Przywileje po szczepieniu na COVID-19?
Dania planuje ju¿ cyfrow¹ ksi¹¿eczkê szczepieñ, która u³atwi podró¿e, udzia³ w koncertach i wydarzeniach
sportowych. Szwecja ma podobne plany. W Polsce od koñca grudnia zaszczepione osoby s¹ zwolnione po
wjeŸdzie do kraju z 10-dniowej kwarantanny. Nie liczy siê ich przy limicie podczas prywatnych spotkañ.
Niemiecka Rada Etyki nie zgadza siê na specjalne traktowanie osób zaszczepionych przeciwko
X2
koronawirusowi i wy³¹czenie ich spod ograniczeñ.
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O tym siê mówi
Miejsce pamięci Polaków.
Ruszyły prace nad projektem
Ponad 75 lat po II wojnie œwiatowej w Berlinie powstanie
miejsce upamiêtniaj¹ce polskie ofiary wojny. W paŸdzierniku 2020 r. Bundestag zobowi¹za³ rz¹d RFN do stworzenia miejsca pamiêci.
Do koñca lata 2021 r. komisja
z³o¿ona z polskich i niemieckich ekspertów ma opracowaæ
na zlecenie niemieckiego rz¹du koncepcjê miejsca pamiêci i
spotkañ. 10 lutego komisja spotka³a siê po raz pierwszy.
– Podczas gdy Holokaust, jako najciemniejszy rozdzia³
w historii Niemiec, s³usznie
zajmuje centralne miejsce w
naszej pamiêci, to gdzie indziej
s¹ jeszcze braki. Do nich nale¿y szczególne cierpienie polskiej ludnoœci cywilnej w czasie
II wojny œwiatowej – powiedzia³ minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas
na ropoczêcie prac komisji.

Maas podkreœli³, ¿e w Polsce
mia³o swój pocz¹tek „szaleñstwo rasowo-ideologicznej wojny na wyniszczenie prowadzonej na wschodzie Europy”, a
poprzez zniszczenie ca³ych
miast, masowe egzekucje i wysiedlenia Polska mia³a znikn¹æ
na zawsze z mapy Europy.
Liczba polskich ofiar II wojny
œwiatowej siêga szeœciu milionów, czyli jednej pi¹tej ówczesnej liczby ludnoœci. Do tego
dosz³y ogromne zniszczenia
materialne.
Nie wiadomo jeszcze, gdzie
powstanie miejsce pamiêci polskich ofiar wojny. Ma byæ miejscem spotkañ i konfrontacji z
histori¹, które zbli¿y Polaków i
Niemców. – Obok historycznej
koncepcji przysz³e miejsce pamiêci ma byæ równoczeœnie
skierowane na przysz³oœæ –
podkreœli³ Heiko Maas, dodaj¹c, ¿e ma ono byæ „polsko-niemieckie i europejskie”. (kad)

Rosyjska szczepionka Sputnik V „mile widziana“
W obliczu opóŸnieñ dostaw
szczepionek w Unii Europejskiej coraz bardziej uwaga kieruje siê na rosyjsk¹ szczepionkê
Sputnik V. Preparat jest ju¿ stosowany w ponad 20 krajach
(m.in. Argentynie, Bia³orusi,
Meksyku, Serbii, Wêgrzech, Iranie i Wenezueli). Przed zastosowaniem w UE Sputnik V musia³by zostaæ dopuszczony do
obrotu przez Europejsk¹ Agencjê Leków (EMA). Odpowiedni
wniosek wp³yn¹³ ju¿ do unijnej
agencji – poinformowa³ Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpoœrednich, który stoi za szczepionk¹.
Jak poinformowa³ presti¿owy
periodyk medyczny „The Lancet”, szczepionka Sputnik V,
opracowana przez pañstwowe
centrum badawcze Gamaleja,
wykaza³a siê w trzeciej fazie klinicznej wysok¹ skutecznoœci¹
rzêdu 91,6 procent.
W Moskwie mo¿na siê ni¹ zaszczepiæ w wiêkszoœci klinik,
w mobilnych centrach szczepieñ, a nawet w centrach handlowych. 21 dni po pierwszej
dawce podawana jest druga, a
po 42 dniach osi¹ga siê pe³n¹
odpornoœæ.
Rosja uprzedza jednak, ¿e dostarczanie Sputnika V do UE
nie bêdzie mo¿liwe przed majem lub nawet czerwcem tego
roku. Wielka dostawa do Unii
bêdzie mo¿liwa dopiero po zakoñczeniu masowych szczepieñ
w Rosji – uprzedzi³ Rosyjski

Fundusz Inwestycji Bezpoœrednich.
Niemiecki rz¹d jest otwarty
na stosowanie Sputnika V tak¿e
w Niemczech. – Ka¿da szczepionka jest w UE mile widziana,
ale dopuszczona zostanie dopiero wtedy, kiedy Europejska
Agencja Leków bêdzie mia³a
niezbêdne dane – powiedzia³a
Angela Merkel w wywiadzie dla
telewizji ARD. – Ka¿dy, kto
przedstawiaj¹c dane, stara siê
o dopuszczenie do u¿ytku, jest
mile widziany – doda³a. Niemiecka kanclerz nadmieni³a, ¿e
rozmawia³a o tym z prezyderntem Rosji W³adimirem Putinem.
Jak poda³ niemiecki minister
zdrowia Jens Spahn, myœli siê
tak¿e o produkcji rosyjskiej
szczepionki w Unii Europejskiej. Podczas rozmów strona
rosyjska mia³a prosiæ o wysondowanie takich mo¿liwoœci.
W Niemczech takim producentem mog³aby byæ firma farmaceutyczna IDT Biologika z
Dessau, która ma ju¿ produkowaæ szczepionkê na COVID-19
brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca. Szczepionka ta
jest – obok Biontech/Pfizer i
Moderny – trzeci¹ z dopuszczonych w UE szczepionek przeciwko koronawirusowi.
IDT Biologika pracuje ponadto nad w³asn¹ szczepionk¹
MVA-SARS-2-S. W pierwszych
testach okaza³a siê ona nieskuteczna, dlatego koncern pracuje
nad jej udoskonaleniem. (kad)
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Korzyœci po zaszczepieniu
na COVID-19? Etycy mówi¹ „nie”
Rada Etyki radzi, by nie
wyłączać spod ograniczeń
osób zaszczepionych
przeciwko koronawirusowi.
Dla pewnej grupy przewidują
jednak wyjątek.
Niemiecka Rada Etyki nie zgadza siê na specjalne traktowanie osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi i wy³¹czenie ich spod ograniczeñ.
Najpierw nale¿y upewniæ siê,
czy osoby zaszczepione nie zara¿aj¹ innych. Na razie na podstawie wyników badañ trudno
odpowiedzieæ na to pytanie jednoznacznie.
Zaszczepieni powinni dalej
podlegaæ ograniczeniom, takim
jak obowi¹zek noszenia maseczki ochronnej w sklepach
czy œrodkach transportu publicznego oraz przestrzeganie
dystansu spo³ecznego – uzna³a
Niemiecka Rada Etyki. W przeciwnym razie czêœæ spo³eczeñstwa uzna³aby wy³¹czenie osób
zaszczepionych spod ograniczeñ w lockdownie za niesprawiedliwe. To z kolei mog³oby
wp³yn¹æ na os³abienie solidarnoœci spo³ecznej w pandemii
i zmniejszyæ gotowoœæ spo³eczeñstwa do podporz¹dkowania siê restrykcjom. Ograniczenia powinny zostaæ zniesione w
tym samym czasie dla wszystkich – uwa¿a Rada.

Dla kogo wyjątki?
Eksperci od etyki zalecaj¹
jednak specjalne traktowanie
osób przebywaj¹cych w domach starców, placówkach
opiekuñczych i hospicjach. Tam
zakazy odwiedzin i ograniczenia w kontaktach z bliskimi powinny zostaæ zniesione, gdy tylko mieszkañcy tych placówek
zostan¹ zaszczepieni. Rada

podkreœli³a, ¿e jest to grupa
osób, która podlega szczególnie
ostrym ograniczeniom i wskutek nich szczególnie cierpi. Wy³¹czenie ich spod ograniczeñ
spo³eczeñstwo potraktuje ze
zrozumieniem i aprobat¹.
Pewn¹ swobodê etycy przyznali tak¿e organizatorom imprez i zgromadzeñ, którzy mog¹ wed³ug w³asnego uznania
potraktowaæ osoby zaszczepione na COVID-19.
Ograniczenia w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym maj¹
uzasadnienie tylko dopóki pacjenci ciê¿ko przechodz¹cy
COVID-19 stanowi¹ zagro¿enie
dla niemieckiego systemu
opieki medycznej – podkreœli³a
Rada. Restrykcje, które tak
bardzo ograniczaj¹ podstawowe wolnoœci obywatelskie, powinny byæ zatem luzowane ju¿
wówczas, gdy zagro¿enie to
zmniejszy siê.

Lekarze krytykują
Przewodnicz¹cy Œwiatowego
Stowarzyszenia Lekarzy Frank
Ulrich Montgomery skrytykowa³ zalecenia Niemieckiej Rady Etyki: „Radzie brakuje odwagi, by przywróciæ podstawowe prawa ludziom, którzy albo
przeszli ju¿ infekcjê i w zwi¹zku
z tym uodpornili siê, albo poddali siê szczepieniom w akcie
solidarnoœci spo³ecznej” w rozmowie z dziennikiem „Passauer Neue Presse”. Doda³, ¿e warunkiem jest pewnoœæ, ¿e
szczepionka prowadzi do odpornoœci. „Wtedy, gdy wszystkim zaproponuje siê ju¿ szczepienia, musimy zwolniæ ludzi
z ograniczeñ” – podkreœli³.

Większość przeciwna
W przeprowadzonym na pocz¹tku lutego br. sonda¿u

ARD-Deutschlandtrend wiêkszoœæ pytanych by³a przeciwna
specjalnemu traktowaniu zaszczepionych. Ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.) by³o przeciw zniesieniu ograniczeñ dla zaszczepionych, czyli
¿eby osoby te mog³y m.in. swobodnie podró¿owaæ, chodziæ do
restauracji czy kin.
Tylko 28 procent popar³o takie rozwi¹zanie. W pytaniu za³o¿ono jednak, ¿e szczepionka
chroni nie tylko przed infekcj¹,
ale i przed przenoszeniem koronawirusa.

Drugi paszport
Inaczej sprawa wygl¹da u
pó³nocnych s¹siadów Niemiec.
Dania planuje ju¿ cyfrow¹ ksi¹¿eczkê szczepieñ, która u³atwi³aby podró¿e, ale i bezproblemowy udzia³ w koncertach czy
wydarzeniach
sportowych.
Duñski rz¹d chcia³by, aby cyfrowy dokument mo¿na by³o w
razie potrzeby prezentowaæ na
smartfonie, niczym drugi paszport. Spodziewaæ siê go mo¿na
najwczeœniej póŸn¹ wiosn¹.
Tak¿e Szwecja planuje do
czerwca stworzenie infrastruktury dla cyfrowej ksi¹¿eczki
szczepieñ, ale w œcis³ej wspó³pracy ze Œwiatow¹ Organizacj¹
Zdrowia (WHO) i Uni¹ Europejsk¹.
Na pewne korzyœci mog¹ liczyæ zaszczepione osoby tak¿e
w Polsce. Od koñca grudnia s¹
one zwolnione po wjeŸdzie do
kraju z 10-dniowej kwarantanny. Nie liczy siê ich tak¿e przy
limicie obowi¹zuj¹cym podczas
prywatnych spotkañ. Podobne
zwolnienia z kwarantanny obowi¹zuj¹ w Rumunii i Estonii. (kad)
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Bielan chcia³
wykopaæ Gowina
Zdrada i „zamach” na wicepremiera Jaros³awa Gowina. Bo
jak inaczej nazwaæ próbê obalenia go z funkcji partii. Wykonawc¹ planu, który stworzy³
najprawdopodobniej prezes
PiS Jaros³aw Kaczyñski, mia³
byæ Adam Bielan. Wygl¹da na
to, ¿e siê przeliczy³, ale...
Adam Bielan w pierwszy lutowy weekend okrzykn¹³ siê
prezesem Porozumienia. Co go
to tego sk³oni³o? Podobno brak
prawomocnie wybranego szefa. Zdaniem czêœci polityków
Jaros³aw Gowin nie jest ju¿ formalnie przewodnicz¹cym Porozumienia, poniewa¿ jego kadencja na tym stanowisku wygas³a, a nie zosta³a w³aœciwie
odnowiona.
– Jestem przewodnicz¹cym
Konwencji Krajowej i od 4 lutego oraz od decyzji Krajowego
S¹du Kole¿eñskiego to ja pe³niê obowi¹zki prezesa – stwierdzi³ Adam Bielan. Opowiedzia³

siê za nim m.in. Kamil Bortniczuk.
Takie rozumienie sytuacji
nie spodoba³o siê wiêkszej czêœci zwolenników przewodnictwa Gowina. Decyzj¹ Krajowego S¹du Kole¿eñskiego Kamil
Bortniczuk i Adam Bielan zostali wykluczeni z partii. W siedzibie partii zmieniono na
wszelki wypadek zamki.
Wygl¹da jednak na to, ¿e Jaros³aw Gowin faktycznie nie
podda³ siê demokratycznym
procedurom. Do kwietnia
2018 r. musia³ zwo³aæ kolejny
kongres i tego nie zrobi³.
Kr¹¿¹ plotki, ¿e Jaros³aw Gowin „flirtuje” z Donaldem Tuskiem. Ta informacja przerazi³a
prezesa Kaczyñskiego, który
nigdy nie widzia³ w Gowinie
pewnego sojusznika. Wzajemne
przeci¹ganie liny pomiêdzy koalicjantami bêdzie pewnie jakiœ
czas trwa³o. Kaczyñski mruga
przy tym do Konfederacji. Ale

„Babcia Kasia“ (Katarzyna Augustynek) podczas zatrzymania
w listopadzie 2020 r.
zdj. Mikołaj Kiembłowski

Strach zajœæ w ci¹¿ê
Trybuna³ Konstytucyjny kierowany przez Juliê Przy³êbsk¹
uzna³, ¿e aborcja w przypadku
ciê¿kiego i nieodwracalnego
upoœledzenia p³odu lub jego
nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej ¿yciu jest niezgodna
z konstytucj¹. Wyrok opublikowany w Dzienniku Ustaw
z 27 stycznia wywo³a³ kolejne
fale protestów na ulicach polskich miast.
W Warszawie grupa protestuj¹cych z dzia³aczk¹ „Strajku
Kobiet” Klementyn¹ Suchanow wtargnê³a na teren przyleg³y do Trybuna³u Konstytucyjnego. Zosta³a zatrzymana. Jej
i towarzysz¹cym kole¿ankom
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postawiono zarzuty zniszczenia mienia.
– Mam zakaz zbli¿ania siê do
Trybuna³u Konstytucyjnego.
Oczywiœcie zamierzam uczestniczyæ w kolejnych protestach
– zapowiedzia³a dzia³aczka.
Gorzej potraktowano Katarzynê Augustynek, popularn¹
Babciê Kasiê, która nale¿y do
inicjatywy "Polskie Babcie" anga¿uj¹cej siê w protesty Strajku Kobiet. „Zosta³yœmy przewrócone na ziemiê, z ka¿dej
strony lecia³y na nas ciosy policjantów, którzy nas okr¹¿yli”.
Policjantka podczas zatrzymania przycisnê³a j¹ kolanem do
ziemi, naciskaj¹c na klatkê
piersiow¹ i grdykê. Na komisa-

O tym siê mówi
Przybywa fejkowych sklepów. Jak je rozpoznać?

Krążą plotki, że Jarosław Gowin
„flirtuje” z Donaldem Tuskiem. To
przeraża prezesa Kaczyńskiego...
zdj. Adrian Grycuk
na dobra sprawê nie wiadomo,
kto komu i ilu pos³ów podbierze.
Na sprawie Gowina wzmocni³
siê nieco drugi koalicjant – Zbigniew Ziobro. Ten jednak zdaje
sobie sprawê, ¿e bez PiS wiele
nie zdzia³a. Porozumienie zawsze mo¿e liczyæ na opozycjê i
wice versa. Gowin pokazuje, ¿e
tanio skóry nie sprzeda i dalej
gra na nosie Kaczyñskiemu. Jego ugrupowanie ju¿ wyrazi³o
zaniepokojenie planem opodatkowania mediów. TK

riacie Babciê Kasiê rozebrano
w obecnoœci mê¿czyzn, obra¿ano i zastraszano – relacjonuje
aktywista Kuba.
W protestach warszawskich
wed³ug policji piêciu funkcjonariuszy wymaga³o interwencji
ratowników medycznych po
rozpyleniu gazu w ich kierunku. Ponadto zniszczone zosta³y
dwa radiowozy policyjne.
Przeciw brutalnoœci policji
zaprotestowa³ m.in. rzecznik
praw obywatelskich prof.
Adam Bognar, a tak¿e znani
prawicy.
– Brutalne zachowanie policji wobec obywateli nie jest nowoœci¹. Dziœ ka¿dy z nas, nasi
znajomi, nasze dzieci, mog¹
byæ zatrzymane bez wa¿nego
powodu, pobite, poni¿one –
wskaza³a mec. Karolina Gierdal.
Prokurator krajowy Bogdan
Œwiêczkowski nakaza³ przesy³anie mu informacji o ka¿dym
zarejestrowanym œledztwie w
tej sprawie. Prokuratorzy maj¹
informowaæ o wszystkich przypadkach wszczêcia postêpowania przygotowawczego, odmowie wszczêcia, przedstawieniu
zarzutów, zakoñczeniu postêpowania, a nawet orzeczeniach
s¹dów w kwestiach protestów.
Œwiêczkowski, który jest bliskim wspó³pracownikiem Zbigniewa Ziobry, nakaza³ tak¿e,
aby œledczy stawiali zarzuty za
"publiczne pochwalanie organizowania zgromadzeñ", za co
grozi nawet rok wiêzienia. TK

Zorganizowane grupy przestêpcze dostosowa³y swoj¹
dzia³alnoœæ do pandemii koronawirusa. Zmala³a liczba w³amañ do mieszkañ i kieszonkowych kradzie¿y, ale wzros³a cyberprzestêpczoœæ. W sieci roi
siê od fejkowych sklepów –
uprzedza Federalny Urz¹d
Kryminalny. W fa³szywych
sklepach oferuje siê nawet
urz¹dzenia medyczne, domowe testy na koronawirusa czy
maseczki ochronne. Klienci
p³ac¹, ale towar nigdy nie przychodzi.
Niemieckie centrale ochrony
konsumentów
odnotowa³y
w ubieg³ym roku czterokrotny
wzrost skarg dotycz¹cych fa³szywych sklepów. Oszuœci
upodobali sobie szczególnie
odzie¿ i artyku³y elektroniczne.
Przy zamówieniu towarów
mo¿liwa jest jedynie zap³ata
z góry. Klienci p³ac¹, ale na
pró¿no czekaj¹ na towar. Bywa,
¿e towar przychodzi, ale jest
z³ej jakoœci.
Organizacje ochrony konsumentów domagaj¹ siê zlikwidowania mo¿liwoœci zap³aty z góry, a klientom radz¹ nie przelewaæ pieniêdzy wczeœniej.
Trudno odró¿niæ prawdziwe
sklepy od fejkowych, bo te dru-

gie s¹ robione coraz lepiej. Niejednokrotnie nieuczciwe shopy
s¹ kopiami prawdziwych sklepów, sprawiaj¹ wra¿enie powa¿nych, a dobrze skopiowane
zdjêcia produktów, opisy i budowa strony nie budz¹ podejrzeñ.
Federalny Zwi¹zek Centrali
Ochrony
Konsumentów
(VZBV) podaje, ¿e po sprawdzeniu w ubieg³ym roku prawie
460 sklepów online, na które
skar¿yli siê konsumenci, dwie
trzecie z nich zniknê³o po jakimœ czasie z sieci lub by³y niedostêpne. – Konsumenci nie
mog¹ dochodziæ swoich praw,
jeœli sprzedawca nie jest dla
nich dostêpny, nie reaguje na
zapytania i skargi, lub jeœli
klienci nie wiedz¹, przeciwko
komu mog¹ wyst¹piæ z roszczeniami – informuje Carola
Elbrecht z dzia³u obserwacji
rynku cyfrowego w VZBV.
Szczególnie w czasie lockdownu konsumenci powinni
dok³adniej sprawdzaæ, w jakim
sklepie dokonuj¹ zakupów –
podkreœla Elbrecht. – Krzykliwa reklama, wiele jêzyków i
walut w procesie zamawiania,
czas dostawy do 120 dni i zap³ata z góry mog¹ wskazywaæ, ¿e
dany sklep online to fejk. (kad)

Negatywny koronatest za 150 zł
Zaledwie 150 z³ kosztuje w Polsce fa³szywy negatywny wynik
testu na COVID-19. Mieszkañcy Polski szykuj¹ siê na wakacje. Maj¹ œwiadomoœæ, ¿e tempo szczepieñ jest zbyt wolne
i wiêkszoœæ nie ma szans na zaszczepienie siê do lata.
Og³oszenia w stylu: "negatywny wynik na COVID-19
w 24 h bez wychodzenia z domu", „zaœwiadczenia w dowolnie wybranym jêzyku wyœlemy
kurierem lub do paczkomatu”
– pojawi³y siê ju¿ w internecie
i gazetach.
Samo zaœwiadczenie w zasadzie niczym nie ró¿ni siê od
orygina³u.
– Cena jest w wielu przypadkach zbli¿ona do tej, któr¹ trzeba zap³aciæ za faktyczne wykonanie testu. Test na papierze
bêdzie „negatywny”, ale te¿ ryzykujemy zdrowiem swoim i innych pasa¿erów, co jest absolutnie karygodne – ostrzega

Andrzej Biernat, lekarz medycyny podró¿nej.
Ukraiñskie media ju¿ pod koniec wrzeœnia informowa³y, ¿e
biura podró¿y sprzedaj¹ podrobione wyniki testu na COVID19. W Polsce na razie jeszcze
tak Ÿle nie jest.
Pod wzglêdem liczby zgonów
w Polsce rok 2020 by³ najczarniejszym od czasu zakoñczenia
drugiej wojny œwiatowej. W ci¹gu minionych 12 miesiêcy wystawiono o ponad 70 tys. aktów
zgonów wiêcej ni¿ w 2019 r.
W 2020 r. zmar³o ponad 480 tys.
osób, w 2019 – 401 tys., w 1946 r.
– 242 tys.
G³ówny Urz¹d Statystyczny
w Warszawie poda³, ¿e listopad
by³ to tej pory najtragiczniejszym miesi¹cem pod wzglêdem liczby zgonów na COVID19. Wed³ug danych podawanych przez resort zdrowia
zmar³o z tego powodu prawie
12 tys. osób. TK

www.SKLEP.de
– czynny 24h na dobę
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Atak na wolne media w Polsce

List mediów do władz
Rzeczypospolitej
Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego
„składką”, wprowadzaną pod pretekstem COVID-19.
Jest to po prostu haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza,
czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę,
sport oraz media.
Wprowadzenie go będzie oznaczać:
– osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści;
– ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych
treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze
bezpłatnie;
– pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na
polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne
obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł;
– faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie
polskich, lokalnych treści, kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków firmy określane przez rząd jako
„globalni cyfrowi giganci” zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie 50 – 100 mln zł w porównaniu z 800 mln zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.
Skandaliczne jest również niesymetryczne i selektywne obciążenie
poszczególnych firm. Dodatkowo niedopuszczalna w państwie prawa
jest próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich obowiązywania.
Jako media działające od wielu lat w Polsce nie uchylamy się od
ciążących na nas obowiązków i społecznej odpowiedzialności. Co roku płacimy do budżetu Państwa rosnącą liczbę podatków, danin i opłat
(CIT, VAT, opłaty emisyjne, organizacje zarządzające prawami autorskimi, koncesje, częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD itd.).
Własną działalnością charytatywną wspieramy też najsłabsze grupy
naszego społeczeństwa. Wspieramy Polaków, jak i rząd w walce z epidemią, zarówno informacyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby
warte setki milionów złotych.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego
obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię
COVID-19.
Sygnatariusze listu:
Agencja Wydawnicza
AGARD Ryszard Pajura
Agora SA
AMS SA
ASTA-NET SA
Bonnier Business
Burda Media Polska
CANAL+
Dziennik Trybuna
Dziennik Wschodni
Edipresse Polska
Eleven Sports
Network sp. z o.o.
Euractiv.pl
Gazeta Radomszczańska
Gazeta Żoliborza
Green Content sp. z o.o.
Gremi Media SA
Grupa Eurozet
Grupa Interia.pl sp. z. o.o.
Grupa Radiowa Agory sp. z o.o.
Grupa RMF
Grupa ZPR
Helios SA
Infor Biznes
Kino Polska TV SA
Lemon Records sp. z o.o.
Marshal Academy
Music TV sp. z o.o.
Muzo.fm sp. z o.o.
naTemat.pl

NOWa Gazeta Trzebnicka
OKO.press
Polityka
Polska Press Grupa
Prasa Beskidzka
Ringier Axel Springer Polska
STAVKA sp. z o.o.
Superstacja sp. z o.o.
Telewizja Polsat sp. z o.o.
Telewizja Puls sp. z o.o.
Telewizja Regionalna TVT
TIME SA
TV Spektrum sp. z o.o.
TVN SA
Tygodnik Powiatu Wołowskiego
Kurier Gmin
Tygodnik Powszechny
Tygodnik Regionalny 7 dni
Częstochowa
Wirtualna Polska
Wydawnictwo Bauer
Wydawnictwo Dominika
Księskiego Wulkan
Wydawnictwo Magraf
Wydawnictwo Nowiny
Zakopiańskie Towarzystwo
Gospodarcze Tygodnik
Podhalański
Wydawnictwo Westa Druk,
Tygodnik Angora

Media bez wyboru
10 lutego Polacy poczuli, co
oznacza dzieñ bez wolnych mediów – czarne ekrany telewizorów i komputerów, czarne
ok³adki gazet. Nie dzia³a³o kilkadziesi¹t prywatnych œrodków masowego przekazu. Niezale¿ne gazety, stacje telewizyjne i radiowe oraz internetowe serwisy informacyjne podjê³y 24-godzinny strajk. – Szanowni pañstwo, nie us³yszycie
dziœ normalnego programu –
mówi³ g³os w Radiu Zet. A starsi s³uchacze zadr¿eli. – Taka
wypowiedŸ od razu przypomina mi stan wojenny. Jakby czas
stan¹³ w miejscu – opowiada³
reporterowi „Deutsche Welle”
70-letni Piotr.

Sprawiedliwoœæ
wed³ug PiS
Zagraniczni
dziennikarze
z ca³ego œwiata musieli t³umaczyæ swoim obywatelom, co siê
sta³o w kraju nad Wis³¹. Polski
rz¹d og³osi³ wprowadzenie dodatkowego podatku dla mediów, który nazywa podatkiem
od reklam, cynicznie uzasadniaj¹c ten krok jako niezbêdny
do walki z pandemi¹ – napisa³
magazyn „Eurobuild”. Plany
dotycz¹ce podatku od przychodów z reklam zosta³y okreœlone
na pocz¹tku tego miesi¹ca – donosi³a BBC. – Nacjonalistyczny
rz¹d nazywa go „op³at¹ solidarnoœciow¹” i twierdzi, ¿e celem
jest zebranie pieniêdzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia
i dla kultury (...). Jednak w³aœciciele mediów prywatnych mówi¹, i¿ planowany podatek
zwiêkszy ich koszty o 270 milionów dolarów i mo¿e spowodowaæ, ¿e wiele firm zacznie siê
borykaæ ze spadkiem przychodów. A przecie¿ wydawcy
i nadawcy prywatni równie¿
ucierpieli zarówno przez koronawirusa, jak i cyfryzacjê. Reuters informuje, ¿e prasa lokalna
w Polsce odnotowa³a 30 – 50
proc. spadku z reklam i 30 proc.
spadku sprzeda¿y od pocz¹tku
pandemii. Wiêksze publikacje
prasowe równie¿ skar¿y³y siê
na znaczny spadek przychodów.
Jeszcze wiêkszego drenowania
mog¹ nie prze¿yæ. Premier Mateusz
Morawiecki
mówi³
wprawdzie o sprawiedliwym
opodatkowaniu globalnych cyfrowych koncernów, zgodnym
ze stanowiskiem samej Unii
Europejskiej, ale „Euractive”
uwa¿a, ¿e op³ata dotknê³aby
tak¿e mniejsze podmioty –
„Fakt”, „Super Express”,
„Rzeczpospolit¹”, „Dziennik
Gazetê Prawn¹”. Jednak szczególnie mocno uderzy³aby w wy-

dawcê „Gazety Wyborczej” i
w stacjê TVN. W³adzy to nie
zmartwi. Oba niezale¿ne domy
medialne by³y wczeœniej wielokrotnie krytykowane zarówno
przez polityków koalicji rz¹dz¹cej, jak i przez telewizjê publiczn¹ (TVP), uznawan¹ powszechnie za nieoficjalnego rzecznika
PiS. G³oszon¹ przez Morawieckiego „sprawiedliwoœæ” trafnie
punktuje niemiecki bran¿owy
magazyn dla radiowców „Radioszene”: Podczas gdy media
publiczne w Polsce s¹ dotowane w wysokoœci 446 mln euro
rocznie z bud¿etu pañstwa, media komercyjne maj¹ byæ dodatkowo obci¹¿ane kwot¹ 200 mln
euro. Miêdzy bajki trzeba równie¿ w³o¿yæ opowieœæ o siêgniêciu do kieszeni Google’a, Amazona czy Facebooka. Rozk³ad
obci¹¿eñ jest nierównomierny,
na gigantów technologicznych
przypada równowartoœæ 22 mln
euro, a polskie firmy obci¹¿one
s¹ dodatkowymi 179 mln euro.
Dlatego belgijski dziennikarz
Marc Peirs mówi w Radio 1, ¿e
has³o protestu „Media bez wyboru” jest bardzo adekwatne do
sytuacji: – Nie maj¹ innego wyboru, jak tylko podj¹æ dzia³anie.
Peirs twierdzi, ¿e na polskie
niezale¿ne media, takie jak
„Gazeta Wyborcza” czy „Polityka”, podatek mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw, poniewa¿ s¹ to gazety inwestuj¹ce w drogie
dziennikarstwo œledcze, publikuj¹ce krytyczne teksty skierowane przeciwko rz¹dowi. Jeœli
zainterweniuje siê w ich dochody, mniej pieniêdzy pozostanie
dla dziennikarzy. A oni przecie¿
ca³ymi tygodniami musz¹ ¿uæ
temat, który mo¿e siê okazaæ
bomb¹ albo niczym.
Jeœli nowe prawo wejdzie
w ¿ycie, oszczêdzi tylko jednego
nadawcê – TVP. Peirs porównuje j¹ do telewizji Korei Pó³nocnej i nazywa rzecznikiem rz¹du
otrzymuj¹cym dotacje, o których mo¿e tylko pomarzyæ belgijski VRT, publiczny nadawca

radiowo-telewizyjny. Poza tym,
domyœla siê Peirs, TVP prawdopodobnie otrzyma rekompensatê od w³adz za utracone dochody z reklam. Konsekwencje podatku od reklam trafnie podsumowuje austriacki dziennik
„Wiener Zeitung”, pisz¹c, ¿e powiêkszy on przepaœæ miêdzy
mediami
sponsorowanymi
przez pañstwo a tymi, które same musz¹ utrzymaæ siê na rynku. I mimo ¿e rz¹d Prawa
i Sprawiedliwoœci
deklaruje
przekazanie wiêkszoœci dochodów z nowej daniny na potrzeby
s³u¿by zdrowia dotkniêtej przez
pandemiê, to wysuwany przez
prywatnych wydawców zarzut
ataku na ró¿norodnoœæ opinii
nie wydaje siê bezpodstawny. –
Niechêæ niektórych polityków
PiS do zagranicznego kapita³u
w polskich mediach – takich jak
niemiecki Springer Verlag – jest
dobrze znana.

Dwa bratanki
Opinia zagranicznych mediów, szczególnie niemieckich,
nie jest uznawana przez Prawo
i Sprawiedliwoœæ za szczególnie
istotn¹. Ich „jazgot” mo¿na
przecie¿ zdyskredytowaæ odpowiednim komentarzem w telewizji publicznej lub w telewizji
„Trwam”. Jednak ju¿ o wiele
trudniej w ten sposób odnieœæ
siê do wypowiedzi miêdzynarodowych autorytetów, takich jak
by³a sekretarz stanu USA Madelei−ne Albright, kobieta, która wprowadza³a Polskê do
NATO. Jako ktoœ, komu bardzo
zale¿y na Polsce, jestem zaniepokojona ostatnimi wysi³kami
polskiego rz¹du maj¹cymi na
celu zd³awienie wolnych mediów. Musimy to nazwaæ po
imieniu – atakiem na demokracjê i praworz¹dnoœæ – napisa³a
na Twitterze. Podobnie zareagowa³ przedstawiciel ambasady Stanów Zjednoczonych.
Amerykañski chargé d’affaires
w Warszawie Bix Aliu oznajmi³
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Aktualnoœci
za poœrednictwem mediów spo³ecznoœciowych: Wolne media
to kamieñ wêgielny demokracji.
Stany Zjednoczone zawsze bêd¹ broniæ niezale¿noœci mediów. Strajk wydawców popar³a
organizacja „Reporterzy bez
Granic”: Podzielamy krytykê
prywatnych mediów dotycz¹c¹
planów rz¹du. Projekt ten jest
przejrzyst¹ prób¹ PiS, by wykorzystaæ pandemiê do os³abienia
niezale¿nych g³osów.
Zaniepokojona planami Warszawy jest Unia Europejska. –
Rz¹dy powinny pomagaæ mediom prze¿yæ, a nie ciemnieæ –
oznajmi³a Vera Jourova. – Demokracja nie mo¿e rozkwitaæ
w ciemnoœci – doda³ Frans Timmermans. A rzecznik Komisji
Europejskiej Christian Wigand
ostrzega³: – Oczekujemy, ¿e
pañstwa cz³onkowskie dopilnuj¹, aby ich polityka bud¿etowa
lub inna polityka nie wp³ynê³a
na zobowi¹zanie do ochrony
wolnego, niezale¿nego i zró¿nicowanego ekosystemu medialnego. Jego s³owa dotyczy³y
dwóch krajów. Projekt podatku
od reklam wpisywany jest bowiem w szerszy kontekst obejmuj¹cy to, co siê dzieje obecnie
w Polsce i na Wêgrzech. Wzoruj¹c siê na Budapeszcie, nacjonalistyczny rz¹d w Warszawie
od dawna stara siê sprawowaæ
wiêksz¹ kontrolê nad nadawcami i wydawcami – twierdzi niemiecki „Bloomberg”. – Zamiast
zmieniæ regu³y rynku medialnego, co mog³oby rozgniewaæ
Uniê, opar³ siê na przedsiêbiorstwach pañstwowych w celu
„repolonizacji” bran¿y, jednoczeœnie cisn¹c przedsiêbiorstwa prywatne planami wprowadzenia nowej op³aty od reklam. Polska nie jest jednak samotn¹ wysp¹. Œwiat doskonale
zdaje sobie sprawê, co siê tu
dzieje. Unia od lat wyra¿a zaniepokojenie erozj¹ demokracji w
(...) dwóch krajach, które kiedyœ
by³y podziwiane jako modelowe
przyk³ady odejœcia od autorytarnego komunizmu – pisze w
swoim serwisie internetowym
amerykañska stacja ABC
News. Informuje te¿, ¿e niemal
w tym samym czasie, kiedy protestowali polscy wydawcy, na
Wêgrzech zamkniêto usta kolejnemu medium, nie przed³u¿aj¹c mu koncesji. Wêgierski s¹d
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wyda³ orzeczenie, które wyrzuci
z fal radiowych Klubradio, jedn¹
z ostatnich niezale¿nych stacji.
„Bloomberg” dostrzeg³ oczywiste podobieñstwa miêdzy poczynaniami Morawieckiego i
Orbána. Przypomnia³ sytuacjê z
2014 roku, gdy wêgierski rz¹d
przygotowa³ projekt podatku
dla mediów, którego wysokoœæ
mia³a byæ uzale¿niona od wielkoœci przychodów z reklam, co
uderzy³oby w najwiêksze spó³ki.
By³ to atak obliczony na wyrzucenie z kraju telewizji RTL Klub
nale¿¹cej do niemieckiej grupy
Bertelsmann. Ale stacja siê nie
przestraszy³a, lecz z rozrywkowej zmieni³a siê w najzaciêtszego krytyka w³adzy i wywo³a³a
spadek notowañ partii Fidesz
wœród wyborców. Za RTL uj¹³
siê niemiecki rz¹d. Podatek
zmieniono na mniej uci¹¿liwy.
Telewizja wci¹¿ nadaje. Jednak
to jeden z niewielu sukcesów
wolnych mediów na Wêgrzech,
bo Viktor Orbán znalaz³ sposób
na zwiêkszenie kontroli nad nimi, buduj¹c konglomerat lojalnych placówek.

Abyœ mia³ wybór
– Cel podatku jest wyraŸnie
polityczny – skrzywdzenie mediów, pokazanie potêgi pañstwa,
powiedzenie nam: „Jeœli nadal
bêdziesz bezczelny, uderzymy
ciê jeszcze mocniej” – mówi³
dzieñ po proteœcie Bogus³aw
Chrabota, redaktor naczelny
„Rzeczpospolitej” w wywiadzie
dla „EUobserver”. Zagraniczni
komentatorzy uœwiadamiaj¹, ¿e
Prawo i Sprawiedliwoœæ konsekwentnie walczy z niezale¿nym
dziennikarstwem. I to nie tylko z
zagranicznymi
koncernami.
Œwiatowe Stowarzyszenie Gazet
i Wydawców Wiadomoœci w artykule poœwiêconym „Wyborczej” pisze, ¿e obecnie toczy siê
przeciwko niej w s¹dach a¿
57 spraw, z których zdecydowana wiêkszoœæ zosta³a wniesiona
przez lojalnych wobec PiS funkcjonariuszy publicznych. Lecz
obawy prawne to tylko jeden
z elementów pogarszaj¹cego siê
œrodowiska wolnoœci mediów w
Polsce – twierdzi stowarzyszenie. PiS pos³uguje siê te¿ kijem
finansowym, wycofuj¹c z niepokornych gazet i telewizji reklamy publiczne i obdarowuj¹c ni-

mi hojnie swoich sojuszników.
Czêsto wykorzystuje oficjalne
bud¿ety reklamowe – takie jak
niedawna kampania zdrowia
publicznego wokó³ COVID-19 –
do nagradzania korzystnych relacji i promowania lojalnoœci,
klasycznego nadu¿ycia w³adzy i
powszechnej taktyki miêkkiej
cenzury. U „niew³aœciwych” wydawców i nadawców nie zamieszczaj¹ reklam równie¿ pañstwowe przedsiêbiorstwa. A jedno z nich, PKN Orlen, wcieli³o
niedawno w ¿ycie pisowsk¹ ideê
„repolonizacji”, przejmuj¹c od
niemieckiego holdingu Verlagsgruppe Passau grupê wydawnicz¹ Polska Press, najwiêkszego
wydawcê gazet regionalnych.
Niestety, to dopiero pocz¹tek.
Czeka nas jeszcze wiele niespodzianek, poniewa¿ rz¹dz¹cy
przeœcigaj¹ siê w pomys³ach.
Jak donosi „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, polskie media
obawiaj¹ siê, ¿e Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, z twardog³owym Zbigniewem Ziobr¹ na
czele, chce utworzyæ „Radê Wolnoœci S³owa”, której cz³onkom,
powo³anym przez rz¹d, zostanie
przyznane prawo do „ograniczania debat w internecie” i nak³adania kar w wysokoœci do 50 mln
z³. Wed³ug „Die Zeit”, walka o
wolnoœæ w Polsce przechodzi do
nastêpnej rundy. Ostatnio by³a
bitwa o niezale¿noœæ s¹downictwa, teraz kolej na media. W
pierwszej rundzie niezawis³oœæ
s¹dów przegra³a, jak bêdzie teraz? Naczelny „Rzeczpospolitej” jest dobrej myœli: – Na
szczêœcie sytuacja w Polsce nie
jest tak z³a jak na Wêgrzech –
twierdzi w rozmowie z „EUobserver”. – Rz¹dowe media maj¹
zaledwie jedn¹ dziesi¹t¹ czytelników, widzów czy s³uchaczy w
porównaniu z sektorem prywatnym. Si³a wolnej prasy tkwi nie
tylko w jej liczebnoœci, ale i w solidarnoœci. Dziennikarz „Wyborczej” Bartosz Wieliñski wyznaje
„Deutsche Welle”, ¿e nie pamiêta, by coœ takiego jak protest
„Media bez wyboru” wydarzy³o
siê w polskiej historii. Konkuruj¹ce ze sob¹ wydawnictwa i stacje po³¹czy³y si³y, wysy³aj¹c do
swoich odbiorców sygna³, ¿e
strajkuj¹ po to, abyœmy nadal
mieli wybór.

Ewa Wesołowska
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Wielka Brytania – Unia Europejska.
Handel z przeszkodami.
Firmy i klienci w Wielkiej
Brytanii oraz Unii Europejskiej dotkliwie odczuwają
skutki brexitu – nawet
z umową handlową.
Z pocz¹tkiem roku Wielka Brytania opuœci³a wspólny rynek
UE oraz uniê celn¹. Umowa
handlowa wynegocjowana miêdzy Londynem a Bruksel¹ mia³a na celu unikniêcie twardego
brexitu. Najwa¿niejsz¹ w niej
kwesti¹ jest to, ¿e handel towarami bêdzie nadal wolny od ce³
i ograniczeñ iloœciowych.
Od 1 stycznia br. brytyjskim
firmom znacznie trudniej jednak jest prowadziæ interesy
handlowe z UE. G³ówne problemy to przeci¹gaj¹ce siê
w czasie dostawy i wzrost kosztów przez dodatkowe op³aty
i podatki. Brytyjski Departament Handlu Miêdzynarodowego (DIT) proponuje brytyjskim przedsiêbiorstwom zaskakuj¹co bezinteresowne rozwi¹zanie.
Jak informuje dziennik „The
Guardian”, brytyjskie przedsiêbiorstwa prowadz¹ce handel z kontynentem s¹ najwyraŸniej zachêcane przez rz¹dowych doradców handlowych do
zak³adania odrêbnych spó³ek
w UE. Pozwoli³oby to im unikn¹æ op³at, biurokracji i podatków zwi¹zanych z brexitem.
Wed³ug doniesieñ mediów
mniejszym przedsiêbiorstwom
brytyjskim radzi siê, aby dla
unikniêcia problemów z granicami i VAT najlepiej zarejestrowaæ nowe firmy na rynku UE.
Stamt¹d towary bêd¹ mog³y
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byæ rozprowadzane znacznie
swobodniej.
Jak relacjonuje jeden z w³aœcicieli firmy opakowaniowej,
w momencie zarejestrowania
spó³ki w Holandii bêdzie musia³ zwolniæ niektórych pracowników w Wielkiej Brytanii i
zatrudniæ innych w Holandii.
Mimo umowy handlowej
z Wielk¹ Brytani¹ wiele niemieckich firm spodziewa siê
pogorszenia biznesu z Wyspami. 60 procent firm ocenia swoj¹ obecn¹ sytuacjê biznesow¹
w Wielkiej Brytanii jako z³¹.
57 procent spodziewa siê dalszego pogorszenia w bie¿¹cym
roku – to wynik sonda¿u przeprowadzonego przez Niemieck¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹ (DIHK).
Trzy z czterech firm maj¹
lub spodziewaj¹ siê dodatkowej biurokracji. DIHK zak³ada,
¿e niemieckie przedsiêbiorstwa musz¹ z³o¿yæ oko³o 10 milionów deklaracji celnych rocznie. Do tego dochodz¹ problemy logistyczne i niepewnoœæ
prawna. Co szósta firma planuje przeniesienie inwestycji
z Wielkiej Brytanii do innych
krajów – przede wszystkim do
Niemiec, a tak¿e do innych
krajów UE.
Umowa handlowa mog³a tylko czêœciowo z³agodziæ skutki
wyjœcia Wielkiej Brytanii z UE
– informuje DIHK. Do tego dochodz¹ skutki pandemii koronawirusa. Wed³ug Federalnego
Zwi¹zku Przemys³u Niemieckiego znaczne zak³ócenia
w handlu z Wyspami potrwaj¹
przynajmniej do po³owy tego
roku. (kad)
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Do koñca œwiata...

Kolorowe wózki sztabu w Münster

zdj. Robert Widera

Po cichu, ale z przytupem
Tegoroczna Orkiestra zagra³a zupe³nie inaczej. Znacznie ciszej,
ale jednak z przytupem. Tegoroczne granie, chocia¿ bez wielkiego splendoru, bez tradycyjnego muzycznego Fina³u i imprez
towarzysz¹cych, zebra³o w ca³ych Niemczech 205 tysiêcy euro.
Wprawdzie 30 tysiêcy mniej ni¿
rok temu, ale 47 tysiêcy wiêcej ni¿
dwa lata temu. I to bez wynajmowania sal i bez hucznej zabawy.
Wiêkszoœæ dzia³alnoœci przenios³a siê do Internetu. W tym roku wielu wolontariuszy zrobi³o
ogromy technologiczny krok do
przodu. Do niedawna dla wielu
Zoom, Viber, Google Duo czy Microsoft Teams to by³y pojêcia
abstrakcyjne. W trakcie fina³owego stycznia wielu wolontariuszy
by³o z tymi programami ju¿ za
pan brat. Wykorzystywano je zarówno do spotkañ cz³onków sztabu i wolontariuszy, jak i do przeprowadzania licytacji i wirtualnego Fina³u.
Po raz pierwszy w historii niemieckiej Orkiestry wszystkie
sztaby wspó³pracowa³y ze sob¹ i
wymienia³y sie pomys³ami w spe-

Sztab Oberhausen zebrał – głównie online – prawie 30 tys. euro
zdj. Robert Widera
cjalnej grupie na WhastApp.
W sieci dostêpny by³ nawet film
przedstawiaj¹cy ca³¹ dwunastkê
niemieckich sztabów. WOŒPowe
serduszka przyklejano w Berlinie, Bonn, Darmstadt, Hamburgu, Hanowerze, Gelsenkirchen,
Karlsruhe. Monachium, Münster,
Norymberdze,
Oberhausen
i Wuppertalu.
Do ostatnich chwil by³a nadzieja na zorganizowanie Fina³u.

Niestety ograniczenia pandemiczne nie pozwoli³y na to. Sztaby wiêc musia³y wyzwoliæ swoj¹
kreatywnoœæ. Na przyk³ad cz³onkowie Sztabu Wuppertal jeŸdzili
z ciastem, serduszkiem i puszk¹
do ka¿dego, który zadzwoni³ pod
specjalny numer telefonu. Wolontariusze z Münster jeŸdzili na
specjalnie wykonanych kolorowych i oœwietlonych rowerach
w ró¿ne miejsca miasta, gdzie

spotykali siê Polacy, i wœród nich
kwestowali. Wielu wolontariuszy
zbiera³o przed sklepami polskimi, w zak³adach pracy, a nawet
podczas tradycyjnej kolacji wigilijnej.
Wszystkie niemieckie sztaby
za³o¿y³y wirtualn¹ E-Skarbonkê,
do której wcale nie by³o ³atwo
wp³aciæ swój datek, bo mo¿na
by³o zrobiæ to jedynie za pomoc¹
karty kredytowej albo przez PayPal. Wp³acano na ni¹ przede
wszystkim pieni¹dze za wylicytowane na internetowych aukcjach dzie³a sztuki, gad¿ety
WOŒP, vouchery (Gutscheiny)
i inne wartoœciowe przedmioty.
Szef Sztabu Darmstadt-Frankfurt zadeklarowa³, ¿e je¿eli
uzbiera siê na niej kilka tysiêcy
z³otych z dopiskiem „Królowa
jest tylko jedna” to przed kamerami za³o¿y sukniê, buty na
szpilkach, wydepiluje nogi oraz
zrobi makija¿... S³owa dotrzyma³!
Popularny by³ równie¿ „Siemahop na kó³kach”, mobilny
sklepik z WOŒPowymi gad¿etami. Wszystkie niemal sztaby
przeprowadza³y licytacje na specjalnych grupach whatsappowych. Szeœæ niemieckich sztabów prowadzi³o równie¿ po raz

Z pandemi¹ na weso³o

StraSzyd³o w sosie z k³amstwa i ob³udy
Szacuje siê, ¿e tylko w styczniu
mimo zakazów otwarto w Polsce
co najmniej kilkaset lokali gastronomicznych. Wiêkszoœæ ich
w³aœcicieli uciek³a siê do ró¿nych
odstêpów, og³aszaj¹c kursy barmañskie, degustacje i wynajmy
stolików.
Krzysztof £ukowicz, w³aœciciel
klubu Wolnoœæ w Gdañsku, wpad³
na pomys³, aby w swoim lokalu
zorganizowaæ treningi taneczne
dla osób, które zg³osi³y akces do
organizowanych przez Wolnoœæ
zawodów. Pomys³ programu ze
statystami podsun¹³ mu format
Sylwestra z TVP.

– Krêcimy paradokument, program typu reality show. Zatrudniam do niego statystów, z ka¿dym podpisujê umowê o dzie³o i
zg³aszam j¹ do ZUS-u – przekonywa³ w rozmowie z Business Insider Polska. Wynajêci statyœci
tañczyli i wypowiadali siê do kamery. Odcinki serialu emitowane
s¹ w internecie.
– Na Sylwestrze z TVP by³o
trzy tysi¹ce osób. Ja wpuszczam
250, choæ móg³bym wiêcej, klub
pomieœci 800. Nie chcê zbiæ fortuny, tylko mieæ na utrzymanie –
wyjaœnia³ dalej przedsiêbiorca.
Trudno mu siê dziwiæ, skoro
stan¹³ na skraju bankructwa.

Inni przedsiêbiorcy otwierali
lokale pod pretekstem organizowania kursów barmanów albo degustacji win, piw i wódek. Poczêstunek by³ w programie. Uczestnicy kursów p³acili za udzia³
w szkoleniu, a na zakoñczenie
otrzymywali dyplomy ukoñczenia. Tak by³o w kilku restauracjach w £odzi.
We wroc³awskiej kawiarni Czarna Magia w³aœciciele zaczêli wynajmowaæ powierzchnie biurowe.
Oferta jest skierowana do osób
szukaj¹cych stolika do pracy.
Op³ata za miejsce to 25 z³ za dwie
godziny. Obs³uga pracuje w pe³nym re¿imie sanitarnym. Stoliki

s¹ od siebie odpowiednio oddalone, a kawê, napoje i dania trzeba
odbieraæ z bufetu samemu.
W Sosnowcu otwarto oryginaln¹ restauracjê pod nazw¹ „Polski
Nie-Rz¹d”. Odwo³uje siê do polityki, a komunikuje siê z goœæmi
przy pomocy rozporz¹dzeñ. Nazwy dañ s¹ oryginalne: StraSZYD£O po ma³opolsku (polêdwica wieprzowa, borowikowa
w sosie z k³amstwa i ob³udy), zioberko po krakowsku (kawa³ zioberka w ostrym sosie miodowomusztardowym z kapust¹ deptan¹ na bosaka, z dodatkiem do wyboru oraz jeboczkiem), szumoWINA po staropolsku (pieczeñ

pierwszy licytacje na aukcyjnej
platformie Allegro. Dochodzi³o
do wielu niespodzianek. Trykot
£ukasza Fabiañskiego wystawiony przez Sztab Oberhausen
wylicytowano na Allegro za 1.200
euro. Oberhausen wystawi³o
równie¿ do licytacji Gutschein
na kurs strzelania d³ugodystansowego na strzelnicy 300 m
z medalistami Europy. Niemal
wszystkie sztaby wstawi³y równie¿ stacjonarne puszki do wiêkszoœci polskich sklepów.
W tym roku na cel 29 Fina³u
najwiêcej pieniêdzy w Niemczech zebra³ sztab DarmstadtFrankfurt – ponad 40 tysiêcy euro; sztab Oberhausen prawie 30
tysiêcy, Monachium 24 tysi¹ce.
Nowa rzeczywistoœæ, w której
siê znaleŸliœmy w tym roku, postawi³a przed organizatorami
nowe wyzwania, ale tak¿e otworzy³a nowe mo¿liwoœci, które
z pewnoœci¹ wzbogac¹ przysz³oroczny Fina³.
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy cieszy siê ogromnym
zaufaniem Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech. WOŒP integruje wiele polonijnych œrodowisk. Do puszek wrzucaj¹ zarówno ci, którzy s¹ w Niemczech
ju¿ 30 i wiêcej lat, jak i ci, którzy
swoj¹ emigracyjn¹ wêdrówkê
dopiero rozpoczêli. Wci¹¿ przybywa sztabów i m³odych wolontariuszy, którym nie przeszkadza „propaganda nienawiœci”,
emitowana w narodowych oraz
niektórych katolickich mediach,
które twierdz¹, ¿e dzia³alnoœæ
dobroczynna Orkiestry to jedynie efekt uboczny fajnej zabawy i
dlatego obca chrzeœcijañstwu.
W jak wielkim b³êdzie s¹ twierdz¹cy tak duchowni, pokaza³ tegoroczny Fina³, który odby³ siê
bez wielkiego show, bez spotkañ
i zabawy, ale z ogromym zaanga¿owaniem i œwiadomoœci¹ czynienia dobra. Bez wzglêdu na to,
czy to po chrzeœcijañsku czy nie.
Amen i siema!

Leonard Paszek
z karczku w sosie z szumowiny),
kotlet ByleJaki (schab klepany
i panierowany z pieczarkami),
kordony naczelnika (rolada nadziewana serem) i wreszcie trybuna³ – czyli placek po góralsku,
okupowany przez gulasz. Jak na
pandemiê w sam raz.
Na ca³oœæ natomiast poszed³
restaurator z Rybnika. Otworzy³
swój lokal „Face 2 Face” bez specjalnego pomys³u. Mia³ za to specjalnych goœci w postaci licz¹cego 150 osób oddzia³u antyterrorystycznego policji. Wylegitymowali
oni 213 osób, które uczestniczy³y
w zabawie. Dosz³o do przepychanek, funkcjonariusze u¿yli pa³ek,
granatów hukowych oraz broni
g³adkolufowej. W lokalu u¿yto gazu. Wydarzenia, które mia³y miejsce w Rybniku, przypomina³y
wojnê uliczn¹. TK
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... i o jeden dzieñ d³u¿ej!

Wielka Orkiestra zagra³a w pandemii
To ci by³o granie w pandemii,
jak za najlepszych czasów. A jakie cuda oferowa³y licytacje?
Sernik upieczony i dostarczony
przez
Dawida
Podsiad³ê,
sprz¹tanie mieszkania przez
Andrzeja Chyrê, wieczne pióra
od pary prezydenckiej i roczny
zapas soków owocowych od
ambasady Austrii w Polsce.
Tegoroczne licytacje rozpoczê³y siê jeszcze przed fina³em
– by³o ich ponad 143 tys. Gwiazd¹ tegorocznego fina³u by³ ferrari model f430, którego ostatni
egzemplarz zszed³ z taœm produkcyjnych w 2009 r. Dwudrzwiowy kabriolet wyposa¿ony w oœmiocylindrowy silnik
w uk³adzie "V" o mocy 515 KM
i rozpêdzaj¹cy siê do "setki"
w czasie 3,6–4,1 s by³ produkowany we w³oskiej Modenie od
2004 r. Na licytacjê ferrari wraz
ze sw¹ najnowsz¹ ksi¹¿k¹ "Inaczej" wystawi³ dziennikarz Radek Kotarski. Drugie miejsce
zajê³o auto Chucka Norrisa –
replika serialowego Walker Texas Ranger Truck, czyli Dodge
Ram 1500, którym funkcjonariusz Cordell Walker przemierza³ Teksas. Wystawili go na
aukcjê bracia Collins. No i by³
te¿ trabant, niegdyœ król DDRowskich dróg i bezdro¿y.

Do wielkiego licytowania
w³¹czy³y siê gwiazdy estrady,
ekranu, sportu i politycy. Janusz Gajos na rzecz WOŒP
przekaza³ fotel, który sam
otrzyma³ kilka lat temu podczas realizacji zdjêæ do filmu
"Uk³ad Zamkniêty". W komplecie na tej samej aukcji wylicytowaæ mo¿na spotkanie z aktorem. Artur Barciœ na licytacjê
wystawi³ namalowany przez
siebie obraz "Anio³y 2020/21",
poœwiêcony ofiarom pandemii
choroby COVID-19.
Iga Œwi¹tek, zwyciê¿czyni
French Open 2020 podarowa³a
na orkiestrowe aukcje rakietê,
która towarzyszy³a jej w trakcie turnieju. To jedna z szeœciu
rakiet, którymi Iga rozgrywa³a
mecze. Do tego pami¹tkowa
pi³ka. Po raz kolejny Robert Lewandowski zaanga¿owa³ siê
w WOŒP. Tym razem na aukcjê
postanowi³ przekazaæ koszulkê, w której wraz z dru¿yn¹
Bayern Monachium zwyciê¿y³
w Finale Ligii Mistrzów UEFA
2020. Zwyciêzca licytacji otrzyma j¹ wraz z autografem pi³karza. Zimowa lub letnia wycieczka w górach to pomys³ Justyny
Kowalczyk. Polega na wejœciu
taternickim na jeden z tatrzañskich wierzcho³ków.

Politycy opozycji te¿ mieli
odjechane pomys³y. Szymon
Ho³ownia podarowa³ buty, oryginalne, o rozmiarze 42. Mia³ je
na sobie tylko raz, ostatniego
dnia kampanii wyborczej na
prezydenta RP. Robert Biedroñ
zaprosi³ zwyciêzcê licytacji do
Brukseli. Podczas pobytu bêdzie móg³ zwiedziæ miasto,
zjeœæ razem z politykiem obiad
oraz przekonaæ siê, jak wygl¹da praca w europarlamencie
od kuchni.
Nie popisali siê niestety pracownicy TVP. W materiale Marcina Tulickiego WOŒP nazwano „festiwalem absurdów i hipokryzji”.
– To próby ³¹czenia idei, których nie da siê po³¹czyæ. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zbieraj¹ca pieni¹dze na
chore dzieci ramiê w ramiê
z tzw. Strajkiem Kobiet, który
te chore dzieci w ³onie matki
chce zabijaæ na ka¿de ¿¹danie.
To tylko jeden z przyk³adów, a
jest ich wiêcej – zapowiedzia³
materia³ Adamczyk.
W TVP Poznañ prezenterka
pogody w dniu fina³u wyst¹pi³a
przed kamerami z przyklejonym do ubrania serduszkiem
WOŒP. Nie spodoba³o siê to jej
prze³o¿onym. Szef wpad³ w sza³

Minister ¿¹da usuniêcia niemieckich
tablic z dworców w opolskiem
Wiceminister aktywów pañstwowych i pose³ na Sejm Janusz Kowalski domaga siê usuniêcia niemieckojêzycznych
nazw
stacji
kolejowych
w Chrz¹stowicach i Dêbskiej
KuŸni w województwie opolskim.
„Tu jest Polska! 6 lat temu
bezprawnie na skutek nacisków PO i Mniejszoœci Niemieckiej w Opolu (Deutsche
Minderheit in Oppeln) zamontowano niemieckie nazwy stacji
kolejowych w Chrz¹stowicach i
Dêbskiej KuŸni w Opolskiem.
To jedyne przypadki w Polsce
zmiany polskich oznaczeñ stacji kolejowych – bezprawne. 3
lutego 2021 r., z uwagi na przejêcie przez Ministerstwo Infrastruktury nadzoru nad PKP,
z³o¿y³em w sprawie bezprawnych niemieckich nazw stacji
kolejowych interpelacjê do ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka. To bardzo niebezpieczny precedens – niezgodny
z polskim prawem“ – napisa³
Kowalski na twitterze.
W ocenie polityka Solidarnej
Polski „stan faktyczny wywo³uje liczne wyrazy niezadowole-

zdj. bazakolejowa.pl – Jakub

nia mieszkañców oraz prowadzi do dezorientacji podró¿nych“. Zdaniem wiceministra
w przypadku stacji kolejowych
nie mo¿na stosowaæ przepisów
daj¹cych prawo do dwujêzycznych nazw miejscowoœci, które
zamieszkuj¹ skupiska mniejszoœci narodowych, gdy¿ nazwa stacji nie jest to¿sama
z nazw¹ miejscowoœci.
Protestacyjny wiec przed
dworcem w Opolu zorganizowa³y niemieckie organizacje
mniejszoœciowe
skupiaj¹ce
m³odzie¿. „To jest wasz dom, jesteœcie u siebie“ – brzmia³o
jedno z hase³.

„Postulujemy, by zaprzestaæ
polityki podzia³ów. Dlatego stoimy tutaj wszyscy razem, zjednoczeni“ – mówi³a Zuzanna
Herud, wiceprzewodnicz¹ca
Zwi¹zku M³odzie¿y Mniejszoœci Niemieckiej w Polsce. Z ust
m³odych przedstawicieli ró¿nych organizacji pad³o wiele
s³ów poparcia. „Te tablice s¹
czêœci¹ naszego regionu. Kojarzy siê on w Polsce jako region
zgody“. „Ile jeszcze bêd¹ próbowali nas sk³óciæ? Czy w tym
momencie nie mamy innych
spraw, ni¿ wbijanie klinu w
mniejszoœci?“ – alarmowali
m³odzi ludzie.

i zwolni³ pogodynkê z pracy.
Opiniê publiczn¹ zbulwersowa³
umieszczony w internecie film,
na którym widaæ, jak ksi¹dz
z parafii œw. Szczepana w Krakowie przegania spod koœcio³a
wolontariuszkê WOŒP s³owami:
„Won st¹d! Wara st¹d!”. Z tym
wiêkszym zaskoczeniem Polacy
w kraju przyjêli list otwarty grupy 40 ksiê¿y popieraj¹cych akcje Jerzego Owsiaka:
Jako duchowni pracuj¹cy
w ró¿nych œrodowiskach pragniemy
wyraziæ
szczer¹
wdziêcznoœæ panu Jerzemu
Owsiakowi i wszystkim osobom
zaanga¿owanym w Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy za
ich pracê i entuzjazm. „Dzia³alnoœæ charytatywna ma sens
tylko wtedy, gdy anga¿uje serce” – powiedzia³ papie¿ Franciszek. Szczególne s³owa uznania za serce wk³adane w dzia³ania Orkiestry kierujemy do
wszystkich
wolontariuszy,
wœród których s¹ tak¿e nasi parafianie, studenci i uczniowie –
napisali
ksiê¿a
rzymskokatoliccy.
W sumie na wsparcie oddzia³ów dzieciêcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki g³owy zebrano ponad 127 milionów z³otych. TK

Spór o dwujêzyczne tablice
ma równie¿ szerszy kontekst,
poniewa¿ zbli¿a siê Narodowy
Spis Powszechny. Bernard Gaida, przewodnicz¹cy Zwi¹zku
niemieckich
stowarzyszeñ
spo³eczno-kulturalnych w Polsce, zaapelowa³: „Nie zawsze
w tak spektakularny sposób
trzeba broniæ prawa mniejszoœci niemieckiej do obecnoœci
jêzyka na tablicach miejscowoœci, w urzêdzie gminy czy
w szkole. Za dwa miesi¹ce zacznie siê spis powszechny,
w którym mo¿na odpowiedzieæ, ¿e moja narodowoœæ jest
niemiecka i ¿e w ¿yciu u¿ywam jêzyka niemieckiego. Odpowiedzieæ samotnie, siedz¹c
przed komputerem. Od liczby
nas wszystkich, którzy tak zadeklarujemy, przez nastêpnych 10 lat bêdzie zale¿a³ los
tych dwujêzycznych tablic czy
lekcji w szko³ach”.
Na konferencji prasowej zorganizowanej po proteœcie spotkali siê przedstawiciele: Bund
der Jugend der deutschen
Minderheit, M³oda Unia, M³odzi Demokraci Opolskie, Federacja M³odych Socjaldemokratów, Polska 2050 Szymon Ho³ownia Ruch Obywatelski, M³odzi Razem oraz Forum M³odych Ludowców. TK

Polecamy

Pierścionek z orłem
w koronie
Niezwykle ważny film w artystycznej biografii Andrzeja Wajdy –
zgodnie ze słowami reżysera –
stanowiący pożegnanie ze „szkołą
polską“, nurtem rodzimej kinematografii, którego Wajda był współtwórcą.
Jest rok 1944. W Warszawie
dogorywa Powstanie Warszawskie. Podchorąży Marcin (Rafał
Królikowski) zostaje ranny podczas ucieczki z ruin bronionego
domu. Jego dziewczyna Wiśka
(Agnieszka Wagner) trafia do obozu dla ludności cywilnej. W niemieckim szpitalu pod Warszawą
Marcin poznaje Janinę (Adrianna
Biedrzyńska), sanitariuszkę ze
swojego oddziału. Udaje się im
dotrzeć do innych żołnierzy plutonu, za których Marcin czuje się
odpowiedzialny. Tymczasem przełożony Marcina major Steinert
(Piotr Bajor) namawia go do kolejnej walki – tym razem z Sowietami. Ten jednak nie wierzy już w
powodzenie zbrojnego konfliktu.
Aby doprowadzić do rozejmu postanawia nawiązać kontakt z władzą ludową.
Reżyser: Wajda Andrzej, Obsada: Królikowski Rafał, Pazura Cezary, Bajor Piotr, Baka Mirosław,
Biedrzyńska Adrianna
Czas trwania: 104 min.
Rok produkcji: 1992

prenumerata.de
Bogaty wybór
polskich
czasopism
i gazet
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Sprawy polonijne
W skrócie
Polski kandydat do rady miasta w Offenbach
Stare chiñskie przys³owie filozofa Laotse g³osi: „Ka¿da podró¿ zaczyna siê od pierwszego
kroku”. A przed ni¹ jest decyzja
o d¹¿eniu do osobistego celu.
Tak jak wielu Polaków, opuszczaj¹c – tym czasowo albo na
sta³e – ojczyznê, by u³o¿yæ sobie nowe ¿ycie za granic¹.
W Niemczech mieszka szacunkowo 2 mln osób wywodz¹cych siê z Polski. Podwójne
obywatelstwo ma ok. 740 tys.
z nich. W Hesji mieszka 81.800
Polaków, 5270 z nich w Offenbach am Main.
Mimo ¿e Polacy stanowi¹
jedn¹ z najliczniejszych spo³ecznoœci migranckich w Niemczech, s¹ prawie niewidzialni
polityki lokalnej, nie maj¹ swojego lobby. W Polsce w 750
szko³ach jest mo¿liwoœæ kszta³cenia dzieci niemieckiej mniejszoœci. Korzysta z tego 52 tys.
uczniów, co kosztuje nasz kraj
36,5 mln euro rocznie. W Niemczech istniej¹ pojedyncze inicjatywy z tego zakresu. Trzeba
bêdzie zadbaæ o ich rozbudowê.
Równie wa¿na jest poprawa widocznoœci Polek i Polaków
w spo³eczeñstwie i polityce lokalnej Niemiec.
Moja podró¿ do Niemiec zaczê³a siê w 1989 r., kiedy moi rodzice zdecydowali opuœciæ
Œl¹sk. W Niemczech zdoby³em
pierwsze wykszta³cenie zawodowe w aptece i po latach praktyki zawodowej, miêdzy innymi
jako dziennikarz magazynu
gie³dowego we Frankfurcie nad
Menem zdecydowa³em siê na
studia prawa i gospodarki, tymczasowo zaoczne, by uzyskaæ
uprawnienia doradcy podatko-

wego. Jednoczeœnie pracujê jako asystent prawniczy w kancelarii polsko-niemieckiej.
Kandydujê do rady miasta
Offenbach, bo ¿yczê sobie
zmian i chcia³bym je realizowaæ. Do moich celów w polityce
lokalnej nale¿y w pierwszej kolejnoœci wykorzystanie zalet
cyfryzacji, polityka zdrowotna
oraz kultura. Jestem politycznie aktywny w rejonowym zarz¹dzie CDU Offenbach West,
w CDU MIT Mittelstands-und
Wirtschaftsunion, sekcji gospodarczej dla œrednich przedsiêbiorstw, licz¹cej 25 tys. cz³onków w Niemczech i za granic¹.
Pod³o¿em moich wszelkich
starañ s¹ wartoœci chrzeœcijañskie. Biorê aktywny udzia³
w katechezie katolickiej miasta
Offenbach.
Kandyduj¹c w wyborach do
Rady Miasta Offenbach, które
odbêd¹ siê 14 marca br., pragnê równoczeœnie zmotywowaæ Polaków do dzia³añ na
rzecz miasta i lokalnej spo³ecznoœci. I wskazaæ, ¿e mamy
mo¿liwoœæ wp³ywaæ na decyzje
i warunki ¿ycia w naszym otoczeniu.
Bo jak nie my, to kto?
A jak nie teraz, to kiedy?

Arthur Vorreiter

Hartuj się z hanowerskimi morsami
SC Polonia Hannover e.V. od
sezonu 2019/2020 ma sekcjê
morsów, w której obok 50-osobowej grupy mê¿czyzn morsuje równie¿ ok. 20 kobiet.
Morsy z Hanoweru i okolic
spotykaja sie w ka¿d¹ niedzielê
o 11:00 na hanowerskich jeziorach. Jesteœmy otwarci dla

wszystkich i zapraszamy nowych cz³onków do wspólnego
za¿ywania zimowej k¹pieli, która sprawia, ¿e jesteœmy zdrowi,
silni i uodpornieni na przeziêbienia.
Zimowo pozdrawia

mors Edward Dewucki

Zoom, czyli Kwarantanna Party
Pandemia, która towarzyszy
nam od marca 2020 r., doprowadzi³a jednych do bankructwa, a
z innych zrobi³a miliarderów.
Eris S. Yuan w ci¹gu zaledwie
jednego roku pandemii sta³ siê
miliarderem. Stworzony przez
niego program do wideokonferencji Zoom sta³ siê w ostatnich miesi¹cach prawdziwym
hitem. Zoom pod koniec 2019
roku mia³ 10 milionów u¿ytkowników, a pod koniec marca 2020
roku mia³ ich ju¿ ponad 200 milionów.
Korzystaj¹ z niego przedsiêbiorstwa, wielkie koncerny,
szko³y, organizacje spo³eczne,
rodziny i grona przyjació³, a
tak¿e ksiê¿a do odprawiania
nabo¿eñstw. Zdarzaj¹ siê nawet œluby na Zoomie.
Tajemnica sukcesu tej aplikacji polega na jej prostocie.
Jest ³atwa u¿yciu i darmowa
w swojej najbardziej podstawowej wersji. Umo¿liwia wirtualne spotkania z maksymalnie
100 uczestnikami przez 40 minut bez ¿adnych kosztów. Mo¿liwoœæ prowadzenia d³u¿szych
spotkañ oferuje p³atny abonament. Oczywiœcie nie jest to
program ca³kowicie bezpieczny. Zdarzaj¹ siê ataki hakerów,
którzy przejmuj¹ kod dostêpu
do otwartych spotkañ i wyœwietlaj¹ nielegalne treœci, od rasi-

stowskich oœwiadczeñ po treœci
pornograficzne. Nie zdarza siê
to czêsto. Nie oznacza to tak¿e,
¿e trzeba pozbawiaæ siê dostêpu do wszystkiego, co Zoom
oferuje. Taka wirtualna domówka to w dobie swobodnego
dostêpu do internetu œwietna
alternatywa i okazja, ¿eby nie
popaœæ w depresjê spowodowan¹ pandemiczn¹ samotnoœci¹.
Imprezy online to nowy
trend w dobie pandemii koronawirusa. Wirtualne spotkania
odbywaj¹ siê w krêgu rodzinnym, gronie przyjació³, czy
w ramach towarzyskich spotkañ ró¿nych stowarzyszeñ.
Nawet niektóre imprezy, koncerty oraz wyk³ady odbywaj¹
siê ju¿ online.
Ludzie, którzy têskni¹ za klubami i pubami, równie¿ postanowili przenieœæ imprezy do
sieci. Ka¿dy uczestnik otwiera
piwo lub s¹czy inny trunek
u siebie w domu, ktoœ w³¹cza
g³oœno muzykê i zaczyna zabawê. Wirtualni imprezowicze
rozmawiaj¹, œmiej¹ siê, ¿artuj¹, niektórzy nawet tañcz¹.
Równie¿ ¿ycie polonijne znalaz³o siê w wirtualnej rzeczywistoœci. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra³a w tym
roku online. Przez Zoom
i WhatsApp prowadzono aukcje, z których zebrano nie

mniej pieniêdzy ni¿ podczas realnych imprez. Tak¿e Gmina
Polska „Piast” z Essen ju¿ kilka razy zaprasza³a swoich
cz³onków i sympatyków na spotkania za pomoc¹ programu
Zoom. Ostatnio nawet na karnawa³ow¹ imprezê, na której
obowi¹zywa³y karnawa³owe
kreacje.
Z Zooma korzysta równie¿
polonijna organizacja Polregio
z Aachen. Dziêki temu mo¿liwe
by³o w czasie pandemii robocze
spotkanie przedstawicieli polonijnych organizacji z ca³ej Nadrenii
Pó³nocnej-Westfalii.
Deutches
Polen
Institut
w Darmstadt ju¿ od ubieg³ego
roku zaprasza na wyk³ady, konferencje, spotkania autorskie, a
nawet na wystawy, wysy³aj¹c
link na Zoom.
Pandemia przyspieszy³a proces wirtualizacji, który prêdzej
czy póŸniej i tak wszed³by do
naszej rzeczywistoœci. Jedni
nad tym ubolewaj¹, inni dostrzegaj¹ nowe szanse i mo¿liwoœci. „Teraz mieszkamy w Zoomie. To tam pracujemy, chodzimy do szko³y i na imprezy” –
tak napisa³ New York Times.
Zoom sta³ siê jednym z filarów
nowej rzeczywistoœci. Dziêki
niemu jesteœmy niby osobno, a
jednak razem.

Leonard Paszek

www.cudotwornia.com/pomysly-na-imprezy-integracyjne-on-line/
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Mieszkam w Niemczech. Skradziono mi auto. Niestety w trakcie
kradzie¿y klucz tkwi³ w stacyjce,
bo auto opuœci³em tylko na chwilê.
Auto by³o ubezpieczone od kradzie¿y. Czy ubezpieczyciel zwróci
mi pieni¹dze?
Wiele zale¿y od okolicznoœci konkretnego przypadku. Mo¿na tu przytoczyæ podobny przypadek rozpatrywany przez s¹d w DreŸnie. W konkretnej sprawie powód chcia³ „na
chwilê” odwiedziæ publiczn¹ pralniê
i zaparkowa³ swój samochód na podjeŸdzie tu¿ obok salonu. Zamkn¹³
okna i drzwi, ale zostawi³ kluczyk
w stacyjce.
Kiedy wyszed³ z pralni po oko³o
dziesiêciu minutach, jego samochodu ju¿ nie bylo. W zwi¹zku z tym
mê¿czyzna zwróci³ siê do swojego
ubezpieczyciela o pokrycie szkody
zwi¹zanej z utrat¹ auta, bo by³o ono
równie¿ ubezpieczone od kradzie¿y.
Ubezpieczyciel odmówi³ jednak
zap³aty za szkodê. Uzasadnia³ to faktem, ¿e ubezpieczony dopuœci³ siê ra¿¹cego niedbalstwa pozostawiaj¹c
niezamkniêty samochód z kluczykiem w stacyjce. Ubezpieczyciel ca³kowicie odmówiæ powodowi ochrony
ubezpieczeniowej.
S¹dy obu instancji by³y innego
zdania i czêœciowo uwzglêdniono
roszczenie ubezpieczonego. Ostatecznie w sprawie orzek³ Wy¿szy S¹d
Okrêgowy w DreŸnie w dniu 21 listopada 2019 r. (4 U 2082/19) i tym samym potwierdzi³ identyczne orzeczenie s¹du ni¿szej instancji. Za w³aœciwe uznano zmniejszenie docho-

dzonych roszczeñ o 75 procent. Sêdziowie nie zaprzeczyli, ¿e ubezpieczony z powodu ra¿¹cego niedbalstwa doprowadzi³ do kradzie¿y swojego pojazdu. Zmniejszenie œwiadczeñ do zera z powodu ra¿¹cego niedbalstwa mo¿na, jednak¿e – zdaniem
s¹dów – rozwa¿aæ tylko w wyj¹tkowych
przypadkach.
Decyduj¹
wszystkie okolicznoœci danego przypadku. W sprawie by³o rozstrzygaj¹ce, ¿e powód nie zaparkowa³ swojego
pojazdu na ulicy przed pralni¹, ale
na podjeŸdzie. Poniewa¿ drzwi i okna
by³y zamkniête, osoby trzecie nie
mog³y ³atwo za³o¿yæ, ¿e pojazd by³
otwarty, a kluczyk tkwi³ w zap³onie.
? Chcê kupiæ w Polsce mieszkanie w drodze licytacji komorniczej.
Czy mieszkania z licytacji s¹ zawsze tañsze?
Aby mieszkanie zosta³o poddane
licytacji, musi zostaæ odpowiednio
wycenione. Wyceny dokonywane s¹
przez tzw. bieg³ego rzeczoznawcê
maj¹tkowego, którego powo³uje komornik.
Suma oceny wartoœci nieruchomoœci ustalana jest wed³ug przeciêtnych cen sprzeda¿y podobnych nieruchomoœci w dniu dokonania oszacowania.
Cena licytowanego mieszkania
mo¿e byæ jednak ni¿sza od tej, na
któr¹ zosta³o mieszkanie wycenione
przez rzeczoznawcê. Zgodnie z przepisem art. 965 Kodeksu postêpowania cywilnego, najni¿sza suma, za
któr¹ nieruchomoœæ mo¿na nabyæ na
pierwszej licytacji (cena wywo³ania),

wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Jeœli mieszkanie nie zostanie zbyte podczas pierwszej licytacji, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugi termin licytacji. Wówczas mo¿liwe jest nabycie mieszkania za jeszcze ni¿sz¹ cenê, gdy¿ cen¹
wywo³awcz¹ s¹ dwie trzecie wartoœci mieszkania (art. 983 Kodeksu postêpowania cywilnego).

? Od 30 lat mieszkamy w Niemczech. Teraz jesteœmy w trakcie
procesu rozwodowego. Miêdzy nami brak jest zgody co do tego, komu mia³aby przys³ugiwaæ w³adza
rodzicielska nad naszym wspólnym ma³oletnim dzieckiem. Kto
w takim przypadku mo¿e ten problem rozstrzygn¹æ?
W braku zgody miêdzy ma³¿onkami rozstrzyga w takim przypadku
s¹d. Ewentualnie s¹d mo¿e te¿ zwróciæ siê do dziecka z zapytaniem, przy
którym z rodziców chcia³oby ono na
sta³e zamieszkaæ, jeœli jest w odpowiednim ku temu wieku (tzw. elterliche Sorge). Jeœli jednak sêdzia ma
w¹tpliwoœci co do tego, któremu z rodziców przyznaæ ma w³adzê rodzicielsk¹, to upowa¿niæ mo¿e w tej
sprawie odpowiedniego rzeczoznawcê, który wypyta rodziców i dziecko
w tej kwestii i sporz¹dzi odpowiedni¹
ekspertyzê. Generalnie s¹dy podejmuj¹ swoj¹ ostateczn¹ decyzjê w tej
kwestii w oparciu o t¹ ekspertyzê.

mgr prawa Artur Balon

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Fotoradar – czy muszę
donosić sam na siebie?

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.

Dosta³em poczt¹ pismo z Inspekcji Transportu Drogowego zawieraj¹ce zdjêcie pojazdu i wizerunek
kieruj¹cego, a tak¿e wezwanie do
wskazania, kto prowadzi³ samochód, pod rygorem na³o¿enia na
mnie grzywny. Sam kierowa³em,
wiêc mam dwa wyjœcia – albo zmyœlaæ, ¿e nie wiem, albo nic nie pisaæ, ale w tym drugim przypadku
zap³acê karê. Czy muszê sam na
siebie „donieœæ”?
Na podstawie art. 96 § 3 Kodeksu
wykroczeñ podlega karze grzywny,
kto wbrew obowi¹zkowi nie wska¿e
na ¿¹danie uprawnionego organu,
komu powierzy³ pojazd do kierowania lub u¿ywania w oznaczonym czasie.
W opisanej sytuacji mo¿e Pan podj¹æ ryzyko, odmawiaj¹c wskazania
kieruj¹cego (czyli samego siebie) i

jednoczeœnie przyjêcia na³o¿onego
za to mandatu – wtedy taka sprawa
trafi do s¹du karnego.
W toku sprawy karnej wskazuj¹c,
¿e to Pan kierowa³ pojazdem, bezwzglêdnie nale¿y powo³aæ siê na
treœæ art. 74 § 1 Kodeksu postêpowania karnego (w zwi¹zku z art. 20 § 3
Kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenia),
wedle
którego
„oskar¿ony nie ma obowi¹zku dowodzenia swej niewinnoœci ani obowi¹zku dostarczania dowodów na swoj¹
niekorzyœæ” – bez tego s¹d podzieli
zasadnoœæ na³o¿enia mandatu za niewskazanie kieruj¹cego pojazdem.
Ju¿ w uzasadnieniu wyroku z dnia
12 marca 2014 r. (sygn. P 27/13) Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³, i¿ „odpowiedzialnoœæ za wykroczenie okreœlone w art. 96 § 3 k.w. zostanie wy³¹czona tak¿e w sytuacji, gdy w³aœciciel lub posiadacz pojazdu uchyl¹ siê
od obowi¹zku wskazania, komu powierzyli pojazd do kierowania lub

u¿ywania w oznaczonym czasie w ramach prawa do obrony na podstawie
art. 74 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (...) w zwi¹zku z art. 20 § 3 ustawy (...) Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (...). W³aœciciel
lub posiadacz pojazdu nie maj¹ zatem obowi¹zku wskazania, komu powierzyli pojazd do kierowania lub
u¿ywania w oznaczonym czasie, je¿eli sami tym pojazdem kierowali lub
go u¿ywali i dopuœcili siê np. wykroczenia przekroczenia prêdkoœci zarejestrowanego za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego (...). W naszym porz¹dku prawnym nie jest dopuszczalne domniemanie, ¿e w³aœciciel
(posiadacz) pojazdu, który nie wskaza³, komu powierzy³ pojazd do kierowania (u¿ywania), jest sprawc¹ wykroczenia polegaj¹cego np. na przekroczeniu dopuszczalnej prêdkoœci”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 47/2020
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Warto wiedzieæ

Ubezpieczenia warte sk³adek

Ubezpieczyć można się od
prawie wszystkiego, ale
które z nich naprawdę
chroni w nagłych
wypadkach? A które
polisy są wydatkiem,
który nie jest wart
wydanych pieniędzy?
Strach sprawia, ¿e ludzie s¹
szczególnie pomys³owi. Ale tak
naprawdê nie ma sensu ubezpieczaæ siê od wszelkich ewentualnoœci, poniewa¿ ka¿da polisa kosztuje, a niektóre s¹ dro¿sze ni¿ rzeczywiste szkody.
Du¿y wybór sprawia, ¿e
trudno jest wszystko ogarn¹æ.
Ale które polisy s¹ naprawdê
konieczne, a które s¹ ca³kowicie zbêdne?

Rentowe i kapitałowe
ubezpieczenia na życie
-zbyt drogie, praktycznie
bez zysku
Mówi¹c proœciej, s¹ to ultrad³ugoterminowe
umowy
oszczêdnoœciowe, które obecnie nie przynosz¹ praktycznie
¿adnych zysków ze wzglêdu na
okres zerowego oprocentowania, ale wi¹¿¹ siê z wysokimi
kosztami. S¹ one równie¿ bardzo nieelastyczne, poniewa¿
trudno jest dostosowaæ depozyty na przestrzeni lat – albo
tylko z du¿ym kosztem – jeœli
znajdziesz siê w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego te¿ te
sztywne polisy s¹ nieodpowiednie, zw³aszcza dla m³odych ludzi.
Przede wszystkim nale¿y
wystrzegaæ siê ³¹czenia kapita³owego ubezpieczenia na ¿ycie
(kapitalbildende Lebensversicherung) lub ubezpieczenia
emerytalnego z polis¹ niezdolnoœci do wykonywania zawodu
(Berufsunfähigkeitspolice).
Poniewa¿ ta podwójna ochrona
kosztuje ponownie wiêcej pieniêdzy w postaci dodatkowej

sk³adki za ryzyko. A jeœli póŸniej chcemy wstrzymaæ wysokie sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne, to traci siê równie¿ ochronê przed niezdolnoœci¹ do wykonywania zawodu –
i równie¿ trudno j¹ ponownie
uzyskaæ. Jeœli wiêc chcesz wykupiæ ubezpieczenie od niezdolnoœci do wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeitsversicherung), na pewno nale¿y to
zrobiæ oddzielnie.

Ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków
– brzmi dobrze, ale rzadko
się przydaje
Ubezpieczenie od nastêpstw
nieszczêœliwych
wypadków
(Unfallversicherung) dla wiêkszoœci ludzi brzmi oczywiœcie
rozs¹dnie. Strach przed powa¿nym wypadkiem jest stosunkowo du¿y, zw³aszcza ¿e ka¿dy
mo¿e staæ siê ofiar¹ wypadku
przez przypadek. Ale: Ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zazwyczaj
wyp³aca odszkodowanie tylko
w
przypadku
trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu, tzn.
w przypadku powa¿nego inwalidztwa. Jednak tylko dwa procent wszystkich ciê¿kich przypadków niepe³nosprawnoœci to
równie¿ urazy spowodowane
wypadkiem. Ponadto sumy
ubezpieczenia w ramach polis
wypadkowych s¹ zazwyczaj tak
niskie, ¿e nie pokrywaj¹ rzeczywistej szkody.

Dzienne świadczenie
szpitalne – wiele obiecuje,
niewiele daje
Zasadniczo nikt nie potrzebuje dziennego ubezpieczenia
(Krankenhaustagegeldversicherung) na wypadek pobytu
w szpitalu: W przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczenie
zdrowotne pokrywa utratê zarobków poprzez dalsze wyp³acanie wynagrodzenia za czas

choroby, co najmniej przez
okres szeœciu tygodni. Ponadto, ubezpieczenie to p³aci tylko
za medycznie konieczny pobyt
w szpitalu, a nie za czas leczenia ambulatoryjnego w domu.
Nie gwarantuje zakwaterowania w pokoju jedno- lub dwuosobowym, to samo dotyczy leczenia przez ordynatora. Równie¿ czêsto obiecywany codziennie dodatkowy kosz owoców, mo¿na sobie za³atwiæ taniej.
Poniewa¿
ubezpieczenie
dziennego zasi³ku szpitalnego
kosztuje miesiêcznie oko³o jednej pi¹tej tego, co obiecuje za
dzieñ pobytu w szpitalu. Zatem
aby taka polisa siê op³aci³a,
musia³byœ spêdzaæ jeden dzieñ
w szpitalu co piêæ miesiêcy lub
ponad dwanaœcie dni co piêæ
lat. Ubezpieczenie chorobowe
na diety (Krankentagegeldversicherung) ma znacznie wiêcej
sensu. W nag³ych wypadkach
pokrywa ono ró¿nicê w dochodach pomiêdzy zasi³kiem chorobowym a regularnymi dochodami.

Ubezpieczenie na wypadek
śmierci - lepiej od razu
odkładać na konto
Niektórzy ludzie boj¹ siê, ¿e
po ich œmierci ich bliscy bêd¹
musieli zap³aciæ za drogi pogrzeb. Jeœli jednak chcemy tego unikn¹æ, lepiej jest zostawiæ
im konto bankowe ni¿ wykupiæ
ubezpieczenie na wypadek
œmierci (Sterbegeldversicherung). Poniewa¿ wiêkszoœæ z
tych polis jest po prostu zbyt
droga - zw³aszcza dla osób
starszych. Na przyk³ad, jeœli
masz 65 lat i chcesz, aby kwota
5000 euro zosta³a wyp³acona w
przypadku twojej œmierci,
szybko zap³acisz ponad 30 euro
miesiêcznie. Przy okresie
ubezpieczenia wynosz¹cym 20
lat jest to imponuj¹ca kwota
7200 euro. Innymi s³owy, wiêcej
ni¿ jest wyp³acane najbli¿szym
krewnym.

Również zbędne:
Ubezpieczenie telefonu
komórkowego, bagażu,
szyb od stłuczenia,
a także ubezpieczenie
pasażerów od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie
baga¿u
(Reisegepäckversicherung)
jest popularne wœród urlopowiczów, ale jest te¿ drogie. Mo¿na
na to wydaæ 120 euro rocznie,
ale w koñcu czêsto nie odzyskuje siê ani walizki, ani... pieniêdzy za jej zawartoœæ. Ponie-

wa¿ zapisy wielu umów zawieraj¹ wiele obostrzeñ, a ubezpieczyciele rzadko rekompensuj¹ szkody.
Nie brakuje równie¿ ubezpieczeñ od wszelkiego rodzaju
st³uczeñ. Ale wiele wpadek jest
raczej drobnych. Dlatego bardziej op³aca siê tu iœæ na ryzyko
ni¿ siêgaæ po ubezpieczenie.
Zw³aszcza, ¿e wiele firm i tak
zwraca tylko aktualn¹ wartoœæ
takich czêœciowo ju¿ zu¿ytych
przedmiotów
codziennego
u¿ytku. Przy okazji: koszty nastêpstw nieszczêœliwych wypadków pasa¿era (Insassenunfallversicherung) jest i tak pokrywane z ubezpieczenia samochodu.

Ubezpieczenie zawartości
domu – kwestia sporna
Wiele osób posiada ubezpieczenie zawartoœci domu (Hausratversicherung), poniewa¿
obawiaj¹ siê, ¿e wyposa¿enie
mo¿e zostaæ zniszczone przez
po¿ar lub awariê rury wodoci¹gowej, a wymiany bêd¹ kosztowne. Rzecznicy konsumentów uwa¿aj¹, ¿e w wiêkszoœci
przypadków nie jest to konieczne: Ubezpieczenie domu jest
op³acalne tylko w przypadku
wyj¹tkowo drogich mebli - ale
wtedy polisa równie¿ staje siê
droga.
Tak¿e w³aœciciele drogich rowerów czêsto wykupuj¹ ubezpieczenie domowe, aby chroniæ
swoje rowery. Nale¿y jednak
dok³adnie przyjrzeæ siê, jak wysoka jest dop³ata, jaka jest wartoœæ roweru, który zostanie
zrefundowany w razie potrzeby, a przede wszystkim, w jakich sytuacjach rowery s¹
w ogóle objête ubezpieczeniem. Czêsto stosuje siê skomplikowane klauzule wy³¹czaj¹ce.

Ubezpieczenie
od odpowiedzialności
cywilnej – konieczność
w razie nieszczęśliwych
wypadków
Jest to tak naprawdê najwa¿niejsze
ubezpieczenie
ze
wszystkich: ubezpieczenie od
odpowiedzialnoœci
cywilnej
w ¿yciu prywatnym (private
Haftpflichtversicherung). Poniewa¿ nawet niewielka nieostro¿noœæ mo¿e szybko doprowadziæ do tego, ¿e ktoœ zostanie ranny. Zw³aszcza w przypadku powa¿nych szkód na
osobach lub budynkach, dochodzone odszkodowania mog¹
byæ bardzo wysokie – a nawet
zagra¿aæ egzystencji. Dlatego
ka¿da osoba doros³a powinna

mieæ wykupion¹ prywatn¹ polisê OC. Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e p³aci ona równie¿
wtedy, gdy spowodujemy szkodê przez zaniedbanie. A nawet
dobre polisy kosztuj¹ nie wiêcej ni¿ oko³o 50 euro rocznie.

Ubezpieczenie
od niezdolności
do wykonywania zawodu
– na wypadek poważnej
choroby
Nale¿y ubezpieczyæ w³asn¹
zdolnoœæ do pracy. I to jak najwczeœniej, bo tym tañsza polisa. Ubezpieczenie od niezdolnoœci do wykonywania zawodu
(Berufsunfähigkeitsversicherung) zapewnia miesiêczny dochód w przypadku, gdy z powodu trwa³ej choroby nie mo¿na
ju¿ wykonywaæ swojego zawodu.
W przypadku niezdolnoœci do
pracy
(Arbeitsunfähigkeit)
ustawowa kasa emerytalna
(gesetzliche Rentenkasse) wyp³aca rentê z tytu³u zmniejszonej zdolnoœci do pracy zarobkowej (Erwerbsminderungsrente). Jednak œrednia miesiêczna
kwota 700 euro nie wystarcza
najczêœciej na utrzymanie dotychczasowego standardu ¿ycia. Ponadto nale¿y siê ona dopiero wtedy, gdy dana osoba
nie mo¿e ju¿ wykonywaæ ¿adnej pracy.
Ubezpieczyciele czêsto podsycaj¹ obawy, ostrzegaj¹c, ¿e
statystycznie jedna na cztery
osoby stanie siê niezdolna do
pracy w ci¹gu swojego ¿ycia.
Niewiele to mówi o rzeczywistej liczbie przypadków, zale¿y
ona w du¿ym stopniu od wykonywanego zawodu. Ponadto,
niezdolnoœæ do pracy czêsto
nie trwa a¿ do emerytury. Dlatego ka¿dy musi sam sprawdziæ, jaki zawód chce ubezpieczyæ. Ubezpieczenie na wypadek niezdolnoœci do pracy zarobkowej (Erwerbsunfähigkeitsversicherung) mo¿e byæ
równie¿ tañsz¹ alternatyw¹.

Polisa na życie
to ewentualnie opcja
Ubezpieczenie na ¿ycie (Risiko-Lebensversicherung) wyp³aca du¿¹ sumê pieniêdzy
osobom pozostaj¹cym na
utrzymaniu ubezpieczonego
w przypadku jego przedwczesnej œmierci. Takie polisy pozwalaj¹ g³ównemu ¿ywicielowi
rodziny obj¹æ ochron¹ ubezpieczeniow¹ pozosta³ych cz³onków rodziny. Ma to równie¿
sens w przypadku par, które
w³aœnie kupi³y razem dom, którego partner nie by³by w stanie
sp³aciæ sam. W takich przypadkach ubezpieczenie na ¿ycie
ma sens.

zdj. Tumisu (pixabay.com)
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¯ycie z paragrafem
Podatki: wiêcej plusów, mniej minusów
Praca w skróconym
wymiarze godzin
(Kurzarbeit), biuro
domowe lub dotacje
rządowe: W latach
pandemii koronawirusa
2020 i 2021 wprowadzono
wiele zmian podatkowych.
Jak odzyskać pieniądze
lub uniknąć dodatkowych
płatności?
Wielu pracowników pracuje
w skróconym wymiarze godzin
(Kurzarbeit), rodzice otrzymuj¹
odszkodowania z powodu zamkniêtych przedszkoli i szkó³,
osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ otrzymuj¹
pomoc od pañstwa. Ale jak mam
zap³aciæ podatek od tych wszystkich dochodów i gdzie mogê odzyskaæ pieni¹dze za rok 2020 poprzez zeznanie podatkowe? Oto
najwa¿niejsze pytania i odpowiedzi.

Pracownicy
? Czy osoby pracuj¹ce w niepe³nym wymiarze godzin (Kurzarbeiter) maj¹ obowi¹zek
z³o¿enia zeznania podatkowego? Tak, ka¿dy, kto otrzymuje
wiêcej ni¿ 410 euro œwiadczeñ zastêpuj¹cych pensjê w ci¹gu roku,
musi z³o¿yæ zeznanie podatkowe.
Dotyczy to nie tylko zasi³ków dla
osób zatrudnionych w niepe³nym
wymiarze czasu pracy lub bezrobotnych, ale tak¿e odszkodowañ
dla rodziców zgodnie z ustaw¹
o ochronie przed zaka¿eniami
(Infektionsschutzgesetz) lub zasi³ków chorobowych dla dzieci
(Kinderkrankengeld).
Termin: Zeznanie podatkowe
za rok 2020 nale¿y z³o¿yæ do
31 lipca 2021 r. Ci, którzy korzystaj¹ z us³ug doradcy podatkowego lub stowarzyszenia pomocy
w zakresie podatku dochodowego, maj¹ czas do 28 lutego
2022 roku.
? Kto musi zap³aciæ zaleg³e
podatki urzêdowi skarbowemu? Dodatek za krótki czas pracy (Kurzarbeitergeld) i ewentualne dop³aty szefa do 80 procent
ostatniej kwoty netto s¹ wolne od
podatku. Mog¹ one jednak wp³ywaæ na progresjê. Oznacza to, ¿e
organy podatkowe dodaj¹ Kurzarbeitergeld do rocznego dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu
za rok 2020 i obliczaj¹ stawkê podatku od osób fizycznych od ca³ej
kwoty. Jest ona nastêpnie stosowana do rocznego dochodu (bez
Kurzarbeitergeld). W rezultacie
do zap³acenia pozostaje wiêcej
lub mniej podatku, ni¿ zosta³o ju¿
automatycznie przekazane do
urzêdu skarbowego za poœred-

nictwem listy p³ac (patrz przyk³ady w ramce). W przypadku pobierania
wy³¹cznie
zasi³ku
Kurzarbeitergeld (2-3 miesi¹ce)
i pracy regularnej przez resztê
roku, bardziej prawdopodobne s¹
zwroty; w przypadku Kurzarbeitergeld 50 (czyli pracy w zmniejszonym o po³owê zakresie czasu), bardziej prawdopodobne s¹
dop³aty.
Wskazówka:
Jeœli
jesteœ
w zwi¹zku ma³¿eñskim i otrzymywa³eœ zasi³ek Kurzarbeitergeld w 2020 roku, powinieneœ rozwa¿yæ indywidualne rozliczenie
podatkowe zamiast wspólnego.
Mo¿e to prowadziæ do zmniejszonego obci¹¿enia podatkowego.
? Jak mogê jeszcze zaoszczêdziæ na podatkach? Najwiêksz¹
pozycj¹ do odliczenia dla pracowników s¹ czêsto wydatki zwi¹zane z prac¹ – na domowe biuro,
nowe technologie czy dojazdy do
pracy. Mo¿na równie¿ zaoszczêdziæ na podatkach lub unikn¹æ
dodatkowych op³at za wydatki
medyczne i us³ugi zwi¹zane z gospodarstwem domowym (np.
koszt rzemieœlników).
? Które wydatki na biuro domowe (Homeoffice) s¹ kosztem
uzyskania przychodu? W latach
2020 i 2021 wszyscy pracownicy
mog¹ odliczyæ koszty ca³odziennej pracy w domu wed³ug zrycza³towanej stawki 5 euro
za dzieñ. Maksymalnie 120 dni
(600 euro) jest mo¿liwe - równie¿
w przypadku niszy roboczej w domu; nie trzeba mieæ osobnego
pomieszczenia wy³¹cznie do pracy (Arbeitszimmer). Plus: Kto
ma w domu w³asny gabinet – zamkniête pomieszczenie, które
w ponad 90 procentach jest wykorzystywane do celów zawodowych – mo¿e odliczyæ wiêcej.
Wszystkie koszty proporcjonalne (czynsz, energia elektryczna

lub ogrzewanie) mo¿na odliczyæ
bez ograniczeñ, je¿eli gabinet by³
wykorzystywany przez co najmniej trzy z regularnych piêciu
dni roboczych w tygodniu i stanowi³ tym samym centrum dzia³alnoœci zawodowej. W przeciwnym
razie mo¿na odliczyæ tylko do
1250 euro rocznie, a szef musi zarz¹dziæ domowe biuro przez jeden lub dwa dni robocze. W obu
przypadkach badanie mo¿e byæ
równie¿ odliczane proporcjonalnie za pewien okres, np. za fazy
zamkniêcia. Powinieneœ uzasadniæ to przed Finanzamtem.
? Co z nowymi technologiami
dla biura domowego? Nowy
komputer, drukarka lub skaner
do pracy jest kosztem uzyskania
przychodu (Werbungskosten).
50 procent kosztów jest zazwyczaj akceptowane przez Finanzamt, nawet w przypadku u¿ywanego sprzêtu. Wiêcej jest mo¿liwe z uzasadnieniem. Zasada:
Komputer lub drukarka do 800
euro netto (plus VAT) jest w pe³ni
odliczana w roku zakupu, w przeciwnym razie trzeba j¹ odpisywaæ przez trzy lata.
Wskazówka: 20 procent kosztów za internet i telefon – maksymalnie 20 euro miesiêcznie - jest
uznawane równie¿ bez rachunku
szczegó³owego.
? Czy muszê p³aciæ podatek
od Corona-Prämie? Nie, ta premia by³a wolna od podatku
w 2020 roku do 1500 euro. Nie
musisz jej deklarowaæ w zeznaniu podatkowym.

Rodziny
? Czy muszê zap³aciæ podatek od dodatku na dziecko
(Kinderbonus 300 euro)? Nie,
jest wolny od podatku. W trakcie
sk³adania zeznania podatkowego
za rok 2020 urz¹d skarbowy auto-

Kurzarbeit a podatek
Kurzarbeit Null
Peter Müller zarabia 4500 euro
brutto, jest żonaty (2 dzieci) i jest
jedynym zarabiającym z III klasą
podatkową. W 2020 r. zamiast
pensji otrzymał przez 3 miesiące
nieopodatkowany Kurzarbeitergeld Null (67 procent netto)
– po 2072 euro miesięcznie.
Podatek: 481 euro podatku dochodowego zostało już potrącone
z pensji Müllera miesięcznie,
przez 9 miesięcy regularnej pracy
kolejne 4329 euro. To było za dużo, ponieważ jego stawka podatkowa zmniejsza się w ciągu roku
ze względu na Kurzarbeitergeld.
Musi zapłacić tylko 3722 euro
podatków.
Zwrot: 607 euro

Kurzarbeit 50
Sabine Schmidt, mężatka (2 dzieci), też otrzymuje 4500 euro brutto i jest jedyną osobą żywicielką
o klasie podatkowej III. Otrzymała
dodatek Kurzarbeitergeld 50
(881 euro każdy) przez trzy miesiące jako dodatek do połowy jej
wynagrodzenia brutto 2250 euro.
Podatek: Od pensji Schmidt
w 2020 roku odliczono już 4410
euro podatku dochodowego. To
było zbyt mało, ponieważ jej
stawka podatkowa wzrosła w ciągu roku z powodu Kurzarbeitergeld. Musi zapłacić 4650 euro
podatku.
Dopłata: 240 euro

matycznie sprawdza, czy nieopodatkowana ulga na dziecko przynosi wiêcej korzyœci ni¿ otrzymany ju¿ zasi³ek rodzinny plus dodatek. W takim przypadku mo¿e
nast¹piæ zwrot pieniêdzy. Z regu³y jednak korzystaj¹ z tego tylko
osoby o wysokich dochodach.
? Czy mogê odliczyæ wydatki
na nauczanie w domu? Nie,
urz¹d skarbowy uwa¿a, ¿e wydatki na komputer lub krzes³o biurowe dla dziecka s¹ ju¿ pokryte
przez zasi³ek rodzinny i dodatek
na dziecko. To samo dotyczy
kosztów korepetycji.
Wskazówka: Rodzice mog¹
jednak odliczyæ dwie trzecie
kosztów opieki nad dzieæmi do
14. roku ¿ycia jako wydatki specjalne. Maksymalna kwota wynosi 4000 euro na rok i dziecko. To
samo dotyczy pomocy domowej
(au pair), jeœli opiekuje siê ona
równie¿ dzieckiem. Wynagrodzenie musi byæ p³atne na podstawie
faktury i przelewu bankowego.
? Jakie nowe ulgi przys³uguj¹ rodzicom samotnie wychowuj¹cym dzieci? Od 2020 roku
otrzymuj¹ oni zwiêkszon¹ kwotê
ulgi w wysokoœci 4008 euro zamiast dotychczasowych 1908 euro. Za ka¿de kolejne dziecko trzeba dop³aciæ 240 euro. Warunek:
Mieszkasz sam w gospodarstwie
domowym z dzieckiem, na które
przys³uguje jeszcze zasi³ek rodzinny (Kindergeld). Wskazówka: Jeœli kwota ulgi na rok 2020
nie zosta³a jeszcze automatycznie uwzglêdniona w podatku dochodowym, mo¿na to zrobiæ
z moc¹ wsteczn¹ w ramach zeznania podatkowego.

Samozatrudnieni
? Jak mogê zap³aciæ podatek
od pakietów pomocowych z powodu pandemii koronawirusa
(Corona-Hilfen)? Musisz zadeklarowaæ pañstwow¹ pomoc pomostow¹ jako dochód na swoim
zeznaniu podatkowym.
? Co dotyczy osób prowadz¹cych jednoosobow¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, korzystaj¹cych
z podstawowego wsparcia dochodu (Grundsicherung)? Zasi³ek Hartz IV jest œrodkiem
utrzymania i nie musi byæ deklarowany w zeznaniu podatkowym
jako dochód z dzia³alnoœci gospodarczej. To samo dotyczy na
przyk³ad zasi³ku mieszkaniowego (Wohngeld).
? Co mam zrobiæ, jeœli w 2020
roku bêdê mia³ straty? Osoby
samozatrudnione powinny wtedy
szybko z³o¿yæ zeznanie podatkowe. Stratê mo¿na przenieœæ na
rok 2019 i tam rozliczyæ z zyskiem. Dziêki temu w póŸniejszym czasie otrzymamy korzystny zwrot podatku.

Porady t³umacza

Emerytura
i renta

„Renta” w jêzyku polskim to
okresowe œwiadczenie pieniê¿ne
dla osób niezdolnych do pracy lub
wspó³ma³¿onków zmar³ego.
„Emerytura” odnosi siê do
œwiadczenia sta³ego wyp³acanego
osobom po zaprzestaniu aktywnoœci zawodowej. Zakres znaczenia niemieckiego s³owa Rente
obejmuje zarówno renty, jak
i emerytury w znaczeniu polskim.
Jak dokonaæ rozró¿nienia, ¿eby
Niemiec nas jednoznacznie zrozumia³? Mo¿na zastosowaæ wyraz
z³o¿ony.
Na rentê z tytu³u pe³nej lub
czêœciowej niezdolnoœci do pracy
(tzw. „renta inwalidzka”) powiemy Erwerbsminderungsrente,
na emeryturê zaœ – Altersrente
(dos³ownie: „renta starcza”) lub
Rente wegen Alters. Na emeryturê istniej¹ tak¿e okreœlenia Pension lub Ruhegehalt – w niemieckim systemie odnosz¹ siê one wy³¹cznie do urzêdników, sêdziów
i ¿o³nierzy. Z kolei s³owa Ruhestand i Vorruhestand (wczeœniejsza emerytura) s¹ uniwersalne
dla wszystkich pracuj¹cych.
W Polsce istnieje wiele rodzajów rent, przy których ³atwo
o b³¹d w t³umaczeniu. I tak „renta rodzinna” (nazywana niekiedy
wdowi¹) nie ma jednoznacznego
ekwiwalentu w jêzyku niemieckim. Utarty niemiecki termin
okreœlaj¹cy œwiadczenie dla
cz³onków rodziny zmar³ej osoby,
który nale¿y wzi¹æ pod uwagê, to
Hinterbliebenenrente.
„Renta szkoleniowa” wyp³acana w ramach przekwalifikowania
zawodowego ze wzglêdu na niezdolnoœæ do pracy to Übergangsgeld. „Renta socjalna“ dla osób
nieposiadaj¹cych wystarczaj¹cych okresów sk³adkowych to
Grundsicherung. „Rentê strukturaln¹” dla rolników przekazuj¹cych nieruchomoœci rolne nastêpcom mo¿na opisaæ terminem
Rente gegen Hofabgabe (analogiczne œwiadczenie zlikwidowano
w Niemczech kilka lat temu).
A co z os³awion¹ Grundrente,
nazywan¹ w dyskursie politycznym Respektrente, wybran¹
„S³owem Roku 2019” w Niemczech? Mo¿na przet³umaczyæ to
œwiadczenie bezpoœrednio jako
„emerytura podstawowa”, ale
„emerytura najni¿sza” lub „emerytura minimalna” lepiej oddadz¹
esencjê Grundrente. A poniewa¿
„emerytura respektowa” brzmi
sztucznie i niezgrabnie, warto
jest skorzystaæ z t³umaczenia opisowego: „podstawowe œwiadczenie emerytalne bêd¹ce wyrazem
szacunku dla weteranów pracy”,
bo o to tutaj w³aœnie chodzi.

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

Bez wypowiedzenia wojny nagle zaatakowano wojska stacjonujące na własnym terytorium...

Byczyna, czyli polska napaść

W przeciętnej polskiej głowie
mieści się informacja, że Niemcy
wielokrotnie Polskę zdradziecko napadali. No więc 24 stycznia mamy rocznicę wydarzenia
dokładnie odwrotnego. Bitwa
pod Byczyną to rzadki w dziejach przykład naruszenia obcej granicy, uderzenia na obcym terytorium na tamtejsze
wojska, a na koniec uwięzienia
członka panującego tam rodu.
Polska historia szczyci się tym
wydarzeniem, pomijając jednak te niewygodne fakty.
Początku tej historii trzeba
szukać w roku 1572, gdy wy
marł ród Jagiellonów. Szlachta
postanowiła wówczas, że kolej
nych polskich królów (zarazem
wielkich książąt litewskich) bę
dzie się wybierać podczas wol
nej elekcji, w której uczestniczy
ogół szlachty. Tak wybierano ich
zresztą do upadku Rzeczypos
politej pod koniec XVIII wieku.

Zamoyski
– narodziny potęgi

Już podczas pierwszej wol
nej elekcji wyraźnie prym wśród
średniej szlachty wodził świet
ny trybun Jan Zamoyski, i on
miał ogromny wpływ na wybór
francuskiego królewicza Henry
ka Walezego. Ten jednak porzą
dził w Warszawie niedługo, gdyż
na wieść o śmierci swojego bra
ta, króla Francji, zbiegł z Pol
ski, by objąć tron po nim. Pol
ska szlachta dopędziła go nawet
– też zresztą naruszając grani
cę Śląska – w Pszczynie, ale Wa
lezjusz stanowczo odmówił po
wrotu. Uznano więc ostatecz
nie jego ucieczkę za abdykację.
A szlachta, znów przy znacznym
udziale Zamoyskiego, wybra
ła na kolejnego króla Stefana
Batorego, przy czym zobowią
zując go do ożenienia się z An
ną Jagiellonką, ostatnią przed
stawicielką panującej poprzed
nio dynastii.
Przy Batorym stał się dość
szybko Zamoyski drugą osobą
w państwie, skupiając w swoim
ręku godność kanclerza i hetma
na wielkiego. Pełnił więc jedno
cześnie najwyższy urząd cywil
ny i wojskowy. W ciągu kilkuna
stu lat panowania Batorego ten
średniozamożny szlachcic stał
się jednym z najbogatszych pol
skich magnatów, a już na pewno
najbardziej wpływowym.
Gdy w 1586 roku Batory zmarł,
rozpoczęła się kolejna gra o tron.
Jednym z głównych rozgrywa
jących był oczywiście Zamoy
ski. Ale teraz już nie był przy
wódcą mas szlacheckich, które

Poddanie się arcyksięcia Maksymiliana pod Byczyną według Juliusza Kossaka
widziały, jak kanclerz osłabia ro
lę Sejmu, jak powoduje, że pań
stwem coraz bardziej rządzą
frakcje magnackie; Zamoyski
może przez chwilę sam siebie
widział na tronie, ale uznał, że
jednak nie uda mu się go zdo
być. Trzeba więc było opowie
dzieć się za którymś z dwóch
głównych pretendentów do tro
nu. Jednym był szwedzki króle
wicz Zygmunt Waza, syn Zofii
Jagiellonki, a więc siostrzeniec
ostatniego Jagiellona – Zygmun
ta Augusta. Drugim kandydatem
był piąty syn niemieckiego ce
sarza arcyksiążę Maksymilian.
Obaj mieli swoich stronników
w Polsce, chociaż Zamoyski nie
należał do nich, bo sam ciągle
próbował osadzić na tronie ko
lejnego przedstawiciela rodu
Batorych lub... samego siebie.
Zresztą żonaty był z Gryzeldą
Batorówną, bratanicą ostatniego

króla, więc z rodem tym był bli
sko spokrewniony.

Wybrano
królów dwóch
Wolna elekcja pokazuje jed
nak, jak zepsuty już był ustrój
Polski. 19 sierpnia 1587 roku na
warszawskich Błoniach zgro
madzona szlachta, choć wca
le nie jednogłośnie, wybrała na
nowego monarchę szwedzkiego
królewicza Zygmunta, a prymas
Stanisław Karnowski oficjalnie
ogłosił go królem. Zadowoleni
stronnicy Szweda rozjechali
się do domów, ale zwolennicy
Habsburga pozostali na polu
elekcyjnym i 22 sierpnia wy
brali na króla arcyksięcia Mak
symiliana Habsburga. Wybór
ten ogłosił biskup kijowski Ja
kub Woroniecki. Tak więc Pol
ska miała w tym momencie
dwóch królów!

Zamoyski skierował swoje wojska w stronę śląskiej granicy. Na
wet to nie zaniepokoiło stacjonującego tu arcyksięcia, wydawało
się bowiem oczywiste, że to raczej tylko demonstracja siły zwo
lenników Zygmunta Wazy. A jednak nie, w niedzielę 24 stycznia
rano w okolicach Praszki wojska polskie przekroczyły – bez wy
powiedzenia wojny – śląską granicę i ruszyły na obóz arcyksię
cia pod Byczyną. Odległość raptem kilku kilometrów od granicy
przebyły szybko i praktycznie z marszu uderzyły na niespodzie
wające się napaści wojska Maksymiliana.

Fot. Wikimedia Commons
Co w tej sytuacji? Sprawa wy
dała się oczywista – królem zosta
nie ten, który pierwszy przybę
dzie do Krakowa i zostanie ukoro
nowany na Wawelu. A wystarczy
spojrzeć na mapę, by przekonać
się, że z Wiednia jest do Krakowa
znacznie bliżej niż ze Sztokhol
mu. Nawet gdyby Waza przybył
szybko morzem do portu w Gdań
sku, to z Gdańska jest do Kra
kowa prawie dwa razy dalej niż
z Wiednia. Tak więc arcyksiążę
miał w tym wyścigu wyraźne fo
ry i zamierzał z tego skorzystać.
Nie czekając nawet na przybycie
do Krakowa, 27 września w kate
drze ołomunieckiej zaprzysiągł
pacta conventa (zbiór przywile
jów dla szlachty, na który przy
sięgać musiał każdy nowo wy
brany król) i przez Górny Śląsk
ruszył spiesznie na Wawel. 5 paź
dziernika 1587 roku był w Byto
miu, a kilka dni później – zapew
ne w Mysłowicach – przekroczył
granicę Polski. 21 października
był już na przedmieściach Kra
kowa, jednak tu zagrodził mu
drogę hetman Zamoyski.

Zamoyski stawia
na Wazę
Zamoyski nie był wprawdzie
zwolennikiem Wazy, ale wierzył, że
przy młodym niedoświadczonym

szwedzkim królewiczu zdoła utrzy
mać swoją potężną pozycję. Ina
czej z Habsburgiem. Ten był o kil
ka lat starszy, rządził wciąż ist
niejącym, choć niemającym już
swojego państwa zakonem krzy
żackim, poza tym miał oparcie
w monarchii Habsburgów, która
miała liczącą ponad tysiąc kilo
metrów granicę z Polską. Pew
nie stamtąd zjawi się wielu jego
doradców. Co więcej – Habsbur
ga od początku popierał magnac
ki ród Zborowskich, więc to oni,
a nie Zamoyski będą najbliższymi
polskimi doradcami tego króla.
A ze Zborowskimi się Zamoyski
szczerze nienawidził. Poza tym
był Zamoyski wodzem naczel
nym polskiej armii, a wybór Wa
zy miał jednak większe znamiona
legalności niż wybór Habsburga.
Postanowił więc hetman spełnić
swój wojskowy obowiązek.
24 listopada austriacki arcy
książę został spod Krakowa
ostatecznie odparty i ponow
nie wycofał się do swojego pań
stwa, na Górny Śląsk. Tutaj, na
czele swoich oddziałów, zamie
rzał obserwować rozwój wypad
ków w sąsiednim państwie, na
którego króla go, wraz z innym
kandydatem, wybrano. Nie za
chował jednak żadnej ostroż
ności – przecież znajdował się
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Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki Fot. Wikimedia Commons
przecież poza terytorium Rzeczy
pospolitej, w państwie swojego
ojca, z którym Polska nie była
w stanie wojny.
W międzyczasie Zygmunt Wa
za dotarł do Krakowa i 27 grud
nia koronowano go na króla Pol
ski. Wydawało się, że sprawa jest
zakończona. Jednak nie dla Za
moyskiego – ten postanowił chy
ba przede wszystkim rozprawić
się ze Zborowskimi, którzy prze
bywali w otoczeniu arcyksięcia
Maksymiliana. I Zamoyski skie
rował swoje wojska w stronę ślą
skiej granicy. Nawet to nie zanie
pokoiło stacjonującego tu arcy
księcia, wydawało się bowiem
oczywiste, że to raczej tylko de
monstracja siły zwolenników
Zygmunta Wazy.

Napaść
bez wypowiedzenia
wojny
A jednak nie; w niedzielę
24 stycznia rano w okolicach
Praszki wojska polskie przekro
czyły – bez wypowiedzenia woj
ny – śląską granicę i ruszyły na
obóz arcyksięcia pod Byczyną.
Odległość raptem kilku kilome
trów od granicy przebyły szyb
ko i praktycznie z marszu ude
rzyły na niespodziewające się
napaści wojska Maksymiliana.
Bitwa trwała krótko, zapewne
mniej niż dwie godziny, i zakoń
czyła się pogromem wojsk arcy
księcia. Po części zapewne dla
tego, że zostały zaskoczone, po
części dlatego, że oddziały wę
gierskie źle zrozumiały rozkazy
i zamiast przystąpić do kontrata
ku, rozpoczęły odwrót. Niemniej
bitwa była bardzo krwawa – zgi
nęło ponad trzy tysiące żołnie
rzy, a ponieważ obie armie liczy
ły po mniej więcej sześć tysięcy

Zygmunt II Waza, król Polski i wielki książę litewski, wybrany
podczas elekcji 19 sierpnia 1587 roku Fot. Wikimedia Commons

żołnierzy, nietrudno wyliczyć, że
zginęło więcej niż co czwarty żoł
nierz biorący w niej udział. Przy
czym straty polskie były dwu
krotnie niższe.

Uwięziony arcyksiążę,
zniszczone miasto
Sam arcyksiążę zdołał się
wprawdzie ze swoimi stronni
kami (w tym wszyscy trzej bra
cia Zborowscy) schronić za mu
ry obronne Byczyny, jednak gdy
wojska Zamoyskiego zaczęło
ostrzeliwać miasto, a Kozacy
i Tatarzy palić okoliczne śląskie
miejscowości, mieszkańcy mia
sta, z burmistrzem Marcinem

Mołdrzykiem na czele, zaczęli
błagać Habsburga, by się poddał.
Co jednak wcale miasta nie ura
towało, bo wojska polskie złupi
ły miasto i kościół, wznieciły po
nad sto pożarów, a straty osza
cowano na 168 tysięcy talarów.
W zasadzie po wydarzeniu tym
Byczyna (zwąca się wówczas
Pitschen) nigdy nie odzyskała
dawnego znaczenia.
Zamoyski uwięził wszystkie
znaczniejsze osoby z otoczenia
arcyksięcia (w tym wszystkich
braci Zborowskich) oraz jego
samego, zawiózł go do swoje
go Zamościa, gdzie jednak wię
zień nie doznawał szykan, a na
wet został ojcem chrzestnym

Maksymilian III Habsburg, król Polski i wielki książę litewski, wybrany
podczas wolnej elekcji 22.08.1587 roku Fot. Wikimedia Commons

córki Zamoyskiego i Gryzeldy
Batorówny. Jednak po próbie
ucieczki sytuacja się zmieni
ła – arcyksiążę został uwięzio
ny na zamku w Krasnymsta
wie (też należącym do Zamoy
skiego). Tam już jego sytuacja
nie była taka sielankowa.
I przebywał w tej twierdzy aż
do 9 – 10 marca 1589 roku, kie
dy to podpisano między Rzecz
pospolitą a monarchią habsbur
ską układ bytomsko-będziński, na
mocy którego Maksymilian miał
zrzec się polskiego tronu i od
zyskać wolność. Habsburgowie
uznali Zygmunta Wazę za króla
Polski, a ponadto cesarz obiecał
w nim nie zawierać antypolskich

sojuszy z Rosją przeciw Polsce
i Szwecji.

Dowód polskiej
potęgi

To, że po zdradzieckim ataku
na swoje państwo cesarz zawiera
pokój, zamiast rozpocząć wojnę,
dowodzi, że pod koniec XVI wie
ku nawet potężni monarchowie
doceniali siłę militarną Polski.
Wojna z Polską to wówczas był
wielki hazard, na który Habsbur
gowie się nie zdecydowali, mimo
że ich państwo zostało bez wy
powiedzenia wojny zaatakowa
ne, a cesarski syn podczas tego
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napadu uwięziony. Nie można bo
wiem uznać, że pierwszy grani
cę naruszył arcyksiążę Maksy
milian, gdyż on wyruszył do Kra
kowa jako polski król, po elekcji,
ogłoszony królem przez polskie
go biskupa. Miał dokładnie takie
samo prawo podążać do Krakowa
jak królewicz szwedzki. Podob
na sytuacja będzie miała zresz
tą miejsce także sto kilkadziesiąt
lat później, gdy Polska znów bę
dzie miała dwóch królów – Sasa
i Leszczyńskiego. Wtedy jednak
o tym, kto zwycięży, nie decydo
wali już Polacy, lecz rywalizujące
ze sobą sąsiednie państwa, któ
re narzucały Polsce swoje pra
wa i decyzje personalne.
Bitwa pod Byczyną jest w Polsce
mało znana, chociaż jej znacze
nie dla historii Polski jest znacz
nie większe niż choćby osławio
nej odsieczy wiedeńskiej. Bo bi
twa ta tak naprawdę przekreśliła
plany Habsburgów przyłącze
nia Rzeczypospolitej do grona
państw rządzonych przez tę dy
nastię (m.in. Hiszpania, Holandia,
spora część Włoch). Tak napraw
dę po tej bitwie nigdy już Habs
burg nie był poważnym preten
dentem do polskiego tronu. Co
ciekawe, przez niemal 80 lat rzą
dów Wazów pozostawali oni so
jusznikami, a co najmniej bardzo
dobrymi sąsiadami Habsburgów.
Z drugiej strony bitwa ta – a ra
czej jej następstwa – załamała
pozycję wszechwładnego w cią
gu ostatnich kilku lat Jana Za
moyskiego. Sejm „pacyfika
cyjny” z 1589 roku odbudował
stabilność polityczną kraju po
wojnie o sukcesję polską. Zbo
rowscy i inni wrogowie kancle
rza zostali uwolnieni i zrehabi
litowani, udowadniając kanc
lerzowi, że nie może już sobie
poczynać tak jak za Batorego,
kiedy to najstarszy z braci Zbo
rowskich został decyzją Zamoy
skiego skazany na śmierć z na
ruszeniem prawa. A Zygmunt III
Waza szybko udowodnił, że nie
zamierza być marionetką w rę
ku ambitnego i bezwzględnego
kanclerza. Kanclerza, którego
w Polsce czasem nazywa się
Wielkim, ale którego my powin
niśmy pamiętać przede wszyst
kim jako człowieka, który bez wy
powiedzenia wojny przekroczył
ze swoim wojskiem górnośląską
granicę i uderzył na stacjonują
cą tu legalnie armię.
W polskiej literaturze i sztuce
wiele jest nawiązań do tej bitwy,
ale nigdzie nie spotkałem się z in
formacją, że Polacy po prostu na
padli państwo, w którym pozo
stawali w stanie pokoju.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung,
nr 1/2021)

Warto się uczyć
Jak zbić majątek dzięki wiedzy

Wiedza to majątek...
I nie ma w tym powiedzeniu
przesady. Trzeba jednak umieć
tę wiedzę odpowiednio wykorzystać. Sposobów jest wiele,
a niektóre z nich wydają się
uniwersalne.
Do najbardziej oczywistych
możliwości należy praca z wyko
rzystaniem wiedzy, a więc spe
cjalistyczna – umysłowa, któ
ra tym lepiej jest opłacana, im
mniej ludzi potrafi ją wykony
wać, a przy tym jest niezmier
nie pożądana. W wielu krajach
na świecie tworzone są rankin
gi najlepiej opłacanych zawo
dów. Nie zawsze jednak nale
ży się nimi kierować, wybiera
jąc ścieżkę kariery z uwagi na
sezonową atrakcyjność wybra
nych profesji. Szczególnie wraż
liwe na zmieniające się trendy
rynku pracy są zawody związa
ne z finansami, handlem i biz
nesem, do których wykonywa
nia niezbędna jest wiedza, ale
w bardzo wąskim, wyspecjali
zowanym zakresie.

spory i szereg innych skompli
kowanych działań, do których
wymagana jest nie tylko rozle
gła, lecz także aktualna wiedza
prawnicza, daje możliwość ge
nerowania zysków proporcjo
nalnych do tych, jakie zarabia
ją klienci prawników.

Od dynamitu
do Nagrody Nobla

Lekarze
nie bywają biedni
Pozostając przy zagadnieniu
ukierunkowanej wiedzy, warto
zwrócić uwagę na profesje, które
praktycznie przez cały czas ich
istnienia cieszą się niezmiennym
powodzeniem i opłacalnością.
Zawód lekarza jest jednym
z najbardziej użytecznych dla
człowieka, ale wykonuje go śred
nio pół procent populacji (wg sta
tystyk europejskich). Niewielka
liczba lekarzy przypadających na
tysiąc mieszkańców nie wynika
bynajmniej z nieatrakcyjności
zawodu, który jest w końcu ma
rzeniem wielu rodziców dla swo
ich dzieci, ale z predyspozycji
koniecznych do jego zdobycia.
Powszechnie wiadomo, jak
wymagające są studia medycz
ne, jak wiele wiedzy trzeba sobie
przyswoić, a w końcu jak żmud
ny jest proces uzyskania specja
lizacji w danej dziedzinie. Z tych
oczywistych względów lekarza
mi zostają ludzie cechujący się
wysoką inteligencją, zdolno
ścią przyswajania wiedzy i ma
jący powołanie do tego zawodu.
Praca lekarza poza najbardziej
oczywistą wartością, którą sta
nowi leczenie i ratowanie ludz
kiego życia, ma również walo
ry finansowe. Rzecz jasna nie
wszyscy lekarze żyją na jedna
kowym poziomie materialnym,
bo to jest uzależnione od wielu
czynników, niemniej specjaliści
cieszący się uznaniem w swo
im środowisku na braki finan
sowe narzekać nie mogą. Bycie
profesjonalistą w tym zawodzie

Alfredowi Noblowi wynalazek dynamitu przyniósł milionowe zyski

Fot. military.wikia.org
ma ścisły związek nie tylko z do
świadczeniem, lecz także z nie
ustannym poszerzaniem wiedzy.
Najlepsi lekarze kształcą się bez
przerwy, zdobywają kolejne tytu
ły, certyfikaty, jak również dzie
lą się swoją wiedzą, np. prowa
dząc wykłady uniwersyteckie. Nie
jest rzadkością, że wybitni spe
cjaliści od medycyny są jedno
cześnie milionerami, zwłaszcza
w krajach wysoko rozwiniętych,
gdzie popyt na kosztowne usługi
zdrowotne rośnie proporcjonal
nie do bogacenia się społeczeń
stwa. Kiedyś najbardziej opłacal
ną dziedziną była tzw. medycyna
estetyczna, z której cudownych
osiągnięć korzystali głównie bo
gacze i celebryci. Dziś równie
intratną specjalizacją zdaje się
psychoterapia, na którą zapo
trzebowanie wzrasta równole
gle do środków na rachunkach
bankowych w najbogatszych
grupach społecznych, żyjących
w nieustannym stresie związa
nym z karierą zawodową lub ar
tystyczną.

Warto
być prawnikiem
Nie mniejszym powodzeniem
na rynku usług specjalistycz
nych cieszy się zawód prawni
ka, który – podobnie jak zawód
lekarza – należy do najstarszych

profesji na świecie. Jest również
jedną z najlepiej opłacanych bran
ży usług niezbędnych w życiu
każdego człowieka. Studia praw
nicze należą do tych trudniej
szych i bardziej wymagających,
gdzie wiedzy nie da się, mówiąc
kolokwialnie, wykuć na blachę,
lecz trzeba ją solidnie przyswo
ić. Rzecz jasna samo ukończe
nie wydziału prawa na uniwer
sytecie nie jest gwarancją do
brych zarobków w przyszłości,
ale wybór odpowiedniej ścieżki
kariery prawniczej może przy
nieść wymierne korzyści finan
sowe. Obecnie na całym świe
cie obserwuje się swoisty trend
usług prawniczych dla biznesu
w odpowiedzi na coraz bardziej
wyżyłowane wymagania proce
duralne wobec przedsiębiorców.
Jeszcze w ubiegłym wieku kan
celarie adwokackie zajmowały
się głównie sprawami karnymi
lub majątkowymi, na czym rów
nież można było zarabiać po
kaźne pieniądze w zależności
od rangi prowadzonej sprawy
i zamożności klienta. Obecnie
zakres usług firm prawniczych
poszerzył się znacznie w kwe
stii obsługi coraz liczniejszych
podmiotów gospodarczych na
światowych rynkach. Przygo
towanie i interpretacje umów
biznesowych, windykacje, fuzje,

Wśród naukowców bogaczy jest
znacznie mniej niż np. w świecie
biznesu, bo w końcu nauka słu
ży przede wszystkim ludzkoś
ci, a nie prywatnemu zyskowi.
Najlepszym sposobem na zbi
cie majątku w branży naukowej
jest dokonanie odkrycia lub wy
nalazku, którego opatentowanie
gwarantuje wyłączność uzyski
wania przychodów z tego tytułu.
Najbardziej znanym przykła
dem niech będzie historia Alfreda
Nobla (1833 – 1896) – szwedzkie
go chemika, który zasłynął jako
wynalazca dynamitu. Opracowa
ny przez Nobla materiał wybu
chowy znalazł szerokie zastoso
wanie w przemyśle budowlanym,
górniczym oraz militarnym, co
w krótkim czasie spowodowało
ogromny popyt na całym świe
cie, przynosząc jego twórcy mi
lionowe zyski. Pod koniec życia
wynalazca dynamitu przekazał
swój pokaźny majątek na utwo
rzenie funduszu, z którego do
chodów do dziś przyznawane są
coroczne nagrody jego imienia
za wybitne osiągnięcia naukowe.
Laureaci Nagrody Nobla oprócz
zaszczytu otrzymują również
gratyfikację finansową wartości
około 1 miliona dolarów amery
kańskich. W bardzo wielu dzie
dzinach naukowych dokonuje się
coraz nowszych odkryć, rozwią
zań i wynalazków, za które twór
cy otrzymują nie tylko nagrody,
ale mogą również czerpać zyski
przez dłuższy czas z tytułu pra
wa do własności intelektualnej.
Jedną z najbardziej intratnych
i najszybciej rozwijających się
gałęzi nauki jest obecnie infor
matyka, bo przecież osiągnię
cia tej dziedziny stają się nie
odłącznym elementem wszyst
kiego, co nas otacza. O zyskach
w branży informatycznej, która
wymaga niebywałej wiedzy od
twórcy, świadczą choćby noto
wania giełdowe czołowych pro
ducentów oprogramowania czy
operatorów popularnych aplika
cji internetowych. Lista najbogat
szych informatyków na świecie
jest długa, a otwierają ją takie
nazwiska jak Bill Gates, twórca
najbardziej popularnego syste
mu operacyjnego na świecie,
oraz Larry Page i Sergey Brin

Samo Życie 3/21 (590)

Magazyn

Warto się uczyć

Osobom z dużą wiedzą teleturnieje mogą przynieść fortunę
– programiści, którym zawdzię
czamy wyszukiwarkę Google. War
to wspomnieć, że do powstania
najbardziej znanej wyszukiwarki
internetowej przyczynił się ka
nadyjski naukowiec David Cheri
ton, finansując projekt powstania
Google kwotą 200 tys. dolarów.
Cheriton jest profesorem infor
matyki na Uniwersytecie Stan
forda, naukowcem z majątkiem
szacowanym na blisko 6 miliar
dów dolarów i jednocześnie fi
lantropem hojnie wspierającym
działalność naukową w dziedzi
nie informatyki.

zainteresowanie programem na
całym świecie, co zaowocowa
ło powstaniem lokalnych wersji
„Milionerów” w ponad 100 kra
jach na wszystkich zamieszka
nych kontynentach. W zależności
od waluty i zamożności danego
państwa główna nagroda różni
się wysokością, ale zawsze jest
to kwota wyrażona w milionach.

Fot. tvmaze.com
W odróżnieniu od teleturnie
jów, w których należy udzielić
bezpośredniej odpowiedzi na
zadane pytanie, jak to się odby
wa w popularnej polskiej edy
cji „Jeden z dziesięciu”, w „Mi
lionerach” gracz ma do wyboru
cztery opcje, co z założenia jest
ułatwieniem, choć w praktyce
bywa rozpraszające. Uczestnicy

Milion z rozumu
Bycie erudytą stwarza dosko
nałe możliwości zdobywania na
gród w popularnych teleturnie
jach, w których sukces uzależ
niony jest od zasobów wiedzy.
Spośród wszystkich konkurencji
dla erudytów największą popu
larnością cieszy się teleturniej
„Milionerzy”, którego pierwo
wzorem jest brytyjski Who Wants
to Be a Millionaire? mający pre
mierę w 1998 roku. „Milionerzy”
to jednocześnie gra o najwyższej
kwotowo nagrodzie, której wy
grana uzależniona jest wyłącznie
od wiedzy uczestnika. W przeci
wieństwie do wielu popularnych
teleturniejów, w „Milionerach”
nie występują elementy loso
we (nie licząc losowości w do
borze pytań).
Główną nagrodą w oryginalnej,
brytyjskiej edycji jest okrągły mi
lion funtów, który do tej pory uda
ło się zdobyć 6 graczom (stan na
październik 2020). Atrakcyjność
formuły teleturnieju wzbudziła
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Aleksander Fleming na odkryciu penicyliny dorobił się niezłych pieniędzy

Fot. Wikimedia Commons

muszą wykazać się nie tylko bo
gactwem wiedzy ogólnej, ale też
orientacją w najbardziej aktual
nych dziedzinach życia, bo czę
sto trafiają się pytania dotyczą
ce sportu, popkultury i trendów.

Teleturniejowe
sensacje i skandale
W grze o tak wysoką nagrodę
nie mogło obyć się bez skanda
lu, jaki wywołał udział oszusta
w brytyjskiej edycji programu
z 2001 roku. Zwycięzcy, które
mu prowadzący wręczył czek
na milion funtów, udowodnio
no zmowę polegającą na wska
zaniu prawidłowej odpowiedzi
przez... kaszlącego pomocnika,
który robił to w momencie, kiedy
gracz czytał na głos proponowa
ne opcje. W wyniku przeprowa
dzonego tuż po programie śledz
twa oszust nagrody nie odebrał,
a dodatkowo został – wraz z po
mocnikiem – skazany na karę
więzienia w zawieszeniu i wy
soką grzywnę.
Atmosfera skandalu odbiła się
echem dzięki książkom i progra
mom telewizyjnym, które z jednej
strony obnażały aferę, a z drugiej
próbowały podważyć oskarżenia
o nieuczciwość.
W historii teleturniejów zda
rzało się wiele sensacji i skan
dali, co nierzadko miało istot
ny wpływ na oglądalność pro
gramów. Jak pokazuje historia
przedstawiona w hollywoodzkim
dramacie Quiz Show Rober
ta Redforda z 1994 roku, oszu
stwo może zdarzyć się również
ze strony organizatorów tele
turnieju.

Przedstawiona w filmie hi
storia została oparta na fak
tach i dotyczyła popularnego
amerykańskiego teleturnie
ju „21” z lat 50. ubiegłego wie
ku, co do którego udowodniono
manipulacje polegające na za
znajomieniu uczestników z od
powiedziami na pytania, które
zostaną zadane w prowadzo
nym na żywo programie. Nie
uczciwy proceder miał wpłynąć
na atrakcyjność i oglądalność
tytułu w coraz bardziej konku
rencyjnej branży telewizyjnej.
Pomimo upadków i wzlotów
popularność teleturniejów opar
tych na wiedzy ogólnej nie za
nika. Wciąż powstają nowe for
muły programów i reedycje tych
najbardziej lubianych. Najdłu
żej na antenie polskiej telewi
zji cieszył się popularnością
teleturniej „Wielka gra”, które
go premiera odbyła się pod ko
niec 1962 roku, a ostatni odci
nek wyemitowano niemal 44 la
ta później – we wrześniu 2006
roku. Cechą szczególną „Wiel
kiej gry” była ściśle określo
na tematyka każdego odcinka,
w którym gracze musieli wyka
zać się niebywałą wiedzą w kon
kretnej dziedzinie.
Dla widzów, miłośników tele
turniejów, wartością dodaną jest
z pewnością możliwość przyswa
jania dodatkowej wiedzy w bardzo
przyjemny sposób, jak również
sprawdzenie własnych zasobów
informacji bez najmniejszego ry
zyka i tremy.

Marek Regner

„Książka dla ludzi mądrych,
Warszawa 2020, s. 160.
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Wakacje w czasach Corony
Nie trzeba wyjeżdżać
daleko, żeby dotknąć
Orientu lub podziwiać
wielkie dzieła różnych
mistrzów. To jest
w zasięgu ręki.

Tatarzy
na Podlasiu

Ekspozycja
– Remigiusz Mróz
Pewnego ranka turyści odkrywają
na Giewoncie makabryczny widok
– na ramionach krzyża powieszono nagiego mężczyznę. Początkowo wszystko wskazuje na to, że
zabójca nie zostawił po sobie żadnych śladów. Sprawę prowadzi
cieszący się niezbyt dobrą opinią
komisarz Wiktor Forst. Zanim tamtego ranka stanął on na Giewoncie, wydawało mu się, że widział
w życiu już wszystko. Jednak tropy, jakie odkryje wraz z dziennikarką telewizyjną Olgą Szrebską, doprowadzą go do dawno zapomnianych tajemnic... Okaże się, że winy z przeszłości nie dają o sobie
zapomnieć i pełne okrucieństwa
zbrodnie muszą zostać odkupione.
Wyjątkowa kolekcja bestsellowych książek autorstwa Remigiusza Mroza, uznawanego za niekwestiowanego mistrza polskiego
kryminału. W skład serii wchodzą
trzymające w napięciu do ostatniej
chwili i obfitujące w nieoczekiwane zwroty akcji kryminały, thrillery
prawnicze oraz opowieści historyczne. Miłośnicy gatunku znajdą
tu wszystko, czego pragną: dynamiczną skcję, wiarygodne, choć
zaskakujące czytelnika rozwiązania
fabularne i wyraziście zarysowanych głównych bohaterów. Przedstawiając misternie skonstruowane historie, często podejmują niełatwe tematy i zmuszają czytelnika
do refleksji.

Rodowe gniazda potomków
Z³otej Ordy to tereny w oklicach wsi Soko³ki. Ich mieszkancy pielêgnuj¹ azjatyckie
tradycje od czasów Jana III Sobiewskiego. W Kruszmianach
trzeba odwiedziæ meczet i pos³uchaæ opowieœci przewodnika D¿emila Gembêckiego.
W tatarskiej jurcie mo¿na spróbowac originalnych smaków,
np. perekaczewnika (potrawa
w formie zapiekanego ciasta
z nadzieniem, znana w kuchni
tatarskiej, bia³oruskiej, tureckiej i litewskiej) – smakuje naprawdê dobrze. Tatarska zabawa odbywa siê zawsze w sierpniu, w Kruszynianiach. Sabantuj to tradycyjne miêdzynarodowe œwiêto Tatarów. W programie s¹ parady, warsztaty,
koncerty. Atmosfera jest po
prostu niepowtarzalna.

Protestanci
na Dolnym Œl¹sku

Meczet w Krusznianach
ropy. Druga, podobna, znajduje
siê w Jaworze. W barokowych
wnêtrzach na prze³omie lipca
i sierpnia odbywa siê festiwal
muzyczny. Pobliskie Baroc-Cafe serwuje regionalne przysmaki, np. pyszne sery kozie
i do tego pierniki.

Mennonici
na ¯u³awach

Po wojnie 30-letniej ewangelicy, którzy trafili na Dolny
Œl¹sk, mogli wznosiæ koscio³y
tylko z nietrwa³ych materia³ów: drewna, s³omy i gliny. Jeden z nich, Kosció³ Pokoju
w Œwidnicy, przetrwa³ mimo tego 360 lat. To najwiêksza drewniana œwi¹tynia barokowa Eu-

Mennonici pojawili siê w Polsce w XVI wieku. Z Holandii
przywieŸli wynalazki techniki,
dziêki którym osuszali i meliorowali podmok³e tereny ¯u³aw.
Szlak mennonitów prowadzi do
domów podcieniowych, w których mieszkali, oraz do urz¹-

Mennonicki dom drewniany

zdj. pixabay.com / Brigitte ArtTower

zdj. pixabay.com / luck36
dzeñ hydrotechnicznych, a nawet wiatraków. Nadwiœlañskie
Niderlandy to te¿ kuchnia.
Mo¿na jej spóbowaæ w Chrystkowie ko³o Œwiêcia nad Wis³¹
w Zagrodzie „U Mennonity” i
w Luszkowie w „Spi¿arni mennonickiej”. S¹ w niej wyœmienite krówki na œmietance.

Violetta Dabrowski
Reisebüro Pfau
Wilhelm-Nagel-Str. 62
71642 Ludwigsburg
mailto:info@pfau-reisen.de
www.pfau-reisen.de
Tel. 07141 52121
Fax 07141 52509

Remigiusz Mróz (ur. 15 stycznia 1987 w Opolu) – polski prawnik i pisarz, autor powieœci oraz
cyklu publicystycznego „Kurs pisania”, laureat Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru z 2016 roku za powieœæ pt. Kasacja. W 2017
roku ujawni³ siê jako Ove Logmansbo, autor kolejnych trzech
powieœci.
Jako pierwszy polski pisarz
otrzyma³ w 2016 roku podwójn¹
nominacjê do Nagrody Wielkiego
Kalibru Miêdzynarodowego Festiwalu Kryminalnego za ksi¹¿ki
Kasacja oraz Zaginiêcie.

Ew. Kościół Pokoju w Świdnicy

zdj. pixabay.com / kwira

Samo Życie 3/21 (590)

17

Zdrowie
7 porad na zimowego bluesa

Niebo jest zachmurzone, nastrój
st³umiony i ju¿ od rana brakuje ci
chêci do rozpoczêcia dnia. G³ówn¹
przyczyn¹ tej "sezonowej depresji",
jak nazywaj¹ j¹ eksperci medyczni,
jest brak œwiat³a w miesi¹cach zimowych. Mówi siê, ¿e cierpi na ni¹ ponad 800 000 mieszkañców Niemiec.
Zebraliœmy siedem prostych strategii walki z zimowym bluesem.

1. Częściej wychodzić
na zewnątrz
Podczas gdy jasne letnie dni o natê¿eniu œwiat³a do 100 000 luksów sprawiaj¹, ¿e jesteœ radosny, a nawet zachmurzone zimowe niebo nadal oferuje 3000 do 4000 luksów jasnoœci, dobrze oœwietlony pokój zim¹ ma tylko
500 luksów. Wtedy szyszynka w mózgu uwalnia wiêcej hormonu snu –
melatoniny – stajemy siê zmêczeni.
Motto brzmi wiêc: wiêcej œwiat³a. Jasnoœæ na zewn¹trz jest równie¿ wystarczaj¹ca w zimie, aby ograniczyæ
produkcjê melatoniny i zwiêkszyæ poziom hormonu szczêœcia – serotoniny.
Zimowy spacer nie tylko zwiêksza
czujnoœæ, ale tak¿e poprawia nastrój.

2. Terapia światłem
Specjalne lampy do œwiat³a dziennego s¹ równie¿ dobrym sposobem na
zapewnienie wiêkszej jasnoœci w zimie
i sygnalizowanie szyszynce, ¿e hormon
snu nie jest potrzebny. Budziki œwietlne wykorzystuj¹ symulacjê œwiat³a
dziennego, aby obudziæ ciê rano. Terapeutyczne lampy dzienne powinny
mieæ do 10000 luksów. Siedzenie przed
nim przez oko³o pó³ godziny dziennie
w zupe³noœci wystarczy. Zaleca siê je
szczególnie w przypadku ³agodnej lub
umiarkowanej depresji zimowej.

3. Mniej spać
Porz¹dna zimowy sen, a potem
przebudzenie na wiosnê – to mog³oby
byæ najlepsze rozwi¹zanie. W rzeczywistoœci wiele osób cierpi¹cych na zimowego bluesa ma siln¹ potrzebê
snu, czêsto nieœwiadomie przyczyniaj¹c siê do tego, ¿e ich zmêczenie staje
siê bardziej dotkliwe. Dzieje siê tak,
poniewa¿ podczas snu szyszynka wydziela melatoninê, co sprawia, ¿e stajesz siê jeszcze bardziej ospa³y. Rada:
Nie powinieneœ spêdzaæ w ³ó¿ku wiêcej ni¿ dziewiêæ godzin. Powstrzymaj
siê od po³udniowej drzemki!

4. Pomocnicy ziołowi
Jeœli bezsennoœæ lub niepokój staj¹ siê uci¹¿liwe, ³agodne œrodki po-

mocnicze z apteki mog¹ zapewniæ
relaks. Badania nad lawend¹ lekarsk¹ potwierdzi³y, ¿e mo¿e ona ³agodziæ depresjê, a tym samym zapewniaæ spokojniejsze noce (np. Lasea).
Mêczennica (Passionsblume) ma
równie¿ pozytywny wp³yw na autonomiczny uk³ad nerwowy (np. Neurexan).
Klasycznym œrodkiem poprawiaj¹cym nastrój w zio³olecznictwie jest
dziurawiec (np. Jarsin). Eksperci zalecaj¹ 600 do 900 mg dziennie.

5. Ładowanie bio-baterii
Witamina D zwiêksza produkcjê
hormonu szczêœcia serotoniny,
wœród wielu innych procesów. Jeœli
nasz organizm otrzymuje wystarczaj¹c¹ iloœæ œwiat³a, mo¿e sam wytwarzaæ witaminê D, ale w ciemn¹ zimê
staje siê to nieco trudniejsze (patrz
punkt 1). Dlatego te¿ nale¿y teraz
czêœciej spo¿ywaæ pokarmy bogate
w witaminê D – takie jak t³uste ryby
(œledŸ, ³osoœ), jaja czy grzyby. Niemieckie Towarzystwo ¯ywienia zaleca spo¿ywanie 20 μg witaminy D
dziennie. Ryby dostarczaj¹ równie¿
kwasów t³uszczowych omega-3, które równie¿ maj¹ wp³yw na poprawê
nastroju. Znajduj¹ siê one równie¿
w orzechach w³oskich, oleju lnianym
i awokado. Podobnie jak cynk, aminokwas tryptofan jest sk³adnikiem
hormonu szczêœcia - serotoniny. Dobrymi dostawcami cynku s¹ sery, ryby, miêso, roœliny str¹czkowe, p³atki
owsiane, mleko czy banany. Jeœli
chcesz uzupe³niæ swoje zapasy cynku, mo¿esz za¿ywaæ suplementy
z apteki (np. Doppelherz System, Taxofit lub "Unizink" firmy Köhler
Pharma).

6. Wspólna zabawa

Maski filtrujące FFP2
n Przeznaczona do ochrony układu oddechowego
przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi
aerozole (pyły, dymy, mgły).
n Wykonana z kilku warstw elastycznego materiału
(w tym również o właściwościach filtracyjnych),
typu Spunbond i Air Through oraz Meltblown.
n Spełnia wymagania normy europejskiej
_
EN 149:2001+A1:2009, skuteczność filtracyjna: FFP2 (>94%).
n Może ograniczać potencjalną ekspozycję na koronawirusa
i może wpłynać na zmniejszenie jego transmisji, chroni
przed zanieczyszczeniami powietrza.
n Produkowana w 100% w Polsce, z wykorzystaniem
włókniny od polskich producentów, z surowców
z certyfikatem Oeko-Tex.
n Certyfikowana przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Cena:

12,99 EUR
za 25 szt.

Jednorazowe maski
medyczne typ II
Oferujemy 3-warstwowe maski medyczne
wykonane z włókniny, które zapewniają ochronę
naszego organizmu przed szkodliwymi substancjami
znajdującymi się w powietrzu.
Zalety naszych masek:
n zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje możliwość
przedostania się szkodliwym cząstkom do naszych
dróg oddechowych
n posiadają elastyczny drucik - usztywnienie
na nos, dzięki któremu maska jest lepiej
dopasowana, daje to gwarancję lepszego
bezpieczeństwa i komfortu
n są mocowane na elastycznych gumkach
n wymiary masek 17 cm x 9,5 cm
n dostępne w opakowaniach po 50 sztuk

Cena:

9,99 EUR
za 50 szt.

Przy zamówieniu przez internet możliwość płatności przez PayPal

Obecne ograniczenia w kontaktach spo³ecznych s¹ przygnêbiaj¹ce
dla wszystkich. Dlatego szczególnie
teraz wa¿ne jest, aby mieæ wiêcej
wspólnoty, ¿eby zapobiec cofniêciu
siê do wewnêtrznego zamkniêcia.
A wiêc: z dala od telewizora. Zamiast
tego grajcie w wiêcej gier, uk³adajcie
puzzle lub nawet œpiewajcie razem.

#

W ciemnej porze roku brak
światła mocno odczuwamy.
Przeczytaj, co możesz zrobić
w walce z bezsennością
i depresyjnym nastrojem oraz
kiedy powinien pomóc ci lekarz.

7. Marzenie o wakacjach
Wyjazd na s³oneczne po³udnie nie
wchodzi w tej chwili w grê. Ale oczekiwanie na letnie wakacje mo¿e pocieszyæ ciê w ciemnych godzinach.
Wystarczy wiêc przyjrzeæ siê ofercie
wycieczek i zwróciæ uwagê na elastyczne i bezp³atne opcje anulowania rezerwacji.
Inny pomys³: zaplanuj ka¿dego
dnia coœ w rodzaju „mini-wakacji“.
Mo¿e to byæ fili¿anka herbaty, na
któr¹ czekasz z niecierpliwoœci¹,
wspólne gotowanie z przyjacielem,
wnukiem lub s¹siadem.

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

Czy możemy kontrolować opady deszczu

Czym jest zasiewanie chmur?

Przez wieki ludzie próbowali na różne sposoby kontrolować
pogodę. Usiłowali powstrzymywać
huragany, rozpraszać mgłę na lotniskach, zwiększać ilość śniegu
w ośrodkach narciarskich, a nawet
wywoływać deszcz, który mógłby
zapobiec suszy na obszarach rolniczych. Manipulowanie pogodą nie
jest łatwe i do tej pory nie okazało
się skuteczną metodą zapobiegania stratom gospodarczym. Jednakże wywoływanie deszczu jest
postrzegane jako modyfikacja pogody warta wszelkich nakładów.
Niektóre z najwcześniej udoku
mentowanych prób sprowadzania
deszczu sięgają dziewiętnastego
wieku, kiedy w Stanach Zjednoczo
nych sprytni, a nieuczciwi, biznes
meni twierdzili, że potrafią wywo
łać deszcz. Zrozpaczeni farmerzy,
których zbiory niszczały z powodu
suszy, płacili ogromne pieniądze, by
skorzystać z ich tajemniczych sposo
bów. Naukowcy nie interesowali się
działalnością tych szarlatanów, oni
zaś inkasowali pieniądze i udawali
się do kolejnych miejscowości, na
bierając naiwnych farmerów. Farme
rzy szybko zrezygnowali z ich usług,
niemniej zainteresowanie wywoły
waniem deszczu nie minęło.

Kiedy zaczęto
zasiewacz chmury?

Najwcześniejsze eksperymenty na
ukowe dotyczące sztucznego wywo
ływania deszczu (zwanego zasiewa
niem chmur) przeprowadził w 1946
roku amerykański chemik i meteo
rolog doktor Vincent Schaefer, który
próbował stworzyć sztuczną chmurę
w komorze kondensacyjnej. Podczas
eksperymentu zastosował suchy lód
i odkrył, że w komorze kondensacyjnej
przybyło pary wodnej i uformowała
się ona w chmurę. Lód stworzył jądro
kondensacji, czyli zarodek, do które
go dołączyły krople wody. W naturze
funkcję tę pełnią kryształki lodu i soli,
pył oraz piasek. Meteorolodzy nazy
wają je jądrami kondensacji. Teoria
mówi, że jeśli zwiększymy w chmu
rze liczbę jąder kondensacji, to zyska
my więcej kropli wody, a w rezultacie
spadnie więcej deszczu.
Metoda zasiewania chmur szybko
przyciągnęła uwagę instytucji pań
stwowych, a zwłaszcza wojska. Wszyst
kie agencje zaczęły prowadzić własne
badania, próbując wywoływać deszcz
na własny użytek. W latach pięćdzie
siątych ubiegłego wieku minister
stwo obrony Wielkiej Brytanii zaczęło
uczestniczyć w eksperymentach do
tyczących zmian pogody. W odtajnio
nych protokołach dochodzenia depar
tamentu sił powietrznych z listopada
1953 roku, ujawnionych przez stację
BBC Radio 4, zapisano, że siły zbroj
ne były bardzo zainteresowane po
zyskaniem technicznych możliwości
zwiększania opadów deszczu i śnie
gu. Miały one służyć „powstrzymaniu

czyni je światowym liderem w tej
dziedzinie. Badania są prowadzo
ne w celu ulepszenia sposobów za
siewania chmur oraz wprowadzenia
całkowicie nowych metod pozwala
jących na wytwarzanie coraz więk
szych opadów deszczu. W ulepszaniu
procesu zasiewania chmur najbar
dziej obiecująca jest nanotechno
logia – inżynier chemik doktor Lin
da Zou już teraz zapowiada 300-pro
centowe zwiększenie liczby kropel
wody w zasianej chmurze.

Czy ingerencja
w pogodę jest etyczna?

Wywoływanie sztucznych deszczy zaczyna być w niektórych krajach sposobem na suszę 
aktywności wroga” oraz „zwiększaniu
przepływu wody w rzekach i strumie
niach, by powstrzymać forsowanie
ich przez nieprzyjaciela”. Ekspery
menty prowadzone przez brytyjskie
siły powietrzne nazwano projektem
Cumulus. Program ten był związa
ny z manipulacjami pogodowymi po
legającymi na zasiewaniu chmur su
chym lodem, czyli zestalonym dwu
tlenkiem węgla.
15 sierpnia 1952 roku miastecz
ko Lynmouth w Devon przeżyło jed
ną z największych nagłych powo
dzi w dziejach. W wodzie, mule i pod
skałami spadającymi na osadę zgi
nęło trzydzieści pięć osób. Sądzo
no wówczas, że była to straszna ka
tastrofa naturalna, i latami nikt te
go nie kwestionował. Do czasu, gdy
ministerstwo obrony odtajniło wspo
mniane dokumenty, a śledztwo BBC
wykazało, że w tym rejonie przepro
wadzano wówczas projekt Cumulus.
Dokumenty wykazały również, że
wkrótce po katastrofie zaprzestano
doświadczeń związanych z zasiewa
niem chmur. BBC ujawniło dowody,
że departamentowi sił powietrznych
i ministerstwu skarbu tak bardzo zale
żało na tym projekcie, że parły do nie
go, choć zdawały sobie sprawę, że wy
woływanie deszczu może zagrozić nie
tylko celom wojskowym i żołnierzom
wrogiej armii, ale również cywilom.

Dlaczego chcemy
zasiewać chmury?
Gdyby wszystkie eksperymenty
nagle ustały, z pewnością zadaliby
śmy sobie pytanie, dlaczego to odkry
cie jest tak ważne. Po pierwsze – ze
względu na korzyści militarne, a po
drugie – z powodu upraw, które nisz
czeją tam, gdzie nie pada deszcz. Rol
nicy straciliby środki do życia, gdyby
ich plony nie otrzymały wystarczającej
ilości wody i w efekcie by uschły. Dla
tego właśnie amerykańscy farmerzy
w dziewiętnastym wieku tak chętnie
płacili szarlatanom za wywoływanie

deszczu. Nawet dziś rolnictwo ponosi
straty z powodu przedłużających się
susz. Niestety, coraz częściej zalud
niamy tereny pustynne, na przykład
w Zjednoczonych Emiratach Arab
skich, gdzie nie ma wystarczającej
ilości wody dla rosnącej populacji.
Techniki zasiewania chmur w ostat
niej dekadzie bardzo się rozwinęły
i stały bardzo dochodowe. Trudno
dokładnie przewidzieć, ile dodatko
wego deszczu spadnie w wyniku za
siewu chmury, ale szacuje się, że od
15 do 35 proc. więcej. Ostatnio co
raz skuteczniejsze staje się wywoły
wanie deszczu na określonym tere
nie, ale zdarza się również, że zasie
wa się chmury, by zapobiec opadom.
Zdarzyło się tak w 2008 roku podczas
ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpij
skich w Pekinie, ponieważ organiza
torzy chcieli, żeby panowała wów
czas piękna pogoda. Przed igrzyska
mi meteorolodzy z biura modyfikacji
pogody z chińskiej administracji me
teorologicznej zostali poproszeni o wy
wołanie deszczu nad stadionem zwa
nym Ptasim Gniazdem. Aby zmienić
pogodę, naukowcy wystrzelili dwadzie
ścia jeden pocisków rakietowych za
wierających jodek srebra, który wy
wołał opady w mieście Baoding na
południowym zachodzie od Pekinu,
zanim chmury zdołały dotrzeć do sto
licy. W wieczór otwarcia igrzysk było
słonecznie i sucho.
Najpop ularniejszą metodą zasie
wania jest uwalnianie odpowiedniej
substancji z samolotu bezpośrednio
do chmury. Gdy naukowcy zidentyfi
kują właściwy typ chmury (cumulu
sa), w dniu, w którym chcą wywołać
opady, samoloty wlatują w nią i od
palają flary rozpylające substancję,
która inicjuje opady deszczu.

Jak często stosuje się
zasiewanie chmur
w skali globalnej?
Wspomnieliśmy już o Chinach, któ
re prowadzą największe na świecie

Fot. vkurse.md

programy modyfikacji pogody. Tak
jak w wypadku Igrzysk Olimpijskich
w 2008 roku chińscy meteorolodzy
ingerują w pogodę, by zapobiec bu
rzom gradowym niszczącym plony,
i wywołują deszcz, by przeciwdzia
łać skutkom burz piaskowych. Do tej
pory ich największym takim przed
sięwzięciem jest łagodzenie corocz
nych susz na Wyżynie Tybetańskiej.
Wymaga to dziesiątek tysięcy ko
mór, w których spala się paliwo sta
łe potrzebne do produkcji jodku sre
bra. Potem jodek srebra rozpylany
jest na dużych wysokościach w na
dziei, że dojdzie do zasiewu chmu
ry i opadów deszczu. Celem chiń
skich naukowców jest wywoływa
nie opadów na obszarze trzy razy
większym od Hiszpanii i zasilanie
go 10 miliardami metrów sześcien
nych wody rocznie.
Ponad pięćdziesiąt krajów na
świecie jest w jakiś sposób zaan
gażowanych w zasiewanie chmur
– największymi potęgami są Chiny,
Stany Zjednoczone i Zjednoczone
Emiraty Arabskie. Niedobór wody
jest wielkim problemem w krajach
Zatoki Perskiej, gdzie brakuje wo
dy potrzebnej do zaspokajania po
trzeb powiększającej się populacji
i łagodzenia konsekwencji zmian
klimatycznych. Zjednoczone Emira
ty Arabskie zasiewają chmury, gdy
panują odpowiednie warunki do wy
wołania większych opadów deszczu.
Z szacunkowych danych narodowe
go centrum meteorologii Zjedno
czonych Emiratów Arabskich wy
nika, że każda operacja zasiewania
chmury kosztuje 5 tysięcy dolarów,
a dodatkowe 30 proc. wody powstają
cej w wyniku tego zasiewu jest war
te 300 tysięcy dolarów.
Zjednoczone Emiraty Arabskie
zdają sobie sprawę, że zasiewanie
chmur wciąż odbywa się na rela
tywnie niewielką skalę, więc inwe
stują mnóstwo pieniędzy w badania
nad efektywnością tego procesu, co

Światowa Organizacja Meteoro
logiczna zaakceptowała techniki
modyfikacji pogody, uznawszy, że
w niektórych rejonach świata przy
noszą one wielką korzyść w łago
dzeniu skutków suszy. W takich oko
licznościach wzmacnianie opadów
deszczu to całkowicie uzasadnio
na i zrozumiała praktyka. Jednak
że środowiska naukowe i politycz
ne ostrożniej podchodzą do pogo
dowych technik modyfikacyjnych
stosowanych na większą skalę – na
przykład na Wyżynie Tybetańskiej.
Atmosfera nie ma granic państwo
wych, niektórzy więc argumentują,
że zasiewanie chmur na wielką ska
lę w jednym kraju prowadzi do ich
„osuszenia”, zanim w naturalny spo
sób spadnie z nich deszcz w innym
kraju. To bardzo interesująca kwe
stia i debata na ten temat z pewno
ścią będzie trwała, choć w tym sa
mym czasie techniki modyfikowania
pogody prawdopodobnie staną się
już standardową praktyką.

Czy zasiewanie chmur
jest odpowiedzią
na globalną suszę?
Różne organizacje dostrzegają ko
rzyści płynące z zasiewania chmur
w skali lokalnej, ponieważ dzięki te
mu zwiększa się ilość zasobów wo
dy. W krajach, w których stosuje się
tę metodę dla celów rolniczych lub
do zaspokajania potrzeb publicz
nych – na przykład w Stanach Zjed
noczonych, Chinach i Zjednoczonych
Emiratach Arabskich – korzyści są
oczywiste. Na niektórych obszarach
istnieją schematy opadów atmosfe
rycznych związane z miejscowym kli
matem. Oznacza to na przykład, że
w tych regionach występują chmury,
więc zasiewanie przeprowadza się
przede wszystkim po to, by zwięk
szyć ilość opadów. Suszę definiuje
się jako długotrwały brak opadów.
Wiąże się to często z tym, że w kra
jach lub rejonach, w których panuje
susza, w atmosferze nie ma po pro
stu dość wilgoci, by mogły się ufor
mować chmury. Technika tworze
nia chmur na razie jeszcze nie ist
nieje, więc chociaż zasiewanie może
pomóc w skali lokalnej, nie jest roz
wiązaniem w wypadku większych
obszarów ani metodą walki z suszą.

Simon King
Clare Nasir
„Jak pachnie deszcz?”, Poznań 2009,
s. 340.
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Chcecie, to wierzcie

Z polskich mitów i legend
Licho nie śpi, bo psoci. Zmora
(zwana też marą) nie daje spać innym. Maruda dręczy niemowlaki
i doprowadza je do płaczu. Tęsknica dręczy dusze, zaraza – ciała,
i to w najokrutniejszy sposób, bo
roznosi choroby zakaźne. Bieda
sprowadza na ludzi troski i niedostatek. Chociaż dziś mało kto
pamięta, jak wyglądały demony
z mitologii słowiańskiej, nadal żyją one w naszym języku. I nie tylko
w nim, bo choć na co dzień staramy się być bardzo racjonalni, ponad połowa z nas (54 proc.) przyznaje się do wiary przynajmniej
w jeden przesąd. Na wszelki wypadek nie podajemy ręki przez próg,
nie wstajemy lewą nogą, odpukujemy w niemalowane drewno i – najpopularniejszy zabobon w Polsce
– trzymamy kciuki za powodzenie spraw, na których nam zależy. Dość powszechnie wierzymy
też, że czarny kot przebiegający
drogę przynosi pecha. I nic dziwnego, bo wiele słowiańskich strachów przybierało postać właśnie
tego zwierzęcia.
W ostatnich latach słowiańskie
wierzenia przebrane w kostium
fantasy stały się częścią globalnej
popkultury za sprawą Geralta z Rivii, białowłosego wiedźmina, bohatera bestsellerowej serii książek Andrzeja Sapkowskiego. Podobnie jak
J.R.R. Tolkien, który opisując w swoich dziełach krainę hobbitów, luźno
opierał się na tradycji mieszkańców
Walii, tak Sapkowski nie przedstawiał wiernie wątków z polskiej mitologii, lecz czerpał z niej inspirację,
twórczo ją przetwarzając. W świecie
wiedźmina czuje się jednak słowiańskiego ducha: irracjonalnego, nieco
dzikiego, niespokojnego, targanego
namiętnościami. Opowieści o Geralcie z Rivii zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków,
a oparta na nich trylogia gier komputerowych polskiej firmy CD Projekt RED sprzedała się na całym
świecie w ponad dwudziestu milionach egzemplarzy.
Dziki Gon – tytuł trzeciej gry
w serii – nawiązuje do bardzo starego mitu o orszaku zjaw – myśliwych i zbrojnych, którzy na koniach,
z hordą psów nadciągają znienacka
z lasów i pędzą ku wsiom. Ten Dziki Gon uosabia nieposkromione siły natury. Podczas epidemii dżumy
ludność Podola widywała wędrujący lasami i polami homen – zapowiadający śmierć orszak mar otaczający czarny wóz z zarazą. Pochód powiększał się po drodze, zagarniając
wszystko, co mijał: drzewa, krzewy, zwierzęta. W grze znajdziemy
też nawiązania do Dziadów Adama Mickiewicza, dramatu osnutego wokół starosłowiańskiego obrzędu przywoływania zmarłych – wszak
XIX-wieczna literatura także chętnie czerpała z bogactwa polskiej
mitologii. Do romantyków mocno
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Mistrz Jan Twardowski (drzeworyt, XIX wiek) 

Fot. Wikimedia Commons
przemawiało przekonanie, że „czucie i wiara silniej mówi (...) niż mędrca szkiełko i oko”.
We wczesnym średniowieczu wiara w istnienie demonów i sił nadprzyrodzonych służyła przede wszystkim oswajaniu niezbadanego świata, w szczególności zła: bezsenności,
zagrożeń, chorób, a zwłaszcza nagłej
śmierci. Wyobrażano sobie, że tragicznie zmarły może chcieć wrócić
do bliskich, stąd na przykład wiara
w utopce (duchy utopionych młodzieńców zwabionych do wody przez
piękne rusałki) czy południce (panny młode zmarłe w przeddzień ślubu). Miejsce, w którym zginęło kilka osób, uznawano za siedlisko złych
mocy. Granicę, za którą mogło czyhać niebezpieczeństwo, stanowił
już próg własnego domu: był jednocześnie miejscem jeszcze świętym
i już nieczystym, więc nakaz witania się wewnątrz wynikał nie tylko
z gościnności.
Okiełznaniem demonów zajmowali się w rzeczywistości nie wiedźmini, lecz ludzie, którzy – jak uważano – żyli na pograniczu światów:
guślarze, czarownice, stare baby,
dziady wędrowne, wróże. Wierzono, że widzą dalej, bo więcej czasu
spędzają ze zjawami niż z ludźmi.
Nie tylko znali się na ziołach, zaklęciach i urokach, ale też potrafili zachęcić demony do współpracy. Dobrze traktowany i nakarmiony demon zwany kłobukiem opiekował
się ogniskiem domowym, gospodarstwem i zwierzętami, a nawet pozwalał się wzbogacić (okradał przy
tym sąsiadów!). Równie ważne było
okazanie szacunku demonom w ich

Smok Wawelski

królestwie, stąd flisacy powinni dogadywać się z wodnikami, a górnicy – ze skarbnikiem.
Z czasem szczególne miejsce
w naszych podaniach ludowych zajął
diabeł. To zazwyczaj opowieści o potajemnych spotkaniach – na przykład w starym młynie w księżycową
noc – i próbach ubicia z nim targu.
Często legendy dotyczyły po prostu
skarbu (według wierzeń ludowych
majątek zarobiony nieuczciwie diabli brali), ale w legendzie o krakowskim szlachcicu Mistrzu Twardowskim chodziło o coś więcej. Za pomocą tajemnych ksiąg wywołał on
diabła i sprzedał mu swą duszę
za moc czynienia czarów. Sprytny
szlachcic zaproponował, by w cyrografie znalazł się zapis, że duszę odda w Rzymie, którego miał zamiar
odtąd unikać. Twardowski wkrótce zasłynął jako czarnoksiężnik,
pogromca zjaw, uzdrowiciel ludzi
i zwierząt w całym kraju. Aż pewnego razu na jego drodze stanął ubogi chłop i poprosił o pomoc chorej
matce. Gdy weszli do gospody, gdzie
miała leżeć kobieta, okazało się, że
karczma nazywa się Rzym. Diabeł
objawił się szlachcicowi w prawdziwej postaci i porwał go, by wtrącić w piekielne czeluści. W połowie
drogi szlachcic zaczął jednak odmawiać godzinki do Matki Boskiej. Na
dźwięk modlitwy Szatan opadł z sił
i wypuścił ze szponów Twardowskiego, ten zaś wylądował na Księżycu, gdzie ponoć nadal tkwi. Motyw sprytnego Polaka, który przechytrzy samego diabła, nawet dziś
często pojawia się w opowiadanych
przez nas dowcipach.

Fot. otzyv.ru
Polskie mity – jak zauważa pisarz
i filozof Wit Szostak – dotyczą przede
wszystkim Polaków i polskiego społeczeństwa, ale nie państwa. Polska
to wspólnota mieszkańców poszczególnych regionów o zróżnicowanych
tradycjach i kulturze, z których każdy
wytworzył własne barwne mitologie.
Wystarczy wspomnieć takie legendarne stwory jak gryf (zwierzę
o ciele lwa, ale z głową i skrzydłami
orła – szczególnie obecny na Pomorzu), Smok Wawelski (legenda o jego uśmierceniu jest mitem założycielskim Krakowa), Syrenka warszawska
czy bazyliszek. Ten ostatni pojawia się
na kartach powieści o wiedźminie,
gdzie przedstawiony jest jako jadowity stwór o długim jaszczurczym ogonie, wykluty z jaja zniesionego przez
koguta i wysiedzianego przez węża.
W oryginalnej wersji mitu miał zadomowić się w podziemiach warszawskiego Starego Miasta w piwnicach
domu na ulicy Krzywe Koło. Strzegł
zmagazynowanego tam złota i zabijał diabelskim wzrokiem wszystkich,
którzy chcieli po nie sięgnąć. Pokonał go dopiero pomysłowy czeladnik,
który zszedł do piwnic, niosąc przed
sobą lustro.
Zaledwie kilka mitów odnosi się
do początków całego kraju i zyskały
one popularność w XIX wieku, gdy
Polski nie było na mapach. Najważniejszy z nich to legenda o trzech
braciach: Lechu, Czechu i Rusie. Według niej dawno temu zgodnie rządzili oni plemionami Słowian, aż ich
rody rozrosły się i zaczęło brakować
ziemi, by wszystkich wyżywić. Bracia
wyruszyli więc w poszukiwaniu nowych terenów dla swoich poddanych.

Pierwszy odłączył się Czech, potem
Rus – obaj znaleźli pod drodze ziemie, które przypadły im do gustu.
Lech z drużyną wędrował nadal, aż
zatrzymali się na odpoczynek na polanie, na której rósł rozłożysty dąb.
Ledwo rozbili obozowisko, usłyszeli
łopot skrzydeł. Nad drzewem pojawił się ogromny śnieżnobiały orzeł.
Krążył nad głowami wojowników, aż
ci zauważyli, że w koronach drzewa
znajduje się gniazdo. Dla Lecha był
to widomy znak. Zdecydował, że właśnie w tym miejscu założy swoją osadę i nazwie ją Gniezdno. Dziś jest to
Gniezno, a biały orzeł jest symbolem Polski i znajduje się w jej godle.
Ale i mity czasów walki o niepodległość czerpały pełnymi garściami
z przypowieści ludowych i regionalnych, na przykład z rozpowszechnionej na Podhalu legendy o śpiących
rycerzach spod Giewontu. Kształt tego górskiego masywu, widziany od
strony północnej, przypomina profil
śpiącego rycerza. Zgodnie z przypowieścią raz do roku polscy królowie
pochowani na Wawelu spotykają się
w krypcie na obrady nad losem narodu i państwa. Na dobiegający z katedralnej wieży dźwięk Zygmunta,
dzwonu, który odzywa się tylko przy
najważniejszych okazjach, uśpieni rycerze z jaskiń pod Giewontem
pędzą galopem do Krakowa z pytaniem: „Czy już czas?”. Na wieść, że
jeszcze nie, wracają w Tatry.
Polska mitologia jest nadal bardzo
żywa: w przysłowiach, porzekadłach,
przesądach, zwyczajach – zarówno
tych ogólnopolskich, jak i regionalnych. Na przykład jeśli na nadgarstku niemowlaka lub przy dziecięcym
wózku widzimy przypiętą czerwoną
kokardkę, wiadomo już, że nikt nie
rzuci na malca uroku. Wierzono, że
dziecko jest bliżej zaświatów niż osoba dorosła, dlatego złe duchy chętniej
przejmą jego duszę. Czerwona wstążeczka – straszak na demony – miała
zapewnić maleństwu spokój do chwili
chrztu. Z kolei odczyniać, czyli zdejmować uroki, a także leczyć i uzdrawiać, mogą szeptuchy – ludowe uzdrowicielki, zamawiaczki szepczące modlitwę w celu leczenia dolegliwości.
Wierzono, że parają się pozytywną,
białą magią, której moc pochodzi od
Boga – w przeciwieństwie od negatywnych, bo pochodzących od szatana mocy czarownic. Obecnie szeptuchy (najczęściej wyznania prawosławnego) można spotkać na Podlasiu.
Jak zauważył Paweł Zych, współautor Bestiariusza słowiańskiego,
podobne motywy i stwory występują w różnych stronach świata, ale
najważniejsze jest to, że nasze straszydła mają takie cechy, jakie sami
im nadaliśmy, gdy próbowaliśmy je
odgonić, dogadać się z nimi lub je
przebłagać. Dopiero to czyni je naprawdę naszymi i przez to jedynymi w swoim rodzaju.

Beata Chomątowska,
Dorota Gruszka, Daniel Lis,
Urszula Pieczek

„Jakoś do będzie. Szczęście po
polsku”, Kraków 2017, s. 349.
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Na cokole

Niezwykłe pomniki

Niektóre pomniki wznosi się „ku pamięci”, inne
śmieszą, bawią lub rozczulają. Czasami ważny
jest sam pomysł, a czasami jego wykonanie.

Pomnik Ziemniaka
w Biesiekierzu

W niewielkim Biesiekierzu niedaleko Koszalina można zobaczyć
chyba największego ziemniaka na
świecie – ma on 9 m wysokości. Pomnik Ziemniaka wzniesiono w pobliżu miejscowego pałacu, kilkanaście
metrów od głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, z której
jest doskonale widoczny. Jego autorem jest Wiesław Adamski, a wzniesiono go na pamiątkę nowej odmiany ziemniaka uzyskanej w Hodowli
Ziemniaka w Biesiekierzu.

Pomnik Ferdynanda
Wspaniałego

Bohatera książki Ludwika Jerzego
Kerna (i filmu zrealizowanego przez
Se-ma-for) również uhonorowano na
szlaku Łódź Bajkowa. Przedstawia
go dość duża figurka psa (150 cm wysokości), który wspiera się na parasolu. Ubrany jest w elegancki garnitur, buty i melonik, ma ludzkie ciało, ale zachowano psią głowę z łatką
na lewym uchu i z błyszczącym czarnym nosem.

Pomnik Ziemniaka
w Poznaniu

Poznańska Pyra stoi w centrum
parku Jana Pawła II na Łęgach Dębińskich. Jest potężnym głazem ważącym ponad 5 ton. Kamień ma przypominać poznaniakom, że został odsłonięty podczas Dni Pyrlandii, które
każdego roku odbywają się w tym
miejscu. Mieszkańcy, znani ze swego upodobania do potraw z ziemniaków, mogą wtedy próbować ulubionych przysmaków.

Zabytkowy pomnik
Żubra w Spale

Pomnik Żubra naturalnej wielkości był częścią pomnika w Zwierzyńcu koło Białowieży, który postawiono

na pamiątkę polowania cara Aleksandra II w 1860 r. Monument odlano
w Petersburgu i ustawiono w Zwierzyńcu w 1862 r. Do byłego carskiego
pałacyku myśliwskiego trafił w 1928 r.

Zambruś

chyba wszyscy. W 2003 r. na wąchockim skwerze obok komisariatu policji
odsłonięto pomnik Sołtysa. Przedstawia on siedzącego niemłodego człowieka z sumiastym wąsem, w kapeluszu na głowie, który w jednej ręce
trzyma drewniane koło, a w drugiej
telefon komórkowy. Ma być symbolem polskiego chłopa, który kocha
tradycję, ale jednocześnie jest nowoczesny.

Pomnik Żubra w Zambrowie nawiązuje do pochodzenia nazwy miasta (słowo Zambrów pochodzi od
staropolskiego rzeczownika „ząbr”
i oznacza „miejsce pobytu żubrów”)
i jego herbu. Brązowa figura żubra
naturalnej wielkości stoi na skwerze
w centrum miasta od 2008 r. Mieszkańcy nazwali go Zambruś.

działaniu przekonał się pewien lekarz, który w kałuży znalazł zmumifikowaną żabę. Po dokładniejszym
zbadaniu woda okazała się skuteczna w leczeniu wielu schorzeń. Na
pamiątkę tego wydarzenia w parku
Zdrojowym w Świeradowie ustawiono podobiznę żaby.

Trzy Misie
Urocze niedźwiadki z serialu „Trzy
misie”, wyprodukowanego przez Se-ma-for (Misia, Bartek i Kuba) usadowiły się na górze niewielkiego głazu narzutowego.

Pomnik Wróbla Ćwirka
Kolejny pomnik na szlaku Łódź
Bajkowa jest niewysoki (około metra wysokości, a sam Ćwirek ma zaledwie 30 cm) i przedstawia Ćwirka
siedzącego w gniazdku na rozwidlonej gałęzi.

Łódź Bajkowa
Tak nazwano tworzony szlak turystyczny po Łodzi śladami pomników
przedstawiających postacie z dziecięcych bajek i seriali wyprodukowanych w Studiu Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi. Docelowo
trasę ma znaczyć 17 rzeźb.

Przed wejściem do łódzkiego zoo
stoi pomnik Maurycego i Hawranka,
bohaterów serialu łódzkiego Se-ma-fora, którzy gościnnie witają gości
i zapraszają ich do środka.

Pomnik Pingwina
Pik-Poka

Pomnik Żaby
w Olsztynie

Inna rzeźba na szlaku Łódź Bajkowa przedstawia metrowej wielkości pingwina Pik-Poka unoszącego się na fali.

Pomnik Filemona
i Bonifacego
Kolejne pomniki na łódzkim szlaku to: biały Filemon, który z niewysokiego murku spogląda na stojącego przy kłębku wełny czarnego
Bonifacego.

Miś Uszatek
Jednym z pomników łódzkiego
szlaku jest Miś Uszatek. Przedstawiony został jako turysta z plecakiem
i planem miasta w łapce. Rzeźba ma
około 1 m wysokości.

Pomnik Sołtysa
Dowcipy o Wąchocku, jego mieszkańcach i miejscowym sołtysie znają

wysokości. Ciekawostką jest to, że
stoją w bielskiej części miasta, nad
rzeką Białą. Niedaleko jest pomnik
Reksia, również nad Białą, ale w dawnej części miasta.

Maurycy i Hawranek

Pomnik Misia Colargola
Stojący na globusie miś podróżnik, bohater serialu z łódzkiego studia filmowego, trzyma w łapce swą
walizkę podróżnika. Figurkę Colargola odwzorowano bardzo wiernie,
łącznie z charakterystyczną wstążką pod szyją.

Pomnik Plastusia
Charakterystyczna figurka Plastusia, kolejnego bohatera ze studia Se-ma-for, trzyma swój pamiętnik, a w drugiej ręce szkolny dzwonek, którym codziennie budzi swych
przyjaciół z Tosinego piórnika.

Pomnik Żaby
w Świeradowie-Zdroju
Jedno z najładniejszych sudeckich uzdrowisk znane jest z wód
radoczynnych. O ich pozytywnym

Pomnik słoi nad Łyną, w pobliżu
ulicy Niepodległości. Na postumencie spoczywa słusznych rozmiarów
żaba, która patrzy na świat amarantowymi oczkami.

Pomnik Śledzia

Pomnik Koziołka Matołka
w Zakopanem
Przez 19 lat w willi Opolanka w Zakopanem mieszkał Kornel Makuszyński, twórca ulubionego przez dzieci
Koziołka Matołka. Teraz w budynku
mieści się muzeum pisarza, a przed
nią od 1999 roku stał pomnik wielkiego zucha. Obecna rzeźba jest kopią
poprzedniej – skradzionej w 2005 r.
Sprawców nie odnaleziono, dlatego
postanowiono odtworzyć pomnik.
Autorem rzeźby Koziołka jest warszawski artysta Amin Renes (skończył Liceum Plastyczne w Zakopanem), który udostępnił oryginalną
formę rzeźby do wykonania nowego odlewu.

Nie stoi wcale nad morzem, tylko
daleko od niego – na styku Mazowsza i Podlasia, w małej miejscowoś
ci Strękowa Góra. Jest ona siedzibą
Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna”, przed którym wznosi się pomnik. Półtorametrowej długości rzeźba ryby na kamiennym postumencie ma promować nie ryby,
lecz lokalną gwarę. Śledź jest symbolem miejscowej śpiewnej mowy,
zwanej śledzikowaniem, stąd też
pomysł na jego pomnik.

Na rynku w Pacanowie stoi 3-metrowa figura Koziołka Matołka, bohatera książki Kornela Makuszyńskiego. Powstała jako element scenografii
z okazji Festiwalu Kultury Dziecięcej. Autor wykonał ją ze specjalnego
styropianu, a po zakończeniu festiwalu Koziołek trafił na główny plac.

Pomnik Reksia

Pomnik Chrząszcza

Znany od 1967 r. sympatyczny
psiak doczekał się swego pomnika.
Na placyku przy głównym deptaku
Bielska-Białej wybudowano fontannę
z figurką Reksia. Piesek jest wierną
kopią oryginału, ma 90 cm wysokości
i waży 120 kg, a powstał w bielskiej
odlewni metali Wiesława Wojdaka.
Reksio z charakterystyczną brązową łatką na uchu i oku, jedną łapką
wskazuje tryskający strumień wody.

Na rynku przed ratuszem w Szczebrzeszynie od 2011 r. na skrzypcach
gra 2-metrowy brązowy chrząszcz.
Starszy pomnik Chrząszcza można
zobaczyć u stóp Góry Zamkowej,
pośród trzcin przy źródełku, niedaleko dawnego młyna. Wykonano go
z ogromnego lipowego pnia (o średnicy 1 m i wysokości 3 m).

Pomnik Bolka i Lolka
Na placu przed galerią handlową
Sfera w Bielsku-Białej tłumy obserwatorów, nie tylko dzieci, przyciągają figurki dwóch chłopców nad globusem. Bolek i Lolek wskazują na
nim punkt z napisem Bielsko-Biała.
Brązowe figurki mają około 130 cm

Pomnik Koziołka Matołka
w Pacanowie

Pomnik Flisaka
Na toruńskim rynku Starego Miasta wznosi się fontanna zwieńczona statuetką grającego na skrzypcach flisaka, którego otaczają żaby. Z pyszczków mosiężnych żabek
tryska woda. Autorem rzeźby jest
Georg Wolf, urodzony w Toruniu,
później mieszkający w Berlinie. Została ufundowana przez toruńskich
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mieszczan i stanęła na rynku w 1914 r.
Po wojnie flisak zmieniał swoją lo
kalizację, by w 1983 r. wrócić pra
wie na dawne miejsce. Pomysł po
mnika powstał pod wpływem miej
scowej legendy. Toruń był ważnym
punktem na trasie spławu towarów
Wisłą do Gdańska. Pewnego roku
miasto nawiedziła plaga żab. Były
one tak dokuczliwe, że burmistrz
wyznaczył nagrodę za pozbycie się
płazów. Udało się dopiero flisakowi
o imieniu Iwo, który pięknie grał na
skrzypcach. Zasłuchane żaby poszły
za młodzieńcem poza bramy miej
skie i pozostały na podmokłych te
renach. Warto też wiedzieć, że Złote,
Srebrne i Brązowe Żaby przyznawa
ne podczas festiwalu Camerimage
są wzorowane na tych z pomnikach
– siedem pierwszych edycji tego fe
stiwalu odbyło się w Toruniu.

Wrocławskie Krasnale
Wrocławskie krasnale są dzisiaj
symbolem miasta i wielką atrak
cją turystyczną. Od 2001 r. na uli
cach miasta pojawiło się już ponad
380 (dokładnie 382) figurek krasna
li (są też dziewczynki, tylko... jak
je nazwać – krasnalki?). Wytyczo
no też specjalne trasy turystyczne
szlakiem krasnali. Jako pierwszy
pojawił się w 2001 r. na ulicy Świd
nickiej pomnik Pomarańczowej Al
ternatywy w formie krasnala. Dwa
lata później na ścianie kamienicz
ki Jaś zawieszono szyld „Muzeum
Krasnoludków”, a później było ich
coraz więcej. Spacerując po Wrocła
wiu, trzeba uważnie się rozglądać,
bo na pewno w pobliżu znajdzie się
jakiś sympatyczny skrzat.

Pomnik Dżoka
Autorem krakowskiego pomnika
jest Bolesław Chromy, a odsłonięto
go w 2001 r. na bulwarach wiślanych
w pobliżu Wawelu. Pomnik poświę
cony jest pamięci psa Dżoka, który
przez rok przychodził codziennie na
rondo Grunwaldzkie, gdzie zmarł
na zawał serca jego pan. Symboli
zuje psią wierność i więź zwierzę
cia z człowiekiem. Odsłonięcia po
mnika dokonał pies, owczarek nie
miecki o imieniu Kety.

Artyści bez granic

Sztuka dla sztuki

Awangarda, gloryfikując eksperyment oraz postęp wszelakiego rodzaju, podniosła tym
samym do rangi sztuki każdą
ekstrawagancję oraz osobliwość, nawet taką, która w innych okolicznościach, czyli nieartystycznych, byłaby
uznawana za skomplikowany
przypadek medyczny z zakresu psychiatrii.
Pewien francuski malarz i hap
pener przeszedł do historii sztu
ki współczesnej dzięki pustym
ścianom galerii, które „wysta
wił”, jak również za sprawą mo
delek, które swoje nagie ciała,
zanurzone w farbie, odciska
ły na płótnie w rytmie walców
Straussa. Z tymi ciałami to cho
dziło podobno nie o żadne mło
de, ładne damskie ciała, tylko
o mistycyzm i tak zwane zmar
twychwstanie ciał.
Tenże artysta sformułował
również coś na kształt manife
stu, w którym przekonywał, że
„tylko ci mają słuszność, którzy
są odkrywczy, którzy tworzą rze
czy monstrualne, niepojęte i za
dziwiające, nawet jeśli się mylą”.
Uważał on ponadto, że prawdzi
wy artysta powinien umieć lewi
tować. Aby przekonać o tym sie
bie oraz garstkę współwyznaw
ców eksperymentu i awangardy,
skoczył z pierwszego piętra. Nie
stety... nie lewitował.
Wybitny artysta nie zasługu
je na Nagrodę Darwina, co naj
wyżej na skromne wyróżnienie,
dlatego że skutkiem happeningu
nie była śmierć na miejscu, a je
dynie drobne uszkodzenie ciała.
Tak czy siak, eksperyment
w zadziwiający sposób zobra
zował awangardową utopię po
łączenia sztuki z życiem, teorii
z praktyką. Skok naszego boha
tera należał do kategorii „mon
strualnych” (chociaż bez przesa
dy, nie skoczył z wieżowca), był
niewątpliwie i czymś „niepoję
tym” i w myśl zdrowego rozsąd
ku – „zadziwiającym”. W dodat
ku artysta się „pomylił”! I to by
ło bez wątpienia „odkrywcze”.

Przypadek Cravana
Zaczarowany ołówek
Figurka Piotra rysuje na ścia
nie Łódzkiego Domu Kultury, a je
go pies jakby wyskakiwał z rysun
ku. Można też odnaleźć postać kra
snoludka, który podrzucał chłopcu
zaczarowany ołówek.

Jolanta Bąk

„1000 ciekawostek o Polsce”,
Bielsko-Biała 2019, s. 445.

Fot. Wikimedia Commons (5)

Dadaizm zasłynął w dziejach
sztuki dzięki pisuarowi Marcela
Duchampa oraz za sprawą zwa
riowanych happeningów, organi
zowanych w Europie i Stanach
Zjednoczonych. Legendą całe
go ruchu stał się pisarz i bokser
amator w jednej osobie – Arthur
Cravan, który prowokację i uto
pię łączenia sztuki z życiem do
prowadził do skrajności.
W kwietniu 1916 roku Cravan
wyzwał na pojedynek ówczesne
go mistrza świata wagi ciężkiej,
czarnoskórego boksera Jacka

Konserwa z ekskrementami, dzieło artysty Piera Manzoniego
Johnsona. Niestety, poległ już
w pierwszej rundzie.
Innym razem w ramach swo
jego „odczytu” rozebrał się pra
wie do naga na oczach zgorszo
nej publiczności, po czym został
zakuty w kajdanki i wyprowadzo
ny przez policję.
Ukoronowaniem działań arty
stycznych stała się dość osobliwa
podróż. Cravan wypłynął samot
nie niewielką łódką na pełne re
kinów Morze Karaibskie. I w tym
miejscu ślad się po nim urywa...

Spółka o nazwie
„Chrystus”
Nie mniej szalone pomysły
mieli dadaiści niemieccy: Raoul
Hausmann, Johannes Baader
i Franz Jung. Zamierzali oni
mianowicie stworzyć „spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią” o nazwie „Chrystus” i wer
bować członków, przekonując,
że każdy, jeśli tylko zechce, mo
że stać się Chrystusem za jed
ne 50 marek. „Prezesem” spółki
miał być Baader, który notabene
swego czasu zgłosił swoją kandy
daturę na posła do Reichstagu.
Pomysł utworzenia spółki nie
został nigdy zrealizowany. Z po
wodów finansowych.

Kupa jako sztuka
Inny wybitny twórca, najzupeł
niej współczesny, inspirując się
zapewne dokonaniami konstruk
tywistów, dadaistów oraz szalo
nymi eksperymentami z dziedzi
ny medycyny, stworzył urządze
nie, które imituje ludzki układ
pokarmowy i wydala z siebie...
prawdziwe odchody. Fekalia są

następnie próżniowo pakowane
i sprzedawane z logo, będącym
parodią znaków firmowych zna
nych koncernów.
Produkowana masowo kupa
cieszy się dużym zainteresowa
niem nabywców. Również niektó
rzy krytycy sztuki są wniebowzię
ci. Na jednej z wystaw w trakcie
obserwacji procesu „wypróżnia
nia się” maszyny głośno komen
towali w ekstazie: „Co za gówno!
Spójrzcie tylko na to! Prawdzi
we gówno!”.
W projekt zaangażowano wie
lu znakomitych kucharzy, którzy
specjalnie dla maszyny przyrzą
dzają wykwintne dania. Sztuczny
układ pokarmowy jest „karmio
ny” dwa razy dziennie.
Istnieje kilka wersji tej osobli
wej instalacji, między innymi wer
sja mini (jak dla kota), wegeta
riańska, i tak zwana wersja turbo.
Jeśli nawet (jako ludzie „na
poziomie”, to znaczy znający się
trochę na sztuce awangardowej)
uznamy powyższe „dzieło” za pro
wokację i kpinę ze współczesne
go konsumpcyjnego stylu życia, to
i tak narzuca nam się pytanie na
tury praktycznej: Gdzie przecho
wywać wart tysiąc dolarów pro
dukt aktywności maszyny? Chy
ba nie na komodzie... W lodówce
też raczej nie. Poza tym „gówno”
jako rodzaj inwestycji w sztukę?
Tylko dla prawdziwych smakoszy.

Ucho na ręce
Pewien australijski filozof i per
former dał sobie wszczepić ucho
w rękę. „Dziesięć lat szukałem le
karza, który podjąłby się tej ope
racji. W końcu się udało” – wyznał

Fot. panoramio
dziennikarzom. Według artysty
ucho wyhodowano w laborato
rium z komórek macierzystych.
„Na razie to raczej zwykły gadżet,
a nie dodatkowy organ” – stwier
dził skromnie performer, zapo
wiadając jednocześnie, że nie
długo jego „ucho” będzie słyszeć.

Coś z Włoch

W Neapolu odbyła się wysta
wa. Na ekspozycji pod wzniosłym
tytułem Sacred Love można by
ło podziwiać krucyfiks włożony
do kondoma, jak również Mat
kę Boską w stroju Batmana.
Burmistrz Neapolu Rosa Rus
so Iervolino wyrzuciła z pracy
urzędnika z jej magistratu, któ
ry zezwolił na publiczne zapre
zentowanie tych dzieł sztuki.
Decyzja pani burmistrz, podję
ta nie wiedzieć czemu, bardzo
nie spodobała się zwolennikom
wolności twórczej.
Katoliccy reakcjoniści doku
czają artystom awangardowym
nie tylko w Polsce.

Goło – niewesoło

A skoro o stróżach moralno
ści mowa, to niecodzienną wizytę
w katedrze w jednym z polskich
miast złożył pewien mężczyzna.
Zjawił się na porannej mszy kom
pletnie nagi, za to w asyście pro
fesjonalnej ekipy filmowej. Golas,
wałęsający się po świątyni z gru
pą operatorów, nie spodobał się
proboszczowi oraz grupie wier
nych, którzy w tym czasie bra
li udział w nabożeństwie. Incy
dent zgłoszono na policję.
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Reżyser performance’u, który
wysłał gołego aktora do kościoła,
bagatelizuje całą sprawę, twierdząc, że „to tylko sztuka”. Innego zdania jest prokurator, który
postanowił przyjrzeć się niespodziewanym odwiedzinom w kościele i ocenić, czy nagły przypływ pobożności nie wiązał się
przypadkiem z obrazą uczuć religijnych.
A podobno nie szata zdobi
człowieka...

Telefon do Boga

Z kolei jeden z holenderskich
artystów utworzy komórkową linię telefoniczną, reklamowaną jako bezpośrednie połączenie z Bogiem. Po wybraniu numeru osoba dzwoniąca słyszy następujący
komunikat nagrany na elektronicznej sekretarce: „To linia Boga. W tej chwili nie może On odebrać telefonu, ale zostaw wiadomość lub zadzwoń później i być
może zostaniesz wysłuchany”.
Według artysty, linia cieszy się
dużym wzięciem. Twórca uznał,
że najbardziej odpowiedni będzie numer telefonu komórkowego, bo najlepiej ilustruje ideę
„dostępnego” Boga. Poprzedni projekt artysty stanowiła akcja wysyłania pocztówek do Absolutu. Patrząc przyszłościowo,
kolejnym krokiem będzie zapewne stworzenie specjalnego adresu mailowego.

to znaczy odkurzaczem, solidnie przymocowanym do atrybutu męskości.

Asfalt nierówno
pod sufitem
Francuska grupa teatralna
Jeanne Simeone urządziła w centrum Poznania performance pod
zagadkowym tytułem Asfalt nie
jest umeblowany. Performance
polegał na wskakiwaniu na maski samochodów i lady sklepowe oraz na wieszaniu się na znakach drogowych, kratach okien,
jak również na budce telefonicz-

w samej tylko piżamie, to w dodatku udało mu się przekonać
swoją matkę do konieczności
wykonania karkołomnego skoku z balkonu znajdującego się
na pierwszym piętrze. Jak wyjaśniał, chciał tylko sprawdzić,
czy mamusia aby na pewno da
sobie radę w przypadku pożaru.
Imię i nazwisko artysty znane jest większości maturzystów.

Krótki kurs
ekstremalnej
awangardy
Scena nr 1
Swego czasu odbyła się poważna konferencja naukowa, na

Kabareciarze

Jedność twórcy
i tworzywa

Na edynburskim festiwalu sztuk
mocno odlotowych pewien aktor
doświadczył nietypowej przygody o charakterze artystycznym
– jego penis utknął w odkurzaczu podczas przedstawienia. Performance, obliczony zapewne na
wywołanie szoku u publiczności,
przerósł oczekiwania zarówno
odbiorców, jak i samych twórców.
Niejaki Daniel Blacknel vide
„Kapitan Dan Demoniczny Krasnal” występował w gabinecie
osobliwości. W kulminacyjnym
momencie przedstawienia miał
stać na scenie z odkurzaczem
podłączonym do członka za pomocą instalacji własnego wynalazku. Niestety, zaczep złamał się
tuż przed występem i artysta był
zmuszony szybko skleić rekwizyt, używając szybkoschnącego
kleju. Musiał naprawdę się spieszyć, skoro nie przeczytał uważnie instrukcji i pozwolił schnąć
substancji kleistej przez dwadzieścia sekund zamiast przepisowych... dwudziestu minut.
W efekcie, kiedy podłączył się
do urządzenia, wzbudził niemiłe
rozbawienie publiczności, a następnie lekarzy. Zmuszony był
bowiem wtarabanić się do karetki z dość dużym ekwipunkiem,

W tym kontekście referat artysty o braku granic w sztuce
nabrał szczególnego znaczenia.
Scena nr 2
Innym razem miała miejsce
wystawa obrazów młodego artysty. Poszedł na nią pewien historyk sztuki, dodajmy, niespecjalnie ekscytujący się twórczością
radykalnie eksperymentalną. Wybrał się na wernisaż, dlatego że
artysta był jego znajomym. Jako człowiek dobrze wychowany oraz znający się przecież na
sztuce udawał zainteresowanie.
Tak naprawdę jednak snuł się po
galerii znudzony, czemu trudno
się dziwić, biorąc pod uwagę fakt,
że wszystkie obrazy, namalowane w stylu minimal artu, były na
pierwszy rzut oka takie same.
Nagle jego uwagę przykuło coś
nareszcie ekscytującego. W rogu sali stał rulon papieru, na
który narzucono pelerynę oraz
kapelusz. Dzieło to skojarzyło
się naszemu bohaterowi z obrazem Terapeuta Rene Magritte’a, uznał więc, że jest niezłe.
Długo się jednak na nie nie napatrzył. Oglądanie przerwał człowiek, który narzucił na siebie pelerynę, włożył kapelusz, zabrał
rulon pod pachę i wyszedł. Obsługa wystawy nie zareagowała.

„Fontanna”, czyli pisuar Marcela Duchampa
nej. Atrakcją przedstawienia było także wchodzenie nieproszonych do środka samochodów ku
przerażeniu właścicieli.
Skakanie po przypadkowych
pojazdach oraz namolne spoufalanie się z kierowcami i pasażerami przerwała policja.
Artyści, zapytani o przesłanie
tej zadymy, nie potrafili udzielić sensownej odpowiedzi. Performance odbył się w ramach
Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Malta w 2009 roku.

Polacy nie gęsi
Nie mamy się czego wstydzić,
dlatego że rodzima awangarda
w zasadzie w niczym nie ustępowała zagranicznej. Pewien polski malarz, dramaturg i prozaik
również słynął z niekonwencjonalnych pomysłów i zachowań.
Na przykład w swoim domu podjął on innego pisarza awangardowego całkiem nago, siedząc na
nocniku. Podobno chciał w ten
sposób sprawdzić, czy jego gość
nie jest przypadkiem... gejem.
Nie dość, że miał on zwyczaj
przechadzać się po mieście

Fot. Wikimedia Commons

którą przyjechał pewien artysta
specjalizujący się w tworzeniu instalacji z elementów pochodzenia przeważnie śmietnikowego.
Żywił on głębokie przekonanie co
do tego, że „wszystko jest sztuką”, a „każdy jest artystą”. Artysta oprócz referatu przywiózł na
sympozjum również dzieło sztuki
swojego autorstwa. Było to dość
odrapane krzesło, na które zarzucono biały materiał podobny do prześni radia. Na siedzeniu mebla widniał gipsowy odlew twarzy ludzkiej Artysta, nie
uprzedziwszy nikogo, postawił
ów eksponat obok pozostałych
krzeseł, tak aby zwracał na siebie uwagę i dawał do myślenia.
Konferencja odbywała się we
wnętrzach pamiętających czasy
rozbiorów, a na ścianach wisiały
obrazy utrzymane w stylu klasycystycznym. O czystość i porządek
na sali dbała sprzątaczka. W przerwie obrad podczas oględzin pomieszczenia pani ta zauważyła
krzesło, które jej zdaniem faktycznie wyróżniało się wśród innych krzeseł. Na niekorzyść. Postanowiła zatem usunąć je z sali.

Znalezienie się w podręcznikach historii sztuki wymaga wysiłku, poświęceń, a niekiedy również nakładów finansowych. Trzej
młodzieńcy, być może zafascynowani wyczynami dadaistów, wysiedli z samochodu marki Ford
Mondeo, następnie pobili przechodnia, wrzucili go do bagażnika i odjechali. Policję zaalarmował przerażony świadek zdarzenia. Funkcjonariusze w ciągu
godziny namierzyli napastników.
Byli to uczniowie trzeciej klasy
liceum. Jak się okazało, napad
miał charakter artystyczny, dlatego że film ze sfingowanego porwania był potrzebny na użytek
programu kabaretowego. Policjanci, którzy prawdopodobnie
w ogóle nie znali się na sztuce,
postawili młodym artystom zarzut „wykroczenia związanego
z zakłóceniem porządku publicznego i wywołaniem interwencji”.
Za ten rodzaj twórczości grozi
w Polsce grzywna w wysokości
do pięciu tysięcy złotych.

Sztuka na ulice!
Początkujący artyści muszą się
jeszcze sporo nauczyć. Pewien
młodzieniec próbował wprowadzić w czyn awangardowy postulat „wyjścia sztuki na ulice” i wysmarował sprayem dopiero co
odrestaurowany zabytkowy budynek. Napisał wielkimi literami:
„Kocham czyste ściany”. Grafficiarz był tak zajęty formułowaniem swojego manifestu, że nie
zauważył patrolu policji. Dał się
złapać. Cóż, amatorszczyzna...

Sport i sztuka
Tak ważne dla awangardy przekraczanie granic między sztuką a życiem nie omija sportu.
Przynajmniej w polskiej piłkarskiej lidze okręgowej. Jak swego czasu donosiła prasa, w trakcie meczu pomiędzy dwiema
czołowymi drużynami z tejże ligi doszło do ekscytującego zdarzenia. Na boisko wbiegło kilku
mężczyzn. Panowie byli roznegliżowani i przez kilka minut biegali po murawie bez wyraźnego
celu, uniemożliwiając w ten sposób kontynuowanie zawodów.
Rozgrywki zostały dokończone
dzięki interwencji kibiców oraz
zawodników obu drużyn.
Według ustaleń policji, przebieg spotkania został zakłócony przez mężczyzn, którzy nie
byli ani piłkarzami, ani zwykłymi zadymiarzami. Byli za to artystami, którzy urządzili happening. Musieli to być artyści ciągle wierzący w postęp w sztuce.

Rockman w ekstazie
Nie tylko malarze i happenerzy wpadają na dziwne pomysły Dotyczy to również gwiazd
rocka. Ozzy Osbourne, ikona
heavy metalu i dawny wokalista grupy Black Sabbath, już jako artysta solowy przeżył dziwną przygodę. W czasie koncertu,
będąc w ekstazie, odgryzł głowę
nietoperzowi, rzuconemu przez
jednego z fanów na scenę.
Na skutek wykonawczej brawury wokalista znalazł się w szpitalu
z podejrzeniem wścieklizny. Jak
później tłumaczył, odgryzł głowę
zwierzęciu tylko dlatego, że sądził, iż nietoperz jest... sztuczny.

Dzieło totalne
Wydawałoby się, że wśród
współczesnych muzyków tylko
rockmani wykazują się szczególnym upodobaniem do najróżniejszych ekscesów i do wygłaszania kontrowersyjnych poglądów.
Tymczasem jeśli chodzi o nowe
tysiąclecie, to palma pierwszeństwa powinna przypaść zapewne jednemu z najwybitniejszych
XX-wiecznych kompozytorów
muzyki tak zwanej poważnej,
pionierowi elektronicznej awangardy. Twórca na starość udzielił wywiadu na temat zamachów
terrorystycznych z 11 września
2001 roku. Doszedł on do oryginalnego wniosku, że atak na
WTC w Nowym Jorku „był największym dziełem sztuki wszech
czasów”. Swój pogląd uzasadniał obrazowo: „Wyobraźcie sobie pięćdziesięciu ludzi, którzy
ćwiczą jak szaleni przez dziesięć lat, żeby dać jeden występ,
ludzi, którzy w czasie tego występu umierają i wysyłają pięć
tysięcy innych do wieczności”.

Marcin Rychlewski

„Księga głupoty”, Poznań
2011, s. 220.
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Przysłowia mądrością narodów
Część XVI
***

Lepszy łut szczęścia niźli funt
rozumu.
Ein Quentlein Glück ist besser
als ein Pfund Weisheit.

***

Śmierć wszystko równa.
Der Tod macht alle gleich.

***

Nie śpiesz się nadto, bo ustaniesz.
Eilesehr brach den Hals.

***

Nie wszyscy święci bywają, co
do kościoła chadzają.
Es sind nicht alles Heilige, die
in Kirche gehen.

***

Kto się tłumaczy, ten się oskarża.
Wer sich entschuldigt, klagt
sich an.

***

Dobry towar sam się chwali.
Gute Ware braucht man nicht
anzupreisen.

***

Na bitej drodze trawa nie rośnie.
Auf dem Fahrweg wächst kein Gras.

***

Lepszy jeden, który widział, niż
dziesięciu, którzy słyszeli.
Ein Augenzeuge gilt mehr denn
zehn Ohrenzeugen.

***

Złe ziele najbujniej się krzewi.
Böses Kraut wächst bald.

***

Chcesz przyjaciela stracić, pożycz mu pieniądze.
Leihen macht Freundschaft, Mahnen – Feindschaft.

***

Jakie pytanie, taka odpowiedź.
Wie die Frage, so die Antwort.

***

I ten złodziej, co kradnie, i ten,
co przechowuje.
Der Hehler ist nicht besser als
der Stehler.

***

Złoty klucz każdy zamek otworzy.
Ein goldener Schlüssel öffnet
alle Tore.

***

Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli.
Geteilter Schmerz ist halber
Schmerz.

***

Kto złym pobłaża, dobrych uraża.
Wer des Bösen schont, schadet
den Frommen.

Wytęż wzrok...

***

Kto grosza nie szanuje, ten złotego niewart.
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist
des Talers nicht wert.

***

Kamień często poruszany mchem
nie obrasta.
Am rollenden Stein wächst kein Moos.

***

Im gorsze koło, tym bardziej
skrzypi.
Das schlimmste Rad am Wagen
knarrt am lautesten.

***

Nie w czas oszczędzamy, gdy dna
dobieramy.
Auf der Neige ist nicht gut sparen.

***

Jaki pasterz, taka i owczarnia.
Jaki proboszcz, tacy parafianie.
Wie der Hirt, so die Herde.

***

Kto w piątek (śpiewa) skacze,
ten w niedzielę płacze.
Wer Freitag lacht, der wird vielleicht schon Sonntag weinen.

***

Nawarzyli piwa, niech je piją.
Wie man’s einbrockt, muss man’s
essen.

***

I kołek ubrać, to ładniejszy.
Ein schöner Rock ziert den Stock.

***

Początek każdej rzeczy jest trudny.
Aller Anfang ist schwer.

***

I prawdę czasem zamilczeć nie
wadzi.
Es ist nicht immer klug, die Wahrheit zu sagen.

***

Od tego czasu dużo wody upłynęło.
Seitdem ist schon viel Wasser
vom Berge geflossen.

***

Lepiej, gdy komu ludzie zazdroszczą, jak gdy go żałują.
Besser beneidet als bemitleidet.

***

Noc przynosi radę.
Guter Rat kommt über Nacht.
(cdn.)

Łamigłówka

Kwadratowa składanka
Matematycy nie znaleźli jeszcze zadowalającego wzoru na
liczbę różnych sposobów składania mapy dla n zagięć papieru. Jakieś wyobrażenie o złożoności tego problemu daje analiza
następującej zagadki, wymyślonej przez angielskiego eksperta
od tego typu zadań, Henry’ego
Ernesta Dudeneya.
Podzielmy prostokątną kartkę papieru na osiem kwadratów i ponumerujmy je tylko

23

na jednej stronie, jak to pokazuje rysunek. Istnieje 40 różnych
sposobów złożenia tej „mapy”
wzdłuż linii tak, aby otrzymać
kwadratowy pakiet, który na
wierzchu będzie miał kwadrat
oznaczony cyfrą 1, a pozostałe kwadraty pod spodem. Zadanie polega na takim złożeniu kartki, aby kwadraty były
ułożone w kolejności od 1 do 8,
z kwadratem nr 1 na wierzchu
tego pakietu.

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

Fot. Wikimedia Commons
Rozwiązanie łamigłówki z nr 02/2021
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Unikaj ludzi smutnych
uœmiech ¿ycia
Budzi się facet rano, patrzy
w bok – coś nie tak... A coś nie
tak też się obudziło i mówi: „Zrób
mi kawy“.
***
Żona do męża:
– Dla ciebie piwo jest droższe
ode mnie!
– Nie przesadzaj, piwo jest
o wiele tańsze.
***
Rodzina w domu, mąż czyta gazetę, żona ogląda serial, nagle mówi:
– Coś mnie lewa ręka swędzi.
Syn:
– To pewnie na pieniądze.
Ojciec (zza gazety): – Nie dam!
***
Sroga zima. Na ulicy spotykają
się dwaj kumple. Jeden prowadzi
na smyczy owczarka kaukaskiego.
– Cześć, Franek.
– Siema, Krzycho.
– Zimno, co?
– Jak jasny gwint.
– Chcesz się rozgrzać?
– A masz coś?
– Mam.
– To dawaj!
– Azor! Bierz go!
***
Mąż do żony:
– Już mnie tak wnerwiasz, że
rzucam wszystko i jadę na ochotnika do Afganistanu!
– Najdroższy, będę na ciebie
czekać...
– I tego się najbardziej boję!
***
– Ten nasz nowy kierownik to
jakiś przygłup.
– Czemu?
– Wczoraj chyba ze trzydzieści
razy pytał mnie, czemu nie pracuję...
***
Żona do męża:
– Dlaczego nazwałeś mnie dziś
w nocy Marysią?
– Nie uwierzysz, śniło mi się, że
jestem prezydentem!
***
Żona przegląda gazetę i informuje męża:
– Tutaj piszą, że od viagry się
głuchnie.
– Od czego?!
***
Jacek został zaproszony na imprezę. Przyszedł i zobaczył trzy
ekstra panienki. Podrapał się
w głowę, zamyślił...
– Ale wiecie panie, ja w sprawach seksu jestem bardzo konserwatywny. Jedna z was musi sobie
pójść.
***
– Tato, to prawda, że Edison
skonstruował pierwsze urządzenie
mówiące?
– Nie, synku, pierwsze skonstruował Bóg. Edison skonstruował pierwsze, które da się wyłączyć.
***

Siedzi facet z wędką i wpatruje
się w spławik. Siedzi tak godzinę,
drugą... Po trzeciej do łazienki
wchodzi żona i mówi:
– Dobrze już, idź na te ryby,
pranie muszę zrobić.
***
– Mamo, mogę skoczyć
z czwartego piętra?
– A lekcje odrobiłeś?
***
W sądzie:
– Dlaczego oskarżony ukradł
poszkodowanej zegarek?
– Bo chciałem się dowiedzieć,
która godzina.
– To nie mógł pan po prostu zapytać?
– Kiedy ja względem kobiet bardzo nieśmiały jestem...
***
– Synu, nadszedł czas, by porozmawiać o tym, skąd się wziąłeś.
– Tato, koledzy w szkole już mi
wszystko powiedzieli!
– Co oni tam wiedzą... Tu masz
zaświadczenie o adopcji, a tu adres rodziców biologicznych.
***
Lekarz przyszedł z domową wizytą do chorego chłopca. W trakcie badania zauważył, że jego
młodsza siostrzyczka biega boso.
Mówi do niej:
– Młoda damo, załóż kapcie, bo
zachorujesz! Po wyjściu lekarza
matka widzi, że dziewczynka
wciąż biega boso. Pyta:
– A ty co, nie słyszałaś, co pan
doktor powiedział?
– Słyszałam, powiedział, że jestem damą.
***
Noc, ciemna uliczka. Zza pleców przechodnia dobiega głos:
– Ma pan jakichś znajomych rabusiów?
– Nie.
– To pozwoli pan, że się przedstawię....
***
W drugą noc po ślubie góral zabił swoją żonę. Sędzia pyta:
– Dlaczego pan to zrobił?
– Bo dziewicą nie była.
– Hm..., w takim razie dlaczego
zrobił pan to dopiero drugiej nocy?
– Bo pierwszej nocy była!
***
– Stary, ale masz chatę! A auto
jakie! Teraz to już ci nic do szczęścia nie brakuje!
– Jeszcze jak brakuje...
– Czego?
– Alibi, albo znajomości w prokuraturze...
***
– Ależ panie władzo, ja nie mogłem przekroczyć dozwolonej
prędkości!
– Niby dlaczego?
– Bo jadę do teściowej!
– Wierzę panu, ale zatrzymam
pana na parę godzin do wyjaśnienia.

25

Samo Życie 3/21 (590)

Rozrywka

Krwawa uczta
nad jeziorem
Delektowali się jego ciałem.
Kęsy popijali wódką. W Szczecinie
rozpocznie się w marcu proces
w głośnej sprawie ludożerców.
Pięciu mężczyzn miało jeść ciało
kolegi na kolację. Zostali schwytani
i osadzeni w aresztach. Jeden już
zmarł. Sąd będzie miał problem.
Otóż żadnych resztek ciała denata
nigdy nie znaleziono.
Do zdarzenia dosz³o 19 lat temu we
wsi £asko ko³o Bierzwnika w 2002 r.
Dziœ jest to województwo Zachodniopomorskie. Organy œcigania podjê³y
œledztwo dziêki informacjom jednego z mê¿czyzn, który mia³ wzi¹æ
udzia³ w zbrodni, a nastêpnie
w krwawej uczcie.
– Chodzi o Zbigniewa B. By³ alkoholikiem. Jak tylko dosiad³ siê
w knajpie do stolika, to po dwóch kieliszkach puszcza³y mu blokady.
W kó³ko opowiada³ jedn¹ i tê sam¹
historiê, o tym, jak zamordowano jakiegoœ faceta i jedzono jego cia³o. Ale
nikt temu wiary nie dawa³. W 2017 r.
prokuratura jednak wziê³a siê za
sprawê – t³umaczy jeden z policjantów Archiwum X, który zgodzi³ siê
na krótk¹ rozmowê z dziennikarzem S¯.
Prawdopodobnie ca³a ta ponura
historia nie wysz³aby na jaw nigdy,
gdyby nie pewien mieszkaniec wsi,
który zaraz po œmierci Zbigniewa B.
wys³a³ do policji maila z jej dok³adnym opisem. Autor maila poda³, ¿e
do zbrodni dosz³o w 2002 r. Policyjni
agenci ruszyli w teren. Chodzili po
domach, „mordowniach” i pytali.
W taki sposób zdobyli solidne informacje. Ustalono, ¿e grupa piêciu
mê¿czyzn mia³a biesiadowaæ w sma¿alni ryb we wsi £asko. Do³¹czy³ do
nich niezidentyfikowany dot¹d mê¿czyzna w wieku ok. 26 lat. Dok³adnie
tyle samo lat mia³ w tym czasie Robert M., jeden z oskar¿onych w sprawie. Obaj – wed³ug autora maila –
byli do siebie uprzedzeni. Ca³a szóstka pi³a i jad³a przy jednym stole, a
gdy uczta siê skoñczy³a pojechali
nad jezioro Osiek ko³o Strzelec Krajeñskich.
– Tam wybuch³a sprzeczka. Wszyscy mieli nieŸle w czubie. Do koñca
nie jest jasne, czy wszyscy rzucili siê
na mê¿czyznê, który wczeœniej dosiad³ siê do ich stolika, czy mo¿e Robert M. lub Zbigniew B. Z tekstu maila wynika, ¿e raczej chodzi o Zbigniewa B. To on mia³ zadaæ najwiêcej ciosów ofierze. On te¿ rzuci³ pomys³, ¿eby poæwiartowaæ denata. I w
ten sposób dosz³o do poder¿niêcia
gard³a zbitemu mê¿czyŸnie, a potem
do odciêcia mu g³owy od reszty cia³a.
I tu równie¿ g³ówn¹ rolê odegra³ Zbigniew B. Ju¿ na samym pocz¹tku
pobytu nad jeziorem uczestnicy spo-

tkania rozpalili ognisko. B. mia³ wiec
rzuciæ pomys³, ¿eby usma¿yæ cia³o
denata i sprawdziæ, jak smakuje.
Mo¿emy z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa potwierdziæ, ¿e jedni jedli
z ciekawoœci, drudzy ze strachu
przed Zbigniewem B., który robi³ siê
coraz bardziej agresywny i wymachiwa³ no¿em – relacjonuje dalej policjant.
Nie wiadomo, jak du¿o cia³a zjedli
mê¿czyŸni, ale po tej niesamowitej
kolacji resztê szcz¹tków denata po³o¿yli na ³ódŸ i odp³ynêli na g³êbok¹
wodê, by je zatopiæ. Po 17 latach policja podjê³a próbê odnalezienia
przynajmniej koœci zamordowanego
mê¿czyzny. Nurkowie znaleŸni, co
prawda, ludzkie szcz¹tki, ale biegli
stwierdzili, ¿e nie chodzi o te, które
by³y przedmiotem poszukiwañ.
Na proces czekaj¹ w areszcie czterej domniemani sprawcy zbrodni
i kanibalizmu: wspomniany Robert
M., Rafa³ O. i Janusz Sz. w wieku od
45 do 51 lat, mieszkañcy okolic
Bierzwnika oraz szeœædziesiêcioletni obecnie Sylwester B. z Zielonej
Góry. Œledczy twierdz¹, ¿e oprócz
maila s¹ jeszcze w posiadaniu zeznañ wspó³wiêŸnia, który dzieli³ celê
w areszcie wraz z jednym z oskar¿onych. Ten ponoæ opowiada³ mu
o szczegó³ach zbrodni. Podobno jego
relacje s¹ zbie¿ne z tym, co napisa³
autor maila. Ponadto do policji rzekomo zg³osi³ siê cz³owiek, który podgl¹da³ z ukrycia moment rozcz³onkowywania zw³ok denata.
– Zdaniem prokuratury zebrane
dowody wskazuj¹ na czynny udzia³
w zbrodni Roberta M. oraz zmar³ego
pi¹tego uczestnika zdarzenia, a tak¿e udzia³ pozosta³ych oskar¿onych
w pozbawieniu ¿ycia pokrzywdzonego, zacieraniu œladów zbrodni oraz
zawarciu swoistej zmowy milczenia
– informuje Lidia Wieliczuk, rzecznik S¹du Okrêgowego w Gorzowie. TK
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Poziomo:
1 – drobnostka, bagatelka,
6 – fusy w szklance,
10 – pociąg z wojskiem,
11 – zakochanie się w sobie,
12 – lekki statek żaglowy,
13 – dawny pojazd do przewożenia pasażerów i poczty,
16 – brak pracy dla osób zdolnych ją
wykonywać,
17 – sucha dolina na pustyni,
19 – opera Verdiego,
21– państwo w północno-zachodniej
Afryce,
24 – Anglia była kiedyś wielkim,
25 – głupiec, bałwan,
28 – stalowy pilnik, tarnik,
29 – Zjednoczone na Półwyspie Arabskim,
30 – pierwszy człowiek na Ziemi,
31 – postępek nieliczący się z niebezpieczeństwem.

w oczach Edwarda Tomenki

27

Pionowo:
1 – instrument dęty,
2 – uczucie spowodowane utratą nadziei,
3 – jeden z Trzech Króli,
4 – niektóre wypowiedzi są go pozbawione,
5 – dawny lekarz,
7 – rozmyślne dokuczanie komuś,
8 – technika inkrustowania broni i zbroi
złotem lub srebrem,
9 – łobuz,
14– maszyna do nadawania pożądanych
kształtów rozmaitym przedmiotom,
15 – dawny słownik,
18 – mała rzeczka,
20 – tekst przesłany telegraficznie,
22 – niestosowne zachowanie się,
23 – hiszpańska pochłonęła miliony
ofiar,
26 – stolica Korei Południowej,
27 – jedno z najważniejszych zbóż chlebowych.

Bez odwrotu - Tess Gerritsen

Książki+DVD
Szt.

Książki

Cena

A.B.C. - Agatha Christie tw.opr.
Arena szczurów - Marek Krajewski tw.opr.
Behawiorysta - Remigiusz Mróz tw.opr.
Bez odwrotu - Tess Gerritsen
Czarna Madonna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Dziewczyna o czterech palcach - Marek Krajewski tw.opr.
Dżuma w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Ekspozycja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Głowa minotaura - Marek Krajewski tw.opr.
Grobowa cisza - Arnaldur Indridason
Hashtag - Remigiusz Mróz tw.opr.
Iluzjonista - Remigiusz Mróz tw.opr.
Kamieniarz - Camilla Läckberg tw.opr.
Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Koniec świata w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Liczby Charona - Marek Krajewski tw.opr.
Mock - Marek Krajewski tw.opr.
Mock. Ludzkie ZOO - Marek Krajewski tw.opr.
Mock. Pojedynek - Marek Krajewski tw.opr.
Morderstwo w Orient Expressie - Agatha Christie tw.opr.
Naśladowca cz.1 - Erica Spindler
Naśladowca cz.2 - Erica Spindler
Nos Pinokia cz.1 - Leif GW Persson tw.opr.
Nos Pinokia cz.2 - Leif GW Persson tw.opr.
Ofiara losu - Camilla Läckberg tw.opr.
Oskarżenie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Pogadanki z duchami - Carolyn G.Hart
Poirot prowadzi śledztwo - Agatha Christie tw.opr.
Pora przypływu - Agatha Christie tw.opr.
Prędkość ucieczki - Remigiusz Mróz tw.opr.
Przewieszenie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rewizja cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rewizja cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Róża i cis - Agatha Christie tw.opr.
Rozdarta zasłona - Maryla Szymiczkowa tw.opr.
Rzeki Hadesu - Marek Krajewski tw.opr.
Seans w Domu Egipskim - Maryla Szymiczkowa tw.opr.
Śmierć w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.
Śmierć w chmurach - Agatha Christie tw.opr.
Świt, który nie nadejdzie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Tajemnica Domu Helclów - Maryla Szymiczkowa tw.opr.
Testament - Remigiusz Mróz tw.opr.
Tysiąc cz.1 - Dagmara Andryka
Tysiąc cz.2 - Dagmara Andryka
Wczesne sprawy Poirota - Agatha Christie tw.opr.
Władca liczb - Marek Krajewski tw.opr.
Władza absolutna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Wotum nieufności cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Wotum nieufności cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zaginięcie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zbrodnia w szkarłacie - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.
Zerwa cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zerwa cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zgubna trucizna - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.
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DVD - Wielki tydzień
Akcja filmu rozgrywa się w 1943, w okupowanej Warszawie. Irena Lilien (Beata
Fudalej), młoda Żydówka, ukrywa się u znajomych. Zabrana przez dwóch agentów
Gestapo, przekupuje ich i ucieka. Na ulicy spotyka swojego dawnego narzeczonego
(Wojciech Malajkat), który zabiera ją do swojego mieszkania, gdzie czeka na niego
żona Anna w zaawansowanej ciąży. Jego zaproszenie nie jest zupełnie szczere,
ale wstydzi się wycofać. Obecność Żydówki zaczyna wzbudzać różne reakcje wśród
Polaków zamieszkujących kamienicę.

DVD - Dług
Adam i Stefan, początkujący biznesmeni mają podpisać świetny kontrakt. Bank odmawia im w ostatniej chwili udzielenia kredytu. Z pomocą przychodzi kolega z dawnych lat
– Gerard. Proponuje im szybką pożyczkę. Przyjaciele nie przystają na horrendalnie
wysokie oprocentowanie jednak Gerard żąda zwrotu „długu”, w związku z poniesionymi
kosztami. Z dnia na dzień bezwzględny gangster rozkręca spiralę przemocy – szantażuje ich, grozi bliskim, strach przybiera niewyobrażalny rozmiar. Policja odmawia
pomocy, dług rośnie z każdym dniem, a wraz z nim desperacja i przerażenie przyjaciół.

DVD - Droga
Serial telewizyjny utrzymany w konwencji kina drogi, o wątkach od melodramatycznego
i komediowego po dramatyczny i sensacyjny. Kierowca bazy transportowej PKS jeździ
po całym kraju i spotyka ludzi, którym przychodzi z pomocą. Kiedyś opuścił syna i jego
matkę. Pogubił się w życiu - jest pechowcem, ale jednocześnie człowiekiem o gołębim
sercu. Można odnieść wrażenie, że wyrusza na trasę tylko po to, aby rozwiązać
problemy innych. Ale... odbywa podróż będącą drogą do wewnętrznej przemiany
- wierzy, że zdoła naprawić swój błąd. (2 DVD, 6 odcinków)

Tel. 02174-89 644 80

Była ciemna deszczowa noc. Ten mężczyzna pojawił się znikąd. Wpadł prosto pod koła
jej samochodu. Catherine nie miała szans, by w porę zahamować. Odwiozła rannego
do szpitala. Tam okazało się, że mężczyznę, którego potrąciła, ktoś wcześniej postrzelił.
Po opuszczeniu szpitala Victor odnajduje Catherine. Chce odzyskać dokumenty, które
ukrył w jej samochodzie. Te informacje mogą pogrążyć ludzi z najwyższych szczebli
władzy. Są jak tykająca omba zegarowa. Teraz obojgu grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo.

Przewieszenie - Remigiusz Mróz

Podhalem wstrząsa seria wypadków w górach. Początkowo czarna passa wydaje się
jedynie ciągiem pechowych zdarzeń, jednak śledczy ostatecznie odkrywają związek
między ofiarami. Każe on sądzić, że ktoś morduje turystów na tatrzańskich szlakach.
Dochodzenie prowadzi Wiktor Forst. Komisarz szybko łączy różne fakty i podejrzewa,
że zabójstwa powiązane są ze sprawą, nad którą pracował z Olgą Szrebską. Zaczyna
tropić mordercę, zbierając okruchy informacji, które ten zdaje się z premedytacją
zostawiać. Kiedy zbliża się do rozwiązania sprawy, dogania go upiorna przeszłość.

Ofiara losu - Camilla Läckberg

Policja w Tanumshede bada wypadek samochodowy. To, co wygląda na tragiczne
zdarzenie, po kolejnym podobnym wypadku zyczyna budziń podejrzenia. Policja ma
pełne ręce roboty, tym bardziej że w mieście kręcone jest reality show. Obecność
kamer podsyca tylko konflikt między "gwiazdami" a miejscową społecznością.
Pogoń za zabójcą oraz problemy osobiste wywołują u Patrika Hedströma stres
i frustrację. Tym silniejsze, że staje przed największym detektywistycznym wyzwaniem
w swojej karierze, a przy okazji musi się zmierzyć z bolesną przeszłością.

Świt, który nie nadejdzie - Remigiusz Mróz

Były pięściarz, Ernest Wilmański, to człowiek bez przeszłości. Stracił wszystko, co miał do stracenia.
W poszukiwaniu nowego życia wyjechał do stolicy, jednak znalazł się w złym czasie i w złym miejscu.
Zanim zaczął rozglądać się za pracą, praca znalazła jego i ... nie miała nic wspólnego z uczciwym
zarobkiem. Wilmański wbrew swojej woli został bowiem wciągnięty w świat Banników, grupy
przestępczej, która swą nazwę zawdzięcza temu, że z przeciwnikami rozprawia się tak, jak robił
to słowiański demon - topiąc ich w baniach. Ernest wspina się po gangsterskiej drabinie,
nie spodziewając się, że jedna kobieta może pokrzyżować wszystkie jego plany.
Ani że zjawy z przeszłości dopomną się w końcu o uwagę...
Szt.

DVD

Cena

DVD 40 min trening Naturalna rzeźba, Szymon Gas i Katarzyna Kępka
DVD Anna German 3DVD / reż. Krzystek Waldemar , Timienko Aleksandr
DVD Antek / reż. Fiwek Wojciech
DVD Bad Boy / reż. Vega Patryk
DVD Bez znieczulenia / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Botoks / reż. Vega Patryk
DVD Chłopaki nie płaczą / reż. Lubaszenko Olaf
DVD Cisza nad rozlewiskiem 4DVD / reż. Drabinski Adek
DVD Człowiek z marmuru / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Dług / reż. Krauze Krzysztof
DVD Droga 2DVD / reż. Chęciński Sylwester
DVD Ewa Chodakowska: TARGET cz.1 Jędrne Pośladki
DVD Ewa Chodakowska: TARGET cz.2 Płaski brzuch
DVD Historia Roja / reż. Zalewski Jerzy
DVD Inspekcja / reż. Raginis-Królikiewicz Jacek
DVD Ja teraz klamie / reż. Borowski Paweł
DVD Kabaret Młodych Panów - Ślązisz Is Easy / muzyka
DVD Kabaret Starszych Panów 4DVD / reż. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski
DVD Kamizelka / reż. Jędryka Stanisław
DVD Kingsajz / reż. Machulski Juliusz / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Kler / reż. Smarzowski Wojciech
DVD Kobiety mafii 2 / reż. Patryk Vega
DVD Konopielka / reż. Leszczyński Witold
DVD Kronika wypadków miłosnych / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Kurier / reż. Władysław Pasikowski
DVD Legiony / reż. Gajewski Dariusz
DVD Listy do M3 / reż. Konecki Tomasz
DVD Mała matura 1947 / reż. Majewski Janusz
DVD Matka swojej matki / reż. Gliński Robert
DVD Narzeczony na niby / reż. Prokopowicz Bartek
DVD Nic śmiesznego / reż. Koterski Marek
DVD Noce i dnie / reż. Antczak Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Obietnica / reż. Kazejak Anna
DVD Pan Tadeusz / reż. Wajda Andrzej
DVD Panny z wilka / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Pierścionek z orłem w koronie / reż. Wajda Andrzej
DVD Plac Zbawiciela / reż. Kos-Krauze Joanna, Krauze Krzysztof
DVD Polityka / reż. Vega Patryk
DVD Polskie gówno / reż. Jankowski Grzegorz
DVD Poranek kojota / reż. Lubaszenko Olaf
DVD Proceder. Żyj aż do bólu / reż. Węgrzyn Michał
DVD Przygody psa Cywila / reż. Krzysztof Szmagier
DVD Solid gold / reż. Bromski Jacek
DVD Trójkąt bermudzki / reż. Wojciech Wójcik
DVD Ucho prezesa (8DVD)
DVD Układ zamknięty / reż. Bugajski Ryszard
DVD Uprowadzenie Agaty / reż. Marek Piwowski
DVD Wałęsa. Człowiek z nadziei / reż. Wajda Andrzej
DVD Wesele / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Wielki tydzień / reż. Wajda Andrzej
DVD Wkręceni / reż. Wereśniak Piotr / wydanie specjalne
DVD Wkręceni 2 / reż. Wereśniak Piotr
DVD Wrota Europy / reż. Jerzy Wójcik
DVD Zemsta / reż. Wajda Andrzej
DVD Zenek / reż. Hryniak Jan
DVD Zmiennicy 5DVD / reż. Bareja Stanisław
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Idealny prezent na
Dzień Kobiet
8 marca

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

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

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

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

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

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

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

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

Princessa kokosowa
Nestle 28 x 44g
wafelek z kremem
kokosowym w czekoladzie
Cena: 9,90 EUR

Prince Polo Clasic Olza
wafelek z kremem
kakaowym w czekoladzie
32 x 35g
Cena: 9,90 EUR

Grześki Goplana
wafelki kakaowe
w czekoladzie
36 x 36g
Cena: 11,90 EUR

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
Na stronie internetowej:

www.sklep.de
Zamówienia pisemne:
Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2
51399 Burscheid
Szt.

Szt.

Kosmetyki

Cena

Być może... PARIS perfumy 10ml
Być może... ROME perfumy 10ml
Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado na dzień 50ml
Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska perfumy classic 30ml
Pani Walewska perfumy gold 30ml
Pani Walewska perfumy sweet romance 30ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30ml + krem przeciw zmarszczk. 50ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków sweet romance - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
Ziaja chłodząca mgiełka z mentolem, ylang ylang paczula 90ml
Ziaja energetyzujaca mgiełka z mentolem, tropikalny kokos 90ml
Ziaja krem brązujący cupuacu 50ml
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
Ziaja krem do stóp głeboko nawilżający 80ml
Ziaja krem do stóp na pękająca skórę pięt 60ml
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
Ziaja krem nagietek 100ml
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 200ml
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 500ml
Ziaja oliwkowy żel oczyszczający cera sucha i normalna 200ml
Ziaja płyn do demakijażu oczu uniwersalny 120ml
Ziaja tonic nagietek odświeżanie i nawilżanie cera sucha i normalna 200ml
Ziaja tonik jagody acai 200ml
Ziaja żel do twarzy jagody acai 200ml
Ziaja żel do nóg kasztanowy 100ml
Woda utleniona 100g
Nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g
Słodycze
Chałwa waniliowa 12x100g Optima
Chałwa waniliowa 24x65g Optima
Kukułki 120g Wawel
Michałki 280g Wawel
Grześki 36x36g Goplana
Kamyki orzechowe 100g Jutrzenka
Krówki 250g Polonia Premium
Prince polo clasic 32x35g Olza
Prince polo orzechowe 32x35g Olza
Princessa kokosowa 28x44g Nestle
Princessa zebra 30x33g Nestle
Ptasie mleczko 360g Wedel
Sezamki 24x27g Polonia Premium
Sezamki 32x23g Optima
Kasztanki 430g Wawel
Malaga 430g Wawel
Tiki taki 430g Wawel
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3,10
2,50
1,50
3,10
Cena
9,90
13,50
1,10
2,20
9,90
1,00
2,00
9,90
9,90
9,90
9,90
3,90
9,90
12,50
5,50
5,50
5,50

Prenumerata w prezencie!
Prosto do skrzynki a
www.prenumerata.de

.
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Sport
Zygmunt Hanusik wspomina Ryszarda Szurkowskiego

By³ gwiazd¹ bez gwiazdorstwa
1 lutego w wieku 75 lat zmar³
Ryszard Szurkowski, jeden
z legendarnych polskich kolarzy, dwukrotny wicemistrz
olimpijski (1972, 1976), mistrz
œwiata (1973) i wicemistrz
(1974) indywidualnie oraz dwukrotny mistrz œwiata w wyœcigu
dru¿ynowym (1973, 1975), piêciokrotny zwyciêzca Wyœcigu
Pokoju (1970, 1971, 1973, 1975).
12 razy zdobywa³ tytu³ mistrza
Polski. By³ absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego
we Wroc³awiu, a w latach
1984–1988 trenerem polskiej
reprezentacji. By³ te¿ prezesem Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego. W 1970 roku zosta³ laureatem Nagrody Fair Play
UNESCO.

nu, a on nawet nie zmieni³
prze³o¿enia, tylko jecha³ dalej
na tym najmniejszym i pomkn¹³ do mety. Wtedy wiedzia³em, ¿e bêdzie œwietnym kolarzem... W tym wyœcigu zaj¹³em
drugie miejsce.

Lider

Idol młodzieży
By³ jedn¹ z ikon polskiego
sportu, najbardziej znanym
i utytu³owanym polskim kolarzem. „Porywaj¹cy, ofensywny
styl walki i zwyciê¿ania urzek³y
miliony kibiców. Kolarze stali
siê idolami m³odzie¿y. Na podwórkach i wiejskich drogach,
podobnie jak po sukcesach
Królaka w latach 50., pojawi³o
siê tysi¹ce Szurkowskich,
Orzechowskich i Hanusików” –
pisa³ Bogdan Tuszyñski.
Niemal od pocz¹tku kariery
kolarskiej sportowe losy Szurkowskiego splot³y siê z Zygmuntem Hanusikiem.
– Nie mogê uwierzyæ, ¿e
umar³... Niedawno przecie¿ odszed³ Staszek Gazda, tak¿e mój
przyjaciel, œwietny zawodnik,
a potem trener. Wspólnie organizowaliœmy wiele wyœcigów:
kryteria i wieloetapówki przez
Tychy i Pszczynê, gdzie mieszka³. A teraz Rysiek... – mówi popularny „Zyga”, który kilka lat
ju¿ œciga³ siê reprezentacji, zanim trafi³ do niej Ryszard Szurkowski.

Pierwszy wyścig
– On kocha³ kolarstwo, podobnie jak ja i traktowa³ sport
bardzo powa¿nie – kontynuuje
Hanusik. – Myœlê, ¿e dlatego
tak szybko siê polubiliœmy.
Szybko te¿ przekona³em siê,
podobnie jak koledzy z reprezentacji, jak œwietny kolarz
nam siê trafi³. By³ niezwykle
pracowity, a my ceniliœmy sobie to, ¿e choæ odnosi³ wielkie
sukcesy, nigdy siê nie wywy¿sza³. Ale takie jest kolarstwo.
Jak mówi¹ niektórzy, to najbardziej zespo³owy sport indywidualny. Bo wiadomo, ¿e wygrywa jeden, ale bez zespo³u, bez

Ryszard Szurkowski (z prawej)
swoich kolegów niewiele by
zrobi³.
– Pierwszy wyœcig, w którym
razem startowaliœmy, rozgrywany by³ w Skierniewicach.
Przyjecha³em na niego z kadr¹,
a Rysiek Szurkowski z dru¿yn¹
klubow¹, z Dolmelem Wroc³aw,
któr¹ prowadzi³ wówczas trener Mieczys³aw ¯elaznowski.
Trenerem kadry by³ Henryk
£asak. Trzeba przyznaæ, ¿e ju¿
wtedy mieliœmy œwietny team.
Byliœmy prawdziwymi „kozakami”, którzy mieli za sob¹ wiele
wygranych wyœcigów, starty
w Wyœcigu Pokoju, itd. Podszed³ do nas ¯elaznowski i mówi: – Przywioz³em wam zawodnika, z którym nie macie szans,
porozstawia was po k¹tach...
Pokiwaliœmy tylko g³owami.
Wyœcig wystartowa³, po kilkunastu kilometrach odskoczy³a
pi¹tka zawodników, wiêc ruszyliœmy za nimi, w tym ja i Szurkowski. Mia³ depniêcie, si³ê, ale

zdj. arch.
za grosz taktyki. Szarpa³ ostro,
wiêc podjecha³em do niego
i mówiê: – Nie zapieprzaj tak,
bo w koñcu nie dasz rady. Na
razie spokój i patrz – kiedy skoczê, ty za mn¹... Siedzia³ mi ca³y czas na kole, by³ pieroñsko
mocny. Kiedy da³ mi zmianê, to
ci¹gn¹³ przez dwa kilometry na
najni¿szym prze³o¿eniu na tylnym kole, a jecha³ tak, jakby to
by³a niedzielna przeja¿d¿ka.
Nie trwa³o d³ugo, jak dogoniliœmy pi¹tkê, któr¹ zreszt¹ prowadzili kadrowicze, w tym Zenek Czachowski i Józek Miko³ajczyk. W Skierniewicach,
gdzie na stadionie by³a meta,
nie czu³em zmêczenia, bo choæ
dawa³em zmian. W zasadzie
Szurkowski mnie tam „zawióz³”. Zaatakowa³em wiêc
z trzeciej pozycji, min¹³em
Szurkowskiego, ale nagle patrzê – on mnie wyprzedza. No
to siad³em mu na ko³o. Wpadliœmy na ¿u¿low¹ bie¿niê stadio-

Zygmunt Hanusik – jeden z czołowych polskich kolarzy lat 60. i 70.
Olimpijczyk z Meksyku (1968), 4 razy startował w Wyścigu Pokoju
(w 1970 roku zajął 3. miejsce, 6 razy w Tour de Pologne (1971 r. uplasował się na 2. miejscu). Ponadto brał udział w dwóch mistrzostwach
świata, a w mistrzostwach Polski zdobył złoto i brąz. Startował także
w wielu liczących się wyścigach zagranicznych m.in. był drugi w Dookoła Bułgarii oraz w Wielkiej Nagrodzie Annaby, Dookoła Algierii, Tour
du Loir et Cher. Na dwa lata wyjechał do Francji, gdzie jako amator wygrał 29 wyścigów, w innych był na czołowych miejsca. Prezes Polskiego Związku Kolarskiego nie zgodził się podpisanie przez niego kontraktu z zawodową grupą francuską Gitanes.

Wkrótce potem Szurkowski
trafi³ do kadry i zaczê³a siê jego
wspania³a kariera.
– Choæ ró¿ni³o nas wiele, jakoœ tak skumplowaliœmy siê,
bardzo czêsto na wyœcigach
czy na zgrupowaniach mieszkaliœmy razem. Zawsze mieliœmy o czym rozmawiaæ. Tak siê
nasze losy dziwnie przeplata³y,
¿e pomog³em mu wygraæ Wyœcig Pokoju, a tym samym roku
on pomóg³ mi zdobyæ mistrzostwo Polski. Myœlê, ¿e tak powinno byæ w sportowym teamie.
W 1970 roku na Wyœcigu Pokoju rywale byli jedynie t³em
dla polskich kolarzy. Bia³oczerwoni wygrali wówczas
dziewiêæ z piêtnastu etapów.
– Pierwszy etap wygra³ Szurkowski, ja by³em drugi. Drugi
etap ja wygra³em i odebra³em
mu koszulkê lidera. By³em
w ¿yciowej formie, czu³em, ¿e
mogê ten wyœcig wygraæ, bo
gdyby grupa pojecha³a „na
mnie”, nikt by mi nie dotrzyma³
ko³a. Siedzimy rano trzeciego
dnia na odprawie przy œniadaniu i ówczesny prezes zwi¹zku
W³odzimierz Go³êbiewski powiedzia³: „Hanys, nie myœl, ¿e
wygrasz Wyœcig Pokoju. Szurkowski ma wygraæ, tak by³o
umówione przed wyœcigiem".
Rysiek by³ znakomitym kolarzem, ale w tamtym roku ja by³em zdecydowanie lepszy. Pomog³em mu wygraæ ten Wyœcig
Pokoju.

Fair Play
Ale Szurkowski siê zrewan¿owa³ podczas mistrzostw Polski
w 1970 r. Sprawozdawca „Dziennika Zachodniego” pisa³ wówczas: "Na setnym kilometrze
dramat prze¿ywa³ Hanusik, któremu pêk³a linka od przerzutki.
Jego wóz techniczny by³ daleko
w tyle i sytuacja wydawa³a siê
beznadziejna. Ale oto nast¹pi³
piêkny gest kole¿eñskiej solidarnoœci. Ryszard Szurkowski
wezwa³ swój wóz techniczny i
bez wahania odda³ Hanusikowi
swój rower zapasowy. Uszczêœliwiony Hanusik nie wiedzia³ w
tym momencie, ¿e w³aœnie na
tym rowerze dojedzie do mety
po tytu³ mistrza Polski".

Za ten gest Szurkowski
otrzyma³ Nagrodê „Fair Play”
UNESCO. Tak mówi³ po odebraniu nagrody: „Mojemu koledze, Zygmuntowi zepsu³ siê rower i nie móg³ kontynuowaæ
jazdy. Wtedy odda³em mu swój
rezerwowy sprzêt z samochodu technicznego. To by³o dozwolone, ale nigdy wczeœniej
niepraktykowane... Straci³em
wówczas zwyciêstwo i tytu³ mistrza Polski – to prawda, ale zyska³em przyjaciela. S¹dzê, ¿e
trzeba wy¿ej ceniæ ludzk¹ przyjaŸñ, ni¿ medale i dyplomy mistrzowskie. Odbieraj¹c nagrodê by³em bardzo wzruszony,
ale i jednoczeœnie za¿enowany,
gdy¿ uczyni³em jedynie to, co
czyniæ powinien ka¿dy sportowiec”.
– Taki by³ Rysiu. W peletonie
to by³ ktoœ, ale na co dzieñ sympatyczny ch³opak i kumpel. Lubi³ ¿artowaæ, poœmiaæ siê. To
by³a kolarska gwiazda, ale bez
gwiazdorstwa.

Kolarz doskonały
Szurkowski by³ kolarzem
wszechstronnym i tytanem
pracy. Jak mówi Hanusik, nigdy na treningach siê nie
oszczêdza³. Bywa³o, ¿e sam sobie planowa³ ile powinien przejechaæ, dok³adaj¹c jeszcze sporo. Zreszt¹ potem sam by³ trenerem kadry, prowadzi³ te¿
pierwsz¹ w Polsce zawodow¹
grupê kolarsk¹ Exbud Kielce.
– Nasza przyjaŸñ przetrwa³a
próbê czasu. Spotykaliœmy siê
póŸniej wiele lat. Jak jecha³ z
Wroc³awia do Warszawy, to zawsze dzwoni³, ¿e wpadnie do
mnie do Tychów „na rolada
i modro kapusta”, jak mawia³.
I gadaliœmy wtedy godzinami,
a ¿e zawsze zabiera³ ze sob¹
rower, jeŸdziliœmy po mieœcie
i okolicy. Zreszt¹ Rysiek kilka
razy startowa³ w kategorii oldboyów w Kryterium Fiata, które organizowa³em. On uwielbia³ jeŸdziæ na rowerze i wraz
z kolegami starowa³ w ró¿nych
wyœcigach weteranów w kraju
i za granic¹ – doda³ Hanusik.

Wypadek
W³aœnie podczas takiego wyœcigu w Kolonii w 2018 roku
Szurkowski mia³ wypadek, po
którym zosta³ przewieziony do
szpitala i przeszed³ kilka operacji.
– Jakoœ po tym wypadku pojechaliœmy do niego z Wojciechem Wikarkiem, który krêci³
film „Hanys” o mnie. Bardzo
nam zale¿a³o, by w nim wyst¹pi³, by powiedzia³ coœ o naszym
œciganiu. Ale nie mog³em za
bardzo naciskaæ, bo przecie¿
by³ po wypadku przechodzi³ rehabilitacjê... Jednak siê zgodzi³. Jak sam wtedy powiedzia³,
mnie odmówiæ nie móg³...
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Reklama
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

SAT - RUDEK

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

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

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

Gazety dla sklepów:

www.prasa.de

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

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

Personal
Service
Świadczymy usługi opiekuńcze
na terenie Niemiec zapewniając legalną
formę współpracy. Zadzwoń:
0048-500-851873 w j. niemieckim
0048-77-4877035 w j. polskim i niemieckim
0048-696-244118 w j. polskim
kjpersonalservice@gmail.com
Poszukujemy koordynator/kę
na terenie Niemiec, do pozyskiwania
zleceń w opiece, gosposie, prace sezonowe, hotele, z zamieszkaniem
Tel. 0048-77-4877035
0048-696-244118

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

Schütze, was du liebst.
Mit deiner Spende.

Bocian wódka
różne smaki
0,5l. 9,90 €

www.schuetze-was-du-liebst.de

KURIER
ładunki do 1,5 tony

Niemcy

Polska

Handy: 0173-2106849
Tel.: 02174-8941155

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

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

37 Jahre

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

l Własna produkcja wędlin
l Sklep internetowy i wysyłkowy
l Party Service i Sala przyjęć
l Polskie artykuły spożywcze
(cukierki, twaróg, pierogi,
przyprawy, napoje,
alkohole, i.t.d.)
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Reklama
Tłumacz przysięgły

Damian Ballon
Rechtsanwalt

l polski l rosyjski
l angielski l niemiecki

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

Tel. 0174 / 479 22 04

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

info@dolmetscher-frankfurt.com

www.prenumerata.de
JESTEŚMY DLA WAS ONLINE

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

www.samo-zycie.de

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

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

Rechtsanwaltskanzlei

KANCELARIA ADWOKACKA W DÜSSELDORFIE

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)
Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)
Fax: 0209 / 318 22 12
Mobil: 0172 / 56 74 289
e-mail: Gmatuszczy@aol.com

RAJMUND NIWINSKI
RECHTSANWALT

GRAFENBERGER ALLEE 120

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

www.prawnikwniemczech.pl

Gregor Matuszczyk
Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

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

Termine nach tel. Vereinbarung
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Reklama
Kancelaria adwokacka
w Monachium

Izabela S. Demacker
Rechtsanwältin

WWW

.UBEZPIECZENIA - NIEMCY. DE

Kompleksowa obs³uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

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

Müllerstr. 40, 80469 München
Fon: 089 / 85 63 63 55
Fax: 089 / 85 63 63 56
www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

sklep.de
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.

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

Gazety
dla sklepów

www.
prasa.
de

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

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

Zamów prenumeratę bez żadnych dodatkowych kosztów!

samo zycie

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:

Książki

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480

Hajmat - Dariusz Dyrda

Powieść, w której autor próbuje dotknąć śląskiej duszy, zmierzyć się z trudnymi
dla zrozumienia przez Polaków zawiłościami życiorysów i tośsamości Ślązaków.
Napisana częściowo po polsku, a częściowo po śląsku stanowi zarazem doskonałe
kompendium wiedzy o śląskiej historii i śląskiej odrębności. Jest napisana lekkim,
chwilami humorystycznym językiem, z którego słynie ten autor.

Na stronie internetowej:

www.sklep.de

Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna
historia powojennej Polski - Piotr Pytlakowski

Zamówienia pisemne:

Reportaż o „polskich” Niemcach, ludziach, których rok 1945 zastał na terenach należących wcześniej do Rzeszy, teraz do Polski. Nie zamierzali uciekać, bo nie popełnili
zbrodni wojennych, nie mieli na sumieniu zła wyrządzonego Polakom. Jest tu historia
zbrodni na niemieckich mieszkańcach Aleksandrowa Kujawskiego i Nieszawy, dokonanej przez samozwańczych milicjantów. Są losy Siegfrieda Kapeli i jego rodziny...

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2
51399 Burscheid

Wiatr od wschodu. Śląska opowieść
sowizdrzalska - August Scholtis

Scholtis pochodził z owej prowincji Górny Śląsk, która przez nienawiść narodową,
antagonizmy religijne, powstania, plebiscyt i wreszcie podział wywoływała przez lata
niepokoje w Niemczech. (...)Spisał to wszystko, nawet więcej - wykrzyczał, przeklął,
wymodlił i wypłakał w powieści górnośląskiej katastrofy. Była to gniewna litania przeciwko bogatym magnatom, szowinistycznym politykom, demagogicznym księżom...

Szt.

Książki
Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik

tylko
0,99 €

Hajmat - Dariusz Dyrda

Cena
10,00
9,50

Historia narodu śląskiego - Dariusz Jerczynski

18,00

Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia

13,90

powojennej Polski - Piotr Pytlakowski, tw.opr.
Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

10,00

Wiatr od wschodu. Śląska opowieść sowizdrzalska

15,90

- August Scholtis
Wojewoda śląski Jorg. W kotle czarownic

12,90

- Krzysztof Lewandowski

Prenumerata - Ślunski cajtung
6 mięsiecy - 17 EUR
12 mięsiecy - 29 EUR
Cena zawiera już koszty przesyłki na terenie Niemiec.

4,50 €

“Ślunski Cajtung" to miesięcznik skierowany nie tylko do Ślązaków.
Ukazuje się od grudnia 2011. zawsze w drugiej połowie miesiąca.

3,10 €

Przy zamówieniu przez internet możliwość płatności przez PayPal

Szampony
Szt.

Szampony

Cena

Szampon pokrzywowy 250ml Pollena-Ewa SA

0,99

Szampon rumiankowy 250ml Pollena-Ewa SA

0,99

Szampon tataro-chmielowy 250ml Pollena-Ewa SA

0,99

Szampon z czarną rzepą 250ml Pollena-Ewa SA

0,99

Szampon ze skrzypem polnym 250ml Pollena-Ewa SA

0,99

Szampon z naftą kosmetyczną, ekstraktami z pokrzywy,

4,50

tataraku i skrzypu 300ml New Anna Cosmetics
Nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g
New Anna Cosmetics

3,10
SŻ 3/2021

