Œl¹sk by³ ponad 700 lat poza Polsk¹
Gdy mia³y miejsce rozbiory, Œl¹sk od dawna nie mia³ z Polsk¹ nic wspólnego. Jednak, gdy
wg³êbiæ siê, kiedy odpad³, zaczynaj¹ siê schody. Nawet Œl¹zacy twierdz¹cy, ¿e dobrze znaj¹
historiê swojego hajmatu, opowiadaj¹ tu straszne farmazony – pisze Dariusz Dyrda. X 12
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O tym siê mówi
Niemiecki paszport najsilniejszy.
Polski niedużo gorszy
Serwis Passport Index opublikowa³ listê "najsilniejszych"
paszportów na œwiecie w 2021 r.
Na szczycie znalaz³ siê paszport Niemiec, ale polski dokument te¿ cieszy siê du¿ym
wziêciem.
Dziêki niemieckiemu paszportowi mo¿na udaæ siê do 134
krajów bez wizy – wskazuj¹
eksperci. Na drugim miejscu
znalaz³y
siê
dokumenty:
szwedzki, fiñski i hiszpañski
(133 kraje), na trzecim Norwegia, Dania, Szwajcaria, Nowa
Zelandia (132 kraje bez wizy),
na czwartym: Holandia, Francja, Portugalia, Austria, Luk-

semburg, W³ochy, Grecja, Irlandia i Wielka Brytania (131
pañstw bez wizy). Z polskim
paszportem w kieszeni mo¿na
pojechaæ bez wizy a¿ do 130
pañstw, co plasuje kraj na pi¹tym miejscu razem z Belgi¹,
Litw¹, Wêgrami, Japoni¹ i Kore¹ Po³udniow¹.
Kraje europejskie s¹ najwy¿sze w rankingu za spraw¹ swobodnego
przep³ywu
osób
w strefie Schengen. Z kolei
os³awiony paszport USA jest
niemile widziany w wielu krajach afrykañskich i azjatyckich,
co ma tak¿e wp³yw na nieco
ni¿sze miejsce w rankingu. TK

Chciał, żeby Kaczyński został dyktatorem
Œledztwo w sprawie zabójstwa
prezydenta Gdañska Paw³a
Adamowicza zdaje siê nie mieæ
koñca. Nie wiadomo, czy i kiedy
morderca stanie przed s¹dem.
13 stycznia minê³y dwa lata
od tragicznego w skutkach ataku na Paw³a Adamowicza. Prezydent Gdañska zmar³ nastêpnego dnia w szpitalu. „Gdañsk
pamiêta o prezydencie Adamowiczu“ – pod takim has³em odbywa³y siê obchody rocznicy
w mieœcie.
– Gdañsk dwa lata temu straci³ prezydenta. Wielu z was
straci³o przyjaciela, s¹siada,
szefa. Nasze córki straci³y najwspanialszego ojca. Dwa lata
temu s³owo zabi³o w Gdañsku
mojego mê¿a, dobrego cz³owieka. Nienawiœæ nie mo¿e byæ
orê¿em walki politycznej i st¹d,
z Gdañska, musi pójœæ w tej
sprawie wyraŸny sygna³ – powiedzia³a do zebranych Magdalena Adamowicz. – Musimy
zrobiæ wszystko, by z tej tragedii wyci¹gn¹æ lekcjê, ¿e s³owo
mo¿e zabiæ – doda³a.
Stefan W., zabójca prezydenta Gdañska, jako winnych jego
œmierci wskazuje... s¹d, prokuraturê i S³u¿bê Wiêzienn¹. Pod
koniec 2018 r. zakoñczy³ odbywanie kary 5,5 roku wiêzienia
za napady na placówki bankowe. Utrzymuje, ¿e zosta³ w te
przestêpstwa "wrobiony", a wyrok odsiadywa³ nies³usznie. Na
dzieñ przed opuszczeniem zak³adu karnego Stefan W. odby³
rozmowê z dyrektorem wiêzienia. Stwierdzi³, ¿e wyje¿d¿a
z województwa pomorskiego,
bo tutaj rz¹dzi Platforma. Po
opuszczeniu zak³adu karnego
zamierza udaæ siê na lotnisko,
a gdyby nie uda³o mu siê kupiæ
biletu na samolot, to uda siê na
dworzec PKP i wyjedzie do innego województwa, gdzie rz¹-

dzi PiS, bo jest zwolennikiem
PiS-u. Stwierdzi³ ponadto, ¿e
chcia³by, ¿eby Jaros³aw Kaczyñski zosta³ dyktatorem.
„Sta³em siê wariatem“ przyznaje i to mia³o byæ przyczyn¹
tragicznych wydarzeñ. Do zabójstwa siê jednak nie przyzna³.
Œledczy dysponuj¹ opini¹ na temat jego poczytalnoœci, ale
wci¹¿ jej nie ujawnili. W grudniu 2019 r. prokuratura powo³a³a nowy zespó³ bieg³ych, aby
jeszcze raz poddaæ ocenie stan
psychiczny Stefana W. W sierpniu 2020 r. zespó³ bieg³ych
uzna³, ¿e zabójstwo Paw³a Adamowicza by³o indywidualnym
zamachem terrorystycznym.
– Ta obszerna, licz¹ca ponad
300 stron opinia bieg³ych zosta³a przygotowana w sposób bardzo profesjonalny. To lektura
wstrz¹saj¹ca – wyzna³ Onetowi
Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta.
By³a to druga z kolei opinia.
Wczeœniej krakowscy eksperci
stwierdzali niepoczytalnoœæ
Stefana W., ale œledczy zakwestionowali ich opiniê, twierdz¹c, ¿e jest ona "niejasna" i ¿e
nale¿y powo³aæ kolejny zespó³
bieg³ych. Decyzjê prokuratury
kwestionowa³ obroñca Stefana
W. Przekonywa³, ¿e opinia krakowskich bieg³ych „jest kategoryczna w swoich wnioskach“
i wszystkie w¹tpliwoœci zosta³y
wyjaœnione. W efekcie prokuratura powo³a³a trzeci zespó³ bieg³ych.
– Nie wiem, o co tu chodzi, co
kto chce ukrywaæ, ale nie ma
¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e prawda
musi ujrzeæ œwiat³o dzienne.
I je¿eli ktoœ posuwa siê do dzia³añ niezgodnych z prawem, to
poniesie za to odpowiedzialnoœæ – mówi na konferencji
marsza³ek Senatu Tomasz
Grodzki. TK

Armin Laschet
nowym szefem CDU
W polityce jest wytrwały
i cierpliwy, stara się
łączyć niż dzielić.
Jako przewodniczący CDU
Armin Laschet będzie
kontynuował politykę
Angeli Merkel.
Czy zostanie – jak ona –
kanclerzem?
Armin Laschet bywa³ niedoceniany. Teraz zosta³ nowym przewodnicz¹cym Unii Chrzeœcijañsko-Demokratycznej (CDU).
Zwolennik „miary i œrodka”
przekona³ do siebie na wirtualnym kongresie partii o 55 delegatów (521 g³osów) wiêcej ni¿
jego konkurent Friedrich Merz
(466 g³osów), który wyraŸnie odwo³ywa³ siê do konserwatywnego skrzyd³a CDU.
Laschet uchodzi za wiernego
towarzysza Angeli Merkel.
W przeciwieñstwie do Merza
i trzeciego kandydata na szefa
CDU, Norberta Röttgena, nigdy nie zerwa³ z Merkel po jakimœ sporze. W 2015 roku
u szczytu kryzysu migracyjnego Laschet pozosta³ lojalnym
towarzyszem kanclerz.

CDU: partia œrodka
Jako
szef
najwiêkszej
w Niemczech partii bêdzie kontynuowa³ politykê Angeli Merkel – „CDU œrodka” – i stara³
siê jednoczyæ. Zanim zosta³ wybrany, wyg³osi³ emocjonalne
przemówienie. Wspomnia³ w
nim o swoim ojcu górniku, o
potrzebie zaufania i braku po-

dzia³u w spo³eczeñstwie. „Wygramy tylko wtedy, gdy w œrodku pozostaniemy silni” – mówi³,
przestrzegaj¹c, ¿e polityka nie
mo¿e polaryzowaæ, tylko musi
budowaæ zaufanie.
Startuj¹c na stanowisko szefa
partii, utworzy³ tandem z 40-letnim ministrem zdrowia Jensem
Spahnem – jednym z najbardziej popularnych obecnie polityków w Niemczech. Krótko
przed kongresem przedstawili
swój 10 punktowy program pod
has³em „Impulse 2021”. Potwierdzaj¹ w nim m.in. wyraŸne
odgrodzenie siê na prawo, szerokie upozycjonowanie CDU jako partii masowej i przekszta³cenie lat dwudziestych XXI wieku w dekadê modernizacji dla
Niemiec, z now¹ dynamik¹ gospodarcz¹, bezpieczeñstwem,
sprawiedliwymi szansami edukacyjnymi, a nawet federalnym
ministerstwem ds. cyfryzacji.

Na wielu scenach
polityki
59-letni, urodzony w Aachen
Armin Laschet zna wiele scen
polityki. Z wykszta³cenia jest
prawnikiem i dziennikarzem.
Do polityki trafi³ ponad 30 lat
temu, pracuj¹c w zespole ówczesnej prezydent Bundestagu
Rity Süssmuth. W latach 19941998 Laschet sam by³ pos³em
do Bundestagu, a po przegranych przez CDU wyborach
w latach 1999-2005 zasiada³
w Parlamencie Europejskim.
Od 2010 roku zasiada w parlamencie Nadrenii Pó³nocnej-

Brak perspektyw
dla sklepów z odzie¿¹
Pomoc przychodzi
za późno i nie
uwzględnia potrzeb
branży – krytykują
sprzedawcy handlujący
odzieżą i obuwiem.
W po³owie stycznia przedsiêbiorcy mogli w koñcu otrzymaæ
przys³ugujac¹ im za listopad

ubieg³ego roku pomoc z pakietu antykryzysowego („Novemberhilfen”). Do tego czasu firmy, które z powodu lockdownu
nie mog³y prowadziæ normalnej dzia³alnoœci i musia³y zamkn¹æ podwoje, otrzyma³y jedynie zaliczki. Nie lepiej jest
z pomoc¹ za grudzieñ. Tu z kolei przyczyn¹ by³y problemy
z oprogramowaniem.

zdj. 9EkieraM1

Westfalii. Premierem tego najbardziej zaludnionego kraju
zwi¹zkowego Niemiec jest od
2017 roku. Wraz z utworzeniem
rz¹du w Düsseldorfie uda³a mu
siê niemal rewolucyjna zmiana
– po ponad 50 latach rz¹dzenia
odebraæ rz¹dy SPD.

Laschet
na kanclerza?
Pytany o swoje ambicje
kanclerskie, Laschet na razie
nie odpowiada wprost. Decyzja
o kandydowaniu na kanclerza
zapadnie wiosn¹ tego roku, ale
Laschet podkreœla, ¿e premier,
który z powodzeniem rz¹dzi 18milionowym landem, mo¿e byæ
równie¿ kanclerzem.
Najbli¿sze miesi¹ce poka¿¹,
kto stanie do wyœcigu o fotel
kanclerski. Obok Lascheta typuje siê jeszcze premiera Bawarii i przewodniczacego CSU
Markusa Södera albo tworz¹cego z Laschetem tandem –
Jensa Spahna. (kad)

Grozi fala plajt
OpóŸnienia w wyp³atach skrytykowa³y Izby Przemys³owoHandlowe (IHK), wskazuj¹c na
comiesiêczne op³aty, których
przedsiêibiorcy nie maj¹ z czego
pokryæ. Krytyki nie szczêdzi
równie¿ bran¿owy zwi¹zek
BTE, skupiaj¹cy handel tekstyliami. Bran¿y grozi fala upad³oœci i utrata 100 tys. miejsc pracy.
Handel tekstyliami ju¿ jêczy
pod wp³ywem lockdownu, a teraz jeszcze trzeba zap³aciæ faktury za wiosenne kolekcje. Wielu handlowców nie jest w sta-
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Pierwsza afera
szczepionkowa
Kto siê komu kaza³ zaszczepiæ?
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Zbigniew Gaciong nie poda siê do dymisji.
Wezwa³ go do jej z³o¿enia minister zdrowia Adam Niedzielski
po tym, jak wysz³a na jaw afera
ze szczepieniami poza kolejnoœci¹. Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e zawali³ rz¹d, a nie uczelnia. Czy
sprawa jest prowokacj¹? Tego
nie mo¿na jednoznacznie
stwierdziæ.
Prokuratura
Okrêgowa
w Warszawie bada sprawê organizacji szczepieñ przeciw
COVID-19
nadzorowanych
przez WUM. Wœród zaszczepionych na uczelni poza kolejnoœci¹ znaleŸli siê miêdzy innymi
aktorzy Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn
czy Rados³aw Pazura, dyrektor
programowy TVN Edward
Miszczak, by³y premier Leszek
Miller oraz prezes i dyrektor
zarz¹dzaj¹ca Discovery EMEA
Kasia Kieli. Zaszczepieni od
pocz¹tku t³umacz¹, ¿e otrzymali propozycjê zaszczepienia
jako tzw. ambasadorowie
szczepieñ. Nie uniknêli jednak
hejtu.
Wszyscy zaszczepieni celebryci wyrazili wzburzenie ba³aganem zwi¹zanym ze szczepieniem i sam¹ akcja, która jak siê
okaza³o, sta³a siê wielkim bublem, choæ niektórzy obserwatorzy wydarzeñ w Polsce podejrzewali nawet celowo zorganizowan¹ prowokacjê.
Sprawê dosadnie skomentowa³ Krzysztof Materna. "Dostarczy³em ¿eru ludziom, którzy codziennie ok³amuj¹ miliony Polaków, a teraz wycieraj¹
sobie gêbê moim nazwiskiem"
– powiedzia³ satyryk.
– Powiedziano nam, ¿e jest
taka sytuacja, jest zawirowa-

nie, bo ma puste kasy. Grozi im
upad³oœæ – ostrzega BTE,
wskazuj¹c tak¿e na nastêpstwa
dla dostawców. Polityka musi w
koñcu zadbaæ o rekompensatê i
wsparcie, uwzglêdniaj¹c szczególn¹ problematykê bran¿y
odzie¿owej – apeluje zwi¹zek.
Z regu³y sprzedawcy handluj¹cy odzie¿¹ i obuwiem wymieniaj¹ na pocz¹tku marca swoje
kolekcje. Odzie¿ trafia do nich
w styczniu, w lutym musz¹
op³aciæ faktury, a towar to w³aœnie najwiêksze koszty.

3

– To raczej prezent od tych
elit, a nie od losu. Jeœli mo¿na
ich w ogóle nazwaæ elit¹. Prawdziwa elita rozumie, ¿e ma
przede wszystkim zobowi¹zania, a nie tylko prawa i korzyœci.
Ministra zdrowia skrytykowa³ ostro Leszek Miller, by³y
premier, dziœ eurodeputowany:
– Nie potrzebujê pana Niedzielskiego, który bêdzie mi
wyznacza³ pokutê. Chcia³bym
zapytaæ, jak¹ pokutê pan minister wyznaczy swoim kolegom,
panu Szumowskiemu i panu
Cieszyñskiemu – mówi³ w programie "Goœæ Wydarzeñ".

– Powiedziano nam, że (...) ta
szczepionka przyjechała odmrożona i że trzeba wyszczepić do
kolejnego dnia całą partię. (...)
Pojechaliśmy – dodała Krystyna
Janda, przepraszając za swoją
decyzję.
zdj. Adrian Gryciuk
nie, okres œwi¹teczny, ¿e bardzo wielu ludzi wyjecha³o, ¿e ta
szczepionka przyjecha³a odmro¿ona i ¿e trzeba wyszczepiæ do kolejnego dnia ca³¹ partiê. Tak mnie to przedstawiono.
Pojechaliœmy – doda³a Krystyna Janda, przepraszaj¹c za
swoj¹ decyzjê.
– Mam gdzieœ pani¹ Jandê,
¿enada – oznajmi³ na antenie
TVP Info Jaros³aw Jakimowicz, który komentowa³ tzw.
aferê szczepionkow¹. Prezenter parodiowa³ równie¿ aktorkê
i skar¿y³ siê, ¿e jego nikt nie powiadomi³ o wczeœniejszym
szczepieniu, choæ jest po przeszczepie.
Prezydent Andrzej Duda zapytany, czy te szczepienia to
prezent dla PiS-u od losu, odpar³:

Bez perspektyw
Pomoc pañstwa na czynsz i
koszty ogrzewania nie jest wystarczaj¹ca – podkreœla BTE,
chc¹c by koszty towaru by³y
w³¹czone do zasi³ku pomostowego i to bez ograniczeñ. Jeœli
sklepy pozostan¹ jeszcze d³u¿ej zamkniête, tekstylia szybko
strac¹ na wartoœci. PóŸniej
wiêkszoœci z nich nie mo¿na ju¿
bêdzie sprzedaæ.
Zdaniem bran¿owych zwi¹zków pomoc pañstwa oferowana

Warszawski
Uniwersytet
Medyczny poinformowa³, ¿e
z puli dodatkowych 450 dawek
szczepionek, które niezale¿enie od etapu zerowego szczepieñ obejmuj¹cego personel
medyczny otrzyma³ od Agencji
Rezerw Materia³owych i które
musia³y byæ wykorzystane do
koñca roku, zaszczepi³ m.in.
300 pracowników szpitali WUM
oraz grupê 150 osób obejmuj¹c¹ rodziny pracowników, pacjentów bêd¹cych pod opiek¹
szpitali i placówek WUM,
w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodzi³y siê
zostaæ ambasadorami powszechnej akcji szczepieñ.
Dziwi jednak fakt, ¿e wœród
zaproszonych na szczepienia
nie by³o ¿adnego sympatyka
partii rz¹dz¹cej. To daje do myœlenia. Tak jak szybka reakcja
prokuratury, która wyraŸnie
oci¹ga siê ze spraw¹ respiratorów i maseczek pozyskanych
od handlarza broni¹ za poœrednictwem ministerstwa zdrowia
w 2020 r. TK

handlowi odzie¿owemu, obuwniczemu czy skórzanemu jest
niewystarczaj¹ca i nie oferuje
bran¿y ¿adnych perspektyw.
Przyk³adem mo¿e byæ znana
marka modowa Adler, która
wyst¹pi³a z wnioskiem o otwarcie postêpowania upad³oœciowego. Firma z siedzib¹ w Haibach ko³o Aschaffenburga ma
171 sklepów, w tym 142 w Niemczech,
i
zatrudnia
ok.
3350 osób. (kad)

O tym siê mówi
Ten pomnik nie może skłócić
„Kiedy obserwowa³em starania niemieckich inicjatorów
idei, by w Berlinie powsta³ pomnik poœwiêcony polskim ofiarom czasu okupacji, przewidywa³em, ¿e mo¿e on staæ siê koœci¹ niezgody” – pisze na ³amach portalu vdg Bernard Gaida, przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Niemieckich
Stowarzyszeñ
Spo³eczno-Kulturalnych w Polsce. – „Mimo pandemii uda³o
mi siê jeszcze z koñcem wrzeœnia odwiedziæ Bundestag i
w rozmowie z niektórymi pos³ami us³ysza³em tê sam¹ obawê. By³o wtedy jednak ju¿ pewne, ¿e niemal wszystkie frakcje
parlamentarne zag³osuj¹ za
tym jedynym, jak zak³adano,
miejscem pamiêci o charakterze narodowym. Za³o¿enie to
doœæ naiwnie bazowa³o na niemal jednoczesnej decyzji o powstaniu w Berlinie tak¿e miejsca pamiêci o niemieckich ofiarach wojny w ca³ej Europie” –
dodaje.
W jego opinii byæ mo¿e by tak
by³o, gdyby nie okaza³o siê, ¿e
ju¿ w maju polski ambasador
Andrzej Przy³êbski wys³a³ do
swego ukraiñskiego kolegi Andrija Melnika list, który ma charakter pouczenia, zakwestionowania liczby, a zw³aszcza „godnoœci” ukraiñskich ofiar wojny.

– Bije z niego poczucie wy¿szoœci. Ten list sta³ siê podstaw¹ interwencji ukraiñskiego
ambasadora u pos³ów Bundestagu, ostrzegaj¹cej ich przed
instrumentalizowaniem historii i wspieraniem polskiej tendencji do monopolizowania roli
„mêczennika II wojny œwiatowej”. Ta polemika ambasadorów pomimo uchwa³ Bundestagu budzi w Niemczech obawy,
¿e swego rodzaju nowa wojna
polsko-ukraiñska o historiê na
listach siê nie zakoñczy –
wskazuje Gaida.
– Umniejszanie cierpienia
Ukraiñców w porównaniu z
polskimi ofiarami, zarzuty kolaboracji z hitlerowcami u¿yte
jako argument przeciw prawu
do „w³asnego” pomnika przypomina kupczenie tragedi¹ ludzi. Najwa¿niejsz¹ konkluzj¹
tego sporu dwóch s¹siadów na
obcym podwórku jest prawda,
¿e pamiêæ ofiar mo¿e mieæ wy³¹cznie jeden cel: oddanie im
nale¿nej czci. Ka¿da próba porównywania i relatywizowania
wg narodowoœci, skali, geografii i innych sprawia, ¿e skutki
intencji mog¹ byæ jej odwrotnoœci¹ – resumuje szef Zwi¹zku
Niemieckich
Stowarzyszeñ
Spo³eczno-Kulturalnych w Polsce. TK

Proces w sprawie Maryi z tęczą
Trzy aktywistki stanê³y przed
s¹dem. Prokuratura zarzuca
im obrazê uczuæ religijnych.
Anna, El¿bieta i Joanna, protestuj¹c przeciwko homofobicznej instalacji w koœciele œw. Dominika w P³ocku, rozwiesi³y
w kwietniu 2020 r. w jego okolicy wizerunki Matki Boskiej
Czêstochowskiej z aureol¹
w kolorach têczy.
– Pojecha³yœmy do P³ocka,
¿eby wytkn¹æ Koœcio³owi potworn¹ hipokryzjê – t³umacz¹
oskar¿one o obrazê uczuæ religijnych.
Prokuratura postawi³a kobietom zarzuty z art. 196. Kodeksu karnego, czyli obrazy
uczuæ religijnych poprzez zniewa¿enie przedmiotu czci religijnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do 2 lat.
Chodzi o rozklejenia na toalecie, koszu na œmieci, transformatorze, znakach drogowych i
œcianach budynków wydruków
przedstawiaj¹cych przerobiony obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej z widoczn¹ aureol¹
w kolorach têczy, bêd¹cej symbolem spo³ecznoœci LGBT.

– Do obrazy uczuæ religijnych, broñ Bo¿e, siê nie przyznam. Nie uwa¿am, ¿eby têcza
obra¿a³a cokolwiek i kogokolwiek. Nie pope³ni³am przestêpstwa – mówi El¿bieta. Oœwiadczenie to powtórzy³a tak¿e
przed s¹dem po odczytaniu aktu oskar¿enia.
Z prowadzonych dotychczas
œledztw w ca³ej Polsce wynika,
¿e przedstawianie obrazów
kultu religijnego z wizerunkiem têczy nie jest traktowane
jako obraza uczuæ religijnych.
„W Starym Testamencie, kiedy
koñczy siê potop, Bóg daje ludziom têczê jako znak swojej
³aski, jako znak pokoju” – t³umaczyli biegli.
Zdaniem prokuratora Piotra
Wróblewskiego z Prokuratury
Okrêgowej w Czêstochowie,
która bada³a podobn¹ sprawê,
sama têcza, symbol têczy, takiego charakteru ubli¿aj¹cego
czy wulgarnego nie ma; brak
te¿ dowodów, ¿e organizatorzy
marszu mieli na celu obrazê
uczuæ religijnych.
W tym jednak przypadku na
wyrok skazuj¹cy mocno naciska resort sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry. TK
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Niemcy nie s¹ perfekt

Z³oty deszcz
Rozmowa z Rafa³em Maszkowskim,
którego strona www.radiomaryja.pl.eu.org
zajmowa³a siê badaniem mediów
ojca Tadeusza Rydzyka
nr 4/2021

zdj. pixabay.com – Markus Trier

Zdalne nauczanie. Z cyfryzacją na bakier
Dzwonki milczą, podwórka
szkolne opustoszały. Dla większości dzieci szkoła oznacza
teraz zdalne nauczanie
we własnych czterech ścianach.
Tylko, że z tym jest różnie.
Poniedzia³ek, 11 stycznia.
W wielu landach i w wielu szko³ach ruszy³o zdalne nauczanie.
Nasze dzieci nie wygl¹daj¹ na
zmartwione, dla nich to bardziej przygoda. 10-latek bardzo
siê cieszy, ¿e mo¿e w koñcu godzinami siedzieæ przed komputerem. Zwykle z premedytacj¹
dozujemy mu media i jeszcze
nie daliœmy siê skusiæ na kupno
smartfona.
Zdalne lekcje ruszaj¹ o 7:55
i wed³ug normalnego planu.
Codziennie 2-3 wideokonferencje dla pi¹toklasisty w gimnazjum. Miêdzy konferencjami inne przedmioty. Trzeba zajrzeæ
na elektroniczn¹ platformê,
znaleŸæ zadania i wydrukowaæ,
bo nie wszystkie dokumenty da
siê opracowaæ online. Nie wolno zapomnieæ o lajku, bo o te
prosi³ nauczyciel. W ten sposób
widzi, ¿e uczeñ znalaz³ zadanie.
Ale lajk lajkowi nierówny. Te
stawiane przy zadaniach i uwagach nauczyciela to mus, inne
– na konferencyjnym czacie –
to tabu. Nawet wtedy, kiedy po
raz pierwszy od tygodni spotyka siê (wirtualnie) kolegów
i parê minut przed konferencj¹
chcia³oby siê coœ powiedzieæ.
Sprawa jest powa¿na, bo tym
razem – inaczej ni¿ na pocz¹tku pandemii – udzia³ w wirtualnych lekcjach wp³ywa na koñcow¹ ocenê.

Powszechna
frustracja
Dla wielu uczniów dzieñ
w wirtualnej szkole nie wygl¹da ciekawie: rano pobraæ dokumenty, opracowaæ je i po po³udniu oddaæ. Brakuje spo³ecznych kontaktów i wspólnej nauki.
To, czy lekcje s¹ udane, czy
nie, zale¿y ju¿ nie tylko od na-

uczyciela. Niektórzy nie potrafi¹ nawet zaplanowaæ wideokonferencji. Za³aduj¹ plik do
opracowania na ca³e trzy tygodnie. Teraz dochodzi jeszcze
technika – z³y obraz, dŸwiêk,
powolny czy niestabilny internet. A do tego szkolne platformy s¹ masowo atakowane
przez hakerów.
Przez ostatnie lata szko³y,
w³adze miejskie i landowe zaniedbywa³y cyfryzacjê szkó³.
Nie szkolono nauczycieli, nie
inwestowano w sprzêt i platformy. Po pierwszym lockdownie
wiosn¹ ubieg³ego roku starano
siê nadrobiæ zaleg³oœci, ale
uda³o siê to tylko nielicznym.
Strustrowani s¹ uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkó³ i rodzice.

Ani centa
na laptopy
W sierpniu 2020 roku na
szczycie edukacyjnym w Urzêdzie Kanclerskim zapad³a decyzja o sfinansowaniu s³u¿bowych laptopów dla nauczycieli.
Na ten cel mia³o pop³yn¹æ 500
mln euro, ale do po³owy stycznia 2021 r. nie pop³yn¹³ jeszcze
ani jeden cent – jak wynika
z odpowiedzi rz¹du na zapytanie klubu poselskiego FDP. Nie
mo¿na by³o wyp³aciæ ¿adnych
œrodków, bo odpowiednia umowa miêdzy rz¹dem w Berlinie a
krajami zwi¹zkowymi nie zosta³a jeszcze podpisana przez
wszystkie landy – wyjaœni³ Berlin. Struktura federalna hamuje wiele przedsiêwziêæ, szczególnie w edukacji. Ta bowiem
le¿y w gestii landów.
A zatem nauczyciele dalej
pracuj¹ na prywatnych komputerach. Lepiej jest tylko
z dzieæmi (choæ nie ze wszystkimi), które w wielu szko³ach
mog³y wypo¿yczyæ sprzêt potrzebny im do zdalnych lekcji.
Chcia³oby siê odliczaæ dni do
koñca zdalnego nauczania, ale
nikt nie wie, jak d³ugo ono potrwa. Lepiej odliczaæ czas do
weekendu. (kad)

? Wed³ug wielu szacunkowych wyliczeñ media kierowane
przez ojca Rydzyka trac¹ odbiorców. Podobno szczególnie
dotyczy to Radia Maryja.
– Przez wiele lat s³uchalnoœæ
Radia Maryja utrzymywa³a siê na
poziomie 2 proc., jednak od 2018
roku zaczê³a spadaæ i dziœ wynosi
niewiele ponad 1 proc.
? Jak to przek³ada siê na liczbê s³uchaczy?
– Te dane odnosz¹ siê do czasu,
ale mo¿na je przeliczyæ na ponad
300 tys. osób.
? Sk¹d tak du¿y spadek?
– Moim zdaniem to g³ównie
efekt zbyt bliskiej wspó³pracy poszczególnych rz¹dów z Koœcio³em, przy czym obecna w³adza
przebi³a w tym wzglêdzie wszystkie poprzednie.
? Jeszcze mniej wiemy o „Naszym Dzienniku”, którego oficjalnym w³aœcicielem jest spó³ka Spes. Nie znamy ani nak³adu,
ani sprzeda¿y.
– Przygl¹daj¹c siê ró¿nym szacunkom, przypuszczam, ¿e nak³ad
wynosi kilkadziesi¹t tysiêcy egzemplarzy, a wiêc sprzeda¿ mo¿e
nie byæ wiêksza ni¿ kilkanaœcie tysiêcy. Ojciec dyrektor nie ma dobrej rêki do prasy, bo ju¿ w latach
dziewiêædziesi¹tych po³o¿y³ „Ilustrowany Kurier Polski”, który oficjalnie nale¿a³ do zaprzyjaŸnionych z nim biznesmenów (ostatni
numer ukaza³ siê w 2003, gdy by³
ju¿ nowy w³aœciciel – przyp. autora).
? Ilu widzów mo¿e mieæ Telewizja Trwam?
– Oficjalnie miliony. Ale jeszcze
w 2006 r. to by³o oko³o 10 tys. Jednak od czasu wejœcia na multiplex
i do sieci kablówek ta liczba zwiêkszy³a siê do ponad 50 tys. Miêdzy
2016 a 2018 spad³a do ponad 20 tys.
W ubieg³ym roku znowu wzros³a
do 50 tys., ¿eby ostatnio zanotowaæ
niewielki spadek.
? Media to tylko czêœæ aktywów zakonu redemptorystów
i ojca Rydzyka. To tak¿e spó³ka
Geotermia Toruñska, Wy¿sza
Szko³a Kultury Spo³ecznej i Medialnej, spó³ka Bonum (handel,
obs³uga nieruchomoœci, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, dzia³alnoœæ filmowa,
dŸwiêkowa i muzyczna). Przez
krótki czas zakonnik kontrolowa³ tak¿e nieistniej¹c¹ ju¿ sieæ
telefonii komórkowej wRodzinie, a obecnie inn¹ – W naszej
rodzinie. Ile wed³ug pana wart
jest ten maj¹tek?

– To wie pewnie tylko ojciec Rydzyk. W mediach co jakiœ czas pojawiaj¹ siê ró¿ne spekulacje. To
kilkaset milionów. Pewnie bli¿ej
900 ni¿ 200, bo pamiêtajmy, ¿e tylko podczas rz¹dów PiS-u zwi¹zane z Rydzykiem ró¿ne instytucje,
spó³ki i fundacje otrzyma³y od
pañstwa, spó³ek Skarbu Pañstwa
i instytucji oko³o 215 mln z³ publicznych pieniêdzy. A do tego
trzeba przecie¿ dodaæ to, co daj¹
indywidualni darczyñcy.
? Je¿eli media ojca dyrektora
nie odgrywaj¹ wielkiej roli na
polskim rynku medialnym, to
dlaczego pana zdaniem jego
wp³ywy w polityce nie malej¹?
– Koœció³ w Polsce ca³y czas jest
niezwykle siln¹ i wp³ywow¹ instytucj¹. Pisma nale¿¹ce do instytucji koœcielnych s¹ rozproszone
(„Niedziela”, „Goœæ Niedzielny” –
przyp. autora) albo maj¹ niewielkie nak³ady („Idziemy”, „W Drodze”, „Nowe ¯ycie”, „Ró¿aniec” –
przyp. autora), zaœ rozg³oœnie
(Victoria, Jasna Góra, Niepokalanów – przyp. autora) maj¹ charakter wybitnie lokalny, wiêc biskupom zostaj¹ tylko ogólnopolskie
media ojca Rydzyka.
? Koœció³ hierarchiczny jest w
Polsce podzielony i chyba nie
wszyscy biskupi s¹ stronnikami
ojca dyrektora.
– Ogromna wiêkszoœæ spoœród
ponad stu biskupów popiera ojca
Rydzyka. Spoœród jego krytyków
wymieni³bym nie¿yj¹cego ju¿ Tadeusza Pieronka czy Mieczys³awa
Cis³ê (dziœ biskup senior – przyp.
autora). W ubieg³ym roku, gdy biskupa Edwarda Janiaka oskar¿onego o tuszowanie nadu¿yæ seksualnych Rydzyk nazwa³ wspó³czesnym mêczennikiem, skrytykowali go te¿ inni purpuraci: prymas
Wojciech Polak, arcybiskup ³ódzki
Grzegorz Ryœ, biskup pomocniczy
krakowski Damian Muskus. Ale
po takich s³owach, Rydzyka nawet
biskupi nie mogli milczeæ. Na co
dzieñ na antenie redemptorystów
jest obecnych kilkunastu biskupów. O stosunku hierarchów do
Radia Maryja najlepiej œwiadczy
to, ¿e ponad 90 proc. z nich za poœrednictwem radia sk³ada wiernym ¿yczenia œwi¹teczne. Robi to
nawet kardyna³ Kazimierz Nycz,
mimo ¿e nie jest tajemnic¹ jego
niechêtny stosunek do ojca dyrektora.
? Nie od dziœ wiadomo, ¿e
w Koœciele o wp³ywy rywalizuj¹
ze sob¹ najwiêksze zakony i od
lat krytykami Radia Maryja, a
w szczególnoœci ojca Rydzyka,
s¹ dominikanie (Coraz bardziej
dostrzegam, ¿e mamy do czynienia z pewnego rodzaju podo-

Tadeusz Rydzyk podczas wizyty
w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie w 2007 r.
zdj. AND
bieñstwem do zachowañ w³aœciwych psychopatom czy socjopatom – tak wyst¹pienie ojca Rydzyka w sprawie biskupa Janiaka skomentowa³ w Radiu TOK
FM dominikanin ojciec Pawe³
Gu¿yñski – przyp. autora).
– Ale to tylko wyj¹tek potwierdzaj¹cy regu³ê.
? Przed kilku laty ojca Rydzyka usi³owa³ zdyscyplinowaæ Joseph Tobin, by³y genera³ redemptorystów, a dziœ kardyna³,
ale i jemu siê nie uda³o.
– Nie wiem, jak kardyna³ próbowa³ dyscyplinowaæ Rydzyka.
Wiem, ¿e w warszawskiej prowincji redemptorystów ten „szeregowy” zakonnik jest o wiele bardziej
wp³ywowy ni¿ prowincja³. O jego
pozycji najlepiej œwiadczy to, ¿e
by³ chwalony przez kolejnych
trzech papie¿y: Jana Paw³a II, Benedykta XVI i Franciszka.
? To chyba dobrze o nim
œwiadczy, bo miêdzy Benedyktem XVI a Franciszkiem pod
wzglêdem pogl¹dów spo³ecznych czy politycznych, a tak¿e
roli Koœcio³a we wspó³czesnym
œwiecie s¹ ogromne ró¿nice.
Papie¿e chwalili go nie za
„Rozmowy niedokoñczone”, tylko za ewangelizacyjn¹ dzia³alnoœæ Radia Maryja.
– Jednak czêsto siê zdarza³o, ¿e
miêdzy Ró¿añcem a Apelem Jasnogórskim mia³y miejsce audycje o antysemickiej wymowie
i pewnie s³uchaczom to nie przeszkadza. Chyba ¿e na ten czas
przyciszaj¹ odbiorniki.
? Nie przypuszczam, ¿eby nawet ojciec Rydzyk móg³ sobie
pozwoliæ na jawny antysemityzm.
– Propaganda w Radiu Maryja
pojawia siê tak¿e w audycjach religijnych.
? W minionych kadencjach
z ojcem dyrektorem by³o zwi¹zanych wielu pos³ów, a wœród
nich Anna Sobecka, Jan £opuszañski, Miros³aw Piotrowski,
Zygmunt Wrzodak, Mariusz
Grabowski, Marek Jurek i spora
grupa parlamentarzystów z Ligi
Polskich Rodzin. A który z dziœ
aktywnych polityków ma najbli¿sze relacje z Radiem Maryja?
– Na pewno Antoni Macierewicz, Mariusz B³aszczak, Zbigniew Ziobro. Odnoszê wra¿enie,
¿e Jaros³aw Kaczyñski próbuje
hamowaæ wp³ywy ojca Rydzyka
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zarówno w PiS-ie, jak w ca³ej Zjednoczonej Prawicy, miêdzy innymi
przez umieszczanie tych bliskich
ojcu Rydzykowi, a mniej znanych
polityków na odleg³ych miejscach
na listach wyborczych. Ale nie jest
to proste, gdy¿ z jednej strony mamy radio o niewielkiej s³uchalnoœci, ale z drugiej ciesz¹ce siê wielkim poparciem Koœcio³a, a zw³aszcza Episkopatu.
? Politycy Lewicy, Platformy
Obywatelskiej, a nawet PSL-u
czêsto bardzo ostro atakowali
ojca Rydzyka i jego media, a nawet zarzucali mu ³amanie prawa. Radio Maryja w tym roku
bêdzie obchodzi³o 30-lecie
i przez prawie dwie trzecie tego
czasu w Polsce rz¹dzi³y ugrupowania niechêtne ojcu Rydzykowi, wiêc gdyby mia³o miejsce jakieœ naruszenie prawa, to pewno dosz³oby do postawienia zarzutów.
– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kilka razy upomina³a Radio
Maryja (które jest nadawc¹ spo³ecznym) za nielegalne reklamy.
Kilka razy nak³ada³a na radio kary
finansowe. O ile pamiêtam, na pocz¹tku XXI w. KRRiT opracowa³a
raport, z którego wynika³o, ¿e niekiedy wypowiedzi s³uchaczy Radia
Maryja s¹ antysemickie, ale redakcja s³uchaczy hamuje. Tymczasem przys³ane na polecenie
KRRiT nagrania by³y zniekszta³cone. Wiêc sama Rada nagra³a te
audycje, ale przeoczy³a parê istotnych antysemickich wypowiedzi,
co osobiœcie sprawdzi³em.
? Wiele radiostacji, w których
maj¹ miejsce rozmowy na ¿ywo,
stosuje pewnego rodzaju „zabezpieczenia”. A jak jest w Radiu Maryja?
– Do kontaktów na ¿ywo ze s³uchaczami Radio Maryja u¿ywa
tzw. linii opóŸniaj¹cej. To opóŸnienie wynosi 7 sekund, co pozwala
usun¹æ ten fragment rozmowy.
Czasem, gdy to nie daje rezultatu,
przerywa siê rozmowê. Kilka razy
s³ysza³em, jak prowadz¹cy audycjê zakonnik mówi³, ¿e to nie jest
radio, gdzie mo¿na dyskutowaæ.
? Zapleczem ojca Rydzyka
jest Rodzina Radia Maryja. Czy
mo¿na oszacowaæ, jak ona jest
liczna?
– To najlepiej widaæ podczas lipcowej pielgrzymki Rodziny Radia
Maryja. Przed laty pod Jasn¹ Górê przychodzi³o 200 tys. ludzi.
W ostatnich latach wydaje siê, ¿e
jest ich o po³owê mniej. Radio Maryja organizuje te¿ zjazdy dla dzieci oraz m³odzie¿y. Kiedyœ przyje¿-
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d¿a³o na nie nawet 20 tys. osób.
Ostatnio – zaledwie setki.
? Si³a Radia Maryja i Telewizji Trwam opiera siê przede
wszystkim na pozycji ojca dyrektora. Tadeusz Rydzyk cieszy
siê dobrym zdrowiem, ale w tym
roku koñczy 76 lat. Czy kiedy
odejdzie, jego media czeka powa¿ny kryzys?
– Na pewno bêdzie mia³o to
znaczny wp³yw na ich pozycjê, ale
pamiêtajmy, ¿e przy Rydzyku jest
wielu m³odych, zdolnych (do
wszystkiego) zakonników, którzy
mogliby przej¹æ pa³eczkê.
? Kogo ma pan na myœli?
– Ojca Grzegorza Moja, ojca Benedykta Cisonia. Za praw¹ rêkê
Rydzyka uwa¿any jest ojciec Jan
Król, ale z tego, co s³ysza³em, mia³
powa¿ne problemy ze zdrowiem.
? Nawet niektórzy przeciwnicy ojca dyrektora nie neguj¹ jego charyzmy.
– Ma sposób mówienia dosyæ
podobny do Jaros³awa Kaczyñskiego, polegaj¹cy na powtarzaniu
wa¿nych dla niego kwestii. To mo¿e trafiaæ do wielu s³uchaczy, choæ
na pewno nie do wszystkich. Jest
te¿ bez w¹tpienia cz³owiekiem
sukcesu, mimo ¿e nie wszystkie
jego biznesy zakoñczy³y siê powodzeniem, a bez wsparcia pañstwa
by³oby z pewnoœci¹ znacznie gorzej.
? Je¿eli Zjednoczona Prawica
straci w³adzê, to os³abi to czy raczej wzmocni pozycjê mediów
ojca Rydzyka?
– Paradoksalnie mo¿e wzmocniæ, gdy¿ wielu zwolenników PiSu, którzy dziœ ogl¹daj¹ media publiczne lub ich s³uchaj¹, przerzuci
siê na Radio Maryja i Telewizjê Trwam. Ale z drugiej strony tak¿e je
os³abi, gdy¿ na media ojca dyrektora przestanie sp³ywaæ z³oty
deszcz publicznych pieniêdzy.

Krzysztof Różycki

Prawda zwycięży
Ks. prof. DARIUSZ OKO, filozof,
teolog:
– Radio Maryja jest sol¹ w oku
osób niewierz¹cych, a czasem nawet takich, które deklaruj¹, ¿e s¹
chrzeœcijanami, ale nie stosuj¹ siê
do dekalogu. W ostatnich latach
obserwujemy coraz bardziej gwa³towne ataki na Koœció³, i to nie tylko ze strony œrodowisk lewicowych czy lewackich. W naszym
wydawa³oby siê demokratycznym
œwiecie próbuje siê odebraæ
chrzeœcijanom, a katolikom
w szczególnoœci, prawa do modli-

twy, a nawet do istnienia. Dlatego
atakuje siê szczególnie te oœrodki,
które tak jak Radio Maryja umacniaj¹ katolicyzm.
Czy mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e
w równie bezpardonowy sposób
ktoœ zaatakowa³by islam?
Œrodowiska ateistyczne, lewackie, próbuj¹ nam, katolikom, mówiæ, jak mamy ¿yæ. Wydaje im siê,
¿e maj¹ monopol na nieomylnoœæ,
co teraz w³aœnie obserwujemy
w Ameryce. Pycha i arogancja
ateistów nie ma granic. I z roku na
rok pozwalaj¹ sobie na coraz
gwa³towniejsze ataki. To przypomina lata g³êbokiej komuny.
Czy Radio Maryja nie pope³nia
b³êdów? Pope³nia, jak ka¿dy nas.
Proszê pokazaæ mi drugie takie
medium skierowane do osób potrzebuj¹cych, samotnych, wykluczonych. Ta rozg³oœnia s³u¿y
przede wszystkim ewangelizacji.
Modlitwa zajmuje najwiêksz¹
czêœæ ramówki (dziennie ponad
5 godzin – przyp. autora).
Wojna z katolicyzmem przysz³a
do nas z Zachodu. Przez kilkanaœcie lat przebywa³em w Niemczech i by³em zszokowany tym, na
jak bezprecedensowe i przede
wszystkim k³amliwe ataki na papie¿y pozwalaj¹ sobie tamtejsze
media, tak¿e te uwa¿ane za mainstreamowe i umiarkowane. Atakowano nie tylko Jana Paw³a II, ale i
Benedykta XVI, który przecie¿
jest Niemcem i wybitnym na skalê
œwiatow¹ umys³em. W³aœciwie nie
przypominam sobie ani jednego
du¿ego artyku³u (byæ mo¿e takie
by³y), który podnosi³by niew¹tpliwe osi¹gniêcia obu papie¿y. Kiedy
Joseph Ratzinger zosta³ wybrany
na papie¿a, to w Monachium (Ratzinger urodzi³ siê w Bawarii
i przez wiele lat by³ arcybiskupem
Monachium i Fryzyngi – przyp.
autora), nie tylko nie wywieszono
papieskich flag, ale nie by³o widaæ,
¿eby ktoœ siê z tego cieszy³.
A przecie¿ Bawaria jest o wiele
bardziej katolicka ni¿ reszta Niemiec.
Na zachodzie Europy dla wielu
osób deklaruj¹cych, ¿e s¹ chrzeœcijanami, drogowskazem nie jest
Chrystus tylko Hegel, który, jak
wiemy, swoimi pogl¹dami utorowa³ drogê Marksowi, co skoñczy³o
siê ludobójstwem dziesi¹tek milionów ludzi.
Ale jestem optymist¹. Koœció³
ma 2 tys. lat i bywa³ ju¿ w gorszej
sytuacji ni¿ dziœ. A na koñcu i tak
zwyciê¿y prawda.

K.R.
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Spó³ki, fundacje, szko³y zwi¹zane
z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem,
które otrzyma³y wsparcie z publicznych
pieniêdzy (tylko wybrane pozycje)
w czasie rz¹dów PiS:
Fundacja Lux Veritatis
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 117 000 000 zł –
na budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II
w Toruniu. Pieniądze są przekazywane w ratach (2018 – 2021).
Muzeum ma zostać otworzone w tym roku.
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
26 490 000 zł – rekompensata za cofnięcie przez rząd PO – PSL dotacji przyznanej w 2007 roku na „Prace geologiczne dla poszukiwania
i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych...”.
– Ogólna rezerwa budżetowa – 5 000 000 zł – na dofinansowanie
Parku Pamięci Narodowej przy Muzeum „Pamięć i Tożsamość”.
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 537 820 zł –
za produkcję i emisję w Telewizji Trwam 31 odcinków cyklu „Wieś to
też Polska” (2016). 537 264 zł – za produkcję i emisję w Telewizji
Trwam 28 odcinków cyklu „Wieś to też Polska” (2017).
– Ministerstwo Sprawiedliwości – 460 400 zł – na projekty dotyczące „Przeciwdziałania przyczynom przestępczości” (2017).
416 600 zł – na projekty dotyczące „Przeciwdziałania przyczynom
przestępczości” – akcja „Bądźmy bezpieczni” (2018).
– Ministerstwo Zdrowia – 495 183 zł – za emisję spotu „Zdrowo
jest wiedzieć”. 420 000 zł – za produkcję i emisję audycji i spotów
w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej.

Geotermia Toruń
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
19 468 001 zł dotacji i pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej
w Toruniu.
8 417 786 zł pożyczki na sfinansowanie wkładu włas−nego w budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu.
4 065 125 zł dotacji na budowę sieci ciepłowniczej zasilającej budynki
mieszkalne i placówki oświatowe.
4 010 000 zł dotacji na budowę sieci ciepłowniczej zasilającej między
innymi budynki mieszkalne i hotel akademicki.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
– Ministerstwo Sprawiedliwości – 2 996 055 zł – na „Szkolenie kompetencji medialnych dla pracowników sądów i prokuratury” (2016).
3 854 225 zł – na „Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji
i negocjacji dla sędziów, asesorów i referendarzy sądowych” (2018).
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 753 737 zł –
na realizację praktyk zawodowych.
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 3 954 511 zł – na dofinansowanie programu „Młodzi odkrywcy”.
2 778 939 zł – na „Zintegrowany program WSzKSiM”.
479 575 zł – na projekt „Cyfrowy świat młodego odkrywcy”.
480 370 zł – na projekt „Zrozumieć media”.
474 969 zł – dofinansowanie projektu „Informatyka medialna twoją
szansą na sukces”.
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 710 000 zł – na prowadzenie
przez trzy lata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
BONUM sp. z o.o.
– Ministerstwo Rozwoju – 495 000 zł na cykl programów w Telewizji
Trwam „O funduszach Unii Europejskiej, czyli jak być skutecznym?”.
Łączna kwota dotacji, pożyczek i opłat z publicznych pieniędzy
na realizację szkoleń, inwestycji, programów edukacyjnych,
audycji medialnych wyniosła około 215 mln zł.

(Na podst.: OKO.press, Onet, Radia Zet)
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„Zdrowaœka“ za hotelarzy

(Bêdzie) siê dzia³o
Finał WOŚP w Niemczech tylko wirtualnie
Ka¿dy sztab w Niemczech za³o¿y³ wirtualne eSkarbonki, na
które mo¿na wp³acaæ pieni¹dze
z ka¿dego miejsca na œwiecie.
Wielu wolontariuszy za³o¿y³o
indywidualne skarbonki wirtualne i kwestuje w ten sposób
wœród znajomych.

Najstarszy niemiecki Sztab w
Oberhausen zorganizowa³ 8 aukcji internetowych – co niedzielê o godz. 18. Ostatnia 31 stycznia. Wszystkie s¹ ogólnodostêpne, a informacje mo¿na uzyskaæ
na facebooku sztabu lub telefonicznie – 0157 34271131. (lp)

Morsowanie w Duisburgu
W weekend 16-17 stycznia nawet w Zag³êbiu Ruhry spad³
œnieg. Utrzyma³ siê przez noc
z soboty do niedzieli w po³udnie. Nasz fotoreporter towarzyszy³ grupie morsów, którzy
w Wedau (dzielnica Duisburga)
przy prawdziwie zimowej aurze wziêli wspóln¹ k¹piel dla

zdrowia. Morsy z Zag³êbia
Ruhry popieraj¹ ideê Jurka
Owsiaka – serduszka WOŒP
trzymaj¹ siê nawet na zimnej
i mokrej skórze.
Grupa jest otwarta dla chêtnych do wspólnego „morsowania“.

zdj. Robert Widera

Zakaz wyjazdu na narty? Nie
mo¿na zarezerwowaæ noclegu,
bo takie obostrzenia wprowadzi³ rz¹d? Nic takiego. Polak
potrafi! W styczniowy poranek
reporter S¯ wybiera³ numery
popularnych hoteli i pensjonatów w górach, chc¹c zarezerwowaæ pobyt. Nikt nie odmówi³.
– Halo, czy s¹ wolne miejsca?
– Oczywiœcie, parkingowe –
s³yszê mêski g³os w telefonie.
– A pokój? – pytam z zaciekawieniem?
– Jest bezp³atnym dodatkiem do biletu parkingowego –
wyjaœnia mê¿czyzna.
Nic, tylko w drogê. Kolejny
telefon.
– Chcia³bym wskoczyæ do
was na kilka dni z rodzin¹, ale...
– zawieszam g³os.
– Bardzo proszê. Rodzina
mo¿e staæ siê dru¿yn¹ sportow¹, bior¹c¹ udzia³ w zgrupowaniu, a póŸniej zawodach. Nasze
przepisy nie zawieraj¹ definicji
wspó³zawodnictwa sportowego, dlatego te¿ nale¿y traktowaæ je doœæ szeroko. S³ownik
jêzyka polskiego definiujê je jako: ubieganie siê kilku osób lub
grup o pierwszeñstwo w
czymœ, o zdobycie czegoœ, rywalizacja. Nie ma wiêc ¿adnych prawnych przeszkód, ¿eby w takim wspó³zawodnictwie
bra³a udzia³ wyje¿d¿aj¹ca rodzina. Taki rodzaj zawodów
mo¿e równie¿ zorganizowaæ

zdj. pixabay.com – Josef Pichler
sam hotel. Najlepiej, gdyby namówi³ pan jak¹œ drug¹ rodzinê,
to wówczas organizacja bêdzie
jeszcze prostsza.
Z takiej oferty najpewniej
skorzysta³a by³a wicepremier
Jadwiga Emilewicz. Trzech jej
synów jeŸdzi³o na stoku narciarskim pod Poroninem bez
aktywnej licencji sportowej –
odkryli reporterzy TVN24. Licencje pojawi³y siê w wykazie
Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego dopiero po pytaniach

dziennikarzy. Pani¹ Emilewicz
dopisano do listy rêcznie.
I w taki sposób pupilka wicepremiera Gowina sta³a siê zawodow¹ narciark¹.
Gdy masz zawód lekarza, to
jeszcze lepiej. Wówczas mo¿esz spokojnie jeŸdziæ po hotelach z rodzin¹, nawet w przypadku, gdyby pandemia szala³a
niczym
tr¹d.
Wystarczy
oœwiadczenie ze stemplem lekarskim i po sprawie.

Urlop w 2021 r. dopiero od maja
Zwykle Niemcy już
w pierwszych miesiącach
nowego roku wiedzą,
kiedy i dokąd pojadą
na wakacje. W tym roku
plany znowu krzyżuje
pandemia koronawirusa.
Pe³nomocnik niemieckiego rz¹du ds. turystyki nie pozostawia
z³udzeñ: z powodu pandemii koronawirusa podró¿owanie jest
bardzo ograniczone. „Podró¿e
pozostan¹ jeszcze przez dwa,
trzy miesi¹ce czymœ trudno wyobra¿alnym“ – stwierdzi³ Thomas Bareiß przed kamerami
RTL i n-tv. Rz¹dowy pe³nomocnik doda³, ¿e z polepszeniem sytuacji liczy siê dopiero w drugim
kwartale tego roku. Wskazuj¹c
na drug¹ po³owê maja, powiedzia³: „Od Zielonych Œwi¹tek bêdzie znowu lepiej. I mam nadziejê, ¿e lato bêdzie potem wielkim
czasem na podró¿owanie”.
Bareiß liczy na to, ¿e latem
wakacje bêd¹ mo¿liwe ju¿ nie
tylko w Niemczech, ale i w od-

leg³ych krajach. Nadziejê wi¹¿e
z zaszczepieniem przeciwko
koronawirusowi jak najwiêkszej liczby ludzi. Jest przeciwny tworzeniu dwóch klas podczas podró¿owania – zaszczepionych i niezaszczepionych.
O swoim stanowisku poinformowa³ rz¹d Angeli Merkel.

Spadek obrotów
o po³owê
Tymczasem pandemia koronawirusa, ograniczenia i zakazy podró¿y turystycznych uderzy³y w bran¿ê hotelarsk¹ ca³¹
si³¹. Wed³ug danych Federalnego Urzêdu Statystycznego
w roku 2020 liczba noclegów
(299 milionów) spad³a w Niemczech w porównaniu z 2019 r.
o 40 procent i by³a najni¿sza od
pocz¹tku statystyk prowadzonych od 1992 roku.
Hotele i pensjonaty dotkliwie
odczu³y nie tylko zakazy w podró¿owaniu dla osób prywatnych, ale i brak osób podró¿uj¹cych s³u¿bowo i goœci z zagra-

nicy. Z powodu pandemii nie
odby³y siê targi, wystawy, konferencje i inne imprezy.
Zwi¹zek Dehoga, skupiaj¹cy
bran¿ê hotelarsk¹ i restauracyjn¹, mówi o „niszczycielskich
skutkach pandemii dla turystyki w Niemczech i przemys³u turystycznego”. Straty powsta³e
od marca do grudnia 2020 r.
szacuje na prawie 40 miliardów
euro. Oznacza to, ¿e obroty
w niemieckim przemyœle turystycznym spad³y o po³owê.
W opublikowanej niedawno
ankiecie ponad trzy czwarte
(75,5 procent) w³aœcicieli hoteli
i restauracji obawia siê o swoj¹
egzystencjê. Co czwarty rozwa¿a zamkniêcie biznesu. Coraz
wiêcej osób mówi o desperacji
i lêkach
egzystencjalnych.
Zwi¹zki bran¿owe domagaj¹
siê szybkiej pomocy dla firm
i wprowadzenia
poprawek
do programów pomocowych.

Egipt zaprasza
Na urlop wabi niemieckich
turystów ju¿ Egipt. Tamtejsza
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Górnicy nie s¹ w gorszej sytuacji. Ci z kopalni Zofiówka
spêdzili tydzieñ na nartach, na
podstawie delegacji ze zwi¹zków zawodowych. W przytulnym hoteliku przebywali pod
pretekstem udzia³u w debacie
o mechanizacji wydobycia.
Zwyk³y szarak te¿ znajdzie
wyjœcie.
– Halo, czy da mi pan pracê
przy odœnie¿aniu stoku – pytam w³aœciciela jednego z hoteli w Bia³ce Tatrzañskiej?
– Dam przy odœnie¿aniu, a
nawet naœnie¿aniu z noclegiem
gratis, a zamiast pokoi –
schowki na narty, w których
mo¿na pilnowaæ swego sprzêtu
tak¿e w nocy – s³yszê w odpowiedzi.
Ciekawym pomys³em wykaza³ siê w³aœciciel oœrodka narciarskiego Chyrowa-Ski w Chyrowej w Beskidzie Niskim. Zaprasza goœci do... kapliczki, która znajduje siê obok stoku. Aby
dostaæ siê do niej, nale¿y wykupiæ cegie³kê w wysokoœci 10 z³.
Oczywiœcie, kapliczkê mo¿ecie
zwiedzaæ na nartach.
Kolejny rozmówca dyktuje
mi tekst wiadomoœci sms, niby
od rodziny. „Wujku Tadku, to ja,
twój chrzestny, Krzysiu. Nie widzieliœmy siê 10 lat. Bêdê przeje¿d¿a³ blisko was w przysz³ym
tygodniu. Przenocujesz rodzinkê? Bêdziemy w trójkê.”
Zapakowa³em narty i pojecha³em, a przy kapliczce zmówi³em zdrowaœkê za wszystkich polskich hotelarzy. By³o
uroczo. TK

bran¿a turystyczna chce stworzyæ specjalne korytarze bezpieczeñstwa dla turystów, pocz¹wszy od ograniczonej liczby
pasa¿erów w samolotach i testów przy wjeŸdzie i wyjeŸdzie
z Egiptu. Na pocz¹tku takie korytarze powstan¹ w popularnych kurortach Hurghada
i Sharm el-Sheikh, najpóŸniej
latem, ale mo¿e ju¿ w kwietniu
lub maju – zapowiadaj¹ egipskie w³adze. Co roku wakacje
w Egipcie spêdza oko³o 1,9 mln
Niemców.
W tym roku wakacyjne plany
pokrzy¿owa³a pandemia koronawirusa. Popularne kraje trafi³y na listê obszarów ryzyka, a
wyjazd oznacza zagro¿enie dla
zdrowia, testy i kwarantannê.
Na razie centrale konsumenckie zalecaj¹ œledzenie informacji ministerstwa spraw zagranicznych, bowiem w momencie
kiedy dany kraj zostaje zakwalifikowany jako obszar ryzyka,
mo¿liwa jest bezp³atna anulacja zorganizowanych wyjazdów. (kad)

Polecamy

Tajemnice hoteli Dubaju
– Marcin Margielewski
Wraki spoczywające na dnach mórz i oceanów to nie lada atrakcja dla każdego płetwonurka.

Rekiny i wraki
Gdzie wybraæ siê, gdy za
oknem œnieg i pandemia. Oczywiœcie na Zanzibar! Najwiêksz¹ pasj¹ Dawida Janosz jest
nurkowanie. Pod wodê schodzi³
w wielu ciekawych zak¹tkach
œwiata. O swoich przygodach
zgodzi³ siê opowiedzieæ dziennikarzowi S¯.
– Na Zanzibarze nurkuj¹ czêsto pocz¹tkuj¹cy adepci tej
dyscypliny. Wielu udaje siê tu¿
po przylocie na przepiêkn¹ pla¿ê Kendwa Beach. Woda jest
tam bardzo ciep³a i przejrzysta
– opowiada pochylony nad stert¹ fotografii i map Dawid Janosz.
Wyprawa do Tanzanii i na
Zanzibar by³a jedn¹ z najpiêkniejszych przygód, jakie prze¿y³ w swej karierze nurka. To
istny raj dla fotografów podmorskich g³êbin. Stoki poroœniête raf¹, niespotykane nigdzie indziej gatunki najdziwaczniejszych ryb, kolorowe
œlimaki i ¿ó³wie morskie.
– Na Zanzibarze rafa le¿y
stosunkowo p³ytko, choæ s¹ te¿
miejsca zarezerwowane dla
bardziej doœwiadczonych p³etwonurków, ze wzglêdu na silne
pr¹dy i zmienne warunki panuj¹ce pod wod¹. Na Leven Bank
mo¿na zejœæ nawet na 50 m
w g³¹b, ale trzeba mieæ doœwiadczenie – ostrzega Dawid.
W Oceanie Indyjskim najlepszy okres na nurkowanie, to
miesi¹ce od listopada do marca.
Temperatura siêga wówczas
ok. 30 stopni C, a widocznoœæ
nawet 25 metrów. Jest na co popatrzeæ. Podwodny œwiat kryje
w sobie niesamowite wprost bogactwo flory i fauny. Z bliska
mo¿na podejrzeæ ¿ycie ¿ó³wi
morskich, zobaczyæ delfina,
wieloryba, a bywa, ¿e... rekina.

– Z rekinem spotka³em siê
w Egipcie. Obserwowa³em go
z dalszej odleg³oœci. Imponuj¹
zw³aszcza d³ugoœci¹, nawet do
20 m, no i mas¹ cia³a. Niektóre
wa¿¹ nawet do 12 t. Oczywiœcie
nie jest to regu³¹. Nie wszystkie te¿ rzucaj¹ siê na cz³owieka, ale niektóre gatunki bywaj¹
niebezpieczne. Dlatego nale¿y
wzi¹æ to pod uwagê, wybieraj¹c
miejsce do nurkowania. Czêsto
w takich sytuacjach ulega siê
panice, a ta jest niezwykle
groŸna dla nurka. Choroba dekompresyjna mo¿e przydarzyæ
siê, je¿eli wynurzymy siê zbyt
szybko, bez przestrzegania odpowiedniej prêdkoœci. Zbyt
szybka ucieczka na powierzchniê przed zagro¿eniem na nic
wiêc siê zda. Z tego wzglêdu
wyprawy do morskich g³êbin
zarezerwowane s¹ dla doœwiadczonych p³etwonurków,
potrafi¹cych w³aœciwie kontrolowaæ otoczenie i maj¹cych
wiedzê o tym, w jaki sposób
unikn¹æ choroby dekompresyjnej – przyznaje mi³oœnik podwodnych wypraw z Lêdzin.
Jego zdaniem to w³aœnie
Egipt jest tym miejscem, które
ka¿dy nurek powinien obowi¹zkowo odwiedziæ.
– Woda jest tam wyj¹tkowo
przejrzysta, zaœ bogactwo roœlin i stworzeñ podwodnych tak
ogromne, ¿e a¿ trudno to opisaæ
s³owami. Paleta barw dos³ownie kole w oczy. Oczywiœcie
Egipt kojarzy siê nam z rafami
koralowymi. Maj¹ ró¿ne kszta³ty. To trzeba po prostu zobaczyæ
na w³asne oczy – opowiada.
Poza Tanzani¹, Zanzibarem i
Egiptem Dawid Janosz nurkowa³ tak¿e w Kenii, Turcji, Grecji i w rodzimym Ba³tyku. Co
kryje w sobie polskie morze?

fot. arch.

– Wiele. Przede wszystkim
wraki statków i ³odzi. One te¿
interesuj¹ nurków. Polecam
wrak ORP GroŸny. By³ to du¿y
œcigacz okrêtów podwodnych.
Zosta³ zatopiony w pobli¿u portu w Jastarnii w celach szkoleniowych, dla nurków Polskiej
Marynarki Wojennej. Wrak spoczywa na niewielkiej g³êbokoœci ok. 18 m. Ma d³ugoœæ prawie
53 m. Ale prawdziwa gratk¹ dla
p³etwonurka bêdzie zejœcie do
wraku niemieckiego tankowca
Franken zatopionego 75 lat temu u wybrze¿y Helu. Mówi siê
o nim, ¿e jest realnym zagro¿eniem dla Zatoki Gdañskiej, ze
wzglêdu na paliwo, które pozosta³o w zbiornikach i podobno
niewybuchy. To wszystko jest
obecnie badane – zwraca uwagê Dawid i ponownie przywo³uje w pamiêci wyprawê do Egiptu.
– Na w³asne oczy ogl¹da³em
wrak promu Salem Express.
Jest jednym z najwiêkszych
wraków w egipskiej czêœci Morza Czerwonego. Ka¿dy nurek
powinien go zobaczyæ, bo to kawa³ historii. Kursowa³ miêdzy
Jeddah a Safag¹. Zaton¹³ 17
grudnia 1991 r. Mówi siê, ¿e 470
osób straci³o wtedy ¿ycie, ³¹cznie z kapitanem. Wrak ma
otwarty przedni luk, którêdy
wje¿d¿a³y samochody. Wszystko widaæ jak na d³oni. Prócz samochodów, w tym ciê¿arówek,
a¿ roi siê od dzieciêcych wózków i zabawek. Rufa statku te¿
robi niema³e wra¿enie – relacjonuje Dawid Janosz.
Janosz jest absolwentem
specjalistycznego kursu instruktora najstarszej federacji
nurkowej International Association of Nitrox and Technical
Divers. Swoje podró¿e uwieczni³ na wielu wspania³ych fotografiach. TK

Przemilczana prawda o najdroższych hotelach świata.
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?
Marcin Margielewski poznał Samira, konsjerża z najdroższych hoteli w Dubaju, który zdradził jego
pilnie strzeżone tajemnice. W tym
zawodzie stawką są bajecznie
wielkie pieniądze, a czasami...
ludzkie życie.
Jakie sekrety skrywają najbogatsi ludzie świata? Co za kulisami ukrywają prestiżowe hotele?
I jak spędzić najdroższe wakacje
życia, nie wydając ani grosza?

prenumerata.de
Bogaty wybór
polskich
czasopism
i gazet

prenumerata.de
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Ciekawostki

Pora siê wzmocniæ

W skrócie
Pięćdziesiątka „Piaska” w sieci
Do sieci wyparowa³o nagranie
z suto zakrapianej imprezy z okazji piêædziesi¹tki Andrzeja Piasecznego. S³ychaæ jak solenizant
wznosi wulgarny toast: "Je*aæ biedê. Je*aæ PiS i Konfederacjê i
wszystkich ku*wa tam, co tego...".
W kolejnym wideo znajomi Piaska
œpiewaj¹ piosenkê "Œniadanie do
³ó¿ka" z przerobionym tekstem –
tematem sta³y siê narkotyki.
W imprezie uczestniczy³a tak¿e
piosenkarka Majka Je¿owska.
Dwa dni póŸniej TVP, gdzie Piaseczny jest jurorem w "The Voice
Senior", wyda³a oœwiadczenie: "Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorsz¹cych zachowañ,
w tym takich, jakie zaprezentowa³
ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP
wyra¿a ubolewanie, ¿e do takiego
poziomu mog³a zni¿yæ siê osoba
zaproszona do udzia³u w programie telewizji publicznej".
— Rozumiem, ¿e w zwi¹zku
z zamro¿eniem ¿ycia publicznego
mamy w bran¿y "sezon ogórkowy", ale ¿eby z kilkusekundowego
klipu, na którym kilku doros³ych

ludzi bawi siê szampañsko z okazji
50. urodzin jednego z nich, robiæ
taki dym? ¯e co? ¯e artysta X
przekl¹³? ¯e artystka Y u¿y³a
w ¿artobliwym tekœcie s³owa "dragi"? ¯e "j***æ PIS"? Przecie¿ to ju¿
niemal¿e zwrot grzecznoœciowy! –
powiedzia³ Darski w rozmowie
z WP.pl.
Pytany, co ma na myœli, nazywaj¹c okrzyk u¿yty przez Piasecznego "zwrotem grzecznoœciowym", Darski powiedzia³, ¿e gdy
wchodzi do lokalnego warzywniaka, "u¿ywa go zamiast „dzieñ dobry” i w ten sam sposób mi pani
z uœmiechem odpowiada". Zaapelowa³ ponadto do widzów TVP:
– Drogi elektoracie telewizji re¿imowej, wyobraŸ sobie, ¿e artyœci
to te¿ ludzie. Zdarza im siê kl¹æ,
u¿ywaæ dziwnych, czasem niecenzuralnych zwrotów. Lubimy te¿
niektóre u¿ywki, a nawet seks!
Kto nie przeklina, niech pierwszy
rzuci kamieñ! Trochê dystansu
Polacy, bo inaczej wszyscy zginiemy. Amen.

Alternatywna Zięba dla Kai Godek za Bzdurę Roku
Statuetk¹ Alternatywnej Ziêby za
„Biologiczn¹ Bzdurê Roku“ uhonorowana zosta³a pos³anka Kaja
Godek – za powiedzenie: „Nie ma
czegoœ takiego jak orientacja seksualna“. Wœród nominowanych
znaleŸli siê: Edyta Górniak, Ivan
Komarenko, Viola Ko³akowska
i Ania Lewandowska.
Anna Lewandowska, ma³¿onka
„Lewego”, otrzyma³a nominacjê
za stwierdzenie, ¿e smarowanie
cia³a smalcem gêsim jest dobre
na kaszel i ogólnie przeziêbienie;
na skutecznoœæ nie ma jednak dowodów. W 2017 r. Lewandowska
nominowana by³a tak¿e za wypowiedŸ o gêsim smalcu, ¿e jest „bogactwem bia³ka”. Bzdura, bo smalec to praktycznie sam t³uszcz!
Piosenkarka Edyta Górniak zyska³a nominacjê do „Bzdury” za
wypowiedŸ o maseczkach zatrzymuj¹cych przep³yw powietrza,
utrudniaj¹cych dostêp tlenu i
zwiêkszaj¹cych stê¿enie dwutlenku wêgla. W rzeczywistoœci typowe maski nie zatrzymuj¹ ani tlenu, ani dwutlenku wêgla. Ponadto
tlenu we wdychanym powietrzu
jest oko³o 21 proc. z czego wiêksz¹
czêœæ wydychamy z powrotem, bo
nie jest nam potrzebna. Sugerowanie zatrucia siê dwutlenkiem
wêgla przez noszenie maseczek, a
tak¿e niedotlenienia z tego powodu jest nieuzasadnione.
Gwiazda telewizyjna i restauratorka Magda Gessler opublikowa³a post, w którym przekonywa³a,
¿e cebula rozstawiona po domach
dzia³a jak „lep na wirusy“ i chroni
przed nimi domowników. Choæ odnios³a siê do grypy hiszpanki z pocz¹tku XX wieku, to wypowiedŸ,
mia³a równie¿ nawi¹zanie do

obecnej pandemii COVID-19. Gessler ponadto twierdzi³a, ¿e lekarze
z tamtych czasów mogli obejrzeæ
wirusy (na cebuli) pod mikroskopem. W rzeczywistoœci nie tak
identyfikuje siê wirusy. Co wiêcej,
mikroskopy elektronowe, pod którymi mo¿na by je dojrzeæ, zaczê³y
powstawaæ w latach 30. dwudziestego wieku. W pierwszej i drugiej
dekadzie XX wieku pos³ugiwano
siê mikroskopami optycznymi
(œwietlnymi), które nie nadawa³y
siê do obserwacji wirusów.
Ivan Komarenko dosta³ statuetkê za piosenkê „Kity i mity Official
2020“. Œpiewa w niej: „To nie Bia³oruœ, nie Szwecja. Tu mamy kraj
obostrzeñ wielkich. Maski, w internecie lekcja. Minister w telewizji leci, on nam odetchn¹æ wcale
nie da. I pozamyka ma³y biznes.
Ju¿ w ca³ej Polsce wielka bieda,
sam nie ma maski, w dup*e ma
gwizdek”.
„Biologiczna Bzdura Roku” to
plebiscyt, który polega na wybraniu wypowiedzi wyg³oszonych lub
napisanych i opublikowanych
przez osoby publiczne i oficjalnie
przez organizacje, niezgodne
z obecn¹ wiedz¹ naukow¹, w tematyce szeroko rozumianych nauk przyrodniczych: od biofizyki po
psychologiê. Nominowane wypowiedzi s¹ autentyczne i nie s¹ wyrwane z kontekstu. Ide¹ plebiscytu jest edukacja, popularyzowanie
wiedzy, zachêcenie znanych osób
do czêstszego korzystania z rzetelnych Ÿróde³, nim wyg³osz¹ swoje opinie na tematy zwi¹zane z nauk¹. Zwyciêzca otrzymuje symbolicznie wirtualn¹ statuetkê Alternatywnej Ziêby. TK

Tabletki najlepiej zastąpić
spacerem i sprawdzonymi
metodami praktykowanymi
od pokoleń.
Najwy¿szy czas obudziæ siê z zimowego letargu. Najbli¿sze dni
nie bardzo nam to u³atwi¹, funduj¹c czêste zmiany pogody i nisk¹
temperaturê. Nie tylko mog¹ nas
mêczyæ wahania pogodowe. Bóle

g³owy, os³abienie, zmêczenie,
spadek odpornoœci i rozdra¿nienie to g³ówne objawy towarzysz¹ce tej porze roku. Nasz organizm
szykuje siê do walki z ch³odem,
atakami przeró¿nych wirusów
oraz bakterii. Nie trudno siê dziwiæ, ¿e jest przez to os³abiony
i potrzebuje regeneracji, aby poprawnie funkcjonowaæ. Warto
wiedzieæ, ¿e stosuj¹c kilka
sprawdzonych trików mo¿na
szybciej go zregenerowaæ i z³agodziæ stan przesilenia.
Bardzo wa¿na w tym okresie
jest aktywnoœæ fizyczna, mimo ¿e
aura nie dzia³a mobilizuj¹co i
w dodatku mamy do czynienia z
koronawirusem.
Najbardziej
wskazany jest umiarkowany wysi³ek, np. spacery na œwie¿ym powietrzu. Trzeba uzupe³niæ niedobory witamin i sk³adników mineralnych, aby wzmocniæ system
immunologiczny.
Warto siêgn¹æ po preparaty,
które pomog¹ przetrwaæ okres
przesilenia. Doskona³ym suplementem jest tran znany naszym
prababkom. Ma wiele w³aœciwoœci bezcennych dla zdrowia, jest
Ÿród³em nienasyconych kwasów
t³uszczowych oraz witamin A i D.
Tran jest wskazany w okresie wy-

tê¿onej pracy umys³owej i fizycznej. Doskonale sprawdzi siê, gdy
mamy zmniejszon¹ odpornoœæ
na ataki chorobotwórczych bakterii i wirusów. Mog¹ go stosowaæ dos³ownie wszyscy, bo jego
dzia³anie ma niebagatelny wp³yw
na zdrowie dzieci, doros³ych, a
tak¿e seniorów.
Nienasycone kwasy t³uszczowe s¹ niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania organizmu
jednak organizm sam ich nie wytwarza i w³aœnie dlatego bardzo
wa¿ne jest dostarczanie ich z zewn¹trz. Reguluj¹ one poziom
cholesterolu oraz naturalnie obni¿aj¹ ciœnienie krwi. Maj¹ tak¿e
niebagatelny wp³yw na urodê –
zapobiegaj¹ wypadaniu w³osów,
zapaleniom skóry.
Witamina A ma ogromny
wp³yw na zdrowie oczu oraz skóry, zapobiega tzw. kurzej œlepocie, stanom zapalnym spojówek i
rogówki oka, a tak¿e nadmiernemu rogowaceniu i suchoœci skóry
oraz wysychaniu b³on œluzowych.
Witamina D u dzieci wzmacnia
uzêbienie i koœci, dzia³a przeciwkrzywicznie, wspomaga wzrost,
natomiast u osób starszych przeciwdzia³a demineralizacji koœæca
i uzêbienia. (amal)

Kawa w ró¿nych ods³onach
Wraz z renesansem kultury kawowej w Polsce „zalewajka” rodem z
PRL-u powoli odchodzi do lamusa. Œwietnym sposobem na odkrywanie alternatywnych metod parzenia kawy s¹ oczywiœcie podró¿e, ale mo¿na równie¿ egzotyczn¹
kawê przetestowaæ w domowym
zaciszu. Dla mi³oœników odchudzania ciekawym rozwi¹zaniem
bêdzie wypicie zaraz po przebudzeniu fili¿anki kawy z ³y¿k¹ mas³a. T³uszcz zapewni poczucie sutoœci i nie tylko nie zmieni smaku
kawy, ale j¹ subtelnie podbije.
Œniadanie jemy dopiero wówczas,
gdy poczujemy g³ód, czyli oko³o
godziny 10-11.

Skandynawska
kawa z jajkiem
Ta ma³o znana metoda jest tak
dziwna, ¿e wiêkszoœæ osób, które
s³ysz¹ o niej po raz pierwszy, nie
mo¿e uwierzyæ w³asnym uszom.
Wywodzi siê ona ze Skandynawii,
ale praktykuj¹ j¹ równie¿ niektórzy potomkowie nordyckich imigrantów z USA. Kawa parzona w
ten sposób ma delikatny smak i
piêkn¹ bursztynow¹ barwê.
Trzy ³y¿ki grubo zmielonych
ziaren kawy wsypujemy do naczynia. Do œrodka wbijamy surowe
jajko, mo¿emy równie¿ dorzuciæ
skorupkê. Ca³oœæ mieszamy a¿ do
uzyskania jednolitej konsystencji.
Odrobina zimnej wody u³atwi nam
zadanie. W rondelku zagotowujemy trzy fili¿anki wody. Wlewamy
do niej wczeœniej przygotowan¹

miksturê. Mieszamy, dbaj¹c, by
ca³oœæ nie wykipia³a. Gotujemy
przez oko³o trzy minuty. Jajko zetnie siê, otaczaj¹c swoj¹ mas¹
zmielone ziarna, co zapewnia ³agodn¹ ekstrakcjê i chroni kawê
przed przegrzaniem. Na koniec
dodajemy fili¿ankê zimnej wody.
Dziêki temu masa jajeczno-kawowa osiada na dnie rondelka.
Przelewamy bursztynowy napar przez sito do fili¿anek. Kawa
ma bogaty smak i wspania³¹ barwê. Obejdzie siê bez mleka i cukru. W Skandynawii mo¿na te¿ napiæ siê kawy z dodatkiem sera koziego lub nawet reniferowego.

Cascara – niby herbata,
a jednak kawa
Ziarna to najcenniejsza czêœæ
owocu kawowca, ale w krajach
gdzie uprawia siê kawê, znaleziono zastosowanie spo¿ywcze równie¿ dla ich czerwonego mi¹¿szu.
Wysuszone w s³oñcu wyt³oczyny
s³u¿¹ do parzenia herbaty znanej
jako cascara. Dziêki sporej zawartoœci kofeiny pobudza ona podobnie jak kawa, choæ smakiem w ni-

czym nie przypomina espresso.
Jest zaskakuj¹co orzeŸwiaj¹ca,
przyjemnie kwaskowa i œwietnie
sprawdza siê z cynamonem lub
plasterkiem cytryny. Dawno temu
cascara uwa¿ana by³a w Ameryce
Po³udniowej za rodzaj „kawy dla
ubogich”. Ziarna by³y drogie i
w wiêkszoœci sz³y na eksport, a
miejscowym pozostawa³a herbata
z owoców kawowca.
Sposób parzenia: Do przygotowania cascary najlepiej u¿yæ zaparzacza kawowego, który dostêpny
jest w ka¿dym sklepie ze sprzêtem gospodarstwa domowego. Na
200 ml wody potrzeba oko³o
14 gramów suszu. Susz zalewamy
wod¹ o temperaturze ok. 90 stopni
Celsjusza. Po up³ywie czterech
minut mieszamy i odczekujemy
kolejne trzy minuty. Opuszczamy
t³ok prasy i przelewamy napar do
osobnego naczynia, zatrzymuj¹c
tym samym ekstrakcjê lub wylewamy napar przez sitko, jeœli nie
mamy zaparzacza.
Cascara œwietnie smakuje równie¿ na zimno, podana z kostkami
lodu. (amal)
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Wynajmujê w Niemczech mieszkanie. Moja piwnica jest ca³kowicie wilgotna. Wszelkie zastosowane przeze mnie œrodki zapobiegawcze nie przynios³y rezultatów.
Co mam robiæ?
Troszczenie siê o to, by piwnica by³a sucha, nale¿y do obowi¹zków wynajmuj¹cego (Vermieter), chyba ¿e
w umowie strony uzgodni³y inaczej.
Jeœli wynajemca obowi¹zku tego nie
wype³nia, to najemca (Mieter) ma
prawo ¿¹daæ odpowiedniego zmniejszenia czynszu (Amtsgericht Bad
Bramstedt, sygn. akt: 5 C 44/89).

? Stwierdzono u mnie trwa³y
uszczerbek na zdrowiu i mam
trwa³¹ grupê inwaludzk¹. O tym
fakcie nie poinformowa³em pracodawcy. Czy z tego powodu muszê
spodziewaæ siê jakichœ powa¿nych
konsekwencji prawnych?
Osoba niepe³nosprawna (z orzeczeniem GdB – Grad der Behinderung) nie jest zobowi¹zana informowaæ pracodawcê o tym fakcie (SGB
IX – § 81 ustêp 2). Z drugiej strony
niewiedza pracodawcy mo¿e byæ dla
niego w pewnych okolicznoœciach
korzystna, nawet jeœli musi on p³aciæ
op³atê wyrównawcz¹ z powodu niezatrudniania inwalidów, poniewa¿
wtedy nie musi on przyznawaæ niepe³nosprawnemu pracownikowi dodatkowego urlopu (5 dni, jak stanowi
niemiecki kodeks socjalny SGB IX
§ 125 ustêp 1) i pracodawca nie musi
te¿ przystosowaæ dla niego specjalnego stanowiska pracy.

Obowi¹zek zatrudniania niepe³nosprawnych pracowników dotyczy zak³adów, które zatrudniaj¹ przynajmniej 16 pracowników. Jeœli pracodawca w niewiedzy wymówi stosunek
pracy pracownikowi-inwalidzie, to
pracownik ten musi w terminie 3 tygodni poinformowaæ pracodawcê
o fakcie inwalidztwa (Bundesarbeitsarbeitsgericht, wyrok z 12.01.2006,
sygn. akt: 2 AZR 539/05) oraz wnieœæ
w tym samym terminie do s¹du pracy pozew o ochronê stosunku pracy
(Kündigungsschutzklage).
? Razem z ¿on¹ chcemy wynaj¹æ
w Niemczech mieszkanie. Jakie
korzyœci, a jakie niekorzyœci ma
wspólne podpisanie umowy najmu?
W przypadku umowy najmu jako
umowy cywilnoprawnej obowi¹zuj¹
generalne zasady prawa cywilnego.
Jeœli wiêc tylko jeden z ma³¿onków
jest stron¹ umowy, to jego dotycz¹
prawa i obowi¹zki z niej wynikaj¹ce.
Drugi ma³¿onek nie jest jednak ca³kowicie pozbawiony praw. Jako ma³¿onek jest on bowiem te¿ wspó³lokatorem mieszkania i z tego powodu
objêty ochron¹ prawn¹, która trwa
a¿ do chwili rozwodu.
Zdarza siê te¿, ¿e tylko jedno
z ma³¿onków podpisa³o umowê, chocia¿ obydwoje figuruj¹ w umowie jako strona. W takim przypadku czêœæ
orzecznictwa sk³ania siê do stanowiska, ¿e obydwoje ma³¿onkowie s¹
stron¹ umowy, a podpisuj¹cy siê
ma³¿onek reprezentuje te¿ i drugiego ma³¿onka.

Z kolei w przypadku, gdy tylko jeden z ma³¿onków okreœlony jest
w umowie jako strona, a obydwoje
umowê podpisali, to w przypadkach
spornych uwa¿a siê raczej, ¿e zarówno w interesie wynajmuj¹cego jak
i najemcy le¿y, by obydwoje ma³¿onkowie wspólnie byli uwa¿ani za najemców mieszkania.
Stosunek prawny miêdzy ma³¿onkami, którzy wspólnie wynajmuj¹
mieszkanie, jest stosunkiem natury
prawnorodzinnej. Jednak¿e w przypadkach spornych stosujê siê tutaj
regu³y dotycz¹ce spó³ki cywilnej, co
oznacza, ¿e roszczeñ z umowy dochodziæ mog¹ oni tylko wspólnie, podobnie jak wspólnie odpowiadaj¹ oni
wobec wynajmuj¹cego za zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy najmu. Tak¿e oœwiadczenia woli kszta³tuj¹ce
stosunek najmu jak wypowiedzenie
umowy najmu czy zmiana op³aty za
mieszkanie musz¹ zostaæ skierowane do obydwojga ma³¿onków wzglêdnie przez obydwoje z nich wobec do
wynajemcy. Innym s³owy wynajemca
nie mo¿e bez wspó³dzia³ania jednego
z ma³¿onków „zwolniæ” drugiego ze
stosunku najmu. W razie, gdyby miêdzy ma³¿onkami zaistnia³ co do tego
spór, które z nich mia³oby wspólnie
wynajmowane mieszkanie opuœciæ,
to decyzjê podejmuje s¹d, uwzglêdniaj¹c wszystkie okolicznoœci sprawy
(niem. kodeksu postêpowania cywilnego – ZPO § 621 Abs. 1 Nr. 7).

mgr prawa Artur Balon

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Ryzykowna podróż świadka

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.

Zosta³em wezwany na œwiadka
w sprawie karnej do s¹du oddalonego o ponad 100 km od mojego
miejsca zamieszkania. Jestem po
60. roku ¿ycia i cierpiê na przewlek³¹ chorobê serca, dlatego wyjazd
do innego miasta, szczególnie
w czasie obecnej pandemii, jest dla
mnie zagro¿eniem zdrowia i ¿ycia.
Czy mogê nie stawiæ siê w s¹dzie
lub ewentualnie wnosiæ o przes³uchanie mnie w moim mieœcie?
Zasad¹ wyra¿on¹ w art. 177 § 1 Kodeksu karnego jest, ¿e „ka¿da osoba
wezwana w charakterze œwiadka ma
obowi¹zek stawiæ siê i z³o¿yæ zeznania”, jednak zgodnie z treœ−ci¹ § 2
ww. przepisu, „œwiadka, który nie
mo¿e siê stawiæ na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedaj¹cej siê pokonaæ przeszkody, mo¿na
przes³uchaæ w miejscu jego pobytu”.
Na podstawie art. 117 § 2a k.p.k.,

„usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskar¿onych,
œwiadków (...), których obecnoœæ by³a
obowi¹zkowa (...), wymaga przedstawienia zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego niemo¿noœæ stawienia siê na
wezwanie lub zawiadomienie organu
prowadz¹cego postêpowanie, wystawionego przez lekarza s¹dowego”. W
konsekwencji powy¿szego, to lekarz
s¹dowy mo¿e stwierdziæ, czy istniej¹ce schorzenie (lub jego zaostrzenie)
jest przeszkod¹ uniemo¿liwiaj¹c¹
stawiennictwo w s¹dzie.
Art. 177 § 2 k.p.k. zawiera otwarty
katalog okolicznoœci uzasadniaj¹cych przes³uchanie œwiadka w jego
miejscu zamieszkania. Jeœli taka
okolicznoœæ nie bêdzie wynika³a z zaœwiadczenia wydanego przez lekarza
s¹dowego, mo¿e ona wynikaæ z istniej¹cej sytuacji ogólnej zwi¹zanej z
pandemi¹. Mo¿e zatem Pan wyraziæ
swoje obawy w skierowanym do s¹du
piœmie, zapytuj¹c, czy w zaistnia³ej

sytuacji s¹d nie rozwa¿y³by skorzystania z art. 396 § 2 k.p.k. oraz 177 §
1a k.p.k. Wedle pierwszego z przywo³anych przepisów, „s¹d mo¿e zleciæ
przes³uchanie œwiadka sêdziemu
wyznaczonemu ze swego sk³adu lub
s¹dowi wezwanemu, w którego okrêgu œwiadek przebywa, je¿eli œwiadek
nie stawi³ siê z powodu przeszkód
zbyt trudnych do usuniêcia”. Zaœ
zgodnie z treœci¹ drugiego, „przes³uchanie œwiadka mo¿e nast¹piæ przy
u¿yciu urz¹dzeñ technicznych umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie tej
czynnoœci na odleg³oœæ z jednoczesnym bezpoœrednim przekazem obrazu i dŸwiêku. W postêpowaniu
przed s¹dem w czynnoœci w miejscu
przebywania œwiadka bierze udzia³
referendarz s¹dowy, asystent sêdziego lub urzêdnik zatrudniony w s¹dzie, w którego okrêgu œwiadek przebywa”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 45/2020

10

Samo Życie 2/21 (589)

Warto wiedzieæ

Rower zamiast samochodu s³u¿bowego
Wielu pracodawców
zapewnia swoim
pracownikom rowery
lub e-rowery.
Od stycznia jest jeszcze
więcej korzyści
podatkowych
Coraz wiêcej pracowników jeŸdzi do pracy na rowerze. Sprzyja to zdrowiu i sprawnoœci fizycznej, chroni œrodowisko naturalne i prawie nic nie kosztuje. Dobry rower lub e-rower
mo¿e byæ drogi, ale wielu szefów promuje jego zakup i pozwala swoim pracownikom korzystaæ z firmowego roweru.
Od tego roku istnieje jeszcze
wiêcej korzyœci podatkowych
i trzy opcje dla pracowników:
Szef kupuje firmowy rower
i daje go pracownikowi jako bonus do jego pensji. W tym wariancie pracownik nie musi p³aciæ podatku od œwiadczenia

pieniê¿nego (geldwerten Vorteil) za prywatne korzystanie
z roweru zak³adowego. Obowi¹zuje ona obecnie do 2030 r.,
a nie jak pierwotnie do 2021 r.
To samo dotyczy sytuacji, gdy
szef bierze w leasing rower firmowy i oprócz wynagrodzenia
p³aci ca³e raty. Ulgi podatkowe
dotycz¹ równie¿ rowerów elektrycznych
do
prêdkoœci
25 km/h.
Trzecia mo¿liwoœæ uzyskania
roweru firmowego jest najczêœciej wykorzystywana. Stawki
leasingowe s¹ dzielone miêdzy
szefa i pracownika. Pracodawca wspó³pracuje z firm¹ leasingow¹, tak¹ jak Eurorad, Jobrad
czy Business-Bike. Nastêpnie
pracownik mo¿e wybraæ odpowiedni model od autoryzowanego dealera, który wspó³pracuje z jednym z dostawców i
otrzymuje go jako rower s³u¿bowy. W zale¿noœci od wyboru,
ubezpieczenie i inspekcje s¹
wliczone w koszty.

Diagnostyka prewencyjna, profilaktyka lub badania na przeciwcia³a koronawirusa: Wielu
lekarzy oferuje indywidualne
œwiadczenia zdrowotne (IGeL),
za które ustawowo ubezpieczony musi zap³aciæ sobie sam. W
swoim aktualnym raporcie
S³u¿ba Medyczna Niemieckiego Narodowego Zwi¹zku Kas
Chorych
(Medizinischer

Dienst des Spitzenverbandes
der Krankenkassen – MDS)
krytykuje fakt, ¿e czêsto prowadzi to wrêcz do jawnych rozmów handlowych.“Dwie najczêœciej sprzedawane us³ugi –
wewn¹trzga³kowy pomiar ciœnienia dla wczesnego wykrywania jaskry (Grüner Star) i
USG jajników (wczesne wykrywania raka) robi¹ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku“, powiedzia³
szef MDS dr Peter Pick. Pojawi³a siê równie¿ krytyka sprzeda¿y nowych testów na obecnoœæ przeciwcia³ koronawirusa.
Testy na przeciwcia³a koronawirusa – Testy te sprawdzaj¹, czy pacjent prze¿y³ zaka¿e-

sta³ poinformowany o niepewnoœci wyników testu na obecnoœæ przeciwcia³. Co drugi pacjent, któremu zaproponowano
ten test bez pytania, nie mia³ w
przesz³oœci ¿adnych objawów
koronawirusa. Nale¿a³oby poprawiæ jakoœæ informacji dla
pacjentów. Inaczej jest oczywiœcie, gdy pacjenci, z ciekawoœci, sami prosz¹ o test.
Dlaczego S³u¿ba Medyczna
ca³kowicie odrzuca inne
us³ugi IGeL? – Prosty pomiar
ciœnienia wewn¹trzga³kowego
lub USG jajników bez konkretnego podejrzenia choroby jest
sprzeczny z zaleceniami towarzystw medycznych. Niektóre
us³ugi mog¹ równie¿ wywo³aæ
fa³szywy alarm, co w najgorszym przypadku prowadzi do
niepotrzebnej operacji. Ponadto, us³ugi IGeL po prostu kosz-

tuj¹ dodatkowe pieni¹dze, które mo¿na równie¿ zaoszczêdziæ.
Co mam zrobiæ, jeœli mój lekarz wywiera na mnie presjê
i chce sprzedaæ us³ugi? – Istniej¹ wi¹¿¹ce zasady w tym zakresie. Lekarze musz¹ wczeœniej udzieliæ wyczerpuj¹cych
informacji, udzieliæ pisemnej
informacji o kosztach i us³ugach oraz pomóc w interpretacji wyników. Dlatego tym wa¿niejsza jest relacja z lekarzem
opieraj¹ca siê na zaufaniu.
Gdzie mogê dowiedzieæ siê
o sensownoœci i nonsensownoœci us³ug IGeL? – Obszerne
informacje na temat korzyœci
p³yn¹cych z najbardziej powszechnych us³ug IGeL zosta³y zebrane przez S³u¿bê Medyczn¹ w Internecie na stronie
www.igel-monitor.de

zdj. pixabay.com – Andrzej Rembowski
Nastêpnie pracownik p³aci
ratê leasingow¹ poprzez zamianê wynagrodzenia (Gehaltsumwandlung) z wynagrodzenia brutto. Oznacza to, ¿e
od tej kwoty nie s¹ pobierane
¿adne podatki ani sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne, ale
jest ona wyp³acana w nieco ni¿szej kwocie netto. W tym wariancie pracownik musi p³aciæ
podatek od dochodu z tytu³u

Jak lekarze dorabiaj¹
Pacjenci wydają miliard
euro rocznie na
świadczenia, za które
muszą zapłacić sami.
Wiele z nich jest
niepotrzebnych zdaniem
służby medycznej

prywatnego u¿ytkowania roweru zak³adowego. Od 1 stycznia
wynosi on jednak tylko 0,25 procent zamiast 0,5 procent sugerowanej ceny detalicznej roweru biznesowego.
Przyk³ad: Jerzy Nowak
otrzymuje e-rower s³u¿bowy za
2000 euro. Jego miesiêczna
stawka leasingowa za ubezpieczony rower wynosi 30 euro.
Szef dok³ada 25 euro i op³aca

ubezpieczenie. Stawka Jerzego
Nowaka jest bezpoœrednio odliczana od wynagrodzenia brutto
w wysokoœci 3000 euro. Dolicza
siê korzyœæ pieniê¿n¹ w wysokoœci 5 euro (0,25 proc. z ceny
2000 euro). Dlatego Nowak p³aci podatek tylko od 2.975 euro
brutto wynagrodzenia. Ma oko³o 18,50 euro mniej netto miesiêcznie. Przy zwyczajowym
trzyletnim okresie obowi¹zywania umowy leasingowej, rower firmowy kosztuje go
666 euro (18,50 euro x 36 miesiêcy). Po zakoñczeniu okresu
leasingu pracownik mo¿e
wzi¹æ w leasing nowy rower lub
kupiæ stary na w³asnoœæ po korzystnej cenie. Je¿eli leasingodawca przejmie wynikaj¹ce
z tego podatki, rower czêsto
kosztuje oko³o 15 procent nowej ceny. Wskazówka: Ze
wzglêdów podatkowych, zakup
roweru firmowego nie powinien byæ uzgodniony z góry
w umowie.

nie Covid-19 i wytworzy³ przeciwcia³a. Istniej¹ dwa rodzaje:
szybkie testy, które s¹ stosunkowo niepewne i kosztowne
oraz bardziej precyzyjne badania laboratoryjne, które obejmuj¹ badanie krwi.
Jakie s¹ niepewnoœci zwi¹zane z tymi testami? – Jak dot¹d, nie ma naukowych dowodów na to, ¿e pacjenci pozostaj¹ trwale uodpornieni, jeœli
mieli koronawirusa. Ponadto,
testy mog¹ dawaæ niedok³adne
wyniki i wykrywaæ tylko przeciwcia³a, ale nie ostr¹ infekcjê.
Co krytykuje s³u¿ba medyczna? – Wed³ug badania
przeprowadzonego
przez
MDS, co trzeci pacjent nie zo-

Przelew na niew³aœciwe konto – co teraz?
Przekręcony numer
na przelewie lub błędne
obciążenie konta może się
zdarzyć. Jak odzyskać
swoje pieniądze?
Nieumyœlne przekazanie pieniêdzy niew³aœciwemu odbiorcy lub wykrycie nieautoryzowanego debetu na koncie. W
takich przypadkach pieni¹dze
nie s¹ stracone. B³êdny przelew, polecenie zap³aty, a nawet
p³atnoœæ kart¹ kredytow¹ mo¿e
zostaæ odzyskana przez klienta. Jak to dzia³a w indywidualnych przypadkach?

Jak mogê odzyskaæ nieprawid³owy przelew? – „Od wprowadzenia procedury p³atnoœci
SEPA banki nie s¹ ju¿ zobowi¹zane do sprawdzania nazwy
odbiorcy i IBAN pod k¹tem b³êdów“ – informuje Zwi¹zek Banków Niemieckich. Jeœli w 22-cyfrowym IBAN-ie, który zasadniczo sk³ada siê z kodu banku i
numeru konta, pojawi siê przekrêcenie numeru, to jest ma³o
prawdopodobne, ¿e nieautoryzowany odbiorca otrzyma pieni¹dze. W wiêkszoœci przypadków nie mo¿na przypisaæ nikomu b³êdnego numeru i przelew

nie jest wykonywany. W ka¿dym razie, nale¿y natychmiast
zadzwoniæ do swojego banku,
który mo¿e byæ w stanie
wstrzymaæ zlecenie. W przeciwnym razie, nasz bank poinformuje drugi bank, który poprosi niew³aœciwego odbiorcê o
zwrot pieniêdzy.
A jeœli odbiorca nie odda
pieniêdzy? – Wówczas klient
mo¿e pozwaæ o zwrot niew³aœciwie skierowanej kwoty. W takich przypadkach istnieje procedura informacyjna miêdzy
bankami, która zaczyna obowi¹zywaæ od kwoty 20 euro:

Otrzymuje siê wtedy informacje o nieuprawnionym odbiorcy, które s¹ potrzebne do wyegzekwowania twojego roszczenia w s¹dzie.
Co mam zrobiæ, jeœli obci¹¿enie mojego konta jest bezpodstawne? – Jeœli p³acisz za
pomoc¹ polecenia zap³aty (Lastschrift), upowa¿niasz osobê
trzeci¹ do pobrania pieniêdzy
ze swojego konta. Takie polecenia zap³aty mog¹ byæ odwo³ane
w ka¿dej chwili. Termin wynosi
osiem tygodni od daty transakcji. Powody odwo³ania nie musz¹ byæ podane. Jeœli nie udzie-

liliœmy upowa¿enienia, mo¿emy nawet ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy w ci¹gu 13 miesiêcy. Cofniêcia mo¿na dokonaæ osobiœcie w kasie banku lub przez
bankowoœæ internetow¹.
A co z p³atnoœciami kart¹
kredytow¹? – Nieuzasadnione
p³atnoœci kart¹ kredytow¹
mo¿na zasadniczo anulowaæ w
ci¹gu oœmiu tygodni od daty
obci¹¿enia. PóŸniej obci¹¿enie
zwrotne jest mo¿liwe tylko na
zasadzie dobrej woli od dostawcy karty. Uwaga: W przypadku
rozbie¿noœci, klient powinien
niezw³ocznie skontaktowaæ siê
z bankiem, który wyda³ jego
kartê kredytow¹.
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Co siê zmienia w 2021 r.
Podatek dochodowy: Dla
wszystkich podatników podstawowa kwota wolna od podatku,
od której nie trzeba p³aciæ podatków, wzrasta. W roku 2021
wynosi ona 9.744 euro zamiast
dotychczasowych 9.408 euro.
Ponadto rodzice samotnie wychowuj¹cy dzieci mog¹ odliczyæ wy¿sze kwoty alimentów
od swoich podatków.
Koszty biura domowego
(Home Office): Osoby, które
pracuj¹ w domu w czasie pandemii, otrzymaj¹ ulgê podatkow¹. Mo¿na ubiegaæ siê o piêæ
euro za ka¿dy dzieñ pracy
w domu, maksymalnie do
600 euro rocznie. Kwota rycza³towa jest liczona jako koszty
uzyskania dochodu (Werbungskosten). Dlatego te¿ skorzystaj¹ na tym tylko ci podatnicy,
którzy i tak przekrocz¹ obowi¹zuj¹cy rycza³t kosztów w wysokoœci 1 000 euro.

Wy¿sze rycza³towe ulgi
podatkowe za opiekê: Ka¿dy,
kto opiekuje siê krewnym potrzebuj¹cym pomocy w domu,
nie otrzymuj¹c zap³aty, mo¿e
ubiegaæ siê o rycza³towy
upust od podatku (Pflegepauschbetrag). Podczas gdy
urz¹d skarbowy stosowa³ dotychczas w tym celu kwotê rycza³tow¹ w wysokoœci 924 euro, w roku podatkowym 2021
kwota ta zostanie podniesiona
do 1800 euro. Dotychczas rycza³towy zasi³ek pielêgnacyjny uznawany by³ jedynie
w przypadku powa¿nej potrzeby opieki (Pflegegrad 4
lub 5), w 2021 r. dla 2 i 3 stopnia zapotrzebowania (Pflegegrad 2 oraz 3) wprowadzony
zostanie rycza³towy zasi³ek
pielêgnacyjny - odpowienio
600 euro oraz 1100 euro.
Zabezpieczenie na staroœæ
bardziej atrakcyjne: Wydatki
na staroœæ podlegaj¹ w wiêkszym stopniu odliczeniu podatkowemu. Obejmuj¹ one na
przyk³ad sk³adki na ustawowe
ubezpieczenie emerytalne (gesetzliche Rentenversicherung)
czy te¿ na bran¿owe programy
emerytalne (berufsständische
Versorgungswerke). Maksymalna kwota wynosi 25.787 euro (w 2020 r. wynosi³a 25.046 euro). W roku podatkowym 2021
maksymalnie 92 procent tej
kwoty mo¿e byæ odliczone.
Oznacza to, ¿e osoby samotnie
wychowuj¹ce dzieci mog¹ odliczyæ 23.724 euro, a ma³¿eñstwa
lub zarejestrowani partnerzy
47.448 euro od podstawy naliczania podatku.

Cyfrowy przegl¹d emerytur: W przysz³oœci mieszkañcy
otrzymaj¹ dostêp do informacji
o swoich ustawowych, pracowniczych i prywatnych œwiadczeniach emerytalnych na portalu internetowym. Ustawa
w tej sprawie wesz³a w ¿ycie
w styczniu, a wstêpna faza operacyjna z systemami emerytalno-rentowymi planowana jest
na koniec 2022 roku. Osoby
ubezpieczone maj¹ w przysz³oœci dowiedzieæ siê wiêcej o swoich œwiadczeniach rehabilitacyjnych i mieæ wiêcej do powiedzenia w kwestii wyboru kliniki. Ustawa ta ma uproœciæ wybory do systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych, które nie s¹ zbyt
popularne.
Elektroniczna kartoteka
pacjenta: Od 1 stycznia
wszystkie osoby ubezpieczone
maj¹ otrzymaæ mo¿liwoœæ dobrowolnego korzystania z elektronicznych akt pacjenta (elektronische Patientenakte - ePA).
Akta maj¹ byæ w stanie przechowywaæ np. wyniki badañ,
zdjêcia rentgenowskie i harmonogramy podawania leków.
Pod wzglêdem ochrony danych osobowych na pocz¹tek
planowana jest nieco „odchudzona“ wersja. Pacjenci bêd¹
mogli okreœliæ, które dane mog¹ byæ wprowadzone i który lekarz mo¿e je zobaczyæ. Jednak
dok³adniejsza kontrola dostêpu
do poszczególnych dokumentów, w zale¿noœci od lekarza,
bêdzie mo¿liwy dopiero w
2022 roku.
Leki, wczeœniej przebyte
choroby, wyniki badañ krwi:
wszystkie te wa¿ne dane mog¹
byæ wkrótce zapisane w jednolitej elektronicznej kartotece
pacjenta. Zostanie ona wprowadzona w trzech etapach.
1 stycznia rozpoczê³a siê faza
testowa i wprowadzaj¹ca, po
czym wszystkie ustawowo
ubezpieczone osoby bêd¹ mog³y otrzymaæ tak¹ dokumentacjê od swojej kasy chorych. Zostanie to zapewnione za pomoc¹ aplikacji, która mo¿e byæ
u¿ywana na smartfonie lub tablecie.
W drugim kwartale rozpocznie siê wtedy „faza rolloutu“,
w której do systemu Epa zostan¹ pod³¹czeni lekarze, apteki
i szpitale. W po³owie 2021 roku
wszyscy ubezpieczeni w ustawowym kasach chorych (70 milionów osób) maj¹ mieæ dostêp
do systemu wspólnie z prawie
200.000 lekarzy, terapeutów
i szpitali.
Korzystanie z elektronicznej
kartoteki pacjenta (elektroni-

sche Patientenakte) jest dobrowolne. Osoba ubezpieczona decyduje, które dane s¹ przechowywane lub usuwane. On równie¿ decyduje w ka¿dym indywidualnym przypadku, kto mo¿e uzyskaæ dostêp do akt. I odwrotnie, pacjenci s¹ uprawnieni do tego, aby lekarze wype³niali ich kartotekê danymi dotycz¹cymi leczenia.
Energooszczêdne budynki:
W nowym roku rozpoczêto finansowanie poszczególnych
dzia³añ na rzecz efektywnej
energetycznie modernizacji
budynków. Dostêpne s¹ œrodki
finansowe na dzia³ania zwi¹zane z izolacj¹ zewnêtrzn¹ budynku, in¿ynieri¹ systemow¹,
odnawialnymi Ÿród³ami energii
do ogrzewania, optymalizacj¹
ogrzewania, jak równie¿ na
specjalistyczne
planowanie
i wsparcie budowlane w zwi¹zku z indywidualnymi dzia³aniami. Szczegó³y na stronie federalnego banku publicznego Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): www.kfw.de
Dop³ata za CO2 w zasi³ku
mieszkaniowym (Wohngeld):
Aby osoby o niskich dochodach
nie by³y obci¹¿one dodatkowo
rosn¹c¹ cen¹ CO2, od stycznia
w dodatku mieszkaniowym
znajduje siê tzw. sk³adnik CO2.
Oczekiwane dodatkowe koszty
ogrzewania maj¹ zostaæ zrekompensowane przez dop³atê.
Wysokoœæ dodatku zale¿y od
wielkoœci gospodarstwa domowego i jego dochodów.
Op³aty poœrednika w obrocie
nieruchomoœciami:
W przysz³oœci, ka¿dy, kto kupuje nieruchomoœæ bêdzie musia³
zap³aciæ tylko maksymalnie po³owê op³at poœrednika w obrocie nieruchomoœciami. Do tej
pory kupuj¹cy zazwyczaj p³aci³
ca³¹ prowizjê maklersk¹ w wysokoœci do siedmiu procent ceny zakupu.
Tworzywa sztuczne jednorazowego u¿ytku: Od 3 lipca
2021 r. sprzeda¿ niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych
jednorazowego u¿ytku bêdzie
stanowiæ przestêpstwo administracyjne w Unii Europejskiej:
Sztuæce i talerze, s³omki do picia, waciki, uchwyty na balony,
mieszad³a do kawy, na przyk³ad
styropianowe kubki i pojemniki
na jedzenie na wynos.
Nowe przepisy dotycz¹ce
prawa jazdy: Tak zwany zoptymalizowany praktyczny egzamin na prawo jazdy (OPFEP)

(2)

dotyczy wszystkich kategorii
prawa jazdy i zawiera sta³e zadania zwi¹zane z prowadzeniem pojazdu oraz kryteria
oceny.
W porównaniu z poprzedni¹
wytyczn¹ zdefiniowano na
przyk³ad drobne lub powa¿ne
usterki. Pod koniec testu odbywa siê dyskusja podsumowuj¹ca. Pisemne protoko³y s¹ równie¿ obowi¹zkowe - wczeœniej
istnia³y one tylko wtedy, gdy nie
zdano egzaminu na prawo jazdy. Wygenerowane elektronicznie informacje oceniaj¹ równie¿ poziom kompetencji w zakresie prowadzenia pojazdów i
daj¹ wskazówki dotycz¹ce dalszej nauki po teœcie, np. jazdy
pod opiek¹ dla kierowcy od
17 roku ¿ycia lub szkolenia uzupe³niaj¹cego w szkole nauki
jazdy po nieudanym teœcie.
W rezultacie egzamin na
prawo jazdy bêdzie d³u¿szy:
w przysz³oœci egzamin w klasie
B zajmie w sumie 55 minut zamiast poprzednich 45, z czego
30 minut to czysty czas jazdy.
Cena te¿ idzie w górê: op³ata za
test praktyczny w klasie B od
stycznia wyniesie nieca³e
120 euro z podatkiem VAT.
Gapie: Ustawa o „poprawie
ochrony praw osobistych
w przypadku fotografii“ jest
skierowana miêdzy innymi do
gapiów w miejscach wypadków.
Fotografowanie lub filmowanie
ofiar wypadków, które wczeœniej by³o wykroczeniem administracyjnym, zosta³o uznane
za przestêpstwo karne. W przysz³oœci mo¿e zostaæ za to na³o¿ona grzywna lub kara pozbawienia wolnoœci do dwóch lat.
Brexit: Do paŸdziernika
2021 r. obywatele UE mog¹
nadal wje¿d¿aæ do Wielkiej
Brytanii na dowódami osobisty,
póŸniej bêd¹ potrzebowali
paszportu. Bêd¹ mogli pozostaæ w Wielkiej Brytanii maksymalnie przez szeœæ miesiêcy.
Cz³onkowie rodzin obywateli
UE, którzy sami pochodz¹
z kraju trzeciego, musz¹ ubiegaæ siê o wizê, w zale¿noœci od
swojej narodowoœci.
Brexit a studia: wœród osób
najbardziej dotkniêtych nowymi przepisami s¹ studenci
z Unii Europejskiej. Aby studiowaæ w Wielkiej Brytanii d³u¿ej ni¿ szeœæ miesiêcy, bêd¹ potrzebowali wizy. Ponadto wzrosn¹ op³aty za studia. Ponadto
Zjednoczone Królestwo nie
uczestniczy ju¿ w programie
Erasmus od 1 stycznia.

T³umaczymy

Liceum i
gimnazjum

Sprawa wydaje siê oczywista: liceum to po niemiecku Lyzeum,
a gimnazjum to Gymnasium.
Jeœli jednak u¿yjemy takiego dos³ownego t³umaczenia, to w niemal ka¿dym przypadku Niemiec
nie zrozumie dok³adnie, co mamy na myœli. Wynika to z faktu,
¿e niemiecki system szkolnictwa
znacz¹co ró¿ni siê od polskiego.
W II Rzeczpospolitej funkcjonowa³y oœmioklasowe gimnazja,
do których uczêszczali uczniowie w wieku od 10 do 18 lat, co
stanowi kalkê pruskiego systemu i odpowiada mniej wiêcej
niemieckiemu Gymnasium.
W Niemczech Gymnasium
obejmuje 8 lub 9 klas, przy czym
wspó³czeœnie rozró¿nia siê trzy
etapy: Unterstufe (klasy 5-7),
Mittelstufe (klasy 8-10) oraz
Oberstufe (klasy 11-13). Gimnazja wprowadzone w Polsce w roku 1999 (które niedawno zlikwidowano) obejmowa³y jednak tylko trzy klasy dla m³odzie¿y w
wieku 13-16 lat. Jak poradziæ sobie przy t³umaczeniu tego typu
rozbie¿noœci?
OdpowiedŸ w przypadku niemieckiego Gymnasium t³umaczonego na jêzyk polski jest prosta, szczególnie, gdy nasze dziecko jest starsze, bo mo¿emy po
prostu powiedzieæ „liceum”.
Wszyscy zrozumiej¹, ¿e chodzi
o szko³ê ponadpodstawow¹, która z regu³y koñczy siê egzaminem maturalnym. Jeœli mamy na
myœli polskie „gimnazjum” utworzone po 1999 roku, to powinniœmy u¿yæ s³owa Mittelschule,
aby podkreœliæ, ¿e chodzi o szko³ê „poœredni¹”, w której matura
nie jest egzaminem koñcowym.
Czy z kolei polskie „liceum”
mo¿na t³umaczyæ jako Gymnasium? To zale¿y od kontekstu,
bezpieczniejsze jest u¿ycie zbiorowego s³owa Oberschule, oznaczaj¹cego po prostu szko³ê ponadpodstawow¹, oraz dodanie
drugiego cz³onu i przypisu wyjaœniaj¹cego. Mamy przecie¿
w polskim systemie ró¿ne licea,
np. „liceum ogólnokszta³c¹ce”
(allgemeinbildende Oberschule)
lub „liceum zawodowe”
(Fachoberschule).
A co ze s³owem Lyzeum? S³owo zapo¿yczone z jêzyka francuskiego jest staroœwieckie, napotkamy na nie tylko w przypadku
nazw w³asnych niektórych tradycyjnych szkó³. W XIX wieku
mianem tym okreœla³o siê wy³¹cznie szko³y dla dziewcz¹t.

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga
tel. 06131/6064914
e-mail: info@galamaga.eu
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Śląsk był ponad 700 lat, a nie 600, poza Polską

Takiej przerwy nie przetrwa
żadna wspólnota
W ostatnim czasie Polacy zaczęli rozmawiać więcej o historii
Śląska. Ci mądrzejsi wiedzą już,
że Śląsk nie był pod żadnymi zaborami, bo gdy te ich rozbiory
miały miejsce, Śląsk od dawna
nie miał z Polską nic wspólnego.
Jednak gdy wgłębić się w to, kiedy odpadł, zaczynają się schody.
Nawet Ślązacy, twierdzący, że dobrze znają historię swojego hajmatu, opowiadają tu straszne
farmazony.
Polacy, a ci Ślązacy za nimi, lu
bią mówić, że zrzekł się go Kazi
mierz Wielki. Mniejsza o datę, czy
to Układ w Trenczynie (1335), czy
nieco później (1339). Tylko – to fik
cja. Kazimierz zrzekł się czegoś,
czego i tak nie miał, i – co więcej
– do czego nie miał żadnych praw,
dynastycznych ani innych. Jedy
nym prawem, jakim próbował Śląsk
zagarnąć, było prawo siły. Ale pra
wo to kompletnie go zawiodło, zo
stał pobity. Tak więc umówił się
z królem czeskim, że zrzeka się (po
wsze czasy) pretensji do Śląska,
a Jan Luksemburski zrzeka się swo
ich pretensji do korony polskiej.
No, ale jeśli tak, to kiedy Śląsk
„odpadł” od Polski? Nie będę tu
operował datami, od tego są ency
klopedie i Wikipedia, wskażę raczej
na procesy historyczne. Gdy Miesz
ko I konsolidował swoje świeże pań
stwo, Śląsk leżał poza nim, należał
do Czech, chociaż ogromną rolę od
grywali tu nadal śląscy książęta ple
mienni. W 990 roku jednak Miesz
ko odbiera Śląsk Czechom i przez
kolejne 150 lat raz jest on czeski,
a raz polski, a często trudno nawet
powiedzieć czyj bardziej. Jak w sy
tuacji, gdy niby leży w państwie pol
skim, ale Piastowie płacą z niego
trybut (rodzaj daniny) Czechom.
W 1138 roku leży akurat w Pol
sce. A jej umierający władca Bole
sław Krzywousty dzieli państwo
między swoich synów. Ustanawia
jednak – celem pewnej jego trwa
łości i spójności – zasadę seniora
tu. Od tej chwili zawsze najstarszy
z żyjących Piastów ma być księciem
na Krakowie. Rychło jednak okazu
je się, że zasada senioratu znaczy
niewiele, bo o pozycji poszczegól
nych Piastów decyduje ich siła mi
litarna i gospodarcza, a nie zasada
starszeństwa. A do najpotężniej
szych należą Piastowie śląscy. Nie
chcą oni być juniorami jakiegoś
książątka krakowskiego, spokrew
nionymi już z nimi daleko (na prze
łomie XII i XIII wieku to już wszak
wnuki i prawnuki tego Krzywouste
go), więc zaczynają zabiegać u pa
pieża o zniesienie zasady seniora
tu. Niezbyt zresztą konsekwentnie,

łomie XV i XVI wieku, gdy na czes
kim tronie zasiądą Habsburgowie.
Oni też będą kombinować, jak po
szczególnych śląskich książąt po
zbawić ich księstw i przejąć je
w swoje dobra rodowe.
Ale w zasadzie aż do przegrane
go czesko-śląskiego powstania prze
ciw Habsburgom (zapoczątkowało
ono wojnę 30-letnią, 1618 – 1648) nie
liczne już piastowskie księstwa za
chowały sporą dozę niezależności.
Potem były to już tylko habsburskie
prowincje, nawet jeśli na książęcym
tronie zasiadał jeszcze Piast. A Śląsk
z Polską aż do XX wieku nie miał
nic wspólnego.

700 lat żadna
tradycyjna wspólnota
nie przetrwa

Władysław Wygnaniec, najstarszy syn Krzywoustego,
pierwszy władca Śląska. Musiała to być ważna kraina,
Król Polski – Kazimierz Wielki. Wcale nie zrzekł się Śląska,
jeśli ojciec zapisał ją pierworodnemu…

Grafika Aleksandra Lessera tylko bezpodstawnych roszczeń do niego
Grafika Artura Szyka
bo gdy nadarza się okazja, by
w oparciu o nią objąć tron krakow
ski, ten sam Henryk Brodaty, któ
ry wystarał się o senioratu zniesie
nie, nagle domaga się go dla siebie
jako senior. I znów mniejsza o da
ty, czy to rok 1178, czy 1180, czy 1193,
czy jeszcze nieco później – zasada
senioratu przestała obowiązywać.

Polska przestała
istnieć!
Od tego momentu trudno mówić
o Polsce. Zniknęła, przestała ist
nieć. Istniały niepodległe państwa
wielkopolskie, małopolskie, mazo
wieckie, śląskie i inne znacznie
mniejsze, bo podział dzielnicowy
następował, kolejni książęta dzieli
li coraz mniejsze państwa między
synów. Ale żaden z tych książąt nie
był podległy innemu (chyba że wy
nikało to z ich własnych umów). Nie
było żadnej Polski.
Jednak u członków rodu, choć
nie używali oni jeszcze nazwy Pia
stowie, istniało poczucie pewnej
wspólnoty, pewnej tradycji króle
stwa ich przodków: Bolesława Chro
brego, Bolesława Krzywoustego
i innych. Co ambitniejsi więc Pia
stowie, wśród nich także śląscy, po
dejmowali próbę restytucji króle
stwa polskiego. Na początku XIII
wieku najpotężniejszym z Piastów
był bez wątpienia władca Śląska
Henryk Brodaty. On także czynił
u papieży starania o królewską ko
ronację, ponieważ jednak nie zwra
cał się wprost o koronację na kró
la Polski, można równie dobrze za
kładać, że chciał być królem Śląska.
Bo Śląsk był wówczas regionalnym
mocarstwem, z którym musieli się
liczyć nie tylko pomniejsi Piasto
wie, ale też władca Czech, a nawet
cesarz niemiecki. A Henryk stale

powiększał swoje państwo, o co się
tylko dało, nie zwracając uwagi, czy
to dawne ziemie polskie (rządził
Krakowem i sporą częścią Wielko
polski), czy też inne (powiększył
swoje państwo o sporo ziem na te
renie dzisiejszych Niemiec, które
nigdy do królestwa polskiego nie
należały). Po nim politykę tę pro
wadził jego syn Henryk Pobożny,
ale potęga państwa śląskich Hen
ryków została złamana w bitwie
z Mongołami pod Legnicą. I już ni
gdy się nie odbudowała.
W tym czasie, przez cały wiek
XII i początek XIII, o żadnym pań
stwie polskim nie było mowy. A ko
lejne próby jego odtworzenia speł
zały na niczym. W 1290 r. królem
Polski próbował koronować się ślą
ski książę Henryk Probus, ale zmarł
nagle – prawdopodobnie otruty.
W 1295 roku Przemysław II koro
nował się na króla Polski, ale tak
naprawdę władał tylko swoją dzie
dziczną Wielkopolską i Pomorzem
Gdańskim. Reszta Piastów za żad
nego zwierzchnika go nie uznawa
ła. Rok później został zamordowa
ny. Wtedy na główną polską scenę
wstępuje jego bliski współpracow
nik, władający niewielkim księ
stwem kujawskim Władysław zwa
ny Łokietkiem. Jego ranga znacz
nie wzrosła, gdy zdołał zawładnąć
po zmarłym przyrodnim bracie
Leszku Czarnym dzielnicą sando
mierską i senioralną dzielnicą
krakowską.

Łokietek
– król krakowski
Jak zresztą całe rządy Łokietka,
bo był on przede wszystkim bardzo
zręcznym i bezwzględnym intrygan
tem. Zgodę na koronację po prostu
sobie u papieża kupił (zresztą za

ogromne pieniądze). Ale władcy in
nych niepodległych księstw piastow
skich, przede wszystkim śląscy i ma
zowieccy, wcale nie uznali w tym
momencie Łokietka za swojego
zwierzchnika, uważając go za „kró
la krakowskiego”. Sprawa była jesz
cze bardziej zagmatwana, bo pre
tensje do korony polskiej rościli so
bie też królowie czescy.
No i w latach 20. XIV wieku do
szło do wojen między Łokietkiem
a Czechami, a teatrem działań zbroj
nych nierzadko był Śląsk. Śląscy
Piastowie zdążyli już zorientować
się w metodach działania Łokietka.
Ponieważ zaś księstwa śląskie by
ły już wówczas bardzo rozdrobnio
ne, zdawali sobie sprawę, że nie po
trafią przeciwstawić się jego uzur
pacji. Po ponad 100 latach
niepodległość (każde śląskie księ
stwo od końca XII wieku było nie
podległym państwem) ich księstwa
była poważnie zagrożona. Zapew
ne liczyli się nie tylko z koniecznoś
cią złożenia Łokietkowi hołdu, ale
wręcz z odebraniem im księstw czy
nawet zabiciem, bo osoby niewy
godne Łokietkowi często umierały
w tajemniczych okolicznościach.

Między młotem
a kowadłem
Poza tym król czeski akurat na
Śląsku, w wojnie z Łokietkiem, do
konuje demonstracji siły. Więc kil
kunastu śląskich książąt decyduje
się złożyć hołd królowi czeskiemu.
Tracą pełną niepodległość, stają się
lennikami innego monarchy, ale na
dal władają swoimi księstwami.
A korona czeska staje się państwem
federacyjnym Czech, Śląska, Łużyc
i Moraw. Te cztery części łączy tyl
ko osoba wspólnego władcy. Sytu
acja ta zmieni się dopiero na prze

Tak więc bzdurą jest twierdze
nie, że Śląsk był poza Polską 600 lat
– od czasów Łokietka i Kazimierza
Wielkiego. Tak naprawdę przestał
być częścią Polski, gdy na przeło
mie XII i XIII wieku na sto lat utra
ciła ona swoją państwowość. Gdy
ją odzyskała, gdy powstało ponow
nie państwo polskie Łokietka, już
do niego nie należał. Był więc poza
Polską ponad 700 lat.
Nieco inaczej sytuacja miała się
z Mazowszem. Ono w ten sam spo
sób znalazło się poza Polską. Ale po
nieważ leżało pomiędzy pozostający
mi w Unii Polską i Litwą a zakonem
krzyżackim książęta mazowieccy sa
mi w XIV wieku złożyli hołd królom
Polski. A gdy żoną przedostatniego
Jagiellona została włoska księżnicz
ka Bona, obaj książęta mazowieccy,
mimo młodego wieku (obaj w chwi
li śmierci mieli po 24 lata), nagle
zmarli... Zygmunt Stary ogłosił włą
czenie Mazowsza do królestwa pol
skiego. Ale tam sprawa była prosta,
Mazowsze było polskim lennem; in
nych zgłaszających pretensje do nie
go nie było.
Na Śląsku było inaczej. Do wy
trucia Bona miałaby całkiem spo
rą grupę książąt z kilku potężnych
rodów (nie tylko Piastowie, ale też
Podiebradzi czy Hohenzollernowie).
Do tego Śląsk był częścią korony
czeskiej i cesarstwa niemieckiego.
Próba przejęcia Śląska na pewno
wiązałaby się z wojną przeciw po
tężnym Habsburgom, Hohenzoller
nom i wielu innym.
A od XV do końca XIX wieku nie
tylko Ślązacy nie chcieli mieć nic
wspólnego z Polską, ale i Polacy
uważali Śląsk za zagranicę kultu
rową i etniczną. Bo rzeczywiście,
nigdzie na świecie przez 700 lat nie
przetrwało poczucie wspólnoty. Na
wet jeśli Ślązacy w XII wieku jakimś
cudem poczucie jedności z Polską
mieli, to po 700 latach odrębnej hi
storii, odrębnego rozwoju kultury,
języka, tożsamości mieć jej po pro
stu nie mogli. Taki cud nigdy i ni
gdzie na świecie się nie zdarzył.
U nas też nie.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung,
nr 10/2020)
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Bezdomny Sobieski zastąpi radzieckich żołnierzy?

Chcą potwora do Katowic
Pisaliśmy jakiś czas temu o pomniku Jana III Sobieskiego, którego Polacy uparli się podarować
Wiedniowi, ale Austriacy go nie
chcą. Ale pomnik w międzyczasie
powstał i teraz telepie się po Polsce jak jakiś bezdomny.
Austriacy pomnika nie chcieli za
pewne z dwóch powodów. Jeden es
tetyczny – podobną szkaradę trudno
sobie wyobrazić. Najpierw przód ja
kiegoś koniopodobodnego potwora,
na którym ten Sobieski siedzi, a da
lej potwór przechodzi w jakiegoś Ob
cego. któremu wyrastają w niesko
ordynowany sposób liczne nogi,
skrzydła i inne jakieś narośle. Sło
wem – monstrum z tańszych filmów
fantasy. Wiedeń zaś jest miastem es
tetów, dla takiej szkarady miejsca
tam nie ma. Dzieło to niezwykłe stwo
rzył krakowski rzeźbiarz Czesław
Dźwigaj. Podobno gdy wyrzeźbił gło
wę króla, ten wyszeptał: Czesiek, ty
już nie Dźwigaj takich zleceń!

Bitwy nie wygrał
Drugi powód jest natury meryto
rycznej. Ma Sobieski wprawdzie swo
ją uliczkę w Wiedniu, ale w przeko
naniu Austriaków to aż nadto wystar
czy. Bo wbrew polskiej megalomanii
wcale odsieczą wiedeńską nie dowo
dził. Miał wprawdzie tytuł wodza na
czelnego, ale w czasach feudalnych
oczywiste było, że jeśli w jakiejś ar
mii był tylko jeden król, reszta do
wódców ma tytuły co najwyżej ksią
żęce – to ten król musi być wodzem.
Ponieważ jednak wszystkie rozkazy
Sobieskiego wymagały zatwierdze
nia przez księcia Karola Lotaryń
skiego, to aż nadto jest jasne, kto był
wodzem faktycznym. 1 wreszcie ta
polska szarża. To po niej Turcy zo
stali doszczętnie rozbici, ale była tyl
ko kropką nad „i”, bo niemiecka pie
chota i tak spychała już wojska tu
reckie pod artylerię murów
wiedeńskich, która je masakrowała.
Dzięki polskiej szarży wygrana już
bitwa trwałaby jednak jeszcze wiele
godzin, a nie kwadrans. Ale nic po
nadto. Tyle polskiego wkładu, ale bi
twa wygrana była tak czy inaczej.
W świetle tych faktów stawianie po
mnika Sobieskiemu bez pomnika Lo
taryńczyka byłoby nietaktem. Poza
tym Wiedeń w XVI i XVII wieku ob
legany był kilka razy (w tym także
przez armię... śląską!) i żadnym do
wódcom odsieczy czy obrońcom po
mników tam nie postawili. Więc cze
mu akurat Sobieskiemu, który na
wet bitwą nie dowodził?
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Dzieło to niezwykłe stworzył krakowski rzeźbiarz Czesław Dźwigaj
nie, że Austriacy nie chcą tej cudnej
figury. Wsadzono ją więc na platfor
mę i wożą po Polsce. Tu pokażą, tam
pokażą, choć przerażone dzieci czę
sto uciekają, bojąc się bardziej na
wet niż koronawirusa. Odwiedziła
miejsca, z którymi Sobieski był zwią
zany. Na przykład w grudniu zeszłe
go roku Częstochowę, pardon, Ja
sną Górę. No fakt, był Sobieski z nią
związany, i to na kilka sposobów. Po
wiedeńskiej wiktorii podarował jej
jakieś dary, ale kilkadziesiąt lat
wcześniej jako oficer króla szwedz
kiego oblegał wraz ze Szwedami
w czasie potopu klasztor jasnogór
ski. Może to on był pierwowzorem
pułkownika Kuklinowskiego (nie my
lić z Kuklińskim), któremu Kmicic
skopał rzyć, krzycząc: Prywatnemu,
nie posłowi!

– Dopóki my żyjemy, król Jan III
Sobieski stanie na Kahlenbergu
w Wiedniu. Pomnik monarchy jest
darem Polaków dla Europy, a nie
dla Wiednia – buńczucznie zapowia
dał wprawdzie 15 grudnia pod Jas
ną Górą Piotr Zapart, przewodni
czący Komitetu Budowy Pomnika.
Dodając, że jest to polski dar w ce
lu przywrócenia pamięci o Janie III
Sobieskim, „jednym z najsłynniej
szych europejskich władców”, któ
ry „jako obrońca wiary chrześcijań
skiej ruszył, aby Europa zachowa
ła wartości i swój kształt”. Ten jeden
z najsłynniejszych władców Euro
py musi budzić śmiech, bo Europa
zna wielu słynnych swoich władców,
ale wśród nich spośród polskich ła
pie się co najwyżej Jagiełło. Tak więc
wzniosły ten apel w Europie zauwa

Fot. facebook.jpg
żony nie został. A spiżowy Sobieski
monstrum nadal krąży po Polsce.
Odwiedził nawet związaną z nim
podobno Nysę. Nysa leżała w pań
stwie sąsiednim, a doświadczenia
z wojskiem polskim miała takie, że
wszyscy jego bogatsi mieszkańcy
zwiali, gdy Sobieski ze swoim woj
skiem się zbliżał. Ale oficjalnie był
sojusznikiem niemieckiego cesarza,
pana Nysy, więc go tu z honorami ci,
którzy nie uciekli, witali.
Ale nawet tak wątpliwie związane
z Sobieskim miasta jak Nysa się koń
czą. Bo co począć, głównie związane
są z nim miasta na obecnej Białoru
si i na Ukrainie. Więc pomnik został
bezdomny, królowi śnieg albo deszcz
pada za kołnierz. Na taką tułaczkę
króla w dobie koronawirusa nie mo
gli patrzeć radni Koalicji Obywatel

skiej w Katowicach. 1 zwrócili się
do prezydenta miasta, by bezdomne
go monarchę przynajmniej na kilka
miesięcy wziąć do Katowic. Na plac
Wolności, od pewnego czasu bezpo
mnikowy, bo usunięto stąd radziec
kich żołnierzy, wyzwolicieli (wedle
polskiej wersji historii) miasta.
„Głęboko wierzymy, że podjęte
przez Pana Prezydenta działania
przyczynią się do pogłębienia wiedzy
mieszkańców na temat kultury i hi
storii Rzeczpospolitej Polskiej oraz
podniesienia turystycznej atrakcyj
ności Katowic” – napisali do szefa
urzędu radni na przełomie stycznia
i lutego. Zwłaszcza tą atrakcyjnością
rozbawili. Chyba że chcą się promo
wać jako miasto posiadające najszpet
niejszy pomnik świata. Urząd na ra
zie unika sprawy jak może nie z przy
czyn śmieszności, tylko kosztów
ulokowania u siebie unikatowego po
mnika na przewoźnej platformie. Bo
trzeba przyznać, że podróżujący po
mnik – na kształt obrazów Zawsze
Dziewicy – to znaczący polski wkład
w europejską urbanistykę. Czy sen
sowny – to inna kwestia.
Co wspólnego ma Sobieski z Kato
wicami czy choćby historią ziem, na
których one leżą, wiedzą tylko radni
KO z tego miasta. Kto zna historię Ślą
ska, ten wie, że równie dobrze mógł
by tu stanąć pomnik angielskiego kró
la Henryka VIII albo cara Iwana Groź
nego. Też nic wspólnego ze Śląskiem
nie mieli. Mimo to rozumiemy zainte
resowanie katowickich złomiarzy ini
cjatywą. Cztery tony brązu to nie la
da gratka! Jeśli więc trafi do Katowic,
niech go straż miejska dobrze pilnu
je. Szkoda byłoby, bo może kiedyś ku
pi Holly
wood do jakiegoś filmu
o strasznym potworze, który nawie
dził środkową Europę.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung,
nr 3/2020)

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

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

„Rýchtig Gryfno Godka” Dariusza Dyrdy
– to jedyny podręcznik języka śląskiego. W 15 czy
tankach znajdziemy kompendium wiedzy o Gór
nym Śląsku, a pod każdą czytanką autor wyja
śnia najważniejsze różnice między śląskim a pol
skim. Wszystko to uzupełnione świetnym
słownikiem polsko-śląskim i śląsko-polskim.
236 stron, format A5. Cena 10 euro.

„Opowieści o śląskiej historii (wcale nie
dla dzieci)” Jana Lubosa to kilkanaście gawęd
o naszych dziejach, od średniowiecza po 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 eu
ro.

Król na niby-koniu,
niby-koń
na platformie

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.

Tak więc Wiedeń powiedział: Sor
ry, ale na tego kosmicznego potwo
ra o wątpliwym rodowodzie nie re
flektujemy! No i się zaczęło oburze

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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Najbogatsi ludzie świata, czyli

Milion dolarów na godzinę
Lista najbogatszych ludzi
świata jest elastyczna. Choć na
przestrzeni dekad mogą na niej
figurować te same nazwiska,
ich miejsca w rankingu zależą
od wielu czynników gospodarczych, np. notowań giełdowych.
Najpopularniejszy ranking miliarderów prowadzi amerykański magazyn „Forbes”, publikujący odświeżaną corocznie listę
najbogatszych ludzi świata, których majątek szacuje się na co
najmniej miliard dolarów amerykańskich.
W epoce komputerów i cyfryzacji łatwo jest obliczyć majątek bogaczy z dokładnością do jednego
centa. Istnieją też takie wyliczenia,
w których podaje się dochód miliarderów narastający godzinowo.
Wynika z nich, że najbogatsi na liście „Forbesa” zarabiają ponad milion dolarów na godzinę, czyli więcej niż przeciętny pracownik w ciągu całego życia.

Hojny, ale i rozrzutny
Prawdopodobnie najbogatszym
w historii człowiekiem był afrykański król Mansa Musa, panujący
w XIV wieku władca Imperium Mali (Afryka Zachodnia). Właściwie
nazywał się Musa Keita I, któremu
po koronacji nadano miano Mansa
– co znaczy w języku mande król.
Musa był czternastym władcą Mali, rządził w latach 1312 – 1337. Za
jego panowania obszar imperium
zajmował większą część regionu
Sudanu, bogatego w złoża złota, soli i miedzi, na którym koncentrowały się główne szlaki handlowe.
Eksploatacja dóbr naturalnych
i handel – głównie złotem – zagwarantowały władcy domniemane
pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi w dziejach, choć nie
istnieją źródła historyczne, na podstawie których można by oszacować majątek Musy.
Mansa Musa słynął z hojności
i rozrzutności zarazem. Kroniki
opisują jego pielgrzymkę do Mekki, której trasa miała długość blisko 4 tysięcy mil, a orszak składał
się z dziesiątek tysięcy żołnierzy,
cywilów, niewolników oraz wielbłądów i koni objuczonych sztabkami
złota. Podobno kiedy Musa w przerwie pielgrzymki odpoczywał w Kairze, wydawał złoto tak rozrzutnie
i hojnie, że wywołało to trwającą
20 lat inflację w Egipcie.
Wizerunek Mansy Musy trzymającego ogromny samorodek w dłoni został umieszczony w atlasie katalońskim z 1375 roku – jednej z najważniejszych map średniowiecznej
Europy. Musa słynął nie tylko z rozrzutności, był także fundatorem
meczetów oraz szkół, np. uniwersytetu w Timbuktu. Król zmarł

w 1337 roku po 25 latach panowania. Władzę i majątek przejął jego
syn Maghan I.
Imperium Mali zaczęło podupadać pod koniec XIV wieku osłabione starciami z krajami ościennymi
oraz buntującymi się podbitymi
wcześniej regionami. Ostatecznie
wyczerpane konfliktem z Marokiem
w XVI wieku imperium obróciło się
w słabe państewko, które w XIX
wieku zajęli Francuzi.
O minionej świetności i bogactwach Mansy Musy świadczą dziś
jedynie majestatyczne budowle
wzniesione w czasach imperium,
regularnie niszczone w wyniku wojny domowej i trwającego konfliktu
w Mali.

w pozyskiwaniu tłuszcz wielorybi,
używany do oświetlania budynków
i fabryk.
Dwa lata po zawiązaniu spółki
Andrews, Clark & Company Rockefeller wykupił na aukcji pakiet
udziału swoich wspólników – braci Clark, stając się tym samym właś
cicielem rafinerii. Kolejnym eta-

jących rafinerii ugruntowało pozycję Rockefellera jako potentata
przemysłowego, któremu nie zagraża żadna konkurencja. Standard
Oil, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw wylewających produkty uboczne do rzek, wprowadziła
politykę przeciwdziałającą marnotrawstwu i skażeniu środowiska.

Rekin przemysłu
naftowego
Za najbogatszego człowieka w historii współczesnej uważa się
Johna Davisona Rockefellera,
który zbił fortunę wartości 660 mld
dolarów. John D. Rockefeller urodził się 8 lipca 1839 roku w Richford (stan Nowy Jork, USA) w wielodzietnej i niezbyt majętnej rodzinie. Już jako dziecko przejawiał
skłonności do przedsiębiorczości,
wykonując drobne prace zarobkowe, a zaoszczędzone pieniądze pożyczył sąsiadowi na 7 procent. Kiedy wierzyciel spłacił młodemu Rockefellerowi dług wraz z odsetkami,
chłopiec postanowił, że to nie on
będzie pracować dla pieniędzy, ale
pieniądze dla niego.
Nie bez znaczenia dla jego przyszłej kariery finansowej było wychowanie, które wpajali mu rodzice. Z jednej strony oszczędność, jaką wykazywała się matka, i rady
ojca z drugiej, który przekonywał
syna, aby w jakichkolwiek układach
starał się być górą.
Już jako nastolatek miał marzenie, aby zarobić 100 tysięcy dolarów, co przy jego pracowitości i determinacji nie wydawało się nieosiągalne. Po ukończeniu liceum
podjął naukę księgowości na 10-tygodniowym kursie w Folsoms Commercial College, na którym poznał
swoją przyszłą żonę Laurę. W wieku 16 lat podjął pracę asystenta
księgowego w agencji pośrednictwa handlowego, w której zdobył
wiedzę i doświadczenie pomocne
w jego własnej karierze finansowej. Cztery lata później został
wspólnikiem w przedsiębiorstwie
działającym na rynku produktów
rolnych. W 1864 roku w reakcji na
wybuch tzw. gorączki naftowej
wspólnicy zbudowali rafinerię
w Cleveland, wkraczając w rozwijającą się dopiero branżę przemysłową. Biznes naftowy miał obiecującą przyszłość, gdyż wypierał
z rynku coraz droższy i trudniejszy

John Davison Rockefeller z synem
pem rozwoju biznesu naftowego
było otwarcie drugiej rafinerii
w Cleveland we współpracy z bratem Williamem oraz biura na Manhattanie (najbogatszej dzielnicy
Nowego Jorku). Firma Rockefellerów pierwszy milion zarobiła
w 1865 roku, osiągając obrót 1,2 miliona dolarów. Podstawą sukcesu
braci Rockefellerów było skrupulatne śledzenie rynku i zachowanie ścisłej tajemnicy własnych działań. Szybkie reakcje na zmieniające się tendencje i zapotrzebowanie
rynkowe oraz zaciąganie sporych
pożyczek bankowych pozwoliły
Rockefellerowi na utrzymanie się
na szczycie branży naftowej na
świecie.
W 1870 roku, po likwidacji spółki Rockefeller, Andrews & Flagler,
John D. Rockefeller powołał do życia nową firmę: Standard Oil of
Ohio, która stała się z miejsca najbardziej dochodową rafinerią w stanie Ohio. Wykupywanie rywalizu-

Fot. Wikimedia_commons
Pozostałości po rafinacji przekształcano w produkty nadające
się do użytku komercyjnego,
np. smołę, smary, wazelinę.

Największy biznes
świata
Pod koniec lat 70. XIX wieku koncern Rockefellera zdominował
amerykański rynek przetwórstwa
naftowego, a jego właściciel został
miliarderem. Droga do sukcesu nie
zawsze była usłana różami. Konflikt z głównym przewoźnikiem
spółki przyczynił się do wynalezienia alternatywnego sposobu transportu nafty. Budowa rurociągów
wywołała swego rodzaju wojnę pomiędzy kolejami a przedsiębiorstwem Rockefellera, którą w końcu wygrał Standard Oil oskarżony
przez kilka stanów o monopolizowanie handlu naftą. Pomimo licznych oskarżeń, niechętnych opinii
prasy – „imperium” Rockefellera
zyskało otoczkę niezwyciężonego

i największego biznesu świata. Pod
koniec XIX wielu Standard Oil posiadało 20 tysięcy szybów naftowych, 4 tysiące mil rurociągów i zatrudniało ponad 100 tysięcy pracowników.
Rockefeller był nie tylko rekinem
biznesu naftowego. W latach 90.
XIX wieku dumnie wkroczył
w branżę żelazną i transportu rud,
konkurując z ówczesnym magnatem stalowym Andrew Carnegiem.
Działalność Rockefellera była niestygnącym tematem dla tabloidów
i dziennikarzy śledczych starających się udowodnić spółce nieuczciwe praktyki biznesowe i taktyki
marketingowe. Lata ekspansji
przemysłowej, wojny gospodarcze
i życie w stresie skłoniły twórcę
Standard Oil do przejścia na emeryturę w 1902 roku w wieku 63 lat.
John D. Rockefeller był nie tylko wyjątkowo przedsiębiorczy, ale
również ponadprzeciętnie hojny.
Skłonności do filantropii przejawiał
już w młodości, podejmując pierwszą pracę w wieku 16 lat. Część swoich zarobków przekazywał na cele
charytatywne, wspomagając m.in.
wspólnotę religijną, do której należał. Im bogatszym stawał się człowiekiem, tym szerszy zakres obejmowała jego działalność dobroczynna. Rockefeller angażował się
finansowo w edukację, naukę,
ochronę zdrowia i sztukę, a jego
dotacje nie były przypadkowe, lecz
przemyślane i zabezpieczone przed
defraudacją. Pieniądze, które przekazywał na konkretne cele, musiały być wydane zgodnie z założeniem, a beneficjenci musieli wykazać, w jakim stopniu wpłynęły na
rozwój dotowanej dziedziny.
Dzięki 80-milionowej kwocie, jaką przemysłowiec wsparł Uniwersytet w Chicago, mały wówczas college zyskał światową rangę. Angażując się w nauki medyczne,
filantrop otworzył w 1901 roku Instytut Badań Medycznych Rockefellera w Nowym Jorku, z którym
związanych było 23 późniejszych
noblistów. Od 1965 roku instytut
działa pod nazwą Uniwersytet Rockefellera. Fundusze miliardera miały ogromny wkład nie tylko w edukację, ale również ochronę zdrowia publicznego, sztukę i badania
społeczne. Szacuje się, że John D.
Rockefeller przeznaczył na działalność dobroczynną przeszło pół
miliarda dolarów, co na tamte czasy było kwotą bezprecedensową.
Jedną z wizytówek Nowego Jorku jest dziś Centrum Rockefellera
– kompleks 19 budynków zbudowanych przez rodzinę w sercu Manhattanu. Rockefeller Center określane jest dzisiaj mianem Narodowego Pomnika Historycznego,
a nazwisko miliardera jest synoni-
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mem bogactwa i sukcesu. John D.
Rockefeller zmarł w 1937 roku, pozostawiając spadkobiercom fortunę o wartości blisko 1,4 miliarda
dolarów, co w tym czasie stanowiło 1,5 proc. całkowitego produktu
krajowego brutto USA, wynoszącego wówczas 92 miliardy dolarów.

Twórca Amazona
Na słynnej liście miliarderów
magazynu „Forbes” pierwsze miejsce zajmuje Jeff Bezos z majątkiem
wartości 131 miliardów dolarów (na
koniec 2019 roku). Ciekawostką jest
fakt, że w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi świata większość
pozycji zajmują obywatele USA. Lista „Forbesa” jest aktualizowana
corocznie; Bezos pojawił się w ścisłej czołówce już w 2016 roku,
a pierwsze miejsce piastuje niezmiennie od 2018 roku. Założyciel
Amazona – największego na świecie sklepu internetowego – urodził
się 12 stycznia 1964 roku w Albuquerque (Nowy Meksyk, USA). Już
od najmłodszych lat przejawiał ciekawość techniczną, majstrując przy
różnych urządzeniach elektrycznych w domu i garażu. Jako nastolatek przeprowadził się z rodzicami do Miami na Florydzie, gdzie
ukończył szkołę średnią i odkrył
w sobie zamiłowanie do komputerów. Jeszcze w trakcie nauki podjął pierwszą działalność biznesową, jaką był obóz edukacyjny dla
starszych klas.
Kiedy przyszedł na świat, jego
matka miała zaledwie 17 lat. Jego
biologiczny ojciec Ted Jorgensen
był niewiele starszy, a ich małżeństwo przetrwało zaledwie 17 miesięcy. Trzy lata później matka Jeffa poślubiła Miquela Bezosa – kubańskiego imigranta, który
adoptował chłopca, nadając mu
swoje nazwisko.
Studiował na Uniwersytecie
Princeton (New Jersey), który
ukończył w 1986 roku z dyplomem
inżyniera elektryki i informatyki.
W latach 1986 – 1994 pracował
w branży finansowej dla kilku firm
na Wall Street w Nowym Jorku, dochodząc do stanowiska wiceprezesa D.E. Shaw & Co., której prezes
David Show nieomal odwiódł go od
pomysłu na własny biznes, który
przyniósł mu w późniejszym czasie fortunę.
W połowie 1994 roku 30-letni Jeff
Bezos postanowił rzucić dotychczasową pracę, która przynosiła
mu spore dochody, i zaryzykować
własny interes na wschodzącym
i nieprzewidywalnym jeszcze wtedy rynku e-commerce. Przeniósł
się do Seattle w stanie Washington, gdzie otworzył księgarnię internetową Amazon.
Amazon.com nie zawsze był
Amazonem. Pierwszą nazwą dla
księgarni internetowej była domena Cadabra.com. Niestety, okazało się, że nazwa niebezpiecznie często kojarzy się użytkownikom ze
słowem „cadaver”, które oznacza
nieboszczyka. Nie chcąc pogrze-
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bać biznesu zbyt szybko, Bezos postanowił zmienić nazwę firmy na
Amazon.com. Nazwa miała kojarzyć się z Amazonką.
Firma zaczynała jako tzw. biznes garażowy, w który właściciel
zainwestował jedynie 10 tysięcy dolarów. Pozostałe fundusze wynoszące 11 milionów dolarów Bezos
uzyskał dzięki kontaktom, jakie
zdobył w poprzedniej pracy. Większość inwestycji pochłonęło stworzenie i utrzymanie oprogramowania sklepu internetowego, który
miał być niezawodny i łatwy do znalezienia w sieci dla klientów poszukujących jakiegokolwiek tytułu.
Pierwszą książkę Amazon sprzedał dopiero w 1995 roku. Jeszcze
na etapie działania w garażu zamówień przybywało tak dużo, że
konieczne było wyposażenie pracowników pakujących książki na
podłodze w ochraniacze na kolana. Początkowe lata firmy były
okresem nieustannych inwestycji
w sprzęt i witrynę sklepu, przez co
pierwsze zyski Amazon osiągnął
dopiero w 2001 roku. W miarę przyrostu klientów portalu asortyment
poszerzał się o inne produkty poszukiwane przez klientów, włączając w to multimedia oraz książki
elektroniczne. Na sukces Amazona wpłynęła znacząco innowacyjna funkcjonalność witryny, która
była czymś więcej niż jednym z wielu sklepów internetowych.
Obecnie firma Bezosa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych
marek na świecie, posiada oddziały w wielu krajach Ameryki, Azji
i Europy – również w Polsce, zatrudniając łącznie ok. 640 tysięcy
pracowników (stan na 2018 rok).
Amazon oferuje dziś niemal każdy
asortyment produktów, włączając
w to towary spożywcze, meble i części samochodowe. Zarówno firma,
jak i jej założyciel są współczesnym
wzorem sukcesu w biznesie i znajdują wielu naśladowców.

W kosmosie
i na rynku prasowym
Aktywność Bezosa nie ogranicza się jedynie do rynku e-commerce. W 2000 roku Jeff utworzył prywatne przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego pod nazwą Blue
Origin, specjalizujące się w opracowywaniu systemów orbitalnego
i suborbitalnego transportu załogowego. Od 2005 roku Blue Origin
skupia się na budowaniu i testowaniu małych załogowych statków
zdolnych wynosić ludzi na orbitę
okołoziemską, co w przyszłości może przyczynić się do rozwoju tzw.
turystyki kosmicznej Do tej pory
testy rakiet Bezosa odbywały się
bez udziału załogi.
W 2013 roku Jeff Bezos został
właścicielem „The Washington
Post” – jednego z największych
dzienników wydawanych w USA,
kupiwszy wszystkie akcje gazety
od rodziny Grahamów za 250 milionów dolarów. Dzięki sprzedaży
tytułu nowemu nabywcy podupa-

Jeff Bezos – założyciel Amazona
dający dziennik zyskał na wartości
giełdowej i tym samym pojawiły się
szanse na rozwój, a nie tylko na
przetrwanie gazety.
Założyciel Amazonu był w przeszłości krytykowany za brak aktywności charytatywnej, mimo bycia
jednym z najbogatszych ludzi świata. Dopiero w 2018 roku miliarder
utworzył fundusz Bezos Day One
finansujący organizacje działające
na rzecz bezdomnych rodzin. Ten
sam fundusz zajmuje się również
tworzeniem darmowych przedszkoli dla najuboższych grup społecznych. Jeff Bezos przekazał powołanej przez siebie organizacji
charytatywnej 2 miliardy dolarów
osobistych funduszy.
W 2020 roku zaangażował się
również w działalność ekologiczną, przeznaczając 10 miliardów
dolarów na Fundusz Ziemi Bezosa zwalczający potencjalne skutki zmian klimatycznych. Obiecał
również udzielać grantów oraz finansować naukowców, aktywistów i organizacje pozarządowe,
które mogą zaoferować realną pomoc w ochronie środowiska naturalnego.
Jeff Bezos jest jednym z nielicznych miliarderów, których nie dotknął drastycznie kryzys związany
ze światową pandemią koronawirusa w 2020 roku. Pomimo spadku
notowań giełdowych obroty Amazona rosną. Obostrzenia prewencyjne w krajach dotkniętych epidemią spowodowały znaczne zainteresowanie zakupami przez internet,
a tym samym wzrósł wskaźnik
sprzedaży najbardziej popularnej
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platformy handlowej na świecie należącej do Bezosa.

11-letni akcjonariusz
Urodzony w 1930 roku amerykański ekonomista uważany jest
za jednego z najlepszych inwestorów świata i nazywany jest w branży Mędrcem z Omaha. Cechujący
się wyjątkową intuicją oraz wiedzą
w dziedzinie finansów Warren Buffet od wielu lat wymieniany jest
w ścisłej czołówce najbogatszych
ludzi świata, a w 2008 roku jego majątek okazał się największy spośród
wszystkich oszacowanych.
Biznesem i ekonomią zainteresował się jeszcze w czasach młodości, co wskazało mu kierunek
kształcenia i przyszłości zawodowej. Prawdopodobnie zapalnikiem
jego finansowych aspiracji była wypożyczona z biblioteki książka „Tysiąc sposobów na zarobienie tysiąca dolarów”, którą przeczytał, mając zaledwie 7 lat. Od najmłodszych
lat wykazywał się przedsiębiorczoś
cią i pracowitością, sprzedawał gumę do żucia, coca-colę, zarabiał
roznoszeniem gazet, pracował też
w sklepie spożywczym należącym
do jego dziadka. Pierwsze zeznanie podatkowe złożył w wieku 14 lat,
odpisując 35 dolarów z tytułu korzystania z własnego roweru i zegarka do pracy zarobkowej, rok
później do spółki z kolegą zakupili
używany automat do gry w pinball,
który zainstalowali w lokalnym zakładzie fryzjerskim. Kosztująca
25 dolarów maszyna zarobiła na
kolejne automaty, które rozmieścili w trzech różnych punktach mia-

sta. Ten dobrze prosperujący biznes sprzedali w ciągu roku za 1200
dolarów zainteresowanemu weteranowi wojennemu.
Pierwsze akcje młody Buffet zakupił w wieku zaledwie 11 lat, rok
po tym jak, będąc w Nowym Jorku,
odwiedził po raz pierwszy giełdę
papierów wartościowych. Pieniądze, które zarobił do 14. roku życia,
zainwestował w zakup 40-akrowej
farmy, którą wydzierżawił w celach
dochodowych. Do czasu ukończenia szkoły wyższej Warrenowi udało się zaoszczędzić 9800 dolarów,
co w przeliczeniu na dzisiejszą walutę odpowiadałoby kwocie około
105 tysięcy dolarów.
Buffet studiował na kilku uniwersytetach, bezskutecznie próbując
podjąć naukę w prestiżowej szkole zarządzania na Harvardzie. Ostatecznie wybrał szkołę biznesową
na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, której jednym z wykładowców był Benjamin Graham
– znany filozof praktycznego inwestowania, autor cenionych przez
Buffeta idei zawartych w książkach
„Security Analysis” i „Intelligent
Investor”. Zdobywając w 1951 roku tytuł magistra ekonomii, Warren postanowił dalej szlifować swoją wiedzę i zapisał się do New York
Institute of Finance – placówki edukacyjnej zapewniającej wyższy poziom kształcenia profesjonalistów
w branży finansowej.
W latach 1951 – 1954 Buffet pracował jako sprzedawca inwestycji,
później jako analityk papierów wartościowych do roku 1956. Dobrze
płatna praca pozwoliła mu zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy, którą zainwestował we własną firmę
Buffett Partnership Ltd.
Pierwszy milion Buffet zdobył
już w 1962 roku, dzięki udziałowi
w spółkach, które w tym roku osiągnęły nadwyżkę wynoszącą ponad
milionów dolarów. Zarobione fundusze pozwoliły Warrenowi przejąć kontrolę nad firmą Berkshire
Hathaway, w której ramach nabywał kolejne udziały znaczących podmiotów, np. gazety „Washington
Post”, sieci telewizyjnej ABC oraz
Coca-Coli.
W 1990 roku, dzięki sprzedaży
akcji klasy „A”, Warren Buffet został miliarderem, a w 2008 roku najbogatszym człowiekiem świata, pomimo zapoczątkowanego rok
wcześniej globalnego kryzysu finansowego. Wartość majątku Buffeta w okresie, w którym zajmował
najwyższą pozycję w rankingu „Forbesa”, szacowana była na 62 miliardy dolarów. W kolejnych latach
pałeczkę przejął Bill Gates – właś
ciciel Microsoftu, który od lat jest
głównym konkurentem Buffeta
w słynnym rankingu. W lipcu 2020
roku majątek właściciela Berkshire
Hathaway spadł na szóste miejsce
z wynikiem 70,8 miliarda dolarów.

Marek Regner

„Książka dla ludzi bogatych”.
Warszawa 2020, s. 160.
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Turystyka
to jest grane

Ma³y Rzym
czyli Sandomierz

Edyta Bartosiewicz

„Ten moment“
Eba Records

E

dyta Bartosiewicz p³yty wydaje rzadko.
Wprawdzie 7 lat, jakie dzieli „Ten moment” od poprzedniego kr¹¿ka „Renovatio”, to nie tak d³ugo jak 14 lat, które dzieli³y „Renovatio” od p³yty „Dziœ s¹ moje urodziny”, ale
i tak jak na warunki shobiznesu jest to przerwa
niebezpieczna, gro¿¹ca artyœcie popadniêciem
w niebyt.
Edyta Bartosiewicz tego czasu nie zmarnowa³a. Stworzy³a materia³ ciekawy i bêd¹cy swoistego rodzaju niespodziank¹, bo odbiegaj¹cy doœæ
daleko od jej dotychczasowej twórczoœci. Ma³o
na tej p³ycie gitar, du¿o za to elektroniki, ale nie
tej dzisiejszej electro-popowej, lecz kojarz¹cej siê
raczej z now¹ fal¹ lat 80. spod znaku Ultravox czy
Human League. Miejscami s³ychaæ tu nawet doœæ
wyraŸnie inspiracje twórczoœci¹ np. The Cure
(„Love song”), a zarówno ten zespó³ jak i formacje wspomniane wczeœniej nie s¹ inspiracjami,
których s³uchacze mogliby siê po wokalistce spodziewaæ.
Jest w tych nagraniach du¿o powietrza i przestrzeni, wrêcz kosmicznej. A p³yta bardziej ni¿ sam¹ melodi¹ stara siê operowaæ klimatem nagrañ.
Muzyka chwilami sprawia wra¿enie ilustracyjnej,
ale w tym wszystkim pojawiaj¹ siê te¿ nawi¹zania
do w³asnej przesz³oœci artystki, czyli jak najbardziej pop-rockowych ballad, bo te¿ materia³ ten
jest wypadkow¹ spotkania ró¿nych osobowoœci.
Za jego brzmienie odpowiadaj¹ instrumentaliœci grupy Agressiva 69 i to oni nadali dŸwiêkom
ten niecodzienny kszta³t. Kompozycje, teksty
i wokale to ju¿ oczywiœcie domena samej Edyty
Bartosiewicz, która sprowadza repertuar do bardziej klasycznego, piosenkowego wymiaru.
Album, podobnie jak jego poprzednik, zosta³
wydany we w³asnej wytwórni autorki i taki zabieg
gwarantuje niew¹tpliwie niezale¿noœæ i swobodê
twórcz¹, ale poci¹ga za sob¹ te¿ ogrom prac, nie
do koñca muzycznej natury, zwi¹zanych chocia¿by z promocj¹ materia³u, a w dobie trudnej sytuacji tej medialnej promocji zdecydowanie zabrak³o.

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)

Choć trup ściele się w nim
gęsto, to tylko na filmie
„Ojciec Mateusz”. Jedno
z najstarszych polskich miast,
opisane już w Kronice Galla
Anonima jest w rzeczywistości bezpieczne, ale pełne
miejsc zupełnie niezwykłych.
Sandomierz jest jednym z najpiêkniejszych miast w Polsce, malowniczo po³o¿onym na nadwiœlañskiej skarpie, która stanowi strome
zakoñczenie Gór Œwiêtokrzyskich.
Turyœci odwiedzaj¹cy Sandomierz
mog¹ zobaczyæ doskonale zachowany œredniowieczny uk³ad urbanistyczny. Jego dawny charakter
oddaj¹ organizowane w okresie sezonu turystycznego pokazy walk
rycerskich i renesansowego tañca.

Wszystkie tajemnice
Sandomierza
Chyba ka¿dego ogl¹daj¹cego popularny serial „Ojciec Mateusz”
zachwyci³a ekwilibrystyka na rowerze Artura ¯mijewskiego graj¹cego duchownego – detektywa.
Œmiga on w pêdzie, a po³y czarnej
sutanny tylko furkoc¹ po bokach,
gdy pokonuje jedno z siedmiu
wzgórz, na których po³o¿ony jest
Sandomierz, zwany st¹d niekiedy
„ma³ym Rzymem”. Zachowany do
dziœ, œredniowieczny uk³ad ulic
z zupe³nie niebanalnym, bo spadzistym rynkiem stolicê W³och przypomina te¿ s³oneczn¹ kolorystyk¹
zgrabnych kamieniczek. Przez
miasto przebiegaj¹ szlaki turystyczne: cysterski, œw. Jakuba, Via

Jagiellonica, Architektury Drewnianej oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

Dom D³ugosza
i inne „naj”
Ponad 650 lat ma, zbudowana
bez fundamentów, Brama Opatowska, jedyna zachowana do dziœ
brama wjazdowa do miasta. Od
wejœcia na jej szczyt po 130 stopniach rozpoczyna siê zwiedzanie
Sandomierza, bo z blanek doskonale widaæ wszystkie atrakcje turystyczne. Pierwsza z nich to
wspomniany, niemal kwadratowy
Rynek z gotyckim Ratuszem
i ogromn¹ kotwic¹ w górnej pierzei, do której symbolicznie zakotwiczone jest... niebo. Zagadk¹
dla turysty jest pytanie, jak to zrobiono?
Piêtro przyrynkowej kamienicy
Oleœnickich, gdzie w 1570 r. podczas zjazdu innowiercy podpisali
wspólny katechizm w odpowiedzi
na szerz¹c¹ siê kontrreformacjê,
zajmuje w sezonie Chor¹giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej,
bior¹ca udzia³ m.in. w Jarmarku
Jagielloñskim. Z dziedziñca kamienicy wchodzi siê do Podziemnej Trasy Turystycznej. Tworz¹ j¹
korytarze i piwnice dawnych magazynów kupieckich, gdzie mo¿e
straszyæ.
Stopy s³onia, fajkê Mickiewicza
czy autentyczne rêkawiczki królowej Jadwigi przechowuje absolutny przebój turystyczny Sandomierza, czyli Muzeum Diecezjalne
w gotyckim Domu D³ugosza.

320-letni¹ mumiê Teresy Marii
Morsztynówny, zmar³ej w opinii
œwiêtoœci w 18 roku ¿ycia, ogl¹da
siê przez szybkê w trumnie w koœciele œw. Józefa. Poœród mnogoœci œwi¹tyñ na pierwsze miejsce
wysuwa siê gotycka, monumentalna katedra z gotycko-barokowym
wnêtrzem i przypadkowo odkrytymi freskami rusko-bizantyjskimi
ilustruj¹cymi ¿ycie Najœwiêtszej
Marii Panny. Na Staromiejskim
Wzgórzu, gdzie stoi najstarszy, blisko 800-letni koœció³ œw. Jakuba i
biegnie szlak do Santiago de Compostella, archeolodzy odkryli osadê z XI w. i cmentarzysko z grup¹
pochówków
„antywampirycznych”. Atrakcj¹ turystyczn¹ jest
te¿ Ucho Igielne, czyli Furta Dominikañska – ostatnie zachowane
przejœcie w murach obronnych
Sandomierza.

Otoczony przyrod¹
Poza kontaktem z histori¹ warto
podkreœliæ walory przyrodnicze
miasta po³o¿onego nad Wis³¹ na
siedmiu wzgórzach, pomiêdzy którymi na d³u¿sze i krótsze spacery
zapraszaj¹ malownicze lessowe
w¹wozy. W granicach miasta znajduje siê rezerwat przyrody „Góry
Pieprzowe”, które s¹ wschodnim
zakoñczeniem Gór Œwiêtokrzyskich
i rezerwatem geologiczno-przyrodniczym. Doskona³ym miejscem do
wypoczynku rodzinnego jest odnowiony „Park Piszczele”. Zlokalizowano w nim m.in:. œcie¿ki spacerowe i rowerowe, skate-park oraz najwiêksz¹ atrakcjê Parku – „Œcie¿kê
Tarzana”, czyli park linowy.
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Kamieñ rzadszy
ni¿ diament
Now¹ atrakcj¹ Sandomierza jest
Bulwar nad Wis³¹ im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, na którym znajduj¹
siê: nowoczesna przystañ dla sprzêtu
p³ywaj¹cego, informacyjno-rekreacyjny Budynek Sportów Wodnych i plac
zabaw dla dzieci. Od koñca kwietnia do
paŸdziernika mo¿na st¹d odbyæ rejs na
pok³adzie jednej z trzech jednostek, w
tym stylizowanego na ³ódŸ Wikingów,

Bena. Najlepiej prezentuje siê z tej perspektywy nadrzeczna Promenada oraz
ocala³e z po¿ogi szwedzkiej skrzyd³o
zamku, dziœ Muzeum Okrêgowe z
nadal podobno nieodkrytymi lochami
wiod¹cymi rzekomo na drug¹ stronê
rzeki. W sta³ej ekspozycji placówki
znajduje siê jedyna w œwiecie kolekcja
bi¿uterii z najszlachetniejszej odmiany
krzemienia pasiastego, wystêpuj¹cego
tylko na ziemi sandomierskiej. Wybrano go na klejnot polskiej prezydencji w
UE jako rzadszy ni¿ diament.

Cooltura niebanalna
Spoœród kilkunastu imprez cyklicznych w gestii w³adz miasta na uwagê
zas³uguje zw³aszcza Festiwal Filmów –
Spotkañ Niezwyk³ych z udzia³em
gwiazd i produkcji œwiatowych, warsztatami filmowymi i koncertami. Dni
Sandomierza z udzia³em grup rekonstrukcyjnych, koncertami, pokazami
gotowania i mody to ju¿ sta³y element
kulturalnego kalendarium. Do historii
nawi¹zuj¹ „Jarmark Jagielloñski i Tur-

niej Rycerski”, a dla melomanów s¹ Festiwal Muzyka w Sandomierzu, Sandomierskie Wieczory Organowe, Zaduszki Jazzowe, Niepokorni – uczta z piosenk¹ nieobojêtn¹ oraz Dooko³a Wody
Festiwal, wielobarwna i wielokulturowa podró¿ muzyczna po œwiecie.

zdjęcia: Marius Matuszczyk
źródła: www.polska.travel,
www.sandomierz.pl

#

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 cm x 9,5 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 2/2021
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Afera w krakowskim hotelu Grand

Fałszywa hrabina
W 1931 roku Polską wstrząsnęła wiadomość o kradzieży,
jakiej nieznani sprawcy dopuścili się w krakowskim hotelu
Grand. Jej ofiarą padła podająca się za hrabinę, „obywatelka polska, p. Ciunkiewicz, osoba niezwykłej urody, licząca lat
około 40, przebywa stale za granicą”. Jak się okazało, ową
piękną kobietę okradziono na
wręcz niewyobrażalną kwotę.
Ona sama początkowo twierdziła, że skradziono jej 650 tysięcy funtów i 10 tysięcy franków w gotówce, a była to kwota, która mogła przyprawić
wszystkich bez wyjątku członków ekipy śledczej jeśli nie
o zawał, to przynajmniej o palpitacje, bowiem w ówczesnej
Polsce, kraju, gdzie bezrobocie sięgało 40 proc., za prawdziwych szczęściarzy uchodzili ci, którzy zarabiali 100 złotych miesięcznie.
Później, w trakcie przesłucha
nia, urodziwa hrabina nieco spuś
ciła z tonu, obniżając skradzioną
gotówkę do 65 tysięcy, co i tak by
ło kwotą wręcz niewyobrażalną
dla przeciętnego Kowalskiego. Po
za żywą gotówką łupem złodziei
miały paść: „kolia z pereł i brylan
tów, kolia z sześcioma kolorowy
mi brylantami, dwie broszki z bry
lantami, pasek brylantowy
w kształcie girlandy”, o futrach
i kilku niedrogich drobiazgach nie
wspominając. Wezwani na miej
sce zdarzenia funkcjonariusze by
li bardzo zdziwieni spokojem, z ja
kim ofiara owej kradzieży zare
agowała na tę dotkliwą stratę. Ona
jednak tłumaczyła im z ujmują
cym uśmiechem na twarzy, że:
„Na tutejsze stosunki krakowskie
to jest olbrzymia kradzież, ale na
stosunki międzynarodowe to jest
głupstwo”. Poza tym, jak twier
dziła, nie ma zbytnich powodów
do niepokoju, gdyż, jak na osobę
mądrą i przezorną przystało, rok
wcześniej wykupiła polisę w pa
ryskim oddziale renomowanego
towarzystwa ubezpieczeniowego
Lloyd i kiedy tylko zakończy się
śledztwo, będzie mogła z niej sko
rzystać. Chyba że polskim stró
żom prawa uda się odzyskać skra
dzione pieniądze i precjoza...
Opinia publiczna oczywiście
trzymała kciuki za polską policję,
a wszyscy zainteresowani z wy
piekami na twarzy czytali wszyst
kie doniesienia, zarówno na te
mat śledztwa, jak i samej hrabi
ny, o której chętnie pisał pracujący
w poczytnym „Ilustrowanym Ku
ryerze Codziennym” Kazimierz
Galusiński, notabene pozostają
cy pod urokiem owej kobiety.

Z czasem jednak zaczęto podej
rzewać, że, mówiąc kolokwialnie,
coś w tej sprawie śmierdzi. Takie
go samego zdania jak czytelnicy
popularnej gazety byli nie tylko
stróże prawa, ale także przedsta
wiciele Lloyda.

Od bogatych mężów
do bogatych
kochanków
Sprawczyni całego zamieszania
nie była oczywiście żadną hrabiną
i owego tytułu używała bezpraw
nie, choć faktycznie była osobą bar
dzo zamożną. Maria Ciunkiewiczo
wa przyszła na świat w Warsza
wie w 1886 roku jako Maria
Jakucka, córka właściciela nie
wielkiego majątku pod Ciechano
wem. Podobnie jak jej dwie star
sze siostry, zresztą aktorki z za
wodu, już jako podlotek była
bardzo ładna i potrafiła skutecz
nie zawrócić w głowie niejedne
mu zamożnemu dżentelmenowi.
A ponieważ lubiła dostatnie życie
w luksusach, które mógł zapew
nić jej bogaty, a co za tym idzie doj
rzały małżonek, gdy poprosił ją
o rękę starszy od niej o dwanaście
lat Władysław Dramiński, szesna
stoletnia wówczas Maria z miej
sca się zgodziła. Nie było jej jed
nak dane zaznać małżeńskiego
szczęścia, bowiem jej wybranek
zmarł zaledwie kilka miesięcy po
ślubie. Jak się okazało, od dawna
chorował na gruźlicę. Nieszczę
sna kobieta została sama i to bez
pieniędzy, bowiem jej mąż w nie
do końca jasnych okolicznościach
stracił majątek. Nie mogła liczyć
na pomoc swojej rodziny, która, ze
względu na to, iż Dramińskiego
poślubiła bez zgody rodziców, wy
rzekła się jej i nie chciała jej znać.
Przedsiębiorcza, urodziwa i bar
dzo młoda dziewczyna szybko jed
nak znalazła pocieszenie w ramio
nach bogatego kochanka. Był nim
baron von Engelgard, dowódca
batalionu gwardii. Bogaty arysto
krata zapewne nie skąpił na nią
pieniędzy, lecz Maria, nauczona
smutnym doświadczeniem, posta
nowiła zdobyć zawód i sama zara
biać na swoje utrzymanie, dlate
go wykształciła się na akuszerkę,
jak dawniej nazywano położne.
Jak wiadomo, jest to trudny za
wód, bohaterka naszej opowieści
zdecydowała się więc na zmianę
profesji i zatrudniła się w biurze.
Tam wpadła w oko swojemu pra
codawcy Witoldowi Charłupskie
mu, który zakochał się w niej na
zabój i w końcu stanął z nią na ślub
nym kobiercu. Myliłby się jednak
ten, kto sądziłby, iż rola pani do
mu będzie odpowiadać pięknej

Marii, która, już jako pani Char
łupska, zdecydowała się założyć
własny biznes. Tym razem zajęła
się handlem końmi i powozami.
Interes szedł jej tak dobrze, że
wkrótce wraz z mężem nabyli ma
jątek koło Łochowa. Najwidocz
niej jednak jej małżonek miał in
ną wizję małżeństwa niż ona, gdyż
wówczas coś w stadle Charłup
skich zaczęło się psuć. Dochodzi
ło do kłótni kończących się awan
turami, w trakcie których mąż Ma
rii dotkliwie ją bił. Nic dziwnego,
że piękna pani Charłupska wnio
sła pozew o rozwód. Gdy odzyska
ła wolność, przeniosła się do War
szawy, gdzie pracowała w kawiar
ni oraz, jak plotkowano po latach,
występowała w nocnych lokalach.

wiczowie przenieśli się do Moskwy,
gdzie mąż Marii ujawnił jeszcze
jedno swoje oblicze – niepopraw
nego kobieciarza. Zanim jednak
rozczarowana kobieta zdążyła po
wziąć kroki zmierzające do kolej
nego rozwodu, o jej niewiernego
małżonka upomniała się armia,
a ona sama znowu zaczęła się roz
glądać za kolejnym sponsorem.
Ponieważ musiała z czegoś żyć,
przedsiębiorcza dama zaczęła
prowadzić sklep z ubraniami. Jak
dowiadujemy się z artykułu
w „Tajnym Detektywie”, brylowa
ła na salonach: „Widzimy ją na
dworze Mikołaja II, w otoczeniu
kwiatu młodzieży, jak zbiera hoł
dy pozostających pod jej urokiem
magnatów”. W końcu jednak po

Fot. Tajny Detektyw
Nie były to jednak najprawdopo
dobniej zbyt intratne zajęcia, sko
ro, aby podreperować skromny
budżet, znalazła sobie bogatych
kochanków. Z jej wdzięków korzy
stali kolejno Abraham Neuman
i nieznany z nazwiska bankier.
W końcu spotkała mężczyznę, któ
ry był godzien zostać jej trzecim
mężem – Tadeusza Ciunkiewicza
– właściciela majątku na Kuja
wach. Para stanęła na ślubnym
kobiercu w 1914 roku, jeszcze
przed wybuchem wojny, i zaraz po
ślubie przeniosła się na Litwę.

Przez Moskwę,
Londyn do Paryża
Trzeba przyznać, że wybiera
jąc kandydatów na mężów, boha
terka naszej opowieści miała wy
jątkowego pecha. Po suchotniku
bankrucie i damskim bokserze
trafił się jej nałogowy hazardzi
sta, który przepuścił cały mają
tek na wyścigach i przy karcia
nym stoliku. Zrujnowani Ciunkie

jawił się w jej życiu mężczyzna
bogaty i, co ważniejsze, gotowy
rzucić jej niemal cały świat
do stóp. Niejaki Wadjejew, bo to
właśnie on został kolejnym pa
nem serca urodziwej Marii, po
darował jej nie tylko drogocenną
biżuterię, ale także trzy kamieni
ce w Moskwie i pałac na Kauka
zie. Co prawda wkrótce wybuchła
rewolucja i bohaterce naszej opo
wieści przyszło pożegnać się ze
wszystkimi nieruchomościami
otrzymanymi od hojnego kochan
ka, lecz z owej zawieruchy dzie
jowej rozpętanej przez bolszewi
ków Ciunkiewiczowa wyszła jesz
cze bogatsza. Nie wiadomo, co
robiła w trakcie rewolucji, ale
w tych burzliwych czasach jej ży
cie znalazło się w niebezpieczeń
stwie. Przynajmniej tak twierdzi
li dziennikarze opisujący historię
fałszywej hrabiny w 1932 roku:
„Uciekając przed czeredą rozwy
drzonych prowodyrów, którzy do
patrzyli się w niej zausznicy bia

łego cara, chroni się w Jałcie i po
woli zacierając za sobą ślady
swego poprzedniego współżycia
z najwyższą sferą tamtejszego
społeczeństwa, nawiązuje obec
nie kontakt z wysłannikami czer
wonych carów”. Rosję opuściła
dopiero w 1921 roku, korzystając
z pomocy kolejnego zamożnego
i, co ważniejsze, wpływowego ko
chanka, Leonidasa Krassina, am
basadora ZSRR w Wielkiej Bry
tanii. „Najtrudniejszą rzeczą by
ło jednak obmyślenie sposobu
przewiezienia bogactw przez ro
syjską granicę – informował swo
ich czytelników ‹‹Tajny Detektyw››
w 1932 roku. – Tu okazał się wprost
zbawczy fakt mianowania przez
Sowiety ambasadorem w Londy
nie. Od tej chwili walizy tego dy
plomaty, chronione międzynaro
dową instancją, stają się niedo
stępne dla oka [i] rąk celników
wszystkich krajów, przez które
wiozły one skarby pięknej kobie
ty. W ten sposób wypływa z sal
aukcyjnych europejskich nieje
den olśniewający klejnot ze zbio
rów rosyjskiej magnaterji, a pie
niądze stąd płynące gromadzą się
w Banku Francji na koncie „Ma
dame Ciunkiewic”. Dość powie
dzieć, że po dziś dzień szereg
z tych drogocennych przedmio
tów czeka na próżno na swego na
bywcę, a wśród nich nieostatnie
miejsce zajmuje słynna, platyno
wa zastawa stołowa Katarzyny II
na czterdzieści cztery osoby, daw
no już wystawiona na sprzedaż
w Sztokholmie. Maria na krótko
osiadła w Polsce, konkretnie
w Warszawie, gdzie swoim wyjąt
kowo wystawnym trybem życia
zwróciła na siebie uwagę policji.
„Wówczas to wyszło na jaw, iż p.
Ciunkiewiczowa zdobyła swój ol
brzymi majątek w Sowietach i ja
ko taka popadła w silne podejrze
nie, jako pozostająca w kontakcie
z bolszewickim wywiadem”.
Wydalona z Polski Ciunkiewi
czowa przeniosła się do Londynu,
gdzie korzystała ze zgromadzone
go w Rosji majątku, a nawet go po
większyła. Nad Tamizą nabrała bo
wiem wiatru w żagle i, jak na uro
dzoną bizneswoman przystało,
pomnożyła swój niemały kapitał
na londyńskiej giełdzie. W między
czasie rozwiodła się także ze swo
im trzecim mężem, wypłacając mu
sowitą sumkę tytułem rekompen
saty za zwróconą jej wolność.
Okres prosperity czekał ją jed
nak dopiero w Paryżu. Zrobiła
oszałamiającą karierę w tamtej
szym towarzystwie, pomimo że
zjawiła się we Francji nie wiado
mo skąd, niczym królik z kapelu
sza. Wówczas też zaczęła używać
tytułu „hrabina” i dzięki sukcesom
w interesach wiodła życie w luk
susie, stając się prawdziwą cele
brytką. Jeździła rolls-royce’em,
o którym mówiono, że został wy
konany na osobiste zamówienie
króla Grecji Jerzego, przy czym
nikt nie potrafił powiedzieć, kiedy
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i w jaki sposób znalazł się w po
siadaniu hrabiny. Żadna francus
ka arystokratka nie mogła po
szczycić się posiadaniem tak pięk
nej i drogocennej biżuterii, jaką
nosiła Ciunkiewiczowa, a ona sa
ma sukcesywnie powiększała swój
stan posiadania. W 1925 roku by
ła właścicielką dwóch kamienic
w Paryżu oraz pałacu w dzielnicy
Monceau, lecz postanowiła nabyć
jeszcze posiadłość ziemską i to nie
byle jaką, zdecydowała się bowiem
na kupno pięćdziesięciohektaro
wego majątku ziemskiego w Nor
mandii, z pałacem w stylu Ludwi
ka XIV.

Śmiertelny postrzał
i spalony pałac
W 1929 roku w życiu bohaterki
naszej opowieści rozpoczął się
jednak ciąg niefortunnych zda
rzeń, które bardzo niekorzystnie
wpłynęły na jej losy. Zaczęło się
9 stycznia, na balu karnawałowym,
kiedy pewien rumuński inżynier,
Maks Krayssel, od dawna w niej
zakochany, poprosił hrabinę o rę
kę. Ponieważ wciąż piękna Maria
miała negatywne wspomnienia ze
swoich wcześniejszych związków
małżeńskich, z miejsca mu odmó
wiła. Odrzucony wielbiciel przy
jąłby zapewne spokojnie tę odmo
wę, gdyby Ciunkiewiczowa naj
zwyczajniej w świecie go nie
wyśmiała, a tego już męska duma
Krayssela nie zniosła. Urażony
do żywego Rumun czekał na nią
w jej samochodzie na miejscu szo
fera. Kiedy niespodziewająca się
niczego Maria wsiadła do pojaz
du, mężczyzna rzucił się na nią.
W wyniku szamotaniny rewolwer,
który Krayssel trzymał w dłoni,
niespodziewanie wypalił, raniąc
go śmiertelnie w pierś. Ciunkie
wiczowej nic się nie stało, a we
zwani na miejsce funkcjonariusze
policji orzekli samobójstwo męż
czyzny.
Kolejne nieszczęśliwe zdarze
nie miało miejsce 10 listopada,
gdy spłonął należący do hrabiny
pałac w Normandii. Śledztwo wy
kazało, że pożar wybuchł w wy
niku podpalenia, którego dopu
ścił się jeden z zatrudnionych
w majątku robotników z Polski.
Podobno ten chory wenerycznie
człowiek padł ofiarą szaleństwa
i podłożył ogień. Tak przynaj
mniej brzmiała oficjalna wersja,
przyjęta także przez policję. Bio
rąc pod uwagę późniejsze wypad
ki, nie można wykluczyć, że po
żar został wywołany z inspiracji
samej hrabiny, która zainkaso
wała później niemałe odszkodo
wanie. Był to bowiem czas wiel
kiego kryzysu, co musiało odbić
się negatywnie na wciąż przez
nią prowadzonych interesach.
Jest to tym bardziej prawdopo
dobne, że oskarżony o podpale
nie pałacu robotnik upierał się
w trakcie śledztwa, iż działał na
wyraźne polecenie swojej chle
bodawczyni.
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„Niefortunna”
wyprawa do Polski
Otrzymane od ubezpieczyciela
pieniądze bardzo szybko stopnia
ły, a nieszczęsną Marię za nieza
płacone podatki zaczął ścigać fis
kus. Kobieta postanowiła więc
swoim zwyczajem, zanim resztki
jej wielkiego niegdyś majątku roz
płyną się w niebycie, rozejrzeć się
za bogatym sponsorem. A ponie
waż wciąż była piękna i nie narze
kała na brak wielbicieli, wkrótce
znalazła go w osobie polskiego
przemysłowca Wacława Głowińs
kiego. Tym razem znów miała pe
cha, gdyż jej kolejny wybranek,
choć bogaty, miał wielką słabość
do wyskokowych trunków i suto
zakrapianych hulanek, na które
wydawał krocie. Najwyraźniej jed
nak ją sponsorował, skoro Ciun
kiewiczową stać było na pobyt
w luksusowym hotelu na Lazuro
wym Wybrzeżu, gdzie na przeło
mie 1931 i 1932 roku dotarły do niej
wieści o ciężkiej chorobie ukocha
nego. Zdenerwowana czym prę
dzej wsiadła w pociąg i pojechała
do Warszawy, gdzie wówczas prze
bywał, lecz po dotarciu na miej
sce wcale się nim nie zajęła. Za
trzymała się u przyjaciół, a na
stępnie wynajęła apartament
w Hotelu Europejskim. Poczuła
się wówczas bardzo źle i postano
wiła udać się do Zakopanego, w ce
lu podratowania zrujnowanego
zdrowia. Nim jednak dotarła pod
Tatry, zatrzymała się w Krakowie,
w hotelu Grand, gdzie wynajęła
pokój nr 29. Tam, jak później pi
sano, „ulokowała swoje dwie fi
browe walizy, w których przywio
zła z Warszawy futra i klejnoty”.
I to właśnie tam spotkała ją wiel
ka tragedia w postaci kradzieży
gotówki, futer i biżuterii. Właści
wie sama kusiła los, skoro nie zde
ponowała kosztowności i pienię
dzy w hotelowym sejfie, lecz, jak
tłumaczyła policji, nie chciała te
go robić, gdyż w podwawelskim
grodzie zamierzała przebywać tyl
ko jedną dobę. Pobyt się co praw
da przedłużył, ale nieszczęsna,

wciąż borykająca się z kłopotami
zdrowotnymi i odwiedzająca ko
lejne gabinety lekarskie kobieta
zapomniała o przywiezionych pre
cjozach, tym bardziej że, nie chcąc
wzbudzać zainteresowania poten
cjalnych złodziei, starała się wieść
nader skromne życie. „Po pięciu
dniach, gdy już zamierzała wyje
chać i rozpoczęła pakowanie nie
licznych, wyjętych z walizek dro
biazgów, spostrzegła, iż bez otwie
rania zamków można było
otworzyć ich wieka. Cała zawar
tość zniknęła, ulotniły się futra
i klejnoty, ubezpieczone w francu
skiem tow. asekuracyjnem na su
mę przeszło 3 miljonów franków”
– relacjonował reporter „Tajnego
Detektywa”.

Kradzież
czy mistyfikacja?
Po początkowym szoku poli
cjanci prowadzący śledztwo
w sprawie owej kradzieży doszli
do wniosku, że nie jest ona tak
oczywista, jakby się z pozoru wy
dawało. Śledczych zastanawiał
fakt, jakim cudem futra, rzekomo
skradzione hrabinie, w ogóle
zmieściły się do walizek, z który
mi zjawiła się w hotelu. Ale to jesz
cze nic, wszak futra można było
przecież odpowiednio pognieść
i jakoś upchać. W hotelowym po
koju nie znaleziono jednak żad
nych odcisków palców, zamek
w drzwiach nie został wyłamany,
śledczy nie znaleźli też żadnych
śladów charakterystycznych dla
działalności złodziei hotelowych.
Co więcej, nikt, nawet podróżują
ca z Ciunkiewiczową przyjaciół
ka, nie widział ani gotówki, ani
precjozów czy biżuterii, o futrach
nie wspominając. Uwagę policjan
tów przyciągnęły także drobinki
węgla znalezione w walizkach, co
miało ich zdaniem świadczyć
o tym, że w bagażu hrabiny znaj
dowały się nie precjoza, lecz zwy
czajne brykiety węglowe, które
kobieta spaliła w kominku znaj
dującym się w hotelowym poko
ju. Poważne wątpliwości mieli
również przedstawiciele Lloyda,

dlatego też towarzystwo długo
zwlekało z wypłatą odszkodowa
nia, na które liczyła Ciunkiewiczo
wa, a przyszłość pokazała, że rze
czywiście musiała obejść się sma
kiem.
16 czerwca 1932 roku poznań
ski „Nowy Kurjer”, podobnie jak
niemal cała ówczesna prasa, in
formował, iż „Tow. asekuracyjne
«Lloyd», w którem ubezpieczona
była «hrabina» Ciunkiewiczowa,
odmówiło Ciunkiewiczowej wy
płaty odszkodowania. Jak wiado
mo, Ciunkiewiczowa po zgłosze
niu na policji rzekomej kradzieży
futer i biżuterji w Grand hotelu
w Krakowie, wysłała do Tow.
«Lloyd» w Paryżu konsygnację
skradzionych i ubezpieczonych
rzeczy, żądając odszkodowania.
Tow. «Lloyd» dotychczas nie zaj
mowało stanowiska w tej sprawie,
ostatnio jednak przez p. Dutra,
swego przedstawiciela w Krako
wie, zawiadomiło pełnomocnika
Ciunkiewiczowej, iż odmawia jej
wypłaty odszkodowania”. To jed
nak nie koniec historii fałszywej
hrabiny, która sama trafiła
do aresztu, a w grudniu 1932 ro
ku stanęła przed sądem pod za
rzutem oszustwa ubezpieczenio
wego.
Sprawa ze zrozumiałych wzglę
dów była obiektem szczególnego
zainteresowania mediów. Prasa
rozpisywała się na temat zacho
wania samej oskarżonej, która
oczywiście uparcie twierdziła, że
jest niewinna, a indagowana przez
prokuratora i sędziego próbowa
ła dowieść, ile futer i w jaki spo
sób upchnęła je w swoich waliz
kach. Przeciwko niej świadczyli
też wezwani przed sąd biegli, któ
rzy orzekli, że ewentualna kra
dzież musiałaby być dokonana
przez wyjątkowego partacza
i amatora i w żadnym wypadku
nie mogła być dziełem wytrawne
go złodzieja hotelowego, dlatego
najprawdopodobniej została sfin
gowana. W efekcie Ciunkiewiczo
wa została uznana za winną oszu
stwa i skazana na piętnaście mie
sięcy więzienia oraz pozbawienie

praw honorowych i obywatelskich
na okres pięciu lat. Poza tym mu
siała pokryć koszty sądowe, wy
cenione na kwotę 80 złotych. Ura
żona do żywego fałszywa hrabina
oczywiście złożyła apelację i pew
na sukcesu, przed procesem ape
lacyjnym, latem 1933 roku wybie
rała się na wypoczynek na Półwy
sep Helski, gdzie, jak donosił
„IKC”: „oczekiwana jest zwłasz
cza w ulubionym przez nią pen
sjonacie «Leonidas» przy ul. Ziel
skiej, w którym podczas zeszło
rocznego pobytu pozostawiła
najlepsze wrażenie. Oczekuje ją
również grupka dzieci, z któremi
lubiła się bawić w piłkę. List z Kra
kowa zapowiada przybycie jej na
półwysep w pierwszych dniach
sierpnia. W związku z jej zapowie
dzianem przybyciem niektóre pi
sma gdyńskie dały wyraz swojej
wyobraźni, komunikując, że
p. Ciunkiewiczowa «chodzi po He
lu ubrana we wspaniałe suknie
i drogocenną biżuterję, lśniąca od
brylantów». Zaznaczyć należy, że
we wspaniałych sukniach nikogo
na Helu się nie widzi, najwyżej we
wspaniałych pyjamach, a drogo
cennej biżuterji na plaży wogóle
się nie nosi”.
Niestety, sąd drugiej instancji
podtrzymał wyrok. Wobec takie
go obrotu sprawy Ciunkiewiczo
wa postanowiła oczyścić się z za
rzutów za wszelką cenę. A że za
brała się do tego wyjątkowo
nieumiejętnie, ściągnęła na sie
bie kolejne kłopoty.

Propozycja
fałszywego złodzieja

Zaledwie kilka tygodni po ape
lacji na policję zgłosił się taksów
karz. Twierdził, że miał okazję kil
kakrotnie wieźć człowieka, który
oferował na sprzedaż szwajcar
skie funty i brylanty. Funkcjona
riusze wymiaru sprawiedliwości
potraktowali sprawę poważnie,
zorganizowali zasadzkę i schwy
tali owego człowieka. Był nim nie
jaki Jan Kołodziejski, który, ku za
skoczeniu policjantów, z miejsca
przyznał się do kradzieży w hote
lu Grand, dokonanej w grudniu
poprzedniego roku. Choć przesłu
chiwany mężczyzna z uporem
twierdził, że to właśnie on skradł
zawartość walizek Ciunkiewiczo
wej, funkcjonariusze podeszli
do jego rewelacji z dużą dozą nie
ufności. Okazało się, że policyjny
instynkt ich nie mylił. Kołodziej
ski w końcu przyznał się do kłam
stwa, twierdząc jednocześnie, że
do złożenia fałszywych zeznań na
mówił go niejaki Czesław Mro
wieć, oferując w zamian sporą
sumkę pieniędzy. Funkcjonariu
sze bardzo szybko trafili na ślad
owego człowieka, który bez opo
ru przyznał się do zarzucanego
mu czynu. Jak się okazało, Mro
wieć przeczytał o aferze z kradzie
żą w jednej z krakowskich gazet
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i wpadł na pomysł oszustwa. Ce
lem było oczyszczenie imienia
Ciunkiewiczowej. Skontaktował
się więc z fałszywą hrabiną, pro
ponując jej, że w zamian za finan
sową gratyfikację rozpuści pogłos
kę, jakoby to właśnie on skradł
cenną zawartość jej walizek. W ten
sposób oddali od niej zarzut oszu
stwa, dzięki czemu „Lloyd” wypła
ci jej należyte odszkodowanie. Po
nieważ Ciunkiewiczowa nie mia
ła nic do stracenia, zgodziła się
na propozycję Mrowca bez waha
nia.
Niestety, oszust nie wziął pod
uwagę ani poczucia przyzwoito
ści krakowskich taksówkarzy, ani
skuteczności polskiej policji i za
miast pomóc fałszywej hrabinie,
jeszcze bardziej jej zaszkodził. Ma
ria w 1934 roku ponownie stanę
ła przed sądem. Podobnie jak
wcześniej nie przyznała się do wi
ny ani do znajomości z Mrowcem.
Sąd po raz kolejny nie dał wiary
jej słowom i tym razem skazał ją
na półtora roku pozbawienia wol
ności, przy czym był to wyrok
znacznie surowszy niż w przypad
ku oszusta. Dzięki apelacji karę
zmniejszono do dziesięciu miesię
cy. Maria Ciunkiewiczowa, która
zmarła 1 sierpnia 1943 roku,
do końca swoich dni utrzymywa
ła, że była niewinna i padła ofia
rą machinacji firmy ubezpiecze
niowej, która nie chciała jej wy
płacić odszkodowania.
Co ciekawe, fałszywa hrabina
doczekała się nawet naśladowczy
ni, tyle że znacznie bardziej nie
udolnej. Tak przynajmniej twier
dził autor artykułu „Na modłę Ciun
kiewiczowej. Historja głośnej
«kradzieży sklepowej» w Plesze
wie”, zamieszczonego w bulwarów
ce „Siedem Groszy” w lipcu 1934
roku: „W Pleszewie wykryła poli
cja aferę, podobną do afery Ciun
kiewiczowej. Właścicielka sklepu
kolonjalnego Marjanna Mannowa
(Sienkiewicza) złożyła w ub. tygo
dniu doniesienie, że do sklepu jej
włamali się złodzieje, którzy wy
nieśli łup, wartości 1.300 złotych.
Ponieważ dochodzenia nie potwier
dziły doniesienia Mannowej, poli
cja dokonała niespodziewanej re
wizji u «okradzionej» i jej zięcia.
Rewizja dała nieoczekiwany wy
nik, bowiem skradziony rzekomo
towar znaleziono ukryty przez Man
nową, lecz nie w tak dużych ilo
ściach, jak to podała na posterun
ku”. No cóż, jak widać, nie każdy
może oszukiwać z wdziękiem hra
biny. Nawet fałszywej...

Iwona Kienzler

„Kasiarze, doliniarze i zwykłe rzezimieszki. Przestępczy
półświatek II RP”. Warszawa
2019, s. 266.
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Najgorsze na świecie
zwierzątko domowe
Witajcie przyjaciele zwierzątek! Właśnie tutaj, właśnie teraz, mam zamiar odpowiedzieć
na ważne pytanie: jakie stworzenie jest najgorszym na świecie zwierzęciem domowym. Zanim zacznę, pragnę wyjaśnić
podstawową zasadę. Ten rozdział nie będzie spisem najgroźniejszych bestii na Ziemi. Chcę
być realistą. Nie ma żadnych
powodów (z wyjątkiem może
zbrodniczej psychozy), żeby
trzymać w domu smoka z Komodo, czarną mambę, wielkiego krokodyla czy olbrzymiego
rekina białego. Będę więc pomijał drapieżniki szczególnie
niebezpieczne i trudne do opanowania. W konkursie wystąpią zwierzęta, które bywają hodowane w domach, mimo że są
niezwykle kłopotliwe, dają się
jednak opanować, kiedy są młode lub kiedy stworzy się im odpowiednie warunki (jak na przykład duże podwórko otoczone
wysokim płotem).
Typując zwycięzcę, będę brał
pod uwagę kilka czynników, ta
kie jak: czystość, temperament
oraz skłonność do destrukcji. Nie
pominę także innych, bardziej
subtelnych właściwości każde
go z wymienianych gatunków.
Podam dla przykładu kilka cech
zwierząt, które nie występują
w konkursie:
Łoś nakarmiony przez czło
wieka stanie się agresywny, je
żeli następna napotkana osoba
nie da mu niczego do jedzenia.
Może wówczas zaatakować.
Komar, gryząc cię, równocześ
nie oddaje na siebie mocz.
Bóbr znaczy swój teren kasto
reum, wydzieliną z gruczołów
analnych zmieszaną z moczem,
o zapachu wanilii.
No to do roboty! Konkurs roz
grywany będzie w czterech ka
tegoriach: „Wzburzone fale oce
anu”, „Słodkie maleństwa”, „Ży
cie nocne” oraz „Znam gościa,
który ma takiego stwora”.

Wzburzone
fale oceanu
Wszyscy zawodnicy występu
jący w tej kategorii spędzają du
żo czasu w wodzie i potrzebne
jest im do życia akwarium albo
przynajmniej wanna. Od razu
dokonam jednej dyskwalifikacji:
jadowitego ślimaka morskiego.
Wygląda ładnie i jest niewielki,
mógłby być dobrym kandyda
tem na zwierzątko domowe, nie
stety, kropla jego jadu może za

Złota rybka może urosnąć do wielkich rozmiarów
bić dwadzieścia osób. Sporo za
let i jedna tylko wada, lecz,
niestety, nigdy nie słyszałem
o nikim, kto hodowałby jadowi
tego ślimaka. Szczerze mówiąc,
dowiedziałem się o istnieniu te
go stworzonka z internetu, pi
sząc ten rozdział. Ślimak mor
ski zostaje więc zdyskwalifiko
wany jako postać niepopularna.
Numer 1: Pingwin
Czuję się w obowiązku zacząć
od pingwina, ponieważ (jak mo
że pamiętasz) opisywałem już
w tej książce piękną historię ja
pońskiego pingwina, który cho
dzi po mieście z plecaczkiem i co
dziennie odwiedza targ rybny.
Opisałem ją po to, żeby cię roz
weselić, lecz wcale nie miałem
zamiaru namawiać cię do zaku
pu pingwina. Prawdę mówiąc,
pingwin jako zwierzę domowe
jest beznadziejny. Po pierwsze
posiadanie go jest nielegalne. Po
drugie sam pingwin jest niezwy
kle drogi, a utrzymanie go kosz
tuje jeszcze więcej – potrzebuje
pomieszczenia o kontrolowanej
temperaturze, które należy spe
cjalnie dla niego zbudować. Co
więcej, wcale nie jest tak słodki,
na jakiego wygląda. Robi kupę
co pięć – dziesięć minut.
Numer 2: Złota rybka
No jak to? Złota rybka kłopo
tliwym ulubieńcem? Nie można
trzymać jej po prostu w akwa
rium na biurku i prowadzić z nią
jednostronnych rozmów? Tak
przecież robią bohaterowie fil

mów i seriali... Oto cała prawda
o złotej rybce: jeżeli prawidłowo
o nią dbasz, może urosnąć
do wielkich rozmiarów, tak że
nie wystarczy akwarium, nie mó
wiąc już o szklanej kuli. Potrzeb
ny będzie staw. Co więcej, złota
rybka, czyli karaś chiński, jest
określana jako „gatunek trudny
w hodowli”, co powinno stano
wić ostrzeżenie dla każdego po
tencjalnego właściciela.
Numer 3: Czarny rekin
akwaryjny
Więc masz już tatuaże, moto
cykl i łóżko wodne. Wszystko, cze
go teraz potrzebujesz dla dopeł
nienia wizerunku, to rekin w two
im akwarium, czyż nie? Marny
pomysł. Ryba tego gatunku ład
nie wygląda, ale potrzebuje prze
strzeni, co znaczy, że w twoim
akwarium najprawdopodobniej
stanie się agresywna i zacznie

Szopa pracza nie da się wytresować

Fot. Yandex zen
atakować wszystko i wszystkich,
nie wyłączając przedstawicieli
własnego gatunku.
Numer 4: Żółw morski
Mowa tu będzie nie tylko
o wielkich żółwiach morskich,
lecz także o żółwiach lądowych
i w ogóle o wszystkich większych
odmianach. Zwierzęta te są nie
zwykle spokojne i można je kar
mić sałatą, czyli wszystko w po
rządku. Problem tkwi w czym
innym – te zwierzaki żyją o wie
le za długo. Niektóre żółwie po
trzebują dwudziestu lat, żeby
osiągnąć dojrzałość. Mogą do
żyć stu lat. Wiem, że dokucza ci
samotność, ale zastanów się!
Czy stać cię na tak długie zobo
wiązanie, które z pewnością
wpłynie na twoją karierę i życie
rodzinne?
Do półfinału przechodzi złota
rybka! Opieka nad nią jest

Fot. joyreactor.cc
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Co w trawie piszczy

pracochłonna i absorbująca, lecz
w przeciwieństwie do pozosta
łych gatunków zawodnicy z tej
kategorii nie dostarcza swoje
mu właścicielowi żadnych do
wodów czułości i przywiązania.

pełnie odlotowo. Niestety, są to
zwierzęta z lasów deszczowych,
co znaczy, że potrzebują dużej
przestrzeni, gdzie mogłyby że
rować, a także stałej, wysokiej
temperatury i wilgotności.
Do tego kiedy poczują się za
grożone, potrafią ugryźć na
prawdę mocno.
Do półfinału przechodzi szop
pracz! Ze swoją osobowością cie
kawskiego rozrabiaki szop wy
daje się najbardziej kłopotliwym
i destrukcyjnym zawodnikiem
w tej grupie.

Słodkie maleństwa
Ta kategoria mogłaby się tak
że nazywać „Sen Disneya” al
bo „Chybiona decyzja celebry
ty”, ponieważ występujący
w niej zawodnicy są słodkimi,
ślicznymi przytulasami, dopó
ki nie dorosną (co jest nieunik
nione) i nie zamienią twojego
życia w koszmar.
Wstępnie dyskwalifikuję lwy,
tygrysy i niedźwiedzie. Niełatwo
było usunąć je z listy, ponieważ
w dzieciństwie są naprawdę mi
lutkie, ale ich wielkość i ilość
przestrzeni, jakiej wymagają,
sprawiają, że rzadko bywają ado
ptowane (z wyjątkiem Florydy).
Numer 1: Szympans
Szympansy przez całe lata by
ły ulubionymi maskotkami by
łych gwiazd dziecięcego kina
oraz baronów naftowych ze Środ
kowo-Zachodnich Stanów Zjed
noczonych. Z wszystkich zawod
ników startujących w tej konku
rencji szympansy są najbliższe
człowieka. Małe małpki wyglą
dają zabawnie w dziecięcej pie
luszce, lecz osobniki dorosłe są
całkowicie pozbawione kręgo
słupa moralnego i bywa, że bez
ostrzeżenia wpadają w niszczy
cielską furię. Szympansy mają
w zwyczaju bronić swojej pozy
cji społecznej w stadzie, przy
czym często zadają sobie poważ
ne rany, odgryzają sobie palce,
jądra, policzki, a także często po
lują na swoich rywali i zabijają
ich oraz ich potomstwo. Nie
wiem, jak wy, ale ja – odkąd prze
czytałem o odgryzaniu jąder
– nie mam więcej pytań.
Numer 2: Ryś
Poważnie, byłem w szoku, kie
dy dowiedziałem się, ile jest osób,
które mają w domach rysie. Wstu
kałem to w Google i spodziewa
łem się lawiny horrorów, ale wy
skoczyły jedynie historie o tym,
jak lojalne i czułe dla swych właś
cicieli są te niebezpieczne, duże
koty. Jest jednak druga, staran
nie ukrywana strona tej laurki.
To, jak ryś traktuje każdego, kto
nie jest jego właścicielem, budzi
grozę. Po chwili poszukiwań zna
lazłem kilka opowieści o pokie
reszowanych przez oswojone ry
sie sąsiadach czy osobach opie
kujących się domem pod nieobec
ność właścicieli. I w tym tkwi pro
blem: dziki ryś to zwierzę żyjące
samotnie. Nie przepada za towa
rzystwem innych rysiów, nie
wspominając już o istotach ludz
kich. Do tego kiedy się wkurzy,
potrafi być przerażająco silny
i działać z precyzją chirurga.
„National Geographic” podaje,
że potrafi wypatrzyć mysz
z odległości większej niż osiem
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Mały szympans jest uroczy, duży jest groźny
dziesięciu metrów. Ani uciec, ani
się schować.
Numer 3: Koala
Czy może być coś bardziej ko
jącego niż wtulenie się w futer
ko misia koala? Świetny sposób
na pozbycie się stresu, kiedy koń
czy się dzień. Jedno pytanie: czy
wciąż będziesz czuć się komfor
towo, wiedząc, że twoje niespo
kojne, ludzkie zachowanie do
prowadza ulubieńca do załama
nia psychicznego? Koala cechuje
się nisko energetycznym trybem
życia, śpi dwadzieścia godzin na
dobę, a kiedy nie śpi, niechętnie
się rusza. Znoszenie ludzkich
pieszczot kosztuje misia mnó
stwo energii.
Numer 4: Rudy lis
Szczeniaczki są niewątpliwie
bardzo miłe, ale czy naprawdę
chcesz mieć w domu ryżego nin
ję, który będzie rozwlekał twoje
śmieci i polował na zwierzęta
w okolicy? A jeżeli twojemu liso
wi uda się pożreć perskiego ko
ta sąsiadów? Możesz spodzie
wać się nalotu funkcjonariuszy,
którzy aresztują go i wyślą
do krainy wiecznych łowów.
Do półfinału przechodzi szym
pans! Ta kategoria jest bardzo
mocno obsadzona, więc w czo
łówce ciasno. Jednak szympans
wyposażony w człekokształtne
emocje może zrujnować twoje
życie nie tylko swoim zachowa
niem, lecz także tym, że stanie
się twoim odbiciem.

Fot. qil.ru

dacze stwierdzili, że kruki żyją
ce w niewoli prześladują ludzi,
których nie lubią, i atakują ich,
pikując z nastawionym dziobem.
Może myślisz, że ratujesz ptaka
od niebezpieczeństw życia w le
sie – ale on zawsze będzie trak
tować cię jak porywacza.
Numer 2: Szop pracz
Szop jest znany z tego, że gry
zie, kradnie i niszczy ludzki do
bytek. W dodatku brakuje wete
rynarzy, którzy znają się na szo
pach. Dodam jeszcze, że szop
pracz jest wyjątkowo odporny
na wszelkie formy treningu czy
tresury – biorąc go do domu, ska
zujesz się na dziesięć – piętnaś
cie lat koszmaru.
Numer 3: Nietoperz
Na stronie exoticpets.com
znalazłem celne pytanie: Co roz
nosi wściekliznę oraz SARS, ma
ostre zęby, śpi cały dzień i lata
całą noc? Po tym pytaniu temat
uznaję za wyczerpany.
Numer 4: Leniwiec
Będę nieobiektywny – leniw
ce to moje ulubione zwierzaki.
Mają wiele cech, które mogły
by z nich uczynić idealne zwie
rzątko domowe. Śpią piętnaście
– dwadzieścia godzin na dobę.
Kiedy nie śpią, niechętnie się
ruszają. Załatwiają się zawsze
w tym samym miejscu, co spra
wia, że w kwestii utrzymania
porządku biją na głowę więk
szość zwierząt startujących
w konkursie. No i wyglądają zu

Znam gościa, który
ma takiego stwora
Wszystkie zwierzęta występu
jące w tej kategorii są dość pos
polite. Każde dziecko z podsta
wówki zna kogoś, kto posiada
któreś ze zwierzątek obecnych
na tej liście.
Wstępna dyskwalifikacja: koń.
Konie to nie zwierzęta domowe!
Nie mieszkają w naszych do
mach, a ich podstawową funk
cją jest transport, nie dotrzymy
wanie nam towarzystwa.
Numer 1: Fretka
Czy chciałbyś trzymać w do
mu skunksa? Nie? No to fretki
też chyba nie chcesz – okropnie
śmierdzi. Niewiarygodne, ale
prawdziwe: fretki zostały udo
mowione tysiące lat temu. Na
ścianach egipskich grobów wi
dać wizerunki zwierząt bardzo
podobnych do fretek. O co cho
dziło tym Egipcjanom? Czy nie
zdawali sobie sprawy, w jakie
kłopoty pakują się, biorąc do do
mu stworzenie, które potrafi
przecis
nąć się przez dziurę
o średnicy dwóch i pół centyme
tra?
Zabawne: po angielsku rodzi
na fretek to business.
Numer 2: Boa dusiciel
Boa to podstępny łowca, któ
ry dusi swoje ofiary, a potem po
łyka je w całości. Jasne, wyglą
da niesamowicie, ale bądźmy po
ważni. Każdy rodzic, który
pozwala swojemu dziecku posia
dać boa dusiciela, powinien na
tychmiast wylądować w rosyj
skim więzieniu na wyspie.

Życie nocne
Zawodnicy startujący w tej kon
kurencji kojarzą się z koszmara
mi sennymi. Wszystkie te egzo
tyczne zwierzątka wydają się bar
dziej pasować do „Gry o tron” niż
do twojej spokojnej uliczki.
Jedna dyskwalifikacja: kana
dyjska wielka sowa rogata. Lu
dzie przez całe wieki rozumieli,
że sowy nie nadają się na zwie
rzątka domowe, ale nagle poja
wił się Harry Potter i żegnaj ro
zumie. Liczba amatorów sów
strzeliła pod niebo. Wierzę jed
nak, że to chwilowy trend i dla
tego sowa nie startuje.
Numer 1: Kruk
Kruki pamiętają urazy zupeł
nie jak ludzie. W 2011 roku ba

Numer 3: Świnka wietnamska
Świnki wietnamskie są teraz
w modzie i mają dobrą prasę. Są
ładne, towarzyskie i przyjaźnie
nastawione do świata. Niestety,
są bardzo wrażliwe na promie
nie słoneczne, więc nie można
wypuszczać ich na dwór, tak jak
robi się to z psem. Świnka chro
ni się przed ultrafioletem, tarza
jąc się w błocie, co może źle wpły
wać na stan twojego dywanu.
Jednak największy problem wła
ścicieli świnek tkwi w tym, że
przestają lubić schabowe!
Numer 4: Szczur
Wybaczcie. Po prostu tego nie
rozumiem.
Do półfinału przechodzi fret
ka! Naturalny smród fretki, w po
łączeniu z faktem, że stale prze
bywa we wnętrzach, to cecha,
której nie posiadają inni zawod
nicy walczący w tej kategorii. Za
pach przeważył szalę zwycięstwa.

Pierwszy półfinał:
złota rybka
kontra szympans

Na pierwszy rzut oka wydaje
się oczywiste, że szanse w tym
starciu są nierówne. Czy złota
rybka może się mierzyć z kłopo
tliwym, drogim w utrzymaniu
ssakiem naczelnym? Ale pamię
tajmy, że nie jest to konkurs na
najdroższe w utrzymaniu zwie
rzę domowe.
Tu chodzi o najgorsze na świe
cie zwierzątko domowe. Faktem
jest, że szympans posiada licz
ne zalety – na przykład możesz
nawiązać z nim prawdziwą więź
emocjonalną. A rybka? Jakieś
zalety? Chyba tylko to, że nie za
biją cię wyrzuty sumienia, kie
dy spuścisz ją z wodą w toalecie.
Do finału przechodzi: złota
rybka!

Drugi półfinał: szop
pracz kontra fretka

Nieprawdopodobnie wyrów
nane starcie. Jednak złe zwy
czaje higieniczne fretki nie wy
trzymują konkurencji z niepo
hamowanym destrukcyjnym
instynktem szopa pracza. Powo
łam się tu na amerykański film
z lat osiemdziesiątych „Na łonie
natury”. Polecam. Do finału
przechodzi: szop pracz!
A w finale pierwszego dorocznego konkursu na najgorsze na świecie zwierzątko domowe wygrywa...
Złota rybka! Szczerze mówiąc,
wolałbym zginąć z powodu
wścieklizny niż apatii.
Musi być jakiś powód, dla któ
rego złota rybka jest jedynym
uczestnikiem konkursu, który
tak często ginie przez zaniedba
nie właściciela.

Matthew Santoro

Fretka potrafi przecisnąć się przez najmniejszą dziurkę

Fot. onegreenplanet.org

„Łeb aż urywa! 362 zaskakujące fakty o współczesnym
świecie”. Warszawa 2017, s. 234.
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Święta, o których „warto pamiętać”
Rok kościelny wyznaczany jest,
jak wiadomo, przez rytm świąt,
postów i tak zwanych okresów
zwykłych. Nowy kalendarz
„świecki” jest równie uporząd
kowany, z tą różnicą, że przewi
duje w zasadzie same okresy „nie
zwykłe”. Mówiąc krótko, składa
się wyłącznie ze świąt, w których
trudno się już doprawdy połapać.
Swoje święto mają bezdomni, ast
matycy, didżeje, saperzy, koty,
znaczki pocztowe, toalety, a na
wet musztarda. Obiektem czci
stały się również taniec, meteo
rologia, antykoncepcja, mastur
bacja i orgazm. Z tym porząd
kiem bywa zresztą różnie, skoro
2 lutego powinniśmy obchodzić
jednocześnie Dzień Bezpieczne
go Komputera i Dzień Handlow
ca, a 11 tegoż miesiąca należy
czcić chorych, jak również zwie
rzynę leśną. Z kolei 21 lutego
świętowanie trzeba podzielić
między język ojczysty, walkę z re
żymem kolonialnym i przewod
niki turystyczne.
Biorąc pod uwagę fakt, że trud
no to wszystko spamiętać, przed
stawiam listę świąt, których abso
lutnie nie wolno przegapić.

Styczeń
6 – Dzień Filatelisty (należy
przejrzeć domowe klasery)
8 – Dzień Sprzątania Biurka
(trzeba wyrzucić wszelkie zalega
jące szpargały)
25 – Dzień Sekretarki i Asystent
ki (powstrzymać się od mobbingu
i seksistowskich tekstów. Do pra
cy zamiast nowym porsche przy

jechać rozklekotanym rowerem
pożyczonym od jakiegoś menela)

Luty
4 – Dzień Rzeźnika (kupić świ
nię i dać pod opiekę rzeźnikowi)
16 – Dzień Mincerza (nabyć ja
kiś rzadki bilon, najlepiej w euro)
17 – Dzień Kota (posprzątać ko
tu kuwetę)
19 – 26 – Tydzień Pełen Uśmie
chu (poprosić teściową, żeby przy
jechała na tydzień i spała w twoim
łóżku; chodzić z nią na targ wa
rzywny i ciągle się uśmiechać)
21 – Światowy Dzień Przewod
nika Turystycznego (kupić prze
wodnik turystyczny, najlepiej Ko
nina, Piły, Wałbrzycha lub Byto
mia)

kiś numer osiedlowym gołębiom,
na przykład przebrać się za stra
cha na wróble albo głośno kaszleć
i udawać ptasią grypę)
20 – Dzień Pracownika Przemy
słu Włókienniczego, Odzieżowego
i Skórzanego (wybrać się na zaku
py, wersja dla kobiet – kupić nową
torebkę, wersja dla mężczyzn – ku
pić nowy portfel)

6 – Światowy Dzień Pocałunku
(spróbować pocałować sekretar
kę lub asystentkę)
15 – Dzień bez Telefonu Komór
kowego (nie odbierać telefonów
od żony, teściowej, a zwłaszcza
szefa i klientów)

Sierpień

W Kanadzie Miesiąc Masturba
cji (wiadomo...)
4 – Dzień Kominiarza (spraw
dzić szyb wentylacyjny)
25 – Dzień Działacza Kultury
(znaleźć jakiegoś „kaowca” i zor
ganizować z nim wieczorek zapo
znawczy)
31 – Dzień Bociana Białego (opo
wiedzieć dziecku bajeczkę o bo
cianie i kapuście)

4 – Światowy Dzień Musztardy
(urządzić grilla, zużyć dużo musz
tardy, wziąć coś na wątrobę)
8 – Międzynarodowy Dzień Or
gazmu (włączyć serial „Klan”, do
znać orgazmu podczas sentencji
„Błożesz Ty mój!”)
29 – Dzień Antykoncepcji (dzień
ten należy uczcić, zużywając pacz
kę najdroższych prezerwatyw pod
czas masturbacji)
30 – Dzień Działkowca (tak jak
4 sierpnia, tylko należy znaleźć ja
kieś krzaki i dokupić flaszkę)

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

1 – Dzień Dziecka i Dzień Pra
cownika Przemysłu Terenowego
(wyjechać na służbową delegację
w Bieszczady, zawczasu kupując
dzieciakom nową grę komputero
wą; koniecznie wyłączyć komórkę)
9 – Dzień Powszechnego Ubez
pieczenia Zdrowotnego (przypo
mnieć sobie o konieczności comie
sięcznego podbicia legitymacji
ubezpieczeniowej)
22 – Dzień Kultury Fizycznej
(pójść na siłownię albo do sola
rium)

5 – Dzień Dozorcy (jeśli się
mieszka w blokowisku, należy
z pełną pieczołowitością pochy
lić się nad każdą kupką zrobioną
przez psa twojego sąsiada, na
wet jeśli ten pies biega swobod
nie bez kagańca i już dwukrotnie
przegryzł piłkę, którą kupiłeś
swojemu dziecku w firmowym
salonie)
9 – Światowy Dzień Urody (trze
ba udać się do kosmetyczki)
20 – Światowy Dzień Mleka
(zjeść budyń)

14 – Dzień Pisania Życzeń Świą
tecznych (napisać do teściowej
„najlepsze życzenia w życiu zawo
dowym i osobistym” albo „najlep
sze życzenia w życiu osobistym
i zawodowym”; jeśli nie pracuje
– życzyć dużo zdrowia)
17 – Dzień bez Przekleństw (je
śli ktoś was w****i, zamiast po
wiedzieć, „sp*******j”, zdobyć się
na zwrot grzecznościowy w rodza
ju: „Czy Szanowny Pan byłby tak
łaskawy i raczył opuścić to miej
sce?”)

Kwiecień

Lipiec

Październik

1 – Prima aprilis, Międzynaro
dowy Dzień Ptaków (wykręcić ja

1 – Dzień Spółdzielczości (opła
cić czynsz za mieszkanie)

6 – Międzynarodowy Dzień Cze
kolady (zjeść czekoladę)

Marzec
1 – Dzień Puszystych (pójść na
dyskotekę z teściową)
5 – Dzień Teściowej (jak wyżej)
9 – Międzynarodowy Dzień Di
dżeja (pójść do klubu, ale już bez
teściowej)
15 – Światowy Dzień Konsumen
ta (złożyć reklamację)
20 – Międzynarodowy Dzień
Astrologii (wyasygnować stosow
ną kwotę na wróżkę; dowiedzieć
się od niej, że jeśli powiem szefo
wi, iż jest ostatnią świnią, to nie
dostanę podwyżki)
29 – Międzynarodowy Dzień
Trzeźwości (jeden dzień w roku nie
pić, napić się dnia poprzedniego)

Maj

Ciekawostki języka polskiego
W każdym języku jest wiele określeń i porównań,
których używamy na co dzień,
nie zawsze zastanawiając się, co oznaczają
lub skąd się wzięły.

Wyjść jak Zabłocki
na mydle
Wyrażenie oznacza, że komuś
coś się kompletnie nie udało,
a zamiast zysków przyniosło
straty. Pochodzi od pewnego pa
na znanego z oryginalnych in
westycji, które niewielkim kosz
tem miały przynieść duże pie
niądze, ale ich efekty były
opłakane. Cyprian Franciszek
Zabłocki (1792 – 1868) herbu Ła
da był właścicielem dworu
w Rybnie niedaleko Sochacze
wa. Pewnego razu postanowił
wzbogacić się na produkcji my
dła, które zamierzał sprzedać za
granicą. Wyprodukowane mydło
miało być spławione Wisłą
do Gdańska, by potem drogą

8 – Dzień Dumy Poligamistów
(w wariancie maksymalistycznym
przedstawić żonie kochankę [lub
mężowi kochanka], w wersji mini
malistycznej wybrać się do agen
cji towarzyskiej)
12 – Światowy Dzień Zapalenia
Stawów (jęczeć i stękać, mówić
grzecznie „ałłaaa” albo mniej
grzecznie bluzgać „k***a, ja pie
r***ę”, w zależności od natężenia
bólu i inwencji słowotwórczej)

morską trafić do odbiorców. Za
błocki postanowił jednak za
oszczędzić na cle i oszukać cel
ników pruskich. Skrzynie z my
dłem powiązano ze sobą
i wrzucono do wody. Barka cią
gnęła je tuż pod powierzchnią,
nie były więc widoczne dla cel
ników i cła nie zapłacono. Gdy
po przybyciu do Gdańska wycią
gnięto skrzynie, okazało się, że
nie były wystarczająco szczelne
i mydło po prostu się rozpuści
ło. Miało być tanio, a wyszło jak
zawsze...

Wyrwać się
jak filip z konopi
Powiedzonko to oznacza, że
ktoś powiedział coś nie w porę,

bez zastanowienia, niewłaściwe
go lub niestosownego. Wywodzi
się z Białorusi, gdzie filipem na
zywano w gwarze zająca. Filipy
wyskakują zazwyczaj niespo
dziewanie z konopi rosnących
na polu, stąd przeniesienie ta
kiego zachowania na niedorzecz
ne odezwanie się.

jąc innym domownikom. Nie cho
dzi tu wcale o jegomościa
o imieniu Marek, lecz marka, jak
dawniej nazywano duszę poku
tującą. Czasami używa się też
określenia „tłuc się jak marek
po piekle”, co oznacza, że ktoś
chodzi i hałasuje po nocy, prze
szkadzając innym spać.

Spalić na panewce

Pleść jak Piekarski
na mękach

Dawna broń miała w górnej
części lufy zagłębienie zwane
panewką. Sypano do niego proch,
który po zapaleniu przenosił
ogień do lufy i powodował odpa
lenie ładunku. Często jednak
proch wypalał się na panewce,
nie powodując wystrzału. Stąd
powstało wyrażenie spalić na
panewce, które oznacza, że coś
się nie udało, nie wyszło.

Nocny marek
To określenie kogoś, kto póź
no kładzie się spać, pracuje w no
cy, przy tym często przeszkadza

Mówimy tak, gdy ktoś opowia
da bzdury, mówi od rzeczy. Po
wiedzenie to pochodzi od nazwis
ka szlachcica sandomierskiego,
który próbował zabić króla. Mi
chał Piekarski (? – 1620) herbu
Topór 15 listopada 1620 r. usiło
wał dokonać zamachu na Zyg
munta III Wazę przed katedrą
św. Jana w Warszawie. Udało mu
się tylko zranić króla czekanem
w głowę i plecy, bo szybko został
obezwładniony przez królewicza
Władysława i świtę królewską.
Podczas śledztwa, kiedy tortu

Listopad
19 – Międzynarodowy Dzień
Toalet (zawołać hydraulika ze spół
dzielni po godzinach, wymienić se
des, przetkać rury, użyć spirali,
posprzątać; skończyć robotę po
godz. 23 i być szczęśliwym)
29 – Dzień bez Kupowania (pójść
do sklepu i poprosić o dwa piwa
„na krechę)

Marcin Rychlewski

„Księga głupoty, autentyki”,
Poznań 2011, s. 220.
rami usiłowano wydobyć z nie
go informacje o ewentualnych
wspólnikach i przyczynie zama
chu, Piekarski odpowiadał cał
kowicie bez sensu. Niczego nie
uzyskano, a zamachowca skaza
no na śmierć. Historia Piekar
skiego musiała zrobić duże wra
żenie na ówczesnych, skoro po
wstało powiedzenie „pleść jak
Piekarski na mękach”.

Nie zasypiać gruszek
w popiele
Dawniej, gdy w kuchni używa
no pieców węglowych, w popiel
niku suszono owoce, np. grusz
ki. Ale czekając na wysuszone
owoce, po całodziennej pracy
można było zasnąć i zwęglić je
dzenie – dlatego nie należy za
sypiać gruszek w popiele. Wyra
żenia tego używamy, gdy chce
my zwrócić uwagę, by nie
zaniedbywać spraw wymagają
cych załatwienia, nie zwlekać.

Jolanta Bąk
„1000 ciekawostek o Polsce”.
Bielsko-Biała 2019, s. 445.
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Przysłowia mądrością narodów
Część XV

Kot w rękawiczkach myszy nie złapie.
Eine Katze nicht Handschuhen fängt keine
Mäuse.

***

Tam źle kraść, gdzie złodziej gospodarzem.
Bei einem Dieb ist nicht gut stehlen.

***

Jak krzykniesz, tak echo odpowie. Jak ktoś
huka, tak mu echo odpowiada.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es
heraus.

***

Najlepszy gnój na rolę – pańskich stóp ślady.
W tym polu się dobrze rodzi.
Des Herrn Fuß düngt den Acker.

***

Nie na darmo stary pies szczeka.
Wenn alte Hunde bellen, sieht man hinaus!

***

Kto w niebo pluje, na głowę mu spada.
Wer nach dem Himmel speit, dem fällt der
Speichel in den eigenen Bart.

***

***

Co ma dobry (zły) początek, dobry (zły) koniec
miewa.
Guter Anfang – gutes Ende.

***

Początek dobry – połowa roboty.
Wohl angefangen ist halb getan.

Co krzywe z natury, nierade bywa prostym.
Krumme Sachen kann man nicht gerade
machen.
Lekarstwo czasem gorsze niż choroba.
Manchmal ist die Arznei schlimmer als die
Krankheit.

***

Błędy lekarza pokrywa ziemia.
Der Ärzte Fehler werden mit Erde verdeckt,
die der Reichen mit Geld.

***

Musi się złamać, kto się nie chce schylać.
Lieber biegen als brechen.

***

Łuk zanadto wypięty pęka.
Wer den Bogen überspannt, der sprengt ihn.

***

Mężnemu i mądremu wszędzie ojczyzna.
Alle Land sind des Weisen Vaterland.

***

Miłość z miłości się rodzi.
Die Liebe ist der Liebe Preis.

***

Myśl cła nie opłaci.
Gedanken sind zollfrei.

Wytęż wzrok...

***
***

Proś jak najwięcej, bierz, co dają.
Wer viel haben will, muss mehr fordern.

***

Najprędzej błądzi, kto prędko sądzi.
Schnell Urteil hat Reue feil.

***

Jak zasiejesz, tak będziesz żął. Jaki siew, taki
plon.
Wie die Saat, so die Ernte.

***

Skąpy zawsze w nędzy, choć dosyć pieniędzy.
Geiz ist die größte Armut.

***

Skórę niedźwiedzia sprzedają, a niedźwiedź
w lesie. Jeszcze skóra na baranie, a już kuśnierz pije za nią.
Die Bärenhaut verkaufen, bevor man den
Bären (erlegt) hat.

***

***

Nadzieja w utrapieniu portem.
Hoffnung macht den Bettler reich.

***

Z niczego nic nie będzie.
Aus nichts wird nichts.

Słowa rzucać na wiatr.
In den Wind sprechen/reden.

***

Słowo wiatr, karta grunt. Słowa ulatują, a pismo zostaje.
Die Rede verfliegt, das Geschriebene bleibt.

***

***

Dwie gęsi, trzy niewieście, uczyniły jarmark
w mieście.
Drei Weiber und eine Gans machen einen
Jahrmarkt.

***

Obżarstwo więcej zabija niż miecz.
Mehr sterben vom Fraß als vom Schwert.

***

Kto chce orzech zjeść, musi zgryźć łupinę.
Wer den Kern essen will, muss die Nuss
knacken.

Czego się nie spodziewasz, to rychlej się
stanie.
Unverhofft kommt oft.
Od stóp do głów.
Von Kopf bis Fuß.

***
***

Przy czystym sumieniu zaśniesz smacznie
i na kamieniu.
Ein gutes Gewissen ist ein sanftes
Ruhekissen.

(Cdn.)

Łamigłówka

Trudne podziały
Dwa poniższe rysunki pokazują, jak można podzielić każdą z dwóch figur płaskich na

cztery dokładnie takie same
(czyli przystające) części.

Ty podziel pusty kwadrat na
pięć części o identycznym
kształcie.
...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki.
Rozwiązanie łamigłówki z nr. 01/21
– takie zagięcie
Jak pokazuje poniższy rysunek, zagiętą literą jest odwrócona na drugą
stronę i obrócona o 180 stopni litera F.

Fot. Wikimedia Commons
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Unikaj ludzi smutnych

Sentencje i kwintesencje Jarosława Badurka
Zawsze robimy to, co trzeba. Szczególnie, gdy nie ma już innych możliwości.
Można skoczyć i bez spadochronu. Chyba, że chce się więcej niż raz.
Być kimś innym, to nie wykorzystać możliwości bycia sobą.
Nieskończenie krótka chwila świadomości między nieskończenie długimi
okresami nieświadomości – ludzkie życie.
Zdradzić mogą nas tylko ci, którym ufamy.
Dzieci popełniają dziecinne błędy.
Dorośli popełniają błędy „dorosłe”. I dziecinne.
Niewierzący wierzą w przypadek, wierzący – w przyczynę przypadku.
Jane, że mówimy do siebie. Przecież cenimy dobrych mówców i cierpliwych
słuchaczy.

„Podpisa³em pakt z diab³em”
„Pan prezydent Andrzej Duda dzieli na
lepszy i gorszy sort nawet tych, których
nagradza medalem” – napisa³ w oœwiadczeniu i odmówi³ przyjêcia Krzy¿a Wolnoœci i Solidarnoœci. By³ 2017 r. Szeœæ lat
wczeœniej zosta³ uhonorowany przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi dla rozwoju
niezale¿nego dziennikarstwa, dzia³alnoœæ
na rzecz przemian demokratycznych
w Polsce, wolnoœci s³owa i wolnych mediów. Krzysztof Leski, bo o nim mowa, zosta³ zamordowany w noc sylwestrow¹
31 grudnia 2019 r. Przed warszawskim s¹dem rozpocz¹³ siê w styczniu proces jego
zabójcy.
£ukasz B. ma 35 lat. Twierdzi, ¿e zamordowa³ Leskiego, poniewa¿... podpisa³
pakt z diab³em. Potwierdzi³ to sali s¹dowej pierwszego dnia procesu. Doda³, ¿e po
powrocie do aresztu zamierza podci¹æ sobie gard³o.
Z ustaleñ œledztwa wynika, ¿e „pos³uguj¹c siê no¿em dokona³ podciêcia gard³a
ofiary”. Tak napisa³ w akcie oskar¿enia
prokurator Tomasz Pyzara z Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Wola.
– To by³ jeden cios. B. zada³ go dziennikarzowi, gdy ten ju¿ spa³. Cia³o ofiary znaleziono w ³ó¿ku. Na miejscu zbrodni
sprawca zostawi³ kuchenny nó¿, na którym ujawniono jego œlady biologiczne –
opowiada œledczy z policji.
Zabójca i ofiara znali siê od krótkiego
czasu. Los zetkn¹³ obydwu mê¿czyzn jesieni¹ 2019 r. w szpitalu, gdzie dziennikarz
siê leczy³. Mia³ zaoferowaæ £ukaszowi B.
mo¿liwoœæ zamieszkania w swoim domu.
Ten nie mia³ gdzie mieszkaæ i utrzymywa³
siê z prac dorywczych. W przesz³oœci by³
wielokrotnie karany za przestêpstwa pospolite, w tym kradzie¿e. Co pchnê³o go do
morderstwa?
B. z opuszczon¹ g³ow¹ wys³ucha³ aktu
oskar¿enia, po czym potwierdzi³ wyjaœnienia z³o¿one w œledztwie:
– Do zabójstwa nak³oni³ mnie diabe³,
którego spotka³em po za¿yciu jakiejœ tabletki. Podpisa³em pakt z diab³em, ¿e bêdê co miesi¹c zabija³ cz³owieka. Pan Leski
by³ pierwszy. Oko³o pierwszej w nocy diabe³ przyszed³ i kaza³ mi go zabiæ. On musia³ mi przypomnieæ o tym pakcie, bo ja
zapomnia³em. Gdy diabe³ znów przyjdzie,

dokonam zabójstwa kolejnej osoby.
W dniu dzisiejszym, wracaj¹c do aresztu
Warszawa-Bia³o³êka, podetnê sobie gard³o – mówi³ spokojnie jednym tchem.
Oœwiadczy³, ¿e zrozumia³ prokuratorskie zarzuty i przyznaje siê do pope³nienia
zarzucanego mu czynu.
Zezna³ ponadto, ¿e w dniu zabójstwa
by³ pod wp³ywem alkoholu. Wczeœniej
skrzêtnie ten fakt ukrywa³.
– Pi³em wódkê u pewnej osoby. Nie
wiem, dlaczego dokona³em takiego czynu,
który nie powinien mieæ w ogóle miejsca.
Nie planowa³em tego. Nie wiem, dlaczego
zabra³em rzeczy. Chyba spanikowa³em.
Dopiero po kilku dniach dotar³o do mnie,
co siê sta³o i co zrobi³em, dlatego postanowi³em siê zg³osiæ na policjê – wyjaœni³.
– Faktycznie, gdyby nie sam zabójca, to
trudno powiedzieæ, kiedy i kto pierwszy
odkry³by zw³oki dziennikarza. B. sam
zg³osi³ zabójstwo policji. 6 stycznia 2020 r.
podszed³ do policjantów z patrolu w centrum Krakowa. Stwierdzi³ wprost: „zamordowa³em w noc sylwestrow¹ znanego
dziennikarza”. Zosta³ zabrany na komisariat. Zadaliœmy mu pytanie, gdzie podziewa³ siê przez te szeœæ dni. A on na to, ¿e
podró¿owa³ po kraju. JeŸdzi³ bez celu, by³
w Szczecinku, Gdañsku, Czêstochowie
i ponownie wróci³ do Krakowa – dodaje
œledczy.
Krzysztofa Leskiego zgubi³o nadmierne zaufanie do ludzi. Nie potrafi³ usiedzieæ
w jednym miejscu. Podró¿owa³ autostopem, spa³ u przygodnie spotkanych ludzi,
realizowa³ reporta¿e. Do dziœ na stronie
www.leskipedia.xyz mo¿na przeczytaæ jego ostatni przed œmierci¹ wpis. „Nie by³ to
taki z³y rok. Odzyska³em wiarê w sens ¿ycia bêd¹cego czymœ wiêcej ni¿ codzienna
wegetacja“.
Krzysztof Leski by³ synem Kazimierza
Leskiego pseudonim „Bradl”, ¿o³nierza
Armii Krajowej i uczestnika Powstania
Warszawskiego. Karierê dziennikarsk¹
rozpocz¹³ na pocz¹tku lat 80. w prasie
Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów, a potem Agencji Solidarnoœæ. W stanie wojennym by³ internowany. Po 1989 r. publikowa³ w Gazecie Wyborczej, póŸniej przez
wiele lat wspó³pracowa³ w TVP, gdzie prowadzi³ m.in. Wiadomoœci. By³ korespondentem The Daily Telegraph i BBC. Publikowa³ we Wprost, Polityce i Press. TK

Rys. Edward Tomenko
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Imponuj¹ce zwyciêstwo polskich skoczków w TCS

Or³y lataj¹ najwy¿ej
Kamil Stoch w imponuj¹cym stylu
wygra³ 69. Turniej Czterech
Skoczni. Polski skoczek wygra³
w ostatnim konkursie w Bischofshofen z ogromn¹ przewag¹ 48,1
punktu nad drugim zawodnikiem
w rankingu. By³o to trzecie „pud³o” Stocha w zakoñczonej edycji
TCS, tylko raz – w Garmisch-Partenkirchen – by³ czwarty, wygra³
w Innsbrucku i w Bischofshofen,
by³ drugi w Oberstdorfie.
Po pierwszej serii konkursu
w Bischofshofen Stoch mia³ nokautuj¹c¹ przewagê 32 punktów
nad drugim Karlem Geigerem.
Tu¿ za podium znajdowa³ siê Andrzej Stêka³a. W drugiej serii startowa³o tak¿e trzech innych Polaków, którzy wygrali swoje pary –
Dawid Kubacki, Piotr ¯y³a i Aleksander Zniszczo³.

W drugiej serii Kamil Stoch
przypieczêtowa³ 38. zwyciêstwo
w swojej karierze skacz¹c na odleg³oœæ 140 metrów w idealnym
wrêcz stylu! Da³o mu to trzecie
zwyciêstwo w Turnieju Czterech
Skoczni. Poprzednio wygrywa³
w sezonach 2016/2017 i 2017/2018.
To pi¹ty triumf polskiego skoczka
w TCS, bo 20 lat temu wygra³
Adam Ma³ysz, a w ubieg³ym roku
Dawid Kubacki. W tym roku Kubacki uplasowa³ siê na trzecim
miejscu.
Tym samym Kamil Stoch awansowa³ na czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów Turnieju
Czterech Skoczni, które dzieli
z Helmutem Recknagelem (obaj
maj¹ po 3 zwyciêstwa w TCS).
Przed nim s¹ Janne Ahonen
(5 zwyciêstw, 3 drugie miejsca,

2 trzecie pozycje), Jens Weissflog
(4 zwyciêstwa, 4 drugie miejsca, 1
trzecia pozycja) i Bjoern Wirkola
(3 zwyciêstwa, 2 drugie miejsca i
1 trzecia pozycja).
– To zwyciêstwo kosztowa³o
mnie najwiêcej zdrowia, jeœli chodzi o emocje – powiedzia³ Kamil
Stoch w jednym z wywiadów. –
Wydaje siê, ¿e im cz³owiek starszy,
tym ³atwiej bêdzie mu w pewnych
sytuacjach, ale tutaj nie by³o ³atwo. Trzeba by³o bardzo mocno
walczyæ do samego koñca, a
przede wszystkim zmagaæ siê
z samym sob¹ i ze swoimi myœlami. Chodzi³o o to, by nie odlecieæ
za bardzo i nie daæ siê porwaæ destruktywnemu myœleniu. Moje
myœli nie kr¹¿y³y wokó³ tego, by
wygraæ. Cieszy³em siê po prostu
tym, ¿e jestem w dobrej formie.

Pi³karz Roku FIFA – najlepszym polskim sportowcem 2020

Rok Lewandowskiego
Niespodzianki nie by³o – Robert
Lewandowski zosta³ wybrany najlepszym polskim sportowcem
2020 roku w tradycyjnym plebiscycie „Przegl¹du Sportowego”. Na
drugim miejscu uplasowa³a siê
Iga Œwi¹tek, a na trzecim – Kamil
Stoch. Plebiscyt „Przegl¹du Sportowego” jest jednym z najstarszych na œwiecie – gazeta organizuje go od 1925 roku.
Rok 2020 nale¿a³ do Roberta
Lewandowskiego, który wygra³
plebiscyt „PS” po raz drugi, poprzednio w 2015 roku. W minionym roku do mistrzostwa Niemiec
dorzuci³ Puchar Niemiec oraz
triumf w Lidze Mistrzów. Zosta³

królem strzelców we wszystkich
rozgrywkach, w których bra³
udzia³. W Bundeslidze zdoby³
34 bramki, w Lidze Mistrzów 15,
w Pucharze
Niemiec
szeœæ.
A w tym sezonie Bundesligi ma
ju¿ na koncie 20 goli i mo¿e pobiæ
historyczny rekord Gerda Müllera
– 40 bramek w sezonie. Jak policzy³ portal Onet, z 517 golami
w karierze „Lewy” zajmuje 13.
miejsce na liœcie najlepszych
strzelców wszech czasów. Wyprzedzi³ s³ynnego Alfredo Di Stefano, który zdoby³ w karierze
516 goli. Dwunasty w zestawieniu
jest Zico – Brazylijczyk zdoby³ w
karierze 525 goli. Najlepszym

strzelcem w historii jest Pele –
767 goli.
Takie plebiscyty s¹ rzecz jasna
bardziej miar¹ popularnoœci ni¿
rzeczywistym rankingiem osi¹gniêæ. Na przyk³ad Kamil Stoch
i Dawid Kubacki. W 2020 roku Kubacki wygra³ Turniej Czterech
Skoczni i zaj¹³ wy¿sze miejsce
w klasyfikacji generalnej Pucharu
Œwiata (by³ czwarty, a Stoch pi¹ty),
ale kilka dni temu to Stoch wygra³
TCS i prawdopodobnie to te¿ przyczyni³o siê do tego, ¿e g³osuj¹cy
chêtniej wskazywali na Stocha,
choæ ten ostatni triumf nie powinien byæ liczony w plebiscycie za
2020 rok.

„Chcê wróciæ na ring 18 czerwca i znów wygrywaæ”

Powrót Adamka
– Jak siê ruszam, to czujê siê nie
na 44, ale 34 lata – powiedzia³ w
wywiadzie dla Interii znakomity
polski piêœciarz Tomasz Adamek,
który w tym roku chce wróciæ na
ring. I doda³: – Wiek to nie wszystko, kiedy masz serce do walki
i zdrowie. Mam 44 lata, czujê siê
œwietnie.
Jako amator Adamek zdoby³
br¹zowy medal mistrzostw Europy, by³ miêdzynarodowym mistrzem Polski. Podczas kariery zawodowej stoczy³ 59 walk, z których
wygra³ 53. Zdoby³ tytu³ mistrza
œwiata kategorii pó³ciê¿kiej oraz
junior ciê¿kiej. Jest pierwszym
Polakiem, któremu przyznano na-

grodê „Muhammad Ali Giant Athlete Award”, nagrodê imienia Muhammada Alego za wybitne osi¹gniêcia sportowe i postawê poza
ringiem.
Ostatni¹ walkê stoczy³ w paŸdzierniku 2018 roku w Chicago
z Jarrellem Millerem i przegra³
w II rundzie przez nokaut. Ma
44 lata. Ale powa¿nie myœli o powrocie na ring, co ma nast¹piæ
w po³owie tego roku.
Od 2008 roku Adamek mieszka
w USA, w Kearny w stanie New
Jersey. Jak jednak twierdzi, jego
¿ycie niewiele siê zmieni³o.
– Œniadanko. Jest czas, to idê do
koœció³ka. PóŸniej biegam oko³o

dziesiêciu kilometrów. Jest walka
z cieniem, jakiœ lekki obiad i czekam, kiedy ¿ona Dorota przyjdzie
z pracy. Niby nuda, ale mam nieruchomoœci, zawsze coœ trzeba
zrobiæ. Jeœli siê chce pracowaæ, to
siê zawsze coœ znajdzie. Nie jest
tak, ¿ebym nie wiedzia³, co ze sob¹
zrobiæ.
Ostatnie walki stoczy³ w wadze
junior ciê¿kiej.
– Czu³em siê œwietnie, wagi nie
musia³em robiæ, by³a to kategoria
dla mnie naturalna. Ale kariera
sportowa jest bardzo krótka. Ma³o
czasu, kiedy mo¿esz zarabiaæ pieni¹dze. Nie mieliœmy przeciwników, a trener Ziggy Rozalski mó-

Przyznam, ¿e moje skoki by³y super i dziêki temu dobrze siê bawi³em. Z ka¿d¹ kolejn¹ prób¹ nabywa³em wiêkszej pewnoœci siebie.
To wszystko z³o¿y³o siê na powtarzalnoœæ i dobr¹ jakoœæ skoków.
Stoch zdradzi³, i¿ bardzo wa¿na
okaza³a siê modyfikacja tzw. pozycji najazdowej.
– To coœ, nad czym skoczek pracuje przez ca³¹ karierê. Od tego
wszystko siê zaczyna. Bardzo pomog³y mi wskazówki trenera Michala. Przez ca³y turniej pracowa³em nad t¹ pozycj¹ i dziêki temu
te¿ j¹ bardziej utrwala³em. Jak siê
okazuje, detale robi¹ bardzo wielk¹ ró¿nicê.
Trener polskich skoczków
Czech Michal Dole¿al doda³:
– Jesteœmy teamem i czuæ tu tê
atmosferê. To nas ci¹gnie. Kamil
jest kompletnym skoczkiem, potrafi byæ najlepszym na œwiecie
w ka¿dym z elementów. Dlatego
jest jednym z najwybitniejszych w
historii. Poprzeczka po Turnieju
Czterech Skoczni jest bardzo wyOto „10” Najlepszych w 2020 roku: 1. Robert Lewandowski (pi³ka
no¿na), 2. Iga Œwi¹tek (tenis),
3. Kamil Stoch (skoki narciarskie),
4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe), 5. Bartosz Zmarzlik
(¿u¿el), 6. Natalia Maliszewska
(³y¿wiarstwo szybkie), 7. Jan B³achowicz (MMA), 8. Wilfredo Leon
(siatkówka), 9. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo), 10. Dawid Kubacki (skoki narciarskie).
Piotr Sierzputowski (trener Igi
Œwi¹tek) zosta³ wybrany trenerem roku. Wyró¿niona zosta³a tak¿e Justyna Kowalczyk. Najwybitniejsza polska narciarka, mistrzyni olimpijska z Vancouver i Soczi,
otrzyma³a statuetkê Superczempiona za ca³okszta³t kariery. Pozosta³e wyró¿nienia zdobyli: e-sport
– Marcin Jankowski, sport bez barier – Faustyna Kot³owska, sportowa impreza roku – Tour de Pologne. (kor)
wi³ wtedy: nie masz z kim walczyæ,
jesteœ najlepszy, idziesz do wagi
ciê¿kiej, bo tam s¹ pieni¹dze.
Poszliœmy za pieniêdzmi, poszliœmy do wagi ciê¿kiej, bo kariera
sportowca jest bardzo krótka.
Ró¿nicy, jeœli chodzi o te dwie wagi, nie ma w³aœciwie ¿adnej. Wiadomo, ¿e w ciê¿kiej bij¹ mocniej,
zawodnicy wa¿¹ ponad 100 kilo,
cios inaczej boli. Ale wa¿¹c mniej,
jesteœ szybszy. Czu³em siê lepiej,
bo jak jesteœ szybki, to wygrasz z
ka¿dym. Jak nie masz szybkoœci,
to nie dasz rady.
A najbli¿sze plany? Tu¿ po œwiêtach Wielkanocnych Adamek zamierza polecieæ na Florydê do trenera Gusa Currena i tam trenowaæ kilka tygodni. Potem powrót
do domu i znów pobyt na Florydzie. W sumie przygotowania maj¹ zaj¹c 8-9 tygodni. Wstêpnie walka jest zaplanowana na 18 czerwca... (kor)

www.prenumerata.de

soko, utrzymanie tego bêdzie na
pewno najtrudniejsze, ale jeœli bêdziemy tak samo pracowaæ, to dlaczego mia³oby siê nie udaæ?
Kibice dyskutuj¹ teraz o szansach Stocha w rywalizacji
o „Kryszta³owa Kulê”, czyli Puchar Œwiata. W klasyfikacji generalnej (po 13 zawodach) Polak jest
trzeci z 622 pkt. Prowadzi Halvor
Egner Granerud 948 pkt, przed
Markusem Eisenbichlerem –
684 pkt, a pi¹tkê uzupe³niaj¹:
4. Dawid Kubacki 473 pkt i 5. Piotr
¯y³a – 469 pkt. Polacy nadal prowadz¹ w Pucharze Narodów, ale
nad Norwegami maj¹ tylko 18 pkt.
przewagi.
Kamil Stoch zajmuje drugie
miejsce na liœcie p³ac w obecnym
sezonie Pucharu Œwiata. Triumfatora Turnieju Czterech Skoczni
wyprzedza jedynie Halvor Egner
Granerud. Norweg zarobi³ 84.700
franków szwajcarskich (ok. 354
tys. z³), natomiast Stoch otrzyma³
83.250 franków (ok. 348 tys. z³).

Józef Korczyk

Z ró¿nych dziedzin
Polak dyrektorem
w Formule 1?
Marcin Budkowski może zostać
szefem zespołu Alpine, czyli następcy Renault w Formule 1
w zbliżających się wyborach.
Polak niedawno awansował na
stanowisko jednego z pięciu dyrektorów całego Renault Sport
Racing (pionu sportowego Renault), a do tej pory był dyrektorem wykonawczym zespołu Alpine. Gdyby Budkowski został wybrany, byłoby to najwyższe stanowisko w świecie Formuły 1,
jakie zajmowałby Polak.

Pierwsza po
Kowalczyk
Izabela Marcisz zajęła 26. miejsce w ostatnim etapie Tour de
Ski po morderczym podbiegu na
wzgórze Alpe Cermis. 20-latka
Polak ukończyła cykl na 29. pozycji, jako pierwsza Polka od
pięciu lat, gdy po raz ostatni
przebiegła go Justyna Kowalczyk.

Na testy do Bayernu
21-letnia reprezentantka Polski w
piłce nożnej Weronika Zawistowska wyjechała na testy do Bayernu Monachium. Jest zawodniczką Czarnych Sosnowiec
– lidera Ekstraligi Kobiet, a
wcześniej broniła barw UKS
Bródno, MUKS Praga Warszawa
oraz Górnika Łęczna. W reprezentacji Polski zagrała w 11 meczach, zdobyła dwa gole.
Kobieca drużyna Bayernu Monachium jest liderem Bundesligi
– ma na koncie komplet, dwunastu zwycięstw i bilans bramkowy 40:1. (kor)

Książki
Szt.

Romanse, powieści

Cena

Anioł do wynajęcia - Magdalena Kordel
Arabski książę cz.1 - Tanya Valko
Arabski książę cz.2 - Tanya Valko
Arabski maż cz.1 - Tanya Valko
Arabski maż cz.2 - Tanya Valko
Arabski raj cz.1 - Tanya Valko
Arabski raj cz.2 - Tanya Valko
Arabski syn cz.1 - Tanya Valko
Arabski syn cz.2 - Tanya Valko
Była arabska stewardesa - Marcin Margielewski
Byłam kochanką arabskich szejków - Laila Shukri
Central Park - Guillaume Musso
Dom na wyspie - Dorota Milli
Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.
Dziedzictwo - Danielle Steel
Grzeszna miłość - Inka Loreen Minden
Impuls / Lokator - Nora Roberts
Jane Eyre cz.1 - Charlotte Bronte Austen tw.opr.
Jane Eyre cz.2 - Charlotte Bronte Austen tw.opr.
Jej portret - Anna H. Niemczynow
Jesień cudów cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Jesień cudów cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Jestem nieletnia żona - Laila Shukri
Jestem żoną szejka - Laila Shukri
Jestem żoną terrorysty - Laila Shukri
Koktajlowe opowieści - Joe Cawley
Książę i artystka - Nora Roberts
Księżniczka i tajny agent - Nora Roberts
Malownicze: Wymarzony czas - Magdalena Kordel
Malownicze: Wymarzony dom - Magdalena Kordel
Miłość Shanea - Nora Roberts
Modliszka cz.1 - Irena Matuszkiewicz
Modliszka cz.2 - Irena Matuszkiewicz
Na wagę złota - Nora Roberts
Na zakręcie - Nicholas Sparks tw.opr.
Niebezpieczna pokusa - Astrid Pfister
Niebezpieczne związki - Pierre Choderlos de Laclos tw.opr.
Nocne fajerwerki - Nora Roberts
Nocny klub - Nora Roberts
Od pierwszego wejrzenia - Nora Roberts
Ostatni wiraż - Nora Roberts
Pensjonat z marzeń - 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
Perswazje - Jane Austen tw.opr.
Pojedynek uczuć - Krystyna Mirek
Pomyślne wiatry - Nora Roberts
Portret anioła - Nora Roberts
Portret damy cz.1 - Henry James tw.opr.
Portret damy cz.2 - Henry James tw.opr.
Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow
Powrót do domu - Danielle Steel
Przerwana gra - Nora Roberts
Ryzykowne pożądanie - Kelly Stevens
Saga rodu Cantendorfów: Cena szczęścia - Krystyna Mirek
Saga rodu Cantendorfów: Prawdziwa miłość - Krystyna Mirek
Saga rodu Cantendorfów: Tajemnica Zamku - Krystyna Mirek
Serce Devina - Nora Roberts
Shirley cz.1 - Charlotte Bronte tw.opr.
Shirley cz.2 - Charlotte Bronte tw.opr.
Siedem sióstr. Tom 1 Maja - Lucinda Riley
Skrzydła gołębicy cz.1 - Henry James tw.opr.
Skrzydła gołębicy cz.2 - Henry James tw.opr.
Słodka tortura - Tina Scandi
Słodkie życie - Krystyna Mirek
Smak miłości - Jennifer Ambers
Sztuka kochania - Cara Bach
Świadectwo prywdy cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Świadectwo prywdy cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Tajemnice hoteli Dubaju - Marcin Mąrgielewski
Tam gdzie ty - Jodi Picoult tw.opr.
To jedno lato - Dorota Milli
Tylko ty - Gabriela Gargaś
Uroczysko - Magdalena Kordel
Wielkie kłamstewka - Liane Moriarty
Willa pod Kasztanem: Światło o poranku - Krystyna Mirek
Willa pod Kasztanem: Światło w cichą noc - Krystyna Mirek
Współlokatorzy - Beth O'Leary
Wyspa wspomnień - Dorota Milli
Zaginione arabskie księżniczki - Marcin Margielewski
Zakazane pragnienie - Jaden Tanner
Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow
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Arabski mąż cz.1 - Tanya Valko

Kontynuacja poprzednich powieści Tanyi Valko. Tym razem śledzimy losy dwóch
diametralnie różnych ludzi, których pokochały pół-Arabki.Jak radzą sobie europejskie
kobiety w świecie ogarniętym krwawą wojną? Jak wygląda codzienność kalifatu,
który powstał na terenach Syrii i Iraku? Czy Darii uda się uciec z piekła na ziemi?
Czy dżihadi John, morderca i sadysta, a zarazem człowiek wybitnie inteligentny,
ma jeszcze szansę zejść z przestępczej ścieżki? Czy Marysia i Hamid znów
wyruszą na poszukiwania krewniaczki? I co na to wszystko Dorota?

Malownicze: Wymarzony czas - M. Kordel
Kolekcja kolory życia - książki najlepszych polskich autorek.
Każdy ma swój wymarzony czas. To czas na miłość i na szczęście. Czas radości,
ale i zmian. Magda ma swój wymarzony dom i cieszy się na myśl o tym, że wkrótce
stworzy prawdziwą rodzinę dla Marcysi i Ani. Wie jednak, ile przeszkód musi jeszcze
pokonać, zanim nadejdzie ten długo oczekiwany moment. Niełatwe zadanie czeka
też Michała: czy jego miłość do Magdy wystarczy, by ją przekonać, żeby zaczęli
myśleć o wspólnej przyszłości?
Na wagę złota - Nora Roberts

Gdy Sarah Conway przybywa w 1875 roku do Arizony, spodziewa się zobaczyć
wspaniały dom i świetnie prosperującą kopalnię złota. Taki obraz kreślił jej
w listach ojciec. Rzeczywistość okazuje się być okrutna: ojciec zginął w kopalni,
w której nie ma złota, a wspaniały dom to skromna chatka na odludziu.
Dodatkowo na Dzikim Zachodzie na samotną kobietę czyha wiele niebezpieczeństw.
Na szczęście obok niej pojawia się Jake Redman – półkrwi Indianin i owiany złą
sławą były rewolwerowiec.

Perska nienawiść - Laila Shukri

Znana z kart Perskiej miłości Lidka po dramatycznej ucieczce z Kuwejtu wiedzie

w Polsce ustabilizowane życie. Razem z dziećmi wyjeżdża na wakacje na Majorkę,
gdzie mężczyźni zabiegają o jej względy. Czy kolejny raz uwierzy w miłość?
Na prośbę przyjaciółki Lidka wyjeżdża na kilka dni z dziećmi do Kuwejtu,
a tam demony przeszłości zakłócają spokój jej rodziny…
Czy podstępna nienawiść zniszczy wszystko, co budowała przez lata?
Ile siły jest w samotności? Ile można poświęcić dla rodziny?

Świadectwo prywdy cz.1 - Jodi Picoult

Na farmie amiszów znaleziono zwłoki noworodka. O śmierć dziecka zostaje oskarżona
jego domniemana matka, niezamężna osiemnastoletnia Katie Fisher. Sprawę Katie
przyjmuje Ellie Hathaway, adwokatka z wielkiego miasta. Po raz pierwszy spotyka się
z wymiarem sprawiedliwości rządzącym się innymi zasadami niż te, które zna.
Zagłębiając się w świat amiszów, musi znaleźć sposób, aby dotrzeć do swojej klientki
i porozumieć się z nią. Praca nad tą sprawą prowadzi ją także w głąb własnego ja,
kiedy jeszcze pojawi się w jej życiu mężczyzna z przeszłości...

Willa pod Kasztanem: Światło o poranku
- Krystyna Mirek

Magda musi wrócić do pracy, gdzie będzie spotykać swojego dawnego ukochanego
z jego nową narzeczoną, a jej szefową, Antek poszuka nowego zajęcia, a Bianka
pojedzie do Warszawy, do swojego dawnego życia. Z kolei Michał i Bartek znajdą się
nagle po przeciwnych stronach barykady, a Dorota Mirska postanowi wreszcie
zawalczyć o siebie w małżeństwie. Czy im się uda?

www.sklep.de
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Tajemnice Sardynii
Kiedy będzie można znowu
podróżować, bo świat się
znowu otworzy, to warto
mieć już gotowy pomysł,
dokąd pojechać. Polecamy
Sardynię i niektóre jej
tajemnice i zagadki – niektóre, bo nie wystarczyłoby
miejsca, żeby wymineić
wszystkie.
Sardynia to wyspa niezwyk³a
i ci¹gle jeszcze nie do koñca
odkryta, choæ jej wybrze¿a od
Rzymu dzieli zaledwie 350 km.
Nie bez powodu nazywana bywa „W³oszk¹ o stu twarzach”.
Trudno j¹ poznaæ na wylot i opisaæ. Ale te¿ trudno siê w niej
nie zakochaæ.
Pierwsz¹ zagadk¹ Sardynii
jest to, w jaki sposób wyspa
broni siê przed odkryciem
przed masow¹ turystyk¹. Pla¿e
z bia³ym piaskiem, bajkowe zatoki, malownicze wysepki, skalne urwiska obmywa Morze
Œrodziemne. To powinno przy-

Jeden z ok. 7000 nuragów

zdj. pixabay.com – Massimo Sanna

ci¹gaæ tysi¹ce ludzi. I przyci¹ga. Ale t³oku tam nie ma.
Eksluzywne kurorty na pó³nocnym wybrze¿u, zw³aszcza
s³ynnej Costa Smeralda, od lat
s¹ niezwykle modnym wakacyjnym kurortem. Bywaj¹ tu milionerzy i turyœci „klasy ekonomicznej”, politycy i celebryci.
Kiedyœ przyje¿d¿a³a brytyjska
ksiê¿niczka Ma³gorzata, Grace
Kelly i Greta Garbo. Dziœ spotkaæ mo¿na Naomi Campell

i Bruce’a Willisa. Costa Smeralda to 50 km zatok o niezwyk³ej barwie szmaragdu i pla¿,
jak Marinella, znana mi³oœnikom sportów wodnych.
Ma³o znana jest najpiêkniejsza pla¿a – Spiaggia del Principe, czyli ksi¹¿êca. Dotrzeæ
do niej nie jest ³atwo, na pró¿no
szukaæ drogowskazów. Wystarczy jednak spytaæ, a uprzejmi
tubylcy wska¿¹ drogê. Woda w
cichej zatoce jest krystalicznie

czysta i ma niezwyk³y kolor:
w promieniach s³oñca zimny
szmaragd zmienia siê w turkusowy, lœni bia³y piasek, opalizuj¹ z³otorude ska³y. Pla¿owiczów
jest tutaj niewielu, choæ obok
têtni¹ ¿yciem turystycznym takie miejscowoœcie jak Capricciolii i Romazzino.
Sardynia potrafi strzec swego skarbu.
Jeszcze wiêkszym skarbem
ni¿ pla¿e jest historia wyspy
i jej zagadkowi œwiadkowie: nuragi – potê¿ne kamienne wiê¿e
w kszta³cie sto¿ka, budowane
tylko z ociosanych kamieni, bez
zaprawy. Nigdzie indziej na
œwiecie nie ma takich. Naukowcy twierdz¹, ¿e powsta³y
dwa tysi¹ce lat p.n.e., w epoce
brazu, gdy wyspê zamieszkiwa³a ludnoœæ kultury nuralskiej.
Jednak ani sposób budowania,
ani prawdziwe przeznaczenie
nuragów wci¹¿ nie jest znane.
Budowli tych jest na wyspie ok.
7000, najwy¿sze maj¹ po 20 metrów, otoczone mniejszymi wie¿ami i murami obronnymi, które kryj¹ labirynty podziemnych
korytarzy.
Kolejna zagadka Sardynii to
d³ugoœæ ¿ycia jej mieszkañców
– na 100 tys. osób a¿ 22 ¿yje ponad 100 lat. Czyli d³u¿ej ni¿
s³ynni z d³ugowiecznoœci Japoñczycy. Najstarsi Sardynczycy twierdz¹, ¿e ich œwietna kondycja to zas³uga produkowanego tutaj, ponoæ najstarszego na
œwiecie, wina – czerwonego,
mocnego, aromatycznego cannonau, co w miejscowym jêzyku znaczy paciorki ró¿añca.
Tego wina warto skosztowaæ,
najlepiej w winnicy. Trzeba wyruszyæ w g³¹b wsypy, w stronê
masywu Gennargentu, poniewa¿ tam winnic jest najwiêcej.

Reisebüro Pfau
Violetta Dabrowski

Costa Smeralda

zdj. pixabay.com – Peter Müller

Wilhelm-Nagel-Str. 62
71642 Ludwigsburg
v.dabrowski@pfau-reisen.de
tel. 07141 52121
fax 07141 52509

Tam gdzie ty
– Jodi Picoult
Gdy marzysz o dziecku za wszelką cenę... Po dziesięciu latach
małżeństwa i długotrwałych bezskutecznych staraniach o dziecko
Zoe i Max Baxter postanawiają się
rozstać. Zoe, ku własnemu zaskoczeniu, znajduje szczęście u boku
kobiety, Max szuka pocieszenia
w kościele. Lecz marzenie
o dziecku trwa, i to, co wydawało
się być na wyciągnięcie ręki, przeradza się w starcie światopoglądów i przekonań religijnych, w
którym nie ma miejsca na sentymenty. Tam gdzie ty to powieść
o trudnych, często bardzo bolesnych wyborach oraz o tym, że
każdy ma prawo do szczęścia.
Ale czy na pewno?
Jodi Picoult (ur. 1966) –
amerykañska pisarka, która
z mistrzowsk¹ intuicj¹ podejmuje wa¿ne i kontrowersyjne
tematy (od molestowania seksualnego dzieci i przemocy
w rodzinie po eutanazjê), by
tworzyæ z nich wzruszaj¹ce
powieœci obyczajowe i dramaty psychologiczne. W 2003 roku otrzyma³a nagrodê New
England Book za ca³okszta³t
tw¹rczoœci. £¹czny nak³ad jej
ksi¹¿ek na œwiecie ( w ponad
40 krajach) przekroczy³ 15 milionów egzemplarzy. Powieœci
Jodi Picoult przet³umaczono
dotychczas na 34 jêzyki.

sklep.de
polska muzyka
polskie filmy
polskie książki

Idealny prezent na
Dzień Kobiet
8 marca

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

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
lub na stronie internetowej:

www.sklep.de
Szt.

Propozycje na prezent

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
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
Chałwa waniliowa 12x100g
11,90
Grześki Goplana 36x36g
9,90
Prince Polo Clasic Olza 32x35g
9,90
Princessa kokosowa Nestle 28x44g
9,90
Princessa zebra Nestle 30x33g
3,90
Ptasie mleczko Wedel 380g
5,50
Wawel kasztanki 430g
5,50
Wawel malaga 430g
2,20
Wawel michalki 280g
5,50
Wawel tik taki 430g

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 - zestaw
prezentowy CLASSIC,
perfumy 30 ml
+ krem 50 ml
Cena: 12,50 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
+ dezodorant 90 ml
Cena: 9,90 EUR

Pani Walewska
krem nawilżający
olej z awokado na dzień
50 ml
Cena: 4,90 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

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
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Reklama
l pomoc w zakładaniu firm
l kompleksowa obsługa biurowa
l rozliczenia finansowe firm
l oraz osób prywatnych

Finanzwirt
Marian Gruchel
Lise-Meitner-Str.-1-3, 42119 Wuppertal

Tel.: 0202-60933172
finanzwirt@gruchel.com

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

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak
Usługi dentystyczne
Wszystkie specjalności
Na miejscu Labor i RTG
Katowice ul. Zbożowa 20
Katowice ul. Dębowa 4
Tel. 0048 32 202 90 95
www.centrumdentystyczne.pl
biurop@centrumdentystyczne.pl

Firma budowlana z Polski szuka zleceń na
budowy domów od podstaw, dachy, elewacje, wyburzenia i rozbiórki. Teren całych
Niemiec. Tel: +48-608-729122,
+49-160-3089338, mail: tedy32@o2.pl

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.

Jesteśmy
dla was online

www.samo-zycie.de

KURIER
ładunki do 1,5 tony

Niemcy

Polska

Handy: 0173-2106849
Tel.: 02174-8941155

SAT - RUDEK

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

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!

WWW

www.prenumerata.de

.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

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
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Reklama
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
KANCELARIA ADWOKACKA
DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK
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

m.

Kancelaria adwokacka
w Monachium

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

Rechtsanwälte
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

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

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

Damian Ballon
Rechtsanwalt
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
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Bocian wódka
różne smaki
0,5l. 9,90 €

Gazety dla sklepów:

www.prasa.de

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

Maski medyczne
3-warstwowe
50 szt. 9,99 €

Papier toaletowy
queen 3-warstwowe
24 szt. 5,50 €

Mini Shop

Godziny otwarcia:
pon.-piąt. 6.30-12.00 i 15.00-19.00 sob. 8.00-12.00 i 15.00-19.00

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2

Mit Gewalt oder mit Menschen?
Schutz und Perspek tiven für Geﬂüchtete im Nahen Osten.
misereor.de/mitmenschen

Ustronie Morskie - pokoje gościnne z łazienkami, telewizor, lodówka, balkon, sprzęt plażowy, parking zamknięty. Czerwiec i wrzesień
TANIEJ! Tel. 0048-94-3519508 lub 0048-506558336, www.udastina.fajnewczasy.pl

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

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

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

MIT MENSCHEN.

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:

www.prenumerata.de
tel. 02174 8964480

Polskie gazety prosto
do Twojej skrzynki
– tanio i wygodnie
– ponad 250 tytułów
Prenumerata to nasza specjalność od 1997 r.

