿ podczas
paŸdziernikowej gali UEFA Lewandowski dosta³ nagrodê dla
najlepszego pi³karza roku i najlepszego napastnika sezonu
2019/2020.
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Sprawy polonijne

W jednoœci si³a

Bêdzie siê dzia³o

Konferencja Federalna Grup Roboczych
do spraw Jêzyka Polskiego

Aukcje online sztabu Oberhausen rozpoczynają się o 18.00 w każdą
niedzielę aż do finału WOŚP.

Wielki Fina³ WOŒP
przesuniêty na 31 stycznia
29. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra inaczej ni¿
do tej pory. Nie bêdzie wielkich
fina³owych koncertów, imprez
sportowych i wydarzeñ towarzysz¹cych. Pandemia i ograniczone mo¿liwoœci dzia³ania stawiaj¹ przed organizatorami nowe wyzwania. Mimo to chêtnych do zagrania z Orkiestr¹
nie brakuje.
W Niemczech powsta³o
w tym roku 12 sztabów, które
zgromadzi³y oko³o 300 wolontariuszy. Dzia³aj¹ w Berlinie,
Bonn, Frankfurcie, Hamburgu,
Hanowerze, Herne, Karlsruhe,
Monachium, Münster, Norymberdze, Oberhausen oraz Wuppertalu. Ka¿dy sztab próbuje
znaleŸæ swój pomys³ na zorganizowanie Fina³u, który przez
Jurka Owsiaka zosta³ przeniesiony z 10 na 31 stycznia. Dzia³ania oko³ofina³owe rozpoczê³y
siê ju¿ w po³owie grudnia.
Najstarszy niemiecki Sztab
w Oberhausen rozpocz¹³ ju¿
w listopadzie rekrutacjê wolontariuszy oraz sympatyków, którzy rozwieŸli puszki stacjonarne do 20 polskich sklepów w ca³ej Pó³nocnej Nadrenii–Westfalii. W niedzielê 20 grudnia ruszy³a pierwsza z zaplanowanych 8 aukcji internetowych,
prowadzona sprawnie przez
Macieja Kowalskiego. Wylicytowano na niej 15 przedmiotów,

w tym obrazy, robótki reczne,
talerz w barwach Borussii
Dortmund oraz kilka gad¿etów
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Z pierwszej licytacji
uzyskano 585 euro. Kolejne
aukcje zaplanowane s¹ zawsze w niedzielê o godz. 18.
Wszystkie s¹ ogólnodostêpne, a
informacje o nich mo¿na uzyskaæ na facebooku sztabu lub
telefonicznie – 0157 34271131.
Ka¿dy sztab za³o¿y³ te¿ wirtualne eSkarbonki, na które
mo¿na wp³acaæ pieni¹dze
z ka¿dego miejsca na œwiecie.
Wielu wolontariuszy za³o¿ylo
indywidualne skarbonki wirtualne i kwestuje w ten sposób
wœród znajomych.
Organizatorzy nie stawiaj¹
przed sob¹ wielkich celów. Nie
chc¹ pobijaæ kolejnych rekordów. Chc¹ graæ, bo tak nakazuje im potrzeba serca. Maj¹ nadziejê i œwiadomoœæ, ¿e ka¿de
ich dzia³anie przyczynia siê do
uratowania ¿ycia kolejnych
dzieci w Polsce. W tym roku
pieni¹dze zebrane przez WOŒP
zostan¹ przekazane na laryngologiê, otolaryngologiê i diagnostykê g³owy.
Wszyscy organizatorzy zgodni s¹ co do tego, ¿e sukcesem
jest ju¿ wspólne dzia³anie i integracja polonijnego œrodowiska.

Skarbonki WOŚP są w wielu polskich sklepach

Leonard Paszek

zdj. Robert Widera

Jak trudno jest sk³oniæ landy
do wspólnego kursu, obserwujemy najdobitniej na przyk³adzie zmagañ kanclerz
Merkel z premierami landowymi w zakresie walki z pandemi¹. Jednak decyzje podjête w 3. adwentow¹ niedzielê
udowodni³y, ¿e jest to mo¿liwe, kiedy nacisk z zewn¹trz
jest odpowienio du¿y. Na tym
za³o¿eniu opiera swoje dzia³ania Konferencja Federalna
Grup Roboczych ds. Jêzyka
Polskiego, która obradowa³a
online w po³owie grudnia.
W przysz³ym roku mija
30 lat od podpisania Traktatu
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹
Niemiec o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy
(17.06.1991 r.). Artyku³y 21 i 22
tego dokumentu przyjmowane s¹ za podstawê organizacji
nauczania jêzyka polskiego w
niemieckim systemie edukacyjnym. Oczekiwania strony
polskiej doprecyzowane zosta³y w oœwiadczeniu PolskoNiemieckiego Okr¹g³ego Sto³u z 11 czerwca 2011 r.: „Strona niemiecka w tym komitecie [Komitet ds. Edukacji],
który obejmuje przedstawicieli krajów zwi¹zkowych
(landów) i rz¹du federalnego,
opracuje w mo¿liwie jak najkrótszym czasie, przy wsparciu Okr¹g³ego Sto³u i z udzia³em polskich organizacji
w Niemczech, strategiê nauczania jêzyka polskiego jako
jêzyka ojczystego.”
Dziesiêæ lat póŸniej jêzyk
polski jako ojczysty (wed³ug
dziesiejszej nomenklatury:
„jêzyk dziedziczony”) nie jest
w ogóle nauczany w szko³ach
publicznych wielu krajów
zwi¹zkowych. Tam, gdzie taka nauka jest prowadzona,
nie istniej¹ czêsto programy
nauczania. Ponadto brakuje
wykwalifikowanych nauczycieli i materia³ów do nauki.
W ka¿dym z 16 landów polscy i polonijni aktywiœci i eksperci od lat zabiegaj¹ o wprowadzenie b¹dŸ rozbudowanie
tej oferty (HSU – Herkunftssprachlicher
Unterricht)
i przez wszystkie te lata wielokrotnie odbijali siê od œciany braku woli politycznej. Ta
g³êboko niezadowalaj¹ca sytuacja dyskutowana by³a od
dawna w licznych gremiach,
na forach, zjazdach i kongresach Polonii i Polaków w
Niemczech (ostatnio w Bonn

2019). I wreszcie dojrza³a do
podjêcia dzia³añ na skalê federaln¹.
By nadaæ swoim argumentom wiêksz¹ si³ê przekonywania „aktywiœci” powo³ali rok
temu do ¿ycia z inicjatywy autorki tego tekstu Gra¿yny Kamieñ–Söffker (Dolna Saksonia) i przy ogromnym udziale
organizacyjnym Agnieszki
Siemasz-Ka³u¿y (Hesja) Konferencjê Federaln¹ Grup Roboczych ds. Jêzyka Polskiego,
która ma mówiæ jednym g³osem w ca³ych Niemczech.
W sk³ad Konferencji wchodzi
16 liderów landowych, którzy
z jednej strony prowadz¹ z jej
ramienia konsultacje w sprawie j. polskiego z landowymi
ministerstwami edukacji, z
drugiej reprezentuj¹ land w
Konferencji. Praca tego gremium wspierana jest przez
kilka obserwatorek wnosz¹cych swoj¹ wiedzê eksperck¹.
Pierwsz¹ wspóln¹ akcj¹ by³o skierowanie listu do
wszystkich landowych ministrów edukacji: „W perspektywie d³ugofalowej naszym zamierzeniem jest osi¹gniêcie
mo¿liwie dobrej oferty nauczania jêzyka polskiego jako
dziedziczonego na ca³ym terenie Republiki Federalnej
Niemiec do 35. rocznicy podpisania „Traktatu miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec
o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy“, która
przypada 17 czerwca 2026 r.”
Echo by³o, jak nale¿a³o
oczekiwaæ,
zró¿nicowane.
Niektórzy ministrowie, zapewne ca³kowicie zaskoczeni
i przyt³oczeni pandemi¹, nie
zd¹¿yli odpisaæ do tej pory.
Jeden wyrazi³ brak zainteresowania HSU, wskazuj¹c przy
tym na mo¿liwoœæ organizowania nauki jêzyka polskiego
przez polskie konsulaty. Jednak wiêkszoœæ ministrów zareagowa³a pozytywnie i z za-

dowoleniem przyjê³a propozycjê wspó³pracy z Konferencj¹.
Naturalnie w 2020 r. nie
przeprowadzono nigdzie konsultacji, a w niektórych landach zajêcia z jêzyka polskiego jako dziedziczonego pad³y
ofiar¹ pandemii. Dlatego
w kolejnym liœcie z okazji
Miêdzynarodowego Dnia jêzyka Ojczystego 21 lutego
2021 r. Konferencja upomni
siê o natychmiastowe wznowienie oferty HSU w dotychczasowym zakresie, gdy tylko
pozwol¹ na to okolicznoœci.
Uwa¿amy tak¿e, ¿e g³êbokie przeoranie œwiadomoœci
spo³ecznej, jakiego dokonuje
pandemia, jest dobr¹ okazj¹,
by po¿egnaæ siê z przestarza³ymi standardami i odwa¿nie
siêgn¹æ po najlepsze wzory.
Wobec tego Konferencja
jednoczeœnie zarekomenduje
wszystkim landom te rozwi¹zania spoœród praktykowanych na terenie Niemiec, które s¹ najkorzystniejsze dla
wielojêzycznoœci
naszych
dzieci. Analiza jeszcze trwa,
ale ju¿ dziœ na czo³o wysuwaj¹ siê Hamburg, Saksonia i
Hesja. Zamierzamy równie¿
w³¹czyæ siê do politycznej
dyskusji poprzedzaj¹cej 30.
rocznicê podpisania Traktatu,
analizuj¹c stan nauczania jêzyka polskiego w Niemczech.
Jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek zdiagnozowanych przez
Konferencjê jest brak ³atwo
dostêpnej informacji dla rodziców. W niektórych landach
jest ona wprawdzie obszernie
rozbudowana, jednak wy³¹cznie w jêzyku niemieckim i na
dodatek dobrze ukryta w g³êbokich warstwach portali ministerialnych czy komunalnych. Udostêpnienie tych informacji w jêzyku polskim
i skupienie ich w jednym, ³atwym do odnalezienia w internecie miejscu, to kolejne zadanie, jakie stawia sobie Konferencja. Realizacja planowana jest we wspó³pracy z Polregio e.V., które w pierwszym
pó³roczu 2021 zamierza uruchomiæ platformê informacyjn¹ dla Polek i Polaków
w Niemczech.
Zachêcamy wszystkich zainteresowanych promocj¹ nauczania jêzyka polskiego
w Niemczech do kontaktowania siê z nami.

Grażyna Kamień-Söffker
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Przemyt i strzelaj¹ce d³ugopisy
Sporo roboty z polskim szmuglerami maj¹ ostatnio funkcjonariusze
Kontrolleinheiten
Verkehrswege. W ci¹gu zaledwie kilku miesiêcy wziêli udzia³
a¿ szeœciokrotnie w bardzo powa¿nych akcjach.
W kole zapasowym samochodu 46-letniego Polaka niemieccy funkcjonariusze z punktu
kontrolnego w Hermsdorfer
Kreuz znaleŸli tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem 49 tys. euro.
Mê¿czyŸnie grozi grzywna
w wysokoœci 1 mln euro. Przez
Niemcy p³ynie prawdziwy potok pieniêdzy z nielegalnych
transakcji, najczêœciej narkotykowych i z przemytu nielegalnych papierosów.
Kierowca nie chcia³ powiedzieæ, dlaczego ukrywa³ pieni¹dze. Funkcjonariuszom powiedzia³, ¿e ma jedynie przy sobie
tysi¹c euro. Zgodnie z przepisami, ka¿dy podró¿uj¹cy przez
Niemcy ma obowi¹zek zg³osiæ
gotówkê w kwocie od 10 tys. euro wzwy¿. Na poczet przysz³ej
grzywny musia³ wp³aciæ ju¿
5 tys. euro. Co bêdzie dalej,
o tym zadecyduje s¹d.
Kilka dni po tym zdarzeniu
na autostradzie w okolicach
Berlina zatrzymano jad¹cy
z Polski samochód dostawczy
z wêgierskimi tablicami rejestracyjnymi. W kabinie kierowcy celnicy znaleŸli 52 tys. euro.
Gotówka by³a ukryta w schowku w fotelu pasa¿era. Kierowca

zdj. KAJ
nie chcia³ siê przyznaæ do znalezionych pieniêdzy, wiêc zosta³y skonfiskowane przez celników.
Nie pierwsze to i nie ostatnie
wpadki Polaków w Niemczech.
A¿ trzynastu zosta³o zatrzymanych podczas kilkudniowej akcji celników z Essen i prokuratury w Düsseldorfie skierowanej przeciwko przemytnikom.
Przechwycono w sumie prawie
3,5 mln podrabianych wyrobów
nikotynowych, ponad 120 tys.
euro w gotówce oraz piêæ
strzelaj¹cych d³ugopisów. To
wyj¹tkowo niebezpieczna broñ,
tzw. samodzia³y. Mimo ma³ego
kalibru, potrafi¹ one spowodowaæ du¿e obra¿enia, a umiejêtnie wykorzystane, nawet zabiæ.

Najwiêksza zmor¹ niemieckich œledczych s¹ fabryki podrabianych papierosów zorganizowane przez polskie szajki.
Niemcy od kilku lat s¹ krajem
tranzytowym dla kontrabandy
p³yn¹cej szerokim strumieniem do Wielkiej Brytanii m.in.
z Polski. Tutaj te¿ gangi organizuj¹ magazyny.
W sierpniu w Kranenburgu
dziêki informacjom Centralnego Biura Œledczego wpadli kolejni polscy gangsterzy. Dzia³ali cztery lata. Ich tygodniow¹
produkcje oszacowano na
500 tys. paczek. W manufakturze dzia³aj¹cej w Kranenburgu
s³u¿by cele przejê³y specjalistyczn¹ wysokowydajn¹ maszynê do produkcji papierosów,

10 lat „Wierszobrania”
Pierwsza antologia pt. "Wierszobranie", czyli wybór wierszy
polskich poetów na emigracji,

ukaza³a siê w 2010 roku. Znalaz³y siê w niej wiersze 25 polskich autorów, którzy podjêli

Z rzeczy tego œwiata zostan¹ tylko dwie,
dwie tylko: poezja i dobroæ...
i wiêcej nic
Cyprian Kamil Norwid

decyzjê o emigracji. Wiersze,
pisane z potrzeby serca i natchnienia duszy. Tkane pere³kami myœli, skraplane ³zami
emigracyjnych przemyœleñ.
Sztuka pisania wierszy nie
jest ³atwa, ale bardzo wa¿na.
Oddaje czêsto te g³êboko skrywane myœli, przelane na papier,
a nastêpnie schowane do szuflady i przez wiele lat dostêpne
jedynie dla wtajemniczonych.
Polonika poetyckie to twórczoœæ autentyczna, panorama
zwierzeñ tych, którzy swoje domy, swoich bliskich, swoje, czêsto najpiêkniejsze wspomnienia, pozostawili w Polsce. Pomimo tego, ¿e wybrali inny
œwiat, specyfika jêzyka i sposób
postrzegania œwiata pozosta³
polski.
Pierwszy tomik nosi³ podtytu³ "S³owa wypuszczone na wolnoœæ". Dotychczas wydano 5 tomików, w których ³¹cznie znalaz³y siê wiersze ponad 120 autorów, pisz¹cych po polsku i
mieszkaj¹cych w Niemczech.

dwie pakowarki, dwie suszarki
tytoniu oraz agregaty pr¹dotwórcze, szeœæ ton tytoniu i
ogromne iloœci komponentów
niezbêdnych do wytwarzania
podrabianych wyrobów tytoniowych.
10 listopada w okolicach Bielefeld zatrzymano kierowcê
ciê¿arówki z Polski, w której
ukryto ponad 17 tys. kartonów
papierosów popularnej marki
brytyjskiego koncernu tytoniowego. Oczywiœcie bez akcyzy.
Choæ niemieckie s³u¿by tego
nie podaj¹, to nale¿y domniemywaæ, ¿e papierosy te by³y
zwyk³ymi podróbkami o znacznie gorszych parametrach jakoœciowych i smakowych.
Ob³awa by³a czêœci¹ szeroko
zakrojonej akcji. Nazajutrz bowiem celnicy i policjanci wkroczyli na teren jedenastu posesji
w Düsseldorfie, Krefeld, Mönchengladbach,
Meerbusch
i Tönisvorst. Zatrzymano siedmiu Polaków. Podczas akcji
skonfiskowano 120 tys. euro w
gotówce, nielegalnie wyprodukowane papierosy i jak zwykle
strzelaj¹ce d³ugopisy.
Policzono, ¿e gdyby przejête
podczas akcji papierosy trafi³y
do obrotu, niemiecki skarb
pañstwa straci³by ponad 550
tys. euro. Dwóch szefów grupy
przestêpczej
pochodz¹cych
z Polski uda³o siê aresztowaæ. TK

Ludzi otulonych szczêœciem
duszy, zwyk³ych w swej niezwyk³oœci postrzegania œwiata. Ludzi umiej¹cych patrzeæ na
œwiat czêsto do góry nogami,
ufnych i zagubionych, smutnych, ale jak¿e uzdolnionych do
dawania otuchy w poezji. A jednoczeœnie gubi¹cych klucze,
potykaj¹cych siê o kamienie,
spaceruj¹cych boso po deszczu. I wstaj¹cych rano do pracy. Ka¿dy tomik ³¹czy w sobie
trzy muzy: poezjê, fotografikê
i grafikê.
Znalezienie poetów, czêsto
pisz¹cych do szuflady i zachêcenie ich do zaprezentowania
swojej twórczoœci, wymaga³o
du¿ej dyplomacji i cierpliwoœci.
Nie jest bowiem ³atwo nagle
tak siê uzewnêtrzniæ. Poetów w
wiêkszoœci odkry³ Leonard Paszek. On dokona³ równie¿ wyboru wierszy. Wydanie ka¿dego
tomiku merytorycznie wspiera³a dr hab. Maria Kalczyñska,
a nad doborem zdjêæ i grafiki
czuwa³ Robert Widera, fotograf
wieloletni dokumentator polonijnych wydarzeñ kulturalnych. (lp)

Polecamy

Wojewoda śląski Jorg.
W kotle czarownic
– Lewandowski Krzysztof
Jorg – legendarny śląski wojewoda. Przedwojenny poseł BBWR
i powojenny poseł PZPR. Powstaniec śląski i żołnierz armii
gen. Berlinga. Wiceprzewodniczący Rady Państwa, który nie podpisał dekretu o stanie wojennym.
Inicjator budowy wielu historycznych obiektów na Górnym Śląsku
– Stadionu Śląskiego (nazywanego kotłem czarownic), Spodka czy
wieżowców, tzw. kukurydz
i gwiazd.
Czas trudny i tragiczny dla Górnego Śląska – powstania, plebiscyt, podział, migracje, druga wojna światowa, tragedia górnośląska, wypędzenia, repatriacje i intensywna komunistyczna industrializacja. Kocioł, w którym mieszają się ludzie z różnych stron
świata. W tle historia wielkich meczów piłkarskich – przedwojennych i powojennych. Co działo się
na boisku, wiadomo. A na trybunach?
Trzecia część 200-letniej historii
Górnego Śląska (1781–1985)
wplecionej w życiorysy trzech
osób, Karola Goduli („Zostać milionerem“, wyd. 2010 i 2014),
Guido Henckel von Donnersmarcka („Życie skandalisty“,
wyd. 2013) i Jorga.

prenumerata.de
Bogaty wybór
polskich
czasopism
i gazet

prenumerata.de
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Skandal

Kardyna³ Woelki kry³
ksiêdza-pedofila?
Rzym zdecyduje
lii, co wskazuje ju¿ na wagê zarzutów.

Mia³ zg³osiæ

Kard. Rainer Maria Woelki
zdj. Raimond Spekking
Sprawa dotyczy pedofilii
wœród ksiê¿y. Czy arcybiskup
Kolonii Rainer Maria Woelki
zatai³ przypadek molestowania?
Arcybiskup Kolonii kardyna³
Rainer Maria Woelki musi odpowiedzieæ na zarzuty zatajenia przypadku molestowania
seksualnego. Woelki sam zawsze podkreœla³ potrzebê rozprawienia siê z pedolifi¹ wœród
ksiê¿y. O zarzutach informowa³
koloñski dziennik „Kölner
Stadt-Anzeiger”. Na pocz¹tku
swojej kadencji, w 2015 roku,
Woelki nie zg³osi³ do Rzymu
przypadku molestowania przez
ksiêdza z Düsseldorfu.
Woelki odpiera zarzuty. Jednoczeœnie kardyna³ zwróci³ siê
do papie¿a Franciszka z proœb¹
o zbadanie, czy wed³ug prawa
kanonicznego nie dope³ni³ swoich obowi¹zków.

Stary znajomy
Sprawa dotyczy przypadku
ksiêdza O. z lat 70. To u niego
Woelki jako m³ody praktykant i
diakon stawia³ pierwsze kroki
w pos³udze kap³añskiej. Sêdziwy ju¿ ksi¹dz O. towarzyszy³
nawet Woelkemu w 2012 roku
do Rzymu, kiedy ten zostawa³
kardyna³em. Dwa lata wczeœniej w archidiecezji koloñskiej
zg³osi³a siê ofiara ksiêdza, sk³adaj¹c (najpierw anonimowo)
doniesienie. Dopiero póŸniej
mê¿czyzna poda³ nazwisko
ksiêdza i szczegó³y przestêpstwa. Doniós³, ¿e ksi¹dz O. dopuœci³ siê na nim – wówczas
przedszkolaku – nadu¿yæ seksualnych. Mê¿czyzna otrzyma³
15 tys. euro tytu³em zadoœæuczycienia. Suma ta stanowi
trzykrotnoœæ podstawowej sumy wyp³acanej ofiarom pedofi-

Woelki argumentuje, ¿e podejrzewany ksi¹dz ze wzglêdu
na stan zdrowia nie by³ zdolny
do sk³adania zeznañ. Udar mózgu i postêpuj¹ca demencja
utrudni³yby konfrontacjê z zarzutami. Uniemo¿liwi³o to
wstêpne postêpowanie w œwietle prawa kanonicznego.
Wed³ug kardynala Woelkego
ofiara nie chcia³a wspó³dzia³aæ
w wyjaœnieniu sprawy, nie ¿ycz¹c sobie nawet konfrontacji z
ksiêdzem O. Nie przes³uchano
tak¿e ewentualnych œwiadków,
m.in. bliskich ofiary. Znawcy
prawa kanonicznego uwa¿aja,
¿e nawet czêœciowe wyniki postêpowania Woelki mia³ zg³osiæ
do Rzymu. Ten z kolei zdecydowa³by o koœcielnym postêpowaniu karnym. Oskar¿ony ksi¹dz
(rocznik 1929) zmar³ w 2017 roku.
W przesz³oœci Woelki zleci³
kancelarii prawniczej ekspertyzê na temat wykorzystania
seksualnego przez ksiê¿y w archidiecezji koloñskiej. Po jej
ukoñczeniu zdecydowa³, ¿e jednak jej nie opublikuje. T³umaczy³ to „brakami metodycznymi”. Zleci³ now¹ ekspertyzê koloñskiemu prawnikowi, specjaliœcie od prawa karnego. Ekspertyza ma byæ gotowa w
marcu 2021 r.

Nie tylko Woelki
Obecnie nie tylko Rzym
sprawdza zarzut zatajenia.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami równie¿ biskup Münster Felix Genn sprawdza wszczêcie ewentualnego postêpowania koœcielnego przeciwko
Woelkemu.
Rzym zajmuje siê teraz dwoma niemieckimi biskupami.
Oprócz Woelkgo zarzut zatajenia wysuniêto przeciwko hamburskiemu arcybiskupowi Stefanowi Heße.
Woelki zapowiedzia³, ¿e
skonfrontuje siê ze stawianymi
mu zarzutami. – Jeœli w konkretnym przypadku pope³nilem b³¹d, to b³¹d ten zostanie
jasno nazwany i bêdê zgodnie
z tym postêpowa³ – oœwiadczy³. (kad)

„Mamy sprawę” to historia śląskiej rodziny w czterech odcinkach

zdj. Wojciech Mateusiak

Miniserial o zmianach na Œl¹sku
Mieszka³eœ na Œl¹sku. Masz
tam rodzinê? Czêsto myœlami
wspominasz tamte dni? Jeœli
tak, to musisz zobaczyæ ten
film. To historia œl¹skiej rodziny, która ma zwróciæ uwagê na
nieuchronnoœæ zmian towarzysz¹cych aktualnej rzeczywistoœci. Przemys³ wêglowy powoli
ustêpuje miejsca innowacyjnym technologiom. Wszyscy
chc¹ oddychaæ czystym powietrzem. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, jak szybko
zmienia siê ich sposób myœlenia i postrzegania œwiata.
Obecnie w górnictwie na Œl¹sku pracuje ponad 70 tys. osób,
dla których wygaszanie kopalni
to osobiste dramaty i koniecznoœæ obrania nowej ¿yciowe
œcie¿ki. Dlatego temat transformacji energetycznej to sprawa codziennoœci wielu mieszkañców Œl¹ska. Te zmiany, jak
ka¿da innowacja, maj¹ swoich
zwolenników i przeciwników.
Ich akceptacja szczególnie
trudno przychodzi osobom wielopokoleniowo
zwi¹zanym
z prac¹ w kopalni. Wœród nich
w³aœnie pojawia siê najwiêcej
lêków przed tym co nowe.
– Z troski o ludzi, którzy ju¿
teraz powinni myœleæ o swojej
przysz³oœci po kopalni, zrodzi³
siê pomys³ zrealizowania czterech odcinków serialu „Mamy
sprawê”, o typowej œl¹skiej rodzinie, która sama znajduje siê
w centrum tych zmian – mówi
Patryk Bia³as, prezes Stowarzyszenia BoMiasto, realizatora tego projektu non profit.

Pomys³ zrodzi³ siê na kanwie
badania przed dwoma laty
wœród mieszkañców regionu.
Okaza³o siê, ¿e 40 proc. ankietowanych wyra¿a³o chêæ bycia
prosumentami energii elektrycznej. Inni akcentowali potrzebê korzystania z odnawialnych Ÿróde³ energii i zrównowa¿onego transportu bezemisyjnego.
– Ludzie maj¹ marzenia
o zielonym Œl¹sku i potrafi¹ sobie wyobraziæ region bez wêgla. Zdaj¹ sobie œwietnie sprawê z faktu, ¿e prze¿ywamy po
raz kolejny kulminacjê problemów zwi¹zanych z bran¿¹ górnicz¹. Z drugiej strony procesy
zwi¹zane z jej restrukturyzacj¹, podobnie jak z restrukturyzacj¹ ca³ego przemys³u ciê¿kiego, trwaj¹ przecie¿ od d³u¿szego czasu. Œwiat siê zmienia
na naszych oczach. Dla mnie
autorytetem by³ dziadek, sztygar górniczy, który po przejœciu
na emeryturê, pierwsze co zrobi³, to wymieni³ ogrzewanie wêglowe na elektryczne. Myœla³
z wyprzedzeniem, dopingowa³
mnie do aktywnoœci ekologicznej. Powtarza³ „synek, czemu
mosz mieæ gorzej ni¿ jo” – opowiada Bia³as.
Dlatego, jak wskazuj¹ pomys³odawcy serialu, nale¿y przygotowywaæ ludzi na zmiany. Pomys³ nagrania serialu i zaproszenie do niego lubianych œl¹skich aktorów wzi¹³ siê z prawdziwej troski i poszukiwania
dróg dotarcia do osób, które
transformacja dotyka bezpoœrednio. I tak powsta³ scena-

riusz autorstwa re¿ysera Mateusza Znanieckiego.
– „Mamy sprawê” to historia
œl¹skiej rodziny w czterech odcinkach. Wziê³am udzia³ w tej
produkcji, bo zwraca uwagê na
przysz³oœæ Œl¹ska i jego mieszkañców, a temat ten jest mi
bardzo bliski – przyznaje Anna
Guzik, popularna, katowicka
aktorka, znana z seriali “Na
Wspólnej”, “Hela w opa³ach”,
czy “Agentki”.
W jednej z g³ównych ról wystêpuje znany na Œl¹sku aktor i
re¿yser Robert Talarczyk, obecnie dyrektor Teatru Œl¹skiego w
Katowicach. Na ekranie pojawiaj¹ siê równie¿: Andrzej Franczyk, Micha³ Lupa, Kalina
Œwiês, Piotr Bu³ka, Wies³aw
Kupczak oraz Wiktor Andrysiak.
– Poszukuj¹c dróg dotarcia
do osób, które transformacja
dotyka bezpoœrednio, z³o¿yliœmy propozycje najlepszym.
Przystali na nie. W sw¹ pracê
na planie w³o¿yli wiêcej œrodków ni¿ otrzymali w postaci honorariów. Podobnie jak re¿yser,
scenarzysta i cz³onkowie ekipy
filmowej – zapewnia Patryk
Bia³as.
Cztery odcinki serialu zosta³y udostêpnione widzom w internecie na stronie www.mamysprawe.pl.
Niewykluczone, ¿e wkrótce
trafi¹ na antenê telewizyjn¹.
Jeœli zainteresowanie bêdzie
du¿e, byæ mo¿e pojawi¹ siê kolejne odcinki tej œl¹skiej opowieœci o tym, jak zmienia siê
region, a wraz z nim my, jego
mieszkañcy. TK

www.prenumerata.de
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Mieszkam w Niemczech. Czy
mogê ¿¹daæ zmniejszenia czynszu
z powodu ustawicznego ha³asowania dzieci s¹siadów?
Wiele zale¿y od okolicznoœci poszczególnych przypadków, jednak¿e
dochodzenie przed s¹dem zmniejszenia czynszu (Mietminderung)
z powodu ha³aœliwego zachowania
siê dzieci niesie za sob¹ ma³e prawdopodobieñstwo sukcesu. Generalnie s¹dy stoj¹ bowiem na stanowisku, ¿e osoby wprowadzaj¹ce siê
do domów czynszowych musz¹ siê
z tym liczyæ, ¿e w przypadku, gdy
zamieszkaj¹ w nich dzieci, dojœæ mo¿e do pewnych uci¹¿liwoœci z tym
zwi¹zanych (na przyk³ad wyrok s¹du rejonowego w Berlinie-Wedding,
sygn. akt 6a C228/01MM02).
Uci¹¿liwoœciami takimi mo¿e byæ
postawiony w korytarzu wózek dzieciêcy (który nie mo¿e jednak zastawiaæ drogi ewakuacyjnej) czy zabawa dzieci na wspólnym podwórku,
czego nawet dozorca nie ma prawa
zabroniæ. Niezale¿nie od tego ka¿dy
najemca ma oczywiœcie prawo ¿¹daæ zachowania ciszy w godzinach
miêdzy 13.00 a 15.00 oraz po godzinie 22.00.
? Mieszkam w Niemczech. Jad¹c rowerem po chodniku zderzy³em siê z samochodem wyje¿dzaj¹cym z drogi podporz¹dkowanej.
Jecha³em w kierunku odwrotnym
do kierunku jazdy. Kierowca ¿¹da
ode mnie pokrycia szkód twierdz¹c, ¿e to ja sam by³em odpowie-

dzialny za jej spowodowanie, bo
on mnie nie widzia³ na chodniku,
gdy wyje¿d¿a³ z drogi podporz¹dkowanej.
W podobnego typu przypadku s¹d
rejonowy w Wiesbaden (wyrok z
1 paŸdziernika 2015 roku; sygnatura
akt: 91 C 1333/15) uzna³ rowerzystê
za wy³¹cznie winnego spowodowania wypadku. Kierowca przyzna³, ¿e
inne auto zas³oni³o mu widocznoœæ i
¿e mimo tego jecha³ dalej. Rowerzysta dochodzi³ z tego powodu uznania kierowcy za wspó³winnego spowodowania wypadku przynajmniej
w 25 proc. oraz dowodzi³, ¿e odpowiedzialnoœæ kierowcy wynika z tzw.
Betriebsgefahr (odpowiedzialnoœæ
z tytu³u samego skutku, a nie z powodu winy). Zdaniem s¹du rowerzysta post¹pi³ wysoce lekkomyœlnie
(höchst leichtfertig) oraz bezpardonowo nie zastosowa³ siê do zakazów
wynikaj¹cych z przepisów o ruchu
drogowym (§1 ustêp 2 StVO). Rowerzysta powinien by³ co najmniej zauwa¿yæ, ¿e widocznoœæ w tym konkretnym miejscu i w tej konkretnej
sytuacji jest mocno ograniczona i
zsi¹œæ z roweru, by unikn¹æ kolizji.
Poniewa¿ post¹pi³ on w sposób
bardzo lekkomyœlny, to nie mo¿e te¿
znaleŸæ zastosowania odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z tzw. Betriebsgefahr.

? Mieszkamy w Niemczech. Nasza córka wpad³a pod samochód i
zosta³a powa¿nie okaleczona. Czy

mo¿emy ¿¹daæ od kierowcy odszkodowania i zadoœæuczynienia?
Wiele zale¿y od okolicznoœci konkretnego przypadku. Kierowcy s¹
w myœl §3 (2a) StVO (niemiecki kodeks drogowy) zobowi¹zani do zachowania szczególnej ostro¿noœci
w stosunku do dzieci, osób wymagaj¹cych opieki oraz osób starszych,
zw³aszcza poprzez zmniejszenie
prêdkoœci. Jednak¿e nie zwalnia to
tych osób od zachowania ze swojej
strony ostro¿noœci, wymaganej od
wszystkich uczestników ruchu drogowego. S¹ bowiem przypadki,
w których s¹dy za spowodowanie
wypadku obarczy³y wy³¹czn¹ win¹
dziecko (na przyk³ad orzeczenie
Wy¿szego S¹du Krajowego w Naumburgu z 9.1.2013, sygn. akt: 10 U
22/12). W konkretnym przypadku
kierowca widz¹c grupê dzieci zredukowa³ prêdkoœæ do 20-30 km/h, nie
by³ jednak w stanie wymin¹æ dziecka, którego nie widzia³ i które nagle
wpad³o mu pod ko³a.
Generalnie uwa¿a siê te¿, ¿e kierowca tylko wtedy mo¿e byæ uznany
za winnego lub wspó³winnego spowodowania wypadku, w którym
ucierpi pieszy, jeœli mia³ niezakryty
widok na pieszego oraz móg³ go wymin¹æ lub zahamowaæ auto (m.in.
wyrok Wy¿szego S¹du Krajowego
OLG Hamm z 26.4.2012 r.; sygn. akt
I – 6 U 59/12).

mgr prawa Artur Balon

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Domowy warsztat
przy domu
jednorodzinnym
Rys. Edward Tomenko

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

? Mam dzia³kê budowlan¹ w mieœcie (oko³o 800 m2) zabudowan¹
domem jednorodzinnym, na której
chcê zbudowaæ niewielki budynek
gospodarczy, gdzie bêdê przechowywaæ narzêdzia i majsterkowaæ.
Czy muszê mieæ pozwolenie na budowê?
Jeœli powierzchnia zabudowy opisanego budynku nie bêdzie przekracza³a 35 m2 i bêdzie to jeden tego typu obiekt na tej dzia³ce, to wedle art.
29 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z póŸn. zm.)
na tak¹ inwestycjê nie trzeba mieæ
pozwolenia na budowê, ale zamiar
budowy musi pan zg³osiæ do miejscowego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Wspólne rozliczenie
podatkowe po śmierci
małżonka
? W tym roku zmar³a moja ¿ona.
Z podatku dochodowego zawsze
rozliczaliœmy siê wspólnie. Czy w
przysz³ym roku te¿ bêdê móg³ siê
rozliczyæ wspólnie za obecny rok
podatkowy?
Tak. Zgodnie z treœci¹ art. 6a ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. „O podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.
1426 z póŸn. zm.), „wniosek o ³¹czne
opodatkowanie dochodów ma³¿onków, miêdzy którymi istnia³a w roku
podatkowym wspólnoœæ maj¹tkowa,
mo¿e byæ tak¿e z³o¿ony przez podatnika, który:
1) zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski przed
rozpoczêciem roku podatkowego, a
jego ma³¿onek zmar³ w trakcie roku
podatkowego;
2) pozostawa³ w zwi¹zku ma³¿eñskim przez ca³y rok podatkowy, a je-

go ma³¿onek zmar³ po up³ywie roku
podatkowego przed z³o¿eniem zeznania podatkowego”.
Na podstawie art. 6a ust. 2 ww.
ustawy podatnik, który z³o¿y³ wniosek o wspólne rozliczenie dochodów
w³as−nych i zmar³ego ma³¿onka za
rok podatkowy, w którym dosz³o do
œmierci, mo¿e to uczyniæ tak jak dotychczas. W tym miejscu jedna uwaga – z³o¿enie wnios−ku o wspólne
rozliczenie dochodów w³asnych i
zmar³ego ma³¿onka wyklucza jednoczesne skorzystanie ze wspólnego
rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem (dzieæmi). Owdowia³y podatnik maj¹cy ma³oletnie dzieci
ma wiêc wybór – albo wspólnie opodatkowaæ dochody w³asne i zmar³ego ma³¿onka, albo w³asne i wychowywanego dziecka.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 44/2020
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To zmieni siê w styczniu 2021 r.
W nowym roku wejdzie
w życie wiele nowych
ustaw i rozporządzeń
– większość z nich już
od stycznia. Największym
odciążeniem będzie fakt,
że "Soli" zostanie prawie
całkowicie zniesiony. Ale
też w innych obszarach
będzie więcej pieniędzy.
Koniec z dodatkiem solidarnoœciowym
(Solidaritätszuschlag), wy¿sza p³aca minimalna, emerytura podstawowa
(Grundrente) – od stycznia
2021 roku wielu mieszkañców
Niemiec mo¿e liczyæ na wiêcej
pieniêdzy. Ale s¹ te¿ obszary,
gdzie koszty rosn¹.
Wzroœnie na przyk³ad nie tylko op³ata za radiofoniê i telewizjê (Rundfunkbeitrag), ale tak¿e dodatkowa sk³adka na kasê
chorych i podatek drogowy od
niektórych samochodów. Ponadto wygasa obni¿ony podatek od wartoœci dodanej (Mehrwertsteuer). Przedstawiamy
przegl¹d wszystkich wa¿nych
zmian.

Koniec „Soli“
Dodatek
solidarnoœciowy
(Solidaritätszuschlag) zostanie
zniesiony dla oko³o 90 procent
osób, które dziœ go p³ac¹. Zostanie on zmniejszony dla kolejnych 6,5 procent podatników.
Konkretnie oznacza to, ¿e do
61 717 euro dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu pracownicy nie bêd¹ ju¿ musieli p³aciæ
dodatku solidarnoœciowego.
Oznacza to, ¿e od stycznia
35,5 miliona mieszkañców bêdzie mia³o wy¿sze dochody netto. "Soli" zosta³ wprowadzony
po zjednoczeniu Niemiec jako
specjalny podatek, przede
wszystkim
na
odbudowê
wschodnich landów.
Uwaga: Soli nie przestanie
obowi¹zywaæ w przypadku zysków kapita³owych przekraczaj¹cych kwotê rycza³tow¹ dla
oszczêdzaj¹cego w wysokoœci
801 euro.

VAT
Aby wesprzeæ gospodarkê
w pandemii koronawirusa, rz¹d
federalny obni¿y³ podatek VAT
w drugiej po³owie 2020 roku –
obni¿enie to odczu³a wiêkszoœæ
mieszkañców. Od stycznia, zamiast 16 proc. na wiêkszoœæ towarów bêdzie ponownie obowi¹zywaæ zwyk³a stawka VAT
w wysokoœci 19 proc. Dla towarów codziennego u¿ytku stawka podatku wzroœnie z 5 procent z powrotem do 7 procent.

emituje mniej ni¿ 95 gramów
CO2 na kilometr, to bêdzie dla
ciebie tañszy.

Składki na polisy OC
od pojazdów

Emerytura zasadnicza

Hartz IV

Badanie zapotrzebowania
by³o od dawna g³ównym punktem spornym w zwi¹zku z zasadnicz¹ emerytur¹ (Grundrente). Teraz w koñcu zbli¿a
siê. Bez sprawdzania œrodków
finansowych (Bedürftigkeitsprüfung). Oko³o 1,3 mln emerytów i rencistów ma prawo do
dodatku, który mo¿e byæ wykorzystany do uzupe³nienia ich
obecnej emerytury. Wiêkszoœæ
z nich to kobiety. Warunkiem
koniecznym do otrzymywania
emerytury podstawowej jest
op³acanie sk³adek na ustawow¹ emeryturê przez co najmniej 33 lata.

Standardowe stawki zasi³ku
Hartz IV nieznacznie wzrosn¹.
Osoba doros³a samotnie wychowuj¹ca dziecko otrzyma
446 euro miesiêcznie – o 14 euro wiêcej ni¿ dotychczas. Stawka dla m³odzie¿y w wieku od 14
do 17 lat wzroœnie o 45 euro do
373 euro, stawka dla dzieci
w wieku do 5 lat o 33 euro do
283 euro. Dzieci w wieku od 6
do 13 lat otrzymaj¹ 309 euro
miesiêcznie, co stanowi wzrost
o jedno euro.

Składki na ustawowe
ubezpieczenie emerytalne
i rentowe

Wzroœnie nie tylko zasi³ek na
dziecko (Kindergeld), ale tak¿e
dodatek na dziecko dla rodzin
o niskich dochodach (Kinderzuschlag). Zwiêkszony zostanie
nie tylko zasi³ek na dziecko, ale
tak¿e dodatek na dziecko dla rodzin o niskich dochodach. Zasi³ek na dziecko zostanie zwiêkszony o 15 euro na dziecko, a dodatek na dziecko o 20 euro.

Jeœli zarabiasz wiêcej, p³acisz te¿ wiêcej do ustawowego
systemu emerytalnego – ale
nie bez ograniczeñ. Powy¿ej
pewnego poziomu miesiêcznego wynagrodzenia brutto
nie trzeba p³aciæ wy¿szych
sk³adek, ale i tak nie otrzymuje siê wiêkszej emerytury. Ta
kwota to próg dochodowy
(Beitragsbemessungsgrenze). I wzroœnie ona z 6.900 euro (na zachodzie) i 6.450 euro
(na wschodzie) w 2020 r. do
7.100 euro (na zachodzie)
i 6.700 euro (na wschodzie)
w 2021 roku.

Płaca minimalna
Wiele bran¿ ju¿ samodzielnie
wprowadzi³o wy¿sze p³ace minimalne, ni¿ przewiduje prawo,
ale ci, którzy jeszcze nie mogli
z tego skorzystaæ, mog¹ teraz
przynajmniej oczekiwaæ podwy¿szenia ustawowej p³acy minimalnej. Od stycznia wzroœnie
ona do 9,50 euro za godzinê, a
nastêpnie w lipcu do 9,60 euro.
Wiêcej pieniêdzy bêdzie te¿ dla
osób ucz¹cych siê zawodu: ich
zarobki wzrosn¹ z obecnych
515 euro w pierwszym roku
kszta³cenia do co najmniej
550 euro.

Zasiłek na dziecko
i dodatek na dziecko

Wyższe kwoty wolne
Czêœæ naszych dochodów zawsze pozostaje wolna od podatku. Ta podstawowa ulga podatkowa wzroœnie z 9.408 euro do
9.696 euro w 2021 roku. Jeœli
masz dzieci, mo¿esz ubiegaæ
siê o dodatkowe kwoty wolne
od podatku: na dziecko (Kinderfreibetrag) i dodatek opiekuñczy
(Betreuungsfreibetrag). Ta podstawowa ulga podatkowa wzroœnie z 9.408 euro
do 9.696 euro w 2021 roku. Jeœli
masz dzieci, mo¿esz ubiegaæ
siê o dodatkowe wolne od podatku dodatki, zasi³ek na dziecko i dodatek opiekuñczy. Oznacza to, ¿e w 2021 r. na ka¿de
kwalifikuj¹ce siê dziecko przypadnie ³¹cznie 8 388 EUR, czyli
o 576 EUR wiêcej ni¿ w 2020 r.

Rodzice samotnie
wychowujący dzieci
Osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci mog¹ ubiegaæ siê

o ulgê w podatku dochodowym
(Entlastungsbetrag). Zazwyczaj jest to 1.908 euro na pierwsze dziecko. Z powodu kryzysu
koronawirusa zosta³ on podniesiony ju¿ w roku 2020 – do 4 008
euro. Zasada ta zostanie utrzymana w 2021 roku. Za ka¿de
dodatkowe dziecko nale¿y siê
dodatkowe 240 euro ulgi podatkowej.

Nadchodzi cena za CO2
Od stycznia przedsiêbiorstwa energetyczne i transportowe bêd¹ musia³y p³aciæ op³atê za ka¿d¹ tonê emitowanego
dwutlenku wêgla. Cena CO2
zaczyna siê od 25 euro i bêdzie
stopniowo rosn¹æ w nadchodz¹cych latach. Oczekuje siê,
¿e benzyna, olej opa³owy i gaz
ziemny bêd¹ dro¿sze. Wed³ug
rz¹du federalnego trzeba byæ
przygotowanym na to, ¿e litr
benzyny bêdzie kosztowa³
7 centów wiêcej, oleju napêdowego i grzewczego 7,9 centa
wiêcej, a gazu ziemnego
0,6 centa wiêcej za kilowatogodzinê. Cena CO2 ma na celu
zmniejszenie atrakcyjnoœci paliw kopalnych.

Więcej dodatku
mieszkaniowego
Aby zrekompensowaæ wy¿sze koszty benzyny, oleju opa³owego i gazu, od stycznia pañstwo bêdzie wyp³acaæ wy¿szy
dodatek mieszkaniowy (Wohngeld). Bêdzie to oko³o 15 euro
wiêcej miesiêcznie, z dodatkowymi 3,60 euro za ka¿dego dodatkowego cz³onka gospodarstwa domowego.

Podwyżki podatku
drogowego od pojazdów
silnikowych
Jeœli je¿d¿isz nowym samochodem o wysokim zu¿yciu paliwa i emisji CO2 powy¿ej
195 gramów na kilometr, wzroœnie podatek od twojego pojazdu. Zap³acisz dwa razy wiêcej.
Jeœli natomiast twój samochód

Ceny mog¹ zmieniæ siê równie¿ w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za samochód. Dzieje siê
tak, poniewa¿ co czwarty pojazd zosta³ zaszeregowany do
innej klasy typu (Typklasse).
Dla oko³o 6,1 miliona ubezpieczonych bêdzie to oznaczaæ
podwy¿kê, poniewa¿ przechodz¹ do wy¿szej klasy, oko³o
4,6 miliona bêdzie p³aciæ mniej,
poniewa¿ ich samochód jest
klasyfikowany ni¿ej.

Nowy ryczałt za dojazdy
do pracy
W 2021 r. wzroœnie rycza³t na
dojazdy do pracy (Entfernungspauschale), zwany równie¿
Pendlerpauschale. Zamiast
30 centów, bêdzie mo¿na odliczyæ 35 centów za kilometr
przejazdu w jedn¹ stronê do
pracy w swoim zeznaniu podatkowym za 2021 r., zaczynaj¹c od
21 kilometra. Za pierwsze 20 kilometrów stawka pozostanie
na poziomie 30 centów.
Nawiasem mówi¹c, stawka
rycza³towa obowi¹zuje niezale¿nie od œrodka transportu.
Otrzymasz go za podró¿ samochodem, jak równie¿ za dojazd
do pracy poci¹giem, rowerem
lub nawet pieszo.

Droższy dowód osobisty
I coœ jeszcze jest dro¿eje: dowód osobisty. Jednak¿e koszt
nowego dokumentu, który trzeba odnawiaæ co dziesiêæ lat,
wzroœnie nie o kilka centów, lecz
o ca³e 8,20 euro. Zamiast 28,80
euro, bêdzie kosztowa³ 37 euro.
M³odsi wnioskodawcy, których
dowody s¹ wa¿ne tylko przez
szeœæ lat, zap³ac¹ 22,80 euro.

Wyższa premia
mieszkaniowa
Z drugiej strony, s¹ pieni¹dze dla wszystkich tych, którzy
oszczêdzaj¹ na w³asne mieszkanie lub dom z umow¹
o oszczêdnoœci
budowlane
(Bausparvertrag) – i nie zarabiaj¹ zbyt wiele. Do tej pory
single mogli zarabiaæ maksymalnie 25.600 euro rocznie, aby
zakwalifikowaæ siê do premii
mieszkaniowej; od 2021 roku limit ten bêdzie wynosi³ 35.000
euro. W przypadku par limit
dochodów wzroœnie z 51 200 euro do 70 000 euro.
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Najwiêksze nieporozumienia
emerytalne i rentowe
Czy naprawdę muszę
pracować do 67 roku życia?
Czy moja emerytura jest
bezpieczna? I czy automatycznie rozpoczyna się
po zakończeniu pracy?
Wyjaśniamy, co naprawdę
obowiązuje.
Ponad 21 milionów osób
w Niemczech pobiera emeryturê z Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalnego (DRV),
obecnie ponad 56 milionów p³aci sk³adki do ustawowego systemu emerytalnego. Chocia¿
DRV wysy³a co roku indywidualne informacje o emeryturach
i prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹, wiele pó³prawd i nieprawdy kr¹¿y wokó³ tematu
emerytur.
? Emerytura przychodzi
automatycznie?
Nieprawda. Tylko osoby, które z³o¿¹ pisemny wniosek,
otrzymaj¹ przelew emerytury
pocz¹wszy od terminu przejœcia na ni¹. DRV zaleca z³o¿enie wniosku na oko³o trzy miesi¹ce przed planowanym rozpoczêciem emerytury.
? Emerytury s¹ w pe³ni
opodatkowane?
Nieprawda. Ka¿dy, kto pobiera emeryturê od 2005 roku lub
wczeœniej, musi zap³aciæ od

Ponadto roœnie równie¿ sama premia: Pañstwo zap³aci
wtedy 10 procent zamiast
8,8 procent premii – i to nawet
przy
wy¿szych
kwotach
oszczêdnoœci (Sparbeträge).
Od 2021 r. dodatki zostan¹
zwiêkszone do 700 euro rocznie; wczeœniej limit ten wynosi³
512 euro.

Ryczałt dla
niepełnosprawnych
Osoby niepe³nosprawne bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o wy¿sze
kwoty rycza³towe w zeznaniu
podatkowym od 2021 roku.
Oznacza to, ¿e w wielu przypadkach mo¿na zaoszczêdziæ
sobie trudu zwi¹zanego na
przyk³ad z koniecznoœci¹
przedstawienia indywidualnego dowodu kosztów podró¿y.
Przy stopniu niepe³nosprawnoœci 50 procent, od 2020 roku bêdzie obowi¹zywa³ rycza³t w wysokoœci 1 140 euro, przy stopniu
100-procentowym
wyniesie
2 840 euro.
Podwy¿szona kwota rycza³towa z tytu³u niepe³nosprawno-

niej 50 procent podatku. Od tego czasu ka¿dego roku coraz
wiêksza czêœæ emerytury podlega opodatkowaniu, do 2040 r.
ca³a kwota emerytury musi byæ
opodatkowana. Jednoczeœnie
jednak sk³adki na ubezpieczenie emerytalne stopniowo staj¹
siê zwolnione z podatku. Powinno to zmniejszyæ ca³kowite
obci¹¿enie podatkowe od okresu aktywnoœci zawodowej do
emerytury. Po przejœciu na
emeryturê w tym roku, 80 procent rocznej emerytury brutto
bêdzie podlega³o opodatkowaniu.
? Wszyscy musz¹ pracowaæ
do 67 roku ¿ycia?
Niezupe³nie prawda. Regularny wiek emerytalny wynosz¹cy 67 lat dotyczy tylko osób
ubezpieczonych urodzonych po
1963 roku. Dla osób urodzonych wczeœniej granica wieku
jest stopniowo podnoszona z 65
do 67 lat. W latach 2012-2029
ustawodawca przewidzia³ stopniowy wzrost, pocz¹tkowo
w krokach jednomiesiêcznych,
a nastêpnie w krokach dwumiesiêcznych od 2024 roku.
Wczeœniejsza emerytura jest
mo¿liwa, ale p³atnoœci emerytalne
bêd¹
zmniejszane
o 0,3 procent za ka¿dy miesi¹c
wczeœniejszego pocz¹tku eme-

œci dla osób niewidomych i
osób uznanych za bezradne zostanie równie¿ zwiêkszona z
3 700 euro do 7 400 euro (oznaczenie "H" na dowodzie osobistym osoby niepe³nosprawnej
w stopniu znacznym lub okreœlonej klasyfikacji do stopnia
opieki 4 lub 5 (Pflegegrad)).

Droższa kasa chorych
Dodatkowe sk³adki (Zusatzbeiträge) ustawowych kas chorych wzrosn¹ w 2021 roku. Dok³adna kwota jest ustalana indywidualnie przez ka¿d¹ kasê
chorych, ale obowi¹zuje wartoœæ orientacyjna. Federalne
Ministerstwo Zdrowia zwiêkszy³o ten wskaŸnik o 0,2 punktu
procentowego do 1,3 procenta
z dniem 1 stycznia.

Zmiana kasy chorych
Jeœli podwy¿ka sk³adki dodatkowej nie odpowiada komuœ
w aktualnej kasie chorych, mo¿e on skorzystaæ z prawa do
wypowiedzenia nadzwyczajnego (Sonderkündigungsrecht).
Niemniej jednak zmiana kasy
chorych bêdzie od 2021r. o wie-

rytury. Czyli to 3,6 procent za
rok.

chodu z powodu pandemii koronawirusa.

? Emerytura na pewno zostanie w przysz³oœci obni¿ona?
Nie. Ustawowa gwarancja
emerytalna zapewnia, ¿e do tego nie dojdzie. Ostatnio, 1 lipca
2020 roku, emerytury zosta³y
podwy¿szone o 3,45 procent
w landach zachodnioniemieckich i o 4,20 procent w landach
wschodnich. Ze wzglêdu na
kryzys koronawirusa mo¿liwe
jest jednak, ¿e w nadchodz¹cym roku emerytury mog¹ nie
wzrosn¹æ wcale lub wzrosn¹æ
tylko nieznacznie, zgodnie
z prognoz¹ DRV.

? Mê¿czyŸni nie otrzymuj¹
"renty wdowiej"?
Nieprawda. Mê¿czyŸni i kobiety s¹ równi na mocy ustawy
Hinterbliebenenrecht z 1986 r.
Od tego czasu wdowcy równie¿
otrzymuj¹ rentê rodzinn¹. S¹
oni uprawnieni, jeœli ich zmar³a
¿ona p³aci³a sk³adki emerytalne przez co najmniej piêæ lat.
W ci¹gu pierwszych trzech
miesiêcy otrzymuj¹ pe³n¹ rentê wdowi¹ lub wdowcem
("kwarta³ œmierci"), od czwartego miesi¹ca dochód jest zaliczany na poczet emerytury.

? Jako emeryt mo¿na dorabiaæ bez ograniczeñ?
Czêœciowo prawdziwe. Ka¿dy, kto przechodzi na emeryturê po osi¹gniêciu obecnego
standardowego wieku emerytalnego (67 lat), ten mo¿e zarabiaæ tyle, ile chce. Dla tych, którzy otrzymuj¹ wczeœniejsz¹
emeryturê, od lipca 2017 r. istnieje dodatkowy limit dochodu
w wysokoœci 6.300 euro rocznie.
Jeœli dodatkowy dochód jest
wy¿szy, 40 procent tej wy¿szej
kwoty jest zaliczane na poczet
emerytury. Na 2020 r. podwy¿szono limit dodatkowego do-

le ³atwiejsza. Z jednej strony
minimalny okres obowi¹zywania umowy zostaje skrócony
z 18 do 12 miesiêcy, a z drugiej
strony nie ma ju¿ potrzeby wysy³ania pisma o wypowiedzeniu
umowy. Wystarczy zg³osiæ swoje cz³onkostwo w nowej kasie
chorych. Ta zajmie siê reszt¹.

Zwolnienie lekarskie
W sektorze zdrowia wiele
rzeczy ma staæ siê bardziej cyfrowych. Obejmuje to równie¿
zaœwiadczenie o niezdolnoœci
do pracy (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – AU). Kopia dla
kasy chorych bêdzie zbêdna od
stycznia. Lekarz przeka¿e AU
bezpoœrednio drog¹ elektroniczn¹ do kasy chorych.

Elektroniczna kartoteka
pacjenta
Kartoteka pacjenta stanie
siê równie¿ cyfrowa – jeœli
chcemy. Od stycznia ustawowe
ubezpieczenie zdrowotne musi
oferowaæ co najmniej elektroniczn¹ kartotekê pacjenta (ePA
– elektronische Patientenakte).

? DRV posiada automatycznie wszystkie dane do obliczania emerytur?
Tak i nie. W zasadzie, wiele
informacji trafia automatycznie
do towarzystwa ubezpieczeñ
emerytalnych. Niemniej jednak
na koncie emerytalnym mog¹
znajdowaæ siê luki, na przyk³ad
w okresach wychowywania
dzieci lub dalszej edukacji. Takie luki powinny zostaæ zlikwidowane, w przeciwnym razie
emerytura bêdzie ni¿sza. Jeœli
chcesz byæ po bezpiecznej stronie, mo¿esz sprawdziæ swoje
w³asne konto emerytalne za pomoc¹ serwisu DRV online.

Jednak to my sami decydujemy, czy chcemy z niej korzystaæ i jakie dane bêd¹ w niej
przechowywane.

Zakaz USG 3D i 4D
Podczas gdy przyszli rodzice
mogli wczeœniej sami decydowaæ, czy ogl¹daæ noworodka
w technologii 3D czy 4D, od
stycznia te badania ultrasonograficzne bêd¹ dozwolone tylko
wtedy, gdy ginekolog uzna to za
konieczne z medycznego punktu widzenia. Na przyk³ad, w
przypadku niektórych zaburzeñ rozwojowych lub ci¹¿y wysokiego ryzyka. Na klasyczne
USG 2D nie jest objêty zakazem.

Zakaz upskirtingu
Upskirting to tajne filmowanie lub fotografowanie pod
spódniczk¹. Ka¿demu, kto to
robi, grozi kara do dwóch lat
wiêzienia od 2021 roku. To samo odnosi siê do filmowania
lub fotografowania dekoltu, jak
równie¿ do dalszej dystrybucji
nagrañ.
zdj. Waldemar Brandt/unsplash.com

T³umaczymy

Sta¿

Jak przet³umaczyæ „sta¿” na
jêzyk niemiecki? Praktikum to
t³umaczenie nieprecyzyjne, poniewa¿ sta¿ to coœ wiêcej ni¿
praktyki. Wed³ug s³ownika jêzyka polskiego sta¿ to „praktyczna nauka zawodu odbywana
w jakiejœ instytucji przez absolwentów szko³y lub studiów, czasem stanowi¹ca próbny okres
ich pracy”.
W Niemczech funkcjonuje
kilka odpowiedników, które s¹
stosowane w zale¿noœci od zawodu i kontekstu. I tak maj¹c
na myœli sta¿ dziennikarski powiemy Volontariat. Sta¿ podyplomowy lekarza to Praktisches Jahr. Sta¿ dla absolwentów studiów wy¿szych w bran¿y
bankowej i finansowej to zazwyczaj Traineeship.
Sta¿ aplikacyjny przysz³ego
adwokata lub prokuratora to
Rechtsreferendariat. Sta¿ nauczycielski to analogicznie
Lehramtsreferendariat, choæ
sprawa jest skomplikowana,
bowiem w systemie awansu zawodowego nauczycieli w Polsce
wyró¿nia siê „nauczyciela sta¿ystê”, który ju¿ posiada kwalifikacje do pracy w charakterze
nauczyciela (ale nie ma innego
stopnia awansu). W takim przypadku trzeba u¿yæ t³umaczenia
opisowego.
Polskie urzêdy pracy oferuj¹
sta¿e zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej.
Mo¿na taki sta¿ przet³umaczyæ
dos³ownie jako Berufspraktikum, ale zwrot ten kojarzy siê
przede wszystkim z pedagogami spo³ecznymi. Jeœli chcemy
u¿yæ nomenklatury niemieckiej
biurokracji, to powinniœmy skorzystaæ z wyra¿enia Eingliederungsmaßnahme. Jeœli natomiast staramy siê o uznanie
kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granic¹, mo¿emy
zostaæ zobligowani przez niemiecki urz¹d do odbycia tzw.
sta¿u adaptacyjnego. W Niemczech mówi siê w tym kontekœcie o Anpassungslehrgang lub
Anpassungsmaßnahme.
Oczywiœcie sta¿ mo¿e te¿
oznaczaæ czas, który up³yn¹³ od
momentu rozpoczêcia pracy.
Wówczas u¿yjemy sformu³owañ
Dienstzeit lub Dienstalter (jeœli chodzi o lata pracy urzêdnika), Dauer der Betriebszugehörigkeit (jeœli mowa o pracowniku zatrudnionym od lat w tej
samej firmie) lub neutralnie
Beschäftigungsdauer (czyli po
prostu okres zatrudnienia).

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga
tel. 06131/6064914
e-mail: info@galamaga.eu
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Na wysokim szczeblu

Wznoszenie ich nie jest sprawą najłatwiejszą

Dyplomatyczne toasty
Poza powitaniem czy konferencją prasową toast jest właśnie jednym z tych momentów,
które podczas oficjalnej wizyty
możemy najlepiej wykorzystać
do podkreślenia i wzmocnienia
dobrych relacji z partnerem.
Sztuka wznoszenia prawdziwych
toastów nie należy do najłatwiejszych. Inaczej wznosi się toasty
przy okazji rodzinnej kolacji
w domu, inaczej na przyjęciu biznesowym, a inaczej podczas uroczystego balu u prezydenta czy
królowej. Nie zawsze można też
dostąpić takiego zaszczytu, jakim jest podniesienie kieliszka
i krótkie przemówienie. Warto
więc, aby toast był naprawdę
przemyślany. Mimo to w XXI wieku często wznoszący toasty wybierają spontaniczność, z braku
czasu na napisanie i nauczenie
się odpowiedniego tekstu. Ale
pamiętajmy – nawet najlepsza
improwizacja powinna być choć
odrobinę przygotowana.

senat zadekretował, że jeśli pije
się do posiłku, wznosząc kielich,
należy wypowiedzieć słowa: „Na
cześć cesarza Augusta!”.
Współcześnie bez toastów
trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek ważną uroczystość. Nie obędą się bez niego zarówno te nieformalne, towarzyskie czy rodzinne imprezy, jak i oficjalne
przyjęcia, wytworne obiady czy
wystawne kolacje w kręgach dy-

• Współcześnie najczęściej
wznosi się toast na początku
przyjęcia – najpierw czyni to gospodarz, potem gość. (Dawniej
toasty wznoszono po daniu głównym, a przed deserem – teraz ten
zwyczaj zachował się podczas
uroczystych obiadów, bez udziału
prasy. Wymogi mediów sprawiają, że przesunięcie toastów na
sam początek przyjęcia pozwala
fotoreporterom i operatorom

• Treść toastów często ustalana jest na etapie przygotowań
do wizyty.
• Samo przemówienie w oficjalnych sytuacjach jest dostarczane gościom w formie pisemnej
i rozkładane na stołach, najczęś
ciej w dwóch wersjach językowych.
• Goszcząc w kraju, który jest
monarchią, na oficjalnych spotkaniach dyplomatycznych należy

Historia toastu
Jedna z legend o narodzinach
tradycji wznoszenia toastu mówi,
że zwyczaj ten wywodzi się z antycznych lęków – konkretnie
z obawy, że wino, które pijemy,
może być celowo zatrute. Zderzano więc ze sobą kielichy, tak aby
odrobina płynu z jednego naczynia zmieszała się z płynem w drugim. Tym sposobem ryzyko dolania trucizny przez pijącego z nami było minimalizowane, bo
przecież wtedy trucizna znajdowałaby się w obu naczyniach.
Choć akurat na poparcie tej hipotezy nie ma żadnych dowodów. Inna teoria głosi, że toasty zaczęto
wznosić w XVI lub XVII wieku,
kiedy do napojów alkoholowych
podawano grzanki z przyprawą
– swoisty „tost”, który kładziono
na kieliszku, pomagał w strawieniu win bardziej kwaśnych niż
współczesne.
Jednakże literatura taka jak
„International Handbook on Alcohol and Culture” z 1995 roku,
a nawet Encyklopedia Britannica
z 1910 wskazują, że sam zwyczaj
wywodzi się z praktyki religijnej,
i to nawet z prehistorii. A dokładnie z ofiarowania bogom jedzenia
i napojów – takich choćby jak woda, mleko, a później wino – i wznoszenia do niebios próśb o długie
i szczęśliwe życie czy o zdrowie;
pito również za pamięć przodków.
A słynny homerycki Odyseusz pił
na cześć Achillesa. W antycznej
Grecji czy Rzymie na cześć bóstw
urządzano prawdziwe libacje.
Później przekształcały się one
również w uroczystości na cześć
żyjących. Na przykład w Rzymie

Barack Obama wygłaszając toast podczas pierwszej wizyty w Wielkiej Brytanii wprawił w osłupienie królową Elżbietę II.
Fot. picture alliance/empics/Lewis Whyld
plomatycznych. Toast wznosi się
na cześć przywódcy, szefa rządu,
głowy państwa, monarchy czy innej ważnej osobistości. Stanisław
Krajski propagujący zasady
savoir-vivre’u proponuje rozróżnienie na toast angielski i francuski. Różnica jest subtelna
– w wersji francuskiej dochodzi
do „stuknięcia się” kieliszkami,
podczas gdy w angielskiej nie
– wyłącznie podnosi się kieliszek
na wysokość oczu. Angielski toast
– znany w krajach dawnej Brytyjskiej Wspólnoty Narodów jako
loyal toast, a więc w dosłownym
tłumaczeniu „toast lojalistyczny”
na cześć monarchy – również ma
długą, ciekawą i skomplikowaną
historię, związaną nieodłącznie
z historią samego wznoszenia toastów. W niektórych krajach, jak
choćby w Hiszpanii, do dziś
w wojsku żywa jest tradycja
wznoszenia toastu „za pierwszego żołnierza Hiszpanii”. Te słowa
wypowiada zawsze osoba o najwyższym stopniu, a reszta odpowiada: „Za króla!”.

Porady
• Toast wznosimy wyłącznie
winem lub szampanem.

wyjść z sali bez przerywania
uczty.).
• Przemówienie wygłaszać
należy na stojąco, twarzą do adresata. Kieliszka nie trzyma się
przez całe przemówienie, a jedynie na koniec podnosi się go, prosząc pozostałych współbiesiadników o przyłączenie się
do toastu.
• Pozostali, także osoba, na
której cześć wznoszony jest toast,
słuchają go na siedząco.
• Przemówienie powinno być
naprawdę bardzo krótkie i najlepiej okraszone zabawną
uwagą.
• Warto, aby gość wyraził podziękowanie za zaproszenie i pochwalił sposób przyjęcia przez
gospodarza.
• Ważne, aby toast zakończyć
jasnym stwierdzeniem w stylu:
„Pozwolą państwo, że wzniosę
więc toast za... (i tu tytuł, imię
i nazwisko)” lub: „Proszę, aby
wznieśli państwo ze mną toast
za...”. Dzięki temu goście wiedzą,
kiedy sami mają również wstać
i wznieść kieliszki.
• Wystarczy symboliczny łyk,
nie należy ostentacyjnie opróżniać kieliszka do dna.

wznieść toast na cześć króla czy
królowej, nawet jeśli nie ma ich
na sali.
• Nigdy nie wznosimy toastów
za zmarłych!
Całkiem dobrym pomysłem
jest sięganie po wytworne czy wypróbowane stare cytaty z literatury klasycznej lub z przemówień
poprzedników. Tak zrobiła na
przykład Margaret Thatcher,
goszcząc w USA w 1981 roku.
Podczas toastu na cześć prezydenta Ronalda Reagana przypomniała słowa, jak sama stwierdziła, „wcześniejszego brytyjskiego
przybysza do Ameryki”, Charlesa
Dickensa, który „opisał naszych
amerykańskich przyjaciół jako
szczerych z natury, odważnych,
serdecznych, gościnnych i kochających. Odnoszę wrażenie, panie
prezydencie, że to świetny opis
człowieka, który był moim gospodarzem przez ostatnie 48 godzin”.
A jeszcze trafniejszym zabiegiem
jest zacytowanie słów osoby, na
której cześć toast wznosimy. Z tego wariantu pani Thatcher skorzystała w 1990 roku, goszcząc
czechosłowacką delegację z prezydentem Vaclavem Havlem na
czele. Przypomniała jego dekla-

rację: „Ludzie, wasz rząd wrócił
do was!”, mówiąc, że w tych ważnych słowach Havel podsumował
wszystko, co osiągnięto w walce
o wolność w Europie Wschodniej
i krajach bałtyckich.

Toastowe wpadki
Jak pisze Stefan Garczyński,
„najbardziej klasyczną postacią
gafy jest chybiona kurtuazja.
Gość: Zdrowie pięknych pań. Inny gość, chcąc przelicytować
pierwszego: Nie! Przede wszystkim zdrowie pani domu”. Czasem
warto więc przed wygłoszeniem
toastu zastanowić się, czy aby nie
wyjdziemy na ignorantów. A także czy nie mamy braków w dziedzinie stosunków międzynarodowych, a dokładnie w podstawach
geografii. Gdy bowiem bierze się
udział w wielu spotkaniach
i wznosi toast za toastem, można
się pomylić...
W 2014 roku Australia i Chiny
podpisały umowę o wolnym handlu. Premier Australii Tony Abbott
w parlamencie w Canberze wydał
przyjęcie na cześć prezydenta
Chin Xi Jinpinga, składającego
przy tej okazji wizytę na antypodach. Pech chciał, że Tony Abbott
pomylił się w kluczowym momencie. Toast brzmiał: „Aby uczcić wizytę prezydenta Xi, Australia i Tasmania i... i... no tak, mówiliśmy
dużo o Tasmanii – Australia i Chiny osiągnęły porozumienie. I trudno pomylić Tasmanię i Chiny, ale
mnie się udało”, dodał żartobliwie
Abbott, próbując wyjść z twarzą
z trudnej sytuacji.
A gdy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński podczas
swojej drugiej wizyty zagranicznej od momentu zaprzysiężenia
pojechał do Czech, udzielił tam
wywiadu tygodnikowi „Tyden”.
Mówiąc o polskiej polityce zagranicznej i Ukrainie, stwierdził:
„Ukraina to ważny sąsiad zarówno Czech, jak i dla Polski”. Jak
wiemy, Ukraina nie graniczy
z Czechami, na co z pewnością
czescy czytelnicy zwrócili uwagę.
Czasami takie pomyłki mogą naprawdę irytować.
Tak zareagowali Czesi w 2013
roku, gdy ustami swojego ambasadora w Waszyngtonie, Petra
Gandalowicza, wydali specjalne
oświadczenie, w którym apelowali do internautów o niemylenie
Republiki Czeskiej z Czeczenią.
Czechom doskwierała bowiem
ignorancja tych, którzy przypisywali pochodzenie czeskie – zamiast czeczeńskiego – sprawcom
zamachów bombowych w Bostonie, braciom Carnajewom. Podkreślano też, że Praga jest sojusznikiem Waszyngtonu.
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Z geografią na bakier było też
wielu amerykańskich polityków,
a zwłaszcza prezydentów Stanów
Zjednoczonych. Alex Roger z magazynu „Time” pisał o pewnym
republikańskim
kandydacie
do Senatu. Scott Brown w 2014 roku, będąc w stanie New Hampshire, raczył stwierdzić, „jak
wdzięczni są republikanie tutaj
– w Massachusetts... yyy, w New
Hampshire”. Ten sam polityk zamienił w wywiadzie New
Hampshire na Bay State, a innym
razem jedno z południowo-zachodnich hrabstw w tym stanie
nazwał „północnym”.
Z kolei Barack Obama w listopadzie 2011 roku, będąc w Honolulu, zaliczył pewien poważny lapsus geograficzny. Podczas konferencji prasowej stwierdził:
„Kiedy spotykam się ze światowymi przywódcami – czy w Europie,
czy tutaj, w Azji...”. A przecież
wiadomo, że Hawaje należą
do kontynentu zwanego Australią
i Oceanią. Choć to i tak niewielki
kłopot, biorąc pod uwagę, że Obamie zdarzyło się pochwalić prezydenta Lincolna za zbudowanie
„międzykontynentalnej
sieci
kolejowej”.
Podwójną wpadkę geograficzną zaliczył Ronald Reagan w 1982
roku podczas wizyty w Brazylii.
Chciał wznieść toast na cześć gospodarzy, tyle że pomylił kraje
i użył słów: „Na cześć ludu Boliwii!”. Zdawszy sobie sprawę z pomyłki, próbował się poprawić,
mówiąc, że Boliwia jest po prostu
kolejnym krajem na trasie jego
tournée. Ale w ten sposób popełnił drugą gafę, bo w rzeczywistości tym krajem była Kolumbia,
a Boliwii Reagan w ogóle wówczas nie odwiedzał.
Mówiąc o Reaganie, można
przypomnieć także jego drugą podwójną gafę. Opisał ją „Gettysburg Times” w listopadzie 1985
roku. Podczas oficjalnej kolacji
w Białym Domu, wznosząc toast
na cześć księcia Karola i księżnej
Diany, amerykański prezydent
nie tylko przejęzyczył się, wypowiadając jej imię, ale i, co gorsza,
użył niechcący złego tytułu.
Brzmiało to tak: „Księżniczka David... księżniczka Diana”. Cóż,
księżniczka to nie księżna, a po
drugie oficjalny tytuł, jakim należało się posłużyć, gdy prezydent
zwracał się do Diany, brzmi
„księżna Walii”, a nie „księżna
Diana”. To „tak jakby nazwać Elżbietę II »Libby«”. Był to poważny
błąd protokolarny.
Także Barack Obama nie
ustrzegł się przed dość zabawnym incydentem. W 2011 roku,
podczas jego pierwszej oficjalnej
wizyty w Wielkiej Brytanii, królowa Elżbieta II wyprawiła na cześć
znamienitego gościa uroczystą
kolację. Ubrany w elegancki frak
Obama, chcąc zgodnie z etykietą
odwdzięczyć się szacownej gospodyni po jej przemówieniu,
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Na wysokim szczeblu
podniósł kieliszek, wstał i wzniósł
toast na cześć Jej Królewskiej
Mości: „Panie i panowie, proszę,
wstańcie ze mną i podnieście kieliszki w toaście za Jej Wysokość
Królową...”. Te słowa zdawałyby
się idealne na koniec toastu, więc
w tym momencie orkiestra uznała, że prezydent skończył, i zaczęła grać hymn narodowy Wielkiej
Brytanii. Obama ciągnął jednak
dalej, tak jakby nie wychwycił
pierwszych taktów melodii, które
zgrały się z jego kolejnym zdaniem: „..za witalność wyjątkowych relacji między naszymi narodami i jak pisał Szekspir: »Ta
błogosławiona niwa, ta ziemia, to
królestwo, ta Anglia!« Za królo-

biecie 200 lat. W czasie przemówienia chciał przypomnieć jej wizytę w USA w 1976 roku. Przejęzyczył się niestety, mówiąc, że
przybyła „w 1776 roku, z okazji
dwusetnej rocznicy [niepodległości Stanów Zjednoczonych]”. I po
raz kolejny laur pierwszeństwa
w umiejętności rozładowania mało komfortowej sytuacji można
przypisać królowej Elżbiecie II.
Oto kolejnego wieczoru, przy
zwyczajowym rewanżu, jakim była kolacja w brytyjskiej ambasadzie, królowa – jako gospodyni
– tak otworzyła wieczór: „Zastanawiałam się, czy nie powinnam
zacząć tego toastu od słów: »Gdy
byłam tu w 1776 roku«”... Goście

Sylvio Berlusconi znany jest z niewybrednych żartów.
wą”... W czasie wygłaszania tego
cytatu zakłopotana królowa Elżbieta kilkukrotnie odwracała się
do Obamy, rzucając mu chłodne
i wymowne spojrzenia. Kiedy
Obama skończył, odwrócił się
do królowej i chciał stuknąć się
z nią kieliszkiem. I to wyglądało
komicznie, bo królowa nie odwróciła się do niego. Nieporuszona
czekała na koniec hymnu, tak jak
i nieruchomo na stole stały kieliszki jej i wszystkich pozostałych
gości. Ponieważ zwyczaj nakazuje okazać najwyższy szacunek,
gdy odgrywany jest hymn narodowy. Obama zrozumiał swój błąd
i słusznie dał za wygraną, odstawiając swojego szampana. Dopiero gdy wybrzmiały ostatnie takty
hymnu, królowa z politowaniem
podniosła kieliszek, a nagranie
ukazujące to zabawne faux pas
obiegło cały świat. Sam Obama
próbował obrócić tę niewygodną
dla niego sytuację w żart, podsumowując, że orkiestra zrobiła mu
świetny podkład.
Kilka lat wcześniej, podczas
przyjęcia w 2007 roku w Białym
Domu, prezydent George W. Bush
nieopatrznie dodał królowej Elż-

oczywistą prawdę, której nie powinien był mówić”.
Do klasyki przeszedł żart Ronalda Reagana, który, sprawdzając, czy mikrofony działają, pozwolił sobie na dowcip dość interesujący, zważywszy, że był
prezydentem Stanów Zjednoczonych w czasie zimnej wojny.
Stwierdził bowiem: „Rodacy, miło mi oznajmić, że podpisałem
ustawę na zawsze delegalizującą
Związek Radziecki. Za pięć minut
rozpoczynamy bombardowanie”.
Mikrofon był włączony i nagranie
szybko przedostało się do prasy.
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się dyskusja o polityce zagranicznej prezydenta wobec

Fot. picture-alliance.com/Patrick Othoniel/JDD

aż pokładali się ze śmiechu.
A prezydent w swoim toaście odparł: „Wasza Królewska Mość, tego nie przebiję” (...).

Życie na podsłuchu
Będąc osobą publiczną, lepiej
w ogóle powstrzymywać się od ryzykownych dowcipów. Ale jeśli
ktoś już naprawdę chce dla rozluźnienia atmosfery opowiadać
partnerowi żarty cięższego kalibru albo dzielić się prywatnymi
anegdotami lub po prostu wyjątkowo szczerymi przemyśleniami,
niekoniecznie przeznaczonymi
dla opinii publicznej, lepiej mieć
stuprocentową pewność, że nikt
niczego nie nagrywa. A takiej
pewności doprawdy nigdy nie ma.
Tym bardziej że nie wiadomo, czy
partner lub ktoś ze zgromadzonych później tym naszym „dowcipem” się z kimś nie podzieli. Historia takich wpadek jest wyjątkowo długa. I nawet doczekała się
konkretnej nazwy: to tak zwana
Kinsley gaffe. Termin powstał od
nazwiska dziennikarza Michaela
Kinsleya, który stwierdził swego
czasu: „Do gafy dochodzi wtedy,
gdy polityk mówi prawdę, jakąś

Związku Radzieckiego, a na
Kremlu raczej nikt się nie śmiał...
Przypomnijmy też gafę premiera Davida Camerona. Tuż po
referendum niepodległościowym
w Szkocji w 2014 roku, które zdecydowało, że Szkoci jednak nie zerwą z Londynem, brytyjski premier nie krył swojej radości. Na
tyle nie potrafił powstrzymać
swojego entuzjazmu, że opowiadał byłemu burmistrzowi Nowego Jorku Michaelowi Bloombergowi przy okazji spotkania na korytarzu o telefonie, który wykonał
do królowej, aby obwieścić jej wynik. Mikrofony wychwyciły żart
Camerona. Premier stwierdził:
„Definicja ulgi: być premierem
Wielkiej Brytanii i zadzwonić
do królowej, by powiedzieć,
»Wszystko jest w porządku, jest
OK«. To było coś! Zamruczała [ze
szczęścia] jak kotka”. Cameron
natychmiast, gdy tylko media
ujawniły jego wypowiedź, musiał
oficjalnie przepraszać królową
Elżbietę II.
Z kolei podczas szczytu
G-20 w Cannes w 2011 roku prezydenci Francji i USA Nicolas Sarkozy oraz Barack Obama zostali

nagrani, gdy wymieniali poglądy
dotyczące premiera Izraela Benjamina Netanjahu, znanego
z ostrego kursu wobec Palestyńczyków. Mikrofony wychwyciły, że
Sarkozy stwierdził wówczas: „Nie
mogę już znieść Netanjahu, to
kłamca!”. „Zmęczony nim jesteś?
– odrzekł Obama. – Ja muszę sobie z nim radzić częściej niż ty!”.
Miało to utrudnić późniejsze negocjacje trzech panów w sprawie
programu nuklearnego Iranu.(...).
Podczas szczytu nuklearnego
w Seulu w 2012 roku mikrofony
wychwyciły wymianę zdań między prezydentem Barackiem
Obamą a rosyjskim prezydentem
Dmitrijem Miedwiediewem. Obama prosił go wówczas z rozbrajającą szczerością, aby w kwestii
obrony przeciwrakietowej pozostawić mu „więcej elastyczności”
i przestrzeni „we wszystkich tych
sprawach, ale zwłaszcza obrony
przeciwrakietowej. To można rozwiązać, ale ważne, by [Putin] dał
mi więcej przestrzeni”. Miedwiediew odparł po angielsku: „Tak,
rozumiem. Rozumiem twoje
przesłanie o tej przestrzeni, przestrzeni dla ciebie”. A Obama kontynuował: „Bo wkrótce odbędą się
moje ostatnie wybory. Po wyborach będę bardziej elastyczny”.
Miedwiediew znów odparł po angielsku: „Rozumiem, przekażę tę
informację Władimirowi”. W ten
sposób świat uzyskał potwierdzenie, że Putin steruje z tylnego siedzenia prezydentem Miedwiediewem, a także dowiedział się, iż
Obama przedkłada własny wynik
wyborczy nad kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Innym razem francuski prezydent Jacques Chirac nie ustrzegł
się przed upublicznieniem swoich
niewybrednych uwag o Brytyjczykach. W 2005 roku w Kaliningradzie, podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i kanclerzem Niemiec
Gerhardem Schröderem, Chirac
odniósł się do brytyjskich intencji
reformowania wspólnej polityki
rolnej w Unii Europejskiej i przypomniał problemy związane
z epidemią, jaka dotknęła krowy
w Wielkiej Brytanii: „Jedyne, co
kiedykolwiek przynieśli europejskiemu rolnictwu, to choroba
wściekłych krów”. Następnie
stwierdził, że „nie można ufać ludziom, którzy mają tak fatalną
kuchnię. Po Finlandii Wielka Brytania to jest kraj z najgorszym jedzeniem”. Rozmowę usłyszał
dziennikarz francuskiej gazety
„Liberation” i ją opublikował.
Brytyjski rzecznik rządu oznajmił, że pewnych słów lepiej nie
komentować, a jego francuski odpowiednik, stwierdził tylko, iż „takiej rozmowy nie słyszał”.
W 1993 roku premier Wielkiej
Brytanii John Major po skończonym wywiadzie w telewizji ITN
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13 
zapomniał, że nadal siedzi przed
mikrofonem. Zwracając się
do swoich współpracowników
(których, co ciekawe, nazwał „bę
kartami” i obiecał, że ich „ukrzy
żuje”), powiedział: „Nie mam po
jęcia, jak wygram wybory”.
Z kolei podczas kryzysu ukra
ińskiego na początku lutego 2014
roku ujawniona została podsłu
chana rozmowa telefoniczna mię
dzy asystentką sekretarza stanu
USA Victorią Nuland a ambasa
dorem USA w Kijowie Geoffreyem
Pyattem. Nuland miała podczas
rozmowy o możliwych scenariu
szach rozwoju sytuacji użyć prze
kleństwa, mówiąc o polityce
Brukseli. Wyraziła frustrację
i rozczarowanie brakiem unij
nych działań w słowach: „Fuck
the EU” (pieprzyć Unię Europej
ską). Wywołało to powszechne
oburzenie na Starym Kontynen
cie. Kanclerz Angela Merkel
uznała tę wypowiedź za „nie
do zaakceptowania”. Waszyngton
musiał przepraszać. I choć ani
nie potwierdzał, ani nie demento
wał autentyczności nagrania, to
wskazał na Rosjan jako odpowie
dzialnych za podsłuchanie i ujaw
nienie rozmowy.

...Nie tylko
przy okazji toastów
Minister sportu RPA Fikile
Mbalula uczynił swego czasu bar
dzo niestosowną uwagę. W czasie
spotkania z dziennikarzami w Jo
hannesburgu, mówiąc o propor
cjach dotyczących liczebności
czarnoskórych sportowców w dru
żynach Afryki Południowej, zszedł
nieco z tematu, obrażając kenij
skich atletów. Stwierdził bowiem,
że „RPA nie będzie jak Kenia wy
syłać swoich sportowców na olim
piadę, by utonęli w basenie”. Wy
wołał tym wojnę dyplomatyczną
między Kenią a swoim krajem. By
ło to tym bardziej surrealistyczne,
że – jak podkreślali Kenijczycy
– nigdy żaden kenijski sportowiec
na olimpiadzie nie utonął w base
nie. Na Twitterze powstał nawet
wątek dyskusyjny „#someonetel
lsouthafrica” (czyli „niech ktoś
wytłumaczy RPA”). A sam mini
ster stwierdził, że nie zamierza
przepraszać, bo jego wypowiedź
została wyrwana z kontekstu...
Źle skończył się też żart japoń
skiego ministra sprawiedliwości
Minoru Yanagidy. W 2010 roku
z rozbrajającą szczerością stwier
dził on na spotkaniu ze swoimi
wyborcami w Hiroszimie, że ma
łatwą pracę. Dlaczego? Bo wy
starczy, że tylko powtarza dwa
zdania: „Powstrzymuję się od ko
mentowania konkretnych spraw”
i „Mamy do czynienia ze sprawą,
która znajduje oparcie w dowo
dach i prawie”. Choć może to
i brutalna prawda, przedstawiają

ca prawdziwą codzienność mini
stra sprawiedliwości, to jednak
dla Japończyków okazała się zbyt
szczera... Minister postawiony
pod pręgierzem publicznej kryty
ki ugiął się i musiał złożyć rezy
gnację (...).

Dyplomacja „a kuku”
Jednak o tytuł króla kiepskich
dowcipów może chyba z powo
dzeniem ubiegać się były premier
Włoch Silvio Berlusconi, którego
polityka zagraniczna określana
jest jako „dyplomacja a kuku”
(ten termin bierze swój początek
z sytuacji, w której Berlusconi
podczas spotkania z Angelą Mer
kel schował się przed panią kanc
lerz za latarnią i wyskoczył zza
niej z radosnym: „A kuku!”).
W 2009 roku spowodował skandal,
czyniąc uwagę o więźniach poli
tycznych, którzy w okresie woj
skowej dyktatury w Argentynie
byli po otumanieniu narkotykami
wyrzucani z samolotów do morza.
Berlusconi powiedział wówczas:
„Argentyński dyktator radził so
bie z przeciwnikami politycznymi
w ten sposób, że wsadzał ich z pił
ką nożną do samolotu, otwierał
drzwi i mówił: »Jaki piękny dzień
na zewnątrz, idźcie sobie po
grać«. To zabawne, ale drama
tyczne”. Argentyńczycy wezwali
włoskiego ambasadora, by wyja
śnił, co Silvio miał na myśli.
A włoski rząd tłumaczył, że słowa
premiera zostały przekręcone
i chciał on tylko podkreślić okrut
ność rządów wojskowych.
Innym razem Berlusconi, tuż
po wygranej Baracka Obamy
w wyborach prezydenckich
w USA, uczynił rasistowską uwa
gę, że państwo Obama są „świet
nie opaleni”. Ten „występ” już
do końca kariery prześladował
Berlusconiego i kilkakrotnie na
salonach w zamian doświadczył
różnych komentarzy czy dyplo
matycznych afrontów. Choć
„Silvio” na tej uwadze nie poprze
stał, był nawet o „opaleniznę Oba
my” zazdrosny. Pytany kiedyś
o różnice w amerykańskim i wło
skim podejściu do kryzysu (gdy
włoska gospodarka pikowała
w dół) stwierdził, że Obamie idzie
lepiej, bo „[ja] jestem bladzio
chem, i minęło wiele czasu, odkąd
ostatnio się opalałem, a on [Oba
ma] jest przystojniejszy, młodszy
i wyższy ode mnie”.
Te uwagi wytknęła mu między
innymi pierwsza dama Francji
Carla Bruni, którą Berlusconi tak
że poniżył. Aluzja dotyczyła jej po
chodzenia (Bruni urodziła się we
Włoszech) i romansu z prezyden
tem Francji. W 2009 roku podczas
konferencji prasowej Berlusconi
miał wyszeptać francuskiemu pre
zydentowi Sarkozy’emu (wkrótce
po tym, jak jego romans z Bruni
wyszedł na jaw) łamanym francus

kim i włoskim: „Moi, je tai donne la
tua donna”, czyli: „To ja ci dałem
twoją pannę”. Tę uwagę odczyta
no, dopiero gdy francuska stacja
CANAL+ zatrudniła eksperta
w dziedzinie czytania z ruchu
warg, który przetłumaczył, co do
kładnie „Silvio” wyszeptał do ucha
„Sarko”. Carla Bruni skomentowa
ła te słowa następująco: „Cieszę
się, iż zostałam obywatelką Fran
cji po tym, jak Berlusconi obraził
tak wielu Włochów, dwukrotnie na
zywając Obamę «opalonym»”.
W 2006 roku Berlusconi żarto
wał z kolei z Chińczyków, mówiąc,
że podczas rządów maoistycz
nych Chińczycy „nie jedli dzieci,
tylko je gotowali, aby nawozić na
stępnie pola”... Później się tłuma
czył, że to mogła być wątpliwa iro
nia, bo i żart jest wątpliwy. Ale
w końcu nawet wypowiadając
wątpliwy żart, to wypowiadający
bierze odpowiedzialność za swo
je słowa.
A już koronnym przykładem
braku ogłady włoskiego premiera
(a zarazem potentata medialne
go) był jego „występ” w Parla
mencie Europejskim w 2003 roku.
Obraził wówczas na posiedzeniu
plenarnym szefa niemieckich
eurosocjalistów Martina Schul
tza, który go krytykował, mówiąc
o jego rzekomych związkach
z mafią. Berlusconi użył słów
okrutnych i wypalił: „Wiem, że we
Włoszech kręcą film o nazistow
skich obozach koncentracyjnych.
Mógłbym polecić pana do roli ka
po”. Wtedy Berlusconi przewod
niczył pracom Rady Europejskiej,
gdyż Włochy sprawowały prezy
dencję. Jego uwaga wywołała ta
kie oburzenie, że liderzy Parla
mentu Europejskiego zagrozili
Radzie, że zerwą z nią oficjalne
kontakty, jeśli nie otrzymają prze
prosin od Berlusconiego. Nato
miast w Berlinie do urzędu kanc
lerza Schrödera natychmiast we
zwano włoskiego ambasadora, co
wskazuje, jak poważnie naruszo
no dobre relacje włosko-niemiec
kie, bo zwykle tylko w takich sytu
acjach ambasador wzywany jest
do MSZ.
Niestety, w niechlubne ślady
włoskiego premiera poszedł też
brytyjski eurosceptyczny eurode
putowany z partii UKIP Godfrey
Bloom, który podczas przemó
wienia tego samego niemieckie
go polityka, Martina Schulza, nie
odpowiedzialnie rzucił słowa:
„Ein Volk, ein Reich, ein Führer”
(jeden naród, jedna rzesza, jeden
wódz), znane z okresu panowania
Hitlera, i nazwał jeszcze Schulza
niedemokratycznym faszystą.
Brytyjczyk został przywołany
do porządku i „wybuczany” przez
całą salę, a następnie z niej
wyproszony.

Łukasz Walewski

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

Ci, którzy śląskości szkodzą najbardziej

Chorzy
na nienawiść
do Polski
„Stan, jaki jest utrzymywany
na Śląsku, to jest okupacja. Nie
tylko w związku z podeptaniem
wyników
demokratycznego
plebiscytu z 20 marca 1921.
Do czego nikt nie miał prawa.
I co było bezprawiem niemającym odpowiednika w historii
Ligii Narodów i ONZ. Wyniki
takiego plebiscytu są niepodważalne i nienaruszalne.
Ostateczne. Ale jest to okupa
cja także w wymiarze realnym.
Praktycznym. Mordy obozy de
portacje i konfiskaty mienia na
skalę nie mającą odpowiednika
w cywilizacji europejskiej. Zbrod
nie przeciw ludzkości nie podle
gają przedawnieniu. Nawet jeśli
nie da się ich chwilowo osadzić
bo brakuje instrumentów w pra
wie międzynarodowym. Jeśli
chodzi o niszczenie zabytków
i rabunkową eksploatację bo
gactw naturalnych to trwa to
do dziś. Tak więc jak najbardziej.
Jesteśmy pod okupacją. I mamy
podstawy żeby domagać się
uznania tego faktu na arenie
międzynarodowej. I jest możliwe
uznanie tego faktu przez spo
łeczność międzynarodową. Nato
miast porozumienie z okupan
tem może być realne tylko jak za
kończy okupację. I zwróci nam
wolność. Porozumienie z naro
dem zniewolonym nie jest uzna
wane na arenie międzynarodo
wym. To jakby okupant hitlerow
ski porozumiał się z jakimś
narodem okupowanym. Albo oni
ze swoimi zaborcami. Przecież
się porozumieli. Pod koniec
XVIII wieku ich sejmy ratyfiko
wały traktaty rozbiorowe. Jed
nak po 123 latach stwierdzono że
to nie miało mocy prawnej. I od
zyskali wolność. My na ich zabór
nigdy żeśmy się nie zgodzili. Ja
ką więc mają podstawę prawną
inną niż okupacja? Że obce mo
carstwa się zgodziły? Na rozbio
ry Polski też się zgodziły. Były
one legalne?” – oto internetowy
wpis (pisownia oryginalna) pew
nego Ślązaka.

Trzeba znać
proporcje
Przerażający. Przy całej skali
krzywd, jakich my, Ślązacy, do
znaliśmy, jak można napisać, że
mordy, deportacje, konfiskaty nie

mają odpowiednika w cywilizacji
europejskiej? Czy on naprawdę
nie wie, czym był choćby Holo
caust? Czy nigdy nie słyszał o re
presjach hitlerowskich wobec Po
laków, łapankach, rozstrzela
niach, masowych wysiedleniach,
odpowiedzialności zbiorowej? Bo
mógł nie słyszeć o potwornej rze
zi powstania wandejskiego we
Francji, o zbrodniach generała
Franco na Katalończykach. Nie,
Ślązacy mają prawo mieć wiele
żalu do Polaków, ale napisanie, że
krzywdy, jakie nam wyrządzili,
nie mają odpowiednika w cywili
zacji europejskiej, jest skanda
lem!
A wpis ten nie jest żadnym wy
jątkiem. Oto kolejny: „Porozu
mienie i współpracę z Polakami
ja osobiście widzę tak. Uznanie
przez nich ich zbrodni na Śląza
kach i na śląskiej ziemi. Obrabo
wanej ze wszystkiego metodami
rabunkowymi. Uznanie prawa
Ślązaków do samostanowienia
w świetle demokratycznego ple
biscytu pod kontrolą Ligii Naro
dów z dnia 20 marca 1921. Wyni
ków tego plebiscytu nikt nie miał
prawa podważyć ani zakwestio
nować. Jego wynik zgodnie
z prawem międzynarodowym
obowiązuje do dziś. A potem
w tył zwrot i naprzód marsz.
Do siebie. Do Polszy. I tylko takie
porozumienie może być zaak
ceptowane przez Ślonzoków. Tu
na naszej ziemi. A współpraca
może polegać na tym że zrobimy
wam papa jak będziecie już je
chać do siebie” (pisownia
oryginalna).
I jeszcze jeden: „Stan, który
jest utrzymywany na Śląsku jest
okupacją. Zarówno w wymiarze
prawnym. Jak i w praktycznym.
W praktycznym jest to zbrodnicza
i barbarzyńska okupacja. Nasta
wiona na całkowite wyniszczenie
naszego narodu. I zatarcie wszel
kich śladów jego wielowiekowej
obecności tu. Cała energia środo
wiska śląskiego powinna być na
stawiona na spowodowanie uzna
nia tych faktów przez społeczność
międzynarodową. Do czego są że
lazne podstawy i realne szanse.
Ale my zamiast na to się ukierun
kować mówimy coś o porozumie
niu. Które już jest przecież od
100 lat i przez nich zostało
zerwane”.
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Niepotrzebne nikomu
Mam żal
do Facebooka

Są takie grupy...

Rojenia wariatów

Takich internetowych wpisów
jest całe mnóstwo, a nazywanie
w nich Polaków obraźliwym sło
wem Polszacy jest normą. Lżenie
narodu polskiego od dzikich bar
barzyńców też. Przypisywanie mu
wszystkich najgorszych cech, ja
kie można sobie wyobrazić. I jest
kilka grup internetowych – nazw
ich nie podam, aby nie robić im
darmowej reklamy – gdzie takie
treści spotykają się z powszech
nym aplauzem. Większość auto
rów mieszka w Niemczech, ale
niektórzy na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej. I trzeba powie
dzieć z całą stanowczością, że nikt
śląskości nie wyrządza większej
krzywdy niż oni!
Bo trzeba to powiedzieć jasno:
Śląsk (prawie cały) leży na teryto
rium państwa polskiego i sytuacja
Ślązaków będzie zależeć tylko
i wyłącznie od ułożenia sobie po
prawnych – choć na partnerskich
zasadach – stosunków z Polaka
mi. Z państwem polskim. Wpis
„współpraca może polegać na tym
że zrobimy wam papa jak będzie
cie już jechać do siebie” – wszelką
możliwość nie tylko współpracy,
ale wręcz dialogu wyklucza. Ktoś
się domaga wysiedlania ze Śląska
Polaków! Cóż się dziwić, że w od
powiedzi od Polaków o podobnej
mentalności słyszymy często:
„Jak ci się w Polsce nie podoba, to
wypier... do Niemiec!”.
Tak, ja wiem, że autorzy tych
wpisów to margines, że przytła
czająca większość Ślązaków nie
myśli tak jak oni. Podobnie jak
przytłaczająca większość Pola
ków nie chce, byśmy wypier...
do Niemiec. Ale zawsze znajdzie
się jakiś polski propagandzista,
który pokaże internetowe wpisy
tych śląskich szowinistów, by po
kazać: Widzicie, takie te Hanysy
są! Oni Polski i Polaków nienawi
dzą, to dlaczego mamy iść na ja
kieś dla nich ustępstwa!

Roją sobie ci internetowi dysku
tanci, że nam uznanie narodowo
ści śląskiej przez Polskę nie jest
wcale potrzebne, że mamy zwrócić
się do organizacji międzynarodo
wych, ONZ i innych, by to one
uznały nas za podmiot prawa mię
dzynarodowego. Bzdura pirami
dalna, Kurdów jest kilkadziesiąt
razy więcej niż nas, żyją w kilku są
siadujących ze sobą państwach, od
dziesięcioleci walczą o upodmioto
wienie ich na arenie międzynaro
dowej. I co? I nic? Jak byli mordo
wani i prześladowani, tak są mor
dowani i prześladowani, światowa
opinia publiczna najwyraźniej im
powspółczuje – i to tyle. Jeśli nie
załatwią uznania swoich praw
w Turcji, w Iraku, w Syrii, to nikt in
ny też im tych praw nie nada.

Podobnie z nami, naszym najży
wotniejszym interesem jest przeko
nanie Polaków, że nasze aspiracje
tożsamościowe nie są absolutnie
antypolskie, że polskiej racji stanu
nie zagrażają, lecz mogą jej wręcz
służyć, że zależy nam na nowoczes
nej i zamożnej Polsce, bo wtedy za
możny i nowoczesny będzie też le
żący w tej Polsce Śląsk. Ale gdy ich
o tym przekonujemy, wylezie naraz
jeden taki i wrzaśnie: „Współpraca
może polegać na tym że zrobimy
wam papa jak będziecie już jechać
do siebie. Wasze zbrodnie wobec
nas nie mają odpowiednika w cywi
lizacji europejskiej”.
Nie chodzi oczywiście o to, by
o krzywdach, jakich doznaliśmy
od Polaków, zapomnieć. By zapo
mnieć, jak Polska zdewastowała,
może wręcz upodliła Śląsk. I że za
to nie przeprosiła ustami żadnej

ze znaczących swoich postaci. Ale
na tej pamięci krzywd nie można
budować żadnej przyszłości, bo je
śli żyje się wśród polskiej
większości, to takim antypoloni
zmem niczego osiągnąć nie moż
na. Można jedynie spowodować,
że Polacy na nienawiść odpowie
dzą nam nienawiścią.
Owi internetowi szaleńcy twier
dzą zresztą, że Polacy Ślązaków
nienawidzą i dążą, by nas kom
pletnie zniszczyć. Nie mają poję
cia, że dla większości Polaków je
steśmy po prostu obojętni, że bar
dzo wielu ma dla nas życzliwą
ciekawość. Ale jeśli wejdą na jed
ną z tych grup internetowych, to
bardzo szybko im życzliwość
przejdzie. I nie będą dociekać, czy
to tylko kilku internetowych sza
leńców, czy też tak myśli więk
szość Ślązaków.

Na szczęście wszystkie poważ
niejsze śląskie organizacje się od
tej narracji odcinają, ich liderów
próżno szukać na tych grupach
facebookowych jako dyskutantów.
Ignorują niebezpiecznych szaleń
ców. Ale ci szaleńcy sieją ziarno
szowinizmu, antypolskiego szowi
nizmu. I to oni, mianujący siebie
śląskimi patriotami, stanowią naj
większe zagrożenie dla śląskości.
Nie posłanka PiS-u z Tarnow
skich Gór, nie Maria Pańczyk-Poz
dziej, nie antyśląscy posłowie So
bierajski czy Anzel (obaj PiS), tyl
ko właśnie oni.
Zdecydowana większość z nich
mieszka zresztą w Niemczech.
Dla nich nie ma więc znaczenia,
jak my sobie u nas, w śląskim haj
macie, urządzimy relacje z Pola
kami. Dla nich ważne jest tylko, by
wylewać w internecie swoją cho
robliwą nienawiść do Polski.
I prawdę powiedziawszy, mam żal
do Facebooka, który jest obecnie
największym ogólnoświatowym
forum dyskusyjnym, że pozwala
u siebie tym nienawistnym gru
pom działać. Tak samo jak mam
do niego żal, że pozwala u siebie
funkcjonować grupom polskich
antysemitów i innych szowinis
tów, rasistów. Czasem wręcz za
stanawiam się, czy polscy admini
stratorzy Facebooka, którzy kon
trolują jego treść, sami nie są
szowinistami. Pozwalają więc
u siebie działać polskim szowinis
tom – ale pozwalają i śląskim, bo
ci śląscy swoimi wpisami tylko da
ją pożywkę szowinizmowi polskie
mu.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung,
nr 11/2020)

Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki rekomenduje także:
„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Mariana
Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków słu
żących w armii III Rzeszy. Stare opy spomina
jom przedwojenno Polska, służba przy wojsko
i to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki a Ru
sy. Fascynująca lektura. 240 stron, format A5.
Cena 10 euro.

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

„Rýchtig Gryfno Godka” Dariusza Dyrdy
– to jedyny podręcznik języka śląskiego.
W 15 czytankach znajdziemy kompendium wie
dzy o Górnym Śląsku, a pod każdą czytanką au
tor wyjaśnia najważniejsze różnice między ślą
skim a polskim. Wszystko to uzupełnione świet
nym słownikiem polsko-śląskim i śląsko-polskim.
236 stron, format A5. Cena 10 euro.

„Opowieści o śląskiej historii (wcale nie
dla dzieci)” Jana Lubosa to kilkanaście gawęd
o naszych dziejach, od średniowiecza po czasy
współczesne. Oparta na mało znanych doku
mentach i doskonałych ich analizach. Dzięki
niej można lepiej zrozumieć śląskie dzieje, ale
i Śląsk dzisiejszy. 124 strony, format A5.
Cena 7 euro.

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

Piotr Bukartyk
„Byæ mo¿e to wszystko“
Mystic Records

P

iotr Bukartyk to tekœciarz, kompozytor, artysta kabaretowy i satyryk, wiêc jeœli o swojej
najnowszej p³ycie mówi, ¿e jest bardzo chrzeœcijañska, bo poœwiêcona wartoœciom, to pojawiæ siê
mog¹ w¹tpliwoœci, czy aby ta deklaracja jest ca³kiem
na powa¿nie.
W istocie materia³ jest jak najbardziej serio, a jego
tematyka dotyka spraw fundamentalnych. I brak tu
jakichkolwiek przeœmiewczych w¹tków. Do utworu
„Brudna mi³oœæ” promuj¹cego album, a dotycz¹cego
zjawiska pedofilii w Koœciele, teledysk zrobi³ Wojciech Smarzowski, re¿yser „Wesela”, „Kleru” czy
„Wo³ynia”. Jak stwierdzi³, instrumentalnie kojarzy
mu siê ta kompozycja z muzyk¹ oazow¹.
W rzeczywistoœci stylistyka albumu jest raczej
bluesowo-rockowa, choæ trafiaj¹ siê te¿ brzmienia
latynoskie w rytmach samby. Ale to nie warstwa muzyczna jest tu najbardziej istotna. Repertuar ma w
du¿ej mierze charakter spo³eczno-politycznych felietonów, a sama muzyka to bardziej t³o do tych komentarzy. Choæ t³o ze wszech miar udane.
W¹tki publicystyczne mieszaj¹ siê z rozterkami
natury osobisto-emocjonalnej. I tak jak te drugie
nigdy swej aktualnoœci nie trac¹, tak doraŸnoœæ tych
pierwszych z regu³y szybko siê zu¿ywa. Tym razem
tak nie jest, bo poruszane problemy wydaj¹ siê byæ
nierozwi¹zywalne w widocznej perspektywie czasowej. A i historia lubi siê powtarzaæ, o czym œwiadcz¹
losy piosenki „Rz¹d nie ci¹¿a”, któr¹ Bukartyk
skomponowa³ w 2016 roku, a która tej jesieni prze¿y³a sw¹ drug¹ m³odoœæ w ulicznej wersji.
Przez wiele lat Piotr Bukartyk udzia³a³ siê na antenie radiowej Trójki, opuœci³ j¹ wraz z wiêkszoœci¹
wspó³pracowników na pocz¹tku 2020 roku na znak
protestu przeciw zaprzêganiu programu do politycznego rydwanu „dobrej zmiany”. Obecnie Bukartyka
mo¿na s³uchaæ na antenie internetowego radia Nowy Swiat – czêœciej w charakterze komentatora ni¿
muzyka, bo jego utwory maj¹ mocno nieradiowy format przekraczaj¹cy umowne 3 minuty. Bowie ich autor i w komentarzach i w piosenkach na s³owach nie
oszczêdza.

Andrzej Kuśpiel

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

zdj. A. Malik

W jednej z większych komór jest nawet restauracja

Cuda spod wielickiej ziemi
Spór o to, czy jajko jest starsze od kury trwa nierozstrzygniêty od wieków.
Pewne jest natomiast, ¿e starsza od
jajka jest sól. Lekarze apeluj¹, by
ograniczyæ spo¿ywanie soli. Niemal
w ka¿dym z europejskich krajów u¿ywa siê jej w kuchni trzykrotnie wiêcej
ni¿ wynosi zalecana dzienna dawka.
3 gramy trafiaj¹ najczêœciej do jednego posi³ku. Romans soli z jajkiem
trwa nieprzerwanie od kilkuset lat.
W Polsce bywa³o ju¿ wiele kataklizmów, ale nigdy nie zabrak³o soli.
W latach osiemdziesi¹tych XX wieku,
kiedy w sklepie prezentowano g³ównie kszta³tne pó³ki, dostaæ mo¿na by³o
bez kolejki tylko ocet i sól. Kilkaset lat
wczeœniej sól nale¿a³a do rarytasów,
których kradzie¿ mo¿na by³o przyp³aciæ obciêciem rêki. Górnicy pracuj¹cy
w ¿upach czêsto wynosili pod ubraniami solne p³ytki, które by³y bardziej
drogocenne ni¿ z³oto.
Za s³up soli zwany ba³wanem mo¿na by³o otrzymaæ dwie wsi z ich
mieszkañcami, a ba³wanów pod ziemi¹ nie brakowa³o. St¹d te¿ powsta³o
powiedzenie: s³ono zap³aciæ. Nazwa
¿o³nierza wywodzi siê z ³aciñskiego
okreœlenia soldat – cz³owieka op³acanego sol¹.
Odk¹d wydobycie bia³ego kruszca
przesta³o byæ problemem, sól sta³a
siê powszechnie dostêpna. Teraz jej
tona kosztuje zaledwie oko³o 600 z³otych. Fizyczn¹ eksploatacjê soli
w Wieliczce zakoñczono w 1996 roku.
Teraz produkuje siê j¹ tylko z wycieków, których jest na terenie kopalni
a¿ 200. Niektóre z nich to kilka kropel
wody, a inne to setki litrów wyp³ywaj¹ce na minutê. Co roku wp³ywa do
kopalni 200 metrów szeœciennych zasolonych wód. Jest ona wypompowywana i odparowywana. Uzyskuje siê
z litra 100 gramów soli, œrednio 15 tys.
ton rocznie.
W Polsce wydobywa siê 1.600.000
ton soli rocznie. Najwiêkszym producentem soli kamiennej jest K³odawa,
Zak³ady Sodowe w Janikowie, Mogilno otrzymuje z solanek, Inowroc³aw i

Dêbieñsko. Olbrzymia wiêkszoœæ produkowana jest na potrzeby przemys³u
chemicznego, a tylko niewielka jej
czêœæ trafia na stó³ – ok. 150 tys. ton.

Solny ¿eglarz
W wielickiej kopalni czêsto spe³niaj¹ siê najdziwniejsze marzenia. Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski
w klasie Finn zawsze marzy³, by po¿eglowaæ tam, gdzie nikogo jeszcze nie
by³o. Wyprzedzili go jednak kilka wieków wczeœniej Vasco da Gama czy
Magellan, którzy przemierzali nieodkryte dot¹d morza i oceany. Nie wpadli jednak na pomys³, by pokonaæ wielickie solanki o temperaturze 8 stopni. Mateusz zmierzy³ siê z 9-metrowym jeziorkiem 104 metry pod ziemi¹. Zamiast wiatru w ¿agiel mistrza
dê³a dmuchawa.
W 2000 roku kopalnia zosta³a wpisana do Ksiêgi Rekordów Guinnessa po
tym jak jeden ze œmia³ków przelecia³
pod ziemi¹ balonem ogrzewanym ciep³ym powietrzem. Dwa lata wczeœniej
w komorze Stanis³awa Staszica na

g³êbokoœci 125 metrów pod ziemi¹
skakano na linie bungee.
Turystyczne atrakcje co roku przyci¹gaj¹ do kopalni ponad ponad
1,5 miliona turystów z oko³o 200 krajów na ca³ym œwiecie. Najwiêcej jest
Niemców, Brytyjczyków, W³ochów,
Hiszpanów.
Azjaci dowiedzieli siê o Wieliczce
dziêki spotkaniu pi³karskiemu PolskaKorea. Koreañska telewizja przyjecha³a do bia³o-czerwonych, by pokazaæ kraj. Uznali, ¿e najciekawsza jest
kopalnia soli. Bywali tutaj te¿ turyœci
z Tasmanii, Panamy czy Nowej Funlandii.
Goœci oprowadza 280 przewodników, którzy czasami w ci¹gu roku
schodz¹ pod ziemiê ponad 13 tysiêcy
razy.
W solnych korytarzach, które maj¹
ponad 300 kilometrów d³ugoœci, na
sta³e mieszkaj¹ najprawdziwsze krasnale, które uwieczniono nawet na taœmie filmowej w „Seksmisji” w re¿yserii Jerzego Machulskiego. Na dzieci
czeka kraina ma³ych skrzatów zwana
Solandi¹.

Kur nie by³o,
a sól – owszem
Z³o¿e wielickiej soli ma 15 milionów
lat. W tym czasie ¿adnej kurze nie
przysz³o do g³owy, by znieœæ nawet
najmniejsze jajko. Po œwiecie biega³y
bowiem olbrzymie opierzone stwory
wa¿¹ce kilka ton.
Wed³ug legendy sól do Wieliczki trafi³a za spraw¹ ksiê¿niczki Kingi, która
mia³a poœlubiæ Boles³awa Wstydliwego. Król Bella IV chcia³ daæ córce
w posagu z³oto i klejnoty. Kinga poprosi³a go jednak o to, co w Polsce by³o najdro¿sze – sól. Bella podarowa³
ksiê¿niczce kopalniê soli na Wêgrzech. Kobieta wrzuci³a do najg³êbszego szybu pierœcionek zarêczynowy
i pojecha³a do swego wybranka. Boles³aw Wstydliwy czeka³ na ni¹ ze œwit¹
pod Krakowem.
Kinga kaza³a kopaæ wielick¹ ska³ê.
Nagle jeden z robotników trafi³ na coœ
twardego i wydoby³ kawa³ soli, pod
którym znajdowa³ siê pierœcieñ. W cudowny sposób pok³ady drogocennego
kruszcu przemieœci³y siê z Wêgier do
Polski.
Pierwsi górnicy wydobywali sól,
tworz¹c tzw. komory. Jest ich dzisiaj
ponad 3 tysi¹ce. Po³¹czone zosta³y zupe³nie przypadkowo. Chodniki maj¹
300 kilometrów d³ugoœci, a wiêc mo¿na nimi by³oby dojœæ z Gdañska do
Poznania czy te¿ z Hamburga do Berlina.
Turystom udostêpnione jest zaledwie kilka procent. 80 procent trasy turystycznej dostosowano do potrzeb
niepe³nosprawnych, których rocznie
przyje¿d¿a ponad 2 tys. Wielu z nich
porusza siê na wózkach inwalidzkich.
Mo¿na równie¿ pod¹¿aæ tras¹ biegn¹c¹ po starej czêœci kopalni. Turyœci
otrzymuj¹ kaski z lampkami, specjalne górnicze wyposa¿enie. Geolodzy
prowadz¹ ich labiryntem korytarzy.
Przez chwilê mog¹ poczuæ siê jak
prawdziwi górnicy.

Sanatorium g³êboko
pod ziemi¹
Konie pracowały kiedyś także w Wieliczce
zdj. A. Hübsch

Cuda rzeźbione w soli
zdj. A. Malik

Dzieci wygnane.
Tułacze losy małych
Polaków...
– Monika Odrobińska

zdj. A. Hübsch

Naukowcy, studenci i szczêœliwcy
maj¹ szansê dotrzeæ do Kryszta³owej
Groty. Do tej pory nie znaleziono po-

Aż się nie chce wierzyć, że ta solna komnata jest pod ziemią...
dobnych szczelin w z³o¿ach mioceñskich, dlatego w 2000 roku zosta³a
uznana za rezerwat przyrody. Ka¿dorazowe wejœcie wymaga zgody wojewody ma³opolskiego.
W kopalni nie mieszkaj¹ ¿adne
zwierzêta, poniewa¿ nie ma w niej
wody pitnej. Mikroklimat, który tam
panuje, jest unikatowy w skali europejskiej, charakteryzuj¹c siê wyj¹tkow¹ czystoœci¹ bakteriologiczn¹ (tak¹
sam¹ jak na sali operacyjnej), wysok¹
wilgotnoœci¹ powietrza (74-90 procent) i du¿¹ zawartoœci¹ chlorku sodu, magnezu, manganu i wapnia. Górnicy nigdy nie skar¿yli siê na choroby
górnych i dolnych dróg oddechowych,
czêsto jednak mieli postêpuj¹cy reumatyzm.
Sól ma olbrzymie w³aœciwoœci lecznicze. Wysoka wilgotnoœæ powietrza i
ujemna jonizacja wp³ywaj¹ na kondycjê fizyczn¹, psychiczn¹, pomagaj¹
w leczeniu chorób cywilizacyjnych.
Wizyta w kopalni pozytywnie wp³ywa
na takie schorzenia jak:
– choroby dróg oddechowych: gard³a, nosa, zatok, krtani, przewlek³ego
zapalenia oskrzeli p³uc, astmy oskrzelowej, pylicy p³uc,
– schorzenia sercowo-naczyniowe:
niewydolnoœæ kr¹¿enia, stany pozawa³owe, nadciœnienie,
– schorzenia dermatologiczne: ³uszczyca, zapalenie skóry, alergia, tr¹dzik.
135 metrów pod ziemi¹ w komorze
Jezioro Wessel stworzono sanatorium. Korzystaj¹ z niego pacjenci maj¹cy problemy z uk³adem oddechowym (nos, zatoki, gard³o, krtañ,
oskrzela i p³uca), astm¹, alergi¹ i chorobami skóry. W komorze Jezioro

zdj. A. Hübsch

Wessel prowadzone s¹ zajêcia z oddychania, æwiczenia gimnastyczne. Pacjenci korzystaj¹ ze stacjonarnych rowerków, ma³ej si³owni, sto³ów do
ping-ponga, bilardu. Wszystko to ma
na celu poprawienia jakoœci oddychania – jak wyjaœniaj¹ specjaliœci.
W trakcie 7-godzinnego pobytu najwiêcej pracy w naukê prawid³owego
oddychania wk³adaj¹ kobiety, poniewa¿ niewiele z nich umie korzystaæ
z przepony.

S³one rzeŸby
i solny aerozol
Po raz pierwszy Wieliczka reprezentowa³a Polskê na œwiatowej wystawie EXPO sto lat temu w Pary¿u. Pokazano wówczas w stolicy Francji naturalnej wielkoœci rzeŸby z soli, które
dziœ znajduj¹ siê 101 metrów pod ziemi¹ w kaplicy œw. Kingi.
W 2000 roku wielickie stoisko w Hanowerze obejrza³o ponad 3 miliony turystów. Piêæ lat póŸniej w Japonii by³o
ich ponad 25 milionów. Stoisko polskie
zajmowa³o prawie 1000 metrów kw.
Jedna trzecia powierzchni zaaran¿owana jest na kopalniane komory, zbudowane z solnych bloków, w których
sta³o 15 solnych rzeŸb. Dla goœci zaplanowano wiele atrakcji, np. zjazd
górnicz¹ wind¹, spacer kopalnianym
chodnikiem, jeziorko ze s³on¹ wod¹.
Nie zabrak³o równie¿ swoistego mikroklimatu, z którego s³ynie Wieliczka. Powietrze nasycone zosta³o aerozolem soli.

Agnieszka Malik

Dzieci wygnane. Tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny
światowej. Prawdziwe historie.
Dzieci inaczej pamiętają wojnę.
Dziewięcioletni Mirek, trzyletnia
Ola, pięcioletni Romek, ośmioletnia Marysia. Dzieci pracujące
w tajdze przy wyrębie lasu, walczące o chleb. Dzieci osierocone,
którym przyszło odgrywać rolę
matek i ojców dla swych młodszych sióstr i braci. Dzieci odważne i niezłomne, które ocaliły siebie
i bliskich z sowieckiego piekła.
Przeszły z armią Andersa jej żołnierską odyseję, trafiły do Iranu,
Afryki, Indii i Nowej Zelandii.
Polskie dzieci, którym wydarto
dzieciństwo, pamiętają wojnę inaczej niż dorośli. Lektura ich wspomnień porusza, budzi sprzeciw
wobec sowieckiego zbydlęcenia
i podziw dla heroizmu małych Polaków.
„Nie uciekaliśmy z kraju, ale do
niego przez cały świat wracaliśmy. O polską niepodległość nasi
żołnierze walczyli na wszystkich
frontach. To byli więźniowie sowieckich łagrów i posiołków –
wynędzniali, ale każdą drogą do
Polski szli. Walczyli w nadziei,
że wrócą do domu, na Kresy. Ich
i nasza droga do domu usiana jest
krzyżami – wśród nich nie ma
krzyża mojego ojca. Ilu takich
krzyży brakuje?“
Monika Odrobiñska (ur. 1978) –
¿ona, mama, dziennikarka; w reporta¿ach „du¿¹ historiê“ opowiada z perspektywy „ma³ych historii“ poszczególnych osób, rodzin i spo³ecznoœci.

sklep.de
polska muzyka
polskie filmy
polskie książki
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Nasze pieniądze

Oszustwa podczas zakupów

Jak nie dać się oskubać
Dla wielu turystów zakupy to
bardzo ważna część wakacji. Pamiątki, które ludzie kupują, powinny być trwałym wspomnieniem przyjemnego wyjazdu albo
cennym upominkiem. Istotna jest
również możliwość kupna różnych rzeczy, które za granicą są
tańsze niż w kraju.
Turyści są traktowani przez nieuczciwych właścicieli sklepów jako
łatwy cel. Sprzedawcy uważają, że
można drogo sprzedać przybyszom
wszelką szmirę. Turyści nie znają
zazwyczaj na tyle dobrze lokalnych
uwarunkowań, żeby odróżnić dobry
produkt od złego, najczęściej mają
więcej pieniędzy niż lokalni klienci
i raczej nie będą się skarżyć, nawet
jeśli zorientują się, że zostali oskubani. Dlatego w wielu popularnych
miejscach na świecie naciąganie turystów to świetny interes dla różnej
maści oszustów.

Podróbki

Dlaczego by nie wyprodukować
podróbki, jeśli można to zrobić? Jeżeli towar jest oryginalny, to wcale
nie dlatego, że oszust boi się konsekwencji, ale dlatego, że nie było to
warte zachodu. Różnorodność podrabianych towarów sprzedawanych
turystom wręcz zdumiewa:
• Futra, kość słoniowa i leki to
bardzo opłacalna działalność w wielu krajach, zwłaszcza w Afryce i we
wschodniej Azji.
• Fałszywe dokumenty tożsamości bez trudu można kupić na Khao
San Road w Bangkoku.
• W Maroku można kupić podrabiane
skamieliny
trylobitów,
a w Mongolii plastikowe kości
dinozaurów.
• W każdym z rozwijających się
krajów ogólnodostępne są pirackie
kopie filmów i muzyki.
• Fałszywa biżuteria i sztuczna
skóra goszczą na bazarach całego
świata.
• Nieświadomi niczego turyści
mogą kupić na Kubie fałszowane
marki cygar, a na Jamajce „markowy” rum.
Ogromny jest również czarny rynek podrabianych dóbr luksusowych, takich jak torebki Chanel czy
zegarki Rolex. Właściciele tych marek tracą oczywiście w związku
z rynkiem podróbek miliony dolarów, niemniej jeśli ktoś kupuje „rolexa” za 25 USD, nie liczy chyba na
to, że jest to oryginał!
Sprzedawanie fałszywek zdarza
się, niestety, bardzo często. Gdyby
wszystkie kawałki muru berlińskiego sprzedane przez dwie dekady były prawdziwe, ten mur mógłby już okalać całą kulę ziemską.
W wielu krajach, zwłaszcza biednych, sprzedawcy pamiątek polują

na turystów zawsze z tych samych
powodów.
Podróbki mogą pojawiać się
wszędzie, jednak podczas olimpiady w Pekinie w 2008 r. problem osiągnął takie rozmiary, że rządy Chin
i Hongkongu dobrały się do producentów i sprzedawców. Przed olimpiadą w Londynie z kolei podjęto
wiele akcji prewencyjnych, żeby zapobiec nielegalnemu handlowi.
Oczywiście wszystkie obostrzenia
mają na celu obronę interesów
miast, gdzie odbywają się igrzyska,
nie turystów – rządy Chin i Wielkiej
Brytanii podejmują wszelkie próby,
by ogromne koszty organizacyjne
zwróciły się w jak największej części – a sprzedaż koszmarnie drogich pamiątek to bardzo dobry sposób, żeby zarobić. Oszuści nie dzielą się z miastem swoim zyskiem,
a często nawet nie płacą podatków,
dlatego miasta nakładają na nich
sankcje.
Niestety, podróbki mogą sprawić
wiele kłopotów również turystom:
• Zdarza się, że miejscowa policja ściga nie tylko handlarzy, ale
również ich klientów. Najczęściej
dotyczy to podróbek luksusowej garderoby, a zwłaszcza damskich torebek. Poza tym zdarza się, że fałszywki są konfiskowane, ale w większości krajów turyści nie są karani,
chyba że wiozą ze sobą duże ilości
ewidentnie przeznaczone na handel. Specjalne służby ostrzegają, że
podróżni, którzy kupują podróbki,
wspierają zorganizowaną przestępczość, a nawet terroryzm.
• Kupowanie fałszywek może
być też groźne dla zdrowia – podrabiane okulary przeciwsłoneczne
nie mają zazwyczaj filtrów UV, często nie są wstrząsoodporne i mogą
poranić oczy. Z kolei podrabiane
zabawki wykonane są niejednokrotnie ze szkodliwych dla dzieci
materiałów.
• Fałszywki coraz trudniej odróżnić od oryginalnych produktów. Eksperci mówią, że fałszerze stają się
coraz bardziej biegli w swoim fachu.
Kiedyś było to proste – podrobioną
torbę od oryginalnej odróżniała jakość – skóra była gorsza, a szwy niestaranne. Dziś mogą się pomylić nawet specjaliści.

Trzy najlepsze rady, żeby uniknąć takiego oszustwa:
• Jeżeli zamierzasz wydać na
jakiś produkt dużo pieniędzy, dowiedz się o nim jak najwięcej.
• Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby mogło być prawdziwe,
zapewne prawdziwe nie jest. Jeśli jakiś często podrabiany towar
jest na wyprzedaży i kosztuje
śmiesznie mało, raczej nie jest
oryginalny.
• Należy liczyć się z tym, że od
czasu do czasu za granicą kupimy

(3)

jakąś fałszywkę. Dzięki takiemu
nastawieniu możemy uniknąć
rozczarowania.

„Regionalne” bazary
Turyści, którzy kupują pamiątki,
narażeni są nie tylko na to, że nabędą fałszywki. Chcąc kupić jakieś regionalne specjały, mogą trafić na bazar zorganizowany wyłącznie dla
cudzoziemców, a nie taki, gdzie faktycznie robią zakupy miejscowi.
Sam spotkałem się z tym w Maroku. Podobno fałszywe bazary to specjalność tego kraju, ale słyszałem,
że funkcjonują też w innych częściach świata. Oczywiście można
tam również znaleźć oryginalne
produkty, podobnie jak na prawdziwych bazarach podróbki, jest to mało prawdopodobne. Jeśli można kierować się moim doświadczeniem
z Maroka, to oryginalne produkty
znajdują się na takim bazarze przez
przypadek, tylko dlatego że nie opłaca się ich podrabiać. Właściciele zazwyczaj wynajmują jakiś lokal i kupują fałszywki, oczekując zwrotu
kosztów.
Trudno ocenić, czy bazar nie jest
prawdziwy, jeśli jest lepiej zamaskowany niż ten w Maroku. Jest jednak
kilka wskazówek, którymi można się
kierować:
• Na prawdziwym bazarze będzie
więcej mieszkańców niż turystów,
na fałszywym – odwrotnie.
• Jeśli można tam kupić nie tylko
pamiątki, ale i rzeczy potrzebne
mieszkańcom, może być w połowie
oryginalny. Na przykład na oryginalnym można kupić tanią odzież i plastikowe budziki, a na bazarze dla turystów drogie „ludowe” stroje
i biżuterię.
• Jeśli na bazar zaprowadzi cię
przewodnik, prawie na pewno będzie to bazar dla turystów. Możliwe
nawet, że przewodnik dostanie prowizję od handlarza, u którego coś
kupisz.

Fałszywy bazar
berberyjski w Maroku
W Fezie, niezwykłym i niemal nietkniętym przez czas średniowiecznym mieście, wynająłem z grupą
przyjaciół wspaniałego przewodnika o rozległej wiedzy. Przewodnik
jednak z jakiegoś powodu uważał za
swój obowiązek, żeby zaprowadzić
nas do każdego sklepu ze skórami
i dywanami w mieście. Trochę późno, ale w końcu powiedzieliśmy mu,
że nie mamy ochoty na żadne zakupy. Ale pod koniec tej wspaniałej wycieczki mimo wszystko zaproponował nam, że zabierze nas na berberyjski bazar. Berberowie to rdzenni
mieszkańcy Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, tak jak Aborygeni
w Australii czy Indianie w Ameryce.
Choć większość zajmowała się rol-

nictwem, zazwyczaj uważa się ich za
plemiona wędrowne. Dlatego turyści interesują się ich życiem i kulturą. Wyobrażałem sobie jakiś bazar
na środku pustyni z uroczymi Berberami, którzy będą targować się
o wielbłądy albo handlować rytualnymi sztyletami w promocyjnych
cenach. Byłem jednak w błędzie.
Bazar okazał się wielką halą w nowoczesnym budynku w pobliżu starego miasta. Na stołach leżały niewiarygodne ilości krzykliwej szmiry.
Kilku innych turystów kręciło się
tam w towarzystwie swoich przewodników, nikt jednak nie kupował
tej koszmarnie drogiej tandety. Market był tak lokalny i tradycyjny jak ja
sam. Pokręciliśmy się tam trochę,
wysłuchując nachalnego zachwalania towaru, i wyszliśmy najszybciej,
jak się dało.
Dopiero później dowiedziałem
się, że takie fałszywe lokalne bazary to właśnie specjalność Maroka.
My jednak zorientowaliśmy się od
razu i nic nie kupiliśmy, dlatego nie
mogę powiedzieć, że zostaliśmy
oszukani. Zresztą ci handlarze nie
starali się jakoś specjalnie wmówić
nam, że to bazar berberyjski. Choć
pewnie znalazłoby się kilka osób,
które zostały tam oskubane. A może oryginalnych bazarów po prostu
w Maroku nie ma (a nawet jeśli są,
żaden przewodnik nikogo tam nie
zaprowadzi).

Oszustwa
handlarzy ulicznych
To jedno z najprostszych i najbardziej rozpowszechnionych oszustw,
jakie kiedykolwiek istniały. Choć wydaje się bardzo trywialne, kiedy się
o nim opowiada, zadziwiająco wiele
osób pada każdego roku jego ofiarą.
Odmian jest bardzo dużo, ale
wszystkie przebiegają według podobnego wzorca:
1. Turysta podchodzi do ulicznego handlarza, który sprzedaje coś,
czym turysta jest zainteresowany.
2. Handlarz proponuje atrakcyjną
cenę i podaje klientowi towar, żeby
go obejrzał. Towar wygląda dobrze,
więc turysta wręcza mu pieniądze.
3. Kiedy handlarz ma wydać mu
resztę, mówi, że z towarem jest coś
nie tak, więc pójdzie do magazynu,
żeby przynieść turyście nowy.
4. Odchodzi i znika.
5. Mija dziesięć minut, dwadziecia, wreszcie pół godziny, a handlarz
nie wraca. Jeśli nie uległ wypadkowi, klient został okradziony.
6. Turysta może go szukać, ale
handlarz zrobił wszystko, żeby go
nie znalazł. Przecież o wiele lepiej
zna miasto.
7. Jeśli jakimś cudem turysta
znowu go spotka, handlarz wszystkiego się wyprze, a turysta nie ma
żadnych dowodów. Może iść na poli-

cję, ale bez dowodów nic nie
wskóra.
Podróżni są szczególnie łatwym
celem tego rodzaju oszustwa, kiedy
kupują narkotyki. W związku z tym,
że działają wbrew prawu, nie pójdą
na policję, jeśli padną ofiarą kradzieży. Dilerzy często biorą pieniądze i mówią, że narkotyki trzymają
w bezpiecznym miejscu. Bardzo
często również zdarza się, że zamiast kokainy turysta dostaje
sproszkowaną aspirynę, a zamiast
ecstasy – tabletki na robaki dla
psów. Czasem jednak diler po prostu znika z pieniędzmi.
A oto kolejne z wariantów:
1. Ofiara idzie kupić coś
konkretnego.
2. Sprzedawca mówi, że akurat
ten towar mu się skończył i będzie
jutro, jeśli klient zapłaci.
3. Klient bierze rachunek i ma
przyjść następnego dnia.
4. Rachunek jest wystawiony
w lokalnym języku, którego klient
nie rozumie.
5. Kiedy następnego dnia przychodzi do sklepu, za ladą stoi inna
osoba, która twierdzi, że nic nie wie
ani o rachunku, ani o tym, kto go wystawił. Podróżny zostaje z niczym,
w ręku ma tylko bezwartościowy kawałek papieru.
6. Klient może iść na policję, ale
nie ma żadnych dowodów poza tym
świstkiem, na którym nie ma na
pewno słowa o zakupie, więc zgłoszenie oszustwa nie ma sensu.
Nie warto jednak zupełnie rezygnować z zakupów na ulicy, bowiem
ceny mogą być niższe niż w sklepach, a już na pewno niższe niż we
własnym kraju:
• Handlarze nie muszą ponosić
kosztów wynajmu lokalu czy pensji
pracowników.
• Mogą mieć tańsze źródło zaopatrzenia, możliwe też, że sami produkują dany towar.
• Bywa, że chcą jak najszybciej
odzyskać zainwestowane w towar
pieniądze.
Oczywiście powody mogą być
zgoła inne, niekoniecznie uczciwe:
• Nie płacą podatków, przyjmując
tylko gotówkę.
• Towar został skradziony, a oni
chcą sprzedać go turystom, żeby
utrudnić pracę policji, kiedy towar
znajdzie się za granicą.
Tego rodzaju przestępstwa zdarzają się głównie w biedniejszych
krajach, ale ich ofiarą można paść
wszędzie. Bardzo łatwo ich jednak
uniknąć:
• Nie dawaj żadnych pieniędzy,
dopóki nie masz w ręku towaru i nie
upewnisz się, że jest w porządku.
• Większe zakupy rób w dobrych sklepach, gdzie jest dużo
klientów (najlepiej i miejscowych,
i turystów).
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• Jeśli zamierzasz zrobić większe
zakupy w sklepie, który wydaje ci się
jednak podejrzany, zapytaj policję
turystyczną, czy nie było na niego
skarg.
Można też nagrać uliczną trans
akcję. Film zawsze będzie jakimś
dowodem (poza rachunkiem, zwykle
bezwartościowym). Zdjęcie uliczne
go handlarza może przynajmniej
pomóc policji w jego poszukiwa
niach, jeśli okaże się notorycznym
oszustem. Jeśli odmówi, po prostu
nic u niego nie kupuj.

Oszustwa
podczas sprzedaży
kamieni szlachetnych
To kolejny z najstarszych przekrę
tów świata, które mogą poczynić
prawdziwe spustoszenia w naszych
finansach. Bazuje na ludzkiej chci
wości i chęci zysku bez wysiłku – każ
dy chciałby w jednej chwili zarobić
tyle, ile nie zarobi się przez tygodnie
albo miesiące harówki w biurze czy
fabryce. I choć to oszustwo wydaje
się tak powszechne, że nikt już nie
powinien dać się nabrać, każdego ro
ku wiele osób pada jego ofiarą.
Może ono mieć wiele różnych od
mian, ale zazwyczaj wygląda
następująco:
1. Turysta w barze albo na ulicy po
znaje miłego i przyjaznego mieszkań
ca miasta. A prawda jest taka, że ten
człowiek od początku planuje go
oszukać.
2. Oszust „czaruje” ofiarę, na
przykład oprowadzając ją po mieście
bądź stawiając drinki. Wydaje się tu
ryście znacznie sympatyczniejszy
niż ludzie, których na co dzień spo
tyka w swoim kraju. Doskonale czu
je się w jego towarzystwie.
3. Kiedy oszust uznaje, że ma już
turystę na widelcu, proponuje mu
„interes”. Twierdzi, że pracuje w ko
palni kamieni szlachetnych, dzięki
czemu ma dostęp do naprawdę ta
nich odrzutów po szlifowaniu. Może
nawet chwalić się legitymacją służ
bową, którą w wielu krajach bez tru
du można kupić bądź podrobić.
Twierdzi, że jeśli turysta kupi ka
mienie, będzie mógł sprzedać je
w swoim kraju z dużym zyskiem. By
wa wręcz tak, że zarekomenduje ju
bilerów w rodzinnym mieście ofiary,
którzy chętnie odkupią kamienie.
4. Doda, że zdaje sobie sprawę, iż
ofiara nie jest ekspertem, zatem
chciałby ją poinformować, za jaką
cenę będzie mogła sprzedać kamie
nie. Pokaże jej w sieci wycinki pra
sowe z cenami zbytu kamieni szla
chetnych. Rozwieje wszelkie wątpli
wości, bowiem jest świetnym
sprzedawcą.
5. Oszust daje ofierze pełną gwa
rancję, łącznie ze zwrotem pienię
dzy, żeby „ochronić” ją przed stratą.
Zapewnia, że kamienie są prawdzi
we, że turysta nie zostanie z niczym.
Pokazuje nawet ofierze specjalny
test, dzięki któremu można spraw
dzić prawdziwość kamieni.
6. Ofiara wręcza mu pieniądze
i nosi kamienie ze sobą do końca po
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Nasze pieniądze
bytu. Sama nie jest do końca uczci
wa, bowiem nie zgłasza kamieni
podczas kontroli celnej po
przylocie.
7. Próbuje sprzedać kamienie ju
bilerowi, którego polecił oszust,
bądź innemu, którego zna. A ten
śmieje się do rozpuku, bo to żadne
kamienie, tylko fałszywe błyskotki
bez żadnej wartości.
Oszust nadużył zaufania ofiary.
W jakiś sposób udało mu się zmani
pulować test prawdziwości kamie
ni, zapewne podmienił szkiełka czy
tworzywo na prawdziwe kamienie i
z powrotem, kiedy turysta nie pa
trzył. Mógł też zamiast diamentów
dać mu cyrkonie, a zamiast rubinów

można bowiem uniknąć naprawdę
wielu oszustw – od mailowych po
wielkie przekręty w rodzaju pirami
dy Madoffa. Jeśli oszust proponuje
ci interes, dzięki któremu zarobisz
fortunę, należy zadać pytania: Dla
czego sam się tym nie zajmie? Dla
czego nie jest jeszcze milionerem?
Albo dlaczego ten „świetny interes”
proponuje obcemu zamiast komuś
z rodziny bądź przyjaciół? Do praw
dziwej fortuny nie ma żadnej drogi
na skróty, a nawet jeśli ktoś ją odkry
je, na pewno nie zaproponuje spółki
nieznajomemu, którego spotkał na
ulicy bądź w barze.
• Zakup kamieni szlachetnych na
sprzedaż w swoim kraju jest jak gra

Preparaty
„tradycyjnej
medycyny”
W wielu krajach medycyna trady
cyjna całkowicie różni się od prak
tyki krajów Zachodu. Według Świa
towej Organizacji Zdrowia (WHO)
czasami całkiem nieźle się spraw
dza. WHO podaje, że na przykład
nowy lek przeciw malarii opracowa
no dzięki odkryciu i wyizolowaniu
substancji o nazwie artemizyna,
uzyskiwanej z bylicy rocznej (Artemisia annua), ziela spokrewnione
go z piołunem, używanego w medy
cynie chińskiej od dwóch tysięcy lat.
Ponadto w niektórych krajach Afry

Lokalne bazary są najczęstszym miejscem oszustw. Niektóre są specjalnie organizowane dla turystów.
czy szmaragdów – kolorowe szkieł
ka. Klient stracił pieniądze i nawet
nie ma jak wrócić do oszustów.
Oczywiście wszelkie gwarancje to
puste słowa. A jeśli nie zapłacił po
datku, nie pójdzie też na policję, ina
czej bowiem sam zostanie przesłu
chany. Jedyne, co może zrobić, to
spisać pieniądze na straty i wycią
gnąć nauczkę z tego, co się stało.
Mnie samego nigdy to nie spotka
ło, ale znam ludzi, którzy zostali
w ten sposób oszukani. A sieć pełna
jest podobnych historii. Najczęściej
te oszustwa zdarzają się w Indiach
i w Tajlandii, tam właśnie minister
stwo turystyki otrzymuje najwięcej
skarg (ponad tysiąc rocznie) od lu
dzi, którzy nie są znawcami metali
bądź kamieni szlachetnych i dlate
go nie wiedzą, co kupują. Nawet eks
pertom trudno czasem odróżnić ka
mienie szlachetne od fałszywek;
tym bardziej turyście trudno to oce
nić, zwłaszcza jeśli oszust jest wy
starczająco sprytny.
Można jednak tego oszustwa
uniknąć:
• Zawsze należy pamiętać, że je
śli coś jest zbyt piękne, by mogło być
prawdziwe, to na pewno nie jest
prawdziwe. Tę uniwersalną maksy
mę trzeba rozpowszechniać w szko
łach na całym świecie! Dzięki niej

w trzy karty. Jeśli to się opłaca tury
ście, dlaczego nie zajmą się tym
również wielkie firmy? Poza tym to
nielegalne – chyba że zapłaci się
bardzo wysoki podatek, jaki nakła
dają różne kraje, żeby ukrócić ten
proceder. Najlepiej kupować kamie
nie szlachetne dla siebie, ze wzglę
du na ich urodę i dla własnej przy
jemności. Wtedy przynajmniej wia
domo, za co się zapłaciło.
• Biżuterię najlepiej kupować
w renomowanych sklepach, nie od
ulicznych handlarzy. Cena będzie
wyższa i jeśli turysta zechce od
sprzedać precjoza, na pewno na tym
nie zarobi. Także i w tym przypadku
jest możliwe, że turysta zostanie
oszukany, ale przynajmniej prawdo
podobieństwo, że kamienie są praw
dziwe, jest o wiele większe, niż kie
dy dokona zakupu u osoby, którą do
piero co poznał.
Oczywiście żadna z tych rad nie
daje gwarancji, że nie padnie się
ofiarą oszustów, bo to prawdziwi
profesjonaliści w swoim „fachu”,
a sam przekręt również od lat ma
się dobrze. I choć oszuści muszą za
inwestować trochę pieniędzy i być
dobrze zorganizowani, najzwyczaj
niej im się to opłaca, bo są przeko
nani, że naiwnych osób nie zabrak
nie, a oni nie zostaną złapani.

Fot. Janusz Glanc

ki i Azji 80 proc. populacji w podsta
wowej opiece medycznej korzysta
z metod medycyny tradycyjnej, de
finiowanej jako „suma wiedzy,
umiejętności i praktyki oparta na
teoriach, wierzeniach i doświadcze
niach właściwych lokalnym kultu
rom, które wykorzystuje się w pro
filaktyce zdrowotnej, jak i zapobie
ganiu, diagnozowaniu i leczeniu
przypadłości fizycznych i umysło
wych”. Medycyna tradycyjna nazy
wana jest też czasem alternatywną
bądź niekonwencjonalną.
Linia między „lekarzami” trady
cyjnej medycyny a zwykłymi hoch
sztaplerami jest bardzo cienka. Nic
dziwnego – leki medycyny tradycyj
nej, które sprzedaje się głównie
w biednych krajach, nie przecho
dziły długich i kosztownych testów,
jakie muszą przechodzić medyka
menty, by znaleźć się w legalnej
sprzedaży w Ameryce czy Europie.
Dowiedziono, że niektóre metody
lecznicze (jak akupunktura czy ma
saże) w określonych warunkach
mogą mieć zbawienne skutki. Ce
lem tej książki nie jest jednak roz
trząsanie, czy wierzyć w medycynę
naturalną, czy nie, lecz czy warto
uświadomić sobie, że niektórzy dla
jej celów wykorzystują części ciała
zagrożonych gatunków zwierząt,

np. rogi nosorożca czy skóry
tygrysów.
Turyści często namawiani są, by
zapłacić naprawdę dużo za specyfiki,
które nie są obiecanymi lekami. Wie
le osób, przejeżdżając przez kraje
znane z leczenia metodami tradycyj
nymi, korzysta często z tego rodzaju
ośrodków. Jednak nie wszystkie rze
czywiście uczciwie się tym zajmują
– czasem są to po prostu firmy, któ
rych celem jest wyciąganie pieniędzy
od cudzoziemców. Oszuści zazwyczaj
działają w następujący sposób:
1. W trakcie wycieczki, zaraz po
zwiedzaniu zabytków, przewodnik za
trzyma się w „klinice” medycyny
tradycyjnej.
2. Każdy z turystów spotka się
z „lekarzem”, który wypyta o wszel
kie dolegliwości i wyznaczy kura
cję. Większość osób cierpi na drob
ne dolegliwości, jak bóle stawów
czy okazjonalne migreny, więc do
staną zapewne propozycję terapii
ziołowej. Nawet jeśli ktoś jest
zdrów jak ryba, w dalekiej podróży
może czuć się źle – z powodu różni
cy czasu, zanieczyszczenia powie
trza, innej diety.
3. Jeśli turysta powie, że absolut
nie nic mu nie dolega, „doktor” za
proponuje mu lekarstwo na przypa
dłości, na jakie każdy z nas od czasu
do czasu cierpi – na przykład przezię
bienie, a nawet... na kaca.
Nie ma żadnej gwarancji, że jaki
kolwiek specyfik kupiony w miejscu,
do którego zabrał cię przewodnik,
jest oryginalny. Zazwyczaj jest tak,
że turyści za duże pieniądze kupują
placebo. Każdy może sporządzić
przyjemnie pachnącą mieszankę ziół
i nazwać ją „lekiem tradycyjnej me
dycyny”. A nawet jeśli owe „kliniki”
sprzedają prawdziwe preparaty,
klient na pewno przepłaci. W więk
szości krajów działalności tych
miejsc nie regulują żadne zapisy, wo
bec tego ich właściciele mogą liczyć
za swoje usługi, ile chcą.
Tego rodzaju oszustwa zdarzają
się na całym świecie, nawet w kra
jach rozwiniętych, niemniej tam ich
klientela jest miejscowa. W Afryce
z kolei oszuści nie będą tytułować się
„doktorami”, ale szamanami. Tury
ście naprawdę trudno znaleźć orygi
nalne preparaty medycyny natural
nej, jeśli nie zna języka albo nie ma
na miejscu zaufanego znajomego.
Można jednak próbować.
• Najlepiej unikać „klinik” i „dok
torów” w miejscach, gdzie jest dużo
turystów.
• Można poszukać w sieci, tam na
pewno będą informacje o nieuczci
wych placówkach, trudno jednak za
ufać komuś, kto dopiero zaczyna al
bo zaprasza podróżnych do jakiegoś
obskurnego miejsca.
Warto również sprawdzić, czy aby
na pewno twoja polisa pokryje kosz
ty leczenia, jeśli rozchorujesz się po
spożyciu takich „leków”, wielu ubez
pieczycieli bowiem wyklucza takie
sytuacje.

Peter John

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

20

Samo Życie 1/21 (588)

Magazyn

Co w trawie piszczy

Wszystko, czego nie wiedziałeś o zwierzętach

Czy słonie naprawdę
boją się myszy?
Na to pytanie starali się odpowiedzieć prowadzący program „Pogromcy mitów”.
– Byliśmy w RPA, żeby sprawdzić mit dotyczący rekinów,
ale ocean dokazywał i nie mogliśmy kręcić. Pojechaliśmy
więc do rezerwatu, dowiedzieliśmy się, którędy chadzają
słonie, i zastawiliśmy na nie
pułapkę – mysz zamkniętą
w kulce słonich odchodów.
Kiedy przyszły, uwolniliśmy
ją. Słonie zatrzymały się zdumione i szerokim łukiem obeszły małą myszkę – powiedział
w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Jamie Hyneman.

Gdzie odlatują motyle
podczas deszczu?
Odpowiedzi na to pytanie
udzielił Michael Raupp, pro
fesor entomologii z Uniwersy
tetu Maryland: „Wyobraź so
bie motyla monarchę szukają
cego nektaru lub partnerki na
łące podczas wilgotnego lipco
wego popołudnia. Ni stąd, ni
zowąd nad łąką pojawiają się
ciemne chmury deszczowe,
niosąc ze sobą porywisty wiatr
i wielką ulewę. Dla monarchy
i innych motyli nie jest to bła
ha sprawa. Monarcha waży
średnio 500 mg, zaś duże kro
ple deszczu mogą ważyć na
wet 70 mg. Jedna kropla spa
dająca na motyla wyrządza mu
taką krzywdę, jaką człowieko
wi wyrządziłby balon o masie
dwóch kul do kręgli”. Podczas
silnego opadu i wiatru motyle
rzadko się spotyka. Nie tylko
deszcz stanowi dla nich bezpo
średnie zagrożenie, ale i zimne
powietrze związane z burzami
– może zmniejszyć tempera
turę poniżej progu cieplnego
i uniemożliwić motylowi swo

bodny lot. Ci powietrzni akro
baci, zanim wystartują, muszą
rozgrzać mięśnie; w tym celu
wystawiają skrzydła na działa
nie promieni słonecznych. Za
chmurzone niebo ogranicza
zdolność motyli do pobierania
promieniowania słoneczne
go koniecznego do wzbicia się
w powietrze. Z kolei motyl tra
fiony przez ciężką kroplę desz
czu staje przed podwójnym za
grożeniem. Może bowiem wy
lądować w niebezpiecznym
miejscu, w którym aż roi się od
drapieżników czekających na
posiłek. Albo spaść na ziemię,
a wtedy jest praktycznie nie
zdolny do szybkiego nagrza
nia mięśni. Nie ma siły wzbić
się w powietrze i jest skaza
ny na rychłą śmierć. Nie dzi
wi zatem, że gdy tylko zrobi się
ciemno, motyle szukają schro
nienia w różnych nocnych
kryjówkach.
Motyle w ciemności tkwią
w bezruchu. W ciągu dwóch
pierwszych godzin od zachodu
słońca znajdują ustronne miej
sca, w których spędzają całą
noc. Mogą nimi być wysokie
trawy, wieloletnie rośliny ziel
ne, splątane zarośla krzewów
drzewiastych, spody dużych li
ści, jaskinie lub w niektórych
przypadkach obiekty stworzo
ne przez człowieka, takie jak
ogrodzenia czy wiszące kosze.
Kilka gatunków motyli neo
tropikalnych, takich jak motyl
zebra, Heliconius charithonia,
przeczekuje noc w towarzy
stwie innych osobników. Być
może ze względu na miłą kom
panię motyle te potrafią wracać
w to samo miejsce nawet kilka
nocy z rzędu. W razie zagroże
nia deszczem uciekają do swo
ich kryjówek o wiele wcześniej,

Jedna kropla deszczu spadająca na motyla to tak jakby człowiekowi spadły
na głowę bilardowe kule.
Fot. oir_mobi

niż zrobiłyby to w zwykły, ciepły
dzień. I podobnie jak ludzie
opóźniają wznowienie aktyw
ności nawet o kilka godzin pod
czas deszczowych poranków.
Niezwykle długie opady mo
gą zmniejszyć populację moty
li, gdyż niska temperatura
utrudnia ich mobilność, a tym
samym zdolność do ucieczki
przed drapieżnikami. Gdy tylko
chmury ustępują i wychodzi
słońce, motyle natychmiast
wznawiają aktywność.

cenny wynalazek ludzkości
– przekonywał. – Ale trzeba pa
miętać, że zanim powstał, zie
mię orały dżdżownice. I robią to
do dziś”. Wydawać by się mo
gło, że decyzja dżdżownic o wy
pełznięciu na powierzchnię
i skończeniu pod podeszwami
butów, kołami samochodów lub
w dziobach ptaków jest kom
pletnie pozbawiona sensu.
Zwierzęta te przecież zupełnie
nie są przystosowane do życia
na powierzchni. Nie mają roz

pełzały na zewnątrz w celach
migracyjnych. Krytycy ostat
niej teorii przekonują, że gdyby
tak było, to dżdżownice prze
mieszczałyby się pod ziemią,
zgodnie ze swą naturą.
Możliwe również, iż za takie
zachowanie dżdżownic odpo
wiadają drgania wywołane
przez deszcz. Są one podobne
do tych, które wytwarzają kre
ty i inne polujące na dżdżowni
ce zwierzęta. Być może uciecz
ka na powierzchnię jest w ich
mniemaniu jedyną szansą na
przetrwanie.

Dlaczego flamingi
są różowe?
Na świecie jest więcej ogro
dowych flamingów niż żyjących
na wolności. Z powodu ociepla
jącego się klimatu zwierzęta te
mają do dyspozycji coraz mniej
podmokłych siedlisk, gdzie mo
gą żerować.

Najmniejsze
i największe jajo
w przyrodzie
Choć żaden ptak nie znosi
większego jaja niż strusie, to
w przypadku tych olbrzymich
nielotów jajo stanowi zaledwie
1,5 proc. całkowitej wagi sami
cy. Jest to nic w porównaniu
z kiwi, którego jajo stanowi
1/4 jego wagi! To drugie można
porównać do sytuacji, w której
dorosła kobieta urodziłaby
przedszkolaka.
Jajo strusia jest mimo to naj
większą pojedynczą komórką
zwierzęcą na świecie. Jego
gruba na 2 – 3 mm skorupka
jest kilka razy grubsza od
kurzej i może wytrzymać na
cisk nawet 100 kg! Waga poje
dynczego jaja mieści się prze
ważnie w przedziale 1,5 – 2 kg.
Czas gotowania na miękko wy
nosi 45 minut, zaś na twardo
– około 70 minut. Za jedno jajo
trzeba zapłacić 50 – 70 zł. Cena
nie jest wygórowana – jajeczni
cy ze strusiego jaja wystarczy
łoby nawet dla 8 osób.
Największe jajo kiedykolwiek
zniesione przez zwierzę nale
żało do żyjącego na Madagas
karze mamutaka. Wymarły
prawdopodobnie na początku
XVIII wieku nielot miał 3 m wy
sokości i ważył nawet pół tony!
Potrafił znieść jajo o rozmiarze
10 strusich jaj i objętości
180 kurzych!

Dlaczego dżdżownice
wychodzą na chodnik
po deszczu?
Teorii na temat dżdżownic
jest wiele, ale jedno wiem na
pewno: dobrze, że te zwierzęta
istnieją. Sam Karol Darwin
przyznał w roku 1881, że
prawdo
podobnie żadne inne
zwierzę nie odegrało tak waż
nej roli w historii świata jak
dżdżownice. „Pług to niezwykle

Flamingi różowe w rzeczywistości są białe, a kolor różowy jest wynikiem
ich pokarmu.
Fot. twaku.com

winiętych narządów zmysłu,
bowiem nie potrzebują ich pod
ziemią. Ich ciało jest długie
i pokryte nabłonkiem wydziela
jącym śluz – dzięki temu łatwiej
im pokonywać podziemne kory
tarze. Co zatem sprawia, że
dżdżownice ryzykują własne
życie i udają się w podróż, któ
ra dla większości jest podróżą
w jedną stronę?
Najpopularniejsza teoria gło
si, że dżdżownice wydostają się
na powierzchnię, by uniknąć
utonięcia w zalanych po desz
czu tunelach. Nie jest to cał
kiem prawda, gdyż dżdżownice
oddychają całą powierzchnią
ciała i doskonale absorbują
znajdujący się w wodzie tlen.
Właściwość ta pozwala im
przeżyć nawet kilka dni pod wo
dą. Niektórzy badacze przeko
nują, że stworzeniom tym ła
twiej jest się poruszać po mo
krej glebie niż w suchym
piasku. Pojawiają się również
głosy, jakoby dżdżownice wy

Przez długi czas bagatelizo
wano problem zróżnicowanego
koloru upierzenia flamingów.
Uczeni nie badali wnikliwie te
matu, zakładając, że kolor pta
siego upierzenia pierwotnie
jest jeden, zaś na jego odcień
wpływały czynniki zewnętrzne,
takie jak na przykład działanie
promieni słonecznych. Jak się
później okazało, kwestia koloru
ptaków jest dużo bardziej
skomplikowana.
W rzeczywistości flamingi ró
żowe są białe, a za ich charak
terystyczny kolor odpowiada
barwnik astaksantyna. Jest on
wytwarzany przez niektóre algi
oraz plankton konsumowany
przez liczne gatunki wodnych
zwierząt, w tym skorupiaki.
Stworzenia te magazynują
barwnik w skorupach i przez to
przybierają różowawy odcień.
Następnie same są zjadane
przez inne zwierzęta, takie jak
flamingi. Ptaki te również ma
gazynują barwnik w skórze
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oraz tkance tłuszczowej, co
przyczynia się w pewnym stop
niu do zabarwienia ich piór na
charakterystyczny różowy ko
lor. Okazuje się jednak, że sama
astaksantyna w skórze nie jest
wytłumaczeniem zabarwienia
piór. Ptaki pobierają za pomocą
dzioba wydobywającą się spod
ogona wydzielinę bogatą
w astaksantynę, którą następ
nie rozprowadzają po piórach.
Odkrycia tego dokonał orni
tolog Juan Amat. Zaobserwo
wał on również, że tuż po za
kończeniu okresu godowego
samce zaczynają blaknąć i wra
cają do swej naturalnej białej
barwy. Największe stężenie ró
żu przypadało – jak można się
było tego spodziewać – na
szczyt godów. Ptaki smarowały
się olejem, który zapewniał ich
upierzeniu trwałość, wodo
odporność oraz intensywny ko
lor. Im bardziej różowy jest fla
ming, tym większą ma szansę
na znalezienie odpowiedniego
partnera lub partnerki do roz
mnażania.

Co by się stało, gdybyś
pomachał przed bykiem
płachtą w innym
kolorze niż czerwony?
To samo. Tak naprawdę byki
nie widzą koloru czerwonego,
dlatego nie ma znaczenia, ja
kiej płachty używa torreador.
Byki mają słabo rozwinięty
wzrok i dlatego nie rozróżniają
barw. Widzą tylko jeden kolor
w różnych odcieniach. Głów
nym powodem, dla którego by
ki podczas corridy ogarnia szał,
jest nie czerwony kolor płachty,
lecz jej gwałtowny ruch. Mit
o czerwonej płachcie rozpo
wszechnił się w roku 1580, gdy
ówczesny pisarz John Lyly na
pisał: „Ten, kto zamierza
przejść przed słoniem lub by
kiem, nie powinien mieć na so
bie czerwonych szat”. Prawdo
podobnie czerwony kolor
płachty wynika ze skojarzeń
z walką i krwią.

Jak widzą zwierzęta?
• Psy – widzą na żółtoniebies
ko. Kąt pola ich widzenia wy
nosi 250 stopni (człowieka
– 180 stopni). Są bardzo wraż
liwe na ruch i migające świa
tło. Dlatego często można je
spotkać wpatrzone w telewi
zor. Dobrze widzą również
w ciemności.
• Koty – słabo widzą kolor
zielony i w ogóle nie dostrzega
ją czerwonego. Ich postrzega
nie barw jest mniej intensywne
niż u ludzi. Obraz jest rozmaza
ny i mniej barwny. Zwierzęta te
potrafią jednak śledzić ruch
dziesięciokrotnie szybszy, niż
jest w stanie wykryć ludzkie
oko. Doskonale widzą również
w ciemności – nawet 8 razy le
piej niż człowiek. Czyni to z nich
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Co w trawie piszczy
czas festiwalu rozgrywane są
zawody sportowe i kulinarne.
Turyści mogą wziąć udział mię
dzy innymi w biegu bezgłowego
kurczaka, rzucie jajkiem i przy
pinaniu głowy do kurczaka.

Najniebezpieczniejsze
zwierzę w historii

Słynny kurczak Mike, który bez głowy przeżył półtora roku.  Fot. danspetcare.com

doskonałych zabójców i jedne
z najsprytniejszych zwierząt.
• Ptaki – doskonale widzą
barwy, a ich siatkówka jest
wrażliwa na ultrafiolet. Dzięki
temu ptaki rejestrują barwy,
których zwykły człowiek nie
zdoła dostrzec.

Dynamit w nogach
Pchły to skoczki wyborowe.
Potrafią skoczyć z miejsca na
odległość 200 długości swojego
ciała, rozwijając prędkość
2 metrów na sekundę z przy
spieszeniem 50 razy większym
niż to, które ma rakieta w chwi
li startu. Mogą też bez proble
mu wykonać kilkanaście tysię
cy skoków jeden po drugim. Za
wdzięczają to rezylinie – białku
będącemu budulcem specjal
nych poduszek w ich odnóżach.
Dzięki nim pchły są w stanie
magazynować energię.

Jak długo kurczak może
przeżyć bez głowy?
10 września 1945 roku żona
farmera Lloyda Olsena z mia
sta Fruita w stanie Kolorado
poinformowała go, że tego dnia
odwiedzi ich jej matka. Męż
czyzna udał się więc do kurni
ka, by zabić kurczaka na obiad.
Za cel obrał sobie 5,5-miesięcz
nego Mike’a. Olsen przymie
rzył topór za wysoko i w efek
cie znaczna część pnia mózgu
oraz jedno ucho zostały w nie
obciętej części kręgosłupa.
Czekając, aż kurczak przesta
nie się zataczać i skona, far
mer doznał szoku, gdy Mike
wstał, zaczął stroszyć pióra
i nawet próbował dziobać ziar
no. Zwierzę przeżyło. Nie mo
gło widzieć ani gdakać, ale
wciąż słyszało i potrafiło regu
lować najważniejsze funkcje
życiowe. Lloyd Olsen postano
wił nie dobijać Mike’a. Daro
wał mu życie i zaopiekował się
nim, karmiąc go i pojąc zakra
placzem. Mike zaś starał się
żyć tak, jakby nic się nie stało.
Każdego ranka próbował wy
dać z siebie odgłos piania, ale
z oczywistych względów nie
był w stanie.

Wkrótce Olsen zawiózł
Mike’a do Salt Lake City. Tam
naukowcy z Uniwersytetu Utah
przyjrzeli się niezwykłemu
zwierzęciu. Okazało się, że
Mike miał sporo szczęścia
w nieszczęściu. Pień mózgu od
powiadający za poruszanie się
pozostał nietknięty. Farmer
ominął także żyłę szyjną, dzię
ki czemu kurczak nie wykrwa
wił się na śmierć.
Mężczyzna uznał, że skoro
trafił mu się taki skarb, nie
można go nie wykorzystać.
Rozpoczął z Mikiem tournée po
Stanach Zjednoczonych. Prze
mierzyli cały kraj, pobierając
opłatę 25 centów od osoby, któ
ra chciała z bliska zobaczyć
niezwykłego kurczaka. Eksper
ci wyceniali Mike’a na 10 tysię
cy dolarów. Tyle wynosiło jego
ubezpieczenie.
W marcu 1947 roku doszło
do tragedii. Po jednym z poka
zów Olsen zatrzymał się na noc
w motelu. W nocy Mike dostał
duszności. Farmer, próbując
znaleźć zakraplacz, przypo
mniał sobie, że zostawił go
w miejscu ostatniego pokazu.
Zwierzęcia nie udało się
uratować.
Mimo barwnego życia i dwu
krotnej śmierci o Mike’u nie za
pomniano. Od roku 1999 w trze
ci weekend maja mieszkańcy
miasteczka Fruita obchodzą
Dzień Bezgłowego Mike’a. Pod

Przypuszcza się, że w całej
historii ludzkości aż 46 miliar
dów osób zmarło w wyniku uką
szenia przez... samicę komara.
Owady te przenoszą ponad
100 potencjalnie śmiertelnych
chorób, takich jak malaria
(600 tysięcy ofiar rocznie), żół
ta febra (30 tysięcy ofiar), go
rączka denga, zapalenie móz
gu, filariozy i słoniowacizna.
Statystycznie co 12 sekund jed
na osoba umiera na chorobę
wywołaną przez ukąszenie ko
mara, a łącznie każdego roku
umiera ponad 700 tysięcy.
Na świecie żyje około 3500
gatunków komarów, z których
400 należy do rodziny widlisz
ków. To właśnie te komary ma
ją możliwość przenoszenia
malarii. Odpowiada za to 40 ga
tunków. Na szczęście w Polsce
jest to niemożliwe, gdyż ze
względu na chłodny klimat
pierwotniaki wywołujące tę
chorobę nie przechodzą pełne
go cyklu rozwojowego. Mimo
to na terenie naszego kraju ży
je 47 gatunków komarów, z któ
rych aż 39 jest agresywnych
wobec człowieka. Dopiero
w roku 1877 ludzie zdali sobie
sprawę z tego, jak bardzo nie
bezpieczne potrafią być te nie
pozorne owady. Wszystko za
sprawą
Brytyjczyka
sir
Patricka Mansona. Dowiódł
on, że słoniowacizna to choro
ba, która może być wywoływa
na przez komary. Kilkanaście
lat później dokonał kolejnego
przełomu w trakcie badań nad
malarią. Jego uczeń i przyszły
laureat Nagrody Nobla w dzie
dzinie medycyny Ronald Ross
był pierwszym człowiekiem,
który wykazał, że samice ko
mara przenoszą w ślinie za
rodźce – jednokomórkowe
pierwotniaki pasożytnicze. By

tego dowieść, przeprowadził
badania na ptakach. Manson
poszedł na całość i zainfeko
wał własnego syna. Chłopiec
wyzdrowiał dzięki natychmias
towemu podaniu odpowiedniej
dawki chininy.

Owadzie ciekawostki,
od których rozboli cię
głowa

• Gdyby każdy człowiek zabił
jednego owada, na świecie
wciąż byłoby ich 20 milionów
razy więcej niż ludzi.
• Owady nauczyły się latać
150 milionów lat przed pojawie
niem się na świecie pierwszego
ptaka.
• Japońska wyspa Hokkaido
stanowi dom dla największej
kolonii mrówek świata. Groma
dzi ona 307 milionów osobni
ków, które żyły w 45 tysiącach
połączonych tunelami gniazd.
• Gdyby człowiek o średnim
wzroście umiał skakać tak wy
soko jak owad pienik, przesko
czyłby wieżowiec o wysokości
210 m.
• Niektóre cykady wydają
z siebie dźwięk o natężeniu aż
120 decybeli, czyli takim sa
mym jak startujący samolot!
• W roku 1875 Nebraskę na
wiedził rój szarańczy liczący aż
bilion osobników!
• Populacja motyli monar
chów z Ameryki Północnej od
bywa co roku masowe migra
cje. Jesienią lecące na południe
motyle pokonują dystans pra
wie 2900 km.

Niezwykłe pszczoły

• Zmoczony rój pszczół odle
ci z drzewa dopiero wtedy, gdy
wszystkie pszczoły wyschną.
• Dają sygnał reszcie roju,
gdy temperatura na zewnątrz
jest za niska, by wyruszyć na
poszukiwanie pokarmu.
• Potrafią budować tysiące
komórek oraz plastrów o do
kładnie takich samych parame
trach, identycznie położonych
względem siebie.
• Wiedzą, jak odróżnić
pszczoły ze swego ula od ob
cych. Czasem wpuszczą do ula
obcą pszczołę, ale tylko wtedy,
gdy przenosi ona nektar lub
pyłek.
• Przewiezione w inne miej
sce pszczoły umieją wrócić
do starego ula. Odległość zale
ży między innymi od pory roku
i pogody. Wynosi 1 – 3 km w pro
stej linii.
• Są w stanie rozprawić się
z dorosłym szerszeniem, okrą
żając go i sprawiając, że dra
pieżnik umiera z przegrzania.

Marcel Szuplewski
Dawid Tekiela

Statystycznie co 12 sekund jedna osoba umiera na chorobę wywołaną
ukąszeniem komara.
Fot. zanimatelno.com

„Bezużyteczna.pl. Codzienna dawka wiedzy bezużytecznej. Tego nie znajdziesz na
portalu”, Kraków 2015, s. 205.
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Co kraj, to obyczaj

Najbardziej absurdalne
prawa na świecie
Wielka Brytania
• Kobietom nie wolno jeść
czekoladek w środkach publicznego transportu.
• Mężczyzna ma prawo oddawać mocz publicznie, ale tylko wtedy, gdy czyni to na tylnym kole samochodu, a prawa
ręka mężczyzny dotyka pojazdu.
• Naklejenie do góry nogami
znaczka pocztowego z wizerunkiem królowej jest równoznaczne ze zdradą kraju.
• Chłopcy w wieku poniżej
10 lat nie mają prawa oglądać
nagich manekinów.
• Do Walijczyka można strzelać w Chester tylko z łuku i tylko po północy, ale nie wolno
w niedzielę w okolicach
katedry.
• Do roku 1884 legalnie można było sprzedać swoją
małżonkę.
• Nikt nie ma prawa umrzeć
w budynku parlamentu.
• Jeśli w Szkocji ktoś zapuka
do twojego domu i spyta, czy
może skorzystać z toalety, musisz mu na to pozwolić.
• Kobieta w ciąży ma prawo
oddać mocz gdziekolwiek chce.
Może nawet zsikać się na
policjanta.

Stany Zjednoczone
• W Ohio nielegalne jest upicie ryby.
• W stanie Vermont żona musi mieć pisemną zgodę męża, by
nosić sztuczną szczękę.
• W Waszyngtonie seks
z dziewicą karany jest więzieniem.
• W Arkansas mężczyzna
może bić żonę, ale nie częściej
niż raz w miesiącu.
• Każdy mężczyzna w stanie
Wisconsin, który podczas orgazmu swojej partnerki strzeli
z pistoletu, natychmiast trafi
do więzienia.
• W Idaho pod karą dożywotniego więzienia zabrania się
seksu oralnego i analnego nawet małżonkom.
• W Teksasie nie wolno uprawiać seksu przy zapalonym
świetle.
• W San Francisco zabrania
się mycia samochodu zużytą
bielizną.
• W Alabamie nie wolno prowadzić pojazdu z zawiązanymi
oczami.
• Na Florydzie niezamężne
kobiety mogą trafić do więzie-

• Mężczyzna ma prawo spóźnić się do pracy, jeśli powodem
spóźnienia jest poranny seks
z żoną.

Francja

Rys. Piotr Rajczyk
nia, jeśli skaczą ze spadochronu w niedzielę.
• W Logan Country w Kolorado nie wolno całować śpiących
kobiet.
• Mieszkanki Sacco w stanie
Missouri nie mogą nosić kapeluszy, które mogłyby przerazić
dzieci, osoby wrażliwe i zwierzęta.
• Mieszkańcy stanu Alabama
nie mogą grać w domino
w niedzielę.
• W miejscowości Fairbanks
na Alasce nie wolno częstować
myszy wódką.
• W Oregonie dziewczyny poniżej 18 lat nie mogą publicznie
pić kawy po godzinie 19.
• W Los Angeles mąż ma prawo bić żonę pasem, o ile szerokość pasa nie przekracza
3,6 cm.
• Na Alasce nie wolno budzić
niedźwiedzi ze snu zimowego
w celu zrobienia im fotografii.
• W Seattle dziewczyna nie
ma prawa usiąść chłopakowi na
kolanach w publicznych środkach transportu. Jeśli to zrobi,
trafi do więzienia na pół roku.
• W Cleveland w stanie Ohio
kobiety nie mają prawa nosić
skórzanego obuwia, by mężczyźni nie oglądali ich nóg odbijających się w wypastowanych
butach.
• W Tuscon w Arizonie kobietom nie wolno nosić spodni.
• Mężczyznom nie wolno nosić szelek w Nogalcs w Arizonie
i obcisłych spodni w Delaware
(Connecticut).

• W Little Rock w stanie Arkansas mężczyzna, który podrywa na ulicy obce kobiety, może
trafić na miesiąc do więzienia.
• W Maine zabronione jest
słuchanie w niedzielę radiowych audycji rozrywkowych.
• W Kalifornii ludziom bez
uprawnień myśliwskich zabronione jest stawianie pułapek na
myszy.
• W Teksasie obowiązuje zakaz uprawiania seksu w samochodach. Policjant, który nakryje parę na gorącym uczynku,
zanim ją aresztuje, ma obowiązek trzykrotnie nacisnąć klakson w radiowozie i odczekać
dwie minuty.
• W Hartford (Connecticut)
zabronione jest całowanie żony
w niedzielę.
• W miejscowości Saratosa
(Floryda) zakazane jest śpiewanie w slipkach.
• W stanie Illinois nie można
wejść do gmachu opery z pluszowym misiem.
• W Cuernee (Illinois) kobieta nie ma prawa jeździć konno
w podkoszulku, jeśli waży ponad 100 kg.
• W mieście Wichita w stanie
Kansas kobieta nie ma prawa
wnioskować o rozwód z mężem
tylko dlatego, że pobił on swoją
teściową.
• W stanie Kentucky poślubienie po raz czwarty tej samej
osoby grozi więzieniem.
• W Oklahomie obowiązuje
zakaz rzucania czarów na nauczycieli przez uczniów.

• W Halethorpe w stanie
Maryland ludzie, którzy całują
się dłużej niż sekundę, podlegają sankcjom prawnym.
• W Oklahomie niezbędne
jest specjalne pozwolenie burmistrza na kopulację psów.
• W stanie Indiana małpom
nie wolno palić papierosów.
• W stanie Minnesota kobieta, która przebierze się za Świętego Mikołaja, może trafić
do więzienia na 30 dni.
• W Oklahomie ludzie, którzy
robią głupie miny do psów, podlegają grzywnie w wysokości
220 dolarów.
• W mieście Gary (Indiana),
jeśli ktoś zjadł czosnek, nie może iść do teatru przed godziną 16.

Kanada
• Do wanny nie wolno nalać
wody więcej niż na wysokość
3,5 cala.
• W przydomowym ogrodzie
nie można mieć sznurka do wieszania prania.
• Nie wolno mieć domu pomalowanego na więcej niż dwa
kolory.
• Więzień w momencie wyjścia na wolność powinien dostać rewolwer z kulami i konia,
tak by mógł opuścić miasto.
• Nie wolno podlewać trawników, gdy pada deszcz.

Grecja
• Prowadzenie samochodu
w stroju kąpielowym może poskutkować odebraniem prawa
jazdy.

• Popielniczka traktowana
jest w sądzie jako broń.
• Nadanie świni imienia Napoleon jest karane więzieniem.
• Zabronione jest całowanie
się w pociągu.
• We Francji nie ma czegoś
takiego jak pełnoletność. Pięcioletnie dziecko ma prawo kupić w barze napój alkoholowy.
• Francuzi mają prawo poślubić nieboszczyka.
• W średniowiecznej Francji
kobiety, które zdradzały mężów,
musiały w ramach kary paradować po ulicach miasta nago, naśladując kurczaka.

Izrael
• W soboty nie można dłubać
w nosie.
• W Hajfie nie wolno przyprowadzać niedźwiedzi na plażę.
• Jeśli ktoś nielegalnie prowadzi stację radiową przez
okres dłuższy niż 5 lat, to po tym
czasie staje się ona legalna.

Arabia Saudyjska
• Lekarz płci męskiej nie ma
prawa badać kobiety.
• Nikt nie ma prawa całować
nieznajomych.
• Kobiety nie mogą pojawiać
się publicznie bez towarzyszącego im mężczyzny.
• Kobieta może dostać rozwód, jeśli udowodni przed sądem, że mąż nie chciał jej zrobić kawy.
• W kraju nie wolno świętować walentynek.

Inne
• W Indonezji osoby przyłapane na masturbacji są karane
ścięciem głowy.
• W Bahrajnie lekarz płci męskiej może badać kobiece genitalia tylko wtedy, gdy patrzy na
nie przez lusterko.
• W Mediolanie ludzie mają
obowiązek cały czas się uśmiechać – z wyjątkiem pogrzebów
i wizyt w szpitalu.

Marcel Szuplewski
Dawid Tekiela

„Bezużyteczna.pl. Codzienna dawka wiedzy bezużytecznej. Tego nie znajdziesz na
portalu”, Kraków 2015, s. 205.
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Rozmaitości

Przysłowia mądrością narodów
Część XIV

Pusta beczka najgłośniej brzęczy. Dzwon gło
śny, bo próżny. Naczynia próżne najwięcej
dzwonią.
Leere Tonnen geben großen Schall.
***
Ludzka rzecz błądzić, a diabelska w błędzie
trwać.
Irren ist menschlich, im Irrtum verharren ist
teuflisch.
***
Boskie młyny pomału mielą, ale dobrze.
Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher.
***
Broda nie czyni mądrym.
Bart und Mantel machen den Philosophen
nicht. Der Bart macht nicht den Gelehrten.
***
Brzucha słowami nie nakarmi. Głodnego żołąd
ka bajkami nie nakarmi.
Von schönen Worten wird man nicht satt.
***
Chcąc nie chcąc – musiał.
Wohl oder übel mußte er. Nolens volens
mußte er.
***
Cierpliwość wszystko zwycięża.
Geduld überwindet alles.
***
Czas wszystko łagodzi (uśmierza).
Die Zeit heilt alle Wunden.
***
Trudno wszystkim dogodzić.
Man kann es nicht allen recht machen.
***
Doświadczenie rzeczy – mistrzem.
Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin.
***
Dziś się żyje, jutro gnije.
Heute rot, morgen tot.
***
Głodny przysmaków nie szuka. Głodnemu
wszystko smakuje.
Hunger macht saure Bohnen süß. Hunger ist
der beste Koch.
***
Głową muru nie przebijesz.
Mit dem Kopf gegen die Wand rennen.
***
Pieczone gołąbki nie przylecą same do gąbki.
Tauben fliegen einem nicht gebraten ins Maul.

Wytęż wzrok...

***
Przez co kto grzeszy, przez to bywa karany. Ja
ki grzech, taka pokuta.
Womit einer sündigt, damit wird er gestraft.
***
Historia się powtarza.
Die Geschichte wiederholt sich.
***
Kłamcy dobrej pamięci potrzeba.
Der Lügner muß ein gutes Gedächtnis haben.
***
Konia rączego chłostać nie trzeba.
Ein williges Pferd soll man nicht spornen.
***
Jadłby kot ryby, ale nie chce nóg zamoczyć.
Die Katze frißt gern Fische, sie will aber nicht
ins Wasser.
***
Kto kupuje, czego mu nie trzeba, nie ma potem
za co kupić chleba.
Wer Unnötiges kauft, wird bald Notwendiges
verkaufen.
***
Nikt się mistrzem nie rodzi.
Niemand wird als Meister geboren. Es ist noch
kein Meister vom Himmel gefallen.
***
Pomyśl dobrze głowo, nim wymówisz słowo.
Najpierw pomyśl, potem mów.
Überlege dir hundertmal, ehe du sprichst.
***
Niedźwiedź w lesie, a skórę jego sprzedają.
Ungefangene Fische sind nicht gut zu Tische.
***
Jeden ojciec dziesięciu synów wychowa, a dzie
sięciu synów jednego ojca nie mogą.
Eher ernährt ein Vater zehn Kinder als zehn
Kinder einen Vater.
***
Pieniądz robi pieniądz.
Wo Geld ist, will Geld hin.
***
Wolę tu być pierwszy niż tam ostatni. Wolę być
pierwszy w mieścinie niż ostatni w Rzymie.
Lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der
Stadt.
***
Zgadzają się jak pies z kotem.
Sie vertragen sich wie Hund und Katze.
(Cdn.)

Łamigłówka

Takie zagięcie?
Scott Kim, który wymyślił tę zagadkę w szós
tej klasie szkoły podstawowej, wyciął z papieru
dużą literę, a następnie wykonał tylko jedno za
gięcie. Można byłoby przypuszczać, że wyciętą
literą było L, ale to nie ją Kim wyciął. W takim
razie jaką?

Rozwiązanie łamigłówki z nr. 12/20
– wykonaj bransoletkę
Aby otrzymać kołową bransoletkę, wystarczy
rozciąć trzy ogniwa w jednej z czterech części
łańcucha, a następnie użyć ich do połączenia
trzech pozostałych jego fragmentów tak, aby tę
bransoletkę utworzyły.

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

Fot. Wikimedia Commons
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Rozrywka

Unikaj ludzi smutnych

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Skoro nie jesteśmy nieśmiertelni,
to przynajmniej stwórzmy coś nieśmiertelnego.
O alibi starają się tylko winni.
Prawda i fałsz to małe fragmenty rzeczywistości.
Jej większość jest poza nimi.
Prognozowanie oznacza brak wiedzy. Wiedza nie potrzebuje przewidywania.
Życie: wszystko co przeżywasz, gdy nie masz na nic czasu.
Filozof bywa często bezrobotny, ale zawsze wie dlaczego.
Ciąglę się oszukuję i ciągle sobie nie wierzę.
Człowiek przychodzi na świat, żeby dowiedzieć się po co.

Krew, seks i pedofilia
By³ lekarzem, policjantem, ¿o³nierzem i niewykluczone, ¿e tajnym
agentem s³u¿b specjalnych jednoczeœnie. Remigiusz Luca D. (47 l.)
nie ¿yje. Jego cia³o znaleziono na
pocz¹tku grudnia w jednym z wroc³awskich hoteli. W pamiêci telefonu denata natrafiono na zdjêcia makabrycznych orgii seksualnych
i dzieciêce porno.
– Widzia³em w ¿yciu wiele rzeczy,
wiele okropieñstw. Ale to by³a pornografia z wykorzystywaniem dzieci piêcio- i szeœcioletnich. Do tego
sceny z sadystycznych orgii z udzia³em doros³ych – relacjonowa³ policjant prowadz¹cy œledztwo w sprawie œmierci Remigiusza D.
Wiadomo, ¿e w rêce policji trafi³
m³ody mê¿czyzna, który zg³osi³
œmieræ lekarza. Œledczy nie zdo³ali
jednak zabezpieczyæ mocnych dowodów przyczynienia siê do œmierci
Remigiusza D. Dlatego s¹d odrzuci³
wniosek prokuratury o areszt. Mê¿czyzna ten widnieje jednak na filmach wykonanych telefonem denata.
Obaj uprawiaj¹ seks wysmarowani krwi¹, któr¹ wczeœniej sobie upuœcicili – wynika z relacji wroc³awskich policjantów. Co wobec tego
by³o przyczyn¹ œmierci lekarza?
Najprawdopodobniej przedawkowanie narkotyków. Pog³oski o tym, ¿e
je za¿ywa³, potwierdzaj¹ lekarze
równych szpitali, którzy mieli kontakt z Remigiuszem D. ¯yciorys w¹growieckiego medyka jest wyj¹tkowo bujny. By³ zatrudniony b¹dŸ
wspó³pracowa³ ze szpitalami m.in.
w Warszawie, P³oñsku, Drawsku
Pomorskim, Gorzowie, Wa³czu, Pile, Lesznie, W¹growcu i Lubinie.
Jak wynika z materia³ów zebranych przez dziennikarza S¯, Remigiusz D. od najm³odszych lat marzy³
o zawodzie lekarza medycyny. „Ci¹gnê³o mnie do tego odk¹d tylko
skoñczy³em cztery latka. Ja nie bada³em misiów w przedszkolu, ja robi³em im operacje. Na swoim rowerku „goni³em” pêdz¹ce do pacjentów karetki pogotowia” – opowiada³ w wywiadzie dla lokalnego
portalu.
By³ pilnym uczniem. Ju¿ za
pierwszym razem zda³ na Wydzia³
Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi. Po szeœciu latach
zosta³ lekarzem wojskowym.
– Po roku zosta³em dowódc¹
Kompanii Medycznej oraz kierownikiem ambulatorium, a tak¿e szefem
Poligonowej
S³u¿by
Zdrowia
w 55. Pu³ku Obrony Przeciwlotniczej w Szczecinie. W miêdzyczasie
zosta³em mianowany porucznikiem
Wojska Polskiego – opowiada³ o sobie z dum¹.
W 2003 r. Remigiusz D. zwróci³ siê
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o przyjêcie do
s³u¿by w Laboratorium Kryminalistycznym przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Doko-

na³ tam 66 oglêdzin procesowych
zabójstw w bardzo g³oœnych sprawach kryminalnych. „Do moich
obowi¹zków nale¿a³o tak¿e miêdzy
innymi pobieranie DNA od osób wytypowanych, jako sprawcy mordu” –
wspomina³.
Wkrótce jednak laboratorium uleg³o likwidacji, a pan doktor zosta³
przeniesiony do Oddzia³u Prewencji Policji KWP Szczecin jako policjant patrolowy. „Rano jeŸdzi³em
w karetce, a wieczorem by³em policjantem. Jestem jednak przede
wszystkim lekarzem. Bycie krawê¿nikiem to nie moja bajka. Odszed³em z policji. Mogê siê jednak pochwaliæ, ¿e jako jedyny lekarz ukoñczy³em Szko³ê Policji w Pile, profil
dochodzeniowo-œledczy o specjalnoœci operacyjno-rozpoznawczej” –
ci¹gn¹³ wypowiedŸ o swoje karierze.
W 2007 r. Remigiusz D. wróci³ do
wojska przyjmuj¹c funkcjê szefa
Wojskowej S³u¿by Zdrowia na misji
pokojowej w Boœni i Hercegowinie.
Zosta³ nawet odznaczony przez Haviera Solanê medalem Althea za
wk³ad we wprowadzanie pokoju na
Ba³kanach.
Remigiusz Luca D. w wieku 39 lat
zosta³ emerytem wojskowym. Decyzj¹ Ministerstwa Obrony Narodowej przyznano mu status weterana.
Wówczas zacz¹³ swój rajd po szpitalach w ca³ej Polsce. Wszêdzie da³
siê poznaæ jako osoba nadzwyczaj
konfliktowa.
„Zostanê specjalist¹ medycyny
paliatywnej. Stworzê w przysz³oœci
w³asne Hospicjum dla chorych wykluczonych” – opowiada³. Chwali³
siê, ze w chwilach s³ucha muzyki
klasycznej i choæ nie za³o¿y³ w³asnej rodziny, ma wiern¹ „przyjació³kê”, suczkê rasy shar-pei o imieniu
Tiara, z któr¹ jeŸdzi na miêdzynarodowe wystawy. Kocha³ podró¿e po
s³onecznej Italii, st¹d drugie imiê,
które nada³ sobie sam – „Luca”.
W 2015 r. zespó³ lekarzy SOR szpitala w Pile zarzuci³ Remigiuszowi
D. brak kompetencji, sk¹p¹ wiedzê,
arogancjê i ignorancjê. S¹d nakaza³
przeprosiæ pozwanego.
„Oto nieprawomocny wprawdzie
wyrok, ale przeciwko zorganizowanej grupie lekarzy Szpitala Specjalistycznego w Pile – którzy zapragnêli mojej œmierci – jako lekarza
SOR... niech hañba bêdzie po wieki
przyklejona do tych nazwisk” –
brzmi wpis Remigiusza D. na Twitterze.
„Hañba po wieki to na tobie bêdzie przyklejona, zboczeñcu, pedofilu i satanisto!” – dopisa³ ktoœ pod
spodem w dniu jego pogrzebu.
Dawni wspó³pracownicy Remigiusza D. sugeruj¹ policji, aby
sprawdzi³a, czy przypadkiem nie
usypia³ swoich pacjentów i nie wykorzystywa³ ich seksualnie. Organy
œledcze milcz¹ na ten temat. TK

Samo Życie 1/21 (588)

25

Sport

Rywale z... brexitu?
Eliminacje pi³karskich mistrzostw œwiata
Podczas losowania grup eliminacyjnych do pi³karskich
mistrzostw œwiata, które zostan¹ rozegrane w 2022 roku
w Katarze, reprezentacja
Polski trafi³a do szeœciozespo³owej grupy. Jej rywalami
bêd¹: Anglia, Wêgry, Albania,
Andora i San Marino.
Niektórzy ¿artuj¹, ¿e s¹ to
rywale z... brexitu lub spoza
Unii Europejskiej, bo Albania, Andora i San Marino do
Unii nie nale¿¹, Anglia wyst¹pi³a z UE, a rz¹dy Polski
i Wêgier robi¹ wiele, by z niej
wyst¹piæ.
Eliminacje bêd¹ siê ró¿niæ
od poprzednich, z uwagi na
du¿¹ kumulacjê meczów. Potrwaj¹ tylko dziewiêæ miesiêcy – od marca 2021 do listopada 2021.

Bezpoœredni awans wywalcz¹ tylko zwyciêzcy ka¿dej
z grup. Dru¿yny z drugich
miejsc wezm¹ udzia³ w doœæ
nietypowych bara¿ach. Do³¹cz¹ bowiem do nich dwa najlepsze zespo³y z Ligi Narodów UEFA, które nie wywalczy³y awansu do turnieju
i bara¿y przez eliminacje. I ta
dwunastka zostanie podzielona na trzy grupy po cztery
dru¿yny, bior¹ce udzia³ w turniejach bara¿owych, które
odbêd¹ siê w marcu 2022 roku. Ich zwyciêzcy równie¿ pojad¹ na mundial, który odbêdzie siê w Katarze od 21 listopada do 18 grudnia 2022 r.
Eliminacje MŒ 2022 rozpoczn¹ siê wyj¹tkowo przed
Euro 2021, prze³o¿onego z powodu pandemii koronawirusa. W marcu reprezentacja

Jerzego Brzêczka rozegra
trzy mecze: 25.03 z Wêgrami,
27.03 Andor¹ i 31.03 z Angli¹.
We wrzeœniu Polska zmierzy
siê z Albani¹ (2.09), San Marino (5.09) i Angli¹ (8.09), a nastêpnie z San Marino (9.10),
Albani¹ (12.10), Andor¹
(12.11) i Wêgrami (15.11).
– Poza Angli¹ wszyscy s¹
w naszym zasiêgu – powiedzia³ prezes PZPN Zbigniew
Boniek. – Raz, w 1973 roku,
uda³o nam siê wygraæ z Angli¹, wiêc czemu nie teraz?
Bêdzie to jednak bardzo
trudne. W teorii pi³ka angielska bardziej nam pasuje ni¿
hiszpañska czy portugalska,
gdzie dominuje utrzymanie
siê przy pi³ce. Z Angli¹ przegraæ nie bêdzie wstydem, a
wygrana bêdzie sukcesem,

Szermierz i architekt
Zmar³ prof. Wojciech Zab³ocki, czterokrotny olimpijczyk
W wieku 90 lat zmar³ prof. dr
hab. Wojciech Zab³ocki. By³
architektem i znakomitym
szermierzem. By³ jednym
z najwybitniejszych polskich
sportowców. Uczestniczy³
w czterech Igrzyskach Olimpijskich (Helsinki 1952, Melbourne 1956, Rzym 1960, Tokio 1964). Trzykrotnie stawa³
na olimpijskim podium, zdobywaj¹c dwa srebrne medale
w Melbourne i w Rzymie
oraz br¹z – w Tokio. Wywalczy³ tak¿e dziesiêæ medali
mistrzostw œwiata i piêæ tytu³ów mistrza Polski. By³ kawalerem medalu Kalos Kagathos (1985) i cz³onkiem kapitu³y tego odznaczenia. Wielokrotnie odznaczony zosta³
Medalem za Wybitne Osi¹gniêcia Sportowe, Krzy¿em
Kawalerskim (1960), Oficerskim (1996) i Komandorskim
OOP, a tak¿e Wawrzynem
Olimpijskim PKOl oraz Medalem MKOl Sport and
Science (1992).
Jak architekt specjalizowa³
siê w budownictwie sportowym. Zaprojektowa³ miêdzy
innymi Oœrodek Przygotowañ Olimpijskich w Warszawie. By³ pracownikiem naukowym – wyk³ada³ w Instytucie Architektury Politechniki £ódzkiej oraz na Wydziale Architektury Wy¿szej Szko³y Ekologii i Zarz¹dzania

Wojciech Zabłocki
zdj. JaFryta

w Warszawie. Napisa³ wiele
ksi¹¿ek, m.in. „Z workiem
szermierczym po œwiecie“,
„Podró¿e z szabl¹“, „Piórkiem i szabl¹“, „Architektura
dla potrzeb czynnej rekreacji
w aglomeracjach miejskich“,
„Polskie sztuki walki. Miecz
oburêczny i szabla husarska“, „Walczê wiêc jestem“.
Inn¹ z jego pasji by³o malarstwo. W latach 1982–1985 wystawia³ swoje prace malarskie i rysunkowe w Warszawie, Aleppo i Damaszku. Stulecie Miêdzynarodowej Federacji Szermierczej uczci³ obrazem pokazuj¹cym podpisanie deklaracji za³o¿ycielskiej
FIE w 1913 roku.

W oœwiadczeniu na stronie internetowej dzia³acze
Polskiego Zwi¹zku Szermierczego napisali: „Odejœcie Profesora Wojciecha
Zab³ockiego jest trudn¹ do
wypowiedzenia strat¹ dla
polskiej i œwiatowej szermierki oraz ca³ego œrodowiska polskich sportowców.
Pozostanie w pamiêci jako
cz³owiek prawy i wielkiego
serca, a zarazem – mimo
swoich imponuj¹cych osi¹gniêæ sportowych i dorobku
zawodowego – skromny, ciep³y, pe³en humoru i wszystkim ¿yczliwy”.
A dziennikarz „Rzeczpospolitej”, Stefan Szczep³ek
tak napisa³ we wspomnieniu
o zmar³ym: „Zab³ocki, Jerzy
Paw³owski, Emil Ochyra,
Ryszard Zub, Andrzej Pi¹tkowski, a tak¿e Jerzy Twardokens, Zygmunt Pawlas
i Marian Kuszewski – czo³owi szabliœci œwiata lat 50. i
60. byli wychowankami wêgierskiego trenera Janosa
Keveya. To ktoœ taki dla polskich szablistów jak Feliks
Stamm dla piêœciarzy czy
Kazimierz Górski dla pi³karzy. Szermierze byli nietypowymi sportowcami. Wiêkszoœæ z nich studiowa³a. Parulski i Woyda s¹ absolwentami Wydzia³u Prawa UW,
Zab³ocki ukoñczy³ architek-

który bêdzie nas nape³nia³
dum¹ przez wiele lat. Moim
zdaniem, jeœli nie zajmiemy
przynajmniej drugiego miejsca, bêdzie to pora¿ka naszej
dru¿yny.
– Grupa jest bardzo fajna –
ocenia trener Jerzy Brzêczek. – Mamy nadziejê, ¿e
uporamy siê z COVID-em, a
zawodnicy, którzy go mieli,
odzyskaj¹ pe³niê si³ i bêd¹
w dobrej formie. Chcemy pojechaæ na mistrzostwa œwiata w Katarze bezpoœrednio
z grupy albo przynajmniej
awansowaæ do marcowych
bara¿ów. Gramy od razu dwa
wyjazdowe mecze z dwoma
najgroŸniejszymi rywalami,
oczywiœcie pamiêtamy o Albanii. Bardzo wa¿na bêdzie
koncentracja. W tym szalonej
obecnie rzeczywistoœci podstawowe s¹ dwie sprawy –
brak kontuzji zawodników
oraz oczywiœcie to, co ewentualnie mo¿e wydarzyæ siê
w zwi¹zku z pandemi¹. Ale to
dotyczy wszystkich. (kor)

turê na AGH w Krakowie,
doktoryzowa³ siê na Politechnice Warszawskiej, habilitowa³ na Politechnice
Krakowskiej, otrzyma³ tytu³
profesora nauk technicznych ze specjalnoœci¹: architektura obiektów sportowych. Wyk³ada³ na kilku
uczelniach w kraju i za granic¹. Jest twórc¹ najwiêkszej hali na warszawskiej
AWF, tzw. sali gier, kompleksów sportowych w Zgorzelcu, Pu³awach, Koninie, G³ogowie, toru kolarskiego
w Pruszkowie, stadionów i
hal w Syrii. Wspólnie z rzeŸbiarzem Gustawem Zem³¹
by³ autorem pomnika Powstañców Œl¹skich, który
w roku 1967 stan¹³ w Katowicach. Zab³ocki by³ ekspertem broni bia³ej (w tym japoñskich mieczy samurajskich), konsultantem uk³adów szermierczych w filmach fabularnych, malowa³
akwarele, pisa³ ksi¹¿ki,
wspó³pracowa³ z Polskim
Komitetem Olimpijskim. By³
z wielu powodów postaci¹
wybitn¹, a jednoczeœnie
skromnym, powszechnie lubianym cz³owiekiem, który
(mo¿na by³o odnieœæ takie
wra¿enie) nigdy siê nie denerwowa³. Na turnieje do
Hali Gwardii przychodzi³a
jego ¿ona, Alina Janowska,
jedna z najpopularniejszych
polskich aktorek. Siada³a na
widowni obok innej aktorki
Teresy Szmigielówny, ¿ony
Jerzego
Paw³owskiego.
Szermierka by³a modna,
ogl¹da³y j¹ elity...”. (kor)

Z ró¿nych dziedzin
Olimpijskie srebro dla Bonka
Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że polski ciężarowiec Bartłomiej Bonk po dyskwalifikacjach rywali za
doping został w kat. do 105 kg srebrnym
medalistą igrzysk w Londynie (2012).
W najbliższym czasie zostaną ustalone
dalsze szczegóły i okoliczności wszelkich
procedur związanych z przekazaniem
srebrnego medalu.

Wyczyn golfisty
Adrian Meronk dąży do mistrzostwa
świata w golfie. W grudniu zajął drugie
miejsce w prestiżowym turnieju Alfred
Dunhill Championship (RPA), za co otrzymał najwyższą wypłatę w karierze
– 98,6 tys. euro oraz cenne punkty rankingowe. Obecnie jest 81. golfistą European Tour i 195. rankingu światowego
zawodowców (OWGR). Te wyniki są równocześnie rekordami polskiego golfa.
Polski golfista ma za sobą cztery lata
studiów w East Tennessee State University, które dały mu dyplom w zakresie zarządzania, biegłość w języku angielskim
oraz możliwości treningów i startów. Zakończył karierę amatora na świetnym
ósmym miejscu rankingu światowego
(WAGR), by jesienią 2016 roku zostać
profesjonalistą. Od roku startuje w I lidze
europejskiego golfa – European Tour.

Nagroda dla mistrzyni
Iga Świątek otrzymała od WTA nagrodę
w kategorii tenisistki, która w sezonie
2020 poczyniła najbardziej znaczący postęp. Przypomnijmy, iż 19-letnia Polka
triumfowała w tegorocznym wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. W uzasadnieniu nagrody czytamy: „Otwarła sezon 2020 miejscem w 1/8 finału Australian Open. Zdobyła swój pierwszy tytułu
w Roland Garros. Zamknęła roku 2020
jako 17. rakieta świata.

Polska bez pucharów
Na początku grudnia z Ligi Europy odpadł
Lech Poznań. Dla polskich drużyn klubowych nadchodzą mroczne czasy, bo reforma rozgrywek od sezonu 2021/2022
może na wiele lat może zamknąć dla polskich drużyn bramy pucharowego raju.
Oczywiście „z przydziału” w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów będzie mógł startować jak dotąd mistrz Polski, jednak do
Ligi Europy przedstawiciele PKO Ekstraklasy nie zostają dopuszczeni. Do tej pory
Polska miała dla swoich klubów trzy miejsca w eliminacjach do Ligi Europy, ale od
przyszłego sezonu prawo startu w okrojonych rozgrywkach będą miały jedynie
drużyny z krajów, które plasują się w
pierwszej piętnastce rankingu krajowego
UEFA. A Polska zajmuje dopiero 29. miejsce! Dla drużyn z ligi polskiej i jej podobnych (np. Liechtenstein) UEFA powołała
do życia Ligę Konferencji – nowy puchar
trzeciej kategorii. W jego pierwszej edycji
wezmą udział trzy polskie kluby, startując
od pierwszej (trzeci zespół ekstraklasy)
i drugiej (wicemistrz i zdobywca pucharu)
rundy eliminacji. (kor)

Jesień cudów cz.1 - Jodi Picoult

Książki+DVD
Szt.

Szt.

Dla Babci

Cena

Anioł do wynajęcia - Magdalena Kordel
Była arabska stewardesa - Marcin Margielewski
Dom na wyspie - Dorota Milli
Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.
Jak podrywają szejkowie - Marcin Margielewski
Jej portret - Anna H. Niemczynow
Jesień cudów cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Jesień cudów cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Jestem nieletnią żoną - Laila Shukri
Jestem żoną terrorysty - Laila Shukri
Modliszka cz.1 - Irena Matuszkiewicz
Modliszka cz.2 - Irena Matuszkiewicz
Na wagę złota - Nora Roberts
Perska kobiecość - Laila Shukri
Perska miłość - Laila Shukri
Perska namiętność - Laila Shukri
Perska nienawiść - Laila Shukri
Perska zazdrość - Laila Shukri
Perska zmysłowość - Laila Shukri
Pośród żółtych płatków róż - Gabriela Gargaś
Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow
Saga rodu Cantendorfów: Cena szczęścia - Krystyna Mirek
Saga rodu Cantendorfów: Prawdziwa miłość - Krystyna Mirek
Saga rodu Cantendorfów: Tajemnica Zamku - Krystyna Mirek
Skazani na siebie - Nora Roberts
Tajemnice hoteli Dubaju - Marcin Margielewski
To jedno lato - Dorota Milli
Willa pod Kasztanem: Światło o poranku - Krystyna Mirek
Willa pod Kasztanem: Światło w cichą noc - Krystyna Mirek
Wyspa wspomnień - Dorota Milli
Zaginione arabskie księżniczki - Marcin Margielewski
Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow
Dla Dziadka
Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzierżanowski
Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polske J. Kaczyński - Janicki & Władyka
Chłopiec z listy Schindlera - Leon Leyson
Czarni - Paweł Reszka
Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu zniewoleniu - Dionizy Garbacz
Drach - Szczepan Twardoch
Duda i jego tajemnice - Tomasz Piątek, Marcin Celiński
Dzieci wygnane. Tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej
- Monika Odrobinska tw.opr
Dziecko gułagu. Okruchy wspomnień z nieludzkiej ziemi - Julian Better
Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik
Historia narodu śląskiego - Dariusz Jerczynski
Imperator. Sekrety Ojca Rydzyka - Piotr Głuchowski, Jacek Holub
Jakie piękne samobójstwo - Rafal A. Ziemkiewicz, tw.opr
Krąg świętej góry - Malik & Plaskoń
Król - Szczepan Twardoch
Macierewicz i jego tajemnice - Tomasz Piątek
Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Piątek
Morfina - Szczepan Twardoch
Niewyjaśnione fakty II wojny światowej - Stanisław Zasada, tw.opr.
Opowieści o śląskiej historii - Jan Lubos
Prezes i Spółki. Imperium Jarosława Kaczyńskiego - A. Kondzińska, I. Szpala
Rok 1939 Od beztroski do tragedii - Jan Zaryn, Małgorzata Żaryn, tw.opr.
Szczerze - Donald Tusk tw.opr.
Tajemnice stanu wojennego - Grzegorz Majchrzak
Wiatr od wschodu. Śląska opowieść sowizdrzalska - August Scholtis
Wojewoda śląski Jorg. W kotle czarownic - Krzysztof Lewandowski
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6,90
7,90
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6,90
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9,90
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5,00
5,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
5,90
8,90
6,90
6,90
6,90
6,90
8,90
6,90
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11,90
11,50
8,90
11,50
11,90
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11,90
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10,00
18,00
14,90
12,90
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12,90
12,90
12,90
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13,90
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12,90
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DVD - Anna German 3DVD
Biograficzny serial o Annie German – piosenkarce, która mówiła: „Śpiew jest dla mnie
radością życia… Chciałabym śpiewać całe życie…”. Polsko – rosyjsko – ukraińska
produkcja przedstawiająca burzliwą i dramatyczną historię piosenkarki, którą wielokrotnie nagradzano na polskich i zagranicznych festiwalach. W trakcie swojej krótkiej,
ale błyskotliwej kariery nagrała kilkadziesiąt płyt, w tym siedem albumów, które sprzedano w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Język oryginału: rosyjski. Napisy: polskie.

DVD - Cisza nad rozlewiskiem 4DVD
To historia życia i miłości trzech pokoleń kobiet: Barbary, jej córki Gosi oraz wnuczki
Marysi. W serialu pojawiają się nowi bohaterowie oraz miłosne zawirowania, a nawet
uczuciowy trójkąt. Akcja serialu toczy się na tle zniewalająco pięknego pejzażu Mazur
w jesiennej aurze. 13-odcinkowy serial "Cisza nad rozlewiskiem" jest kontynuacją
"Domu nad rozlewiskiem", "Miłości nad rozlewiskiem" oraz "Życia nad rozlewiskiem",
“Nad rozlewiskiem...". Obsada: J. Brodzik, O. Frycz, M. Braunek, A.Czartoryska i inni.

DVD Noce i dnie
Piękna, dwuczęściowa opowieść o miłości. Film ukazuje dzieje dwóch pokoleń rodziny
Niechciców, ukazane na tle przemian społeczeństwa polskiego w okresie lat 1865
– 1914. Przedstawione we wspomnieniach Barbary, uciekającej z podpalonego przez
pruskich żołnierzy Kalińca. Barbara wspomina niespełnioną miłość do Józefa, swoje
małżeństwo z Bogumiłem, przeżycia związane z wychowaniem dzieci.
Obsada: J. Barańska, J. Bińczycki, E. Buczacki, S. Celińska, W. Hańcza i inni.

Mariah przyłapuje męża z inną kobietą i wpada w depresję, a jej córka Faith - świadek
zdarzenia - zaczyna zwierzać się wyimaginowanej przyjaciółce. Początkowo Mariah lekceważy te rozmowy, jednak kiedy Faith dokonuje kolejnych cudownych uzdrowień, a na
jej dłoniach pojawiają się stygmaty, zadaje sobie pytanie, czy córce istotnie nie objawia
się Bóg. Wieść rozchodzi się błyskawicznie - Mariah i Faith wbrew własnej woli stają się
bohaterkami medialnego cyrku. Rozwój sytuacji nieuchronnie prowadzi do destabilizacji
rodziny dręczonej przez media, lekarzy oraz posiadaczy jedynych słusznych prawd.

Saga rodu Cantendorfów: Cena szczęścia
- Krystyna Mirek
Kiedy Kate Milton poznaje hrabiego Aleksandra, marzy tylko o jednym - by zostać jego
żoną. Cantendorf w pełni odwzajemnia uczucia dziewczyny, która okazuje się być zupełnie inna niż jego poprzednie żony. Na palcu Kate szybko pojawia się pierścionek zaręczynowy. Jednak ukryte na zamku zło nie śpi. Duchy przeszłości nie pozwalają zakochanym
cieszyć się szczęściem, a za każdą błędną decyzję muszą oni płacić wysoką cenę.

Tajemnice holteli Dubaju - M. Margielewski
W luksusowych hotelach Dubaju doba kosztuje fortunę. Zatrzymują się tam tylko
najbogatsi. Zostawiają miliony, by zrealizować swoje fantazje i ukryć je przed światem.
Teraz możesz poznać ich tajemnice. Hotelowy konsjerż, czyli najbardziej ekskluzywna
hotelowa obsługa świata. Jest jak współczesny dżin, musi być na każde skinienie
swoich obrzydliwie bogatych gości i nie ma życzenia, którego nie spełni. A wszystko,
co wydarzyło się w czterech ścianach luksusowego świata, ma w nich pozostać.
Co, jeśli prawda wyjdzie na jaw?

Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polskę
Jarosław Kaczyński - Janicki & Władyka
Jak doszło do tego, że schyłkowa, wydawałoby się, partia, z niedzisiejszym przywódcą,
formacja, która sprawiała wrażenie kuriozalnej sekty, stała się mocarnym ugrupowaniem
zmieniającym niemal wszystkie reguły państwa?
Analiza polityczna dwóch publicystów tygodnika "Polityka", prowadzona od 2007 roku
po dzień dzisiejszy.

Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu
zniewoleniu - Dionizy Garbacz
Obławę w Lasach Janowskich na grupę Adama Kusza „Garbatego” przeprowadziło
wojsko KBW przy udziale UB. Obława zaczęła się o piątej rano 19 sierpnia 1950 r.
Trwała w sumie cztery dni. W jej wyniku zostali zabici dowódca oddziału partyzanckiego
Adam Kusz „Garbaty”, Władysław Ożga „Bór”, Andrzej Dziura „Stach”, „Stryj” Wiktor
Pudełko „Wiktor”, Stanisław Bielecki „Kazik”.

Tajemnice stanu wojennego
- Grzegorz Majchrzak
Wielkie ucieczki przywódców Solidarności, podziemna telewizja i nielegalne radio
antykomunistyczne, puste półki, milczące telefony i konferencje prasowe Urbana,
dramatyczne losy internowanych i napisy na murach "Wrona orła nie pokona"
i "Junta juje". Ile pamiętamy ze stanu wojennego? Internowano - bez żadnej decyzji
sądowej - prawie 10 tysięcy ludzi, 400 osób nawet kilkakrotnie.
Szt.

DVD

Cena

DVD Alternatywy 4 3DVD / reż. Stanisław Bareja
DVD Anna German 3DVD / reż. Krzystek Waldemar , Timienko Aleksandr
DVD Antek / reż. Fiwek Wojciech
DVD Bez znieczulenia / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Boże Ciało / reż. Komasa Jan
DVD Cisza nad rozlewiskiem 4DVD / reż. Drabiński Adek
DVD Człowiek z marmuru / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Czterej pancerni i pies 7DVD / reż. Nałecki Konrad
DVD Dług / reż. Krauze Krzysztof
DVD Dobranoc dla dorosłych 2 / reż. Rzeszewski Janusz
DVD Dobranoc dla dorosłych 3 / reż. Rzeszewski Janusz
DVD Droga 2DVD / reż. Checiński Sylwester
DVD Janosik (serial, odc.1-13 - 4DVD) / reż. Jerzy Passendorfer
DVD Kamizelka / reż. Jedryka Stanisław
DVD Konopielka / reż. Leszczyński Witold
DVD Kronika wypadków miłosnych / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Kurier / reż. Władysław Pasikowski
DVD Mała matura 1947 / reż. Majewski Janusz
DVD Matka swojej matki / reż. Gliński Robert
DVD Młynarski. Piosenka finałowa
DVD Noce i dnie / reż. Antczak Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Ojcowie i córki / reż. Muccino Gabriele
DVD Pan Tadeusz / reż. Wajda Andrzej
DVD Panny z wilka / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Pierścionek z orłem w koronie / reż. Wajda Andrzej
DVD Polityka / reż. Vega Patryk
DVD Polskie drogi 6DVD / reż. Morgenstern Janusz
DVD Stawka większa niż życie 6DVD / reż. Morgenstern & Konic
DVD Uprowadzenie Agaty / reż. Marek Piwowski
DVD Wałęsa. Człowiek z nadziei / reż. Wajda Andrzej
DVD Wesele / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Wielki tydzień / reż. Wajda Andrzej
DVD Wrota Europy / reż. Jerzy Wójcik
DVD Zemsta / reż. Wajda Andrzej
DVD Zmiennicy 5DVD / reż. Bareja Stanisław

14,90
9,90
6,90
8,90
11,90
9,90
9,90
24,90
6,90
5,90
5,90
9,90
19,90
6,90
8,90
9,90
8,90
6,90
6,90
6,90
14,90
4,00
8,90
9,90
6,90
9,90
19,90
24,90
7,50
8,50
9,90
7,90
9,90
8,90
24,90

Tel. 02174-89 644 80

21 i 22 stycznia
Dzień Babci i Dziadka
nie zapomnij o tym
ważnym dniu!

Pani Walewska - zestaw
prezentowy CLASSIC,
perfumy 30 ml
+ dezodorant 90 ml
Cena: 9,90 EUR

Pani Walewska - zestaw
prezentowy SWEET
ROMANCE, perfumy 30 ml
+ dezodorant 90 ml
Cena: 9,90 EUR

Pani Walewska - zestaw
prezentowy CLASSIC,
perfumy 30 ml
+ krem 50 ml
Cena: 12,50 EUR

Pani Walewska
perfumy gold - magiczny
symbol kobiecości
30 ml
Cena: 6,90 EUR

Pani Walewska
krem przeciw zmarszczkom
na dzień i na noc
50 ml
Cena: 4,90 EUR

Być może... ROME
perfumy 10 ml
kwiatowo-drzewnopiżmowy zapach
Cena: 4,50 EUR

Wars zestaw classic
krem do golenia + płyn
po goleniu + woda kolońska
+ pędzel + skrzynka
Cena: 16,90 EUR

Wars zestaw classic
pianka do golenia 300 ml
+ płyn po goleniu 90 ml
- aloes, witamina E
Cena: 8,90 EUR

Lider zestaw
krem do golenia
+ płyn + woda po goleniu
+ pędzel + skrzynka
Cena: 16,90 EUR

Kasztanki Wawel
czekolada z nadzieniem
kakaowym z wafelkami
430g
Cena: 5,50 EUR

Ptasie mleczko Wedel
delikatna pianka
w czekoladzie deserowej
380g
Cena: 3,90 EUR

Malaga Wawel
czekolada z nadzieniem
śmietankowo-rodzynkowym
430g
Cena: 5,50 EUR

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
lub na stronie internetowej:

www.sklep.de
Szt.

Prezenty

Cena

Być może... PARIS perfumy 10ml
4,50
Być może... ROME perfumy 10ml
4,50
Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado na dzień 50ml
4,90
Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml
4,90
Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml
4,90
Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml
4,90
Pani Walewska perfumy classic 30ml
6,90
Pani Walewska perfumy gold 30ml
6,90
Pani Walewska perfumy sweet romance 30ml
6,90
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
9,99
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30 ml + krem przeciw zmarszczk. 50ml 12,50
9,99
Pani Walewska zestaw kosmetyków sweet romance - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
16,90
Lider zestaw
8,90
Wars zestaw classic - pianka do golenia 300ml + płyn po goleniu 90ml
Wars zestaw classic - krem do golenia 65g + płyn po goleniu 90ml + woda kolońska 90ml + pędzel 16,90
2,60
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
1,90
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
2,50
Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml
2,50
Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml
3,30
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
3,30
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
2,20
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
2,90
Ziaja krem nagietek 100ml
1,90
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
2,20
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
2,60
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
2,30
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 200ml
3,00
Ziaja naturalny plyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 500ml
9,90
Kapcie zimowe zakopianki wz207 (36-41)
7,00
Kapcie zimowe damskie wz235 (37-41)
7,00
Kapcie zimowe damskie wz214 (37-41)
7,50
Kapcie zimowe damskie filc wz217 (36-41)
6,00
Kapcie zimowe męskie filc wz144 (40-45)
7,00
Kapcie zimowe męskie zamszowe wz119 (40-46)
3,90
Ptasie mleczko Wedel 380g
5,50
Wawel kasztanki 430g
5,50
Wawel malaga 430g
5,50
Wawel tik taki 430g

Kapcie męskie zimowe
filc
wz144
rozmiar: od 40-45
Cena: 6,00 EUR

Kapcie męskie zimowe
zamszowe
wz119
rozmiar: od 40-46
Cena: 7,00 EUR

Kapcie zimowe
damskie
wz235
rozmiar: od 36-41
Cena: 7,00 EUR

Kapcie zimowe
damskie
wz214
rozmiar: od 36-41
Cena: 7,00 EUR

Kapcie zimowe
damskie
wz217
rozmiar: od 36-41
Cena: 7,00 EUR

Kapcie zimowe
góralskie/zakopianki
s29
rozmiar: od 36-41
Cena: 9,90 EUR

Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

SŻ 1/2021
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Kto chce, niech wierzy

Horoskop na 2021 rok
Wodnik (21.I – 20.II)

Jesteœ spod
znaku, który kojarzy siê z wod¹,
ale nie ma z ni¹
nic wspólnego. Ty
nale¿ysz do ¿ywio³u powietrza. Oznacza to, ¿e powinieneœ aktywnie w³¹czyæ siê do
walki z przeciwnoœciami losu.
Mimo swojej ruchliwej natury, zatrzymaj siê na moment
i uwa¿aj na zdrowie. Pomagaj
potrzebuj¹cym i zara¿aj innych uœmiechem – wiele osób
potrzebuje twojego entuzjazmu i wrodzonej pogody ducha. Na pewno zostanie to dostrze¿one. Poza tym ostatnio
brakowa³o ci ruchu, wiêc nie
zapominaj o æwiczeniach.
Jedz du¿o orzechów, unikaj
t³ustych potraw, ¿ebyœ za kilka miesiêcy nie narzeka³ na
cholesterol. Nie buntuj siê
przeciwko ograniczeniom, tylko staraj siê znaleŸæ pomys³
na nowe czasy.

Ryby (21.II – 20.III)
Najbli¿szy czas
nastraja ciê nostalgicznie, szczególnie gdy w telewizji og³aszane s¹
co raz to nowsze wiadomoœci.
W tym roku postaraj siê odci¹æ od informacji, które nie
maj¹ na ciebie dobrego wp³ywu. Zajmij siê swoimi najbli¿szymi, spêdzaj z nimi jak najwiêcej czasu. Czasami jesteœmy tak blisko, a jednak wydaje siê, ¿e bardzo daleko.
Zajmij siê przygotowaniem
potraw. Odkryj w sobie nowe
talenty i pasje. Policz swoje
marzenia i spoœród dziesiêciu
z nich postaraj siê zrealizowaæ w ci¹gu roku przynajmniej dwa. Nie zawsze zwraca³eœ na to uwagê, a w³aœnie w
twoim ¿yciu brakuje pewnej
konsekwencji. Daj siê ponieœæ
fantazji i ozdób swój dom jak
nigdy wczeœniej. Mo¿e nawet
zrobisz jakieœ wiêksze przemeblowanie?

Baran (21.III – 20.VI)

Lubisz byæ
tym, który wyznacza cele. Poci¹gaj¹ ciê wyzwania, wiêc
zrób coœ szalonego, zupe³nie
nie w twoim stylu. Mo¿e zacznij od przejrzenia szuflad
i szaf, które kryj¹ niesamowite skarby. Byæ mo¿e znajdziesz g³êboko skrywane
wspomnienia i tajemnice ro-

dzinne. Zadzwoñ do seniorów i wypytaj ich o przesz³oœæ. To bêdzie prze³om.
Poczujesz, jak krew szybciej
ci kr¹¿y, a najbli¿si odkryj¹
swoj¹ drug¹ skrywan¹ naturê. Trud wynagrodzisz sobie
dziel¹c siê wiedz¹ z innymi.
Nie bêdziesz musia³ siê
ograniczaæ w swoich dzia³aniach, bo sprzyja ci fortuna.
Nie martw siê o pieni¹dze.
Nawet jeœli przez pewien
czas bêdzie ci ich brakowaæ,
to od wakacji pojawi siê ich
na tyle du¿o, ¿e nie odczujesz wczeœniejszych braków.

Byk (21.IV – 20.V)
Chcia³byœ ten
czas spêdziæ w
wyj¹tkowej atmosferze, pe³nej
rodzinnego ciep³a, otoczony mi³oœci¹ najbli¿szych. ¯eby j¹ lekko
„podkrêciæ”, kup olejki o aromatycznym zapachu. Bêdziesz te¿ mia³ do spe³nienia
misjê. WeŸ czynny udzia³
w zakupach, niezale¿nie od
twojego nastawienia. To taki
czas, ¿e powinieneœ zrobiæ
coœ dla innych. Zastanów siê,
czy twój s¹siad nie potrzebuje pomocy, a mo¿e dawno nie
widziana rodzina liczy na
twój gest i kilka ciep³ych
s³ów. Zadzwoñ do najbli¿szych i dowiedz siê, w jakiej
s¹ kondycji. Najbli¿sze kilka
miesiêcy to czas, który bêdzie dla ciebie sprawdzianem oddania, lojalnoœci i dobrego serca. A ty je masz –
nie zapominaj o tym, nawet
wtedy, gdy nie bêdzie ci siê
chcia³o ruszyæ z kanapy.

Bliźnięta (21.V – 21.VI)
W³aœciwie jest
was dwóch w jednym ciele, a wiêc
teoretycznie powinieneœ mieæ
dwa razy wiêcej entuzjazmu,
si³y i chêci. Twoim zadaniem
jest wiêc wymyœliæ program
naprawczy dla wszystkich,
którzy popadli w nostalgiê.
Pogodne nastawienie do ¿ycia sprawi, ¿e wszystko czego
siê podejmiesz bêdzie wykonane z nale¿yt¹ starannoœci¹.
Daj z siebie wszystko i poka¿
innym najjaœniejsze momenty
w ¿yciu. ZaraŸ ich swoim
optymizmem, aby pokazaæ, ¿e
ka¿d¹ przeciwnoœæ mo¿na pokonaæ z uœmiechem na twarzy. Jeœli w kwietniu ¿ycie nie
bêdzie ciê rozpieszczaæ, to
nie daj sobie wmówiæ, ¿e tak

bêdzie na sta³e. To tylko chwilowy kryzys, który szybko minie. Wyjdziesz z niego bogatszy w doœwiadczenia.

Rak (22.VI – 21.VII)
Pocz¹tek roku
to moment, gdy
nie mo¿esz siê
wycofywaæ i zamkn¹æ w swoim
pokoju. Wszystko jest na twojej g³owie, mimo ¿e chêtnie
byœ umkn¹³ w szuwary. Nie
pozwól, abyœ sam pozosta³ na
polu walki. Zaanga¿uj do pracy wszystkich swoich najbli¿szych, bo inaczej: „idzie rak
nieborak, jak uszczypnie bêdzie znak”. Nie lekcewa¿
drobnych sygna³ów, od twego
organizmu. Jeœli bêdziesz
musia³ zmagaæ siê z chorob¹,
to uczyñ to szybko. Pomog¹ ci
w tym przyjaciele i rodzice.
Oni zawsze te¿ mogli na ciebie liczyæ, wiêc bêdziesz mia³
szansê, aby ci siê odwzajemnili. Tylko nie protestuj i nie
próbuj wszystkiego za³atwiæ
sam. Czasami trzeba dopuœciæ do siebie innych ludzi.

Lew (22.VII – 22.VIII)
Nie mo¿esz doczekaæ siê wiosny, wierz¹c, ¿e
wszystko siê
zmieni. Brakuje
ci wolnoœci, wyjazdów i
ucieczki do swoich ulubionych zak¹tków. Nie zapominaj jednak o osobach, które
ciê otaczaj¹ i szczególnie teraz licz¹ na twoje wsparcie.
Najwiêkszym prezentem bêdzie cisza w domu, gdy twój
ryk zamieni siê w przyjazne
mruczenie. Nie mo¿e zabrakn¹æ ci cierpliwoœci. Teraz ty jesteœ i panem i w³adc¹, choæ na bardzo zawê¿onym terytorium. Postaraj siê
wszystko piêknie poplanowaæ, tak ¿eby twoi „poddani”
byli zachwyceni twoimi rz¹dami, co wcale nie jest proste. Dasz radê, jeœli siêgniesz do najlepszych wzorców i obleczesz siê w
uœmiech, radoœæ i spokój. To
bêdzie promieniowaæ na otoczenie. W pracy równie¿
uwa¿aj, aby swojej frustracji
nie przelewaæ na innych.

Panna (23.VII – 22.IX)
Jesteœ delikatna, ale tak naprawdê doskonale wiesz, jak maj¹ wygl¹daæ nie

tylko te najbli¿sze miesi¹ce,
ale ca³y nastêpny rok. Ten
czas poœwiêæ na rozmowy,
których do tej bory unika³eœ i
siê ich ba³eœ. Siedzenie w domu sprawia, ¿e powstaje
wiêksza bliskoœæ ni¿ normalnie. Przy okazji odkryjesz
szczególne skarby, których
od dawna poszukiwa³aœ – nawet jeœli nie s¹ one materialne. Dla ciebie bêd¹ bezcenne. W ten sam sposób uporz¹dkuje siê twoje ¿ycie.
Czêœciej siadaj do sto³u z
najbli¿szymi i zara¿aj ich dobrym humorem. Poczucie
szczêœcia nie opuœci przez
kolejne dwanaœcie miesiêcy.
Czasami w³¹cz sobie ulubion¹ piosenkê z p³yty CD,
przejrzyj ksi¹¿kê kucharsk¹
i na chybi³ trafi³ zrób zaskakuj¹c¹ nawet dla ciebie potrawê.

Waga (23.IX – 22.X)
¯ycie nie oszczêdza³o ci w tym
roku trosk. Raz
by³o rewelacyjnie, a za innym
razem – przytrafia³y ci siê
k³opoty. Uwa¿aj w czasie zimowych miesiêcy, aby nie zaziêbiæ siê lub czegoœ sobie nie
zwichn¹æ. Na szczêœcie masz
umiejêtnoœæ zamieniania pora¿ek w sukcesy i to siê nie
zmieni nawet w 2021 roku.
Coraz bardziej odczuwasz
brak kontaktów z przyjació³mi, ale nie poddawaj siê z³ym
uczuciom: zadzwoñ do nich
przez internet, nalej sobie
winka i porozmawiajcie tak,
jakbyœcie siedzieli na jednej
kanapie. Przed tob¹ ciekawe
propozycje zawodowe. Nie
przywi¹zuj siê do miejsca
pracy, nawet je¿eli tak ci jest
wygodnie. Oddaj siê jednej
pasji i poznaj temat do samego koñca. Nie zabraknie ci
rozrywki oraz potyczek intelektualnych.

Skorpion (23.X – 22.XI)
Nowy rok to
czas nowej mi³oœci i zaufania.
Tylko najbli¿si
wiedz¹, ¿e jesteœ
przepe³niony tym uczuciem.
Jedynie wrogowie powinni
omijaæ ciê szerokim ³ukiem
przez najbli¿sze szeœæ miesiêcy. Albo kochasz, albo nienawidzisz. Staraj siê pomna¿aæ
dobra, nie zapominaj¹c jednak o akcjach charytatywnych. W pracy wa¿niejsza dla
ciebie jest pensja ni¿ stanowi-

sko, ale postaraj siê zawalczyæ o podwy¿kê. Wszystko
wskazuje na to, ¿e nie bêdziesz mia³ z tym problemów,
mimo problemów dooko³a.
Ciebie one nie dotkn¹ – zawsze masz gotowy pomys³ i
rozwi¹zanie. W po³owie roku
bêdziesz potrzebowa³ zamieniæ siê w ostro¿nego negocjatora. Lubisz zg³êbiaæ niepoznane, choæ w wielu wypadkach robisz to zbyt pobie¿nie.

Strzelec (23.XI – 22 XII)
Ju¿ nied³ugo
czeka ciê najlepszy okres w roku.
Do woli bêdziesz
móg³ spe³niæ
swoj¹ pasjê i zrealizowaæ najskrytsze marzenia. Lubisz
poszaleæ i w³aœnie zbli¿a siê
czas, gdy nikt nie bêdzie ciê
ogranicza³. Nie przeholuj jednak z alkoholem, bo szkoda
straciæ nastêpny dzieñ. W
tym roku poznasz osobê, która mo¿e zniszczyæ twój dotychczasowy zwi¹zek. Zastanów siê, czy naprawdê tego
chcesz. Wszystko bêdzie zale¿eæ od ciebie. Intuicyjnie wyczuwasz, gdy dzieje siê komuœ w rodzinie krzywda. Bêdziesz móg³ liczyæ na wsparcie przyjació³, wiêc nie skrywaj przed nimi swoich k³opotów. Szybciej rozwi¹¿esz problemy, które dopadn¹ ciê po
wakacjach. Nabierz zaufania
do obcych, choæ uwa¿aj, aby
ktoœ nie wykorzysta³ twoich
dobrych intencji. Powa¿niejsze niepowodzenia bêd¹ omijaæ ciê szerokim ³ukiem.

Koziorożec
(23.XII – 20 I)
Jesteœ rzadkim
okazem, wpisanym na listê
osobników zagro¿onych wyginiêciem, wiêc musisz przetrwaæ
karnawa³ow¹ gor¹czkê w zupe³nie odmiennej rzeczywistoœci . Masz bardzo wra¿liwy
uk³ad nerwowy, co czêsto objawia siê nawrotow¹ depresj¹.
£atwo siê stresujesz, co odbija siê nie tylko na twoim zdrowiu, ale kondycji ca³ej rodziny.
Twoja niezwyk³a sprawnoœæ fizyczna i umiejêtnoœæ przeskakiwania z tematu na temat
pozwoli ci unikn¹æ k³opotów.
Wykorzystaj ten czas na zabawê i relaks, którego bardzo teraz potrzebujesz. Jeœli chcesz
podró¿owaæ, nic nie stoi na
przeszkodzie – w³¹cz programy geograficzne, mapy i oddaj siê wirtualnemu zdobywaniu œwiata. Zaplanuj wyprawy
marzeñ, które kiedyœ na pewno zrealizujesz.

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

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY
(w kamienicach, domach,
mieszkaniach, działkach).
Mogą być z problemem prawnym,
zadłużone lub z lokatorem.
Załatwiam wszystkie formalności!
Tel. 0048-884-308046.

Schütze, was du liebst.
Mit deiner Spende.
www.schuetze-was-du-liebst.de

KURIER
ładunki
do 1,5 tony

NIEMCY
POLSKA
Telefon:
0173-2106849
02174-8941155

JESTEŚMY DLA WAS ONLINE

www.samo-zycie.de
#

Jednorazowe maski medyczne
wykonane w Polsce typ II
Zalety naszych masek:
l zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje możliwość
przedostania się szkodliwym cząstkom do naszych dróg
oddechowych
l posiadają elastyczny drucik - usztywnienie na nos, dzięki
któremu maska jest lepiej dopasowana, daje to gwarancję
lepszego bezpieczeństwa i komfortu
l są mocowane na elastycznych gumkach
l wymiary masek 17 cmv9,5 cm
l dostępne w opakowaniach
po 50 sztuk

#

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

Cena: 9,99 EUR
za 50 szt.

www.sklep.de

Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Tel. 02174 / 896 44 80
SŻ 1/2021
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KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria adwokacka
w Monachium

DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK

Izabela S. Demacker
Rechtsanwältin

RECHTSANWALT

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

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

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

m.

Rechtsanwälte

Damian Ballon
Rechtsanwalt

uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor
Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Max Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

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

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt
Tel. 069-67739093
www.adwokat-frankfurt.pl

Tłumacz przysięgły

l polski l rosyjski
l angielski l niemiecki

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

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA W DÜSSELDORFIE

RAJMUND NIWINSKI
RECHTSANWALT

GRAFENBERGER ALLEE 120

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

www.prawnikwniemczech.pl

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
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Reklama
SAT - RUDEK

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

WWW

.UBEZPIECZENIA - NIEMCY. DE
OFERTA: TYLKO U NAS CENY NIE DO POBICIA!
8EH]SLHF]HQLD]GURZRWQHZ\SDGNRZHQDŧ\FLH
emerytalno-rentowe w pakiecie za 195 €PLHVLĕF]QLH

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

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

SLAWEK PUWALSKI  FINANSE I UBEZPIECZENIA:
Vohwinkeler Straße 58  42329 Wuppertal  Tel.: 0202-372 209 40 Fax: 0202-372 208 88
Handelsagentur und Montage Kolaska
Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313
www.geokol.de, info@geokol.de

l Polska telewizja salelitarna na doładowania lub na umowę
l Kanały sportowe, filmowe i seriale, rozrywka, informacje,
dla dzieci i wiele innych
l Pomagamy w wymianie uszkodzonego sprzętu
l Wszystko do nabycia u nas, nie musisz jechać do Polski

Hurt i kolportaż
polskiej prasy
Tel. 02174 - 894 11 55
Fax 02174 - 894 11 56

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

Zamów prenumeratę bez żadnych dodatkowych kosztów!

samo zycie

prosto do skrzynki!
tanio i wygodnie!
tylko 15 € na cały rok!
prenumerata w prezencie!

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

Data, podpis:

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

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

Zamówienia telefoniczne:
02174 - 89 644 80
lub na stronie internetowej:
www.prenumerata.de

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

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

Data:

14 luty
Walentynki
Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
lub na stronie internetowej:

www.sklep.de
Szt.

Propozycje walentynkowe

Pani Walewska
perfumy gold - magiczny
symbol kobiecości
30 ml
Cena: 6,90 EUR

Prezent n
a
walentynk
i

Cena

Być może... PARIS perfumy 10ml
Być może... ROME perfumy 10ml
Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado na dzień 50ml
Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska perfumy classic 30ml
Pani Walewska perfumy gold 30ml
Pani Walewska perfumy sweet romance 30ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30 ml + krem przeciw zmarszczk. 50ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków sweet romance - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
Lider zestaw
Wars zestaw classic - pianka do golenia 300ml + płyn po goleniu 90ml
Wars zestaw classic - krem do golenia 65g + płyn po goleniu 90ml + woda kolońska 90ml + pędzel
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml
Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
Ziaja krem nagietek 100ml
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 200ml
Ziaja naturalny plyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 500ml
Chałwa waniliowa 12x100g
Grześki Goplana 36x36g
Prince Polo Clasic Olza 32x35g
Princessa kokosowa Nestle 28x44g
Princessa zebra Nestle 30x33g
Ptasie mleczko Wedel 380g
Wawel kasztanki 430g
Wawel malaga 430g
Wawel michalki 280g
Wawel tik taki 430g

4,50
4,50
4,90
4,90
4,90
4,90
6,90
6,90
6,90
9,99
12,50
9,99
16,90
8,90
16,90
2,60
1,90
2,50
2,50
3,30
3,30
2,20
2,90
1,90
2,20
2,60
2,30
3,00
9,90
11,90
9,90
9,90
9,90
3,90
5,50
5,50
2,20
5,50

Kasztanki Wawel
czekolada z nadzieniem
kakaowym z wafelkami
430g
Cena: 5,50 EUR

Malaga Wawel
czekolada z nadzieniem
śmietankowo-rodzynkowym
430g
Cena: 5,50 EUR

Ptasie mleczko Wedel
delikatna pianka
w czekoladzie deserowej
380g
Cena: 3,90 EUR

Chałwa waniliowa
Chałwa sezamowa
o smaku waniliowym,
ręcznie wyrabiana 12x100g
Cena: 9,90 EUR

Michałki Wawel
cukierki z orzeszkami
arachidowymi w czekoladzie
280g
Cena: 2,20 EUR

Tiki Taki Wawel
czekolada z nadzieniem
kokosowo-orzechowym
430g
Cena: 5,50 EUR

Pani Walewska
perfumy classic legendarny zapach
30 ml
Cena: 6,90 EUR

Pani Walewska
perfumy sweet romance nuta kwiatowa
30 ml
Cena: 6,90 EUR

Pani Walewska - zestaw
prezentowy SWEET
ROMANCE, perfumy 30 ml
+ dezodorant 90 ml
Cena: 9,90 EUR

Być może... PARIS
perfumy 10 ml
kwiatowa nuta gardenii,
jaśminu i róży
Cena: 4,50 EUR

Być może... ROME
perfumy 10 ml
kwiatowo-drzewnopiżmowy zapach
Cena: 4,50 EUR

Wars zestaw classic
krem do golenia + płyn
po goleniu + woda kolońska
+ pędzel + skrzynka
Cena: 16,90 EUR

Wars zestaw classic
pianka do golenia 300 ml
+ płyn po goleniu 90 ml
- aloes, witamina E
Cena: 8,90 EUR

Lider zestaw
krem do golenia
+ płyn + woda po goleniu
+ pędzel + skrzynka
Cena: 16,90 EUR

Pani Walewska
krem póltłusty
na dzień i na noc
50 ml
Cena: 4,90 EUR

Pani Walewska
krem przeciw zmarszczkom
na dzień i na noc
50 ml
Cena: 4,90 EUR

Pani Walewska
krem tłusty
na dzień i na noc
50 ml
Cena: 4,90 EUR

Zamówienia proszę przesyłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

SŻ 1/2021

