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Agresja rzekomo usprawiedliwiona
Zaolzie u wielu Polaków wywo³uje podobne sentymenty jak Lwów czy Wilno. – 2 paŸdziernika
1938 r. Wojsko Polskie przekroczy³o po³udniow¹ granicê, anektuj¹c te ziemie. Polska wraz 
z III Rzesz¹ dokona³a rozbioru Czechos³owacji. Œwiatowa opinia publiczna by³a oburzona,
jednak w powszechnej w Polsce opinii Polska w 1938 r. zrobi³a to, co nale¿a³o... 12-14

Szczepionka.
AstraZeneca.
– bezpieczna.
i skuteczna.
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O tym siê mówi

Niemieck¹ chadecj¹ wstrz¹snê³a
afera maseczkowa, a jej efekty s¹
widoczne w sonda¿ach przedwy-
borczych. Okaza³o siê, ¿e pos³o-
wie CDU i CSU poœredniczyli
w handlu maseczkami ochronny-
mi. Nikolas Löbel, pose³ CDU do
Bundestagu, pobra³ z tego tytu³u
„prowizjê” w wysokoœci oko³o 250
tys. euro. Pose³ t³umaczy³, ¿e po-
œredniczy³ w imieniu swojej fir-
my, a wynagrodzenie by³o takie
jak powszechnie przyjête na ryn-
ku. Przyzna³ siê jednak do b³êdu
– w dzia³alnoœci biznesowej mia³
zachowaæ w czasie pandemii ko-
ronawirusa wiêksz¹ wra¿liwoœæ –
oœwiadczy³. Pose³ zrezygnowa³
z polityki. 

Chcieli siê wzbogaciæ
Wczeœniej bohaterem afery

maseczkowej by³ polityk chadecji
– Georg Nüßlein z CSU. Mia³ za-
inkasowaæ 600 tysiêcy euro ³a-
pówki za polecenie rz¹dowi zna-
nych mu producentów maseczek
ochronych oraz inicjowanie kon-
taktów z firmami. Wobec obu po-
lityków toczy siê postêpowanie
karne. Nüßlein opuœci³ bawarsk¹
partiê, ale oznajmi³, ¿e chce po-
zostaæ w Bundestagu do koñca
kadencji. 

W przypadku pos³a Marka
Hauptmanna (CDU) pojawi³y siê
w¹tpliwoœci nie tylko co do
wsparcia przy zawieraniu umów
na dostawê masek ochronnych,
ale i co do jego kontaktów bizne-
sowych z Azerbejd¿anem. I na

tym nie koniec. W po³owie marca
pojawi³ siê zarzut korupcji pod
adresem innego polityka CSU –
Alfreda Sautera, a w jego sprawie
prowadzone jest dochodzenie. 

Ujawnione przypadki ostro
skrytykowa³ przewodnicz¹cy
Bundestagu Wolfgang Schäuble
(CDU). Pojedynczy pos³owie, po-
magaj¹c na pocz¹tku pandemii
w nawi¹zaniu kontaktów bizne-
sowych z ministerstwami, „wyko-
rzystali kryzysow¹ sytuacjê, aby
siê wzbogaciæ”. „To nieprzyzwo-
ite i nie da siê pogodziæ ze spra-
wowaniem mandatu” – powie-
dzia³ Schäuble w wywiadzie dla
„Frankfurter Allgemeine Ze-
itung”. Prezydent Niemiec
Frank-Walter Steinmeier nazwa³
z kolei ujawnione przypadki „tru-
cizn¹ dla demokracji”. 

Chadecja traci
Afera z udzia³em pos³ów chade-

cji odbi³a siê ju¿ na wyniku wybo-
rów do landtagów w Badenii-Wir-
tembergii i Nadrenii-Palatynacie,
gdzie CDU dozna³y historycznych
pora¿ek. W obu landach, które
dawniej by³y twierdzami chadecji
CDU, zyska³a 24 i 27 procent. Wy-
bory doda³y wiatru w ¿agle Zielo-
nym, a w Nadrenii-Palatynacie
SPD z popularn¹ w tym landzie
premier Malu Dreyer. 

Spadek poparcia widoczny jest
w sonda¿ach przedwyborczych.
W opublikowanych w po³owie
marca sonda¿u instytutu Forsa
poparcie dla CDU/CSU w ca³ym

kraju z 33 do 29 procent. Na s³a-
boœci chadecji korzysta paria Zie-
lonych, która poprawi³a swoje no-
towania o trzy punkty (21 proc.).
Inne partie pozostaj¹ bez zmian:
SPD (16 proc.), AfD (10 proc.)
oraz FDP i Lewica (po 8 proc.). 

Kandydat 
na kanclerza

W innym badaniu zapytano wy-
borców o chadeckiego kandydata
na kanclerza. W sonda¿u instytu-
tu YouGov 41 procent pytanych
¿yczy³o sobie, by kandydowa³ szef
bawarskiej CSU Markus Söder, a
tylko 14 procent popiera³o w tej
kwestii przewodnicz¹cego CDU
Armina Lascheta (45 proc. nie
poda³a ¿adnego nazwiska). Wœród
wyborców CDU/CSU Söder (63
proc.) znacznie wyprzedza La-
scheta (12 proc.). Decyzjê obu
partii co do ich wspólnego kandy-
data na nastêpcê Angeli Merkel
poznamy najprawdopodobniej ju¿
w kwietniu. 

Do Zielonych Œwi¹tek (23 ma-
ja) swojego kandydata na szefa
niemieckiego rz¹du chce tak¿e
wysun¹æ partia Zielonych. Z son-
da¿u YouGov mo¿na wywniosko-
waæ, ¿e przewa¿a sympatia dla
Roberta Habecka (20 proc.) wo-
bec Annaleny Baerbock (12
proc.), ale 68 proc. respondentów
nie chcia³o wybieraæ miêdzy jed-
nym a drugim kandydatem Zielo-
nych. (kad)

Afera maseczkowa
CDU/CSU traci poparcie na pó³ roku 
przed wyborami do Bundestagu

O zakrzepicy zrobi³o siê g³oœno,
kiedy pad³o podejrzenie, ¿e mo¿e
istnieæ zwi¹zek miêdzy szczepie-
niem preparatem AstraZeneca a
problemami zakrzepowo-zatoro-
wymi. Niektóre pañstwa (w tym
Niemcy) wstrzyma³y szczepienia
brytyjsko-szwedzkim prepara-
tem, a Europejska Agencja Le-
ków (EMA) zbada³a sprawê. 

AstraZeneca jest 
bezpieczna i skuteczna, 

a korzyœci ze szczepieñ prze-
wy¿szaj¹ wszelkie mo¿liwe ryzy-
ka – poinformowa³a EMA. Nie da
siê jednak – jak doda³a – wyklu-
czyæ zwi¹zku miêdzy szczepie-
niem a przypadkami zakrzepów
krwi, które wyst¹pi³y. Dlatego eu-
ropejska agencja doradza wzmo-
¿ony monitoring doniesieñ o pro-
blemach zakrzepowych. 

W kilku przypadkach – jak zba-
dali eksperci – ma³e skrzepy w

naczyniach krwionoœnych po-
wstawa³y po 7-14 dniach od
szczepienia. W kilku przypad-
kach skrzepy rozwija³y siê w na-
czyniach krwionoœnych odprowa-
dzaj¹cych krew z mózgu. To jed-
nak bardzo rzadkie przypadki.
EMA zaleci³a dodanie ostrze¿e-
nia do informacji producenta o
szczepionce, aby zwróciæ uwagê
zaszczepionych osób na sympto-
my towarzysz¹ce zakrzepicy. 

Zakrzepica rozwija siê 
po cichu, 

a powik³ania mog¹ byæ œmier-
telne. Mo¿e dojœæ do zatoru têtni-
cy p³ucnej, a w konsekwencji do
œmierci. 

Na powstawanie zakrzepów
krwi najbardziej nara¿one s¹
osoby z zaburzeniami kr¹¿enia.
Zakrzepicê mo¿e powodowaæ
tak¿e m.in. nadmierna krzepli-
woœæ krwi wywo³ana leczeniem

choroby nowotworowej czy sto-
sowaniem antykoncepcji hormo-
nalnej b¹dŸ hormonalnej terapii
zastêpczej. 

Jak rozpoznaæ pierwsze
symptomy choroby? 

Do najczêstszych objawów za-
krzepicy ¿y³ g³êbokich nale¿y
obrzêk i ból nóg, ponadto gor¹cz-
ka. Jeœli na przyk³ad noga wyda-
je siê cieplejsza ni¿ reszta cia³a,
mo¿e to oznaczaæ, ¿e utworzy³
siê zakrzep. Niepokój powinien
te¿ wzbudziæ niedow³ad koñczyn
(czêste drêtwienie lub brak czu-
cia), ostry i k³uj¹cy ból w klatce
piersiowej czy problemy z oddy-
chaniem. Cichym objawem za-
krzepicy mo¿e te¿ byæ zadyszka,
bowiem zakrzep krwi w p³ucach
spowalnia przep³yw tlenu. 

Do objawów nale¿¹ jeszcze za-
burzenia mówienia i widzenia
(przede wszystkim rozmazany
obraz). Jeœli zauwa¿ymy niepo-
koj¹ce symptomy, nale¿y skon-
sultowaæ siê z lekarzem. (kad)

Zakrzepica i jej objawy

W latach 1975-2018 co naj-
mniej 314 osób padło ofiarą
molestowania seksualnego ze
strony kleru i osób świeckich
związanych z diecezją kolońską. 

Na ten raport czekano od dawna.
Po tym jak arcybiskup Kolonii
Rainer Maria Woelki od roku
trzyma³ pierwsz¹ ekspertyzê pod
kluczem, z niecierpliwoœci¹ ocze-
kiwano publikacji drugiego ra-
portu zleconego monachijskiej
kancelarii Gercke & Woll-
schläger. 

Opublikowana 18 marca 800-
stronicowa espertyza obejmuje
akta przypadków wykorzystania
seksualnego dzieci i m³odzie¿y w
archidiecezji koloñskiej od po³o-
wy lat 70. ubieg³ego stulecia do
roku 2018. Wynika z niej, ¿e co
najmniej 314 osób pad³o ofiar¹
molestowania seksualnego ze
strony kleru i osób œwieckich
zwi¹zanych z diecezj¹. Ponad po-
³owa ofiar mia³a poni¿ej 14 lat.
Autorzy doliczyli siê 202 domnie-
manych sprawców. 

Nie rodzaj wyrz¹dzonej krzyw-
dy znajdowa³ siê w centrum uwa-
gi ekspertów, lecz o wiele bardziej
reakcja osób odpowiedzialnych w
Koœciele katolickim (biskupów,
arcybiskupów i wikariuszy) na
zg³oszenia przypadków nadu¿yæ.
– Jest to pierwszy raport tego ro-
dzaju, w którym nazwiska osób
odpowiedzialnych s¹ wymienione
bez zaciemniania – powiedzia³
adwokat Björn Gercke na konfe-
rencji prasowej w Kolonii. 

Jak ujawni³ raport, w 75 przy-
padkach hierarchowie Koœcio³a
nie dope³nili swych obowi¹zków.
Nie reagowali w nale¿yty sposób
na informacje, nie zawiadamiali
odpowiednich organów, nie wy-
ci¹gali konsekwencji wobec do-
mniemamych sprawców, a po-
szkodowanym nie udzielali
wsparcia. Ochrona sprawców i in-
stytucji Koœcio³a by³a na pierw-
szym planie – wskazuje kancela-
ria Gercke & Wollschläger. Auto-
rzy wymieniaj¹ oœmiu jeszcze ¿y-
j¹cych lub zmar³ych odpowie-
dzialnych. 

Natychmiast po przedstawie-
niu ekspertyzy kardyna³ Woelki
zwolni³ z obowiazków biskupa po-
mocniczego Kolonii i wikariusza
generalnego Dominikusa Schwa-
derlappa oraz oficja³a s¹du ko-
œcielnego w Kolonii ks. Güntera
Assenmachera. 

Raport obci¹¿a te¿ arcybisku-
pa diecezji koloñskiej Joachima
Meisnera, zmar³ego w 2017 roku.
W 24 przypadkach mia³ nie dope³-
niæ swoich obowi¹zków. Obecny
arcybiskup Hamburga Stefan
Hesse, który w przesz³oœci by³ wi-
kariuszem generalnym w Kolonii,
mia³ zaniedbaæ swoich obowi¹z-
ków w 11 przypadkach. Hesse od
razu zg³osi³ swoj¹ rezygnacjê.
„Nigdy nie bra³em udzia³u w tu-
szowaniu spraw, jestem jednak

gotów ponieœæ swoj¹ czêœæ odpo-
wiedzialnoœci za niewydolnoœæ
systemu” – oœwiadczy³. Doda³, ¿e
zawsze dzia³a³ „w zgodzie ze swo-
j¹ wiedz¹ i sumieniem”, ale jak
ka¿dy cz³owiek pope³nia³ te¿ b³ê-
dy. Swoj¹ rezygnacj¹ chce zapo-
biec szkodom dla archidiecezji
i urzêdu biskupa. Tak¿e by³y wi-
kariusz generalny Norbert Fel-
dhoff, którego ekspertyza obci¹¿a
zaniedbaniami w 13 przypadkach,
og³osi³ rezygnacjê. 

Kardyna³ Woelki, krytykowany
w ostatnich miesi¹cach za zwle-
kanie z publikacj¹ pierwszego ra-
portu przyzna³, ¿e ustalenia mo-
nachijskiej kancelarii potwierdzi-
³y jego obawy, ¿e wysocy hierar-
chowie Koœcio³a katolickiego po-
nosz¹ winê za nieukaranie
sprawców. – Tak¿e moi poprzed-
nicy. Od dziœ nie mo¿emy ju¿ po-
wiedzieæ, ¿e o niczym nie wiezieli-
œmy – powiedzia³ podczas pre-
zentacji raportu. Zapowiedzia³, ¿e
wyœle ekspertyzê do Watykanu. 

Raport nie potwierdzi³ z kolei
wczeœniejszych spekulacji, jakoby
sam Woelki dopuœci³ siê zanie-
dbañ i nie zg³osi³ przypadków mo-
lestowania. Nie przekonuje to jed-
nak zwi¹zków ofiar ksiê¿y-pedofi-
lów. – Co siê zamówi³o, to siê do-
staje – skomentowa³ rzecznik ini-
cjatywy „Kwadratowy Stó³” Mat-
thias Katsch. Inicjatywa „Jeste-
œmy Koœcio³em” domaga siê z ko-
lei rezygnacji kard. Woelkiego
z funkcji arcybiskupa Kolonii,
wskazuj¹c na to, ¿e jako wspó³pra-
cownik Meisnera musia³ wiedzieæ
o wielu przypadkach nadu¿yæ. 

Woelki zapowiedzia³, ¿e dalsze
postêpowanie w sprawie nadu¿yæ
w jego archidiecezji pozostawi
niezale¿nym organom. W przy-
sz³oœci ma powstaæ niezale¿na
komisja, która bêdzie towarzy-
szyæ procesowi rozliczania siê
i kierowaæ nim z zewn¹trz. Po-
nadto archidiecezja w Kolonii
chce rozszerzyæ swoj¹ radê do-
radcz¹ ds. nadu¿yæ seksualnych
o niezale¿n¹ grupê. Wtedy komi-
sja, a nie Woelki, ma zdecydowaæ,
w jaki sposób dojdzie do rozlicze-
nia nadu¿yæ. (kad)

Raport z Kolonii. Setki nadużyć seksualnych

Inicjatywa „Jesteśmy Kościołem”
domaga się rezygnacji kardynała
Woelkiego (na zdj.) z funkcji arcy-
biskupa Kolonii, wskazując, że
jako współpracownik kard. Meis-
nera musiał wiedzieć o wielu przy-
padkach nadużyć. 

zdj. Reiner Diart
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Ruszy³y testy na COVID-19. Od
13 marca niemieccy policjanci
niemieccy stoj¹ na wyznaczo-
nych przejœciach granicznych.
Towarzyszom im ubrani w spe-
cjalne kombinezony pracownicy
odbieraj¹cy wymazy. Przekra-
czaj¹cy granicê Polacy narzeka-
j¹, ¿e zbankrutuj¹, jeœli w³adze
Meklemburgii–Pomorze Przed-
nie nie zejd¹ z ceny. Berlin ma
przyjœæ z pomoc¹.

– Miesiêcznie traci³bym na
tych testach po kilkaset euro –
twierdzi Radek. Mieszka w He-
ringsdorf, ale biznes prowadzi
po polskiej stronie.

– W Niemczech mówi¹, ¿e to
my jesteœmy winni szerzeniu siê
pandemii. Ja tu, w Niemczech,
p³acê podatki i jak niemiecki
rz¹d chce, ¿ebym tu pracowa³a,
to musi zwróciæ mi za te testy –
broni siê Anna ze Œwinoujœcia,
zatrudniona w Bansin.

Statystyki s¹ nieub³agane.
– Œrednia liczba zachorowañ

przez ostatnie 7 dni na 100 tys.
mieszkañców wynosi³a w Niem-
czech 76, a w Polsce 269 – prze-
konuje niemiecki funkcjona-
riusz w zielonym ortalionie.

Centra do wykonywania szyb-
kich testów na koronawirusa ru-
szy³y na przejœciach granicz-
nych Linken-Lubieszyn i Ahl-
beck-Œwinoujœcie. Przez ostat-
nie tygodnie trwa³ spór pomiê-
dzy w³adzami landu a polskim
prawnikiem Rafa³em Malujd¹,
mieszkaj¹cym w Löcknitz, któ-
remu poskar¿yli siê pracownicy
doje¿d¿aj¹cy z Polski do Nie-
miec do pracy. Jeden test kosz-
towa³ 30 euro. Oni zaœ musz¹
wykonywaæ je co kilka dni. Niek-
tórzy zagrozili, ¿e bêd¹ przekra-
czaæ granicê w lesie.

Prawnik Malujda stoi na sta-
nowisku, ¿e w³adze Meklembur-
gii–Pomorze Przednie zmuszaj¹
osoby przekraczaj¹ce granicê
do p³atnych testów na koronawi-
rusa, co jest przyk³adem nie-
zgodnej z prawem unijnym
ukrytej dyskryminacji. 

– Jako lokalnej spo³ecznoœci,
która jest w ca³ym pasie nadgra-
nicznym, nie podobaj¹ siê nam
przepisy mówi¹ce o odp³atnym
testowaniu po powrocie z Polski.
Rozumiemy, ¿e nale¿y wprowa-
dzaæ ró¿ne œrodki ostro¿noœci
zwi¹zane z COVID-19, ale w mo-
jej ocenie nie mog¹ one w ¿aden
sposób naruszaæ traktatów unij-
nych, równego traktowania oby-
wateli w tych samych sytu-
acjach i nie mog¹ naruszaæ swo-
bodnego przep³ywu osób – mó-

wi³ Rafa³ Malujda w Radiu
Szczecin.

W³adze landu adwokat pozwa³
do s¹du administracyjnego
w Greifswaldzie. Ostatecznie
spór zakoñczony zosta³ ugod¹,
zak³adaj¹c¹ uruchomienie
dwóch centrów do wykonywania
szybkich testów.

– Co drugi test bêdzie bezp³at-
ny dla mieszkañców landu Me-
klemburgia-Pomorze Przednie
doje¿d¿aj¹cych do pracy w Pol-
sce – informuje Katarzyna
Werth, radna miejska Löcknitz,
która aktywnie w³¹czy³a siê
w akcjê. – Nie bêdziemy siê kon-
frontowaæ, bo Niemcy znaleŸliby
inny sposób, ¿eby utrudniæ ruch
graniczny. Trzeba rozmawiaæ,
st¹d decyzja o wycofanym po-
zwie – t³umaczy dalej.

Bêdzie te¿ doradzaæ niemiec-
kim w³adzom lokalnym w kwe-
stiach pogranicza.

Ostatecznie w³adze Meklem-
burgii bêd¹ dop³acaæ do testów.
Pracownicy, polscy uczniowie
niemieckich szkó³ i ich opieku-
nowie, studenci, maja p³aciæ naj-
wy¿ej 10 euro za test. Dla ka¿dej
innej osoby bêdzie to ju¿ koszt
najwy¿ej 20 euro.

W porozumieniu jest te¿ za-
pis, ¿e Meklemburgia bêdzie siê
stara³a, aby testy dofinansowa³
rz¹d federalny w Berlinie. Wte-
dy stan¹ siê zupe³nie darmowe.

Patrick Dahlemann, sekre-
tarz stanu w rz¹dzie w Schweri-
nie, zapowiedzia³ jednak dalsze
zaostrzenie przepisów obowi¹-
zuj¹cych przy podró¿ach miê-
dzy Polsk¹ a Niemcami. Ka¿dy
pracownik transgraniczny,
uczeñ czy osoba odwiedzaj¹ca
rodzinê po drugiej stronie grani-
cy bêdzie musia³a co 48 godzin
przedstawiaæ negatywny wynik
testu na koronawirusa.

Nie maj¹ te¿ ³atwego ¿ycia
osoby wyje¿d¿aj¹ce z Niemiec
do Polski. Wracaj¹c musz¹ od-
byæ w domu 10-dniow¹ kwaran-
tannê, choæ w uzasadnionych
przypadkach zwolnienie z kwa-
rantanny mo¿e byæ im udzielone
z urzêdu lub na wniosek. Nie
wszystkie dokumenty s¹ honoro-
wane przez niemieckie w³adze. 

„Akceptowane s¹ tylko bada-
nia PCR oraz uznawane przez
Instytut im. Roberta Kocha testy
antygonowe z wynikiem nega-
tywnym. Wynik ten musi byæ spo-
rz¹dzony na papierze lub w do-
kumencie elektronicznym w jê-
zyku niemieckim, angielskim lub
francuskim” – poinformowa³y
w³adze Landesregierung Mec-
klenburg-Vorpommern. TK

Polacy postawili na swoim w sporze
o testy na koronawirusa na granicy
z Meklemburgi¹ 

Solidarna Polska Zbigniewa Zio-
bry nie zamierza zgadzaæ siê
w Sejmie na Fundusz Odbudowy
UE. Politycy tej partii twierdz¹,
¿e PiS chce przehandlowaæ pol-
sk¹ suwerennoœæ. Na kogo mog¹
liczyæ Jaros³aw Kaczyñski i Ma-
teusz Morawiecki?

Prawo i Sprawiedliwoœæ prze-
gra³o g³osowanie w Sejmie. Soli-
darna Polska wraz z politykami
opozycji przeg³osowa³a wniosek
o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o informacjê wicepremiera i mi-
nistra kultury Piotra Gliñskiego
na temat wsparcia dla artystów
w ramach Funduszu Wsparcia
Kultury. 

Niby takie byle co, ale ziobrzy-
œci g³osuj¹c nie po myœli Jaros³a-
wa Kaczyñskiego pokazali, ¿e mo-
g¹ w przysz³oœci narobiæ mu spo-
ro k³opotów. Prokurator general-
ny Ziobro zna i kontroluje tocz¹ce
siê œledztwa, tak¿e te dotycz¹ce
ludzi w³adzy. Jakikolwiek zamach
na Zbigniewa Ziobrê móg³by Ÿle
siê skoñczyæ dla ca³ej koalicji.
Wie, ¿e w razie ewentualnych no-
wych wyborów Solidarna Polska
znalaz³aby siê poza parlamentem. 

Ziobro gra o schedê po preze-
sie PiS, a przy okazji tak¿e na no-
sie Komisji Europejskiej. Zapo-
wiedzia³, ¿e wyst¹pi do Trybuna-
³u Konstytucyjnego o stwierdze-
nie niezgodnoœci z Konstytucj¹
RP unijnego rozporz¹dzenia do-
tycz¹cego stosowania tzw. me-
chanizmu warunkowoœci, który
wi¹¿e wyp³aty z unijnych fundu-
szy z przestrzeganiem przez
pañstwo praworz¹dnoœci.

Kaczyñski bez g³osów Solidar-
nej Polski praktycznie traci w³a-
dzê. I byæ mo¿e dlatego skierowa³

atak w stronê Jaros³awa Gowina,
którego Porozumienie co chwila
zdaje siê podkreœlaæ, ¿e nie do
koñca mu po drodze z PiS. Jest
on w stanie w krótkim czasie
zmieniæ barwy bez wyrzutów su-
mienia. Partyjny przyjaciel Adam
Bielan zarzuci³ w³adzom partii,
¿e nie przeprowadzi³y w terminie
wyborów i wobec tego dotychcza-
sowy zarz¹d partii nie jest ju¿ za-
rz¹dem. Myli³ siê. S¹d Okrêgowy
w Warszawie zarz¹dzi³ zwrot z³o-
¿onego przez Bielana wniosku,
w którym mowa by³a m.in. o wy-
gaszeniu kadencji prezesa Poro-
zumienia Jaros³awa Gowina. 

Tymczasem Gowin na boku do-
gada³ siê z Paw³em Kukizem. Po-
rozumienie mia³o polegaæ na zo-
bowi¹zaniu do zg³aszania wspól-

nych projektów ustaw w Sejmie.
Chodzi m.in. o ustawê antykorup-
cyjn¹ czy inicjatywê sêdziów po-
koju, a tak¿e wspólne przygoto-
wywanie nowych rozwi¹zañ dla
przedsiêbiorców. 

Kilka dni wczeœniej Kukiz roz-
mawia³ z Kaczyñskim. Podobno
chodzi³o o sêdziów pokoju, usta-
wê antykorupcyjnej oraz na pro-
dukcjê marihuany medycznej
w Polsce. Nieoficjalnie sondowa-
no mo¿liwoœci wspólnej koalicji. 

W koñcu jednak Kukiz zdecy-
dowa³ siê na wspó³pracê z wice-
premierem Gowinem. Do podpi-
sania umowy nie dosz³o, ponie-
wa¿ Gowin zarazi³ siê koronawi-
rusem. Zamieszanie próbuje wy-
korzystaæ opozycja ostrzegaj¹c,
¿e mo¿e nie poprzeæ ratyfikacji
Funduszu Odbudowy UE, jeœli
rz¹d PiS nie poprawi projektu
Krajowego Planu Odbudowy. 

– Jesteœmy gotowi poprzeæ
rz¹d, bo pieni¹dze z funduszu od-
budowy s¹ Polsce bardzo po-
trzebne, ale pod warunkiem, ¿e
samorz¹dy bêd¹ mia³y wp³yw na
Krajowy Plan Odbudowy, a œrod-
ki europejskie bêdê wydawane
w rzeczywistym porozumieniu
z samorz¹dami – przyzna³a w
wywiadzie z Rzeczpospolit¹ Iza-
bela Leszczyna, pos³anka Koali-
cji Obywatelskiej. 

Polska ma dostaæ z Funduszu
w sumie 28 mld euro grantów
i 34 mld tanich po¿yczek. Do ra-
tyfikacji potrzebna bêdzie zwyk³a
wiêkszoœæ. „Za” musi zag³oso-
waæ co najmniej 231 pos³ów i po-
s³anek. Zjednoczona Prawica ma
ich w sumie 234, ale nie ma jed-
noœci. Dlatego tym razem musi
liczyæ siê z opozycj¹. TK

Ziobrzyœci w natarciu

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry
może przyczynić się do rozpadu
koalicji z PiSem Kaczyńskiego.

zdj. Adam Guz (KPRM)

W skrócie
„Prawie jak Goebbels”
– Tomasz Lis wygrał
proces

Tomasz Lis wygra³ proces z tygo-
dnikiem „W Sieci“ (obecnie „Sie-
ci“). Wyrok jest prawomocny, ale
Micha³ Karnowski sugeruje, ¿e
wydawca nie zamieœci przeprosin.

Na ok³adce wydania „W Sieci“
z paŸdziernika 2013 roku dzienni-
karz Tomasz Lis zosta³ przedsta-
wiony w mundurze stylizowanym
na nazistowski, w czapce z trupi¹
czaszk¹ oraz zakrwawionym ró-
¿añcem w rêku. Podpis brzmia³:
"Prawie jak Goebbels", a drugi:
"Nagonka na Koœció³. Czy zatrzy-
maj¹ siê dopiero, gdy zaczn¹ gi-
n¹æ ksiê¿a".

Dziennikarz pozwa³ tygodnik
"W Sieci" za naruszenie dóbr oso-
bistych. W listopadzie 2015 r. S¹d
Okrêgowy w Warszawie orzek³, ¿e
redaktor naczelny tygodnika Ja-
cek Karnowski musi przeprosiæ
Lisa. W czerwcu 2017 r. wyrok
podtrzyma³ S¹d Apelacyjny

w Warszawie. Pozwani z³o¿yli
wtedy skargê kasacyjn¹ do S¹du
Najwy¿szego. 

„S¹d prawomocnie zdecydo-
wa³, ¿e za tê ok³adkê pan Kar-
nowski musi mnie przeprosiæ.
Warto by³o czekaæ 8 lat, bo ten
atak by³ Ÿród³em smutku moich
dzieci, o mnie nie wspominaj¹c” –
przyzna³ na twitterze Lis.

"Sieci" nie zamierzaj¹ jednak
wykonaæ wyroku. "Tygodnik Sieci
nie istnieje. To fakty. Wyrok obo-
wi¹zuje do kropki, przecinka i li-
tery." – napisa³ na Twitterze Mi-
cha³ Karnowski, cz³onek zarz¹du
wydawnictwa Fratria. 

„M. Karnowski twierdzi, ¿e je-
go tygodnik nie mo¿e przeprosiæ
T. Lisa, bo wyrok dotyczy „wSie-
ci”, a Fratria wydaje obecnie
„Sieci”. Ale przecwaniakowa³, bo
numer w rejestrze czasopism
i ISSN jest ten sam. Podwa¿anie
ci¹g³oœci pisma mo¿e kosztowaæ
wiêcej ni¿ publikacja przeprosin”
– zripostowa³a Bianka Miko³ajew-
ska. TK

Mateusz Szydło zmienił
imię i nazwisko

Wiemy ju¿, gdzie podzia³ siê syn
by³ej premier Beaty Szyd³o. Mate-
usz zmieni³ nazwisko i pracuje
w charakterze agenta handlowe-
go. By³y ksi¹dz rzymskokatolicki
ma byæ zatrudniony w firmie ERG
Bieruñ Folie, której udzia³owcami
spó³ki s¹ prezes Orlenu Daniel
Obajtek i jego matka – poda³ ser-
wis OKO.press.

Dziennikarze portalu skontak-
towali siê z ERG Bieruñ Folie.
Uda³o dodzwoniæ siê do sekretar-
ki, która przekaza³a, ¿e „pan Ty-
moteusz jest poza firm¹, na urlo-
pie“. W dalszej czêœci rozmowy
kobieta mia³a jednak wycofaæ
swoje s³owa i zapewniaæ, ¿e „pan
Szyd³o nie pracuje w ERG Bieruñ
Folie“ i dosz³o do pomy³ki. Dzien-
nikarze wykona³i równie¿ telefon
do „Tymoteusza X.“ Mê¿czyzna,
który odebra³, mia³ byæ wyraŸnie
zaskoczony i przekonywa³, ¿e nie
nazywa siê Szyd³o. TK
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Byliœmy przy tym

O goŸdzikach, rajstopach i innych
prezentach z okazji Dnia Kobiet
niewielu mê¿czyzn ju¿ pamiêta.
To œwiêto w ci¹gu ostatnich kilku
dekad uleg³o znacznej transfor-
macji. Coraz mniej mê¿czyzn
w tym dniu z kwiatkiem przekra-
cza próg mieszkania, a i na ciep³e
s³owo staæ ich coraz rzadziej. 

Kobiety skupione w facebooko-
wej grupie „Wir sind für uns da –
Polki NRW” postanowi³y same za-
dbaæ o uroczyst¹ oprawê œwiêta
i zorganizowa³y w ró¿nych mia-
stach Nadrenii-Pó³nocnej Westfa-
lii „Spacer w sukienkach”. Chcia³y
w ten sposób podkreœliæ swoj¹ ko-
biecoœæ i zarazem pewnoœæ siebie.
Pomys³odawczyni i moderatorka
grupy Joanna Elies oprócz anga-
¿owania siê na rzecz integracji
polskich kobiet w NRW dzia³a
równie¿ na p³aszczyŸnie politycz-
nej w radzie integracyjnej w Dor-
sten. „Spacer w sukienkach” nie
mia³ jednak absolutnie ¿adnego
akcentu politycznego. Nie by³ wy-
razem emancypacji, ani protestu,
jedynie demonstracj¹ kobiecoœci. 

– Romantyczne, wyzywaj¹ce,
niewinne, uwodzicielskie sukienki
to czasami wyznacznik naszej
identyfikacji, tego, jak czujemy
oraz tego, jak siê czujemy. Sukien-
ka to demonstracja naszej kobie-
coœci, naszego wolnego wyboru.
Nie spe³niamy oczekiwañ spo³ecz-
nych, narzuconych historycznie
standardów, nie podporz¹dkowu-
jemy siê modzie i kanonom piêk-

na, bo musimy. To nasz œwiadomy
i wolny wybór bycia kobiet¹.
A nasz spacer w sukience to przy-
jemnoœæ spotkania i œwiêtowania
Dnia Kobiet – tak Joanna Elies
opowiada o swoim pomyœle. 

„Spacer w sukience” odby³ siê
w niedzielê 7 marca m.in. w Bad
Salzdetfurth, Dortmundzie, Es-
sen, Hamm, Köln i Mönchenglad-
bach.

„Suknia" oznacza³a kiedyœ ca³y
dobytek osobisty. Suknia od cza-
sów œredniowiecza podkreœla³a
smuk³oœæ kobiecej sylwetki, okry-
waj¹c cia³o tajemnic¹. Do dziœ jest
elementem damskiej garderoby,
zmys³owym i bardzo kobiecym,
dodaj¹cym kobiecie uroku. Su-
kienki zak³ada siê na najwa¿niej-
sze uroczystoœci w ¿yciu. 

W spacerze nie uczestniczy³y
t³umy kobiet. Nie tylko pewnie
z powodu pandemii. Jednak te, któ-
re by³y, bawi³y siê rewelacyjnie.
Œwiêtowa³y kobiec¹ przyjaŸñ i soli-
darnoœæ. W Grugaparku w Essen
uczestniczki spaceru œpiewa³y
i tañczy³y na wiosennej polanie.
Spacerowa³y pewne siebie, co jakiœ
czas zawiewaj¹c sukni¹ pod wiatr.

– ¯yjemy w kraju wolnego wy-
boru. W naszej szerokoœci geogra-
ficznej mamy wiele powodów do
radoœci – Joanna Elies dodaje. –
G³os kobiecy ma znaczenie, si³ê,
i roznosi siê radosnym echem. Je-
steœmy œwiadome siebie samych,
œwiadome naszych potrzeb zawo-
dowych, praw, pasji i ambicji. Du-
¿o czasu i energii kosztowa³o ko-
biety, by dojœæ do momentu, w ja-
kim jesteœmy. Nadal jest jeszcze
wiele do zrobienia, bo czêsto wra-
caj¹ niszcz¹ce wolnoœæ kobiety
prawa i ustawy.

Grupa „Wir sind für uns da –
Polki NRW” na Facebooku s³u¿y
do wymiany na tematy dotycz¹ce
samorozwoju, emigracji i rodziny.

Leonard Paszek

„Spacer w sukienkach” – demonstracja kobiecoœci

Od 8 marca do 14 marca by³o
bieganie, jogging albo zwykly
spacer. Bez ograniczeñ wieko-
wych, ale tylko dla kobiet. Cho-
dzi³o o rywalizacjê z przyjació³-
kami, matkami czy kole¿ankami
z pracy. 

Trenerka fitness Aleksandra
Miko³ajczak-Palubiak od d³u¿-
szego czasu spotyka siê z przy-

jació³kami i dziewczynami, któ-
re chc¹ zachowaæ formê i figurê.
Grupa nie podda³a siê w trud-
nym czasie pandemii. Motywu-
j¹c siê wzajemnie kobiety spoty-
ka³y siê w parku. Z zachowa-
niem odstêpów i regu³ æwiczy³y
z uporem. 

Postanowi³y inaczej niñ zwy-
kle uczciæ Miêdzynarodowy

Dzieñ Kobiet. Pomimo deszczu
i wichury szeœæ dziewczyn z ró¿-
nych stron NRW, na czele
z Aleksandr¹ stanê³o na starcie,
¿eby przebiec 10 km. Jako trasê
wybra³y teren starego obiektu
przemys³owego, obecnie mu-
zeum kopalni i koksowni Zoll-
verein w Essen. 

Niewa¿ny by³ osi¹gniêty czas,
lecz œwietna zabawa i zadowole-
nie z ukoñczenia biegu. Na mecie
jednog³oœnie stwierdzi³y, ¿e nie
by³ to ostatni wspólny bieg. (rw)

„Spacer w sukienkach“ w Hamm
zdj. Anna Lukasik

W Essen było zimno...
zdj. Chr. Murowski

„Ladys laufen weiter” 
– nie tylko w Dzieñ Kobiet

13 marca minê³a pierwsza rocz-
nica œmierci Jadwigi Bortkiewicz
z domu Wydrzyckiej, jedynej sio-
stry Czes³awa Niemena. By³a ¿y-
w¹ encyklopedi¹ ¿ycia i twórczo-
œci swojego brata oraz rodziny
Wydrzyckich. Wed³ug znajomych
i fanów Niemena by³a bardzo do-
brym cz³owiekiem. Mia³a zawsze
czas i cierpliwoœæ dla licznych
biografów artysty oraz dziennika-
rzy. Niemal do koñca uczestni-
czy³a w spotkaniach i zlotach fa-
nów Czes³awa Niemena w £ago-
wie i Bia³ogardzie, gdzie ods³oni-

³a równie¿ jego pomnik. Autorzy
ksi¹¿ek i filmów czêsto konsulto-
wali z ni¹ poszczególne fragmen-
ty ¿ycia Niemena. By³y to zawsze
wiadomoœci z pierwszej rêki. 

Mieszka³a w Ko³obrzegu. W jej
domu na stole zawsze le¿a³y al-
bumy rodzinne oraz wiele ksi¹-
¿ek o Niemenie i Starych Wasy-
liszkach, gdzie oboje siê urodzili.
Czêsto opowiadaniom i wspo-
mnieniom z ¿ycia rodziny Wy-
drzyckich, a szczególnie brata
Czes³awa nie by³o koñca. Mia³a
91 lat. (lp)

Rok temu zmar³a siostra Niemena

Jadwiga Wydrzycka zdj. Danuta Janczak
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Aktorzy „Teatru Gdañska”
w Oberhausen nie daj¹ wirusowi
za wygran¹. Widuj¹ siê regular-
nie i przeprowadzaj¹ próby do
dwóch nowych sztuk teatralnych
„Serenady” oraz „Na pe³nym
morzu“ S³awomira Mro¿ka.
Wprawdzie spotkania odbywaj¹
siê wirtualnie, co ogranicza ¿ywe
obcowanie na scenie, jednak naj-
wa¿niejsza jest dla nich mo¿li-
woœæ kontaktu z ca³¹ grup¹
i przeprowadzanie prób.

Re¿yserka Anna Dembek-£a-
da jest zdania, ¿e ka¿de wirtual-
ne spotkanie niesie z sob¹ coœ
wartoœciowego. Ma jednak œwia-
domoœæ, ¿e gdyby spotkania od-
bywa³y siê „na ¿ywo”, rozwój
sztuki by³by ju¿ bardziej zaawan-
sowany. 

– Aktorzy musz¹ sobie wy-
obra¿aæ, jak w momencie wypo-
wiadania danej kwestii siê poru-
szaj¹. To ogranicza rozwój sztu-
ki. Ka¿dy ruch wykonany przez
aktora, od machniêcia rêk¹ po
odwrócenie siê do drugiej osoby,
powoduje zmianê w tonacji wy-
powiedzianego s³owa. Niestety
nie mamy tej mo¿liwoœci w trak-
cie wirtualnych prób. Moje wy-
obra¿enie oraz jakie wyobra¿e-
nie swojego ruchu maj¹ aktorzy
z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest ade-
kwatne do tego, co zobaczymy na
scenie. Bardzo siê cieszê, ¿e coœ
robimy, bo ka¿de spotkanie i lek-
cja jest wa¿na. Ale jestem œwia-
doma, ¿e dopóki aktorzy nie sta-
n¹ na deskach i dopóki nie za-
czn¹ siê ruszaæ, sztuka nie na-
bierze odpowiedniego kszta³tu
i rozmachu.

Dorota Kawka-Grzeschik, któ-
rej brakuje kontaktów spo³ecz-
nych i wspó³istnienia grupy oba-
wia siê, ¿e mo¿liwoœæ wirtualne-
go przeprowadzania prób mo¿e
doprowadziæ do jej nadu¿ycia

w przysz³oœci. Barbara Baldys
jest zdania, ¿e próby na scenie s¹
bardzo potrzebne, ale skoro nie
mog¹ siê odbywaæ, to technolo-
gia jest dobrodziejstwem, przy
pomocy której mo¿na koncentro-
waæ siê przynajmniej na æwicze-
niu tekstów. 

Agnieszka Radola, która
w „Serenadzie” gra rolê Blondi,
zauwa¿a du¿¹ rozbie¿noœæ miê-
dzy próbami, które odbywa³y siê
w teatrze i zawiera³y gestykula-
cjê i ruch, a tymi online. Jest
œwiadoma, ¿e gdy bêdzie mo¿li-
woœæ wejœcia „na deski”, tekst
bêdzie ju¿ opanowany, ale
wszystkiego innego trzeba bê-
dzie dopiero siê uczyæ. Marian
Dudek, teatralny Lis, sugeruje,
¿e ca³kiem inaczej interpretuje
siê tekst i inaczej siê porusza bê-
d¹c na scenie. Nie potrafi wy-
obraziæ sobie sobie siedz¹cego
widza, dla którego gra. 

– Mam œwiadomoœæ, ¿e wirtu-
alna nauka dialogów jest du¿¹
pomoc¹, ale brakuje mi skrzypi¹-
cych desek sceny – dodaje Ma-
rian Dudek. 

Natomiast Leonard Paszek
(Kogut) podkreœla, ¿e technolo-
gia umo¿liwia regularne uczest-
nictwo w próbach, równie¿ oso-
bom przyje¿d¿aj¹cym z daleka.
Niesie ze sob¹ jednak ryzyko
przyzwyczajenia siê i zbyt czê-
stego zastêpowania realnego
spotkania w przysz³oœci, na przy-
k³ad w razie brzydkiej pogody.

Próby do sztuk „Serenada”
oraz „Na pe³nym morzu” S³awo-
mira Mro¿ka rozpoczêto w listo-
padzie 2020 roku. Pandemia
wprawdzie przeszkodzi³a w ich
kontynuacji na scenie, ale nie
zniechêci³a aktorów do prze¿y-
wania ich wielkiej teatralnej
przygody.

Claudia Daniel

Dariusz Tetelewski to budowla-
niec z pasj¹, wci¹¿ poszukuj¹cy
nowych doœwiadczeñ zawodo-
wych i duchowych, pasjonat
rozwoju osobistego. Swoimi pa-
sjami lubi siê dzieliæ, dlatego
stawia przed sob¹ coraz to no-
we wyzwania. 

Wspó³tworzy³ pierwszy
w Niemczech polskojêzyczny
klub Toastmasters oraz tema-
tyczne grupy spo³ecznoœciowe
na Facebooku, np. Grupa Bu-
dowlana w Niemczech. Ich ce-
lem jest wzajemna pomoc, za-
równo wœród pracodawców, jak
i pracowników. Dariusz anga-
¿uje siê w Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy, impre-
zach dla dzieci polskich i pol-
skiech spotkaniach bizneso-
wych. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
gdy o sobie pisze, nie nale¿y do
ludzi, którzy uzewnêtrzniaj¹
siê publicznie. 

Wszystko co osi¹gn¹³ w ¿y-
ciu, zawdziêczaæ mo¿e sobie.
Nie nale¿a³ do dzieci, którym
rodzice nosili tornistry do szko-
³y. Bardzo wczeœnie musia³ na-
uczyæ siê braæ odpowiedzial-
noœæ za swoje ¿ycie. W szkole
zawodowej zdoby³ zawód ogól-
nobudowlany, który od 1992 ro-
ku wykonuje z pasj¹. W Polsce
zleceñ mia³ bardzo du¿o, klien-
ci musieli czekaæ kilka miesiê-
cy na termin. Wykonywa³ te¿
prace budowlane za granic¹ –
we Francji, Danii, Szwecji,
a nawet w Monako. Jego klien-
ci czêsto polecali znajomym
„cz³owieka w kapeluszu”, jak
go nazywali.

Darek szuka³ nowych wy-
zwañ. W 2012 roku przyjecha³
do Niemiec. Bez znajomoœci jê-
zyka i bez kontraktów zmuszo-
ny by³ pierwsz¹ pracê podj¹æ
u polskiego podwykonawcy.
Niestety zosta³ oszukany i po-
dzieli³ los wielu Polaków wyko-
rzystanych przez rodaka. Po
8 miesi¹cach pobytu, ³amanym
niemieckim napisa³ 10 e-maili
do zak³adów kamieniarskich
w okolicy Duisburga. Mia³
szczêœcie, trafi³ na w³aœciciela,

który w niego uwierzy³, da³ mu
szansê i nie zawiód³ siê. Tele-
lewski mia³ dobr¹ pracê i czu³
siê w niej spe³niony, ale to nie
by³o do koñca to, czego w ¿yciu
szuka³. Pracowa³ czêsto po
12 godzin dziennie. W wolnych
chwilach ogl¹da³ filmy moty-
wacyjne na Youtube, czyta³
ksi¹¿ki o osobistym rozwoju i
biografie wielkich tego œwiata.

Zacz¹³ marzyæ i stosowaæ
w swoim ¿yciu zasady zaczerp-
niête z ksi¹¿ek. Dawa³o mu to
si³ê na ka¿dy kolejny dzieñ.
Uczestniczy³ w spotkaniach,
gdzie poznawa³ innych zafascy-
nowanych rozwojem i doskona-
leniem swojej osobowoœci, szu-
kaj¹cych swojego miejsca w ¿y-
ciu. Po ka¿dym takim spotka-
niu wraca³ jak nowonarodzony.
Zaczêli denerwowaæ go ludzie,
którzy w poniedzia³ek narzeka-
li, ¿e jeszcze ca³y tydzieñ przed
nimi. Dla Dariusza poniedzia-
³ek to nowe wyzwanie, nowa
szansa.

Jego historia oraz historie
Agnieszki, Katarzyny i Magdy
z Anglii, Joanny z Niemiec, Mo-
niki i Sylwii z Belgii znalaz³y siê
w ksi¹¿ce o przewrotnym tytu-
le: „(nie) Gotowi na sukces”.
Wszystkich bohaterów po³¹czy³
nie tylko optymizm i praca nad

sob¹ oraz równie¿ decyzja
o emigracji. To historie osób,
które szuka³y i mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ci¹gle szukaj¹, swoje-
go miejsca na ziemi. Bo nawet
je¿eli czuj¹ siê spe³nieni, to ci¹-
gle stawiaj¹ sobie na nowe wy-
zwania. Jest wœród nich redak-
torka ksi¹¿ek, doktor biologii,
mened¿erka, kosmetolo¿ka,
nauczycielka orientacji spo-
³ecznej oraz doradca ¿yciowy.
Wszyscy staraj¹ siê zostawiæ po
sobie œlad dobrej energii.

Na pomys³ wydania ksi¹¿ki
wpad³a Sylwia Pi¹tek z Belgii.
Na facebooku stworzy³a grupê
„Pol-Biz Networking”, na któ-
rej wspieraj¹ siê ró¿ni przed-
siêbiorcy. Tam podsunê³a po-
mys³ wydania ksi¹¿ki, w której
autorzy wspominali by oraz in-
terpretowali na swój sposób
s³owo „sukces”, które przecie¿
dla ka¿dego oznacza co innego. 

Wydaje siê, ¿e ksi¹¿ka spe³-
ni³a swój cel. Wzbudzi³a ju¿
sporo zainteresowania. Kolpor-
towana jest jedynie przez auto-
rów wspomnieñ. Dla Darka
uczestnictwo w tym projekcie
wydawniczym by³o jednym
z najwa¿niejszych ¿yciowych
doœwiadczeñ, dziêki któremu
wszed³ w œrodowisko ludzi, któ-
rzy wspieraj¹ go w jego rozwo-
ju. Doda³o mu to pewnoœci sie-
bie. Dariusz jest na etapie te-
stowania siebie i swoich mo¿li-
woœci. Chce sprawdziæ, czy po-
trafi robiæ coœ innego oprócz te-
go, co robi³ ca³e ¿ycie i do czego
zosta³ „zaprogramowany“
przez szko³ê i œrodowisko. Na-
dal jego g³ównym Ÿród³em
utrzymania jest „budowlanka”.
Dodatkowo jednak anga¿uje
siê w ró¿ne ciekawe projekty,
które te¿ s¹ zwi¹zane z jego za-
wodow¹ bran¿¹, a maj¹ pomóc
polskim przedsiêbiorcom
z bran¿y budowlanej w Niem-
czech. Tworzy platformê og³o-
szeniow¹, aby promowaæ pol-
skie firmy w Niemczech. 

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcie: archiwum

Teatr przez szk³o powiêkszaj¹ce

(Nie)gotowi na sukces 
– zwyk³e historie

Dariusz Tetelewski
zdj. arch.
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Wielkanoc

Ludzie od wieków zadaj¹ sobie
pytanie, kim by³ Jezus Chry-
stus? Badaczy staraj¹ siê od-
kryæ tê tajemnicê. S¹ w œród
nich ateiœci, agnostycy, wy-
znawcy ró¿nych religii. Obec-
nie pomocne sta³y siê nowocze-
sne technologie, które w opar-
ciu o biblijne fakty s¹ w stanie
uchyliæ r¹bka nieznanego. 

Do staro¿ytnych artefaktów,
które ³¹czone s¹ ze œmierci¹
Jezusa, nale¿y ca³un turyñski.
Podobno w ten ponad cztero-
metrowej d³ugoœci materia³
o szerokoœci metra owiniêto
cia³o Jezusa po œci¹gniêciu
z krzy¿a. Zgodnie z Ewangeli¹
œw. Marka Józef kupi³ p³ótno,
owin¹³ nim Chrystusa i z³o¿y³ w
grobie wykutym w skale. Na
p³ótnie widoczny jest œlad cia³a
mê¿czyzny i jego twarzy.
Wszystko to za spraw¹ zdjêæ
wykonanych w 1898 roku przez
w³oskiego fotografa Secondo
Pia, który w ten sposób mia³
upamiêtniæ rocznicê 400-lecia
katedry turyñskiej, gdzie prze-
chowywano ca³un. 

Obecnie relikwia ta zabez-
pieczona jest w pancernej sza-
fie, która nie jest udostêpniana
zwiedzaj¹cym. Ostatni raz
wierni mieli tak¹ okazjê w 2015
roku. Do katedry przyby³y
wówczas ponad dwa miliony lu-
dzi z ca³ego œwiata. 11 kwietnia
2020 r. ca³un zosta³ pokazany
ponownie, ale za pomoc¹ prze-
kazu telewizyjnego. Powodem
by³a pandemia koronawirusa.
Wierni modlili siê w swoich do-
mach pod przewodnictwem bi-
skupa Turynu.

Całun mistrza
templariuszy?
Ca³un ma swoich mi³oœników

i przeciwników. Badacze w jed-
nej kwestii s¹ zgodni – mê¿czy-
zna owiniêty p³ótnem by³ biczo-
wany, mia³ na g³owie koronê
cierniow¹, gwoŸdzie w rêkach
i nogach, o czym œwiadcz¹ za-
chowane œlady biologiczne. An-
tropolodzy twierdz¹, ¿e mia³
oko³o 180 cm. Umar³ w ten sam
sposób, co Chrystus. Grupa na-
ukowców twierdzi, ¿e materia³
pochodzi z czasów œrednio-
wiecznych, wiêc nie móg³ spo-
wijaæ cia³a Chrystusa. Stawiaj¹
oni tezê, ¿e owiniêto nim ostat-
niego mistrza zakonu templa-
riuszy Jakuba de Molay. 

18 marca 1314 roku ¿o³nierze
króla Francji Filipa IV spalili
przybitego do krzy¿a mê¿czy-
znê, który bardzo przypomina³
fizycznie postaæ odbit¹ w ca³u-
nie. Na obrazach przedstawia-
ny jest jako brodaty mê¿czyzna
o s³usznej posturze. Przed
œmierci¹ by³ torturowany i oka-
leczony, co mia³o przyspieszyæ
przyznanie siê do niezawinio-
nych czynów, które mu zarzu-
cano. Analiza wygl¹du templa-
riusza i twarzy odbitej na mate-
riale mia³aby tê tezê uprawdo-
podabniaæ.

Fakty te zgadza³aby siê z cza-
sem pojawienia siê ca³unu. Po
raz pierwszy wystawiono go bo-
wiem na widok publiczny we
Francji w 1357 roku, czyli 40 lat
po œmierci templariusza. Naj-
nowsze badania przekreœli³y
jednak tê teoriê, gdy¿ ustalono,
¿e ca³un na pewno nie ma œre-

dniowiecznego pochodzenia.
Liczy ponad 2000 lat. Do Fran-
cji przeby³ d³ug¹ drogê z Jero-
zolimy przez Bizancjum.

Czy istnieje boskie DNA?
Ca³un turyñski by³ wielokrot-

nie badany przez naukowców,
poszukuj¹cych namacalnych
dowodów na istnienie syna Bo-
ga. Powsta³a nawet specjalna
nazwa nauki zajmuj¹cej siê ba-
daniem ca³unu, czyli syndolo-
gia – sindon po grecku oznacza
ca³un. 

W³adze koœcielne wyrazi³y
zgodê na przeprowadzenia
specjalistycznych badañ przez
grupy naukowców po raz
pierwszy w 1978 roku. Stosowa-
no niemal wszystkie mo¿liwe
metody, og³aszaj¹c sensacyjne
wieœci, maj¹ce œwiadczyæ o au-
tentycznoœci p³ótna lub te¿ jego
fa³szerstwie: od ultrafioletu, wi-
bracji, przez badania rentge-
nowskie do metody badania ra-
diowêglowego. Wiele osób za-
dawa³o sobie jednak pytanie,
czy istnieje szansa na wyizolo-
wanie z krwi DNA cz³owieka,
którego postaæ jest odciœniêta
w materiale. Jeœli by³ to Jezus,
mo¿na by w ten sposób odkryæ
spokrewnionych z nim ludzi ¿y-
j¹cych obecnie.

Dziêki determinacji badaczy
i ci¹g³emu rozwojowi technolo-
gii, uda³o siê wyizolowaæ czyste
DNA z pobranych próbek z ca-
³unu. Pozwoli³o to ustaliæ, ¿e
krew pochodzi z ran i nale¿y do
najrzadszej z grup krwi. AB po-
siada jedynie 8 procent ludzi na
œwiecie i najczêœciej wystêpuje
na Bliskim Wschodzie. Po doko-

naniu sekwencjonowania DNA
okaza³o siê, ¿e odkryty w prób-
ce typ mitochondriów jest nie-
zwykle rzadki. Po przeszukaniu
œwiatowego banku DNA na-
ukowcy stwierdzili zgodnoœæ
próbki z grup¹ genów wystêpu-
j¹cych u Druzów. Jest to jedna
z najstarszych etnicznych grup
wyznaniowych, która wywodzi
siê ze staro¿ytnego Egiptu.
1000 lat po œmierci Chrystusa
wspólnota ta odizolowa³a siê
z powodu licznych przeœlado-
wañ. Do dziœ druzem mo¿na siê
jedynie urodziæ we wspólnocie.
Obecnie liczy oko³o 900 tysiêcy
cz³onków, z czego 100 tysiêcy
mieszka na terenach Izraela,
niedaleko Nazaretu – tak samo
jak w czasach Jezusa. Wierz¹ w
jednego Boga i wiecznie podró-
¿uj¹ce dusze, przemieszczaj¹-
ce siê miedzy cia³ami.

Badaczce udali siê do cz³on-
ków zamkniêtej spo³ecznoœci
i pobrali od nich próbki DNA,
które potwierdzi³y, ¿e osoba
spowita ca³unem spokrewnio-
na by³a w³aœnie z t¹ grup¹ et-
niczn¹. Jeœli by³ to Jezus, to
Druzowie s¹ ¿yj¹cymi potom-
kami Jezusa. 

Jan Chrzciciel 
– kuzyn Chrystusa
Naukowcy posiadaj¹c wyizo-

lowane DNA z ca³unu turyñ-
skiego postanowili nadal pro-
wadziæ swoje œledztwo i zna-
leŸæ cz³onków rodziny Jezusa,
o których mówi Biblia. Udali
siê wiêc do Bu³garii, gdzie w
2010 roku w ruinach klasztoru
na bu³garskiej wyspie Œwiêtego

Iwana archeolodzy odkryli
szcz¹tki Jana Chrzciciela. Jego
matk¹ by³a El¿bieta – kuzynka
matki Chrystusa. Oryginalno-
œci artefaktów nikt nie podwa-
¿a³. Archeolodzy znaleŸli zapie-
czêtowan¹ szkatu³ê z napisem
„Œwiêty Jan”, w której znajdo-
wa³y siê fragmenty prawej czê-
œci ¿uchwy, prawego ¿ebra, z¹b
oraz czêœci d³oni. Odkrycia do-
konano tak póŸno, dziêki temu,
¿e wyspa wczeœniej by³a tere-
nem wojskowym i nikt nie mia³
na ni¹ wstêpu. 

Szcz¹tki poddano zosta³y da-
towaniu radiowêglowemu, któ-
re potwierdzi³y zgodnoœæ cza-
sow¹. Dr. Hannes Schroeder
z Uniwersytetu w Kopenhadze,
przeprowadzi³ analizê DNA
z zêba. Okaza³a siê jednak nie-
prawdziwa, bo próbka zosta³a
zanieczyszczona, a Koœció³ nie
wyrazi³ zgody na pobranie ko-
lejnej. W ten sposób nie uda³o
siê dokonaæ analizy porównaw-
czej DNA Jana Chrzciciela
oraz osoby ukrzy¿owanej.

Chusta z Oviedo –
brakująca część całunu?
Ewangelista Jan napisa³, ¿e

Jezus mia³ twarz okryt¹ chust¹.
By³ to kolejny œlad, który móg³
naprowadziæ naukowców na
prawid³owy trop. Potwierdzi³y
to dane historyczne, gdy¿ dopie-
ro 1400 lat po œmierci Chrystusa
odkryto ca³un, ale o wiele wcze-
œniej mówiono ju¿ o chuœcie,
zwanej sudarium – sudore z ³a-
ciny oznacza pot. �ród³a histo-
ryczne wspominaj¹ o jej istnie-
niu w Jerozolimie ju¿ w 570 ro-
ku. W 1075 roku trafi³a do króla
Hiszpanii, gdzie zosta³a pokaza-
na w trakcie ceremonii. Obec-
nie przechowywana jest w hisz-
pañskiej katedrze w Oviedo. 

Historyk Mark Guscin
z Hiszpanii po dokonaniu
szczegó³owych badañ nie mia³
w¹tpliwoœci – materia³ jest bra-
kuj¹cym fragmentem ca³unu.
Na tkaninie znajduj¹ siê œlady
krwi i p³ynów gromadzonych
w p³ucach, charakterystyczne
dla osób, które gin¹ przez udu-
szenie. Sudarium przebadali
równie¿ eksperci kryminalisty-
ki. Wyniki ich badañ nie by³y
zaskakuj¹ce – ofiara umar³a
w pozycji pionowej, z ukrzy¿o-
wanymi rêkoma, a chusta znaj-
dowa³a siê na twarzy przez
oko³o 45 minut po jego œmierci.
Fakt ten potwierdza równie¿
zapis poczyniony przez œw. Ja-
na. Obraz plam pokrywa siê ta-
kim samym ich roz³o¿eniem,
jakie wystêpuje na ca³unie tu-
ryñskim. Analiza DNA wykaza-
³a, ¿e cz³owiek, który by³ okryty
chust¹ mia³ grupê krwi AB. 
I o nim w³aœnie wspominaj¹
aposto³owie.

Zdjęcia i tekst: 
Agnieszka Malik

W poszukiwaniu DNA Jezusa
Replika całunu turyńskiego w Archikatedrze Lubelskiej
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Sprawy trudne

W skrócie

O tym siê mówi

Kościół katolicki nie będzie
udzielać błogosławieństwa
związkom tej samej płci.
W Niemczech nie brakuje
ostrych reakcji. 

Kongregacja Nauki i Wiary wyda-
³a oœwiadczenie, w którym stwier-
dza, ¿e Koœció³ katolicki nie dyspo-
nuje w³adz¹ udzielania b³ogos³a-
wieñstwa zwi¹zkom osób tej sa-
mej p³ci, dlatego nie mo¿e byæ ono
dozwolone. Nie jest zatem w³aœci-
we, by ksiê¿a blogos³awili pary ho-
moseksualne, które prosz¹ o ja-
kieœ religijne uznanie ich zwi¹zku. 

Kongregacja zauwa¿a, ¿e
w inicjatywie udzielania b³ogo-
s³awieñstwa przez ksiê¿y wi-
doczna jest „szczera wola przyjê-
cia osób homoseksualnych, to-
warzyszenia im i oferowania
dróg rozwoju wiary”. Zwi¹zki
osób tej samej p³ci nie s¹ jednak
otwarte na przekazywanie ¿ycia
i tym samym sprzeczne z boskim
porz¹dkiem stworzenia, dlatego
nie mog¹ byæ b³ogos³awione – ar-
gumentuje watykañski organ. 

Zgoda Franciszka 
Jak g³osi oœwiadczenie, papie¿

Fanciszek I zosta³ poinformowa-
ny o decyzji Kongregacji i wyrazi³
zgodê na opublikowanie odpowie-
dzi oraz do³¹czonej do niej noty,
podpisanej przez prefekta Kon-
gregacji, kardyna³a Luisa Lada-
riê. Oœwiadczenie by³o odpowie-
dzi¹ na odpowiednie zapytanie
w zwi¹zku z w¹tpliwoœciami. 

Zgoda Franciszka rozczarowa-
³a wielu jego zwolenników, którzy
pamiêtaj¹, jak latem 2013 roku
podczas konferencji prasowej na
pok³adzie samolotu papie¿ wypo-
wiedzia³ siê przeciwko jakiemu-
kolwiek potêpieniu homoseksu-
alistów. Po jego s³owach obiecy-
wano sobie zmianê w stosunku
Koœcio³a katolickiego do zwi¹z-
ków osób tej samej p³ci. 

Niemcy: mieszane 
reakcje
U niemieckich przedstawicieli

Koœcio³a katolickiego opubliko-
wany dokument spotka³ siê z mie-
szanymi reakcjami. Przewodni-
cz¹cy niemieckiego episkopatu,
biskup Limburga Georg Bätzing
nie jest – jak powiedzia³ „szczêœli-
wy“, ¿e Watykan w tym momen-
cie tak ofensywnie odnosi siê do
debaty o mo¿liwoœæ udzielania
b³ogos³awieñstwa zwi¹zkom ho-
moseksualnym. Doda³, ¿e spra-
wia to wra¿enie, jakoby Rzym
chcia³ jak najszybciej zakoñczyæ
prowadzone w wielu miejscach
Koœcio³a katolickiego na ca³ym
œwiecie teologiczne rozwa¿ania.
„To jednak nie jest mo¿liwe”, bo
teologiczne zapytania odnoœnie
obecnych duszpasterskich prak-
tyk nie mog¹ byæ zakoñczone jed-
nym stanowczym nakazem –

stwierdzi³ Bätzing, który jest
otwarty na dalszy rozwój nauki
koœcielnej w tym temacie. 

Inaczej zareagowali biskupi
Rudolf Voderholzer (Regens-
burg)i – Stefan Oster (Passau),
którzy z zadowoleniem przyjêli
„nie” Watykanu i podziêkowali za
wyjaœnienie w¹tpliwoœci. Vorder-
holzer przyzna³, ¿e ka¿dy cz³o-
wiek, niezale¿nie od swojej orien-
tacji seksualnej, zas³uguje na sza-
cunek, ale odrzuci³ ka¿d¹ formê
zrównywania ma³¿eñstw ze
zwi¹zkami homoseksualnymi. 

Z kolei biskup diecezji w Essen
Franz-Josef Overbeck podkreœli³
duszpasterskie wsparcie dla
wszystkich ludzi i gotowoœæ po-
s³ugi, jeœli o to prosz¹. „Niezale¿-
nie od ich sytuacji ¿yciowej” –
uwa¿a bp. Overbeck. 

„Nie pozwolê, by ktoœ
mi tego zakaza³”
Ostro zareagowa³ na s³owa

z Rzymu proboszcz katedry
w Worms Tobias Schäfer. Swoje
stanowisko nagra³ na Facebo-
oku. Decyzja Kongregacji „wy-
tr¹ci³a go z równowagi”. „Nie
wierzê!” – powiedzia³ z oburze-
niem. „Jeœli Koœció³ nie ma pe³-
nomocnictwa, by udzielaæ b³ogo-
s³awieñstwa tam, gdzie ludzie te-
go pragn¹, to czy¿ nie zrezygno-
wa³ ze swojego pierwotnego za-
dania? B³ogos³awieñstwo nie jest
instrumentem moralnego os¹du!
To obietnica, ¿e Bóg jest, ¿e idzie
z nami, zarówno w dobrych, jak
i trudnych chwilach” – mówi³
Schäfer. Z naciskiem powtarza³,
¿e osoby LGBT nie s¹ „gorszymi
ludŸmi”. „To osoby, które Bóg ko-
cha tak samo, jak wszystkie inne
i które maj¹ bo¿e b³ogos³awieñ-
stwo”. Doda³, ¿e nadal bêdzie
udziela³ b³ogos³awieñstwa zwi¹z-
kom homoseksualnym. „Nie po-
zwolê, by ktoœ mi tego zakaza³”. 

Niemiecka 
droga synodalna
Z rozczarowaniem na waty-

kañskie oœwiadczenie zareago-
wa³ Centralny Komitet Niemiec-
kich Katolików (ZdK), a tak¿e
zwi¹zki katolickich kobiet KFD
i KDFB. Przewodnicz¹cy ZdK
Thomas Sternberg podkreœli³, ¿e
musi nast¹piæ dalszy rozwój na-
uki przy noœnych argumentach.
Samo powo³ywanie siê na kate-
chetyczne sformu³owania nie
wystarczy. 

ZdK, ale i inni przedstawiciele
katolików w Niemczech, s¹ zda-
nia, ¿e oœwiadczenie Kongregacji
zak³óci proces reform „drogi sy-
nodalnej” zapocz¹tkowany w nie-
mieckim Koœciele katolickim. Za-
pewniaj¹, ¿e bêd¹ kontynuowaæ
temat udzielania b³ogos³awieñ-
stwa parom homoseksualnym.
Takie stanowisko podziela te¿
wielu ksiê¿y w Niemczech. (kad)

„Nie“ dla błogosławieństwa par homoseksualnych
– ostre reakcje w Niemczech

Budowa tunelu łączącego wy-
spy Uznam i Wolin wystartowa-
ła. Na uroczystości w Świnouj-
ściu wicepremier i prezes PiS
Jarosław Kaczyński wykorzystał
ten moment do snucia kolej-
nych insynuacji wokół stosun-
ków polsko-niemieckich:

– Rozpoczyna siê wiercenie tune-
lu. To chwila wa¿na, chwila, która
– mam nadziejê – zostanie zapa-
miêtana, bo teraz ju¿ wiemy na
pewno, ¿e ten tunel powstanie i
Zachodnie Pomorze, a co za tym
idzie Rzeczpospolita Polska bê-
dzie po³¹czona, bêdzie ju¿ pod
ka¿dym wzglêdem jednym pañ-
stwem, jedn¹ ziemi¹, jedn¹ nasz¹
wspóln¹ ojczyzn¹. W opinii preze-
sa inwestycja ma znaczenie poli-
tyczne, gospodarcze i kulturowe. 

– Kwestia, która musi byæ bra-
na pod uwagê przez w³adze rz¹-
dowe i samorz¹dowe, nie tylko
tutaj w Szczecinie, ale tak¿e w
Warszawie, to kwestia pe³nej,

kulturowej integracji. To kwestia
odrzucenia tego fatalnego i
oœmieszaj¹cego pomys³u niektó-
rych, by wybieraæ sobie nowych
przodków. Nie tych, którzy byli
naprawdê, tylko tych, którzy w
istocie z nami nic nie mieli wspól-
nego, a niejednokrotnie na Pol-
skê podnosili rêkê. To wszystko
jest pewna ca³oœæ, której nie wol-
no rozrywaæ. To jest polityka, któ-
ra musi byæ przedsiêwziêciem w
bardzo ró¿nych aspektach, jedna
prowadzona przez wszystkich w
ramach tej integracji ludzi, któ-
rym powierzono na ró¿nych
szczeblach w³adzê. To jest ko-
nieczne, by Polska trwa³a –
grzmia³ Kaczyñski.

G³os zabra³ tak¿e premier Ma-
teusz Morawiecki. Pad³y liczby.

Mówi³ o pieni¹dzach na inwesty-
cjê. Zapomnia³, ¿e wiêkszoœæ da-
³a Unia Europejska.

„Projekt po³¹czenia dwóch czê-
œci Œwinoujœcia powstaje dziêki
dofinansowaniu 776 mln z³ fundu-
szy UE. To 85 proc. kosztu inwe-
stycji. Ta inwestycja to dobry
przyk³ad, jak UE anga¿uje siê w
rozwi¹zywanie problemów komu-
nikacyjnych“ – czytamy w komu-
nikacie Komisji Europejskiej. 

Nowego po³¹czenia obawiaj¹
siê z kolei niemieckie gminy
uzdrowiskowe. „Istnieje obawa,
¿e skoro do Œwinoujœcia bêdzie
mo¿na dotrzeæ ³atwiej, to urlopo-
wicze wybior¹ wakacje po pol-
skiej stronie, gdzie jest znacznie
taniej” – informuje niemiecki
portal moin.de. TK

„Czas rozstrzygaj¹cy”
na wyspie Uznam

Mniejszość Niemiecka
alarmuje: Czujemy się
zagrożeni w Polsce

Na pocz¹tku lutego br. Zwi¹zek
Niemieckich Stowarzyszeñ Spo-
³eczno-Kulturalnych w Polsce
wyrazi³ sprzeciw wobec odrzuce-
nia projektu Minority SafePack.
14 stycznia 2021 r. Komisja Euro-
pejska odrzuci³a go, argumentu-
j¹c, ¿e od 2013 r., kiedy projekt zo-
sta³ przed³o¿ony, przez KE i Ra-
dê Europy podjête zosta³y ni¹
liczne dzia³ania, dlatego niepo-
trzebne s¹ ¿adne nowe akty
prawne. W uzasadnieniu wy-
szczególniony zosta³ szereg œrod-
ków ju¿ podjêtych lub podejmo-
wanych, w tym istniej¹ce i nie-
dawno przyjête prawodawstwo
UE w celu uwzglêdnienia ró¿-
nych aspektów podkreœlonych
w inicjatywie Minority SafePack.

Podkreœlono, ¿e Unia Europej-
ska zapewnia mniejszoœciom na-
rodowym wsparcie polityczne i fi-
nansowanie na rzecz w³¹czenia
spo³ecznego i poszanowania bo-
gatej ró¿norodnoœci kulturowej
Europy. 

Bernard Gaida, przewodnicz¹-
cy VdG w Polsce, zwraca jednak
uwagê, ¿e bez jasnych wytycz-
nych mniejszoœci nadal musz¹
zmagaæ siê z ró¿n¹ interpretacj¹
swoich praw ze strony rz¹dów.
Pozostaj¹ nierówne systemy
oœwiaty, dostêp do mediów
i wsparcie finansowe dla mniej-
szoœci oraz wiele innych uregulo-
wañ. 

Aby te ró¿nice znaleŸæ, nie
trzeba wcale daleko szukaæ. Nie-
dawno w Polsce ponownie wzno-
wiono dyskusjê na temat dwujê-
zycznych tablic nazw miejscowo-
œci. Bez jasnego stanowiska Ko-

misji Europejskiej trzeba oba-
wiaæ siê w rzysz³oœci podobnych
sytuacji. TK

Oszukiwali fiskusa
w Polsce i w Niemczech

Funkcjonariusze Centralnego
Biura œledczego rozbili grupê
przestêpcz¹, zajmuj¹c¹ siê oszu-
stwami podatkowymi w handlu
olejami roœlinnymi. Przestêpcy
byli na tyle pewni siebie, ¿e w ra-
mach „dzia³alnoœci” z³o¿yli nawet
wniosek o pomoc z tarczy antykry-
zysowej.

Ponad 150 funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego
(CBA) wziê³o udzia³ w rozbiciu
miêdzynarodowej grupy przestêp-
czej dzia³aj¹cej na terenie Polski
i Niemiec. Zatrzymano 12 osób,
w tym jedn¹ w Berlinie na podsta-
wie Europejskiego Nakazu Aresz-
towania.

Wœród zatrzymanych znalaz³
siê organizator przestêpczego
procederu. Przeszukano te¿ 45 lo-
kalizacji na terenie Berlina i w wo-
jewództwach kujawsko-pomor-
skim, podkarpackim, wielkopol-
skim, œl¹skim oraz mazowieckim.

W ramach podjêtych przez CBA
czynnoœci, przy wsparciu polskie-
go i niemieckiego biura ³¹czniko-
wego przy Europolu, nawi¹zano
wspó³pracê z Niemieckim Urzê-
dem Skarbowym do Œcigania
i Spraw Karnych w Berlinie.

Zatrzymani w Prokuraturze
Okrêgowej w Poznaniu us³yszeli
zarzuty udzia³u w zorganizowanej
grupie przestêpczej, prania pie-
niêdzy oraz pope³nienia prze-
stêpstw skarbowych. Straty Skar-
bu Pañstwa z tytu³u pope³nianych
oszustw oszacowano dotychczas
na kwotê 80 mln z³. TK

Onet pozwie Suskiego
Ringier Axel Springer Polska za-
mierza podj¹æ dzia³ania prawne
wobec pos³a PiS. Na profilu twit-
terowym Marka Suskiego pojawi-
³y siê dwa wpisy, w których po-
równano Onet ze zbrodniami na-
zistowskich Niemiec.

Wpis: "Niemcy s¹ wzorem dba-
³oœci o praworz¹dnoœæ w Polsce
i maj¹ d³ug¹ tego tradycjê. Kie-
dyœ egzekucje, dziœ ONET!" spo-
tka³ siê z ogromn¹ liczb¹ reakcji
i szybko zosta³ usuniêty. 

Jednoczeœnie na profilu pos³a
Suskiego – jak poda³ Onet.pl – po-
jawi³ siê wpis, który nadal jest wi-
doczny dla u¿ytkowników Twitte-
ra. Do wpisu do³¹czono listê ofiar
i zdjêcie z egzekucji przeprowa-
dzonej przez ¿o³nierzy hitlerow-
skich Niemiec: "12 paŸdziernika
1942 r. Niemcy rozpoczêli seriê
publicznych egzekucji. Powieszo-
no 50 osób. Wiêkszoœæ zwi¹zana
z radomsk¹ fabryk¹ broni. Tym-
czasem ONET prowadzi nagon-
kê oszczerstw na fabrykê broni w
Radomiu. Ciekawe, co by pisali,
gdyby istnieli w latach trzydzie-
stych ub. wieku.”

Tak pisze wiceprzewodnicz¹cy
klubu parlamentarnego PiS
o najwa¿niejszym partnerze go-
spodarczym Polski – skomento-
wa³ m.in. S³awomir Wikariak
z "Dziennika Gazety Prawnej". –
Zastanówmy siê, gdyby coœ po-
dobnego o Polsce napisa³ jego
niemiecki odpowiednik.

– Podejmiemy kroki prawne
w zwi¹zku z krzewieniem mowy
nienawiœci oraz rozpowszechnia-
nia oszczerstw przez pos³a Mar-
ka Suskiego – poinformowa³a Ka-
rolina Sznajder, Dyrektor Komu-
nikacji Ringier Axel Springer
Polska. TK

www.prenumerata.de
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Na linii Berlin-Warszawa

„Komisja Ekspertów“
ma w najbliższych
miesiącach przedstawić
projekt miejsca pamięci
o polskich ofiarach
II wojny światowej
w Berlinie. 

W sk³ad komisji wejdzie dwunastu
niemieckich oraz czterech pol-
skich ekspertów z Muzeum Pow-
stania Warszawskiego, z fundacji
Auschwitz-Birkenau oraz z Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. Sze-
fem Komisji bêdzie by³y ambasa-
dor Niemiec w Warszawie Rolf Ni-
kel. Jak powiedzia³ "Samemu ¯y-
ciu" Pawe³ Ukielski, wicedyrektor
Muzeum Powstania Warszawskie-
go, podczas pierwszej wideokonfe-
rencji 10 lutego nie ustalono jesz-
cze ¿adnych konkretów, ani co do
formy upamiêtniania ofiar, ani co
do lokalizacji. 

Niemiecki rz¹d 
opowiedzia³ siê
za pomnikiem
Koalicja rz¹dz¹ca (CDU/CSU i

SPD) chce, ¿eby w niemieckiej
stolicy powsta³o "centrum doku-
mentacyjne", upamiêtniaj¹ce
wszystkie ofiary niemieckiej oku-
pacji w Europie w latach 1939-
1945. Umowa koalicyjna zawiera
deklaracjê, ¿e nale¿y upamiêtniæ
grupy ofiar narodowego socjali-
zmu, które do tej pory nie zosta³y
nale¿ycie dostrze¿one. Dlatego
niemiecki rz¹d zamierza wzmoc-
niæ pamiêæ o ofiarach wojny na
wyniszczenie prowadzonej przez
III Rzeszê na wschodzie (tak¿e
na terytorium by³ego ZSRR) i na
zachodzie (Danii, Holandii, Luk-
semburgu, Belgii, Grecji i Jugo-
s³awii). Rz¹d federalny zapew-
nia, ¿e bêdzie to robi³ w porozu-
mieniu i w dialogu ze swoimi s¹-
siadami z Europy wschodniej
i zachodniej. Czyli rz¹d Angeli
Merkel wspar³ projekt zbli¿ony
do tego, jaki wspólnie przedsta-
wili Niemiecki Instytut Spraw
Polskich w Darmstadt oraz fun-
dacja "Pomnik Pomordowanych
¯ydów Europy". Inny projekt
przewidywa³ dodatkowe umiesz-
czenie informacji o agresji Nie-
miec na Polskê. 

Pomnik polskich ofiar
mo¿e byæ k³opotem.
Z wypowiedzi niemieckich po-

lityków oraz z dokumentów rz¹-
dowych wynika³o, ¿e uczczenie
tylko polskich ofiar mo¿e dopro-
wadziæ do fragmentacji i nacjo-
nalizacji pamiêci o ofiarach woj-
ny, co w konsekwencji mo¿e spo-
wodowaæ niepotrzebn¹ rywaliza-
cjê poszczególnych grup ofiar.

Niemiecki rz¹d zapewnia co
prawda, ¿e dba o dobre relacje
z Polsk¹, w których to w³aœnie
kwestie pamiêci historycznej od-
grywaj¹ wa¿n¹ rolê, ale jedno-
czeœnie ten sam rz¹d doœæ d³ugo
twierdzi³, ¿e zgoda na powstanie
"Polen-Denkmal" (pomnik dla
polskich ofiar) mo¿e byæ powa¿-
nym k³opotem, bowiem spowodu-
je roszczenia do podobnego po-
mnika tak¿e ofiar innych narodo-
woœci. 

Pomnik nie
dla wszystkich.
Ostatni minister spraw zagra-

nicznych w NRD – Markus Mec-
kel czêsto, gdy zabiera³ g³os
w sprawie ewentualnego pomni-
ka dla polskich ofiar, powtarza³,
¿e nie nale¿y budowaæ pomnika
¿adnej oddzielnej grupie narodo-
woœciowej, w tym tak¿e Polakom.
Podobnie uwa¿a Peter Jahn, by³y
dyrektor niemiecko-rosyjskiego
muzeum, który tak¿e jest prze-
ciwny oddzielnemu upamiêtnia-
niu Polaków. Ich zdaniem powi-
nien powstaæ pomnik upamiêt-
niaj¹cy wszystkich S³owian.
Jeszcze dalej id¹ politycy z euro-
sceptycznej partii AfD, którzy s¹
przeciwni budowaniu jakichkol-
wiek pomników dla "nie-niemiec-
kich" ofiar drugiej wojny. Pos³o-
wie AfD z³o¿yli do Bundestagu
wniosek, wzywaj¹cy rz¹d federal-
ny do zbudowania w Berlinie
miejsca pamiêci poœwiêconego
niemieckim ofiarom II wojny
œwiatowej i okresu powojennego.
Ma to byæ pomnik w Berlinie dla
niemieckich ofiar nalotów alianc-
kich, dla niemieckich ¿o³nierzy
poleg³ych w niewoli, dla wysie-
dlonych Niemców z by³ych obsza-
rów wschodnich oraz dla pomor-
dowanych podczas "podboju Nie-
miec na wschód od linii Odry i
Nysy. Politycy Lewicy, Zieloni
oraz SPD nie poparli wniosku.

Inicjatywê 
przejmuje 
niemieckie MSZ.
Pod koniec paŸdziernika 2020 r.

Bundestag podj¹³ jeszcze jedn¹
decyzjê – tym razem o utworzeniu
w Berlinie miejsca poœwiêconego
polskim ofiarom II wojny œwiato-
wej i hitlerowskiej okupacji w Pol-
sce. Jak zapewnia szef komisji, by-
³y ambasador Niemiec w Warsza-
wie Rolf Nikel, ma to te¿ byæ miej-
sce spotkañ i dyskusji o polsko-
niemieckiej historii. Co prawda
nawet on nie wierzy, aby obecny
parlament zd¹¿y³ zaj¹æ siê tym te-
matem, ale wszyscy maj¹ nadzie-
jê, ¿e w nastêpnej kadencji po-
wstanie nie tylko koncepcja, ale
tak¿e projekt pomnika dla pol-
skich ofiar. 

Czy Niemcy bêd¹
konsultowaæ projekty
z Polsk¹?

Pawe³ Ukielski, wicedyrektor
Muzeum Powstania Warszawskie-
go w rozmowie z "Samym ¯yciem"
nie neguje prawa ka¿dego kraju
do budowania pomników i miejsc
pamiêci wed³ug w³asnych koncep-
cji. Ale przypomina, ¿e nowa nie-
miecka propozycja znacznie od-
biega od pierwszych ustaleñ i jest
ca³kowicie odmienna od pierwot-
nych wersji. Pawe³ Ukielski wyra-
zi³ nadziejê, ¿e strona niemiecka
bêdzie chcia³a faktycznie i realnie
konsultowaæ swoje projekty ze
stron¹ polsk¹. 

– Je¿eli polskie œrodowiska
kombatanckie nie bêd¹ w³¹czone
w konsultacje, bêdzie bardzo trud-
no stworzyæ takie upamiêtnienie,
które nie wzbudzi kontrowersji –
powiedzia³ Pawe³ Ukielski. Nie
ukrywa, ¿e ma nadziejê, i¿ po wie-
lu latach wreszcie dojdzie do bu-
dowy pomnika dla polskich ofiar
drugiej wojny œwiatowej. – Z ca³¹
pewnoœci¹ nie powinno byæ to
miejsce w ¿aden sposób ³¹czone
z innymi ofiarami drugiej wojny
œwiatowej. Polacy ginêli w czasie
wojny z r¹k niemieckich dlatego,
¿e byli Polakami. Wydaje mi siê, ¿e
wszystkie próby jakiegoœ "ponow-
nego pozbawiania" ich tego wyró¿-
nika w imiê którego ginêli, by³oby
co najmniej niestosowne – doda³.
Ukielski uwa¿a, ¿e jest szansa aby
Polska powiêkszy³a liczbê swoich
ekspertów w komisji. 

Pomnika domagamy
siê od dawna
Polskie i polonijne organizacje

w Niemczech od lat bezskutecznie
domagaj¹ siê budowy pomnika dla
polskich ofiar drugiej wojny lub
powstania polskiego centrum
martyrologii. Jednymi z pierw-
szych byli przedstawiciele Zjedno-
czenia Poszkodowanych Przez
III Rzeszê Polaków i OST Robot-
ników Przymusowych w RFN,
którzy wielokrotnie wystêpowali
z takim wnioskiem do rz¹du fede-
ralnego razem z organizacjami:
WiêŸniowie Obozów Koncentra-
cyjnych w RFN, Zwi¹zek Poszko-
dowanych Pracy Niewolniczej,
Stowarzyszenie Dzieci Wojny oraz
Stowarzyszenie Dzieci Urodzo-
nych w Niewoli. 

Przez lata ich starania okazy-
wa³y siê bezskuteczne. 

Niemiecki pomys³
"polskiego pomnika"
Dopiero w 2017 roku plany zbu-

dowanie pomnika dla polskich
ofiar zaczê³y byæ realne. Grupa
niemieckich polityków, dzia³aczy
spo³ecznych i naukowców wysto-

sowa³a do Bundestagu i do nie-
mieckiego spo³eczeñstwa apel
o wzniesienie monumentu upa-
miêtniaj¹cego polskie ofiary dru-
giej wojny œwiatowej. Najpierw
niemiecka inicjatywa budowy w
Berlinie pomnika polskich ofiar
trafi³a do Bundestagu i tam utknê-
³a, choæ czêœæ niemieckich chade-
ków popar³a projekt. Zastêpca
frakcji chadeckiej w Bundestagu
Johann Wadephul przyzna³, ¿e wy-
j¹tkowy charakter polskich do-
œwiadczeñ podczas wojny wyma-
ga osobnego upamiêtnienia. 

G³ównym autorem tego pierw-
szego "niemieckiego" projektu by³
Florian Mausbach, emerytowany
urbanista, by³y prezydent Fede-
ralnego Urzêdu Budownictwa
i Planowania Przestrzennego.
Projekt zak³ada³ postawienie po-
mnika przy Askanischer Platz,
nieopodal Placu Poczdamskiego.
Pomnik, który mia³ uczciæ tylko
polskie ofiary drugiej wojny œwia-
towej, zanim utkn¹³ w Bundesta-
gu, zyska³ du¿o zwolenników. Pod
apelem o wzniesienie takiego po-
mnika podpisa³o siê wielu zna-
nych niemieckich polityków i ludzi
z pierwszych stron gazet, w tym
dwoje by³ych prezydentów Bunde-
stagu – Rita Süßmuth i Wolfgang
Thierse, prof. Andreas Nachama
(szef miejsca pamiêci "Topografia
Terroru") czy prof. Dieter Bingen
(by³y dyrektor Deutsch-Polni-
sches Institut w Darmstadt). 

– To jest spóŸniony, ale koniecz-
ny gest Niemiec wobec Polski –
powiedzia³ w jednym z wywiadów
prod. Bingen. Jego zdaniem
w Niemczech ci¹gle mamy do czy-
nienia z tradycyjn¹ arogancj¹
i marginalizacj¹ Polski. – Pomnik
polskich ofiar i centrum dokumen-
tacyjne mog³oby otrzeŸwiæ nie-
mieckie spo³eczeñstwo i uzmys³o-
wiæ mu, ¿e mieliœmy do czynienia
z prób¹ zniszczenia istniej¹cego
tysi¹c lat narodu. A ta wiedza nie
jest powszechna w niemieckich
g³owach – argumentowa³. 

Z najnowszych badañ wynika,
¿e ponad po³owa niemieckich oby-
wateli chcia³aby zapomnieæ o na-
zistowskich czasach.

Polacy 
ci¹gle czekaj¹.
W samym centrum Berlina wiel-

ki monumentalny pomnik wraz z
centrum dokumentacyjnym maj¹
¯ydzi, istnieje tak¿e centrum nie-
mieckich wypêdzonych, upamiêt-
nieni zostali Sinti i Romowie, a tak-
¿e homoseksualiœci. W okolicach
Bramy Brandenburskiej stoi po-
mnik ¿o³nierzy radzieckich. Polacy
nie mog¹ doczekaæ siê swojego po-
mnika i centrum pamiêci w nie-
mieckiej stolicy. 

Waldemar Maszewski

Czy w Niemczech jest miejsce na pomnik
polskich ofiar II wojny œwiatowej?

Zmarł Zdzisław Najder,
były dyrektor polskiej
sekcji Radia Wolna
Europa

W wieku 90 lat zmar³ Zdzis³aw
Najder, by³y dyrektor Rozg³oœni
Polskiej Radia Wolna Europa.
Najder by³ historykiem literatury,
profesorem nauk humanistycz-
nych, opozycjonist¹. Dyrektorem
w RWE by³ w latach 1982-1987. 

Nale¿a³ do najwybitniejszych
na œwiecie znawców twórczoœci
Josepha Conrada (w³aœciwie: Jó-
zef Teodor Na³êcz Konrad Korze-
niowski), jednego z najwa¿niej-
szych angielskich pisarzy XIX w.
W latach 70. dzia³a³ w polskiej
opozycji demokratycznej. Na
prze³omie lat 1975/1976 wspó³za-
³o¿y³ Polskie Porozumienie Nie-
podleg³oœciowe, które postulowa-
³o ca³kowite uniezale¿nienie siê
Polski od Zwi¹zku Radzieckiego
i zwrot ku Europie Zachodniej.
Program wówczas ca³kowicie
utopijny.

W 1980 roku by³ doradc¹ po-
wstaj¹cych wówczas Niezale¿-
nych Samorz¹dnych Zwi¹zków
Zawodowych „Solidarnoœæ”. Kie-
dy wprowadzono w Polsce stan
wojenny, przebywa³ w Anglii. Wy-
bra³ emigracjê i azyl polityczny.
W 1983 roku polski s¹d wojskowy
zaocznie skaza³ go na karê œmier-
ci za rzekome szpiegostwo na
rzecz amerykañskich s³u¿b. Po
upadku PRL w 1989 r. powróci³
do Polski i by³ doradc¹ Lecha Wa-
³êsy i Jana Olszewskiego.

Szeroko komentowany i kon-
trowersyjny jest fakt jego wspó³-
pracy ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa
w latach 1958-1963 pod pseudoni-
mem „Zapalniczka”. Przyzna³ siê
do tego w 1992 r. uzasadniaj¹c, ¿e
w 1958 r. samodzielnie zgodzi³ siê
na d³u¿sze rozmowy ze S³u¿b¹
Bezpieczeñstwa, które mia³y na
celu „wprowadzenie SB w b³¹d
i ukrywanie tego, co rzeczywiœcie
robili jego przyjaciele, i co robi³
on sam”.

W ostatnich latach ¿ycia zma-
ga³ siê z depresj¹, o czym obszer-
nie opowiedzia³ w 2014 r. w wy-
wiadzie dla „Newsweek Polska”.

O œmierci Najdera poinformo-
wa³ jego syn Krzysztof, pisz¹c
w nekrologu: „Cz³owiek wybitny,
ale te¿ kontrowersyjny i pe³en
sprzecznoœci". Doda³, ¿e pogrzeb
bêdzie mia³ charakter prywatny
i poprosi³ o niesk³adanie kondo-
lencji. Leonard Paszek

Zdzisław Najder (2012 r.)
Senat RP / Michał Józefaciuk
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Rady i porady 10

Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

4/2021

? Niedawno rozwiod³am siê
w Polsce. M¹¿ zosta³ uznany za
wy³¹cznie winnego rozk³adu po¿y-
cia. Czy mogê ¿¹daæ od mê¿a ali-
mentów mimo tego, ¿e jestem
w stanie sama zaspokoiæ swoje po-
trzeby?

S¹d na ¿¹danie ma³¿onka niewin-
nego mo¿e orzec, ¿e ma³¿onek wy-
³¹cznie winny obowi¹zany jest przy-
czyniaæ siê w odpowiednim zakresie
do zaspokajania usprawiedliwionych
potrzeb ma³¿onka niewinnego, cho-
cia¿by ten nie znajdowa³ siê w niedo-
statku, gdy drugi z ma³¿onków zosta³
uznany za wy³¹cznie winnego rozk³a-
du po¿ycia, a rozwód poci¹ga za sob¹
istotne pogorszenie sytuacji mate-
rialnej ma³¿onka niewinnego (Art. 60
§ 2 polskiego kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego). 

? W trakcie parkowania na par-
kingu przy centrum handlowym
w Poczdamie dosz³o do kolizji z in-
nym pojazdem. W momencie koli-
zji moje auto sta³o w miejscu i nie
porusza³o siê. Nie mogê tego jed-
nak udowodniæ, bo by³em sam
w aucie. Jakie mam szanse przed
s¹dem na uzyskanie odszkodowa-
nia?

Generalnie w tego typu spornych
przypadkach, gdy obie strony obsta-
j¹ przy swoich odmiennych wersjach
wydarzenia, decyduj¹ce znaczenie
ma w³aœnie to, czyj pojazd sta³ w mo-
mencie kolizji, a czyj siê porusza³.

Je¿eli nie mo¿na tego udowodniæ, to
najczêœciej s¹d zarz¹dza przeprowa-
dzenie kosztownej ekspertyzy rze-
czoznawczej. 

Tak te¿ by³o w pewnym przypadku
zderzenia na parkingu dwóch aut,
które staj¹c ty³em do siebie w tym
samym momencie zaczê³y, na biegu
wstecznym, wyje¿d¿aæ (wzglêdnie
jedno z nich zaczê³o wyje¿d¿aæ ude-
rzaj¹c w drugie). Poniewa¿ powód
twierdzi³, ¿e w momencie kolizji jego
auto siê nie porusza³o, s¹d zarz¹dzi³
przeprowadzenie ekspertyzy, która
potwierdzi³a jego wersjê. S¹d zazna-
czy³ przy tym, i¿ w podobnego typu
sytuacjach drogowych oboje kierow-
cy s¹ zobowi¹zani do zachowania
szczególnej ostro¿noœci. Powód
uznany zosta³ za wspó³winnego koli-
zji w 20 proc., a naje¿d¿aj¹cy 80 proc.
(wyrok s¹du rejonowego w Dort-
mundzie; sygnatura akt 425 C
434/16).

? Mam w Polsce proces o sp³atê
d³ugu. Ja uwa¿am, ¿e d³ug jest
przedawniony, ale druga strona
twierdzi, ¿e ja d³ug uzna³em i wo-
bec czego przedawnienie nie na-
st¹pi³o. Czym jest uznanie d³ugu
i jakie skutki prawne wywo³uje?

Uznanie d³ugu to takie zachowa-
nie d³u¿nika w stosunku do wierzy-
ciela, z którego wynika, ¿e d³u¿nik
wie, i¿ jego d³ug wzglêdem wierzy-
ciela istnieje. Uznanie d³ugu mo¿e
mieæ formê pisemnej umowy, z któ-

rej jasno wynika wysokoœæ zad³u¿e-
nia oraz termin jego zap³aty. 

Uznanie d³ugu mo¿e mieæ te¿ for-
mê tzw. uznania d³ugu niew³aœciwe-
go, wywo³uj¹cego zreszt¹ takie same
skutki prawne jak umowa uznaj¹ca
d³ug. Uznanie d³ugu niew³aœciwe to
generalnie rzecz ujmuj¹c ka¿de inne
(tzn. poza umow¹) oœwiadczenie
d³u¿nika o istnieniu d³ugu czy jego
zachowanie wskazuj¹ce na to, ¿e wie
o tym, ¿e roszczenie istnieje. Gene-
ralnie chodzi tu o takie zachowania
d³u¿nika jak sp³ata czêœci d³ugu lub
jego odsetek, proœba o odroczenie
terminu zap³aty, roz³o¿enie d³ugu na
raty, jego umorzenie lub (w pewnych
przypadkach) potwierdzenie salda.
Bez znaczenia jest, czy d³u¿nik wyra-
zi³ wolê uznania d³ugu. 

D³u¿nik mo¿e wiêc skutecznie
uznaæ swój d³ug bêd¹c ca³kowicie te-
go nieœwiadomym. Istotna jest sama
wiedza d³u¿nika w kwestii istnienia
d³ugu. Uznanie takie nie mo¿e byæ
te¿ cofniête lub odwo³ane przez d³u¿-
nika, zw³aszcza gdy dopiero po cza-
sie zorientowa³ siê, jakie skutki przy-
nios³o uznanie d³ugu. Najwa¿niej-
szym skutkiem uznania d³ugu jest
przerwanie biegu przedawnienia, co
oznacza, ¿e termin ten zaczyna biec
od pocz¹tku. Poprzez uznanie d³ugu
mo¿na wielokrotnie przerywaæ bieg
przedawnienia. 

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

Tel.: 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Nie ma zachowku po bracie

Mój brat i bratowa byli bezdziet-
nym ma³¿eñstwem (oboje ju¿ nie
¿yj¹). Swoj¹ jedyn¹ spadkobier-
czyni¹ uczynili krewn¹ bratowej.
Rodzice i rodzeñstwo bratowej te¿
ju¿ nie ¿yj¹. Moi rodzice te¿ nie ¿y-
j¹. Czy ja i siostra mamy prawo do
zachowku po naszym bracie? 

Nie. Zgodnie z treœci¹ art. 991 § 1
Kodeksu cywilnego, „zstêpnym, ma³-
¿onkowi oraz rodzicom spadkodaw-
cy, którzy byliby powo³ani do spadku
z ustawy, nale¿¹ siê, je¿eli uprawnio-
ny jest trwale niezdolny do pracy al-
bo je¿eli zstêpny uprawniony jest
ma³oletni – dwie trzecie wartoœci
udzia³u spadkowego, który by mu
przypada³ przy dziedziczeniu usta-
wowym, w innych zaœ wypadkach –
po³owa wartoœci tego udzia³u (zacho-
wek)”.

Z powy¿szego przepisu wynika, ¿e
rodzeñstwo spadkodawcy nie nale¿y
do krêgu osób uprawnionych do za-
chowku.

Współwłaścicielu 
– sam nie remontuj

Jestem wspó³w³aœcicielem w 1/3
domu z dzia³k¹. Czy bez zgody po-
zosta³ych wspó³w³aœcicieli mogê
wyremontowaæ dach i póŸniej ¿¹-
daæ od nich zwrotu kosztów sto-
sownie do ich udzia³ów? 

Nie. Wykonanie remontu nieru-
chomoœci wspólnej zwi¹zane z ko-
niecznoœci¹ poniesienia wydatków fi-
nansowych ze strony wspó³w³aœci-
cieli jest czynnoœci¹ przekraczaj¹c¹
zakres zwyk³ego zarz¹du nierucho-
moœci¹ i wymaga do swej skuteczno-
œci zgody wszystkich wspó³w³aœcicie-
li, co wynika z treœci art. 199 Kodek-
su cywilnego. Dokonanie takiego re-
montu wbrew zasadom zarz¹du wy-
nikaj¹cym z art. 199 k.c. skutkuje
utrat¹ uprawnienia domagania siê
zwrotu ich czêœci od pozosta³ych
wspó³w³aœcicieli (tak np. wyrok S¹du
Okrêgowego w £odzi z dnia 19 marca
2019 r., sygn. III Ca 48/19).

Wpis odziedziczonego
udziału do księgi wieczystej

Odziedziczy³am udzia³ w dzia³ce
budowlanej. Ile mam czasu na
zg³oszenie tego do ksi¹g wieczy-
stych? Ile wynosi op³ata s¹dowa za
taki wpis? 

Wedle art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. „O ksiêgach wieczy-
stych i hipotece” (tekst jedn. Dz.U.
z 2019 r., poz. 2204), „w³aœciciel nieru-
chomoœci jest obowi¹zany do nie-
zw³ocznego z³o¿enia wniosku o ujaw-
nienie swego prawa w ksiêdze wie-
czystej” (je¿eli osoba trzecia dozna
szkody na skutek nieujawnienia, lub
opiesza³oœci w ujawnieniu, w³aœciciel
ponosi odpowiedzialnoœæ za szkodê).

Op³ata od wniosku o wpis w ksiê-
dze wieczystej w³asnoœci na podsta-
wie dziedziczenia wynosi 150 z³otych
niezale¿nie od liczby udzia³ów w tych
prawach.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA
nr 47,48,49/2020

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

Ceny nieruchomości w Berlinie są sto-
sunkowo ciągle niskie – jak na wielką eu-
ropejską stolicę. I nadal dobrze wypadają
w porównaniu do wysokich cen nieru-
chomości w innych wielkich metropo-
liach, jak Londyn, gdzie za metr kwadra-
towy zapłacimy nawet 16.024 euro, czy
Paryż – 10.175 euro/m2. Berlin jest na-
wet tańszy od Monachium (8.442 eu-
ro/m2) czy Hamburga (5.241 euro/m2),
choć ta granica powoli się zaciera.

Obecnie œrednia cena mieszkania
z rynku wtórnego w Berlinie wynosi
oko³o 3.850 euro za metr kwadratowy.
Wzrost cen w ci¹gu ostatnich dwunastu
lat to 12,4 proc.

Jakie kryteria odgrywaj¹ kluczow¹
rolê w kszta³towaniu siê cen nierucho-
moœci w Berlinie? Na pewno jest to po-
³o¿enie, mo¿liwie niedaleko od centrum
miasta, dobre po³¹czenie S-Bahn i U-
Bahn. Czêsto w³aœnie to ma wiêksze
znaczenie ni¿ stan mieszkania lub jego
wykoñczenie. Berlin jest tak ogrom-
nym miastem, ¿e czas, który musimy
poœwiêciæ na dojazd do miejsca pracy,
mo¿e przekroczyæ nawet godzinê. To
wa¿ny czynnik zarówno w przypadku
nieruchomoœci prywatnych jak i lokali
handlowych.

Wed³ug danych zebranych przez IVD
(Immobilienverband Deutschland) naj-
wiêcej zap³acimy za mieszkanie
w dzielnicy Mitte – a¿ 5.100 euro za
metr kwadratowy. To najbardziej cen-
tralna czêœæ Berlina. Na drugiej pozycji
plasuje siê Charlottenburg – 4.700 euro
za metr kwadratowy. W najtañszych
dzielnicach Marzahn-Hellersdorf, Neu-
kölln i Spandau œrednia cena metra
kwadratowego wynosi 2.300 euro.

Ceny nowych mieszkañ od dewelope-
rów tak¿e wzros³y o oko³o 4 proc. w sto-
sunku do poprzedniego roku, co ma
zwi¹zek ze znacznym wzrostem cen
gruntów w Berlinie. Obecnie ceny no-
wo wybudowanych mieszkañ wynosz¹
od 4.800 do 5.600 euro/m2. 

W segmencie domów jednorodzin-
nych w porównaniu do roku 2019 zano-
towano wzrost cen w najpopularniej-
szych dzielnicach o oko³o 7,5 proc. Naj-
dro¿sze domy, a raczej wille, znajduj¹

siê w dzielnicy Charlottenburg. Chc¹c
kupiæ dom w jednej z najpopularniej-
szych dzielnic Berlina, trzeba liczyæ siê
z wydatkiem minimum 750.000 euro; w
ekskluzywnych dzielnicach, jak Ste-
glitz-Zehlendorf bêdzie to ju¿ 850.000
euro. Tañsze domy znajduj¹ siê na
obrze¿ach Berlina – Treptow-Köpenick
lub Pankow, gdzie œrednia cena za dom
jednorodzinny to minimum 390 000 eu-
ro.

Zamro¿one czynsze
i drakoñskie kary
dla wynajemców

Ogromne zmiany mia³y miejsce na
rynku wynajmu mieszkañ w Berlinie w
2020 roku. Wzrost ceny zakupu miesz-
kañ wi¹za³ siê do tej pory nieod³¹cznie
ze wzrostem czynszów. Czynsze wzra-
sta³y z roku na rok w niemieckiej stoli-
cy. Ostatni zanotowany wzrost wynosi³
6 proc. w stosunku do roku poprzednie-
go. Pod koniec stycznia 2020 r. wesz³a
w ¿ycie ustawa o zmianie przepisów
dotycz¹cych regulacji czynszów (Ge-
setz zur Neuregelung gesetzlicher Vor-
schriften zur Mietenbegrenzung).
W praktyce oznacza to zamro¿enie
czynszów na 5 lat. Jako referencjê wy-
brano datê 18.06.2019. Czy dotyczy to
wszystkich mieszkañ w Berlinie? Otó¿
nie, bowiem z ustawy wy³¹czono nowo
wybudowane mieszkania od dewelope-
ra, mieszkania socjalne i domy stu-
denckie. Ceny wynajmu mieszkañ nale-
¿y obliczaæ zgodnie z tabel¹ przygoto-
wan¹ przez Berliñski Senat. Istotnym
kryterium jest rok budowy oraz wypo-
sa¿enie mieszkania. W przypadku nie-
zastosowania siê wynajmuj¹cego do
obowi¹zuj¹cych przepisów, przewidzia-
na jest kara siegaj¹ca nawet do 500.000
euro.

Wzrost gospodarczy
w Berlinie
Rynek nieruchomoœci w Berlinie jest

œciœle powi¹zany ze zmianami gospo-
darczymi. Pod koniec paŸdziernika
2020 zosta³o otwarte nowe du¿e lotni-

sko na po³udniu Berlina w Schönefeld.
Równoczeœnie zamkniêto lotnisko Te-
gel, do którego berliñczycy byli bardzo
przywi¹zani. Dziêki temu ruch lotniczy
usta³ w pó³nocnych dzielnicach miasta,
jak Reinickendorf, a miasto zyska³o no-
we tereny pod inwestycje. 

Siemens chce wybudowaæ w Span-
dau now¹ dzielnicê „Siemens 2.0”, któ-
ra zajmie powierzchniê 700.000 m2 –
czyli 32 razy wiêksz¹ ni¿ Alexander-
platz. Do 2030 r. Siemens chce zainwe-
stowaæ w projekt osiedla, w którym bê-
dzie mo¿na mieszkaæ i pracowaæ.
W Brandenburgii powstaje najwiêksza
fabryka koncernu Tesla, maj¹ca produ-
kowaæ samochody elektryczne. Czy
zmieni to rynek nieruchomoœci w re-
gionie, z którego wiele osób ucieka³o
w poszukiwaniu pracy w Berlinie?

Okolice du¿ego 
miasta
Nawet jeœli obecnie rynek nierucho-

moœci nie ucierpia³ ze wzglêdu pande-
miê, to nie mo¿na przewidzieæ, jakie
skutki gospodarcze bêd¹ w przysz³oœci.
Sytuacja z zesz³ego roku pokaza³a, ¿e
bardzo chêtnie kupowane by³y mieszka-
nia z ogródkiem lub blisko zieleni, a tak-
¿e domy jednorodzinne. Du¿o osób, któ-
re do tej pory wynajmowa³y mieszkania,
ze wzglêdu na niestabiln¹ sytuacjê na
rynku najmu, a tak¿e doœæ niskie odset-
ki w bankach, postanowi³y zakupiæ nie-
ruchomoœci. Co ciekawe odnotowuje siê
te¿ wzrost cen w miejscach, które s¹ po-
³o¿one na obrze¿ach Berlina. Je¿eli
dzielnica jest dobrze skomunikowana
z centrum miasta, a le¿y wœród zieleni,
mo¿emy mówiæ nawet o wzroœcie cen 3-
5 proc. w porównaniu do zesz³ego roku. 

Czy mo¿liwa jest sprzeda¿ nierucho-
moœci w czasach pandemii? Oczywi-
œcie, ¿e tak. Z zachowaniem zasad hi-
gieny. Na oglêdziny mieszkañ mo¿e
przyjœæ bardzo ograniczona liczba
osób. Wszyscy zobowi¹zani s¹ do no-
szenia maseczek, a tak¿e dezynfekowa-
nia r¹k. Fakt, ¿e sprzeda¿ jest mo¿liwa
nawet w tym wyj¹tkowym czasie, po-
twierdzi³ siê w tym miesi¹cu, kiedy
sprzeda³am kolejne mieszkanie
w Charlottenburgu.

Olga Martin
Pośrednik Nieruchomości

w Niemczech
www.immolla.com

Moją specjalizacją jest zakup, wynajem i
sprzedaż nieruchomości w Niemczech. Po-
magam moim klientom przejść bezpiecznie
przez każdy etap sprzedaży. Pracuję w pię-
ciu językach: niemieckim, angielskim, wło-
skim, hiszpańskim i oczywiście polskim.

(tekst sponsorowany)

Rynek nieruchomoœci 
w Berlinie w 2021 roku

Urlop trzeba wypracować

Osobom, które podczas pademii nie praco-
wały wcale albo pracowały w skróconym
wymiarze godzin, otrzymując świadczenie
„postojowe” (Kurzarbeitergeld), należy się
mniej dni urlopowych, orzekł landowy sąd
pracy (LAG) w Düsseldorfie.

Dzięki „postojowemu” (Kurzarbeit) udało
się uratować jak na razie miliony miejsc
pracy. Państwo dało przedsiębiorstwom so-
lidne ramy prawne do planowania, uniknięto
masowych zwolnień. Jednak nie wszystkie
kwestie zostały jednoznacznie uregulowane. 

Federalna ustawa urlopowa (Bundes-
urlaubsgesetz) przewiduje dla pracownika
zatrudnionego na pełnym etacie 24 dni ro-
bocze urlopu wypoczynkowego rocznie.
Trybunał Europejski kilkakrotnie wyjaśnił, że
ocenia możliwość redukcji prawa do urlopu,
nawet do zera, za zgodną z unijnym prawo-
dawstwem. Także redukcję liczby dni urlopu
proporcjonalnie do liczby dni roboczych
i „postojowych” sędziowe w Luksemburgu
uważają za dopuszczalną. Argumentują, że
w okresie Kurzarbeit (postoju) pracownik
nie musi wykonywać pracy.

To jednak na razie tylko opinia na szcze-
blu Unii Europejskiej. Ostateczne orzeczenie
odnoście pracowników w Niemczech musi
wydać Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeits-
gericht – BAG).

Obecnie landowy sąd pracy w Düsseldor-
fie jest pierwszym sądem wyższej instancji,
który orzekł w takiej sprawie. W uzasadnie-
niu wyroku (sygn. sprawy 6 Sa 824/20)
czytamy, że otrzymywanie świadczenia po-
stojowego (Kurzarbeit) zmniejsza nie tylko
czas pracy (Arbeitszeit), lecz także roszcze-
nie urlopowe (Urlaubsanspruch). Sąd prze-
jął zatem argumentację Trybunału Europej-
skiego, z braku bardziej dogodnej dla pra-
cowników regulacji w niemieckim prawie.
W szczególności nie należy „Kurzarbeit Null”
(czyli np. miesiąc na zasiłku Kurzarbeiter-
geld zamiast pracy i wypłaty za nią) mylić
z niezdolnością do pracy (Arbeitsunfähig-
keit), jak to ma miejsce np. w przypadku
zwolnienia lekarskiego z powodu choroby.
W przypadku choroby bowiem prawo do
urlopu pozostaje bez zmian.

W konkretnym przypadku chodziło o pra-
cownicę gastronomii. Pracowała na pół eta-
tu. Zgodnie z prawem przydługiwało by jej
14 dni urlopu w 2020 r. Jednak od kwietnia
2020 r. była objęta Kurzarbeit (pracą w zre-
dukowanym, nawet do zera wymiarze go-
dzin – z odpowiednim zasiłkiem: Kurz-
arbeitergeld). Kobieta nie pracowała m.in.
cały czerwiec, lipiec i październik. W konse-
kwencji pracodawca odpowiednio zreduko-
wał jej liczbę dni urlopowych.

Kobieta argumentowała przed sądem, że
Kurzarbeit to nie to samo co czas wolny od
pracy. Ponadto była na „postojowym” nie
z własnej woli.

Sąd jednak przychylił się do argumentacji
pracodawcy, że warunkiem do prawa do
urlopu jest faktycznie wykonana praca, od
której należy się wówczas wypoczynek.

Zrzeszenie związków zawodowych DGB
jest innego zdania i wyraża opinię, że prawo
do urlopu ustawowego nie może być poda-
wane w wątpliwość z powodu konjuktural-
nego kryzysu związanego z pandemią koro-
nawirusa. (and, na podst. FAZ)

Aktualnoœci
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¯ycie z paragrafem

Dzia³alnoœæ
Przy t³umaczeniu na jêzyk obcy
nawet z pozoru proste s³owa mo-
g¹ nastrêczyæ trudnoœci. G³ów-
nym Ÿród³em k³opotów jest za-
zwyczaj kontekst. Dobrym przy-
k³adem jest s³owo „dzia³alnoœæ”,
na które istnieje kilka odpowied-
ników w jêzyku niemieckim.

Dzia³alnoœæ zawodowa obej-
muj¹ca wszelkie rodzaje prac to
Berufstätigkeit lub Erwerbs-
tätigkeit. W przypadku dzia³al-
noœci w ramach zatrudnienia po-
wiemy jednak Arbeitnehmer-
tätigkeit, a w przypadku dzia³al-
noœci gospodarczej – unterneh-
merische Tätigkeit. Jeœli mamy
na myœli jednoosobow¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ (np. architekta
lub prawnika) polegaj¹c¹ na pra-
cy umys³owej, to powiemy freibe-
rufliche Tätigkeit. Osoby prowa-
dz¹ce dzia³alnoœæ w ró¿nych ga-
³êziach rzemios³a, handlu lub
przemys³u melduj¹ w Niem-
czech Gewerbe, wykonuj¹c tym
samym gewerbliche Tätigkeit.
Uwaga: jeœli chcemy powiedzieæ
„mam w³asn¹ dzia³alnoœæ”, to
idiomatycznie poprawn¹ fraz¹
bêdzie „ich habe ein Gewerbe”, a
nie „ich habe eine Tätigkeit“! 

Dzia³alnoœæ mo¿e oznaczaæ ty-
le co aktywnoœæ, jak na przyk³ad
w zdaniu „nasza dzia³alnoœæ na
rynku austriackim uk³ada siê po-
myœlnie”. W takim przypadku
mo¿na u¿yæ s³owa Aktivität. Na
dzia³alnoœæ operacyjn¹ przedsiê-
biorstwa istnieje osobny termin,
mianowicie operatives Geschäft.

Niekiedy jest tak, ¿e polski rze-
czownik „dzia³alnoœæ” mo¿na od-
daæ w jêzyku niemieckim najle-
piej u¿ywaj¹c czasownika. Na
przyk³ad sformu³owanie „nasza
szko³a prowadzi dzia³alnoœæ
w oparciu o ustawê z 2000 roku”
najlepiej jest przet³umaczyæ ja-
ko: „unsere Schule wird gemäß
dem Gesetz von 2000 betrieben“.
Gdy mowa o dzia³alnoœci w sen-
sie bardziej dynamicznym (po-
dejmowanie ca³ego szeregu dzia-
³añ), to mo¿emy u¿yæ s³ów han-
deln lub wirken (np. „unser
Handeln war erfolgreich” – na-
sze dzia³ania przynios³y sukces).
Oba s³owa pasuj¹ te¿ w bardziej
abstrakcyjnych formach u¿ycia,
np. „dzia³alnoœæ humanitarna”
(humanitäres Wirken). 

„Dzia³alnoœæ” bywa u¿ywane
w znaczeniu pe³nionej funkcji
przez dan¹ osobê, jak w zdaniu
„w mojej dzia³alnoœci nauczycie-
la jest wiele zabawnych sytu-
acji”. Wówczas mo¿emy powie-
dzieæ in meiner Tätigkeit lub po
prostu in meiner Arbeit. 

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

tel. 06131/6064914
e-mail: info@galamaga.eu

Porady t³umacza

Schufa chciała
prześwietlić konta
konsumentów, ale 
test został zakończony
po krytyce

Kredyty kosztuj¹ wiêcej odse-
tek, nowe meble s¹ dostêpne
tylko z przedp³at¹: klienci ze
z³ym wynikiem Schufa maj¹
problemy. Schutzgemeinschaft
für allgemeine Kreditsiche-
rung (Schufa) gromadzi dane
dotycz¹ce zdolnoœci kredyto-
wej i wyp³acalnoœci. W przy-
padku zapytañ kredytowych i
wiêkszych zakupów, firmy naj-
pierw sprawdzaj¹ zdolnoœæ
kredytow¹ klienta w Schufa lub
u innych wywiadowni. Kto nie
uregulowa³ d³ugów, bêdzie mia³
potem trudnoœci np. z umow¹
na telefon komórkowy. Tacy
klienci mogli dobrowolnie pod-
daæ siê kontroli swoich danych
bankowych w ramach testu
przeprowadzonego przez

Schufa („CheckNow“). Po
ostrej krytyce test zosta³ jed-
nak przerwany.

Co Schufa chcia³a spraw-
dziæ za pomoc¹ "CheckNow"?
Wraz z operatorem telefonii ko-
mórkowej O2, Schufa rozpoczê-
³a "rozszerzon¹ kontrolê kredy-
tow¹" z oko³o 100 klientami,
którzy nie otrzymaliby umowy
na telefon komórkowy z powo-
du niskiej zdolnoœci kredyto-
wej. Dobrowolnie udzielili oni
dostêpu do swoich wyci¹gów
bankowych, po tym jak zostali
wyraŸnie o tym poinformowani.
Po dokonaniu oceny informacji
mieli nadziejê na uzyskanie
lepszej oceny od Schufa. Agen-
cja kredytowa chcia³a najpierw
przetestowaæ akceptacjê ta-
kich kontroli kont.

Dlaczego test zosta³ przer-
wany? Pojawi³a siê ogromna
krytyka. " Przeszukiwanie kont
przez Schufê jest niedopusz-
czalne" – skrytykowa³ Klaus

Müller, szef Federacji Niemiec-
kich Organizacji Konsumenc-
kich (vzbv). "Tak g³êboka ocena
danych o ruchach na kontach
w celach scoringowych pozwa-
la na wyci¹ganie wniosków na
temat osobowoœci, statusu eko-
nomicznego, a nawet orientacji
politycznych klientów, co osta-
tecznie prowadzi do ca³kowicie
przeœwietlonego konsumenta."
Klaus Müller zagrozi³, ¿e roz-
wa¿y podjêcie kroków praw-
nych. Po ostrej krytyce, w tym
od innych rzeczników konsu-
mentów, O2 zakoñczy³ test
przedwczeœnie.

Czy sprawdzanie wyci¹gów
z kont jest legalne? Od czasu
drugiej dyrektywy UE w spra-
wie us³ug p³atniczych (PSD2)
posiadacze rachunków mog¹
sami decydowaæ, kto powinien
mieæ dostêp do danych doty-
cz¹cych ich rachunków. Za ich
wyraŸn¹ zgod¹, kontrole takie
jak program Schufa "Check-
Now" by³yby prawdopodobnie

legalne. Niemieckie Federalne
Ministerstwo Sprawiedliwoœci
zapowiedzia³o ju¿ jednak, ¿e
zamierza bli¿ej przyjrzeæ siê
takim nowym modelom bizne-
sowym.

Czy mogê sprawdziæ, co
Schufa gromadzi na mój te-
mat? Ka¿dy konsument mo¿e
raz w roku za¿¹daæ bezp³atne-
go przegl¹du danych od Schufy
lub innych agencji kredyto-
wych, takich jak CrifBürgel.
Porada: Na stronie meineschu-
fa.de dostêpne s¹ zp³atne infor-
macje, ale nie³atwo jest znaleŸæ
obok tej oferty owe nieodp³at-
ne. Alternatywa: Za¿¹daj bez-
p³atnie informacji, korzystaj¹c
z przyk³adowego pisma od cen-
trów konsumenckich.

Czy mogê poprosiæ Schufa
o poprawienie b³êdów? Tak,
konsumenci mog¹ wnioskowaæ
o korektê b³êdnych lub nieaktu-
alnych wpisów. Jeœli nie jesteœ
w stanie zrobiæ tego samodziel-
nie, mo¿esz zwróciæ siê do
rzecznika praw obywatelskich
(Ombudsmann) Schufa pod ad-
resem schufaombudsmann.de

Szpiegowanie na koncie

Sezon wczesnych rezerwacji
2O21 rozpoczął się ostroż-
nie. Aby zwiększyć chęć
podróżowania, touropera-
torzy oferują swoim klientom
specjalne prawa do rezyg-
nacji i zmiany rezerwacji.
Należy jednak uważnie
przyjrzeć się tej kwestii

Po prostu znów wyjechaæ na
wakacje - o tym marzy obecnie
wiele osób. Jednak niewiele
osób zarezerwowa³o do tej po-
ry letnie wyjazdy wakacyjne,
poniewa¿ obecna sytuacja wy-
daje siê zbyt niepewna. Bran¿a
turystyczna ze swojej strony
reklamuje wiêksz¹ elastycz-
noœæ i dlatego obecnie oferuje
klientom specjalne opcje anu-
lowania i zmiany rezerwacji.

Ale uwaga: ka¿dy touropera-
tor ma swoje w³asne zasady!
Dlatego przed dokonaniem re-
zerwacji nale¿y bardzo dok³ad-
nie sprawdziæ, co jest oferowa-
ne i jakie terminy musz¹ byæ
dotrzymane, aby mo¿na by³o
skorzystaæ z obiecanych praw.
Brandenburskie Centrum Do-

radztwa Konsumenckiego zale-
ca równie¿ dokumentowanie
zasad w momencie rezerwacji i
procesu rezerwacji za pomoc¹
zrzutów ekranu. W ten sposób
w razie potrzeby mo¿na póŸniej
udowodniæ spe³nienie warun-
ków.

Wycieczki 
zorganizowane
Krótkie spojrzenie na wa-

runki rezerwacji du¿ych touro-
peratorów pokazuje zakres do-
brej woli: na przyk³ad portal
holidaycheck.de oferuje mo¿li-
woœæ bezp³atnego anulowania
rezerwacji do szeœciu dni przed
wyjazdem w przypadku rezer-
wacji pakietów wakacyjnych
we w³asnym zakresie ("Holi-
daycheck Flex"). Cena wyciecz-
ki jest równie¿ p³atna tylko
szeœæ dni przed wyjazdem.

W Alltours wycieczki od
kwietnia do paŸdziernika mo¿-
na bezp³atnie przebukowaæ do
14 dni przed wyjazdem. Musi to
byæ jednak zarezerwowane do
15.03 ("Alltours Classic"). Z ko-
lei TUI oferuje swoj¹ "Flex Ta-

rif" tylko za dodatkow¹ op³at¹:
Wycieczki pakietowe (Flugpau-
schalreisen), niezale¿nie od
terminu, mo¿na przebukowaæ
lub odwo³aæ za dop³at¹ w wyso-
koœci co najmniej 39 euro do
14 dni przed odlotem. Cena
us³ugi jest uzale¿niona od ca³-
kowitej ceny wycieczki.

Hotele

Dobra wiadomoœæ jest taka,
¿e obecnie mo¿na znaleŸæ bar-
dzo elastyczne warunki rów-
nie¿ dla rezerwacji indywidual-
nych. Ale i tu trzeba sprawdziæ
ka¿d¹ ofertê z osobna. Naj³at-
wiej jest to zrobiæ za pomoc¹
wyszukiwarek, które oferuj¹
odpowiednie filtry.

Na przyk³ad na stronie bo-
oking.com po wpisaniu celu po-
dró¿y, okresu podró¿y i liczby
podró¿nych mo¿na za pomoc¹
paska wyszukiwania po lewej
stronie ekranu ograniczyæ ofer-
tê do miejsc noclegowych, któ-
re umo¿liwiaj¹ bezp³atne anu-
lowanie rezerwacji i/lub
w przypadku których nie jest
wymagana wp³ata zaliczki. Na

stronie holidaycheck.de mo-
¿esz równie¿ ustawiæ filtr "Bez-
p³atne anulowanie rezerwacji".

Domy wakacyjne

W zakresie domów i aparta-
mentów wakacyjnych strona
hometogo.de oferuje odpo-
wiednie mo¿liwoœci wyszuki-
wania. fincallorca.de, poœred-
nik domków finka na Majorce,
pokazuje na stronie startowej
domy, z których mo¿na bezp³at-
nie zrezygnowaæ do 28 dni
przed przyjazdem – jeœli rezer-
wacja zosta³a dokonana do
28 lutego.

Przeloty

"Elastyczne bilety" znajduje
wyszukiwarka lotów skyscan-
ner. de. Filtr mo¿na ustawiæ
bezpoœrednio w menu g³ów-
nym. Po klikniêciu na ofertê
mo¿na zapoznaæ siê z wytycz-
nymi linii lotniczych.

Wypo¿czalnie aut

Na stronach check24.de i bil-
ligermietwagen.de mo¿na bez-
p³atnie anulowaæ wszystkie wy-
po¿yczone samochody do
24 godzin przed odbiorem.

Niepewnoœæ w plecaku

www.prenumerata.de
Od 1997 r. pozyskaliśmy tysiące zadowolonych abonentów.
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Zaolzie... U wielu Polaków wywołuje podobne sentymenty jak Lwów czy Wilno

Agresja rzekomo usprawiedliwiona
2 października 1938 roku Woj-

sko Polskie przekroczyło połu-
dniową granicę, anektując te 
ziemie. Polska wraz z III Rze-
szą dokonała rozbioru Cze-
chosłowacji. Światowa opinia 
publiczna była oburzona. Bo 
w jej przekonaniu polskie pra-
wa do Zaolzia były żadne. Było 
jedynie prawo pięści. Jednak 
w powszechnej w Polsce opinii 
Polska w 1938 roku zrobiła to, 
co należało. Co najwyżej było 
odrobinę wstyd, że owego zaję-
cia Zaolzia dokonano w porozu-
mieniu z III Rzeszą. Polacy lu-
bią bowiem powtarzać, że oni 
tylko naprawili krzywdy, które 
Czesi wyrządzili im w 1919 ro-
ku, zajmując zbrojnie Zaolzie.

Najpierw – czym jest to Za-
olzie? Od wielu stuleci jest Ślą-
skiem, a od wieku XIII Górnym 
Śląskiem. Pomiędzy X a XII wie-
kiem bywał raz czeski, a raz pol-
ski. W XIII wieku, podobnie jak 
cały Śląsk, ostatecznie od Polski 
odpadło, a sto lat później Górny 
Śląsk podzielił się na Księstwo 
Opolsko-Raciborskie, zwane na-
dal Górnym Śląskiem, oraz Księ-
stwo Cieszyńskie, zwane odtąd 
coraz częściej Śląskiem Cieszyń-
skim. Oba były częścią korony cze-
skiej, w ramach wielkiej monar-
chii austriackiej, ale cały Śląsk aż 
do XVII wieku utrzymywał spój-
ność, wszystkie śląskie państewka 
uczestniczyły w sejmach śląskich, 
miały wspólnego śląskiego staro-
stę generalnego. Nie było częścią 
Czech, jak piszą historycy, lecz po-
zostawało z Czechami w unii per-
sonalnej, jak Polska z Litwą. Przy 
czym, żeby czeski król mógł ob-
jąć władanie nad Śląskiem, mu-
siał zjawić się we Wrocławiu i zło-
żyć przysięgę na śląskie prawa. 
Można więc śmiało powiedzieć, 
że do momentu wywołania ślą-
sko-czeskiego antyhabsburskie-
go powstania w 1618 roku Śląsk 
był państwem niepodległym, ty-
le że w unii z Czechami.

W XVI wieku wymarli cieszyń-
scy Piastowie, w XVII wieku ta 
śląska niepodległość się skończy-
ła, a w XVIII wieku Prusy zdoby-
ły na Austrii ogromną większość 
Śląska. Ale niecały – bo właśnie 
Księstwo Cieszyńskie pozostało 
w austriackich granicach i od-
tąd jego losy toczyły się inaczej 
niż reszty Śląska. Ten stan trwał 
do roku 1918, gdy imperium au-
stro-węgierskie zaczęło się gwał-
townie rozpadać, za to powstały 
państwa polskie i czechosłowac-
kie. Polskie proklamowano 7 paź-
dziernika (wcale nie 11  listopa-
da), a czeskie 14  listopada. Ale 
na Śląsku Cieszyńskim lokalne 
rządy polskie i czeskie powsta-
ły kilka tygodni wcześniej. I oba 

państwa natychmiast zgłosiły pre-
tensje do tych ziem.

Dziś zapominamy, że czeskie 
pretensje sięgały znacznie da-
lej. Wspominali oni o całej ziemi 
pszczyńskiej (wraz z obecnymi po-
łudniowymi dzielnicami Katowic 
i Mysłowic), ziemi rybnickiej, ra-
ciborskiej. W zasadzie do całego 
Śląska, na którym nie przeważał 
żywioł niemiecki. Czesi nie zga-
dzali się, że tutejsi mieszkańcy 
to Polacy. Dlatego mieli – krótko 
zresztą – zupełnie inny pomysł 
na rozegranie tej sprawy.

Bo był jeszcze trzeci preten-
dent do tych ziem. Sami Ślązacy. 
Równolegle do pretensji polskich 
i czeskich – zarówno na Śląsku 
pruskim, jak i austriackim – także 
rodzime organizacje zgłosiły aspi-
racje powołania republiki górno-
śląskiej. Na Śląsku pruskim ideę 
tę popierało wielu magnatów, ale 
też bardzo wpływowi duchowni ka-
toliccy, Karl Ulitzka i Jan Kapica, 
oraz tysiące innych ludzi. Na Ślą-
sku austriackim zaś niekwestio-
nowanym liderem śląskich aspi-
racji był Józef Kożdoń, lider Ślą-
skiej Partii Ludowej. Stał się on 
więc natychmiast wrogiem i stro-
ny polskiej, i strony czeskiej, cho-
ciaż Czesi chcieli rozmawiać, bo 
przecież ich historyczne doświad-
czenia to federacja Czech ze Ślą-
skiem, a nie Śląsk w czeskich gra-
nicach. Więc nie wykluczali i teraz 
takiego rozwiązania, wierząc, że 
będzie ono jokerem w ich talii.

Polacy wiedzieli, że z Kożdo-
niem się nie dogadają. Nie że-
by był jakimś wrogiem polskoś-
ci. Wprost przeciwnie, to prze-
cież on postulował, by w szkołach 
język polski był powszechny, ale 
nie widział najmniejszego powo-
du, by Śląsk, który nigdy od XII 
wieku do Polski nie należał, miał 
przypaść temu państwu. Nawet 
przecież w ramach monarchii 
austro-węgierskiej nie był polską 
Galicją, tylko czeskim Śląskiem. 
Polacy więc zaczęli stosować ter-
ror, wspierany przez dopiero co 

odrodzone państwo polskie, a Koż-
doń padł jego ofiarą, został pobi-
ty i nie tylko.

Niemniej coraz więcej wska-
zywało, że na żadne załatwienie 
sprawy na miejscu nie ma szans. 
Sprawę musiano rozstrzygnąć na 
konferencji pokojowej w Wersalu. 
Pojawili się tam i śląscy przed-
stawiciele (Kożdoń w ramach za-
proszonej delegacji czeskiej), ale 
– podobnie jak w przypadku pru-
skiego Górnego Śląska – Fran-
cja stanowczo wariant państwa 
śląskiego odrzuciła, zmusza-
jąc do tego pozostałe mocar-
stwa. Mimo iż Kożdoń podnosił, 
że jest to pogwałcenie orędzia 
prezydenta USA Wilsona o pra-
wie narodów do samostanowie-
nia. Wiadomo już, że tak jak na 
pruskim Śląsku jest tylko opcja: 
Polska lub Niemcy, tak tu w ra-
chubę wchodzą tylko do wyboru 
Polska lub Czechy.

Na razie jednak światowe mo-
carstwa się nie wtrącają, bo w mię-
dzyczasie Polska i Czechosłowa-
cja podpisują jeszcze w listopa-
dzie 1918 roku ugodę, ustalając 
granicę tymczasową. Czytamy 
w niej (wersja polska):

„Ugoda niniejsza ma charakter 
przejściowy i w niczem nie prze-
sądza ostatecznego rozgranicze-
nia terytorialnego, które pozosta-
wia się w całości rozstrzygnięciu 
przez czynniki powołane, tj. przez 
Rząd polski w Warszawie i Rząd 
czeski w Pradze”.

Tak więc strony polska i cze-
ska uznały, że do ustalenia osta-
tecznych granic dojdzie w później-
szym czasie, i załatwią to między 
sobą te dwa państwa, bez inter-
wencji mocarstw.

I teraz następuje rzecz cieka-
wa. Polacy opowiadają (tak pi-
szą polskie książki, polskie ga-
zety, tak mówią polscy politycy), 

Luty 1919 roku. Wojska polskie zajmują Cieszyn Fot. Wikimedia Commons

Józef Kożdoń był niekwestionowanym liderem śląskich aspiracji 
 Fot. Wikimedia Commons

Wojna siedmiodniowa
Bitwa pod Skoczowem była kulminacyjnym momentem wojny 

siedmiodniowej, która rozegrała się w styczniu 1919 roku. Czesi 
postanowili zająć część Śląska Cieszyńskiego, dotychczas admi-
nistrowaną tymczasowo przez Polskę, aby nie dopuścić na tym 
spornym terenie do wyborów do polskiego Sejmu, rozpisanych 
na 26 stycznia.

Dlatego 23 stycznia wojska czechosłowackie w liczbie około 16 000 
żołnierzy przekroczyły linię demarkacyjną, dążąc do opanowania jak 
największej części tego terenu. Nieliczne polskie oddziały rzeczy-
wiście szybko były spychane na północ i wschód. 24 stycznia Czesi 
zajęli Karwinę i Jabłonków, dwa dni później Cieszyn.

Polacy próbowali przeciwstawić się czeskim siłom w Skoczowie, 
o który w dniach 28 – 30 stycznia rozegrała się kulminacyjna bitwa 
wojny. Polacy, chociaż mniej liczni, bronili się tu dzielnie, niektó-
re podskoczowskie miejscowości kilkukrotnie przechodziły z rąk 
do rąk. Jednak sytuacja Polaków była coraz gorsza, więc dowodzą-
cy tymi wojskami brygadier Franciszek Latwinik podjął 30 stycz-
nia decyzję o wycofaniu się z miasta i utworzeniu nowej linii obro-
ny na Wiśle. Gdy już przygotowywał się do opuszczenia miasta, 
nagle Czesi, pod naciskami ententy, zaproponowali zawieszenie 
broni. W praktyce okazało się ono końcem wojny.
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że gdy Polska była zaangażowa-
na w wojnę z bolszewikami, Czesi 
podstępnie wykorzystali ten fakt, 
naruszając ustaloną granicę i zaj-
mując polskie tereny. Fakty wy-
glądały jednak zupełnie inaczej.

Polskie złamane 
ugody

Bo najpierw Polacy na swej – pa-
miętajmy, tymczasowej – części 
Śląska Cieszyńskiego ogłosili po-
bór do wojska. Czesi protestowa-
li, że to złamanie ugody. Jak od-
powiada na to Polska? Otóż ko-
lejnymi faktami dokonanymi, bo 
oto naczelnik państwa Józef Pił-
sudski, ogłaszając wybory do Sej-
mu na 26 stycznia 1919 roku, tery-
torium wyborczym uczynił także 
Śląsk Cieszyński. Czyli przepro-
wadził pobór do wojska i rozpisał 
wybory do polskiego Sejmu na te-
renach, które wcale nie były pol-
skie, a jedynie pod tymczasową 
polską administracją – bo osta-
teczny kształt granic miał zostać 
ustalony w późniejszym terminie.

Czesi w odpowiedzi zwrócili 
się do mocarstw, by na sporny te-
ren przysłały wojska rozjemcze, 
aż do czasu ustalenia ostatecz-
nej granicy. Podobnie jak uczy-
niły to na pruskim Górnym Ślą-
sku. Do zjawienia się wojsk fran-
cuskich, włoskich czy angielskich 
jednak nie doszło – więc na trzy 
dni przed planowanymi wybora-
mi do Sejmu wkroczyła na polską 
część spornego obszaru armia cze-
ska. I nie miało to nic wspólnego 
z wojną polsko-bolszewicką, z za-
angażowaniem się armii polskiej 
na Wschodzie. Zresztą wtedy jesz-
cze nie o wojnę polsko-bolszewicką 
(ta wybuchła nieco później) cho-
dziło, lecz o polsko-ukraińską. Po 
prostu Czesi postanowili nie do-
puścić do tych wyborów na spor-
nym terenie. Doszło do krótko-
trwałej wojny, której przełomo-
wym momentem była wygrana 
przez Czechów bitwa o Skoczów. 
Polacy znów mieli ogromnego far-
ta, bo pod naciskiem mocarstw 
zawieszenie broni podpisano le-
dwie na kilka godzin przed tym, 
jak pokonany dowodzący polski-
mi wojskami pułkownik Latwinik 
zamierzał rozpocząć wycofywa-
nie wojsk polskich na wschodni 
brzeg Wisły.

Polacy proponują 
plebiscyt, potem 

proszą, by go nie było
Czesi ponownie wysłali do Pa-

ryża prośby o przysłanie na cały 
sporny teren wojsk rozjemczych, 
deklarując, że wtedy z całego Ślą-
ska Cieszyńskiego wycofają swoje 
wojska aż do ustalenia ostatecz-
nych granic. W odpowiedzi war-
szawski rząd zaproponował, aby 
na całym Śląsku Cieszyńskim, po-
dobnie jak na pruskim Górnym Ślą-
sku czy Warmii i Mazurach, prze-
prowadzić plebiscyt, który zdecy-
duje o przynależności tych ziem.

Czesi na propozycję przystali 
więcej niż ochoczo, więc zgodzi-
ły się też zachodnie mocarstwa. 
Równo rok po bitwie skoczowskiej 
przybyła tu międzysojusznicza 
ostateczna komisja, a zaraz po-
tem wojska francuskie i włoskie, 
które miały nadzorować uczciwe 
przeprowadzenie referendum.

Tylko polscy działacze na Ślą-
sku Cieszyńskim byli przerażeni! 
Dotychczas mogli słać do Warsza-
wy raporty, jak to ludność chce 
do Polski, ale w odróżnieniu od 
warszawskich polityków dosko-
nale wiedzieli, że polska więk-
szość na Śląsku Cieszyńskim to 
tylko propagandowa bajka, wyni-
kła z faktu, że w spisach powszech-
nych dialekt śląski zaliczono na 
Śląsku Cieszyńskim (inaczej niż 
opawskim) do języka polskiego, 
a nie czeskiego czy też jako od-
rębny język śląski. Ale większość 
tych, których w spisach zaliczo-
no do Polaków, ani z Polską, ani 
z polskością nie chce mieć nic 
wspólnego. Na obszarach, gdzie 
nawet 80 proc. wpisano jako po-
sługujących się polskim, popar-
cie dla polskości było znikome.

W przygotowaniach do plebiscy-
tu znów kluczowy był Kożdoń. Ale 
gdy on i cała Śląska Partia Ludo-
wa ogłosili, że jeśli nie może po-
wstać państwo górnośląskie, to oni 
opowiadają się za Czechosłowacją 
– polscy działacze zrozumieli, że 
mimo terroru, który tu prowadzi-
li, Polska przegra plebiscyt bar-
dzo wysoko i trafią do niej co naj-
wyżej skrawki regionu, zapewne 
Czechowice i okolice Jabłonkowa 
graniczące z ziemią żywiecką. Za-
częli więc bombardować Warsza-
wę postulatami, by plebiscyt od-
wołać i o ustalenie granicy zwró-
cić się do mocarstw zachodnich.

Warszawski rząd przystał na te 
płynące z terenu propozycje i na-
gle zwrócił się do mocarstw, by ple-
biscyt odwołać, motywując to fak-
tem, że właśnie toczy wojnę z So-
wietami, więc nie chce gmatwać 
się w kolejne konflikty graniczne. 
Rada Ambasadorów (organ en-
tenty, który rozwiązywał w Euro-
pie kwestie sporne) przystała na 
polskie propozycje i 28 lipca 1920 
roku podzieliła region wzdłuż linii 
Olzy. Wojska czechosłowackie wy-
cofały się karnie – mimo poczucia 
krzywdy – za ustaloną granicę. I tak 
to wygląda owa „kradzież” przez 
Czechy Zaolzia.

Tymczasem w polskich źró-
dłach czytamy: „Etniczne kryte-
rium podziału nie zostało zaak-
ceptowane przez rząd w Pradze, 
który przedstawiał pretensje histo-
ryczne wobec terenów zamiesz-
kałych przez Polaków”. Gdyby tak 

było, to czemu Polska tak bardzo 
bała się tu wyniku referendum?

Wraca opowieść 
o polskich ziemiach...

Od wydarzeń tych minęło le-
dwo kilka lat, gdy po zamachu 
majowym Polska znów zaczęła 
głosić, że Zaolzie to tereny et-
nicznie polskie, które Czechosło-
wacja Polsce ukradła. Polski mi-
nister spraw zagranicznych Jó-
zef Beck nazywał wschodniego 
sąsiada państwem sezonowym 
i było widać, że Polska tylko czeka 
okazji, by te ziemie „odzyskać”.

A na Zaolziu wszystkie wybo-
ry wygrywał wyraźnie już wtedy 
anty polski Kożdoń, przez cały 
okres międzywojenny sprawują-
cy godność burmistrza Czeskie-
go Cieszyna, doprowadzając tę 
poprzednio mało ważną dzielni-
cę miasta do wielkiego rozkwitu.

Swoją szansę Polska poczu-
ła, gdy roszczenie terytorialne 
(o Sudety, zamieszkane głów-
nie przez mniejszość niemiecką 
– stanowiła tam 85 proc. ludnoś-
ci) wysunęła III Rzesza. Był to 
zresztą okres, kiedy relacje mię-
dzy hitlerowską III Rzeszą a pił-
sudczykowską II RP były przyjaz-
ne. Hitler zażądał od państw za-
chodnich (Anglii, Francji i Włoch) 
zgody na zajęcie części państwa 
czechosłowackiego zamieszka-
nego przez mniejszość niemiec-
ką – a ich przywódcy zgodzili się 
przyjechać do Monachium, by 
sprawę przedyskutować. Konfe-
rencja monachijska trwała przez 
ostatnie dwa dni września 1938 
i pod nieobecność Czechosłowa-
cji, której nie zaproszono – uzna-
ła niemieckie roszczenia. Polski 
zresztą też nie zaproszono. Ale 

Magazyn  Trudna historia

Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki rekomenduje także:
„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Maria-

na Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków 
służących w armii III Rzeszy. Stare opy spomi-
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A5. Cena 10 euro.
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ważniejsze różnice między śląskim a polskim. 
Wszystko to uzupełnione świetnym słownikiem 
polsko-śląskim i śląsko-polskim. 236 stron, for-
mat A5. Cena 10 euro.
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jedyna książka opowiadająca o historii Ślązaków 
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format A4. Cena 18 euro.

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

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 501-411-994.  
lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602
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Magazyn  Na wysokim szczeblu

w Monachium Hitler grał też pol-
ską kartą, pokazując, że nie tyl-
ko Niemcy uważają, iż Czecho-
słowacja istnieje na historycznie 
i etnicznie nieczeskich terenach, 
bo na przykład na polskim Zaol-
ziu. Rząd polski, aby udowodnić, 
że Hitler ma rację, w trakcie kon-
ferencji wysłał do Pragi ultima-
tum z żądaniem natychmiasto-
wego oddania Zaolzia. Akcja by-
ła świetnie skoordynowana – już 
kilka dni wcześniej zaczął prze-
rzucanie przez granicę licznych 
dywersantów. napadających na 
czeskie instytucje i udających 
miejscowych, zaolziańskich, po-
wstańców. Metoda wypróbowana 
kilkanaście lat wcześniej na pru-
skim Górnym Śląsku teraz miała 
zadziałać i tutaj.

Polacy wkraczają 
do Cieszyna

Czesi, widząc, że stoją na prze-
granych pozycjach, ustąpili przed 
polskim ultimatum i 2 paździer-
nika Wojsko Polskie triumfalnie 
przekroczyło most na Olzie. Gdzie-
niegdzie witano wkraczające Woj-
sko Polskie kwiatami. W Polsce 
pokazuje się chętnie te zdjęcia, 
choć bez wątpienia radość wyka-
zywała mniejszość mieszkańców. 
No, ale to witano Wojsko Polskie 
dokonujące rozbioru sąsiednie-
go państwa – więc takie kwiaty 
są w polskiej historiografii uza-
sadnione. Gdy natomiast z kwia-
tami wita się obce wojska wkra-
czające do Polski – wtedy takie 
kwiaty są zdradą. Nawet pisanie 
o nich jest zdradą. Jednak pol-
scy żołnierze wkraczający wtedy 
na Zaolzie wspominali, że w po-
jedynkę niebezpiecznie było się 
oddalać, bo ludność miejscowa 
traktowała polskie wojsko jako 
najeźdźców, a nie wyzwolicie-
li. Dla odmiany niemieccy żoł-
nierze w 1939 roku w Katowi-
cach, Mikołowie, Mysłowicach 
poruszali się bez obaw. Jak było 
w 1939 roku w Cieszynie – przy-
znam się – nie wiem.

Wracając jednak do roku 1938 
– wraz z wojskiem zjawia się w Cie-
szynie wojewoda śląski Michał 
Grażyński, by w imieniu państwa 
polskiego przejąć ten teren, gdyż 
Zaolzie zostało wcielone do wo-
jewództwa śląskiego. Ponieważ 
niekwestionowanym liderem lo-
kalnej ludności był Kożdoń, War-
szawa porozumiała się z nim, że 
to on, legalny burmistrz Czeskie-
go Cieszyna, przekaże Polakom 
symbolicznie klucze do miasta. 
Jednak ustalony protokół złamał 
Grażyński, który odtrącił klucze 
i kwiaty, mówiąc: „My, Polacy, lu-
bimy sytuacje jasne i cenimy cha-
raktery określone. Dlatego odno-
simy się z szacunkiem do Czechów 
i Niemców, ale nie możemy tole-
rować żadnych typów pośrednich. 
Nie mogę przyjąć od panów ani 
kwiatów, ani kluczy – przyjmę je 
z rąk innych ludzi”.

Miejscowa ludność słuchała 
tych słów w grobowej atmosfe-
rze. Oto jej przywódca, burmistrz 
od czterech kadencji, szanowany 
jak nikt w mieście, zostaje potrak-
towany pogardliwie przez nowe-
go polskiego pana. Teraz już nie 
mają wątpliwości: nowego oku-
panta. Cieszą się nieliczni Pola-
cy, reszta milczy. Większe owacje 
niż Wojsko Polskie spotka Wehr-
macht, który wkroczy tu niecały 
rok później.

Polska okupacja Zaolzia trwa-
ła mniej niż rok. Gdy wiosną 1939 
roku Niemcy zupełnie likwidowa-
li Czechosłowację, tworząc Pro-
tektorat Czech i Moraw oraz wa-
salną Słowację – wiedzieli już, że 
następnym celem będzie Polska, 
a Śląsk Cieszyński, podobnie jak 
cała reszta Górnego Śląska, zo-
stanie wcielony bezpośrednio 
do Rzeszy. Tam jednak, na Ślą-
sku Cieszyńskim, III Rzesza po-
czątkowo uznawała narodowość 
śląską (w spisie powszechnym, 
by poznać stan faktyczny). I spis 
powszechny potwierdził, że ludzi 
o śląskiej tożsamości narodowej 
mieszka tu zdecydowanie naj-
więcej, o 1/3 więcej niż Polaków, 

o połowę więcej niż Czechów, 
a najmniejsza (choć też liczna) 
grupa to Niemcy. To jednak nie 
przeszkadza Polakom bajdurzyć 
i dziś, że Zaolzie w większości za-
mieszkiwali Polacy. Tak, jeśli za-
liczyć do Polaków tych, którzy sa-
mi się za Polaków nie uważali!

Oczywiście,  
że to niepolskie

A w 1945 roku zwycięskie mo-
carstwa nie mają żadnej wątpli-
wości: ten teren należy się Cze-
chosłowacji, Polska nie ma do nie-
go praw żadnych, historycznych, 
etnicznych ani innych. Do Polski 
w całej nowożytnej historii nale-
żał przez niecały rok. Od rozbio-
ru Czechosłowacji w 1938 do  li-
kwidacji Polski w 1939 roku. War-
to o tym przypominać tym, którzy 
mówią o „odwiecznie polskim Za-
olziu”, a nawet sugerują, że trafi-
ło do Austrii (więc i Czech) w ra-
mach zaborów. Tereny te w koro-
nie czeskiej były od średniowiecza 
do 1938 roku!

„Zaolzie” trafiło po II wojnie 
światowej do państwa czeskie-
go i  jest w nim do dziś. Co nie 
zmienia faktu, że zaraz po woj-
nie w katowickim sztabie wojsko-
wym opracowano plan porwania 
z Cieszyna Kożdonia i postawie-
nia przed polskim sądem za rze-
komą kolaborację z III Rzeszą. Co 
ciekawe, Czechy, których był oby-
watelem, też go postawiły przed 
sądem – gdzie tej kolaboracji się 
nie dopatrzyli. Ba, więcej, w pro-
cesie sądowym udowodnił, że nie 
kolaborował, a nawet że przed 
obozami koncentracyjnymi ura-
tował wielu Polaków, także te-
go, który na fali polskiego terro-
ru w l919 roku go pobił! Kilka lat 
po wojnie zmarł spokojnie w ślą-
skim mieście leżącym w Repu-
blice Czeskiej – Opawie. Tam też 
znajduje się jego grób, na którym 
czasem świeczkę zapali jakiś ślą-
ski patriota.

 Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung,

nr 9/2020)
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Dyplomatyczne wpadki, czyli...

Konferencje
prasowe

Podstawową zasadą konfe-
rencji prasowych – podobnie 
jak i zwykłych nawet prezen-
tacji w pracy czy na studiach 
–  jest to, że jeśli jedna osoba 
mówi, pozostałe nie robią jej, 
mówiąc kolokwialnie, „konku-
rencji za plecami”. To znaczy, 
że nie rozmawiają, nie wiercą 
się i kontrolują swoją postawę. 
W przeciwnym razie mimowolnie 
mogą się stać tak zwanymi bo-
haterami drugiego planu, czyli 
przyćmić właś ciwy przekaz, od-
wracając od niego uwagę. 

Pierwszy z brzegu przykład ta-
kiej gafy to słynna konferencja pra-
sowa żony prezydenta Francji Ber-
nadette Chirac. A sprawcą zamie-
szania był sam prezydent Jacques 
Chirac. Rozproszyła go bowiem 
pewna młoda dama, dla której za-
brakło miejsca na konferencji za 
plecami głównej mówczyni. Zro-
bił więc olbrzymie zamieszanie, 
chcąc zapewnić miejsce blondyn-
ce, z którą nie przestawał rozma-
wiać. Zażądał od współpracowni-
ków, aby przynieśli dodatkowe krze-
sło. Oczywiście kamery zajęły się 
tym zamieszaniem, a nie pierwszą 
damą. Po chwili Bernadette Chi-
rac w końcu mogła zacząć prze-
mówienie. Jednak co chwila mąż 
szeptał za jej plecami do owej ko-
biety, skutecznie zakłócając prze-
mówienie żony. W pewnej chwili 
pierwsza dama wręcz zmuszona 
była się odwrócić i skarcić męża 
oraz go uciszyć. Naturalnie oglą-
dając tę scenę – rodem z opery my-
dlanej – trudno było powstrzymać 
się od śmiechu. A następnie, gdy 
Bernadette skończyła i zoriento-
wała się w sytuacji, w wymowny 
sposób spojrzała (przez ciemne 
okulary) na mężczyzn zgromadzo-
nych wokół prezydenta i w koń-
cu ten, który znajdował się przy 
Chiracu, ustąpił jej miejsca. Ber-
nadette zasiadła, a Chirac uda-
wał zmrożonego. Ale kamery za-
rejestrowały, jak jeszcze raz, ni-
czym mały chłopiec chowający 
się przed mamą, uśmiechnął się 
do młodej kobiety.

Gadający kapelusz
Chyba jedną z najsłynniejszych 

gaf, które zapisały się w historii 
konferencji prasowych, była ta, 
którą nazwano talking hat, czy-
li po angielsku „gadający kape-
lusz”. Owo sympatyczne określe-
nie po prostu najtrafniej opisało 
to, co mogli zobaczyć fotorepor-
terzy i dziennikarze na spotkaniu 
w ogrodzie Białego Domu z pre-
zydentem George’em Bushem 

i królową Elżbietą II podczas jej 
wizyty państwowej w Stanach 
Zjednoczonych w 1992 roku. Cho-
dzi o to, że zza zbyt wysokiego jak 
dla brytyjskiej królowej pulpitu 
wyłaniała się zaledwie jej głowa, 
a dokładnie w zasadzie sam pur-
purowo-biały kapelusz. Jak traf-
nie zauważyli później komentato-
rzy, był to prawdziwy koszmar dla 
szefa amerykańskiego protokołu, 
zwłaszcza że całą tę wizytę bardzo 
długo i drobiazgowo planowano, 
dołożono starań, aby każdy detal 
był dopracowany – poza tym jed-
nym. Zabrakło bowiem odpowied-
niego podwyższenia przy mówni-
cy, które normalnie w takich sytu-
acjach w tym celu jest wcześniej 
przygotowywane. Było to spowo-
dowane faktem, że za samą kon-
ferencję w Białym Domu odpo-
wiadały służby prasowe prezy-
denta. Zażenowany poczuł się 
więc nawet sam prezydent Bush, 
który miał stwierdzić, wspomina-
jąc tę sytuację, że pomyślał o tym, 
ale „gdy królowa zaczęła mówić, 
nie zdawałem sobie sprawy, jak 
będzie to wyglądało z  innej per-
spektywy. I nie mogłem jej prze-
rwać, bo to było nie fair, i przykro 
mi, że pominięto [w przygotowa-
niach – przyp. Ł.W.] tę kwestię”. 
Ówczesny szef protokołu pytany 
przez dziennikarzy, co się stało, 
próbował obrócić wszystko w żart 
i tylko dowcipnie skierował uwa-
gę na to, jak elegancki był kape-
lusz królowej, radził też, by jej gust 
i modę na noszenie oryginalnych 
nakryć głowy przyjąć w Waszyng-
tonie. Cóż, nie miał innego wy-
boru. Później jednak faktycznie 
uderzył się w pierś, mówiąc, że 
powinien zaliczyć chyba powtór-
kę z geometrii, bo miał do czynie-
nia z przywódcami naprawdę róż-
nego wzrostu, a o talking hat bę-
dzie napisane najpewniej nawet 
w jego nekrologu. Joseph Reed 
dodawał jednak, że „przerywa-
nie [królowej – przyp. Ł.W.], aby 
wyjąć stopień, który był schowa-
ny u podstawy podium, mogłoby 
spowodować, że królowa upuści-
łaby notatki i powstałoby jeszcze 
większe zamieszanie”. Co cieka-
we – następnego dnia królowa, 
przemawiając jako jedyny brytyj-
ski monarcha w Kongresie, rozpo-
częła dowcipnie od zdania: „Mam 
nadzieję, że dziś widzą mnie pań-
stwo z miejsca, w którym siedzą”.

Z wpadki z „gadającym kape-
luszem” większość osób organi-
zujących konferencje prasowe na 
najwyższym szczeblu wyciągnę-
ła wnioski i dziś zwłaszcza niscy 

Zdumiewające może wydawać się, że 5 listopa-
da 1918 roku Czesi tak łatwo zgodzili się na linię 
demarkacyjną bardzo dla nich niekorzystną, od-
dającą zdecydowaną część Śląska Cieszyńskie-
go w polskie ręce. Polsce przypadły: cały powiat 
bielski, cieszyński i większa część frysztackie-
go, a Czechosłowacji tylko reszta frysztackiego 
i frydecki. To, co wtedy przypadło Polsce, a dziś 
w niej nie jest, nazywane bywa Zaolziem.

Aby jednak zrozumieć pasywną postawę Cze-
chów, trzeba wiedzieć, że ich państwo było w zu-
pełnie innej fazie organizacyjnej niż polskie. Tak 
naprawdę dopiero na szybko zaczęto je tworzyć 
– a niepodległość proklamowano 14  listopada, 
a więc 9 dni po podpisaniu przez miejscowych 
działaczy umowy z Polakami.

Inaczej państwo polskie. To nieprawda, że pro-
klamowało niepodległość 11 listopada, bo zrobiło 
to kilka tygodni wcześniej, 7 października. 12 paź-
dziernika polskie władze oficjalnie przejęły od 

Niemców zwierzchność nad wojskiem. 25 paź-
dziernika powołano pierwszy polski rząd, nieza-
leżny zupełnie od władz niemieckich. 11 listopada 
w Polsce nie zdarzyło się nic poza tym, że do rządu 
wszedł przybyły dzień wcześniej do Warszawy Jó-
zef Piłsudski. Ale tak naprawdę budowa państwa 
polskiego zaczęła się 5 listopada 1916 roku, gdy je-
go powstanie zapowiedzieli cesarze Prus i Austro-
-Węgier. Od tego momentu powoli tworzono zrę-
by państwowoś ci polskiej, administrację, istniało 
też regularne polskie wojsko. W grudniu 1917 po-
wołano pierwszy, choć jeszcze częściowo zależny 
od Niemiec, polski rząd.

Tak więc 5 listopada 1918 roku państwo polskie, 
choć w nieustalonych jeszcze granicach, funkcjo-
nowało już niemal normalnie. Czeskie dopiero się 
tworzyło. Z sytuacji tej zdawały sobie sprawę obie 
strony podpisujące tymczasową granicę polsko-
-czechosłowacką w 1918 roku, dlatego strona cze-
ska była tak ustępliwa.
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przywódcy wiedzą, że wręcz mu
szą skorzystać z podwyższenia 
przy mównicy, które jest standar
dowo w zasięgu ręki, a w zasadzie 
nogi. Choć obecnie kłopot polega 
na tym, że nawet jeśli podwyższe
nie jest dyskretnie schowane, to 
i tak często publikowane są złośli
we zdjęcia ukazujące, że niscy po
litycy używają takiego dodatkowe
go stopnia, co ma uwypuklać ich 
pragnienie dorównania partne
rom wzrostem. Taki problem to
warzyszył na przykład prezyden
towi Francji Nicholasowi Sarko
zy’emu – podwyższenie, na którym 
stał, nazwano nawet Sarkozy box.

Na przykład podczas uroczys
tości upamiętniających lądowa
nie aliantów w Normandii Sarkozy 
przemawiał z tej samej mównicy 
co prezydent USA Barack Obama, 
premier Kanady Stephen Harper 
i premier Wielkiej Brytanii Gor
don Brown. Ale tylko on używał 
stopnia, bo był najniższy.

Prezydent Nicholas Sarkozy miał 
też pecha, gdy zamieścił na Face
booku zdjęcie, rzekomo ukazują
ce, jak 9 listopada 1989 roku wła
snoręcznie rozbija mur berliński 
(tak głosił podpis pod foto grafią). 
Prasa zaczęła podważać auten
tyczność zdjęcia, bo nie zgadzały 
się daty – burzenie i demontowa
nie muru rozpoczęło się w następ
nych dniach, a 9 listopada wieczo
rem berlińczycy zaczęli się dopiero 
pod murem gromadzić. Po drugie 
okazało się, że nie było dowodów 
na potwierdzenie, by „Sarko” był 
w Berlinie w tym dniu, za to zna
leźli się świadkowie twierdzący, że 
przyjechał tydzień później.

Wtedy dopiero graficy zaczę
li sobie używać na prezydencie 
i dokonywać fotomontaży ukazu
jących różne historyczne miejsca 
i sytuacje, w których Sarkozy rze
komo był! Na przykład konferen
cja w Jałcie w 1945 roku, wygra
na Francji w mundialu w 1998 ro
ku, opracowanie szczepionki na 
wściekliznę, podnoszenie flagi 
przez amerykańskich żołnierzy na 
Iwo Jimie, słynne przemówienie 
pastora Kinga, wyzwolenie Pary
ża czy zamach na Kennedy’ego.

W stylu  
Silvia Berlusconiego

Wróćmy jednak do gaf i konferen
cji prasowych. Tradycyjnie, można 
by rzec, przeszedł samego siebie 
premier Włoch Silvio Berlusconi. 
W 2010 roku podczas wspólnej kon
ferencji prasowej w Rzymie z pre
mierem Hiszpanii José Luisem 
Zapatero nie chciał odpowiadać 
na pytania dziennikarzy, więc po 
prostu uścisnął dłoń Hiszpano
wi, rzucił symboliczne arrivederci 
i opuścił mównicę, pozostawiając 
osłupiałego gościa samego. Zapa
tero nie wiedział, co począć, a Ber
lusconi – chyba dla wzmocnienia 
dowcipu – stojąc z boku, rzucił mu 
tylko uwagę, że powinien czuć, iż 
„otacza go wielka łaska”, skoro 
jest tuż po spotkaniu z papieżem. 

W końcu także Zapatero podzięko
wał i poszedł. Ale tę gafę pokazały 
media na całym świecie i trzeba 
przyznać, że było to zachowanie 
wyjątkowo naganne, stanowiące 
w gruncie rzeczy olbrzymi afront 
wobec goszczącego we Włoszech 
premiera Hiszpanii.

Brakiem wyobraźni włoski pre
mier wykazał się również w 2008 
roku na Sardynii, w czasie wspól
nej konferencji prasowej z Władi
mirem Putinem. Gdy Putin został 
wówczas spytany przez rosyjską 
dziennikarkę Natalię Mielikową 
o swój rzekomy romans, o którym 
donosiły rosyjskie i włoskie gazety, 
Berlusconi zawołał podekscytowa
ny: „No właśnie! Czy to wszystko 

prawda?”. Tomasz Bielecki z „Ga
zety Wyborczej” pisał wtedy: „»Czy 
pani reprezentuje całą salę?«, zło
śliwie pytał Włoch. A kiedy Putin 
lodowatym głosem zdementował 
plotki i zaczął karcić media, które 
»ze swymi erotycznymi fantazja
mi« pchają się w cudze życie, Ber
lusconi »strzelał« do Natalii Mieli
kowej rękoma ułożonymi w kształt 
pistoletu. »Zapomniał, że w Rosji 
naprawdę strzela się do dzienni
karzy. Przecież Anna Politkowska 
zginęła od pocisków«, komentują 
włoskie gazety”.

Ciepłe dowcipy
Genialnie wprost na konferen

cji prasowej z prezydentem Bil
lem Clintonem wypadł prezydent 
Borys Jelcyn. Było to w paździer
niku 1995 roku. Jelcyn sprawił 
wówczas, że Clinton prawie po
płakał się ze śmiechu. Wystarczył 
jeden dowcip... Rosyjski prezy
dent rozpoczął przemówienie od 
stwierdzenia, że nie przyjeżdżał 

na spotkanie z Clintonem z ta
kim optymizmem, z jakim z nie
go wyjeżdża. Dodał, że to dlatego, 
iż po przemówieniu w ONZecie 
(które miało miejsce dzień wcze
śniej) przeczytał relacje prasowe. 
I stwierdził: „Pisaliście, że dzisiej
sze spotkanie z prezydentem Bil
lem Clintonem będzie katastrofą 
[śmiech] i teraz, po raz pierwszy, 
mogę wam powiedzieć, że to wy 
jesteście katastrofą [śmiech]”. 
Na co pokładający się wręcz ze 
śmiechu Clinton dodał: „Proszę, 
aby państwo dobrze zaznaczyli, 
kto to powiedział”.

Na szczycie G20 we Francji 
w 2011 roku na całkiem ciepły dow
cip pozwolił sobie prezydent Ba

rack Obama, występując na konfe
rencji prasowej wraz z prezyden
tem Nicholasem Sarkozym. Było 
to tuż po urodzeniu się córki fran
cuskiego prezydenta i Carli Bru
ni. Obama pogratulował gospoda
rzowi przyjścia na świat jego po
tomka i powiedział: „Po drodze 
tutaj poinformowałem Nichola
sa, że jestem pewien, iż Giulia 
[córeczka „Sarko” – przyp. Ł.W.] 
odziedziczyła urodę po mamie, nie 
po tacie, co, jak sądzę, jest świet
ną sprawą. Teraz wspólnie dzie
limy największe z wyzwań i bło
gosławieństw w życiu – bycia oj
cami dla naszych córek”. Swoją 
nieco sarkastyczną uwagą szcze
rze rozbawił francuskiego prezy
denta. Mógł sobie na to pozwolić, 
wiedząc, że Sarkozy odbierze to 
z dystansem do siebie samego. 
Ale Obama balansował na grani
cy afrontu, bo wystarczyło drob
ne przejęzyczenie albo złe tłuma
czenie i mogłoby się to skończyć 
zupełnie inaczej.

Słów  
nie da się cofnąć

Z żartami podczas wywiadów 
trzeba być bowiem naprawdę 
ostrożnym. Przekonał się o tym 
prezydent Jacques Chirac w 2007 
roku. Rozmawiając o programie 
nuklearnym Iranu z reportera
mi „International Herald Tribu
ne”, „New York Timesa” i fran
cuskiego „Le Nouvel Observa
teur”, stwierdził, że nie widzi 
nic zdrożnego w tym, aby Tehe
ran miał jedną czy dwie bom
by jądrowe. Jak bowiem tłuma
czył z przekąsem, „To nie było
by niebezpieczne. Bo niby gdzie 
zrzuciłby tę bombę? Na Izrael? 
Nie poleciałaby na 200 metrów 
w atmosferę, a Teheran już był
by starty z powierzchni ziemi”. 
Następnego dnia zaprosił jesz
cze raz tych samych dziennika
rzy i chciał, aby usunęli te cytaty. 
Oczywiście wiedział już, że wywo
ła swymi słowami olbrzymi skan
dal międzynarodowy, co natural
nie go nie ominęło.

W 2012 roku materiał prasowy 
próbował wstrzymać także pre
zydent Niemiec Christian Wulff. 
Zadzwonił do redakcji dziennika 
„Bild”, która publikowała artykuł 
dotyczący przyjęcia przez niego 
korzyści majątkowej, i... nagrał 
się na sekretarkę. Żądał, aby 
nie drukować artykułu i groził 
dziennikarzom sądem. Później 
się zreflektował i zadzwonił po
nownie – z przeprosinami. Re
dakcja potwierdziła, że do tego 
doszło, a materiał i  tak opubli
kowała. Po wniosku hanower
skiej prokuratury o uchylenie 
mu immunitetu prezydent Wulff 
znalazł się w ogniu zmasowanej 
krytyki i zmuszony był podać się 
do dymisji.

Z angielską 
elegancją

Możemy również sięgnąć do dłu
giej listy cytatów i złotych myśli 
księcia Filipa. Choćby w 2002 ro
ku, podczas spotkania prasowego 
z okazji złotego jubileuszu królo
wej Elżbiety II, odbył taką wymia
nę zdań z dziennikarzem Simo
nem Kelnerem:

Książę: „Kim pan jest?”.
Kelner: „Redaktorem naczel

nym »The Independent«, sir”.
Książę: „Ale co pan tu robi?”.
Kelner: „Zaprosił mnie książę”.
Książę: „Cóż, nie musiał pan 

przychodzić!”.
A podczas bankietu w Pałacu 

Elizejskim małżonek brytyjskiej 
monarchini zwrócił się do repor
terki BBC Caroline Wyatt – odpo
wiadając na jej pytanie o to, czy 
królowej podobał się pobyt w Pa
ryżu w 2006 roku – słowami: „Cóż 
za głupie pytanie!” (Damn fool 
qeuestion!). W 1996 roku do pra
cownicy szpitala na Karaibach 
powiedział: „Wy macie moskity, 
my mamy prasę”, natomiast za
pytany w Kanadzie, czy podobają 

mu się wyspy Scilly, odparł: „Mój 
syn... ehm... jest ich właścicielem”.

Lech Kaczyński  
też potrafił

Słynne do dziś są słowa o „mał
pie w czerwonym” autorstwa świę
tej pamięci prezydenta Lecha Ka
czyńskiego. Podczas konferencji 
prasowej w Brukseli w 2006 roku 
takim epitetem określił on kore
spondentkę TVN Ingę Rosińską, 
która miała na sobie czerwoną 
garderobę. Gdy konferencja do
biegała końca, prezydent został 
zapytany przez sekretarza stanu 
Andrzeja Krawczyka: „Czy jeszcze 
jedno pytanie, czy już kończyć?”. 
Odparł: „Jeszcze jedno pytanie, ale 
nie od tej małpy w czerwonym”. 
Później prezydent nie chciał ko
mentować tego zajścia, zasłania
jąc się faktem, że miała to być „je
dynie prywatna wymiana zdań”. 
Niewiele lepiej było już po zakoń
czonym wywiadzie z Moniką Olej
nik w 2008 roku. Zirytowany pyta
niami dziennikarki prezydent Ka
czyński miał do niej rzucić przy 
świadkach nieprzyjemne słowa: 
„Stokrotka, Stokrotka, jest pani na 
mojej krótkiej liście, pożałuje pa
ni tego, wykończę panią, nie obro
nią pani agenci służb specjalnych 
Walterowie [wówczas właściciele 
stacji TVN – przyp. Ł.W.]”. Mówiąc 
o „Stokrotce”, prezydent odnosił 
się do pseudonimu tajnego współ
pracownika służb SB. Monika Olej
nik ponoć i tak podała prezydento
wi rękę na pożegnanie, ale jej nie 
uścisnął. Całe zajście oburzyło śro
dowisko dziennikarskie w Polsce. 
Stefan Bratkowski, honorowy pre
zes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, stwierdził nawet, że pre
zydent powinien ustąpić ze stano
wiska po takim „wybryku”. Nato
miast stacja TVN złożyła skargę 
do Krajowej Rady Radiofonii i Te
lewizji. Po telefonicznej rozmowie 
prezydenta Kaczyńskiego z Moni
ką Olejnik i jego przeprosinach pi
smo wycofała.

Innym razem Kaczyński zali
czył już nieco bardziej przyjem
ną wpadkę. I z niej również śmia
ła się cała Polska. Na spotkaniu 
ze strażakami z międzynarodowej 
Gdańskiej Grupy Poszukiwawczo
Ratowniczej PSP w 2006 roku je
den z nich pokazywał prezydento
wi psa ratownika. Strażak chciał 
uspokoić swojego futrzanego po
mocnika, zwrócił się więc do suki 
po imieniu i wydał komendę: „Ira! 
Siad!”. Zaś prezydent Lech Ka
czyński, głaszcząc psiaka po gło
wie, stwierdził: „Irasiad jest bardzo 
zdenerwowany”. I tak Ira stała się 
najsłynniejszym psem IV RP. Zaś 
od jej zmienionego imienia – „Ira
siad” – wzięła później swą nazwę 
jedna z fundacji zajmujących się 
pomaganiem zwierzętom.

Łukasz Walewski
„Przywitaj się z królową. Ga-

fy, wpadki, faux pas i inne histo-
rie”, Kraków 2015, s. 390.

„Gadający kapelusz” królowej Elżbiety II podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych 
w 1991 roku Fot. picture alliance/Associated Press/Doug Mills
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Kółko się Pani urwało 
– Jacek Galiński

Tytuł debiutanckiej książki Jacka Galińskie-
go jest zabawny i przewrotny. Główną boha-
terką powieści jest Zofia Wilońska. To starsza
pani, mieszkająca w jednej z warszawskich
kamienic. Pobiera
skromną emery-
turę i wspina się
na wyżyny osz-
czędnościowych
zdolności, żeby
pieniędzy wystar-
czyło jej do koń-
ca miesiąca. Na
co dzień przeglą-
da gazetki pro-
mocyjne i wyszu-
kuje najlepsze
oferty. 

Pewnego dnia po powrocie z zakupów ko-
bieta zastaje wyłamane drzwi do mieszkania.
Wewnątrz panuje nieopisany bałagan. Znik-
nęły wszystkie kosztowności, a galowy mun-
dur jej zmarłego męża został okrutnie zbez-
czeszczony. Włamanie zgłasza na policji, ale
Zofia dowiaduje się, że szanse na znalezienie
sprawcy są znikome. Nie poddaje się jednak
i bierze sprawy w swoje ręce.  

Komórki się Pani pomyliły 
– Jacek Galiński
Komedia kryminalna bawiąca do łez. Kon-

tynuacja historii o pani Zofii, która znów
wpakowała się w kłopoty. Z pozoru miła,
starsza kobieta
zamieszana jest
w sprawę o mor-
derstwo. Znów
znaleziono trupa,
który żywo zain-
teresował Zofię
Wilkońską. Podej-
mie się ona pry-
watnego śledz-
twa, przez które
zbliży się do sa-
mych przestęp-
ców. Dostanie propozycję nie do odrzucenia,
zwłaszcza że dzięki niej raz na zawsze star-
sza pani będzie mogła zapomnieć o życiu
w biedzie. 

Kratki się Pani odbiły 
– Jacek Galiński
Szalona emerytka Zofia Wilkońska tak na-

mieszała, że trafiła za kratki. Czymże jednak
jest więzienie dla
zawziętej starusz-
ki. Niczym innym
jak sceną walki
o godne i lepsze
życie. Czy Zofia
zerwie okowy
wymiaru sprawie-
dliwości, który
w tym wypadku
okazał się rychli-
wy, ale na pewno
nie sprawiedliwy?

sklep.de 

Kiedy nie mo¿na tak podró¿o-
waæ, jak by siê chcia³o, mo¿e
warto pomyœleæ o fince, dom-
ku czy mieszkaniu, które
mo¿na wynaj¹æ na tydzieñ al-
bo miesi¹c. Najpiêkniejsze
finki znajduj¹ siê na wyspach
Teneryfa i Gran Canaria. Jed-
nak i na innych wyspach mo¿-
na zakwaterowaæ siê w ma-
³ych hotelach, po³o¿onych
wœród palm. Bez t³umu tury-
stów wygrzaæ siê w s³oñcu i
wyle¿eæ w piasku, na hamaku
przy szumie palm. Tak wypo-
czywaæ mo¿na w czasach
pandemii koronawirusa.

Gran Canaria 
– kontynent 
w soczewce
Sosnowe lasy s¹siaduj¹ tu-

taj z plantacjami bananów,
pustynia spotyka siê z oce-
anem. Gdy w po³o¿onych w
centrum górach sypie œnieg,
kilka kilometrów poni¿ej mo¿-
na opalaæ siê na pla¿y. Gran

Canaria zo wyspa pe³na za-
skakuj¹cych kontrastów. Po-
³udniowe wybrze¿e têtni ¿y-
ciem ca³¹ dobê. Hotele, base-
ny, kluby, restauracje wype³-
nia t³um turystów. Na pó³no-
cy, na zielonych stokach, kró-
luje przyroda. Ludzi nie ma tu
prawie wcale. Wnêtrze wyspy,
która jest niemal idealnie
okr¹g³a, jakby narysowana
cyrklem, to góry i sosnowe la-
sy. W malowniczych g³êbokich
w¹wozach kryj¹ siê maleñkie
wioski. Na szczycie Pozo de
las Nieves (1950 m n.p.m.) kil-
ka razy w roku pada œnieg.
Dolne partie gór porastaj¹
opuncje. Im wy¿ej, tym zieleñ
jest bardziej bujna, niemal
szmaragdowa. Rosn¹ tu eu-
kaliptusy, agawy, sosny kana-
ryjskie o bardzo d³ugich
ig³ach. S¹ plantacje bananów,
pomarañczy i cytryn. To tutaj,
wed³ug mitycznych opowie-
œci, znajdowa³ siê ogród He-
spery. W powietrzu unosi siê
mocny zapach pinii. Nie bez

powodu patronka wyspy jest
Matk¹ Bosk¹ od Sosen.

Teneryfa 
– rozrywka i sport

Wyspa s³ynie z idealnych
warunków do wypoczynku i
têtni¹cych ¿yciem kuortów.
Mo¿na siê tu pobawiæ, pole-
¿eæ na pla¿y albo aktywnie
spêdziæ czas na wodzie lub
nurkuj¹c. Ale s¹ te¿ miejsca,
gdzie przyroda wygrywa z
masow¹ turystyk¹. Czêœæ pó³-
nocna Teneryfy ze stromymi,
poroœnietymi lasem brzega-
mi jest œwietnym miejscem
na trekking i wspinaczkê gór-
sk¹. Wulkaniczne pasma
zwieñcza majestatyczny
szczyt Pico de Teide. Wiêksze
wra¿enie robi chyba tylko
miasteczko Los Gigantes, po-
³o¿one na wybrze¿u. Znajduj¹
siê tu strome, 600 metrowe
klify. Morze u ich podnó¿a to
na Kanarach jedno z najbar-
dziej atrakcyjnych miejsc do

nurkowania. Z kolei jedna z
najpiêkniejszych pla¿ archi-
pelagu jest z³ota Las Teresi-
tas. Le¿y 8 km na pó³noc od
Santa Cruz – stolicy Teneryfy.
Kiedyœ pla¿a pokryta by³a
ciemnym, wulkanicznym py-
³em, ale 40 lat temu wysypano
tu ok. 4 milionów worków pia-
sku, przywiezionego z Saha-
ry. W ten sposób powsta³o
niezwyk³e, popularne miejsce
wypoczynku, które jest tury-
stycznym rajem. Po³udnie
wyspy to mekka wielbicieli
sportów wodnych. Ze wzglê-
du na wiej¹cy tu wiatr upodo-
bali sobie to miejsce mi³oœni-
cy windsurfingu. Tutaj rów-
nie¿ znajduj¹ siê piêknie za-
gospodarowane pla¿e, które
zapraszaj¹ do lenistwa. A
nadmorskie promenady, ocie-
nione palmami, z mnóstwem
restauracji i kafejek, zache-
caj¹ do biesiadowania.

Fuerteventura 
– wiatry i œwiat³o
Z³oty piasek, lazurowe wo-

dy oceanu, cudowne pla¿e z
bezpiecznym zejœciem do mo-
rza. Jest ich ok. 150, s¹ te
wspania³e zorganizowane i te
dzikie, o których wiedz¹ tylko
wtajemniczeni. Z bia³ym pia-

skiem i czarnym wulkanicz-
nym py³em. Ulubione miejsce
dla rodzin z dzieæmi i ¿egla-
rzy. Wieje tu silny, gor¹cy
wiatr sirocco, który przynosi
piasek wprost z Sahary. Afry-
ka jest zaledwie 115 km st¹d.
Piasek pokrywa wszystko z³o-
tymi drobinkami, fa³duje wy-
dmy, tworzy nowe, rozlegle
pla¿e. Najpiêkniejsza po³o¿o-
na jest na po³udniowym wy-
brze¿u wyspy – ci¹gnie siê
dziesi¹tki kilometrów, obmy-
wana przez b³êkitne fale oce-
anu. Wiatr rozprasza te¿
chmury, dziêki temu na „Fu-
ercie” prawie nigdy nie pada
deszcz. Jest sucha i w odró¿-
nieniu od innych wysp archi-
pelagu prawie zupe³nie p³a-
ska. Jej krajobraz przywodzi
na myœl pustyniê. Spore pole
do popisu ma tutaj s³oñce. Je-
go promienie w niezwyk³y
sposób oœwietlaj¹ rdzawe pa-
górki. Mieszkancy nazywaj¹
j¹ “wysp¹ œwiata”, bo ka¿dy
wschód i zachód s³oñnca to
feeria barw. M³yny-wiatraki
to symbol wietrznej Fuerte-
ventury. “Molinos” s¹ rodzaju
mêskiego (trzypiêtrowe,
smuk³e), “Molinas” rodzaju
¿enskiego (jednopiêtrowe i
przysadziste). Turyœci upodo-
bali sobie dwa kurorty: Cor-

ralejo na pó³nocy oraz Jandia
i Costa Calma na po³udniu.
Miejsca maj¹ super warunki
dla ¿eglarzy i surfiarzy.
W porcie mo¿na wypo¿yczyæ
jacht i wyp³yn¹æ w rejs po
Atlantyku albo na morski po-
³ów ryb. Ale i na pustyni moŸ-
na pojeŸdziæ jeepem czy na
wielb³¹dzie.

La Gomera 
– skalista 
czarodziejka
Jest górzysta i najmniej

znana spoœród wszystkich
wysp. Dzika i górzysta jest
najmniej znana spoœród
wszystkich wysp archipelagu.
To oaza spokoju, azyl dla lu-
dzi, którzy chc¹ uciec od cy-
wilizacji. Jest jak wielka góra,
wynurzaj¹ca siê z dna oce-
anu. Zabudowania niewiel-
kich wiosek wznosz¹ siê od
nadbrze¿a w jej g³¹b, otoczo-
ne tarasowymi polami. Ponad
nimi roœnie prastary las po-
chodz¹cy z trzeciorzêdu.
Ogromne paprocie, drzewa
smocze, cedry, niemal za-
wsze otula mg³a, a tubylcy
przekonuj¹, ¿e w wilgotnych
lagunach mieszkaj¹ czarow-
nice. Gomerê nazywaj¹ wy-
sp¹ magiczn¹.

El Hierro 
– na koñcu œwiata

Najmniejsza z Wysp Kana-
ryjskich i najbardziej intryguj¹-
ca. Po³o¿ona tam, gdzie przed
Kolumbem koñczy³ siê znany
ludziom œwiat. Komu marzy siê
k¹piel w dziewiczych zatocz-
kach w zag³êbieniach skalnych
(tzw. charcos) albo w natural-
nych basenach utworzonych
przez ska³y, powinienen odwie-
dziæ El Hierro. Na wyspie jest
najwiêksze zageszczenie wul-
kanów (prawie 1000), a naj-
mniejsze ludnoœci – mieszka tu
zaledwie 10 tysiêcy osób.

Wilgotna, tajemnicza La Go-
mera, gor¹ca, wulkaniczna Te-
neryfa, ksie¿ycowe Lanzaro-
te... czy mo¿na mówiæ o nich,
nazywaj¹c wspólnym mianem
„Kanary“ skoro ka¿da jest in-
na? Która jest najpiêkniejsza?
Która najbardziej intryguj¹ca? 

Na to pytanie niech ka¿dy
odpowie sobie sam. Lot trwa
z Niemiec ok. 4 godzin.

Gdy docieram na wyspy, za-
wsze przypomina mi siê
wiersz Ga³czyñskiego „Poka¿
mi wody ogromne i wody ci-
che, rozmowy gwiazd na ga³ê-
ziach zielonych pozwól mi s³y-
szeæ“ Insuale Fortunate, Wy-
spy Szczêœliwe – tak w³asnie
Wyspy Kanaryjskie nazwali
Rzymianie. Archipelag le¿y
niedaleko zachodnich wybrze-
¿y Afryki, na wysokoœci po³u-
dniowego Maroka. Przypomi-
na wiêcej Czarny L¹d ni¿
Hiszpaniê, do której wyspy ad-
ministracyjnie nale¿¹. Choæ
wszystkie zosta³y stworzone
przez wulkany, s¹ kompletnie
niepodobne do siebie, jakby
pochodzi³y z wielu zupe³nie
ró¿nych œwiatów.

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
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Pieniądze trzeba zarabiać, ale również można je zbierać

Pasja zwana numizmatyką
Pieniędzmi można się cie-

szyć, nie tylko wydając, ale 
również zbierając. Rzecz jasna 
większość osób zbiera je w kon-
kretnym celu nabywczym, ale 
na całym świecie jest również 
niemała grupa ludzi kolekcjo-
nująca monety i banknoty dla 
przyjemności. Numizmatyka 
jest piękną pasją, uprawianą 
być może od czasu wynalezienia 
pieniędzy, choć jako dziedzina 
nauki o pieniądzach jej począt-
ki datuje się na średniowiecze.

Numizmatyka, oprócz pasji 
estetycznej i historycznej, mo
że być też doskonałą formą in
westycji lub działalności zarob
kowej, często intratną. Rzad
kie okazy monet lub banknotów 
przybierają z czasem na wartości 
szybciej niż lokaty bankowe lub 
kursy giełdowe papierów war
tościowych, a ryzyko straty jest 
praktycznie znikome. Najbardziej 
wartościowe numizmaty to nie
koniecznie te najstarsze, wydo
byte z wraku antycznego okrę
tu. Na cenę najbardziej poszu
kiwanych monet lub banknotów 
wpływa ich historia, mała licz
ba zachowanych egzemplarzy, 
a czasem również wada menni
cza, tzw. destrukt, o czym mowa 
w dalszej części tekstu.

Piękne okazy sztuki 
menniczej

Niektóre kraje, w tym Polska, 
emitują tzw. monety bulionowe 
o przeznaczeniu wyłącznie in
westycyjnym. Bite z metali szla
chetnych monety kruszcowe (naj
częściej ze złota, srebra, platyny 
i palladu) nigdy nie znajdują się 
w zwykłym obiegu. Kupuje się je 
w wyspecjalizowanych sklepach lub 
bezpośrednio w mennicy, a także 
na rynku wtórnym i kolekcjoner
skim. Nierzadko monety buliono
we nie mają wybitego nominału, 

a w jego miejsce podana jest za
wartość szlachetnego kruszcu 
wyrażona w jednostkach wago
wych, np. uncja lub gram. Zysk, 
jaki można osiągnąć, inwestując 
w tego typu numizmaty, uzależ
niony jest od rosnących cen złota 
i srebra lub innego metalu, ale też 
od wartości kolekcjonerskiej. Mo
nety inwestycyjne emitowane są 
często w dużych nakładach uza
leżnionych od popytu rynkowego, 
ale te, których emisja została za
kończona, nabierają z czasem do
datkowego potencjału wynikają
cego z ograniczonej dostępnoś ci 
na rynku wtórnym. Podobnie jak 
w przypadku numizmatów kolek
cjonerskich monety bulionowe są 
zwykle pięknymi okazami sztuki 
menniczej.

W numizmatycznym świecie 
podstawowym towarem są zwy
kłe monety obiegowe, które wypa
dły już dawno z obiegu. Im mniej 
zachowanych egzemplarzy, tym 
większa ich wartość, czego najlep
szym przykładem jest srebrna do
larówka bita w latach 1794 – 1795. 
Moneta – potocznie nazywano ją 
Flowing Hair Dollar – była pierw
szą emitowaną przez rząd Sta
nów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej i zarazem najbardziej 
poszukiwaną przez kolekcjone
rów. Jeszcze w 1880 roku wartość 

numizmatu z pierwszego roku 
emisji była szacowana na 50 do
larów, a sto lat później zachowa
nych egzemplarzy na całym świe
cie było zaledwie 120 do 130 sztuk, 
co drastycznie podniosło ich ce
nę rynkową. Jedna ze słynnych 
srebrnych dolarówek z 1794 ro
ku została sprzedana na aukcji 
w 2013 roku za 10 milionów do
larów, co uczyniło ją najdroższą 
monetą w historii.

Cenne błędy
Nie mniej rzadkimi rarytasa

mi są dla kolekcjonerów mone
ty wybite z błędem, np. odwró
conym rewersem, brakującym 
wzorem lub napisem. Pomyłki 
zdarzają się nawet w tak ściśle 
nadzorowanej produkcji jak emi
sja mennicza, co zwykle wychwy
tuje się po wprowadzeniu do obie
gu. Zazwyczaj wycofuje się wadli
we egzemplarze z użycia, jednak 
sporo z nich zostaje wciąż w kie
szeniach właścicieli. Takie pomył
ki sporo kosztują na rynku kolek
cjonerskim, warto więc czasem 
przyglądać się monetom, który
mi codziennie płacimy. Najwię
cej warte pod tym względem są 
tzw. destrukty, czyli egzemplarze 
monet wybite z uszkodzeniem 
powstałym w procesie mecha
nicznym, np. mniejsza średnica, 

zniekształcenia, przesunięcia wzo
ru, podwójne wybicie.

Najdroższą wpadką menniczą 
była afera z eurocentem wybitym 
we Włoszech w 2002 roku. Na re
wersie monety zamiast wizerun
ku zamku w Apulii wybito budy
nek Mole Antonelliana – symbol 
architektoniczny Turynu. Pomył
ka szybko wyszła na jaw i całą se
rię monet wycofano błyskawicz
nie z obiegu, ale... nie wszystkie. 
Okazało się, że ok. 100 pomylonych 
eurocentówek znajduje się w rę
kach prywatnych kolekcjonerów. 
Monety stały się z miejsca hitem 
w numizmatycznym świecie, ale 
ich sprzedaż początkowo próbowa
no zablokować. Mennica emitują
ca osławione eurocentówki rości
ła sobie prawo do wszystkich eg
zemplarzy, co w końcu podważył 
sąd, uznawszy, że monety mogą 
znajdować się w obiegu kolekcjo
nerskim jako legalnie wypuszczo
ne do obiegu. Kilkanaś cie lat po 
wybiciu spornych eurocen tówek 
ich wartość na aukcji osiągnęła 
kwotę 6600 euro, co z pewnością 
okaże się doskonałą inwestycją na 
przyszłość dla nabywców.

Medale – przedmiot 
pożądania 

kolekcjonerów

Do numizmatów zalicza się rów
nież monety i medale okolicznoś
ciowe bite wyłącznie w celach ko
lekcjonerskich, nieposiadające 
nominału pieniężnego. Zaintere
sowanie tego typu wyrobami men
niczymi sprawiło, że mennice na 
całym świecie wydają cyklicznie 
numizmaty upamiętniające wy
darzenia historyczne, postaci, 
miejsca lub mające wyjątkowe 
walory artystyczne. W monetach 
i medalach pamiątkowych stoso
wane są techniki zdobnicze, jakich 
nie spotyka się w zwykłych mo
netach obiegowych. Bywają zdo
bione kamieniami szlachetnymi, 
kolorowymi elementami, są na
wet egzemplarze pełno kolorowe 
z nadrukiem o fotograficznej ja
kości. Corocznie na całym świe
cie pojawia się taka ilość nowych 

okazów, że chcąc je wszystkie ko
lekcjonować, trzeba by dyspono
wać sporym magazynem z du
żą liczbą sejfów na cenniejsze 
egzem plarze.

Zarówno na świecie, jak i w Pol
sce funkcjonują mennice państwo
we i prywatne. Monety obiegowe 
mogą być bite jedynie przez men
nicę państwową lub na jej zlece
nie, natomiast monety kolekcjo
nerskie i pamiątkowe można w kra
jach wolnorynkowych wytwarzać 
w ramach prywatnej produkcji. 
W ofercie polskich mennic (ofi
cjalnych i rzemieślniczych) co
raz częściej pojawiają się mone
ty i medale produkowane na za
mówienie, np. jako pamiątkowe 
numizmaty związane z lokalnymi 

uroczystościami, wydarzeniami 
firmowymi i tym podobne. Numi
zmatyka jest jedną z najbardziej 
zróżnicowanych dziedzin kolek
cjonerskich.

Banknot  
o nominale zero

Nie tylko monety i numizmaty 
są przedmiotem kolekcjonerstwa 
pieniężnego. Nie mniejszą popu
larnością cieszą się również bank
noty obiegowe i kolekcjonerskie 
– drukowane w mniejszych nakła
dach przy okazji ważnych wyda
rzeń, rocznic lub jako egzempla
rze banknotowe (notafilistyczne).

Najciekawszym okazem druko
wanym przez europejskie menni
ce jest banknot o nominale „zero 
euro”. Choć nie przedstawia żad
nej wartości płatniczej, ma swoją 
cenę i może okazać się nie lada 
inwestycją. Po raz pierwszy bank
not 0 euro ukazał się we Francji 
w 2015 roku. W późniejszych la
tach podobne rarytasy kolekcjo
nerskie zaczęły emitować inne 
kraje Unii Europejskiej, często 
w kilku wersjach banknotów róż
niących się np. wizerunkami doty
czącymi architektury lub historii 
danego regionu. Prawdziwą sen
sacją było pojawienie się polskiego 

Australijska złota dwustudolarówka 
– moneta bulionowa Fot. govmint.com

Amerykański „złoty orzeł” – moneta 
kolekcjonerska  Fot. proof.kz

Pamiątkowy medal z okazji 400-lecia 
odkrycia Ameryki  Fot. ngv.vic.gov.au

Banknot o nominale 0 euro jest obiektem pożądania wielu kolekcjonerów  Fot. mdm-wholesale.com

Najmniejszy banknot świata to rumuńskie 
10 bani  Fot. currencies.fandom.com
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banknotu 0 euro, choć oficjalnie 
Polska nie należy do strefy euro. 
Banknot z wizerunkiem Zamku 
Królewskiego w Warszawie i ko-
lumny Zygmunta miał premie-
rę w listopadzie 2019 roku. Cena 
zakupu w dniu emisji wynosiła 
25 złotych, ale wydrukowano za-
ledwie 5 tysięcy sztuk, co z miej-
sca uczyniło banknot najszybciej 
zyskującym na wartości kolekcjo-
nerskiej. Polskie banknoty w nie-
długim czasie osiągnęły na ryn-
ku wtórnym nawet cenę 1000 zł. 
Szacuje się, że egzemplarze o naj-
niższych numerach seryjnych bę-
dą z czasem znacznie przybierać 
na wartości.

Ciekawostki
Dolary australijskie w odróżnie-

niu od tradycyjnych papierowych 
pieniędzy są produkowane z two-
rzywa sztucznego, co znacznie 
zwiększa ich wytrzymałość użyt-
kową. Australia na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku jako pierwsza 
na świecie wprowadziła do obie-
gu banknoty plastikowe.

Najwyższe nominały w historii 
miały węgierskie banknoty pengo 
– waluta wprowadzona w 1926 ro-
ku. Z powodu najwyższej w dzie-
jach hiperinflacji nominały pen-
go dochodziły do stu trylionów, 
a w przygotowaniu był banknot 
o astronomicznej wartoś ci tryliarda 
pengo. Nie wszedł do obiegu dzię-
ki denominacji, w wyniku której 
od 1947 roku walutą Węgier stał 
się obowiązujący do dziś forint.

Nominały węgierskich forin-
tów są zdecydowanie mniejsze 
od pengo – największa kwota wid-
niejąca na jednym banknocie to 
zaledwie 20 000.

Najmniejszym banknotem świa-
ta odnotowanym w „Księdze re-
kordów Guinnessa” jest wyemi-
towany w 1917 roku rumuński 

pieniądz o nominale 10 bani. Bank-
not o rozmiarach nie większych od 
znaczka pocztowego ma wymia-
ry zaledwie 2,75 x 3,8 cm. Przy-
czyną druku tak małych bank-
notów nie był wcale zamiar po-
bicia światowego rekordu w tej 
dziedzinie, tylko brak surowców 
do bicia monet w czasie pierw-
szej wojny światowej.

Prawdopodobnie największym 
papierowym pieniądzem świata 
jest wydany w 1998 roku okolicz-
nościowy banknot 100 000 filipiń-
skich peso o imponujących wy-
miarach 356 x 216 mm (dla po-
równania: kartka papieru A4 
ma 297 x 210 mm). Wydano za-
ledwie 1000 sztuk banknotu, co 
czyni go niemałą gratką dla ko-
lekcjonerów.

Na całym świecie ukazuje się 
mnóstwo banknotów odznacza-
jących się wyjątkową szatą gra-
ficzną. Należą do nich zarówno 
banknoty obiegowe, jak i okolicz-
nościowe. Jeden z najładniej-
szych banknotów obiegowych 
świata ma nominał 50 franków 
szwajcarskich i jest uznany za 
banknot roku 2016. Poprzednia 
edycja szwajcarskich pieniędzy 
również nie ustępowała urodzie 
aktualnym wzorom banknotów.

Za najlepszy banknot kolekcjo-
nerski świata 2017 roku uznano 
polską 20-złotówkę wyemitowa-
ną przez Narodowy Bank Pol-
ski z okazji jubileuszu 1050-le-
cia chrztu Polski. Banknot z wi-
zerunkiem Mieszka I i Dobrawy 
wydrukowano w nakładzie 35 ty-
sięcy sztuk, a  jego wartość na 
rynku kolekcjonerskim docho-
dzi do 10 tysięcy zł po 4  latach 
od dnia emisji.

Marek Regner

„Książka dla ludzi bogatych”, 
Warszawa 2020, s. 157.

Polska 20-złotówka osiąga cenę 10 tysięcy złotych Fot. allegro.pl

Australijskie dolary wykonane są z plastiku  Fot. irishtimes.com

Polskie ordery i odznaczenia
Każdy kraj przyznaje odzna

czenia i ordery za wybitne zasłu
gi cywilne lub wojskowe. Wśród 
wielu polskich wyróżnień tego 
typu warto poznać te najstar
sze i najważniejsze. Najstar
szym i najwyższym odznacze
niem państwowym Rzeczypos
politej Polskiej jest Order Orła 
Białego, przyznawany zarówno 
za zasługi w czasach pokoju, jak 
i wojny. Order został ustanowio
ny 1 listopada 1705 r. przez króla 
Augusta II Mocnego na zamku 
w Tykocinie. Początkowo przy
znawano go magnatom, którzy 
wsparli króla podczas elekcji. 
Za czasów Augusta III bardzo 
stracił na znaczeniu. Za pano
wania Stanisława Augusta Po
niatowskiego z rozkazu carycy 
Katarzyny II przyznano go wie
lu Rosjanom, po trzecim rozbio
rze Polski orderu nie nadawano.

Odnowienie znaczenia 
Orderu Orła Białego

W 1807 r. Order Orła Białego zo-
stał najwyższym odznaczeniem 
Księstwa Warszawskiego, a po-
tem kongresowego Królestwa 
Polskiego. Po odzyskaniu nie-
podległości, w 1921 r. uznano go 
za najwyższe odznaczenie pań-
stwowe, ale zmienił się wygląd 
Orderu Orła Białego. Po II woj-
nie światowej nie był przyznawa-
ny aż do restytucji w 1992 r. Obec-
nie prawo do jego nadawania ma 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Pierwszymi, którzy z rąk 
prezydenta Lecha Wałęsy otrzy-
mali Order Orła Białego, byli pa-
pież Jan Paweł II i król Szwecji 
Karol XVI Gustaw.

Placówki imienia 
Kawalerów Orderu 

Orła Białego

Do tej pory jedyną szkołą w Pol-
sce, która nosi imię Kawalerów 
Orderu Orła Białego, jest Gim-
nazjum nr 28 we Wrocławiu. Imię 
nadano w 2008 r.

Pomnik Orła Białego
W 1982 r. w Tykocinie wznie-

siono pomnik Orła Białego, który 
upamiętnia ustanowienie Orderu 
Orła Białego. Na wysokim cokole 
umieszczono wizerunek zrywają-
cego się do lotu orła w koronie. 
Autorem rzeźby z brązu jest Je-
rzy Grygorczuk.

Najwyższe 
odznaczenie cywilne

Kolejnym ważnym odznacze-
niem jest Order Odrodzenia Pol-
ski, nazywany też Polonia Resti-
tuta. Został ustanowiony 4 lutego 
1921 r. na pamiątkę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Jest 
to jedno z najwyższych odznaczeń 

cywilnych nadawanych za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie na-
uki, oświaty, sportu, kultury, sztu-
ki, gos podarki, obronności kraju, 
działalności społecznej i służby 
państwowej oraz rozwijania do-
brych stosunków z innymi krajami.

Najstarszy order 
wojskowy na świecie

Order Virtuti Militari (łac. 
„Cnocie wojskowej – dzielności, 
męstwu żołnierskiemu”) to naj-
wyższe polskie odznaczenie woj-
skowe, przyznawane za wybitne 
zasługi bojowe. Jest najstarszym 
orderem wojskowym na świecie 
wśród obecnie nadawanych. Łącz-
nie odznaczono ponad 26 tysięcy 
osób. Początkowo order był owal-
ny, a oryginalna sztanca pierw-
szego odznaczenia znajduje się 
w Mennicy Państwowej w War-
szawie.

Historia ustanowienia 
Virtuti Militari

Virtuti Militari ustanowił król 
Stanisław August Poniatowski 
22 czerwca 1792 r. po zwycięskiej 
bitwie pod Zieleńcami w wojnie 
polsko-rosyjskiej w obronie Kon-
stytucji 3 maja. Odznaczeni wte-
dy zostali m.in. Tadeusz Koś-
ciuszko i książę Józef Poniatow-
ski. W tym samym roku order 
został zniesiony przez konfede-
rację targowicką.

Restytucja  
Virtuti Militari

Odznaczenie odnowiono w 1807 r. 
jako Order Wojskowy Księstwa 
Warszawskiego. Wtedy też usta-
lono ciągle obowiązujący podział 
na pięć klas. W okresie Królestwa 
Polskiego istniał jako Order Woj-
skowy Polski. Order Virtuti Mili-
tari restytuowano w 1919 r. Obec-
nie może być nadawany podczas 
wojny lub 5 lat po jej zakończeniu 
przez Prezydenta RP na wniosek 
Kapituły Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari.

Najmłodszy 
odznaczony

Najmłodszym kawalerem Or-
deru Virtuti Militari jest 13-let-
ni Antoś Petrykiewicz, obrońca 
Lwowa podczas walk w 1918 r. Po-
chowano go na Cmentarzu Orląt 
we Lwowie.

Order Uśmiechu
Wśród polskich odznaczeń 

jest też jedyny na świecie Or-
der Uśmiechu, przyznawany do-
rosłym przez dzieci za ich dzia-
łalność na rzecz najmłodszych. 
Pomysł powstał podczas wizyty 
Wandy Chotomskiej w szpitalu 
dziecięcym. Przyznawany jest 
od 1968 r. Podczas wręczania 
kawaler zostaje pasowany czer-
woną różą i musi wypić puchar 
soku cytrynowego, zachowując 
przy tym uśmiech. Wśród odzna-
czonych są pisarze, poeci, spor-
towcy, znane osobistości, m.in.: 
Jan Paweł II, Dalajlama, Irena 
Sendlerowa, Astrid Lindgren, 
Ewa Szelburg-Zarembina i Ja-
kub Błaszczykowski.

Jolanta Bąk
„1000 ciekawostek o Polsce”, 

BielskoBiała 2019, s. 445

Order Uśmiechu
 Fot. Wikimedia Commons

Order Virtuti Militari Fot. Wikimedia Commons
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Zorza polarna
– baśniowy spektakl niebie

W czasie polarnej zimy scena 
nocnego nieba mieni się i pul-
suje. Wstęgi fioletu i błękitu, ja-
skrawozielone i żółte promie-
nie, czerwone kurtyny, wspa-
niałe białe draperie o falistej 
strukturze rozjaśniają roz-
ległe śnieżne pustkowia. Ta-
ka aurora (z łac. – jutrzenka, 
świt, zorza), nieustannie się 
poruszając, zmieniając kształt 
i natężenie barw, wydaje się 
zjawiskiem magicznym. Dziś 
już wiadomo, że to nie czary, 
lecz naładowane cząstki emi-
towane przez Słońce powodu-
ją świecenie rozrzedzonych 
gazów w górnych warstwach 
atmosfery.

Zorze polarne: północna – au-
rora borealis oraz południo
wa – aurora australis, zwykle 
pojawiają się w dwóch pasach 
otaczających oba bieguny. Jed
nak w okresie wzmożonej ak
tywności Słońca (mniej więcej 
co 11 lat), gdy wzrasta natęże
nie plam słonecznych, ich za
sięg może być znacznie większy. 
W marcu 1989 roku zorze polar
ne można było oglądać nawet na 
Florydzie i półwyspie Jukatan 
w Meksyku. Niektórzy miesz
kańcy, przerażeni purpurowym 
zabarwieniem nieba, wzywali 

policję. W prowincji Quebec to
warzyszące aurorze burze ma
gnetyczne pozbawiły prądu sześć 
milionów Kanadyjczyków, zakłó
ciły przekazy informacji z niektó
rych satelitów oraz pracę syste
mów nawigacyjnych, zaburzyły 
funkcjonowanie telefonów i kom
pasów, a także automatycznych 
drzwi garażowych. Za taki spek
takl odpowiedzialne są plamy na 
Słońcu – ciemne, chłodniejsze, 
istniejące w zależności od wiel
kości kilka lub kilkadziesiąt dni, 
wraz z którymi potęguje się na
tężenie pola magnetycznego na
szej gwiazdy (jest ono dziesiątki, 
a nawet setki razy silniejsze niż 
przeciętnie). W tych aktywnych 
obszarach pojawiają się niekie
dy krótkotrwałe, lecz gwałtowne 
pojaśnienia – rozbłyski chromo
sferyczne. W jednym rozbłysku 
uwalnia się energia tak potężna, 
że wystarczyłaby do zagotowa
nia 100 bilionów wody o począt
kowej temperaturze 0°C, a jej 
wytworzenie zajęłoby wszyst
kim ziemskim elektrowniom kil
kaset tysięcy lat. Nagłe rozbyski 
na Słońcu miotają w przestrzeń 
kosmiczną miliardy ton plazmy 
(niezwykle gorący, zjonizowany 
pył gazowy). Strumienie nała
dowanych elektrycznie cząstek, 

zwane wiatrem słonecznym, pę
dzą z prędkością 1000 km/s i po 
pewnym czasie docierają do prze
strzeni wokół ziemskiej, gdzie 
zderzają się z osłoną magnetycz
ną naszej planety – magnetosfe
rą. Wiatr słoneczny zniekształ
ca magneto sferę: w kierunku 
do Słońca jest ona spłaszczona, 
a po przeciwnej stronie rozcią
ga się niczym warkocz komety. 
Większość cząstek wiatru sło
necznego odchylana jest przez 
zewnętrzne granice magnetos
fery. Niektóre z nich wpadają 
jednak w pułapki magnetycz
ne – szczeliny w dwóch pasach 
radiacyjnych van Allena (pier
ścień wewnętrzny rozciąga się 
w odległości 1000 – 5000 km, ze
wnętrzny 15 – 25 tysięcy km po
nad równikiem magnetycznym 
Ziemi). Stąd łatwo docierają 
do górnych warstw atmo sfery 
nad obszarami polarnymi, gdzie 
ochronna powłoka magnetycz
na jest najbardziej otwarta na 
przestrzeń kosmiczną, wywo
łując jednocześnie zorzę północ
ną i południową. Ich światło po
chodzi od elektronów i protonów 
uderzających w atomy lub czą
steczki tlenu i azotu. Kolor za
leży od rodzaju gazu i wysoko
ści. Wzburzone cząsteczki azotu 

wytwarzają poświatę czerwoną, 
natomiast atomy tlenu – zieloną.

Najwspanialszy barwny spek
takl można obserwować na ciem
nym i czystym arktycznym nie
bie w lutym. Fantastyczne kształ
ty zórz rozciągają się z zachodu 
na wschód, prostopadle do kie
runku wyznaczanego przez igłę 
kompasu na przestrzeni tysięcy 
kilometrów. W górę wznoszą się 

na wysokość 800 km, choć bywa
ją też niezwykle cienkie, osiąga
jąc zaledwie 30 – 50 km. Polarne 
widowisko od wieków fascynuje 
ludzi. Dawniej utrzymywano, iż 
płomienne niebo zwiastuje krwa
wą bitwę lub zapowiada śmierć. 
Indianie Chipewyan i Kri wierzy
li, że zorze to druga faza życia po 
śmierci (w pierwszej człowiek 
staje się duchem zwierzęcia), 

Barwy nieba – efekty załamania 
i rozproszenia światła

Neutralne białe światło 
dzienne (bezbarwne dla ludz-
kiego oka) docierające na Zie-
mię ze Słońca jest tak napraw-
dę mieszaniną wszystkich ist-
niejących barw – wszystkich 
długości fal promieniowa-
nia widzialnego. W 1666 roku 
Isaac Newton odkrył, że białe 
światło słoneczne przepusz-
czone przez trójkątny kawa-
łek szkła, zwany pryzmatem, 
ulega rozbiciu na całą gamę 
subtelnych odcieni. Ten ze-
staw barw nazywany widmem 
optycznym podzielił na sie-
dem klas, którym przypisał 
nazwy: czerwony, pomarań-
czowy, żółty, zielony, niebie-
ski, indygo i fioletowy.

Promienie słoneczne, przecho
dząc przez atmosferę, napotyka
ją na swojej drodze powietrzne 
cząsteczki azotu i tlenu, kropel
ki wody, kryształki lodu, drobiny 
pyłu lub dymu. Gdy fale świetlne 
zderzają się z cząsteczką przy
najmniej takiej samej wielkości 

jak one, wówczas odbijając się 
i zmieniając kierunek, ulegają 
rozproszeniu. Zgodnie z teorią 
angielskiego fizyka lorda Joh
na Rayleigha, która głosi, że in
tensywność rozpraszania jest od
wrotnie proporcjonalna do czwar
tej potęgi długości fali świetlnej, 
najczęściej rozpraszane są fale 

najkrótsze: fioletowe i niebieskie 
(fala oscyluje w górę i w dół, a jej 
długość to odległość między ko
lejnymi „wzniesieniami” bądź 
„dolinami”).

Fale te, wielokrotnie rozpra
szane przez azot, tlen i inne czą
steczki, z których składa się po
wietrze, dochodzą do ludzkiego 

oka ze wszystkich stron nieba, da
jąc wrażenie błękitu nieba, tym 
intensywniejszego, im czystsze 
i bardziej suche jest powietrze. 
Najdłuższe fale, czerwone, które 
są rozpraszane około dziesięciu 
razy słabiej niż niebieskie, wę
drują wówczas od Słońca do ob
serwatora niemal po linii prostej. 
Gdy wzrasta wilgotność i zapy
lenie powietrza, niebo blednie 
i szarzeje. Odpowiedzialne za 
tę przygnębiającą barwę są py
ły i dymy, kryształki lodu oraz 
krople wody, czyli większe czą
steczki zawieszone w atmosfe
rze, rozpraszające równie do
brze wszystkie fale. Jak widać, 
rozpraszanie światła jest ściśle 
związane z atmosferą (powłoką 
gazową). Tam, gdzie jej nie ma, 
panuje czerń, jak w przestrzeni 
kosmicznej.

Kolory nieba to jednak nie 
tylko błękit. O różnych porach 
dnia, roku czy po prostu z róż
nych wysokości nad Ziemią moż
na dostrzec całą paletę barw. 

W wysokich górach niebo jest 
ciemniejsze, gdyż mniejsza jest 
miąższość atmosfery (w szero
kościach umiarkowanych gę
stość powietrza przy powierzch
ni Ziemi wynosi średnio 1250 g/
m3, a na wysokości 5 km – 735 g/
m3), a wraz z nią spada aktyw
ność rozpraszania.

Podczas wschodów i zacho
dów słońca, gdy nasza najbliż
sza gwiazda znajduje się nisko 
nad horyzontem, jej promienie, 
padając pod niewielkim kątem, 
przebywają znacznie dłuższą dro
gę. Duże cząstki zawarte w dol
nej warstwie atmosfery rozpra
szają światło tak intensywnie, że 
tylko fale najdłuższe – czerwone, 
pomarańczowe i żółte – dociera
ją do oczu obserwatora. Słońce 
wygląda wówczas niczym wielka 
purpurowa kula, a podświetla
ne od dołu chmury lśnią subtel
nymi odcieniami barw zmroku. 
W suchym powietrzu przeważają 
kolory pastelowe, w wilgotnym 
dominuje czerwień.

Oprócz rozpraszania w at
mosferze zachodzą także zjawi
ska załamania (halo, miraż) oraz 
rozszczepienia światła. Ich wy
nikiem jest tęcza – układ barw
nych łuków ujawniających na
turę światła białego. Podczas 

Światło opuszcza krople wody pod kątem 42 stopni, tęcza jest więc okręgiem 
o takiej właśnie szerokości kątowej Fot. pixabay.com

Najpiękniejsze zorze polarne obserwuje się w okresie wzmożonej aktywności 
Słońca  Fot. oir.mobi
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Zagadki wszechświata
We wszechświecie znajduje się więcej gwiazd 
niż ziarenek piasku na całej Ziemi, a odległość między 
Ziemią i Księżycem jest wystarczająca, by zmieściły 
się w niej pozostałe planety Układu Słonecznego. 
Suma średnic wszystkich planet z wyjątkiem Ziemi 
wynosi około 384 016 km, a odległość między Ziemią 
a Księżycem równa się 384 400 km.

Jakie przedmioty 
lub budowle stworzone 
przez człowieka 
mogą być widoczne 
z Księżyca?

Pomyślałeś o Wielkim Mu-
rze Chińskim? Możesz od razu 
poprosić nauczyciela o jedynkę 
w dzienniku.

Żaden obiekt stworzony przez 
człowieka nie jest widoczny z Księ-
życa. Co innego, gdy mówimy 
o przestrzeni kosmicznej. Zaczy-
na się ona całkiem niedaleko, bo 
już na wysokości 80 – 100 km nad 
powierzchnią Ziemi. Z tej wyso-
kości człowiek jest w stanie do-
strzec wiele obiektów: drogi, mia-
sta i większe budowle.

Gdy oddalimy się na odległość 
kilku tysięcy kilometrów od Zie-
mi, obiekty te przestają być dla 
nas widoczne. Z Księżyca, który 
znajduje się 384 tysiące km da-
lej, nawet ziemskie kontynenty 
są trudne do wypatrzenia.

Jak pachnie Księżyc?
W XVI wieku popularne było 

przekonanie, jakoby głównym bu-
dulcem Księżyca był... żółty ser. 
W rzeczywistości Księżyc pach-
nie jednak zupełnie inaczej, bo 
jak proch strzelniczy.

Do tej pory na księżycowym 
globie stanęło dwanaście osób. 
Astronauci po powrocie do ka-
biny wnosili ze sobą elektrosta-
tyczny pył, który przylegał do ich 
skafandrów. Z ich relacji wynika, 
że ma on zapach prochu, a w do-
tyku przypomina śnieg. Nega-
tywnie wpływał również na ich 
zdrowie. Astronauci uskarżali 
się między innymi na łzawienie 
oczu i kichanie.

Główny składnik pyłu to dwu-
tlenek krzemu. Można znaleźć 
w nim również żelazo, wapń 
i magnez.

W ramach NASA działa kilku-
osobowy zespół zajmujący się 
obwąchiwaniem każdego frag-
mentu wyposażenia biorącego 
udział w misjach kosmicznych. 
Ma to na celu upewnienie się, 
że sprzęt nie zachwieje delikat-
nej równowagi klimatu panują-
cego w statkach.

Uczeni z Uniwersytetu Ten-
nessee postanowili przyjrzeć się 
szkodliwym właściwościom pyłu 
księżycowego. Ich wnioski są jed-
noznaczne: jest on groźniejszy dla 

zdrowia niż azbest, a jego długie 
wdychanie może uszkodzić płu-
ca. Naukowcy zaznaczają przy 
tym, że przyszłe misje załogowe 
na naszego satelitę będą musiały 
być przeprowadzane z zachowa-
niem większej ostrożności pod-
czas powrotu do kabiny statku.

Nieskończone źródło 
piwa

Dziesięć tysięcy lat świetlnych 
od Ziemi znajduje się masywna 
chmura alkoholu o średnicy 463 mi-
liardów km! Została ona odkryta 
przez astronomów z brytyjskiego 
obserwatorium Jodrell Bank pro-
wadzonego przez Lisę Harvey-
-Smith. Żebyś mógł chociaż spró-
bować wyobrazić sobie jej rozmia-
ry, dodam, że chmura ta zawiera 
wystarczającą ilość alkoholu, by 
wyprodukować z niego 400 trylio-
nów półlitrowych butelek piwa.

Kosmiczny olbrzym
Największa znana człowieko-

wi gwiazda to VY Canis Majoris. 
Czerwony hiperolbrzym znajdu-
je się 4900 lat świetlnych od Zie-
mi w konstelacji Wielkiego Psa 
i ma średnicę od 1800 do 2000 ra-
zy większą od średnicy Słońca. 
Jest także od niego 30 – 40 razy 
cięższy. Gdyby gwiazda ta znaj-
dowała się na miejscu naszego 
Słońca, prawdopodobnie przecię-
łaby orbitę Saturna. Gdybyśmy 
chcieli ją wypełnić planetami 
o rozmiarze Ziemi, potrzebowa-
libyśmy ich aż 70 kwadrylionów.

Co by się stało, 
gdybyś zdjął skafander 
w kosmosie?

Teoretyczne symulacje oraz do-
świadczenia na zwierzętach wy-
kazały, że człowiek wystawiony 
na działanie otwartego kosmo-
su nie uległby natychmiastowej 
eksplozji. Prawdopodobnie nie 
straciłby też od razu przytom-
ności. Po dziesięciu sekundach 
wystąpiłyby natomiast oparze-
nia skóry, nabrzmienie tkanek 
i opuchlizna. Po kolejnych dzie-
sięciu zacząłby tracić oddech 
i przytomność. Obrażenia we-
wnętrzne zaczęłyby się kumu-
lować i prowadzić do nieuchron-
nego. Śmierć nastąpiłaby po mi-
nucie lub dwóch.

A zatem bylibyśmy w stanie 
podziwiać kosmos bez skafandra 

tak długo, jak długo starczyłoby 
nam powietrza w płucach i we 
krwi. Kusząca perspektywa?

Największy diament 
we wszechświecie

Astronomowie odkryli w gwia-
z do   zbiorze Centaura gwiazdę, 
której jądro o średnicy 4000 km 
zbudowane jest z czystego dia-
mentu. Waży ono 10 miliardów 
bilionów bilionów karatów i jest 
większe od naszego Księżyca! 
Dla porównania: największy dia-
ment znaleziony na Ziemi wa-
ży 546 karatów. Astronomowie 
nazwali gwiazdę „Lucy” od pio-
senki Beatlesów „Lucy in the 
Sky with Diamonds”. Uczeni 
nie wykluczają, że np. za 5 mi-
liardów lat jądro naszego Słoń-
ca również przemieni się w gi-
gantyczny diament.

Dlaczego gwiazdy 
mrugają?

Zapewne wiele razy, przyglą-
dając się rozgwieżdżonemu nie-
bu, zastanawiałeś się, dlaczego 
gwiazdy sprawiają wrażenie, 
jakby do nas mrugały i świeciły 

kolorowym światłem. Zjawisko 
to wynika ze sposobu, w jaki na 
światło gwiazd oddziałuje ziem-
ska atmosfera. Światło przecho-
dzi przez powietrze o zmiennej 
gęstości, w wyniku czego zmie-
nia się również kierunek załamu-
jącego się w powietrzu promie-
nia, a to wywołuje wrażenie po-
ruszania się i falowania obrazu. 
Dobrze widoczne jest to zwłasz-
cza wieczorem, gdy Ziemia jest 
jeszcze nagrzana, a ciepłe powie-
trze unosi się ku górze.

Duma Jowisza wkrótce 
zniknie?

Wielka Czerwona Plama – gi-
gantyczny cyklon i znak rozpo-
znawczy Jowisza – jest prawie 
trzy razy większa od Ziemi i sza-
leje już od ponad 350 lat. Do peł-
nego obrotu potrzebuje 6 dni, zaś 
wiatry wieją w niej z prędkością 
nawet 500 km! Naukowcy nie 

wiedzą, co zapoczątkowało ist-
nienie Plamy, jednak najnow-
sze obserwacje dowodzą, że jej 
rozmiar zmniejsza się w szyb-
kim tempie i być może wkrótce 
całkiem zaniknie. Przypuszcza 
się, że mogła powstać w wyni-
ku kolizji Jowisza z olbrzymią 
kometą lub asteroidą.

Ile księżyców 
ma Ziemia?

Księżyc, zwany też Srebrnym 
Globem, towarzyszy Ziemi od 
kilku miliardów lat. Nie dziwi 
zatem, że zyskał miano nasze-
go naturalnego satelity. Ale czy 
jest jedyny?

W pobliżu Ziemi istnieją pla-
netoidy, których ruch i trasa, po 
której okrążają Słońce, zależą 
od siły, z jaką oddziałuje na nie 
grawitacja naszej planety i po-
bliskiej gwiazdy.

Co jakiś czas planetoidy te 
zbliżają się do Ziemi i podda-
ją się silniejszemu działaniu jej 
grawitacji. Zachowują się wtedy 
podobnie jak Księżyc – okrążają 
Ziemię po mniej lub bardziej re-
gularnej orbicie, po czym odda-

lają się i ulegają wpływom gra-
witacyjnym Słońca. Dotychczas 
astronomowie odkryli kilka pla-
netoid, których wędrówka wią-
że się z Ziemią: 3753 Cruithne, 
2002 AA29, 2000 PH5, 2000 WN10, 
2003 YN107 i 2004 GU9.

W 2014 roku chilijscy naukow-
cy odkryli niezidentyfikowane do-
tąd ciało niebieskie, które krąży 
w bliskiej odległości od Ziemi i za-
chowuje się jak jej satelita. Ma-
jącą 150 m szerokości asteroidę 
nazwano 2014 OL339.

Uczeni uważają, że tak zwane 
miniksiężyce, które krążą wokół 
naszej planety, niosą ze sobą 
materiały tak stare jak Słońce. 
Niezależnie od tego, jaki mamy 
do nich stosunek, warto im się 
przyglądać, gdyż pewnego dnia 
ich orbita może się przekształ-
cić w bardziej regularną.

otaczali je więc czcią. Arystote-
les podejrzewał, że purpurowe 
niebo stanowi efekt zamiany po-
wietrza w płynny ogień. Dziś wie-
le zagadek zorzy polarnej zostało 
wyjaś nionych, chociaż nie wszyst-
kie. Nadal nie wiadomo na przy-
kład, jaka jest przyczyna zmian 
delikatnego zabarwienia i fanta-
stycznej struktury. Wielkie nadzie-
je pokłada się w misjach kosmicz-
nych, których celem jest badanie 
Słońca. Być może dostarczą one 
informacji o czasie wystąpienia 
zórz i pozwolą zabezpieczyć sys-
temy elektroniczne przed magne-
tycznymi zawirowaniami.

Renata Ponaratt

Aleksandra Lang, Jacek Lang. 
Renata Ponaratt, Radosław Ra-
tajszczak. „Świat. Najbardziej 
niesamowite fakty!”, Poz nań 
2010, s. 318.

Człowiek, który zdjąłby w kosmosie skafander, nie umarłby natychmiast
 Fot. steppestravel.com

Ciekawostki
• Najwyższe zorze polarne wy-

stępują w warstwach atmosfery 
oświetlonych promieniami sło-
necznymi nawet wówczas, gdy 
dla obserwatora na Ziemi Słońce 
schowało się już za widnokręgiem.

Występowanie

Pasy okołobiegunowe o sze-
rokości 20 – 25°:

• północna Kanada
• północna Szwecja
• Finlandia
• Spitsbergen
• Grenlandia
• Antarktyda
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przejściowych opadów promie-
nie słoneczne padające zza ple-
ców obserwatora załamują się 
we wnętrzu deszczowych kropli, 
odbijają od ścianki wewnętrznej 
i opuszczają je, ponownie się za-
łamując. Światło rozszczepia się 
wtedy na wszystkie kolory widma. 
Ponieważ kąt załamania jest dla 
każdej barwy nieco inny, widzimy 
szereg różnokolorowych pasów. 
Najsłabiej załamane promienie 
czerwone tworzą zewnętrzny 
łuk pierwotnej tęczy, a najsła-
biej załamane promienie fiole-
towe – łuk wewnętrzny. Tęcze 
tworzą się parami. Obok tęczy 
głównej o promieniu 42° pojawia 
się tęcza wtórna o promieniu 54° 
i odwrotnym układzie barw. Mię-
dzy nimi tworzy się zaciemnienie 
zwane łukiem Aleksandra. Ama-
torzy tęczy nie muszą czekać na 
słoneczno-deszczowy dzień. Ob-
serwując wodę rozpylaną przez 
ogrodowy zraszacz lub fontan-
nę w promieniach słońca, rów-
nież nasycimy oczy paletą barw.

Renata Ponaratt

Aleksandra Lang, Jacek Lang. 
Renata Ponaratt, Radosław Ra-
tajszczak. „Świat. Najbardziej 
niesamowite fakty!”, Poz nań 
2010, s. 318.
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To i owo o elektryczności
Wiemy, że elektryczność 

to poruszające się elektro-
ny, ale czym właściwie jest 
elektron? Elektron to naj-
mniejszy elektrycznie nała-
dowany fragment materii, 
a  jednocześnie najmniejsza 
znana cząstka. Jest tak ma-
ły, że w jednej zszywce mie-
ści się ich 5 tysięcy bilionów. 
O wiele mniejszy od atomu, 
którego stanowi część. To tak-
że najmniejsza jednostka ła-
dunku elektrycznego.

Elektron jest tak mały, że nie 
odnoszą się do niego zwykłe re
guły stosowane w codziennym 
życiu. Większość nas wyobraża 
sobie elektrony jako maleńkie 
kuleczki, pędzące w przewodzie 
elektrycznym lub po orbicie ato
mu niczym miniaturowe satelity. 
Jednak wyobrażenie elektronów 
jako drobniutkich, elektrycznie 
naładowanych kul bilardowych 
nie odpowiada wcale rzeczy
wistości. Na początku XX wie
ku naukowcy mówili o elektro
nach jako o „losowych falach”, 
ale współcześni teoretycy okre
ślają je mianem „pól wielowy
miarowych wektorów”. Żeby 
jednak to wszystko dokładnie 
wyjaśnić, potrzeba by książki 
grubszej niż ta.

Dlaczego zawracamy 
sobie głowę 
wytwarzaniem prądu 
zmiennego, czyli 
takiego, który płynie 
raz w jednym, a raz 
w drugim kierunku?  
Co w tym złego, że prąd 
płynie tylko w jednym 
kierunku?

Rzeczywiście istnieją dwa 
rodzaje prądu: zmienny i stały. 
W prądzie stałym elektrony po
ruszają się w przewodzie elek
trycznym tylko w jednym kierun
ku. Ale prąd zmienny ma dużą 
przewagę nad prądem stałym 
– można zmieniać jego napięcie, 
co umożliwia łatwiejsze rozpro
wadzanie. Należy pamiętać, że 
chociaż napięcie w domowym 
gniazdku elektrycznym wynosi 
w Europie 230 woltów, to w roz
prowadzających prąd liniach 
napowietrznych dochodzi ono 
do tysięcy woltów. W przypad
ku prądu stałego nie można by 
zmienić jego napięcia w trans
formatorze, co skutkowałoby 
ogromnymi stratami mocy po
między naszym domem a odle
głą czasami o setki kilometrów 
elektrownią. Straty te zależą bo
wiem od kwadratu natężenia 
prądu, nie zaś od jego napię
cia. Aby więc uzyskać najwięk
szą efektywność, rozprowadza
my prąd o bardzo wysokim na
pięciu i niskim natężeniu.

Poza tym prąd zmienny jest 
łatwiejszy do wytworzenia niż 
prąd stały. Najprościej mówiąc, 
powstaje on w wyniku wirowania 
potężnych zwojów przewodów 
elektrycznych umieszczonych 
wewnątrz ogromnych magne
sów. Taki zwój porusza się tam 
i z powrotem w polu magnetycz
nym, wytwarzając prąd elek
tryczny, który płynie raz w jed
nym, a raz w drugim kierunku.

Jaki prąd jest bardziej 
niebezpieczny: 
zmienny czy stały?

Thomas Edison, wielki ame
rykański wynalazca, uważał, że 
prąd zmienny jest o wiele bar
dziej niebezpieczny od prądu 
stałego, który według niego 
powinien być rozprowadzany 
do domów.

Aby uzasadnić swoją opinię, 
zwracał uwagę, że prąd zmien
ny stosowany jest w krzesłach 
elektrycznych używanych pod
czas egzekucji. W rzeczywistoś
ci zaś to nie rodzaj prądu jest 
istotny, ale jego ilość.

Nie jest to jednak takie pro
ste. Można argumentować, że 
ponieważ prąd stały płynie tyl
ko w jednym kierunku, może 
mieć wpływ na działanie na
szych mięśni, poruszanych im
pulsami elektrycznymi. Silny im
puls prądu stałego, pochodzą
cy spoza naszego organizmu, 
może spowodować silny skurcz 
mięśni, prowadzący do unieru
chomienia dłoni na źródle prą
du. W wyniku tego przez nasze 
ciało przepływać będzie coraz 
więcej prądu elektrycznego, od 
którego źródła nie będziemy 
w stanie się uwolnić. W przy
padku prądu zmiennego taka 
sytuacja jest mniej prawdo
podobna, ponieważ zmienia 
on nieustannie kierunek prze
pływu. Mięśnie napinałyby się 
i rozluźniały wówczas bardzo 

szybko, co przynajmniej w teo
rii ułatwiłoby nam oderwanie 
się od źródła prądu.

Prąd elektryczny, zarówno 
zmienny, jak i stały, jest nie
bezpieczny, a napięcie o wyso
kości powyżej 30 woltów grozi 
porażeniem.

Jeśli ktoś zostaje 
porażony prądem, 
to co go zabija: 
natężenie prądu 
czy jego napięcie?

Natężenie prądu. Do więk
szości wypadków śmiertelnych 
związanych z elektrycznością 
dochodzi dlatego, że prąd za
burza pracę serca. Rytm serca 
jest regulowany elektrycznie, 
a prąd błądzący zakłóca bar
dzo delikatną równowagę nie
zbędną do równomiernej pra

cy serca. Jeśli działanie prądu 
o dużym natężeniu trwa zbyt 
długo, serce nie jest w stanie 
powrócić do swego zwykłego 
rytmu i dochodzi wtedy do mi
gotania komór, czyli nieskoor
dynowanej pracy prowadzącej 
do zatrzymania krążenia krwi. 
Brak dopływu krwi do mózgu 
skutkuje jego niedotlenieniem 
i śmiercią.

Wysokie napięcie jest bar
dziej niebezpieczne niż niskie, 
ponieważ umożliwia ono prze
pływ przez nasze ciało prądu 
o dużym natężeniu. Jednak nie 
wszystkie źródła wysokiego na
pięcia są groźne. Urządzenia ta
kie jak generator Van de Graaf
fa, wytwarzający prąd statycz
ny o bardzo wysokim napięciu, 
czy zapalarki iskrowe do gazu 
w niektórych kuchenkach gene
rują prąd o wartości kilku tysię
cy woltów. W tych przypadkach 
mamy jednak do czynienia ze 
stosunkowo małą liczbą elek
tronów, czyli z prądem o ma
łym natężeniu przepływającym 
w krótkim czasie.

Ptaki siadają na liniach 
wysokiego napięcia. 
Czy ich nogi nie 
tworzą obwodu 
elektrycznego?

Nogi ptaka tworzą obwód 
elektryczny, ale dosyć kiepski. 
Tak jak w każdym obwodzie 
prąd próbuje znaleźć dla siebie 
najłatwiejszą drogę, ale ponie
waż ciało ptaka ma bardzo duży 
opór elektryczny, prąd przepły
wa głównie przez przewód wy
sokiego napięcia, który bardzo 
dobrze przewodzi prąd.

Mimo że różnica potencjałów 
pomiędzy przewodem a ziemią 
może wynosić tysiące woltów, 
to różnica potencjałów między 
dwiema nogami ptaka jest bar
dzo niewielka i dlatego prze
pływający przez nie prąd ma 
też małe natężenie. Gdyby jed
nak ptakowi udało się utrzy
mać jedną nogę na przewo
dzie, a drugą postawić na zie
mi, wówczas bardzo szybko by 
się usmażył.

Dlaczego 
transformatory buczą?

Transformatory podłączone 
do sieci elektrycznej buczą, po
nieważ płynie w niej prąd zmien
ny – raz w jedną, raz w drugą 
stronę (patrz wyżej). Dlatego 
też „atomowe magnesy” we
wnątrz wykonanego z żelaza, 
miękkiego rdzenia transforma
tora ustawiają się raz w jednym 
położeniu, raz w drugim, z czę
stotliwością pięćdziesięciu ra
zy na sekundę.

Wokół przewodu elektryczne
go wytwarza się pole elektro
magnetyczne, a jeśli płynie 
w nim prąd zmienny, wówczas 
pole to zmienia kierunek jedno
cześnie ze zmianą kierunku prą
du. Buczenie pojawia się w mo
mencie zmiany pola elektro
magnetycznego powodującego 
przyciąganie oraz odpychanie 
metalowych części transforma
tora lub przewodów i w efekcie 
drgania jego obudowy. Wibracje 
te występują z częstotliwością 
50 Hz, czyli taką samą, jaką ma 
prąd zmienny (w USA 60 Hz).

Dlaczego, aby uniknąć 
porażenia prądem, 
należy nie dotykać 
ziemi?

Prąd elektryczny to przepływ 
energii w kablu lub przewodni
ku. Gdy nie ma żadnego prze
pływu, nie ma też prądu. Jeśli 
nie dotykamy ziemi, wówczas 
prąd nie ma dokąd płynąć i nie 
przechodzi przez nasze ciało.

Paul Heiney
„Czy koty mają pępki?”, War-

szawa 2014, s. 295.

Telefon od kosmitów?
W maju 2009 roku brytyjscy na

ukowcy zaczęli odbierać tajemni
cze sygnały z sąsiedniej galaktyki 
M82, zwanej też galaktyką Cygaro, 
oddalonej od Ziemi o 12 milionów 
lat świetlnych. Eksperci z obser
watorium Jod Rei I Bank twier
dzą, że w galaktyce tej znajduje 
się obiekt emitujący fale radiowe 
w nieznany dotąd sposób. Sieć ra
dioteleskopów Merlin wychwyciła 
czysty niezmienny sygnał, który 
wyłonił się w ciągu zaledwie kilku 
dni. Odbierane przez sprzęt fale 
radiowe nie pasowały do żadnych 
znanych wzorców. „Nie mamy po
jęcia, co to jest” – wyznał szczerze 
współautor odkrycia Tom Muxlow.

W jaki sposób 
przelecieć nietkniętym 
przez pas planetoid?

Pas planetoid to obszar rozcią
gający się między orbitami Mar
sa i Jowisza. Znajdują się w nim 
miliardy planetoid, które zdaniem 
uczonych utworzyłyby jedną pla
netę, gdyby nie wpływ potężnego 
pola grawitacyjnego Jowisza. Jak 
więc udałoby się nam przedostać 
przez tak gęsty obszar?

Okazuje się, że wbrew temu, 
co widzimy w filmach science 
fiction, planetoidy oddzielają 
od siebie rozległe obszary pu
stej przestrzeni. Odległości mię
dzy największymi planetoidami, 
które mogłyby uszkodzić statek 
kosmiczny, wynoszą przeważnie 
2 miliony km! Gdybyś obrał przy
padkową trasę przecinającą pas 
planetoid, musiałbyś mieć sporo 
szczęścia (albo pecha), by natra
fić na jakąś planetoidę.

Czym różnią się 
od siebie meteor, 
meteoroid i meteoryt?

Wiele osób błędnie używa tych 
pojęć naprzemiennie. W rzeczy
wistości odnoszą się one do tego 
samego obiektu, ale znajdujące
go się w różnych stanach. „Mó
wiąc o meteoroidzie, mamy na 
myśli małe ciało, np. okruch skal
ny czy kamień, które porusza się 
po orbitach wokół Słońca” – tłu
maczy Karol Wójcicki z Centrum 
Nauki Kopernik. „Kiedy taki me
teoroid wpadnie w atmosferę Zie
mi, to rozgrzewa się na skutek 
dużych prędkości oraz dużego 
tarcia i ulega spaleniu. Spala
jący się meteoroid pozostawia 
po sobie świecący ślad zwany 
meteorem. Meteoroi dy, którym 
uda się spaść na powierzchnię 
naszej planety, nazywamy me
teorytami”.

„Bezużytczna.pl. Codzienna 
dawka wiedzy bezużytecznej”, 
Kraków 2015, s. 97.

Zagadki
wszechświata
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Ptaki są złym przewodnikiem prądu, dlatego mogą siedzieć na przewodach 
elektrycznych    Fot. izobrazhenie.com
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...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki. Fot. Wikimedia Commons

Łamigłówka  
Uzupełnij hieroglify

Siedem symboli przedstawio-
nych na rysunku wygląda na ja-
kiś rodzaj starożytnego pisma. 
Jeśli, analizując każdy symbol 
oddzielnie, znajdziesz rządzącą 

porządkiem tych znaków regułę, 
bez kłopotu dorysujesz w kwa-
dracie na końcu szeregu kolej-
ny, ósmy symbol.

* * *
Cudza rana nie boli.
Fremder Schmerz geht nicht 
ans Herz.

* * *
Rozumu Bóg do urody nie przy-
wiązał.
Schönheit und Verstand sind 
selten verwandt.

* * *
Ni ryba, ni mięso. Ni pies, ni wydra.
Weder Fisch noch Fleisch.

* * *
Przyciąć komuś skrzydła.
Die Flügel stutzen.

* * *
Słowo raz wyrzeczone nigdy nie-
powrócone. Słowo ptaszkiem wy-
leci, trudno mu się wrócić.
Ein gesprochenes Wort ist nicht 
wieder einzufangen.

* * *
Sowa nigdy nie będzie sokołem.
Aus einem Esel wird kein Re-
itpferd.

* * *
Kto stoi na miejscu, ten się cofa.
Stillstand ist Rückschritt.

* * *
Suknia człowiekiem czyni.
Kleider machen Leute.

* * *
Kto ma szczęście, temu i wół cie-
le urodzi. Komu się wiedzie, te-
mu i kogut jaja znosi.
Wer das Glück hat, dem legt der 
Hahn Eier.

* * *
Ściany mają uszy.
Die Wände haben Ohren.

* * *
Nic ślepemu po zwierciadle. Ły-
semu grzebień, ślepemu zwier-
ciadło, głuchemu piszczek.
Was soll der Blinde mit dem 
Spiegel?

* * *
Kto ze śmiechem zaczyna, z pła-
czem kończy. Po śmiechu przy-
chodzi płacz.
Auf Lachen folgt Weinen.

* * *
Środek w każdej rzeczy najlep-
szy. Złoty środek.
Der beste Paß, das beste Maß, 
ist Mittelstraß. (Die Mittelstraße 
trennte die Rheinprovinz von 
Westfalen.)

* * *
Tai się jako wąż pod trawą.
Die Schlange lauert im Grase.

* * *
Złe towarzystwo na złe wycho-
dzi. Dla towarzystwa dał się kom-
pan powiesić.
Schlechte Gesellschaft verdirbt 
gute Sitten.

* * *
Kto się nie douczy albo przeuczy, 
szkodliwszy bywa nad prostaka. 
Niedouczony albo przeuczony 
– szkodliwszy od prostaka.
Je gelehrter, desto verkehrter.

* * *
Jeden dzień wesele – całe ży-
cie bieda.
Der Ehestand ist ein Wehestand.

* * *
Wierz, ale wiedz komu.
Trau, schau wem!

* * *
Kto się wilka (zwierza) boi, niech 
do lasu nie chodzi.
Wer das Laub fürchtet, bleibe 
aus dem Walde.

* * *
Wodę czerpać przetakiem.
Wasser mit einem Sieb schöpfen.

* * *
Droższa jest wolność niż zło-
te dostatki. Ptak w złotej klatce 
niewesoło śpiewa.
Freiheit geht über Silber und Gold.

(cdn.)

Wytęż wzrok...Przysłowia mądrością narodów
Część XVII

Rozwiązanie łamigłówki  
z nr 03/2021

Pierwszą kartkę papieru składa-
my w poniższy sposób. Odwracamy 
kartkę cyframi do spodu tak, że je-
śli spojrzymy od spodu, cyfry będą 
ułożone następująco:

2 3 6 5

1 8 7 4

Zaginamy prawą stronę do lewej 
tak, że 5 nachodzi na 2, 6 na 3, 4 na 1, 
a 7 na 8. Teraz zginamy dolną połowę 

tak, że 4 nachodzi na 5, a 7 na 6. 
Dalej wkładamy 4 i 5 między 6  i 3, 
a 1 i 2 składamy pod pakiet.

Drugą kartkę składamy na pół 
wzdłuż dłuższego zagięcia, cyfra-
mi na zewnątrz, tak aby na wierz-
chu było 4536. Następnie zaginamy 
4 na 5. Teraz prawy koniec kartki 
(kwadraty 6 i 7) wkładamy między 
1  i 4, odchylamy zagięty kwadrat 
z 4 tak, że 6 i 7 wejdzie między 8 i 5, 
a 3 i 2 między 1 i 4.

Sprostowanie
W poprzednim numerze do na-

szej łamigłówki wkradł się błąd, któ-
ry mógł uniemożliwić jej rozwiąza-
nie. Błąd polegał na tym, że kartka 
powinna być podzielona na połowę 
i powinna wyglądać tak:

Oprócz tego w tekście wprowa-
dzającym zabrakło ostatniego aka-
pitu, który powinien tak brzmieć:

Jeśli to składanie zakończy się 
powodzeniem, proponuję zadanie 
nieco trudniejsze. Przedstawiona 
na dolnym rysunku kartka z za-
znaczonymi kwadratami, została 
ponumerowana inaczej. Należy 
ją złożyć tak, aby końcowy rezul-
tat był taki sam, jak w pierwszym 
przypadku.

Bardzo przepraszamy Czytelni-
ków za zaistniałą pomyłkę.

1 8 7 4

2 3 6 5

1 8 2 7

4 5 3 6
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Sport

Ju¿ za ¿ycia sta³ siê legend¹. Do-
kona³ rzeczy niezwyk³ych, wyda-
wa³oby siê niemo¿liwych, a swoj¹
pasj¹ wyznaczy³ nowe granice
ludzkich mo¿liwoœci. Jego wyzwa-
nia przykuwa³y uwagê na ca³ym
œwiecie. Aleksander Doba, po-
dró¿nik, kajakarz, pierwszym
cz³owiek w historii, który samot-
nie przep³yn¹³ kajakiem Atlantyk
– z jednego kontynentu na drugi.

Doba urodzi³ siê w 1946 r i do
1975 mieszka³ w Swarzêdzu ko³o
Poznania. Ukoñczy³ Politechnikê
Poznañsk¹, a potem osiedli³ siê
z rodzin¹ w Policach. W m³odoœci
by³ kajakarzem – dwukrotnym z³o-
tym, ale tak¿e srebrnym i br¹zo-
wym medalist¹ Otwartych Akade-
mickich Mistrzostw Polski w kaja-
karstwie górskim, ale potem wy-
znacza³ sobie zupe³nie inne cele.
W roku 1989 w ci¹gu 13 dni prze-
p³yn¹³ kajakiem Polskê po prze-
k¹tnej z Przemyœla do Œwinouj-
œcia, a kilka póŸniej rzekami i ka-
na³ami – 2719 kilometrów „Kaja-

kiem przez Niemcy i dooko³a Da-
nii, z Polic do Polic”. 

W 1999 r w 80 dni p³yn¹³ kaja-
kiem Ba³tyk (4227km). Warto tak-
¿e dodaæ wyprawê kajakow¹ z Po-

lic do Narviku (101 dni, 5369 km).
W 2009 roku, w ci¹gu 41 dni, sa-
motnie op³yn¹³ jezioro Bajka³
(2 tys. kilometrów). Sp³yn¹³ te¿ ka-
jakiem rzek¹ Angar¹ do Irkucka,
sk¹d wróci³ do Polski kolej¹ trans-
syberyjsk¹. 

Tych kajakarskich wycznów
mia³ znacznie wiêcej – jako pierw-
szy kajakarz przep³yn¹³ ca³¹ Wis³ê
i te¿ jako pierwszy przep³yn¹³
wzd³u¿ polskiej granicy morskiej.
By³ pierwszym kajakarzem po
II wojnie œwiatowej, który przep³y-
n¹³ Nys¹ £u¿yck¹ i Odr¹ wzd³u¿
zachodniej granicy Polski – od sty-
ku granicy polsko-niemiecko-cze-
skiej do Ba³tyku. Jednak najwiêk-
szym jego wyczynem by³o samot-
ne przep³yniêcie kajakiem Oce-
anu Atlantyckiego. Dokona³ tego
na prze³omie 2010/2011 roku,
w wieku 64 lat, kiedy by³ ju¿ na
emeryturze. Jak mówi³: "Gdybym
to zrobi³ kilkadziesi¹t lat wcze-
œniej, ktoœ móg³by mnie pos¹dziiæ
o zostawienie ¿ony i dzieci. Eme-
rytowi to ju¿ wypada³o". 

Podczas pierwszej wyprawy
trasê licz¹c¹ prawie 5400 km z Da-
karu w Senegalu do Acarau
w Brazylii pokona³ wówczas w 99
dni. Dwa lata pó¿niej powtórzy³
ten wyczyn, p³yn¹c z Lizbony do
portu Canaveral na Florydzie

z krótkim postojem na Bermu-
dach. Ta trasa liczy³a ponad 8300
kilometrów. A w 2017 roku, pod-
czas trzeciej podró¿ przez Atlan-
tyk pokona³ trasê z Nowego Jorku
do Le Conquet we Francji.

Za swoje wyczyny w 2015 roku
zosta³ w plebiscycie „National Ge-
ographic” wybrany „Podró¿ni-
kiem Roku” i w tym samym roku
uhonorowano go Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski.

Aleksander Doba lata³ tak¿e na
szybowcach ró¿nych typów, uzy-
ska³ drug¹ klasê wyszkolenia szy-
bowcowego, zdobywaj¹c srebrn¹
odznakê szybowcow¹ z jednym
diamentem, a tak¿e trzeci¹ klasê
skoczka spadochronowego po wy-
konaniu 14 skoków. 

Najs³ynniejszy kajakarz œwiata,
zmar³ w lutym w Afryce, chwilê po
tym, jak wszed³ na szczyt Kiliman-
d¿aro. Jak stwierdzono w komuni-
kacie œmieræ nast¹pi³a z przyczyn
naturalnych. 

– To sta³o siê nagle – mówi³ £u-
kasz Nowak, szef Klubu Podró¿ni-
ków. – O godzinie 11 zdobyli szczyt.
W tym momencie, przed zrobie-
niem pami¹tkowego zdjêcia, po-
wiedzia³, ¿e potrzebuje dwóch mi-
nut, ¿eby odpocz¹æ. Wtedy nagle
straci³ przytomnoœæ... (kor)

Trudno wprost uwierzyæ, ¿e Zyg-
munt Hanusik nie ¿yje. Przed
miesi¹cem poprosiliœmy Go o po-
dzielenie siê wspomnieniami
o Ryszardzie Szurkowskim. Po-
wiedzia³ wtedy: – Ten nasz pele-
ton kurczy siê coraz bardziej.
Niedawno odszed³ mój przyjaciel
Staszek Gazda, z którym nie tyl-
ko siê œciga³em, ale razem orga-
nizowaliœmy wyœcigi – kryteria
i wieloetapówki przez Tychy i
Pszczynê. No, a teraz Rysiek...

To symptomatyczne, ¿e Zyg-
munt Hanusik tak¿e na swój
wieczny wyœcig pojecha³ razem
ze swoim przyjacielem Ryszar-
dem Szurkowskim. Zmar³ zaled-
wie kilka tygodni po nim... Dzieñ
przed swoimi urodzinami, które
przypada³y 28 lutego, trafi³ do
szpitala w Katowicach po przeby-
tym zawale i tutaj zmar³ 4 marca.
Mia³ 76 lat. 

By³ jednym z najwybitniej-
szych polskich kolarzy. Cztery ra-
zy startowa³ w Wyœcigu Pokoju,
w czasach, kiedy by³a to najwa¿-
niejsza impreza sportowa w kra-
ju. W 1970 roku zaj¹³ w niej trze-
cie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej. By³ mistrzem Polski
w 1970 i br¹zowym medalist¹
w 1972. Startowa³ w Igrzyskach
Olimpijskich w Meksyku w 1968
roku, mistrzostwach œwiata,
w Tour de Pologne, a tak¿e w
wielu wyœcigach zagranicznych,
m.in. wygra³ wyœcig Dooko³a Al-

gierii w roku 1970 i Tour du Loir
et Cher w roku 1972. W roku 1971
zaj¹³ drugie miejsce w klasyfika-
cji generalnej wyœcigu Dooko³a
Bu³garii i w wyœcigu o Wielk¹ Na-
grodê Annaby. 

Hanusik mia³ duszê wojowni-
ka, olbrzymie serce do walki
i wprost niespo¿yte si³y. Tak by³o
od pocz¹tku, od chwili, kiedy ja-
d¹c rowerem na trening pi³karski
Czu³owianki, ot tak przeœcign¹³
na murckowskiej górce grupê ko-
larzy Górnika Lêdziny. Pierwszy
dotar³ na metê w okolicach
Wzgórza Wandy i wróci³ do Ty-
chów. To w³aœnie wtedy trener

Jerzy Kuœ zaproponowa³ mu
przyjœcie na treningi... I potem
ten sam hart ducha, walecznoœæ
i zapa³ Hanusik demonstrowa³
w elitarnym gronie kolarskiego
peletonu. 

Zyga by³ cz³owiekiem niezwy-
kle sympatycznym, lubianym
przez kolegów i kibiców. Potrafi³
sobie zjednywaæ ludzi ¿yczliwo-
œci¹, humorem i dowcipem. O je-
dynym „kolarzu z brod¹” kr¹¿y³o
w peletonie wiele anegdot. By³y
trener reprezentacji Karol Madaj
mówi³, ¿e Hanusik by³ najzabaw-
niejszym kolarzem, z jakim przy-
sz³o mu pracowaæ. Ta charakte-
rystyczna broda pojawi³a siê pod-
czas zgrupowania reprezentacji
w Bu³garii. – Wszyscy wtedy za-
puœciliœmy brody – wspomina³
Hanusik. – Wygl¹daliœmy ko-
micznie. Na lotnisku zaczê³y siê
problemy. Koledzy golili siê przy
odprawie, a mnie siê uda³o. „Wra-
caj z brod¹” – powiedzia³ do mnie
wtedy trener Henryk £asak.
„Zgolisz j¹ jak wygrasz Wyœcig
Pokoju”. Wyœcigu nie wygra³em,
wiêc brody nie zgoli³em... do dziœ.

Rodzina zawsze kibicowa³a
Hanusikowi. W wywiadzie, który
przeprowadzi³em z nim przed kil-
ku laty mówi³: „W Tychach, na
Wartog³owcu mieliœmy gospo-
darstwo. Ojciec pracowa³ na ko-
lei, siostra na poczcie, matka zaj-
mowa³a siê domem. Mam tak¿e
brata, który bardzo mi pomaga³,
bo jest mechanikiem samocho-

dowym – to on przygotowywa³ mi
rower na wyœcigi. O¿eni³em siê
doœæ wczeœnie, bo maj¹c 23 lata,
a ¿ony nie szuka³em daleko – tak-
¿e pochodzi z Wartog³owca. Od
pocz¹tku by³a przychylna kolar-
stwu mimo, ¿e zarabialiœmy wte-
dy grosze i naprawdê trudno by³o
z kolarstwa wy¿yæ”.

Na sportowej emeryturze Zyg-
munt Hanusik nie chcia³ zajmo-
waæ siê wy³¹cznie pieczarkarni¹,
któr¹ przez jakiœ czas prowadzi³
i swoj¹ drug¹ wielk¹ pasj¹ czyli
hodowl¹ go³êbi. Nadal chcia³ byæ
blisko kolarstwa. Za³o¿y³ w Ty-
chach klub Amico, w którym œci-
ga³o siê kilku znanych kolarzy,
m.in. S³awomir Kohut (póŸniej-
szy zawodnik zawodowej grupy
Amore e Vito i olimpijczyk
z Aten), Marcin Gembicz czy
Krzysztof Mermer. Potem by³ ko-
lejny klub czyli Kolarskie Towa-
rzystwo Sportowe. Organizowa³
te¿ wyœcigi – najpierw wieloeta-
pówkê „4 Asy Fiata”, która swego
czasu by³a jedn¹ z najwa¿niej-
szych imprez w kalendarzu Pol-
skiego Zwi¹zku Kolarskiego, a
potem Tyskie Kryterium Fiata. 

Wiosna to w³aœnie by³ czas,
kiedy Zyga Hanusik mocno dzia-
³a³, ¿y³ kolejn¹ edycj¹ Kryterium
Fiata. Tak mia³o byæ równie¿
w tym roku, bo ta kolarska im-
preza jak zwykle znajdowa³a siê
w lipcowym kalendarzu. Prezes
Œl¹skiego Zwi¹zku Kolarskiego,
Rafa³ Makowski powiedzia³:
„Przygotowywa³ wyœcig, zapla-
nowany na 17 lipca w Tychach.
Mia³ byæ jego dyrektorem. W tej
sytuacji zaproponowa³em, by ta
impreza by³a pierwszym Memo-
ria³em Zygmunta Hanusika”.
(kor)

Œmieræ podró¿nika
Aleksander Doba, najs³ynniejszy
kajakarz œwiata zmar³ na Kilimand¿aro

Aleksander Doba
zdj. Jarosław Roland Kruk

Zygmunt Hanusik
zdj. W. Chrzanowski/TGS

Miesi¹c temu na naszych ³amach Zygmunt Hanusik
wspomina³ Ryszarda Szurkowskiego. Wkrótce potem zmar³...

Zyga Waleczne Serce

Dziewczyny z Koziej
Górki – Helena Buchner

W 1939 roku władza hitlerowska
rozpoczęła na Śląsku politykę ter-
roru i represji w stosunku do Pola-
ków, a także Niemców posługują-
cych się gwarą śląską. Zakazano
używania języka polskiego. Po za-
kończeniu II wojny światowej sytu-
acja się odwróciła – prawie cały
Śląsk przydzielono Polsce. Zamie-
szkała tu dotąd ludność niemiecka
została przymusowo wysiedlona.
Jej miejsce zajęli przesiedleńcy
zza nowej granicy na wschodzie. 

Dziewczyny z Koziej Górki to
opowieść o kolejnych pokoleniach
śląskich kobiet, którym przyszło
żyć w tych właśnie czasach. Po-
zbawione przez wojnę ojców, mę-
żów, braci, zmuszone są nie tylko
do samodzielnego zmagania się
z codziennością, wrogością no-
wych sąsiadów i nowej władzy,
ale i do podejmowania tak trud-
nych, jak wyrzeczenie się własnej
narodowości, byle tylko zachować
choć mizerny spłachtek ziemi, któ-
ry pozwoli uniknąć poniewierki
i głodu.

To ksi¹¿ka o kraju naszego
dzieciñstwa, o OpolszczyŸnie i jej
mieszkañcach – Œl¹zakach – i to
zarówno tych pochodzenia nie-
mieckiego, jak i polskiego. S¹ tu
te¿ obecni przesiedleñcy ze
Wschodu wypêdzeni ze swojej zie-
mi, bo rzecz dzieje siê podczas i
po drugiej wojnie œwiatowej. Wie-
le rodzin pochodzenia niemiec-
kiego, ¿yj¹cych tu od wieków, zo-
sta³o przymusowo wysiedlonych.
Ci którzy zostali – a „zostaæ chcie-
li wszyscy”, jak pisze autorka,
musieli przejœæ weryfikacjê, tzn.
wyrzec siê swojego pochodzenia
i jêzyka, czêsto te¿ nazwiska.
Dziœ mo¿na wreszcie o nich pi-
saæ; przez prawie szeœædziesi¹t
lat konsekwentnie przemilczano
ten temat w polskiej literaturze.
Wreszcie idziemy do wspólnej
Europy – gwarancji pokoju i wol-
noœci. Ta ksi¹¿ka pomaga zrozu-
mieæ przesz³oœæ, aby lepiej budo-
waæ przysz³oœæ. .

mgr D. Schroeder – lektorka
jêzyka polskiego (Universität
Regensburg)

Polecamy



Syn Clinta Eastwooda napisa³ do pani
Basi z Piaseczna przynajmniej 150 ma-
ili. T³umaczy³, ¿e nosi siê z zamiarem
kupna domu w Polsce. Mia³ jeden pro-
blem. Otó¿ konta zablokowa³ mu s¹d. A
na dodatek jego ojciec, s³ynny aktor,
zapad³ na powa¿n¹ chorobê. Potrzebo-
wa³ wiêc pieniêdzy.

Pani¹ Basiê uj¹³ zw³aszcza fakt, ¿e
syn Clinta Eastwooda ma du¿¹ wiedzê
o Polsce. Wie, jakie zabytki mo¿na
ogl¹daæ w Gdañsku i gdzie le¿y Jelenia
Góra. Zamarzy³ mu siê nawet domek w
Ustroniu w Beskidach. W koñcu obie-
ca³, ¿e jak tylko zgromadzi wystarcza-
j¹co du¿o pieniêdzy, to odwiedzi Polskê
i wpadnie tak¿e z wizyt¹ do niej. A, ¿e
jest samotnikiem, to kto wie, mo¿e z³o-
¿y powa¿n¹ propozycjê. Pani Basia by-
³a jednak przezorna. Poleci³a, aby syn
Eastwooda na dowód potwierdzenia
to¿samoœci wys³a³ jej pierwsz¹ stronê
swego amerykañskiego paszportu. No
i otrzyma³a fotografiê.

– Pisa³o jak byk: „Scott Eastwood,
California, USA” – opowiada pani Ba-
sia.

– Ze zdjêcia wypisz wymaluj Clint
Eastwood, przynajmniej ³udz¹co po-
dobny. Sam by³em w szoku – opowiada
œledczy. – I nie chodzi wcale o fotogra-
fiê. On kilkakrotnie po³¹czy³ siê z pani¹
Basi¹ przez skype’a. Tak zawróci³ ko-
biecie w g³owie, ¿e zaufa³a mu bez gra-
nic. A gdy opowiada³ o chorobie swego
ojca, to ju¿ w ogóle oszala³a na jego
punkcie. Wreszcie da³a siê przekonaæ.
Przela³a na jego konto 600 tys. z³.

Po dokonanym przelewie kontakt
pani Basi ze Scottem Eastwoodem siê
urwa³. Po miesi¹cu kobieta uœwiado-
mi³a sobie, ¿e mog³a paœæ ofiar¹ oszu-
sta. I tak siê sta³o.

– Nie ona pierwsza. Po genera³ach i
pu³kownikach armii amerykañskiej
przyszed³ czas na bohaterów Hollywo-
od – dodaje œledczy.

Niedawno samotne panie z ca³ej Pol-
ski obdzwania³ sobowtór Willa Smitha.
W kwietniu 2007 r. aktor uznany zosta³
przez tygodnik „Newsweek” za najbar-
dziej wp³ywowego aktora w Hollywood.
Zagra³ m.in. w filmach: Made in Ame-
rica, Bad Boys, Faceci w Czerni i Bar-
dzo Dziki Zachód. Poznan¹ przez in-
ternet mieszkankê £odzi upowa¿ni³ do
odbioru paczki z diamentami o warto-
œci szeœciu milionów dolarów. W œrod-
ku mia³y byæ te¿ dokumenty rozwodo-
we, poniewa¿ ³odziance zaproponowa³
œlub. 

Szkopu³ jednak w tym, ¿e za odbiór
paczki trzeba by³o zap³aciæ 45 tys. z³.
Wiadomo, urz¹d celno-skarbowy liczy
sobie s³ono, zw³aszcza za paczki war-
toœciowe zza oceanu. Zakochana po
uszy kobieta przes³a³a kwotê na wska-
zane przez oszusta konto i na tym kon-
takt siê urwa³.

– Podczas, gdy oszuœci matrymo-
nialni w dobie pandemii i zamkniêtych

lokali doskonale radz¹ sobie w sieci, do
akcji wkraczaj¹ panie – zauwa¿a nasz
policyjny informator.

Niedawno mundurowi zatrzymali
pewn¹ warszawiankê dzia³aj¹c¹ na
portalach randkowych. Uwodzi³a, usy-
pia³a i okrada³a mê¿czyzn w ich miesz-
kaniach. Do alkoholu dosypywa³a im
œrodki nasenne i pozbawia³a kosztow-
noœci. 

– Na przes³uchaniu wygada³a siê, ¿e
wybiera³a ¿onatych zamo¿nych panów,
poszukuj¹cych pozama³¿eñskich przy-
gód. Jej zdaniem byli najbezpieczniej-
si, poniewa¿ musieli siê mieæ na bacz-
noœci i trzymaæ jêzyk za zêbami.
Trzech zg³osi³o siê mimo wszystko na
policjê. Nie mogli ju¿ tuszowaæ sprawy,
tylko mówiæ szczer¹ prawdê. Ich ¿ony
nie mia³y têgich min, ale to dziêki ze-
znaniom oszukanych mê¿czyzn uda³o
siê nam zatrzymaæ oszustkê – t³uma-
czy œledczy.

Szczytem wszystkiego by³o niedaw-
ne zatrzymanie 81-letniej Janiny M.,
mieszkanki Brzeska. Ona z kolei pod-
rywa³a leciwych emerytów dosypuj¹c
im leki psychotropowe do wykwint-
nych potraw. Nie wiadomo, ilu mê¿-
czyzn okrad³a z dobytku, ale najpraw-
dopodobniej kilkunastu. Akt oskar¿e-
nia oparto na siedmiu zdarzeniach.

– Wyszukiwa³a na portalach randko-
wych og³oszenia w stylu ”emeryt po-
szukuje bratniej duszy”. Dzwoni³a i
prawi³a komplementy – opowiada pro-
kurator.

Mia³a byæ mi³a, elokwentna i oczyta-
na – tak charakteryzowali oszustkê po-
krzywdzeni.

– Nie przyznajê siê do zarzucanych
czynów. Nic nie bêdê wyjaœniaæ – za-
rzeka³a siê na rozprawie oskar¿ona.

Dowody na jej winê by³y jednak tak
mocne, ¿e s¹d skaza³ kobietê na cztery
lata wiêzienia. Na jej niekorzyœæ prze-
mawia³o jedenaœcie poprzednich wy-
roków za inne oszustwa. Janina M. to
obecnie najstarsza osadzona w pol-
skich zak³adach karnych. TK
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Rozrywka

Halo, to ja, syn
Clinta Eastwooda

Poziomo

1 – urąga temu, co przez religię uważane
jest za święte, 

6 – urwisko brzegu morskiego, 
10 – jeden z sakramentów chrześcijań-

skich, 
11 – sędzia sportowy, 
12 – dokuczliwy owad, 
13 – największy wąż-dusiciel, 
16 – pies z niemieckiej rasy psów

obronnych, 
17 – najcieplejsza pora roku, 
19 – przedmiot do wygrania na loterii, 
21 – ciężkie, głośne westchnienie, 
24 – nauka obcego języka na wyższej

uczelni, 
25 – widły z zębami zakończonymi kul-

kami, 
28 – ptak leśny znany z toków, 
29 – gatunek wysokiej trawy, 
30 – mitologiczny wedyjski bóg ognia, 
31 – rzemiosło obejmujące wyrób na-

czyń drewnianych z klepek. 

Pionowo

1 – Jan Sebastian, 
2 – duże miasto w środkowo-zachodniej

Holandii, 
3 – zła opinia, wstyd, 
4 – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego

Handlu (skrót), 
5 – wybitny dowódca polski, wzór żoł-

nierza i patrioty (1599-1665), 
7 – długi spis, 
8 – urzędowy spis leków, 
9 – włókno z pochew liściowych bana-

na, manila, 
14 – zajmuje się badaniem cech pisma

ręcznego, 
15 – trzy razy pięć, 
18 – dawny żołnierz ciężkiej jazdy, 
20 – krótki utwór fortepianowy oddający

nastrój nocy, 
22 – minerał skałotwórczy, 
23 – buddyjski duchowny, 
26 – dawna Persja, 
27 – stolica Norwegii.
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w oczach Edwarda Tomenki



B d ze mn szcze liwa - Iwona Sobolewska

Bezpieczna przysta - Danielle Steel

Beztroski ksi - Nora Roberts

Cena spokoju - Penny Jordan

Central Park - Guillaume Musso

Ciotka Flora - Helena Buchner

Dary losu - Danielle Steel

Deszczowa noc cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.

Deszczowa noc cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.

Dom na wyspie - Dorota Milli

Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.

Dzieci hanyski - Helena Buchner

Dziewczyny z Koziej Górki - Helena Buchner

G os serca - Jodi Picoult tw.opr.

Jej ksi ca wysoko - Danielle Steel

Jesie cudów cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.

Jesie cudów cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.

Ko ysanka z Auschwitz - Mario Escobar

Kroniki z p atków niegu - Gabriela Anna Kantor

aweczka ksi nej Daisy - Gabriela Anna Kantor tw.opr.

Magia uczu - Nora Roberts

Malownicze: Nadzieje i marzenia - Magdalena Kordel

Malownicze: Wymarzony czas - Magdalena Kordel

Malownicze: Wymarzony dom - Magdalena Kordel

Maska - Kelly Stevens

Milcz ca godno - Danielle Steel

Na wag z ota - Nora Roberts

Najwa niejsza mi o - Jil Blue

Noce nad jeziorem - Penny Jordan

Odk d Ci pozna em - Iwona Sobolewska

Opowiastki znad Brynicy - Helena Buchner

Pani na Kopicach - Gabriela Anna Kantor tw. Opr.

Podró Cilki - Heather Morris

Po ród ó tych p atków ró - Gabriela Garga

Powiedz yciu tak, Lili - Anna H. Niemczynow

Rebelia - Nora Roberts

Skazani na siebie - Nora Roberts

Spokojna przysta - Nora Roberts

wiadectwo prywdy cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.

wiadectwo prywdy cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.

Taka jak Ty - Gabriela Garga

Tam gdzie ty - Jodi Picoult tw.opr.

Tatua ysta z Auschwitz - Heather Morris

To jedno lato - Dorota Milli

Willa pod Kasztanem: wiat o o poranku - Krystyna Mirek

Willa pod Kasztanem: wiat o w cicha noc - Krystyna Mirek

Wybacz mi - Gabriela Garga

Wyprzeda snów - Marzena Rogalska

Wyspa wspomnie - Dorota Milli

ycie Ci kocha, Lili - Anna H. Niemczynow
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Hanyska - Helena Buchner

Kaprys milionera - Izabella Fraczyk, Jagna Rolska

Karuzela uczu - Jodi Picoult tw.opr.

Minione chwile - Gabriela Garga

Perfekcjonistka - Iwona Sobolewska

l ski Kopciuszek - Gabriela Anna Kantor tw.opr.
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Szt. Ksi ki - romanse, powie ci, powie ci historyczne Cenaąż ś ś

Hanyska - Helena Buchner
Koniec wojny. Ustalenia jałtańskie zmuszają tysiące ludzi do porzucenia ziem, które
zamieszkiwali od pokoleń, i szukania nowego domu. Rozpoczynają się wypędzenia
Niemców. Maria Brunn, ślązaczka niemieckiego pochodzenia, usiłuje ocalić - choćby
i za cenę wyrzeczenia się własnej tożsamości - przynajmniej skrawek rodzinnego
gospodarstwa, by mąż i rodzice mieli dokąd wrócić z wojennej poniewierki. Ale czy
podoła temu zadaniu, skoro niedawne ofiary wojny tak łatwo stają się prześladowcami,
biorącymi ślepy odwet za śmierć swoich bliskich na każdym napotkanym Niemcu...

Kaprys milionera - I. Fr .ączyk, J Rolska
Emil Kastner to znudzony życiem biznesmen. Nic go nie cieszy, rozkapryszony szuka
wciąż nowych podniet. Podczas solidnie zakrapianego spotkania z przyjaciółmi z dzie-
ciństwa przyjmuje zakład, że nawet z najbardziej nieatrakcyjnej dziewczyny, mając
pieniądze, da się wyczarować prawdziwą piękność. Danka Popiołek jest skromną
ekspedientką z dyskontu sieci Bonus. Dziewczyna jest zaniedbana, otyła i tonie
w długach. A do tego właśnie wpadła w poważne kłopoty i pilnie musi ukryć się przed
światem. Wskutek nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności spotyka Emila.

Karuzela uczuć - Jodi Picoult
Przez osiemnaście lat rodziny Harte'ów i Goldów mieszkały po sąsiedzku, dzieląc
ze sobą wszystkie radości i smutki życia. Ich dzieci były nierozłączne od kołyski; Chris
i Emily wychowywali się razem, a więź między nimi stawała się coraz silniejsza. Może
nawet zbyt silna... Kiedy nocną ciszę w obu domach rozdarł dzwonek telefonu, nikt nie
mógł pojąć straszliwej prawdy. Emily zginęła od kuli rewolwerowej, a ranny w głowę
Chris trafił do szpitala. O tym, czy to było samobójstwo, czy morderstwo, ma zdecydo-
wać sąd, ale nic nie przywróci dawnej przyjaźni między rodzicami obojga nastolatków.

Behawiorysta - Remigiusz Mróz tw.opr.

Czarna Madonna - Remigiusz Mróz tw.opr.

Dziewczyna o czterech palcach - Marek Krajewski tw.opr.

Ekspozycja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Hashtag - Remigiusz Mróz tw.opr.

Iluzjonista - Remigiusz Mróz tw.opr.

Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Komórki si Pani pomyli y - Jacek Gali ski

Kratki si Pani odbi y - Jacek Gali ski

Niemiecki bekart - Camilla Läckberg tw.opr.

Oskar enie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. G bia osobliwo ci cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. G bia osobliwo ci cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Horyzont zdarze - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Pr dko ucieczki - Remigiusz Mróz tw.opr.

Przewieszenie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Rewizja cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Rewizja cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Rozdarta zas ona - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Seans w Domu Egipskim - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

wit, który nie nadejdzie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Tajemnica Domu Helclów - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Testament - Remigiusz Mróz tw.opr.

Zagini cie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Zbrodnia w szkar acie - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.

Bez odwrotu - Tess Gerritsen

Kó ko si Pani urwa o - Jacek Gali ski

Ofiara losu - Camilla Läckberg tw.opr.
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Szt. Ksi ki - krymina y Cenaąż ł

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480

Na ie :stron internetowej

www.sklep.de

Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2
51399 Burscheid

Perfekcjonistka - Iwona Sobolewska
Opowie o m odzie czej mi o ci, szkolnych perypetiach i dostrzeganiu w asnych
warto ci. Julia przeżyła pierwszą wielką miłość i pierwsze wielkie rozczarowanie...
Zraniona dziewczyna postanawia, że już nigdy się nie zakocha. W domu też czuje się
gorsza. Żyje w cieniu młodszej siostry, którą rodzice uważają za chodzący ideał.
Aby zamaskować złamane serce i zasłużyć na zainteresowanie, którego tak jej brakuje,
Julia zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Czy skupiając się na tym, co zewnętrzne,
nie zgubi siebie? Czy uda jej się zapomnieć i po prostu pozwolić sobie na szczęście?

ść ł ń ł ś ł
ś

Śląski Kopciuszek - Gabriela Anna Kańtor
Wszyscy lubimy historie o Pięknej i Bestii, o Dzwonniku z Notre-Dame i o Kopciuszku -
w których dobro zwycięża. Jednak wiemy doskonale, że to po prostu baśnie. W życiu
Joanny Gryzik baśń wydarzyła się naprawdę. Tyle tylko, że w tej niesamowitej historii to
Kopciuszek przyniósł złoty pantofelek księciu, a nie odwrotnie. Czwarta powieść autorki
opowiada o spotkaniu dwóch osób; właśnie Joanny – „Śląskiego Kopciuszka”- ubogiej
sieroty z kopalnianych slamsów i magnata przemysłowego, słynnego self-made mana,
który w latach 1801-1848 dorobił się majątku szacowanego na 2 miliony talarów.

Kółko się Pani urwało - Jacek Galiński
Główną bohaterką powieści jest Zofia Wilońska. To starsza pani, mieszkająca w jednej
z warszawskich kamienic. Pobiera ona skromną emeryturę i wspina się na wyżyny
oszczędnościowych zdolności, żeby pieniędzy wystarczyło jej do końca miesiąca. Na co
dzień przegląda gazetki promocyjne i wyszukuje najlepsze oferty. Wtedy bierze swój za-
kupowy wózek i wyrusza na łowy. Pewnego dnia dzieje si

...

ę jednak coś, co rujnuje jej
spokojne życie. Po powrocie z zakupów kobieta zastaje wyłamane drzwi do mieszkania.
Wewnątrz panuje nieopisany bałagan. Zniknęły wszystkie kosztowności

Ofiara losu - Camilla Läckberg
Policja w Tanumshede bada wypadek samochodowy. To, co wygl iczne
zdarzenie, po kolejnym podobnym wypadku zyczyna budzi
pe boty, tym bardziej ty show. Obecno
kamer podsyca tylko konflikt między "gwiazdami" a miejscow
Pogo za zabójc ika Hedströma stres
i frustracj aniem
w swojej karierze, a przy okazji musi si mierzy

ąda na trag
ń podejrzenia. Policja ma

łne ręce ro że w mieście kręcone jest reali ść
ą społecznością.

ń ą oraz problemy osobiste wywołują u Patr
ę. Tym silniejsze, że staje przed największym detektywistycznym wyzw

ę z ć z bolesną przeszłością.

Bez odwrotu - Tess Gerritsen
By noc. Ten m to pod ko
jej samochodu. Catherine nie mia ans, by w por
do szpitala. Tam okaza ąci

zpitala Victor odnajduje Catherine. Chce odzyska dokumenty, które
ukry rmacje mog
w gu grozi
niebezpiecze

ła ciemna deszczowa ężczyzna pojawił się znikąd. Wpadł pros ła
ła sz ę zahamować. Odwiozła rannego

ło się, że mężczyznę, którego potr ła, ktoś wcześniej postrzelił.
Po opuszczeniu s ć

ł w jej samochodzie. Te info ą pogrążyć ludzi z najwyższych szczebli
ładzy. Są jak tykająca omba zegarowa. Teraz oboj śmiertelne

ństwo.

Ksi kiąż
Minione chwile - Gabriela Gargaś
Kolekcja kolory życia - książki najlepszych polskich autorek.
Anna pozostawia wszystko za sobą i wyjeżdża do Szkocji, by wyleczyć złamane serce.
Tam znajduje pracę w posiadłości Lady Abigail, mając nadzieję, że to koniec jej proble-
mów. Jednak w murach starego dworu w West Lothian odżywa przeszłość. Okazuje się,
że Lady Abigail kochała kiedyś ze wzajemnością młodego, polskiego oficera, Waldemara
Leśniewieckiego. Ich miłość od początku była skazana na niepowodzenie, bo wszystko
sprzysięgło się przeciw niej...
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Do Kowalskich przychodzi zna-
jomy. – Chodź do pokoju – zapra-
sza gospodarz.

– Ale mam brudne nogi...
– Co się przejmujesz, przecież

jesteś w butach.
* * *

Powiedz mi, Jasiu – pytają ma-
łego chłopca – czy twoja matka
jest chora, że leży w łóżku? A Jaś
na to: – Nie, tylko boi się, żeby oj-
ciec łóżka na wódkę nie sprzedał.

* * *
Jasiu leży w szpitalu. Nacisnął

guzik przywołujący pielęgniarkę.
Pielęgniarka przybiega i mówi: –
Jasiu, co się stało?! Na to Jasiu: –
Nic, chciałem sprawdzić jak szyb-
ko pani biega...

* * *
–  Mamusiu, czy to futro, które

przymierzasz, kupił ci tatuś? – py-
ta dziecko swoją mamę przegląda-
jącą się w lustrze. – Synku, jak ja
bym chciała liczyć na twojego ta-
tę, to i ciebie bym nie miała.

* * *
W czasie zjazdu absolwentów

stary profesor pyta dawnego
ucznia: – A, ty Jasiu, ile masz
dzieci? – Ośmioro! – odpowiada
dumny były uczeń. – No, tak –
mruczy nauczyciel – W klasie też
nie uważałeś.

* * *
Lekarz szkolny bada Jasia:

– Czy wiesz jasiu, co ja teraz ro-
bię? – Osłuchuje pan płuca. – Do-
brze! A czy wiesz, ile płuc ma
człowiek? – Dwa. – Doskonale!
A skąd ty to wszystko wiesz? –
Podglądam moja starszą siostrę
przy myciu.

* * *
Rozmawiają dwaj goście w re-

stauracji: – Kiedyś jadłem tu śli-
maki. A ty już próbowałeś? – Ja-
koś nigdy nie miałem odwagi, że-
by zamówić ślimaki. – Ja nie za-
mawiałem! Poprosiłem o zieloną
sałatę!

* * *
Dwaj przyjaciele siedzą w ka-

wiarni. Nagle jeden mówi: – Patrz,
tamta blondynka przy stoliku obok
okna to moja żona. A ta druga to
moja kochanka! – To zabawne, bo
dla mnie jest dokładnie na odwrót!

* * *
–  Kelner! Nie mogę jeść tej zu-

py! – Chwileczkę proszę pana, za-
raz zawołam szefa kuchni. – Po co
mi szef kuchni? Przynieś pan łyż-
kę!

* * *
Gość zamawia w restauracji ry-

bę. – Podamy za osiem minut! –
mówi kelner. – To fenomenalne!
Macie tu znakomite przynęty!!!

* * *
Przychodzi do restauracji gość i

pyta kelnera: – Czy jest czarny ka-
wior? – Nie ma, ale możemy po-
dać ryż i ciemne okulary.

* * *
Gość zamawia pizzę. Kelner py-

ta: – Pokroić na sześć czy osiem
kawałków? – Sześć, ośmiu nie
zjem.

* * *
Nowak po wypłacie wypił w ba-

rze pół litra wódki z kolegą. Mieli
ochotę na jeszcze, więc Nowak
zaprosił go do siebie do domu.
– Siądźmy w kuchni, bo w pokoju
śpi żona, nie będziemy jej prze-
szkadzać. Gdy Nowak wyszedł do
łazienki, jego kolega po cichu zaj-
rzał do pokoju. – Józek, twoja żo-
na śpi z jakimś facetem! – Ja go
znam, nie warto go budzić, on nie
pije wódki...

* * *
Zniechęcony bezbarwnym ży-

ciem erotycznym mąż pyta żonę:
– Dlaczego nigdy nie mówisz mi,
kiedy masz orgazm? Żona rzuca-
jąc mu obojętne spojrzenie, mówi:

–  Bo ciebie nigdy nie ma w do-
mu.

* * *
– Ile ma pani lat? – Zbliżam się

do czterdziestki. – A z której stro-
ny?

* * *
Lekarz do pacjenta: – Muszę

pana zmartwić. Pan umiera. To rak
z przerzutami.

– Tego się obawiałem. A czy nie
mógłby pan powiedzieć po mojej
śmierci, że umarłem na AIDS?
– A dlaczego? – Wie pan, panie
doktorze, po pierwsze będę we
wsi pierwszy, co umarł na AIDS.
Po drugie, nikt już nie ruszy mojej
baby. A po trzecie – wszyscy, co
ją już mieli, powieszą się.

* * *
W kolejce linowej na Kasprowy

jeden z turystów, spoglądając
w przepaść, pyta przewodnika:
– A co by się stało, gdyby nagle ta
lina, na której trzyma się wagon,
pękła? – Cóż, byłby to już trzeci
wypadek w tym sezonie.

* * *
O trzeciej nad ranem starsza ko-

bieta telefonuje do znajomego le-
karza: – Panie doktorze, od kilku
godzin liczę do tysiąca, przewra-
cam się z boku na bok i nie mogę
za nic zasnąć! – A co w tym dziw-
nego? Jeśli chce pani zasnąć, to
trzeba leżeć spokojnie...

* * *
Prezydent USA dał się zamrozić

na 20 lat. Po rozmrożeniu pyta le-
karzy: – No i co?

– Dużo się wydarzyło, była woj-
na... – Kto wygrał? – No jak to,
kto? My! Władamy teraz światem,
wszystko tanie! – A ile kosztuje ,
dajmy na to, chleb? – 30 kopiejek.

* * *
–  Chciałbym zostawić samo-

chód na parkingu strzeżonym. Czy
jest wolne miejsce?

–  Owszem, ale opłata z góry. –
Dlaczego z góry? – Nie ma głu-
pich! Zostawi mi pan potem samo-
chód i szukaj wiatru w polu!

uœmiech ¿ycia
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Gwarancja niskich cen
i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de
Tel. 05031 9585207

0176 62596861

Oferujemy:

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
na terenie Niemiec zapewniając legalną
form współpracy. Zadzwo :

- -
ę ń

0048 500 851873 w j. niemieckim

w j. polskim

w j. polskim

0048-77-4877035
0048-696-244118
kjpersonalservice@gmail.com

usługi opiekuńcze

i niemieckim

Poszukujemy
na terenie Niemiec, do pozyskiwania
zlece w opiece, gosposie, prace sezo-
nowe, hotele, z zamieszkaniem

ń

Tel. 0048-77-4877035
0048-696-244118

koordynator/kę

Godziny otwarcia:

pon.-pi 6.30 12.00 i 15.00 19.00 sob 8.00 12.00 i 15.00 19.00ąt. - - . - -

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2

Mini ShopMini Shop

Szeroki asortyment
wódek
Szeroki asortyment
wódek

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

Ustronie Morskie
pokoje gościnne z łazienkami,
telewizor, lodówka, sprzęt
plażowy, parking zamknięty.

balkon,

Tel. 0048-94-3519508
lub 0048-506-558336
www.udastina.fajnewczasy.pl

Czerwiec i wrzesień TANIEJ!

CHCESZ SPRZEDAĆ

SZYBKO I Z ZYSKIEM

NIERUCHOMOŚĆ

W NIEMCZECH?

Umów się na spotkanie!

Pomogę Ci łatwo przejść

przez każdy etap sprzedaży

domu lub mieszkania.

Umów się na bezpłatną

wycenę

PROFESJONALNIE WYCENIĘ

TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

Olga Martin

Po

Tel.

E-mail:

średnik nieruchomości w Niemczech

+49 171-238-14-95

olga@immolla.com

www.immolla.com

PROFESJONALNA WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Określenie ceny nieruchomości jest bardzo ważne

w procesie sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem

bieżących cen nieruchomości w Niemczech!

Z chęcią podejmę się wyceny Twojej nieruchomości!

KOMUNIKACJA W 5 JĘZYKACH

Jako pośrednik nieruchomości w Berlinie pomagam

moim klientom sprzedać ich mieszkanie lub dom w pięciu

językach obcych (niemieckim, włoskim, hiszpańskim,

angielskim i oczywiście polskim).

ZNAJOMOŚĆ NIEMIECKIEGO RYNKU NIERUCHMOŚCI

Od wielu lat działam w Berlinie i zdążyłam dobrze poznać

niemiecki rynek nieruchomości. Ponadto jestem na bieżąco

z aktualnymi cenami mieszkań i domów w Niemczech.

IM M O LLA

Dom Przy Wydmie "GREG" t : 00 - -

00 - -

el./fax 48 94 318 94 03

tel. kom. 48 609 641 549

gregmielno@wp.pl

Tylko apartamenty 2-3 osobowe bezpo rednio przy wydmie morskiej
ypialnia, pok j dzienny, azienka TV-SAT, lod wka, sejf, parawany,

ś .
S ó ł , ó

le aki. Kameralna atmosfera zapewnia cisz
i spok j. Obok nas zabiegi odnowy biologicznej
- pa .
Cena 190-240 z za apartament w tym parking.
Dzieci tylko w wieku szkolnym.

ż ę
ó

S , smażalnia, punkty gastronomiczne
ł

Zapraszamy!

ul. Morska 17, 76-032 Mielno-Unieście
www.greg.wczasy.mielno.pl

WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

10% rabatu

na
art

yk
u

w
pro

dukcji

ły

ła
sn

ejK
U
PO

N

E-Mail: info@schlesischewurst.de

37 Jahre
Öffnungszeiten:

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

�W asna produkcja w dlin

Sklep nternetowy i wysy kowy

Party Service i Sala rz j

Polskie rtyku y po ywcze

ł ę

i ł

p y ęć

a ł s ż

�

�

�

(c t ó p

p n

a

ukierki, war g, ierogi,

rzyprawy, apoje,

lkohole, i.t.d.)

Zdrowych, Pogodnych i Radosnych wi t Wielkanocnych
yczy Firma Kocjan GmbH Krefeld

Ś ą
ż
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Reklama

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Obrona w sprawach karnych - Europejski Nakaz Aresztowania

Prawo pracy - wynagrodzenie wypowiedzenia
Prawo cywilne - wypadki drogowe - wierzytelności

-

K A DANCELARIA DWOKACKA W ÜSSELDORFIE

G A D

R NAJMUND IWINSKI
R

www.prawnikwniemczech.pl

ECHTSANWALT

RAFENBERGER LLEE 120 40237 ÜSSELDORF

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

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung -

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de

Fachanwältin
für Familienrecht

Specialistka prawa rodzinnego

Max Ziemer
zugleich Fachanwalt für Miet- & WEG-Recht

zugleich Fachanwalt für Strafrecht

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht

Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

T umacz przysi g ył ę ł

polski rosyjski
angielski niemiecki
� �

� �

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

Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de
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Reklama

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

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

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

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

Termine nach tel. Vereinbarung

Forma płatności:
�

�

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

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

-

Zamówienie prenumeraty proszę przesłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG, ABO, Luisental 2, 51399 Burscheid

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

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

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

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

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

Data:Podpis:

ół

�

�

�

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

ęczna - PRÓBNA, BEZPŁATNA

Wybieram następującą prenumeratę:

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

prosto do skrzynki!

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

prenumerata w prezencie!

samo zycie

Zam wienia telefoniczne:

lub na stronie internetowej:

ó
02174 - 89 644 80

www.prenumerata.de

WWW.UBEZPIECZENIA-NIEMCY.DE

OFERTA: TYLKO U NAS CENY NIE DO POBICIA!

emerytalno-rentowe w pakiecie za 195 €

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

Handelsagentur und Montage Kolaska

Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313

www.geokol.de, info@geokol.de

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

* *

ł ą god .

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

Digitali ujem kaset VHS na USB jeden do jednegoz y y

�

�

�

�

Polska telewizja salelitarna na do adowania lub na umow

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

dla dzieci i wiele innych

Pomagamy w wymianie uszkodzonego sprz tu

Wszystko do nabycia u nas, nie musisz jecha do olski

ł ę

ł j

ę

ć P

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

�

�

�

�

deklaracje podatkowe
prowadzenie ksiąg fiskalnych
doradctwo przy zakładaniu firm
podatek VAT i.t.p.

www.TaxContor.com
Telefon: 0177-7807962
Email: info@taxcontor.com

Pełny zakres usług dla firm
i osób prywatnych

Biuro
Podatkowo-
Rachunkowe �

�

�

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

Lise-Meitner-Str.-1-3, 42119 Wuppertal

finanzwirt@gruchel.com
Tel.: 0202-60933172

Finanzwirt

Marian Gruchel
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