Bohater legendy, któr¹ sam wymyœli³
Narodowe Si³y Zbrojne, którycj oficerem by³ Henryk Flame ps. Bartek, by³y skrajnie nacjonalistyczn¹
i klerykaln¹ organizacj¹ z wieloma elementami faszystowskimi. Ju¿ w 1943 r. oddzia³y NSZ napada³y
i mordowa³y miejscowoœci zamieszkane przez mniejszoœci narodowe (Bia³orusinów i Litwinów)
i religijne (prawos³awnych). Po wojne dalej prowadzi³y tê zbrodnicz¹ dzia³alnoœæ...
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Czy to Niemcy wstrzymaj¹
unijny pakiet pomocowy?
Wzrost czynszów netto w Niemczech w odniesieniu do 2015 r.
grafika: Federalny Urz. Statystyczny (destatis.de)

Horrendalne czynsze
Czynsze w Niemczech stale
rosną i to najbardziej w metropoliach – wynika z analizy
firmy doradczej F+B. W niektórych regionach nie opłaca
się nawet wyprowadzić
za miasto, bo i tam
ceny są horrendalne.
Od co najmniej 10 lat czynsze
w Niemczech id¹ w górê. Szczególnie w niektórych metropoliach i tak ju¿ wysokie czynsze od
2007 roku siê nawet podwoi³y.
Tendencjê wzrostow¹ (choæ nieco spowolnion¹) potwierdza tak¿e zaprezentowana pod koniec
marca br. analiza porównawcza
firmy doradczej na rynku nieruchomoœci F+B.
Wartoœæ lokalnych czynszów
porównawczych wzros³a w Niemczech w ubieg³ym roku o 1,7 proc.
– wynika z analizy. W 2019 roku
wzrost wynosi³ jeszcze 1,8 proc.,
a w 2018 roku – 2,2 proc. Autorzy
przeanalizowali czynsze w 351
niemieckich miastach i gminach,
bazuj¹c na przyk³adzie 65-metrowego mieszkania z przeciêtnym
wyposa¿eniem.

Gdzie najdrożej?

Najdro¿szym miastem dla lokatorów okaza³ siê Stuttgart. Za
czynsz (bez mediów i dodatkowych op³at) mieszkañcy Stuttgartu p³ac¹ przeciêtnie 10,38 euro za metr kwadratowy. To niemal o po³owê wiêcej ni¿ niemiecka œrednia – 7,11 euro. Monachium, które do 2017 roku przez
20 lat zajmowa³o pierwsze miejsce w indeksie czynszów, tym razem zajê³o siódme miejsce.
W stolicy Bawarii lokatorzy p³ac¹
œrednio 9,72 euro za metr kwadratowy. Wysokie czynsze obowi¹zuj¹ tak¿e we Frankfurcie
nad Menem (œrednio 8,69 euro),
w Hamburgu (8,62), Düsseldorfie
(8,50) i Kolonii (8,47). Czynsze
w dwóch ostatnich miastach s¹
ok. 20 proc. wy¿sze ni¿ niemiecka
œrednia.
Drogo jest nie tylko w metropoliach.
Najdro¿sz¹
gmin¹
w Niemczech jest Karlsfeld w powiecie Dachau (10,90 euro za
metr kwadratowy). Podobnie jest
w po³o¿onych niedaleko Mona-

chium miastach Germering
(10,22) i Dachau (9,85). „Okazuje
siê, i¿ stara zasada, ¿e kto chce
mieszkaæ taniej, musi wyprowadziæ siê na obrze¿a, nie wszêdzie
ju¿ obowi¹zuje” – pisz¹ autorzy
analizy.
Taniej jest tylko w du¿ych
wschodnioniemieckich miastach.
Œredni czynsz w Poczdamie wynosi 6,82 euro, w Erfurcie 6,68,
Schwerinie 6,28, a w DreŸnie 6,17
euro za metr kwadratowy.

Jak w Berlinie?
Taniej ni¿ w po³udniowych metropoliach jest w Berlinie, choæ
i tam czynsze szybko rosn¹. Wed³ug danych F+B w zachodniej
czêœci Berlina czynsz wynosi
œrednio 7,40 euro za metr, a we
wschodniej 6,65 euro.
W po³owie kwietnia br. Federalny Trybuna³ Konstytucyjny
(Bundesverfassungsgericht)
uchyli³ wprowadzon¹ w zesz³ym
roku w Berlinie ustawê zamra¿aj¹c¹ czynsze wynajmowanych
mieszkañ na piêæ lat i wprowadzaj¹ca ich maksymaln¹ wysokoœæ. Wyrok sêdziów dotyczy
1,5 miliona mieszkañ w stolicy
Niemiec. Oko³o 85 procent berliñczyków wynajmuje mieszkania.
Ju¿ w 2015 roku na szczeblu federalnym wprowadzono ustawê
o tzw. hamulcu czynszowym
(Mietpreisbremse), której zadaniem jest spowolnienie wzrostu
czynszów. Jak stwierdzili sêdziowie w Karlsruhe, Berlin wprowadzaj¹c maksymaln¹ wysokoœæ
czynszów, przekroczy³ swoje
kompetencje, bo podobne ustawy
to sprawa w³adz federalnych.
Zdaniem komentatorów uchylenie ustawy to pora¿ka senatu
Berlina (koalicja SPD, Lewicy
i Zielonych), za któr¹ teraz zap³ac¹ lokatorzy. Dla wielu najemców
wyrok BVerfG oznacza wysokie
nadp³aty – bêd¹ musieli zwróciæ
w³aœcicielom mieszkañ ró¿nicê
pomiêdzy czynszem umownym
(jaki p³aciliby przez ostatnie miesi¹ce bez ustawy), a ni¿szym
czynszem p³aconym po wprowadzeniu limitu. W niektórych przypadkach ró¿nica siêga³a kilkuset
euro miesiêcznie. (kad)

Niemiecki Trybunał
Konstytucyjny w Karlsruhe
zastopował ratyfikację
pakietu pomocowego.
Prezydent nie może podpisać pakietu aż BVerfG nie
ustosunkuje się do złożonej
w trybunale skargi.
Zimny prysznic dla Angeli Merkel i Ursuli von der Leyen. Skargê do Trybuna³u w Karlsruhe z³o¿y³a grupa ekonomistów pod wodz¹ hamburskiego prof. Bernda
Lucke. Pakiet zaskar¿y³o 2281
osób, wœród których znajduje siê
a¿ czterdziestu profesorów ekonomii, medycyny i innych dziedzin, kilkunastu znanych polityków, a tak¿e przedstawiciele niemieckiego przemys³u. Jednym
z g³ównych skar¿¹cych i sprawozdawc¹ jest by³y szef AfD
Bernd Lucke, ale tak¿e by³y szef
Zwi¹zku Niemieckiego Przemys³u Hans Olaf Henkel. Zdaniem
skar¿¹cych podpisuj¹c unijny pakiet pomocowy Niemcy zgodz¹
siê na ewentualne ponoszenie
nieokreœlonego ryzyka zwi¹zanego ze wspólnym zad³u¿eniem.
Zdaniem skar¿¹cych Unia Europejska – co wynika z traktatów –
nie jest upowa¿niona do zaci¹gania wspólnych po¿yczek. Twierdz¹ oni, ¿e we wspólnocie d³ugi
mog¹ jedynie zaci¹gaæ poszczególne pañstwa na w³asn¹ rêkê.

Prezydent musi siê
wstrzymaæ
z podpisem
Decyzj¹ Bundesverfassungsgericht (niem. trybuna³u konstytucyjnego) prezydent Frank Walter Steinmeier na razie nie mo¿e
z³o¿yæ podpisu pod ratyfikacj¹
pakietu, bowiem musi poczekaæ
a¿ sêdziowie trybuna³u rozpatrz¹
z³o¿one skargi. Decyzja o wstrzymaniu ratyfikacji oczywiœcie nie

grafika: firenze2
pixabay.com

przes¹dza o tym, ¿e Niemcy
wstrzymaj¹ ca³y unijny proces
pomocowy. Byæ mo¿e sêdziowie
odrzuc¹ wszystkie skargi i zezwol¹ prezydentowi na dokoñczenie ratyfikacji, ale na razie to
Berlin jest g³ównym hamulcowym.

Ju¿ raz BverfG
wyhamowa³ procesy
legislacyjne w UE
Zrobi³ to w 2005 roku polityk
CSU Peter Gauweiler, który z³o¿y³ do tego samego TK w Karlsruhe skargê wobec ratyfikacji
traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy. Wtedy Peter
Gauweiler uzna³, ¿e europejska
ustawa zasadnicza stawia³a siê
ponad niemieck¹ konstytucj¹
i ogranicza³a suwerennoœæ Niemiec jako niezale¿nego i wolnego
pañstwa. Skarga Gauweilera
opóŸni³a niemieck¹ ratyfikacjê
traktatu a¿ o cztery lata. Bundesverfassungsgericht wyda³ orzeczenie w tej sprawie dopiero
w 2009 roku. Sêdziowie nakazali
ustawowo wzmocniæ niemiecki
parlament w zderzeniu z instytucjami europejskimi, a tak¿e nakazali wzmocniæ niemiecki trybuna³ konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht) w zderzeniu
z Europejskim
Trybuna³em

Sprawiedliwoœci w Luksemburgu
i przede wszystkim wzmocniæ pozycjê niemieckich obywateli, którzy nadal mog¹ dochodziæ swoich
praw nie przed unijnym, a przed
niemieckim trybuna³em. Bundestag w 2009 roku przyj¹³ tak zwane kompetencyjne ustawy oko³otraktatowe,
które
znacznie
wzmocni³y jego wp³yw na sprawy
unijne.

Jak bêdzie
tym razem?
Nikt nie chce g³oœno o tym mówiæ, ale tak¿e dzisiaj istniej¹ powa¿ne obawy, ¿e Niemiecki Trybuna³ Konstytucyjny postanowi
zakwestionowaæ pakiet pomocowy. Wtedy bêdzie to oznacza³o, ¿e
z powodu braku ratyfikacji przez
Niemcy ca³y pakiet nie bêdzie
móg³ wejœæ w ¿ycie. A jeœli jednak
wejdzie, to z wielkim opóŸnieniem.
Mówi siê, ¿e orzeczenie Bundesverfassungsgericht ma nast¹piæ w czerwcu.

Pakiet pomocowy
Pakiet obejmuje 750 miliardów
euro, z czego 500 mld stanowi¹
bezzwrotne granty, a 250 mld euro po¿yczki dla krajów–cz³ónków
Unii Europejskiej.

Waldemar Maszewski

100 lat Dedeciusa
Karl Dedecius by³ cz³owiekiem–instytucj¹, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Gdyby ¿y³,
20 maja œwiêtowa³by setn¹ rocznicê urodzin. Zmar³ maj¹c 95 lat.
Pozostawi³ po sobie ogromn¹
spuœciznê translatorsk¹ i Deutsches-Polen Institut w Darmstadt.

Karl Dedecius
zdj. Stefan Dybowski

Urodzony 1921 r. w £odzi Dedecius przez ponad 20 lat pracowa³ jako agent ubezpieczeniowy
we frankfurckim towarzystwie
ubezpieczeniowym
Allianz.
W tym czasie t³umaczenia lite-

rackie by³o dla niego jedynie hobby. W latach 1979/1980 by³ inicjatorem Deutsches Polen-Institut
(Niemieckiego Instytutu Spraw
Polskich), który do tej pory zajmuje siê popularyzacj¹ polskiej
literatury oraz zbli¿eniem dwóch
narodów. Wyda³ kilkadziesi¹t antologii i tomów indywidualnych
pisarzy. Jest edytorem 50-tomowej serii „Polnische Bibliothek”,
obejmuj¹cej literaturê polsk¹ od
œredniowiecza po wspó³czesnoœæ.
£¹cznie przet³umaczy³ ponad
3000 dzie³ ponad 300 poetów
i prozaików.
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ZnaleŸli sposób
na Bodnara
Rz¹dz¹ca koalicja pozby³a siê
rzecznika praw obywatelskich
w osobie Adama Bodnara, na
którego od lat szuka³a haka.
Uczyniono to rêkami Trybuna³u
Konstytucyjnego, w tym by³ych
pos³ów PiS, Krystyny Paw³owicz
i by³ego peerelowskiego prokuratora Stanis³awa Piotrowskiego.
15 kwietnia Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za niekonstytucyjny przepis pozwalaj¹cy dzia³aæ
Rzecznikowi Praw Obywatelskich (RPO) po zakoñczeniu kadencji do czasu objêcia stanowiska przez jego nastêpcê. Wyrok
TK oznacza, ¿e po jego uprawomocnieniu – za trzy miesi¹ce –
urz¹d ma opuœciæ sprawuj¹cy go
do tej pory Adam Bodnar.
Bodnarowi kadencja up³ynê³a
jesieni¹ 2020 r. W Polsce RPO
powo³uje Sejm za zgod¹ Senatu
na wniosek marsza³ka Sejmu albo grupy 35 pos³ów. Je¿eli Senat
odmówi wyra¿enia zgody na powo³anie rzecznika, Sejm powo³uje na to stanowisko inn¹ osobê. I tak w kó³ko. Parlament ju¿
trzykrotnie próbowa³ wybraæ nastêpcê Adama Bodnara, którego
kadencja up³ynê³a na pocz¹tku
wrzeœnia ubieg³ego roku. Dwukrotnie jedyn¹ kandydatk¹ by³a
mec.
Zuzanna
RudziñskaBluszcz, która by³a wspóln¹ kandydatk¹ KO, Lewicy i Polski 2050
Szymona Ho³owni. Nie uzyska³a
jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powo³a³ na
RPO kandydata PiS, wiceszefa
MSZ Piotra Wawrzyka, jednak
Senat nie wyrazi³ na tê kandydaturê zgody. Ostatnia by³a kandydatura Bart³omieja Wróblewskiego, cz³owieka PiS. Z góry
jednak wiadomo by³o, ¿e Senat
j¹ odrzuci.

Karl Dedecius przyjaŸni³ siê
i korespondowa³ z najwiêkszymi
polskimi poetami Wis³aw¹ Szymborsk¹, Tadeuszem Ró¿ewiczem,
Zbigniewem Herbertem i Czes³awem Mi³oszem. By³ jednym
z ostatnich przedstawicieli pokolenia polsko-niemieckiego pojednania.
Polonia niemiecka w 2011 roku
przyzna³a mu nagrodê Polonicusa, dziêkuj¹c za zas³ugi dla polskiej literatury i za budowanie
mostów wzajemnego rozumienia
polskiej i niemieckiej kultury.
Karl Dedecius t³umaczem niezwyk³ym. W swojej pracy z³ama³
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Rz¹dz¹ca koalicja ma ju¿ doœæ
tej gry. Jeszcze we wrzeœniu
2020 r. pos³owie PiS z³o¿yli wniosek w sprawie rzecznika do Trybuna³u Konstytucyjnego. Chc¹,
aby postawi³ on sprawê jasno,
czy Bodnar mo¿e pe³niæ dalej
swoj¹a funkcjê w œwietle konstytucji, czy nie.
Na sali posiedzeñ swoje stanowisko przedstawi³ osobiœcie
RPO Adam Bodnar, który stwierdzi³, ¿e "mo¿na zastanawiaæ siê,
czy chodzi o instytucjê RPO, czy
te¿ o osobê samego Rzecznika".
– Uznanie tego przepisu za
niezgodny z konstytucj¹ uruchomi ca³y szereg negatywnych
konsekwencji naruszy stabilnoœæ
i ci¹g³oœæ dzia³ania tej instytucji
– t³umaczy³ Bodnar.
Werdyktu mo¿na by³o siê spodziewaæ. Upolityczniony Trybuna³ Konstytucyjny okaza³ wiernoœæ swemu mocodawcy. W ten
sposób pad³ ostatni bastion demokracji w Polsce.
Przypomnijmy, ¿e Adam Bodnar jeszcze przed odejœciem z³o¿y³ do s¹du wniosek, który zdecydowa³ o wstrzymaniu wykonania transakcji przejêcia Polska
Press przez PKN Orlen.
Co ciekawe, na pocz¹tku lutego 2021 r. zgodê na zakup Polska
Press przez paliwowego giganta
wyda³ Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wed³ug
UOKiK transakcja nie zagra¿a³a
konkurencji na ¿adnym z badanych rynków. Tymczasem na pocz¹tku stycznia br. prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zakaza³ przejêcia spó³ki Eurozet
przez Agorê.
Adam Bodnar przyzna³, ¿e nie
widzi logiki w tych decyzjach
prezesa UOKiK-u. Na dodatek
w sprawie przejêcia Polska
Press prezes Urzêdu Ochrony

O tym siê mówi
Szczepionka AstraZeneca bez grzechu śmiertelnego

Trybunał Konstytucyjny uznał,
że rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar musi opuścić swój
urząd. Ponad pół roku po zakończeniu jego kadencji nie wybrano
wciąż jego następcy. Czyżby to
taktyka rządu PiS?
zdj. Adam Grycuk

Konkurencji i Konsumentów nie
wzi¹³ pod uwagê stanowiska Towarzystwa
Dziennikarskiego
i Helsiñskiej Fundacji Praw
Cz³owieka. S¹d Okrêgowy w
Warszawie uwzglêdni³ wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich
Adama Bodnara i wstrzyma³
przejêcie medialnej spó³ki Polska Press przez PKN Orlen.
Co teraz? W zasadzie sprawa
wygl¹da na ³atw¹ do przekrêcenia przez PiS. Skoro rzecznik
praw obywatelskich nie mo¿e
pe³niæ swej funkcji po up³ywie
kadencji, to wszystkie jego decyzje po tym terminie s¹ niewa¿ne.
W³¹czaj¹c w to ów wniosek do
s¹du w sprawie przejêcia Polska
Press.
– Obojêtnie, jak¹ decyzjê podejmie Sejm, wyznaczaj¹c tak¹
czy inn¹ osobê do pe³nienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, bêdzie to sprzeczne z konstytucj¹. Je¿eli art. 3 ust. 6 ustawy o RPO jest sprzeczny z konstytucj¹, to w takim razie ka¿da
regulacja, która by zapad³a w
Sejmie, jest regulacj¹ sprzeczn¹
z konstytucj¹ na tej p³aszczyŸnie, jak¹ przyj¹³ TK – uwa¿a prof.
Andrzej Zoll, by³y prezes Trybuna³u Konstytucyjnego. TK

dwa stereotypy charakteryzuj¹ce
rozumienie roli t³umacza. Pierwszy z nich stanowi³, ¿e najlepszym t³umaczem poezji jest inny
poeta. Drugi zaœ, ¿e t³umacz zazwyczaj ogranicza siê do pewnego stylu czy epoki. Dedecius porusza³ siê doskonale w ró¿nych
epokach i stylach literackich.
Sam powiedzia³, ¿e wêdrówka po
epokach go bawi i sprawia satysfakcjê. Po prze¿yciach wojennych uzna³, ¿e literatura mo¿e
byæ wspania³ym czynnikiem pomagaj¹cym zbli¿eniu dwóch narodów. I uda³o mu siê to znakomicie.

Leonard Paszek
zdj. Deutsches Polen-Institut

Odetchnêli wszyscy ci, którym
polskie pañstwo zaproponowa³o
podanie szczepionki Astra Zeneca, a s¹ cz³onkami Koœcio³a rzymskokatolickiego. Biskupi dali im
dyspensê: nie bêd¹ mieæ grzechu
œmiertelnego po zaszczepieniu.
„Pomimo tego, ¿e technologia
produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson & Johnson budzi powa¿ny sprzeciw moralny, to
jednak mog¹ z nich korzystaæ ci
wierni, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci wyboru innej szczepionki i s¹
do tego wprost zobligowani okreœlonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi" –
napisa³ bp Józef Wróbel, przewodnicz¹cy Zespo³u Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.
Biskup Wróbel przypomnia³, ¿e
podobnie jak wczeœniej biskupi
z USA, ¿e "w przeciwieñstwie do
pierwszych szczepionek korzystaj¹cych z technologii opartej na

mRNA i niebudz¹cych istotnych
zastrze¿eñ moralnych, w produkcji szczepionek AstraZeneca
i Johnson & Johnson korzysta siê
z linii komórkowych stworzonych
na materiale biologicznym pobranym od abortowanych p³odów”.
Biskup doda³ jednak, ¿e konieczne jest jednak zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec
aborcji. Trudno powiedzieæ jak.
Mo¿e krzykiem rozpaczy przed
szczepieniem, a mo¿e wymierzeniem solidnego policzka w twarz
wykonuj¹cej szczepienie pielêgniarce?
Najistotniejsze jest jego to, ¿e
nie ma grzechu, albowiem "zgodnie ze stanowiskiem Magisterium
Koœcio³a, wyj¹tkowa dopuszczalnoœæ tych szczepionek wynika
st¹d, ¿e ich przyjêcie nie wi¹¿e siê
z bezpoœrednim uczestnictwem w
aborcji, nie oznacza jej akceptacji
i jej wymuszania" – wskaza³ Episkopat Polski. TK

Nie żyje wielki bard polskiej piosenki
Zmar³ Krzysztof Krawczyk, piosenkarz, którego kariera artystyczna trwa³a przez ponad 50 lat.
Wokalista, gitarzysta i kompozytor urodzi³ siê 8 wrzeœnia 1946 r.
w Katowicach. Jego popularnoœæ
wyznaczaj¹ tysi¹ce kilometrów
przebytych tras koncertowych
w Europie i na œwiecie oraz wielka
liczba nagród i wyró¿nieñ. Nale¿a³
do najczêœciej wystêpuj¹cych polskich piosenkarzy.
W latach 70. Krzysztof Krawczyk by³ niekwestionowan¹ gwiazd¹ polskiej sceny muzycznej. Wylansowa³ wiele przebojów. W swojej karierze œpiewa³ i nagrywa³
p³yty z ró¿norodn¹ muzyk¹ od popu poprzez rhythm & bluesa,
swing, soul, jazz, rock and rolla,
country, tango, kolêdy, piosenki
i pieœni religijne a¿ po muzykê cygañsk¹ i biesiadn¹.
Debiutowa³ w 1963 r. w zespole
Trubadurzy, z którym pracowa³ do
1976 roku. By³ to, obok Czerwonych Gitar, kultowy zespó³ tamtego okresu. Krzysztof Krawczyk
œpiewa³ razem z zespo³em najwiêksze przeboje „Znamy siê tylko z widzenia”, „Krajobrazy”, „By³aœ tu”, „Kim jesteœ” i „Ej, Sobótka, Sobótka”. Z Trubadurami nagra³ 9 p³yt, kolejne 100 jako wykonawca solowy. Jego debiut solowy
mia³ miejsce w 1971 r. Piêæ lat póŸniej otrzyma³ trzy nagrody na Festiwalu w Sopocie: Dziennikarzy,
Publicznoœci i G³osu Wybrze¿a,
rok póŸniej nagrodê na Festiwalu
Z³oty Orfeusz w Bu³garii. Nawi¹za³ wspó³pracê z orkiestr¹ „Alex
Band” Aleksandra Maliszewskiego, a nastêpnie podpisa³ kontrakt
z zachodnioniemieck¹ firm¹ Polydor, dla której nagra³ dwa single:

Krzysztof Krawczyk (zdj. z 2017 r.)

fot. Januarybratek
„Als wir noch Kinder waren”
i „Auf Wiedersehen Madelaine”.
W 1978 r. nagra³ swoje wielkie
przeboje: „Jak min¹³ dzieñ”, „Byle by³o tak”, „Pamiêtam Ciebie
z tamtych lat”. Wygra³ te¿ Festiwal w Opolu piosenk¹ „Pogr¹¿ona
we œnie Natalia”. W 1980 r. wyjecha³ do USA na tournee dla Polonii amerykañskiej i tam podj¹³ decyzjê o pozostaniu za oceanem. Po
powrocie do Polski nagra³ p³ytê
„Gdy nam œpiewa³ Elvis Presley”,
która osi¹gnê³a status "p³yty platynowej". W 2000 r. œpiewa³ przed
Janem Paw³em II na Placu
Œw. Piotra podczas Pielgrzymki
Narodowej i wrêczy³ papie¿owi
Z³ot¹ P³ytê z nagraniem „Ojcu
Œwiêtemu œpiewajmy”. Wed³ug
sonda¿u przeprowadzonego przez
OBOP by³ wówczas najpopularniejszym polskim piosenkarzem.
Mia³ 74 lata. Zosta³ pochowany
na cmentarzu w Grotnikach pod
£odzi¹. TK

www.SKLEP.de
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Aktualnoœci

Po obu stronach Odry i Nysy

O tym siê mówi

Falstart procesu ojca-dyrektora

Spahn przespał reformę systemu opieki?

Unik Rydzyka

Coraz mniej czasu ma
niemiecki resort zdrowia,
by zreformować system opieki.
Do wrześniowych wyborów
do Bundestagu raczej nie
poprawi się już sytuacja
polskich opiekunek.
Politycy koalicji rz¹dowej nie spodziewaj¹ siê ju¿ przed wrzeœniowymi wyborami parlamentarnymi
wielkiej reformy systemu opieki.
Cytowana przez magazyn „Der
Spiegel” pos³anka Jana Schimke
(CDU) nie wierzy, ¿e projekt roboczy jej partyjnego kolegi – ministra zdrowia Jensa Spahna stanie
siê ustaw¹ jeszcze w tym okresie
legislacyjnym. Jako powód wymieni³a zbyt du¿y opór we w³asnych szeregach partyjnych. Jak
pisa³ „Spiegel”, chodzi o sprzeciw
w gospodarczym skrzydle CDU,
ale
tak¿e
u
koalicyjnego
partnera – SPD.

Mniejszy wkład finansowy,
wyższe pensje

Tym samym pogrzebany mo¿e
zostaæ wa¿ny projekt ministra
Spahna. Jego robocza wersja
przewiduje m.in. ograniczenie
osobistego udzia³u w kosztach
mieszkañców domów opieki.
Obecnie wynosz¹ one w Niemczech œrednio 2.068 euro miesiêcznie. Spahn chce zmniejszyæ ten
udzia³ o 25 procent w drugim roku
pobytu w oœrodku opiekuñczym,
o 50 procent w trzecim roku, a od
czwartego roku i na sta³e o 75 procent. Jednoczeœnie przewiduje on
wy¿sze pensje dla personelu opiekuñczego i wiêcej pieniêdzy na
opiekê domow¹. Umowy z firmami opiekuñczymi maj¹ byæ dopuszczalne tylko wtedy, gdy wyp³acaj¹
one
wynagrodzenia
uzgodnione w uk³adzie zbiorowym
(Tarifvertrag).
Spodziewane dodatkowe koszty
zwi¹zane z reform¹ opiewaj¹ na
6,3 mld euro rocznie. Tak wysokie
koszty s¹ problematyczne dla
skrzyd³a gospodarczego CDU.
Ale to nie jedyny problem. Politycy zajmuj¹cy siê polityk¹ zdrowotn¹ wskazuj¹ na napiêty terminarz do przerwy wakacyjnej. Do
lata trudno bêdzie uchwaliæ tak
skomplikowan¹ reformê – przyzna³a w „Spieglu” Karin Maag,
rzeczniczka ds. polityki zdrowotnej klubie poselskim CDU/CSU.
Podobnie uwa¿a Sabine Dittmar,
rzeczniczka SPD ds. polityki zdrowotnej. Tym bardziej, ¿e koalicjanci nie s¹ zgodni co do konkretnych
treœci, szczególnie finansowania
reformy.

Reforma pod lupą IW

Pomimo obiecanych przez resort zdrowia dotacji podatkowych
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne musia³yby w przysz³oœci znacznie wzrosn¹æ – wynika z badañ Instytutu niemieckiej Gospodarki
(IW – Institut der deutschen Wirtschaft), który przyjrza³ siê zary-

som planowanej reformy. Zgodnie
z tym stawka ubezpieczenia opiekuñczego (Pflegeversicherung)
musia³aby do 2030 roku wzrosn¹æ
z 3,05 proc. do oko³o 3,5 proc., a potem – do 2050 roku – do prawie
4 proc. Powodem jest wzrost liczby
osób wymagaj¹cych opieki, planowane przez ministra Spahna ograniczenie udzia³u w³asnego pensjonariuszy, jak i planowane umowy
zbiorowe dla pracowników bran¿y.
IW krytykuje, ¿e na obni¿eniu
udzia³u finansowego skorzystaliby
równie¿ ci, których staæ na dop³atê
ze wzglêdu na ich dochody i maj¹tek. W analizie postawiono równie¿
pytanie, czy wymóg przestrzegania uk³adów zbiorowych jest w ogóle prawnie dopuszczalny. To ingerencja w autonomiê negocjacji
zbiorowych, która obejmuje prawo
do nieprzystêpowania do zwi¹zków
zawodowych i stowarzyszeñ pracodawców. Jeœli uk³ad zbiorowy bêdzie warunkiem wstêpnym dopuszczenia do opieki, to w³aœnie to
prawo zostanie naruszone – argumentuje IW. Pod wzglêdem prawnym takie przepisy mog¹ okazaæ
siê problematyczne.

Problem opiekunek z Polski
Fiasko reformy oznaczaæ te¿
bêdzie, ¿e nie poprawi siê sytuacja
setek tysiêcy opiekunek z Polski
i innych krajów Europy Œrodkowej
i Wschodniej. Jak szacuje zwi¹zek
VHBP (Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege e.V.),
reprezentuj¹cy agencje poœrednictwa pracy w sektorze opiekuñczym, oko³o 700 tysiêcy opiekunek
i opiekunów (g³ównie z Polski, S³owacji, Rumunii i Bu³garii) zajmuje
siê seniorami w Niemczech,
mieszkaj¹c u nich. Tylko nieca³e
100 tys. przyje¿d¿a legalnie za poœrednictwem firm – ocenia VHBP,
który od dawna naciska na uregulowanie bran¿y. Wed³ug szacunków ponad 4 mln niemieckich
emerytów potrzebuje opieki,
z czego trzy czwarte nie chce
przenosiæ siê do domów opieki.
Niemieckie ministerstwo zdrowia przymierza³o siê do uregulowania tej formy zatrudnienia, ale
do tej pory tego nie zrobi³o. Pandemia koronawirusa wydawa³a
siê przyspieszyæ prace. Wiosn¹
2020 roku, kiedy nagle zamkniêto
granicê polsko-niemieck¹, okaza³o siê, ¿e tysi¹ce niemieckich emerytów mo¿e zostaæ bez opieki, bo
nie przyjad¹ opiekunki z Polski.
Roboczy projekt ustawy przygotowany przez resort zdrowia przewiduje uznanie opieki domowej za
model sta³ego zatrudnienia. Przyk³adem pod tym wzglêdem mo¿e
byæ Austria, gdzie opiekunki domowe mog¹ zarejestrowaæ w³asn¹ dzia³alnoœæ i odpowiednio
ubezpieczyæ.
W obecnej kadencji rz¹du federalnego na uregulowanie sytuacji
opiekunek w Niemczech mo¿e byæ
ju¿ za póŸno. (kad)

Na pocz¹tku kwietnia w S¹dzie
Rejonowym w Warszawie mia³
siê rozpocz¹æ proces przeciwko
fundacji Fundacji Lux Veritatis
ojca Tadeusza Rydzyka. Jednak
duchowny oraz dwóch innych
oskar¿onych nie pojawili siê
w s¹dzie.
Podczas pierwszej rozprawy
s¹d zapozna³ siê jedynie z wnioskami stron, a jeden z nich dotyczy³ umorzenia sprawy. Chcia³a
tego obrona, a tak¿e prokuratura, której przedstawiciel pojawi³
siê na sali w charakterze publicznoœci. S¹d jednak nie przychyli³
siê do ich wniosku.
Wszystko zaczê³o siê w listopadzie 2016 roku, kiedy Sieæ Obywatelska Watchdog Polska zwróci³a
siê o udostêpnienie informacji
o wspó³finansowaniu przez pañ-

stwo inwestycji zwi¹zanych z toruñskim redemptoryst¹. Watchdog powiadomi³ równie¿ prokuraturê o mo¿liwych nadu¿yciach
i korupcji. Ta odmówi³a wszczêcia postêpowania, nie znajduj¹c
podstaw, by postawiæ zarzuty
cz³onkom zarz¹du Lux Veritatis.
Wówczas przedstawiciele Watchdoga napisali na swojej stronie,
nawi¹zuj¹c do dobrych relacji
ministra spawiedliwoœci i prokuratora generalnego Zbigniewa
Ziobry z Tadeuszem Rydzykiem:
„Przypominamy prokuraturze,
¿e ochrona praworz¹dnoœci, która jest sensem jej istnienia, nie
polega na ochronie przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹ kolegów
i kole¿anek Prokuratora Generalnego".
W tej sytuacji Watchdogowi pozosta³o tylko wniesienie do s¹du

Czo³owi politycy
szczepieni AstraZenek¹
Kanclerz Angela Merkel, wicekanclerz Olaf Scholz, prezydent
Niemiec Walter Steinmeier i inni
czo³owi niemieccy politycy zaszczepili siê przeciwko COVID19. Wielu z nich zaufa³o szczepionce, która wzbudzi³a sporo
kontrowersji.
Bez b³ysku fleszy i kamer
pierwsz¹ dawkê szczepionki przyjê³a kanclerz Niemiec Angela
Merkel. Jej rzecznik prasowy Steffen Seibert zamieœci³ 16 kwietnia
na Twitterze zdjêcie ksi¹¿eczki
szczepieñ, certyfikat potwierdzj¹cy szczepienie i kilka zdañ od Merkel. „Bardzo siê cieszê, ¿e otrzyma³am dzisiaj pierwsz¹ dawkê
szczepionki AstraZeneca. Dziêkujê wszystkim, którzy anga¿uj¹ siê
w kampaniê szczepieñ – i wszystkim, którzy siê zaszczepili. Szcze-

pienie jest kluczem do pokonania
pandemii”.
Kanclerz przyjê³a szczepionkê
AstraZeneca, która wzbudzi³a
kontrowersjê ze wzglêdu na przypadki zakrzepicy zatok ¿ylnych
mózgu u zaszczepionych osób
(szczególnie m³odych kobiet). Dlatego Niemcy szczepi¹ teraz brytyjsko-szwedzkim preparatem tylko
osoby po 60. roku ¿ycia. Ze szczepionki mog³a zatem skorzystaæ i
66-letnia Merkel, która zawsze powtarza³a, ¿e zaszczepi siê, kiedy
„przyjdzie jej kolej“.
Tego samego dnia zaszczepi³
siê AstraZenek¹ tak¿e wicekanclerz, 62-letni Olaf Scholz (SPD).
Jeszcze wczeœniej ten sam preparat przyj¹³ prezydent Niemiec
Frank-Walter Steinmeier. 65-letni
polityk SPD apelowa³: „Ufam

tzw. subsydiarnego akt oskar¿enia. Proces mia³ siê rozpocz¹æ
9 kwietnia, ale siê nie rozpocz¹³.
S¹d wyznaczy³ drugi termin na
29 kwietnia.
W akcie oskar¿enia jako
sprawcy wskazani s¹ cz³onkowie
zarz¹du Lux Veritatis: ojciec Tadeusz Rydzyk (prezes zarz¹du)
oraz jego najbli¿si wspó³pracownicy o. Jan Król i Lidia Kochanowicz-Mañk (cz³onkowie zarz¹du).
Zarzuty dotycz¹ art. 231. § 1. kodeksu karnego, który mówi, ¿e
„jeœli funkcjonariusz publiczny,
który,
przekraczaj¹c
swoje
uprawnienia lub nie dope³niaj¹c
obowi¹zków, dzia³a na szkodê interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia
wolnoœci do lat 3”. Na dodatek:
„Je¿eli sprawca dopuszcza siê
czynu okreœlonego w § 1 w celu
osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej
lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do lat
10”. I tyle w³aœnie grozi oskar¿onym. (kor)
szczepionkom
zatwierdzonym
w Niemczech. Szczepienia s¹ decyduj¹cym krokiem na drodze do
wyjœcia z pandemii. Korzystajcie z
mo¿liwoœci, w³¹czajcie siê”.
W otoczeniu kamer pierwsz¹
dawkê AstraZeneki przyj¹³ te¿ 72letni premier Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann. Podkreœli³, ¿e jest ona wiarygodna
i skuteczna.
Równie¿ minister spraw wewnêtrznych, 71-letni Horst Seehofer
(CSU) zaszczepi³ siê na COVID19. Zrobi³ to bez rozg³osu, twierdz¹c potem, ¿e robi siê to dla
ochrony siebie i innych. Na zapytanie dziennikarzy poinformowa³,
¿e skorzysta³ z preparatu firmy
Biontech/Pfizer, bo taki by³ do dyspozycji w miejscu, w którym siê
zaszczepi³.
Preparat ten przyjê³a tak¿e szefowa Komiji Europejskiej Ursula
von der Leyen, która mog³a zaszczepiæ siê zgodnie z kolejnoœci¹
w kraju, w którym urzêduje, czyli
w Belgii. (kad)

Do 18 kwietnia 2021 r. w Niemczech pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymało
15,9 milionów osób (19,1 proc.), z czego kompletnie zaszczepionych jest 5,42 mln osób (6,5 proc.).
źródło: impfdashboard.de, RKI, BMG

Stany Zjednoczone szczepi¹ mieszkañców o wiele szybciej. Do 18 kwietnia pierwsz¹ dawkê otrzyma³o tam
127,7 mln osób (38,2 proc.), z czego kompletnie zaszczepionych jest 80,6 mln (24,1 proc.) – prawie tyle, ilu
mieszkañców licz¹ Niemcy...
Polska wypada – w stosunku do liczby mieszkañców – tylko nieco gorzej ni¿ Niemcy: do 18 kwietnia pierwsz¹ dawkê otrzyma³o 6,2 mln (16,5 proc.) mieszkañców, z czego kompletnie zaszczepionych przeciw koronawirusowi jest 2,2 mln (5,9 proc.)
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Nad Wis³¹

Pomoc dla kobiet i dzieci

Fake-sklep internetowy jako sposób na kontakt z ofiarami przemocy to pomysł maturzystki Krystyny Paszko, za który otrzymała jedną z nagród
za działalność na rzecz solidarności społecznej w czasie pandemii, przyznanej przez Komitet Społeczny i Ekonomiczny UE

Interwencja domowa zamiast
kremu do twarzy
Pandemia i lockdown sprzyja
wzrostowi przemocy domowej,
alarmuj¹ od miesiêcy pracownicy spo³eczni i organizacje pozarz¹dowe. Jednoczeœnie ofiarom
coraz trudniej skorzystaæ z pomocy. Nowoczesn¹ alternatywê
dla oficjalnych instytucji pomocowych stworzy³a warszawska licealistka.
Na pierwszy rzut oka strona
internetowa sklepu z kosmetykami wygl¹da jak setki innych: kremy, toniki, ¿ele w kolorowych
opakowaniach, z dostaw¹ do domu. Tyle, ¿e po drugiej stronie
zamiast sprzedawców na pytania
odpowiadaj¹ prawnicy i psycholodzy, a po zamówieniu pod adresem zamiast listonosza zjawia
siê policja. Bo ten internetowy
sklep to tylko przykrywka dla interwencyjnego projektu dla ofiar
przemocy domowej.
– Nasz sklep to miejsce, gdzie
pomoc mog¹ otrzymaæ osoby,
które bezpoœrednio pomocy wezwaæ nie mog¹ – tak najbardziej
zwiêŸle opisuje Krysia Paszko
swój pomys³.
Ciemnow³osa dziewczyna mówi spokojnie i wywa¿enie. Sprawia wra¿enie starszej, ni¿ jest
w rzeczywistoœci, a na pewno jej
g³os brzmi powa¿niej. Pewnie
dziêki temu, uœmiecha siê Krysia, nawet na pocz¹tku, kiedy nie
stali za ni¹ profesjonaliœci, policja traktowa³a powa¿nie, kiedy
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dzwoni³a i mówi³a, ¿e potrzebna
jest pomoc, natychmiast, ¿e komuœ, kogo w ogóle nie zna, kto
mieszka w innym mieœcie, w³aœnie teraz grozi niebezpieczeñstwo. Krysia mia³a wówczas siedemnaœcie lat.
Wed³ug organizacji pozarz¹dowych w Polsce ofiarami przemocy domowej pada³o corocznie nawet 800 tys. osób, g³ównie kobiet
i dzieci. Wiêkszoœæ pozostaje niezg³oszona. W czasie pandemii
i lockdownu ta liczba mog³a wzrosn¹æ w Polsce nawet o 30-40 proc.
Na skutek obecnej sytuacji stres i
agresja rosn¹, a ludzie: zarówno
ofiary, jak i sprawcy przemocy
przez ograniczenia w przemieszczaniu siê, home office, zamkniête szko³y musz¹ jeszcze wiêcej
czasu spêdzaæ razem, w domu.
Mo¿liwoœæ szukania instytucjonalnej pomocy i doradztwa zosta³y ograniczone do minimum.
Jak to jest, ¿e licealistka wpada na pomys³ pomagania ofiarom
przemocy? „Po prostu” – mówi
Krysia. By³ marzec 2020, pocz¹tek pandemii, szko³y by³y zamkniête, Krysia i jej koledzy siedzieli w domach, kontaktowali
siê przez komunikatory i internet.
– Us³ysza³am w telewizji czy
radiu, ¿e liczba przypadków
przemocy roœnie – mówi. – I pomyœla³am, ¿e, czysto statystycznie, wœród moich znajomych te¿

jest przynajmniej jedna czy dwie
osoby, które doœwiadczaj¹ w domu przemocy, choæ nikt o tym nie
wie.
Pierwszy raz ten problem staje siê dla niej tak oczywisty. Krysia zawsze by³a zaanga¿owana:
w harcerstwie robili kanapki dla
bezdomnych, pomaga³a w schronisku dla zwierz¹t. I teraz te¿
chcia³a coœ zrobiæ.
– Wiedzia³am, ¿e musi to byæ
coœ, co dzia³a jak przykrywka.
Parê dni wczeœniej s³ysza³a
o akcji we Francji, kiedy ofiary,
pytaj¹c w aptece o konkretn¹
maseczkê na nos i usta, dawa³y
znaæ, ¿e potrzebuj¹ pomocy policji. Spontanicznie, przez noc,
wpad³ jej do g³owy pomys³ sklepu. Dlaczego akurat sklepu? Bez
konkretnego powodu. Po prostu.
Krysia da³a znaæ znajomym – bo
w zamyœle pomys³ mia³ byæ pomoc¹ dla nich. Ale w ci¹gu pierwszych 24 godzin po otwarciu strony sklepik polubi³o i poleci³o ponad 13 tys. osób. Tylu znajomych
Krysia nie mia³a. Wiadomoœæ rozesz³a siê poczt¹ pantoflow¹.
Przysz³o te¿ kilkanaœcie maili
z proœba o pomoc. ¯adnego
z nadawców Krysia nie zna³a.
Szybko okaza³o siê, ¿e sama nie
da rady. Zg³osi³a siê co Centrum
Praw Kobiet, które pomaga ofiarom przemocy.
– „Monika, jest m³oda dziewczyna, która ma œwietny pomys³,
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ale potrzebuje wsparcia – mówi
szefowa Moniki Perdjon. Monika
jest psycholo¿k¹, pracuje w Centrum Praw Kobiet i Centrum
Kryzysowym. Ma doœwiadczenie,
zgadza siê.
– Myœla³am, ¿e to bêdzie chwila, a robimy to ju¿ rok – œmieje
siê Monika Perdjon. Projekt dzia³a nieprzerwanie od kwietnia zesz³ego roku. – To by³ nietypowy
pomys³, taki œwie¿y. Tyle lat pomagamy, a nie wpadlibyœmy na
pomys³ takiego internetowego
czatu interwencyjnego.
Ze sklepu korzystaj¹ te osoby,
które nie mog¹ lub nie chc¹ skorzystaæ z klasycznych instytucji
pomocowych: bo albo nie ma ich
w pobli¿u, albo s¹ ca³kowicie kontrolowane przez swoich oprawców. Krysia pamiêta m³od¹ kobietê, któr¹ maŸ zostawia³ sam¹
tylko wtedy, kiedy k¹pa³a dziecko.
– Wtedy wys³a³a do nas szybkie zamówienie, z adresem –
wspomina Krysia.
Krótko potem policja sta³a
przed drzwiami. Oprawcy kontroluj¹ wyjœcia, kontakty ze znajomymi, telefony, maile. Dlatego
w sklepiku mo¿na kontaktowaæ
siê kodem. Kobiety mówi¹
o uczuleniach na œrodki czyszcz¹ce, zw³aszcza takie z alkoholem, pytaj¹, jak mo¿na na to poradziæ. Dy¿uruj¹cy po drugiej
stronie psycholodzy pytaj¹ o to,
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kto jeszcze w rodzinie ma uczulenie, jak czêsto siê pojawia.
– Jesteœmy w stanie w ten sposób przeprowadziæ ca³y standardowy wywiad wstêpny – mówi
psycholo¿ka Monika Perdjon. Taka forma nie rzuca siê w oczy
oprawcom. Czasami zdarza siê,
¿e pisz¹ osoby, które faktycznie
chc¹ kupiæ kosmetyki, bo myœl¹,
¿e naprawdê trafili na stronê firmy kosmetycznej. To cieszy pomys³odawców, bo oznacza, ¿e kamufla¿ dzia³a. W rozmowach
z mediami prosz¹, by nie podawaæ pe³nej nazwy strony – osoby
potrzebuj¹ce i tak do niej docieraj¹, a lepiej, ¿eby nazwy nie zapamiêtali oprawcy. Inaczej ofiary
strac¹ szansê na pomoc.
W ci¹gu roku uda³o siê pomóc
oko³o 400 osobom. W ró¿ny sposób: od interwencji policyjnej,
przez poradnictwo psychologiczne i prawnicze (w projekcie pracuje 20 psychologów i 15 prawników), po wsparcie w sprawach
s¹dowych. G³ównie kobietom,
choæ zdarzaj¹ siê i mê¿czyŸni.
I du¿o nastolatków. Ostatnio, mówi Monika, w³aœnie tych ostatnich jest coraz wiêcej. To skutek
zamkniêtych szkó³. Dzieci i m³odzie¿ wiêcej czasu zdani s¹ na
pobyt z rodzicami, równie¿ tymi
przemocowymi. Nie da siê wyjœæ
do szko³y, czy m³odzie¿owego
centrum, ani nawet na boisko.
– A dla m³odzie¿y internet to
naturalne œrodowisko – podkreœla Monika Perdjon. – I tak nie
szukaj¹ poradni pedagogicznej,
czy szkolnego psychologa. Wol¹
sieæ, wirtualny kontakt.
Krysia Paszko za parê dni zdaje maturê. Plany na przysz³oœæ
ma ju¿ sprecyzowane: chce iœæ
na prawo i zajmowaæ siê prawami cz³owieka. Bo, ¿e w tym zakresie trzeba równie¿ w Polsce
wiele zrobiæ, wie od roku wiêcej,
ni¿ kiedykolwiek.
– Za ka¿dym mailem z proœb¹
o pomoc kryje siê cz³owiek i potworna historia. Kiedy cz³owiek
codziennie dostaje po kilkanaœcie takich maili, i zda sobie z tego sprawê, prze¿ywa wstrz¹s –
mówi maturzystka.
W lutym tego roku projekt licealistki z Warszawy zosta³ doceniony w Brukseli – Krysia dosta³a jedn¹ z nagród za dzia³alnoœæ
na rzecz solidarnoœci spo³ecznej
w czasie pandemii, przyznanej
przez Komitet Spo³eczny i Ekonomiczny UE.
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W drodze
Obie¿yœwiat dla dzieci

Witek Ortlieb i jego „Droga na ratunek”
Na nowy pomys³ wpad³ Witek Ortlieb, który 7 lat temu porzuciwszy osiad³y tryb ¿ycia wyruszy³
poznawaæ œwiat i przemierzy³
obie Ameryki, Azjê i Australiê.
Pandemia przerwa³a jednak jego
podboje i zmusi³a do powrotu do
Aachen. Ogólnoœwiatowy lockdown spowodowa³, ¿e obie¿yœwiat sta³ siê bardziej pokorny
wobec ¿ycia i tego co ono przynosi.
Trudno mu usiedzieæ w domu,
kiedy czekaj¹ ró¿ne, nieodkryte
jeszcze przez niego l¹dy. Okrutne
dla ludzi jego pokroju doœwiadczenie lockdownu sk³oni³o go
do refleksji nad tymi, którzy nie
z powodu pandemii, ale chronicznej choroby s¹ przykuci do ³ó¿ek.
Przede wszystkim ma³e dzieci,
które dopiero stoj¹ u progu swojej ¿yciowej przygody. Zamiast
biegaæ po lesie czy placu zabaw
i zdobywaæ kolejne sprawnoœci
le¿¹ w ³ó¿ku i walcz¹ z rakiem.
Kontakt z Klinik¹ Onkologii
i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu „Przyl¹dek Nadziei” sprawi³, ¿e Witek Ortlieb postanowi³
swojemu kolejnemu wyzwaniu
nadaæ szerszy wymiar i sens.
Chce przejœæ pieszo Europê
z Tallina do Gibraltaru, propagowaæ Klinikê i zachêcaæ do wp³at
na zakup zestawów Broviac. To
rodzaj cewnika daj¹cy choremu
dziecku mo¿liwoœæ oddalenia siê
od szpitalnego ³ó¿ka i aktywnego
uczestnictwa w zabawach. Broviac pozwala na podawanie leków i pobieranie krwi dzieciom
bez koniecznoœci ka¿dorazowego
k³ucia ig³ami lub stosowania wenflonów. Zmniejsza to znacznie
stres u dzieci, które w ten sposób

wiêcej czasu mog¹ spêdziæ w domu, a mniej w szpitalach.
Witek Ortlieb postawi³ sobie za
cel zebraæ pieni¹dze na zakup
50 takich zestawów dla podopiecznych Kliniki. Potrzeba na
to 50 tys. z³. Ma nadziejê, ¿e uda
mu siê poprzez wêdrowanie zachêciæ ludzi dobrej woli do pomocy dzieciom chorym na raka.
W trasê planuje wyruszyæ na
pocz¹tku maja. Przed nim 5 tys.
km pieszej wêdrówki przez Estoniê, £otwê, Litwê, Polskê, Czechy, Niemcy, Francjê, Hiszpaniê.
Nie staæ go na luksusy, wiec postanowi³ byæ turyst¹ niskobud¿etowym. Ma zamiar wêdrowaæ samotnie. Swój baga¿, namiot i œpiwór, bêdzie ci¹gn¹³ na specjalnie
do tego celu skonstruowanym
wózku. Planowo trasê powinien
pokonaæ w 10 miesiêcy. Oczywiœcie, je¿eli ktoœ chcia³by porozmawiaæ w drodze lub przejœæ kilka kilometrów razem z nim, jest
na to bardzo otwarty.
Jeszcze nie wyruszy³, a na
koncie Kliniki jest ju¿ 5 tys. z³.
To efekt nag³aœniania akcji wœród
znajomych.
Witold Ortlib pochodzi z Tarnowskich Gór. Jako 20-latek przyjecha³ do Niemiec i zamieszka³
w Aachen. Tutaj przez wiele lat
prowadzi³
biuro
podró¿y.
W 2013 r. sprzeda³ firmê oraz
wszystko, co posiada³ i wyruszy³
zwiedzaæ œwiat. Na swojej drodze
spotyka wielu podobnych sobie
podró¿ników i wspania³ych ludzi,
w tym wielu Polaków rozsianych
po ca³ym œwiecie.

Leonard Paszek
zdj. arch. pryw.

Więcej o „Drodze na ratunek” Witolda Ortlieba na stronie:

https://naratunek.org/zbiorki/droga-na-ratunek/

Wakacje 2021: Europa na topie
Jakie bêd¹ wakacje 2021? Epidemia nie ustêpuje, nadal obowi¹zuje re¿im sanitarny, którego zakres zmienia siê niemal z tygodnia na tydzieñ. Dziœ nikt nie potrafi powiedzieæ jaka bêdzie sytuacja za cztery czy piêæ miesiêcy
w krajach, przez które wiod¹ najpopularniejsze szlaki turystyczne. Pytanie, czy rozpoczête
szczepienia dadz¹ efekt na tyle
szybko, ¿e tegoroczne wakacje
bêd¹ ju¿ normalne?
Z pewnoœci¹ natomiast nadal
bêd¹ obowi¹zywa³y niektóre obostrzenia, jak np. noszenie maseczek, zachowywanie dystansu,
dezynfekcja r¹k. Mo¿e siê te¿ pojawiæ koniecznoœci przedstawienia tzw. paszportu medycznego,
czyli zaœwiadczenia o zaszczepieniu. W polskich biurach podró¿y
nie brakuje ofert wycieczek
i wczasów zagranicznych, przygotowanych od kwietnia do paŸdziernika. Eksperci portalu rankomat.pl przeanalizowali oferty
najwiêkszych polskich biur podro¿y, sprawdzaj¹c ceny i popularnoœæ poszczególnych kierunków oraz to, co proponuj¹ linie
lotnicze na wiosnê i lato 2021.
Niepewna sytuacja epidemiologiczna na œwiecie sprawia, ¿e
klienci biur podró¿y rzadziej decyduj¹ siê na wyjazdy daleko poza Europê. W zwi¹zku z tym, ponownie najpopularniejsze bêd¹
kierunki europejskie – g³ównie
Turcja, Grecja oraz Bu³garia. Po-

wodzeniem ciesz¹ siê tak¿e wakacje w Hiszpanii, a poza krajami
europejskim – Egipt. Dziêki promocjom typu first minute i trudnej sytuacji w bran¿y, wycieczki
mo¿na znaleŸæ w naprawdê
atrakcyjnych cenach. 6-dniowy
pobyt w jednym z kurortów na
greckim Pó³wyspie Chalkidiki
kosztuje 400 z³, w sezonie: 1100 –
1300 z³ za osobê. W cenie jest pobyt w dwuosobowym pokoju oraz
œniadania. W takiej samej cenie
mo¿na zakupiæ 8-dniowe wakacje
w Bu³garii, w Primorsku nad Morzem Czarnym z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym
oraz ze œniadaniami.
Zdaniem rankomat.pl do tanich kierunków mo¿na zaliczyæ
tak¿e Chorwacjê – 6 dni na Pó³wyspie Istria w apartamencie
dwuosobowym kosztuje od 478 z³
za osobê. Nieco dro¿ej jest w na
Riwierze Czarnogórskiej, w Budvie za 6 noclegów w dwuosobowym pokoju ze œniadaniami trzeba zap³aciæ 489 z³ od osoby. Listê
tanich kierunków zamyka S³owenia. 6-dniowy wyjazd do Portoroz
(pokój dwuosobowy ze œniadaniami) to koszt 619 z³.
W zwi¹zku z pandemi¹ wiele
po³¹czeñ lotniczych zosta³o
wstrzymanych, ale czêœæ ma
wróciæ ju¿ wiosn¹. Linie próbuj¹
siê nadrobiæ poniesione straty
i oferuj¹ wiele tanich po³¹czeñ
europejskich. Analizuj¹c oferty w
wyszukiwarkach lotów, najtaniej

mo¿na kupiæ bilety lotnicze na
Ukrainê – np. po³¹czenie z krakowskich Balic do Charkowa
kosztuje zaledwie 45 z³. Do tanich
kierunków mo¿na zaliczyæ równie¿ Skandynawiê – loty do Oslo
i Sztokholmu z Gdañska mo¿na
znaleŸæ poni¿ej 100 z³. Za 110 z³
mo¿na polecieæ z Warszawy do
Barcelony oraz Wiednia. Mo¿na
np. kupiæ lot do Malagi od 210 z³,
na Majorkê od 156 z³, na Maltê –
289 z³, Tenerifa 332 z³.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
wiêkszoœæ ponownie spêdzi wakacje nad polskim morzem lub
górach. Tutaj, przynajmniej jak
na razie, nie bêd¹ obowi¹zywa³o
posiadanie
obowi¹zkowych
szczepieñ lub negatywnego testu. Biura podró¿y oraz w³aœciciele hoteli i pensjonatów sygnalizuj¹ bardzo du¿e zainteresowane i du¿¹ liczbê rezerwacji w porównaniu do lat poprzednich.
Tradycyjnie najwiêksze zainteresowanie jest ofert¹ pobytów
w Ko³obrzegu, Miêdzyzdrojach,
Œwinoujœciu, Gdañsku, Mielnie
i Ustce. Te miasta to prawie
25 proc. oferty. Jeœli chodzi o ceny, to bêd¹ dro¿sze od ubieg³orocznych. Czteroosobowa rodzina za 14 noclegów w licu i sierpniu zap³aci w hotelu ok. 7 tys. z³,
w pensjonacie o oko³o 2 tys.
mniej, na polu namiotowym
ok. 1400 z³.

Józef Korczyk

zdj. Ireneusz Kaźmierczak

Dolcevita na jubileusz
Fiat Chrysler Automobiles i Grupa PSA (Peugeot i Citroen) wystêpuj¹ obecnie pod nazw¹ Stellantis.
Holding ten sta³ siê czwart¹ na
œwiecie, a drug¹ w Europie najwiêksz¹ grup¹ producentów aut.
Wielka trójka to obecnie Volkswagen, do którego nale¿¹ marki:
volkswagen, seat, skoda, audi,
bentley, bugatti, ducati, lamborghini, porsche, cupra, scania,
man. Nastêpnie Renault, Nissan,
Mitsubishi – z markami dacia, renault, nissan i mitsubishi. I Toyota
– z toyot¹, daihatsu i lexusem.
Jeden z najwiêkszych zak³adów
produkcyjnych Stelantisa znajduje siê w Tychach – to dawniejsze
fabryka FSM, a potem FCA. Tutaj
z taœmy produkcyjnej zjecha³ niedawno 2.500.000 egzemplarz fiata

500. Jubileuszowym modelem
okaza³a siê wersja dolcevita, wyposa¿ona w kompaktowy i lekki
silnik hybrydowy.
Zgodnie z tradycj¹ w tyskich zak³adach Fiata wyj¹tkow¹ oprawê
otrzymuje nie tylko jubileuszowy
samochód, ale te¿ egzemplarz
bezpoœrednio go poprzedzaj¹cy
i nastêpny. Numer 2.499.999 przypad³ klientowi z Polski, który zamówi³ wersjê Fiat 500 Sport, a numer 2.500.001 to sportowa wersja
abarth 595 monster energy yamaha, która trafi³a na rynek w³oski.
Fiat 500 ustanowi³ tym samym
nowy rekord w ca³kowitej liczbie
wyprodukowanych samochodów
danego modelu w Tychach, wyprzedzaj¹c fiata pandê II generacji (2.168 mln. szt.) i fiata 126p
(2.166 mln. szt.)

– To pierwszy jubileusz, który
obchodzimy w Tychach ju¿ jako fabryka nale¿¹ca do koncernu Stellantis – powiedzia³ Tomasz Gêbka,
dyrektor fabryki w Tychach. – Nie
wyobra¿am sobie samochodu,
który lepiej symbolizowa³by nasz
rozwój i zmiany zachodz¹ce w fabryce ni¿ model 500, z którym jesteœmy zwi¹zani od tylu lat. Produkcja Fiata 500 da³a nam mo¿liwoœæ rozwoju zarówno w zakresie
kompetencji za³ogi fabryki, jak
i umo¿liwi³a ci¹g³e wdra¿anie nowych technologii i procesów.
Tyska „piêæsetka” eksportowana jest do ponad stu krajów – najwiêcej do W³och, Wielkiej Brytanii,
Francji i Niemiec. W dziesi¹tce
najwiêkszych rynków znajduje siê
tak¿e Japonia. Fiatowski model
500 produkowany jest od 64 lat, a
od 1957 roku sprzedano ³¹cznie
6,7 mln sztuk, wliczaj¹c w to
2,5 mln egzemplarzy wyprodukowanych w Tychach. (kor)
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Sprawy trudne
Z budowy w Hamm
do biedaszybu
Czarny las pod Wa³brzychem, a
w nim wykopane do³y. Mo¿na pomyœleæ, ¿e to sprawka k³usowników. Nic podobnego. Na Dolnym
Œl¹sku po kilku latach wzglêdnego spokoju znowu kopi¹ nielegalnie wêgiel.
Kopaczy przybywa. Jest ich
sporo jesieni¹ i wiosn¹. Nie rzucaj¹ siê w oczy. Przychodz¹ do
swych kopalenek rankiem, gdy
jest jeszcze ciemno, a wracaj¹
póŸnym wieczorem. Umorusani
po czubek g³owy gasz¹ pragnienie najtañszym piwem, stoj¹c
pod wejœciami do sklepów na
obrze¿ach miasta.
Artur szeœæ lat pracowa³
w Hamm jako robotnik budowlany. Problem w tym, ¿e na czarno.
Jesieni¹, gdy nadchodzi³a druga
fala pandemii kronawirusa, zdecydowa³ siê na powrót do Polski.
– Nie mia³em wyboru. Gdy zachorowa³ pierwszy kolega z budowy, pomyœla³em ¿e na tym siê
skoñczy. Tydzieñ póŸniej nastêpnego z³apa³a gor¹czka. Test i koronawirus. Szef kaza³ spadaæ.
Ba³ siê, ¿e narobiê sobie i jemu
k³opotów. Zreszt¹ i tak musia³
zwijaæ interes. A ja wyl¹dowa³em
z powrotem na starych œmieciach – opowiada czterdziestolatek.
Jego ojciec dziesiêæ lat pracowa³ jako górnik na Thorezie. Dosta³ odprawê i kupi³ Lanosa.
Reszta pieniêdzy rozesz³a siê
w trzy miesi¹ce. Obaj poszli do
biedaszybu. W 1998 r. ojciec
zmar³ na raka p³uc. Artur ima³

siê ró¿nych zajêæ. Pracowa³ na
budowach, a¿ w koñcu zdecydowa³ siê na wyjazd do Niemiec.
– Teraz wracam do kraju i widzê totaln¹ klêskê. Wszystko wokó³ stoi. Gorzej ni¿ w 1990 r., jak
kopalnie zamykali. Co mia³em robiæ, jak nie wróciæ na wêgiel?
Dawniej kopaliœmy go w polu.
Skoñczy³o siê, wiêc poszliœmy
w las. Tam nas nie widaæ – œmieje siê mê¿czyzna.
Do³ów w lasach jest sporo. Artur chce pokazaæ, jak wygl¹da
czarna robota na w³asny rachunek. Podchodzê do jednego z do³ów. Jest dobrze zakamuflowany
krzakami. Z podziemnej czeluœci
dochodz¹ odg³osy sapania i towarzysz¹ce im uderzenia kilofa od
œcianê przodka.
– To Witek. Ch³op ma parê.
Zap... od bladego œwitu. Œwi¹tek,
pi¹tek czy niedziela, bez wzglêdu
na temperaturê zalicza metry –
opowiada Artur opuszczaj¹c na
dó³ kolejne wiadro.
Sznur ci¹gnie siê i ci¹gnie, ¿e
koñca nie widaæ.
– Dziwi siê pan? To nie podziemna kryjówka, tylko siedem
merów w dó³. Trzeba uwa¿aæ jak
cholera, bo mo¿na kark skrêciæ –
ostrzega.
Dochodzi dziesi¹ta. O tej porze
maj¹ siê zjawiæ dwaj kolejni górnicy-amatorzy. Robota pójdzie
szybciej.
Rozwojem sytuacji pod Wa³brzychem najbardziej zaniepokojeni s¹ leœnicy. W 2020 r. by³ problem, bo jesieni¹ lubi¹ pojawiaæ

Niemiecki biznes
polskiego miliardera
Sebastian Kulczyk, syn s³ynnego
polskiego biznesmena Jana Kulczyka, zainwestowa³ w Niemczech. Spó³ka Ciech, która jest jego w³asnoœci¹, uruchamia fabrykê soli warzonej. Inwestycja
kosztowa³a ponad 145 mln euro.
Koncern zaczyna rozruch megafabryki. Najbli¿sze tygodnie
bêd¹ czasem ostatnich prac wykoñczeniowych i szkolenia pracowników. Uruchamianie kolejnych czêœci zak³adu potrwa do
po³owy roku. Po osi¹gniêciu pe³nych mocy produkcyjnych Ciech
w niemieckiej fabryce bêdzie wy-

twarza³ 450 tys. ton soli warzonej
rocznie. Ponad po³owa bêdzie
mia³a formê tabletek solnych wykorzystywanych m.in do uzdatniania i zmiêkczania wody.
Fabryka powsta³a w trudnym,
pandemicznym czasie. Budowa
rozpoczê³a siê blisko rok temu.
W porównaniu z pierwotnymi
planami inwestycja nieco siê
opóŸni³a, bo zak³ad mia³ dzia³aæ
ju¿ w 2020 r.
Na niemieckim rynku Ciech
jest obecny ju¿ od dawna. Firma
CIECH Soda Deutschland (dawniej Sodawerk Stassfurt) jest jedn¹ z najstarszych firm w Sakso-

siê w lesie grzybiarze. Jeden
omal nie wpad³ do dziury w ziemi.
Nielegalne szyby czêsto s¹
przykrywane dywanem i cienk¹
warstw¹ ziemi, wiêc osoba spaceruj¹ca po lesie mo¿e nie zauwa¿yæ ukrytego do³u. Dziury
maj¹ nawet 10 metrów g³êbokoœci. Tunele biegn¹ po kilka do kilkunastu metrów w g³¹b. Jak wynika z informacji Nadleœnictwa
Wa³brzych w 2020 r. na terenie
tamtejszych lasów znaleziono
cztery nielegalne du¿e szyby.
W 2019 r. zanotowano dwa takie
przypadki, w 2018 r. siedem,
w 2017 r. dziesiêæ. Najwiêcej biedaszybów zlokalizowano w 2016 r.
– a¿ 46, a rok wczeœniej, czyli
w 2015 r. – 31.
Tymczasem Artur i koledzy
z biedaszybu maj¹ nadziejê, ¿e
lada miesi¹c znajd¹ legaln¹ pracê w kopalni wêgla. Kopalnia
Heddi II znajduje siê w koñcowej
fazie budowy.
– Docelowo pok³ad wêgla, zalegaj¹cy na g³êbokoœciach od 45 do
200 m pod powierzchni¹ terenu,
ma byæ eksploatowany metod¹
podziemn¹ i udostêpniony przy
pomocy upadowych – potwierdza
Krzysztof Golus, nadinspektor
ds. górnictwa odkrywkowego
i podziemnego w Okrêgowym
Urzêdzie Górniczym we Wroc³awiu.
Ilu kopaczy pójdzie do legalnej
roboty? Osoba zwi¹zana z kopalni¹ nie ma o nich dobrego zdania:
„Wolelibyœmy, ¿eby nikt.”
Tymczasem Artur transportuje do góry kolejne wiadro wêgla.
Do dwunastej za³adowanych zostaje siedem worków urobku.
– Mamy udan¹ szychtê – potwierdza. TK

nii-Anhalt. Historia firmy siêga
1882 r.
Niemiecka spó³ka produkuje
sodê kalcynowan¹ i sodê oczyszczon¹ (m.in. przeznaczon¹ dla
farmacji). Zak³ad wykorzystuje
do produkcji sody w³asne z³o¿a
kamienia wapiennego i solanki.
Solne tabletki, sól do elektrolizy
czy granulat solny z nowej fabryki trafi¹ do najwiêkszych krajów
Europy. Oprócz Niemiec ma to
byæ te¿ m.in.: Austria, W³ochy,
Francja, kraje Beneluksu czy
Skandynawii.
Ciech liczy, ¿e fabryka bêdzie
generowaæ rocznie oko³o 25 mln
euro zysku brutto. Lider polskiego rynku dziêki inwestycji
w Niemczech umocni siê za granic¹ – znajdzie siê na trzecim
miejscu w Europie. TK

www.prenumerata.de

W walce z pandemi¹

zdj. Pexels / pixabay.com

Doustna szczepionka i lek na COVID-19
– trwają badania w Niemczech i na świecie
Przed koronawirusem ju¿ wkrótce mo¿e chroniæ nowa szczepionka podawana bez k³ucia. Naukowcy pracuj¹ bowiem nad
szczepionk¹ doustn¹ – m.in.
w Chan-Soon-Shiong-Institute
w El Segundo (USA), a szczepionka testowana jest dla firmy
farmaceutycznej ImmunityBio.
Nie tylko ³atwe podanie szczepionki jest jej zalet¹. Nowy preparat ma – w odró¿nieniu od dostêpnych ju¿ szczepionek w p³ynie – produkowaæ przeciwcia³a
na proteinê kolca na powierzchni
koronawirusa, ale i aktywowaæ
w ciele dodatkowe komórki uk³adu odpornoœciowego, a przez to
dzia³aæ tak¿e przeciwko mutacjom koronawirusa.
Naukowcy stawiaj¹ na kombinacjê obu form szczepionek.
Przez szczepionkê podawan¹ domiêœniowo tworzone s¹ przeciwcia³a, a przez preparat doustny
aktywowane dodatkowo komórki T – istotne dla reakcji odpornoœciowej organizmu. Na razie
jednak trwaj¹ prace nad szczepionk¹ do po³kniêcia. Nie udowodniono jeszcze ani jej bezpieczeñstwa, ani skutecznoœci.

Likwidacja wielu barier
Nad preparatem pracuje te¿
amerykañsko-izraelska firma
Oramed, której szczepionka celuje a¿ w trzy proteiny wirusa
Sars-CoV-2. Tak¿e na uniwersytecie w niemieckim Würzburgu
trwaj¹ tego typu prace, a szczepionka ma byæ wkrótce testowana na ludziach.
W przesz³oœci doustna szczepionka (bazuj¹ca na ¿ywym wirusie) podawana by³a przeciwko
pora¿eniu dzieciêcemu. Doustna
szczepionka na COVID-19 mia³aby jednak bazowaæ na inaktywowanym (martwym) wirusie.
Doustna szczepionka zlikwidowa³aby wiele barier zwi¹zanych
z zastrzykami. Ka¿dy móg³by
przyj¹æ j¹ sam w domu. By³oby to
o wiele wa¿niejsze w sytuacji,
kiedy szczepionkê trzeba by by³o
co roku odœwie¿aæ. Oramed, który specjalizowa³ siê dotychczas
w lekach na cukrzycê, wymienia

wiêcej zalet: szczepionka ma
mieæ mniej skutków ubocznych,
mo¿e byæ magazynowana w temperaturze pokojowej, a ponadto
jej zastosowanie ogromnie przyspieszy³oby tempo szczepieñ.

Lek na COVID-19
Naukowcy poszukuj¹ te¿ lekarstwa na COVID-19. Niemiecki
rz¹d finansuje obecnie osiem
projektów naukowych w tym celu. Œrodki wynosz¹ 50 mln euro.
Minister nauki Anja Karliczek
studzi jednak nadzieje na szybkie
rezultaty i zastrzega, ¿e w wielu
wypadkach opracowanie leków
zajmuje lata lub dziesiêciolecia.
„Nie bêdzie tej jednej cudownej
tabletki przeciwko COVID-19” –
powiedzia³a niedawno w wywiadzie dla gazet grupy Funke.
Podobnego zdania s¹ lekarze.
W trakcie pandemii dokonano
ju¿ wielu prób, ale 95, a nawet 99
procent leków zawiod³o w badaniach – uwa¿a Stefan Kluge, dyrektor Kliniki Medycyny Intensywnej w Klinice Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf i koordynator wytycznych leczenia
Niemieckiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI). Kluge przypomina,
¿e obecnie œmiertelnoœæ w zwi¹zku z koronawirusem na oddzia³ach intensywnej terapii wynosi
20-30 procent. Do tej pory leki by³y stosowane g³ównie do ³agodzenia objawów – np. leki przeciwzapalne i dobrze znany deksametazon. Ma spowolniæ nadmiern¹ reakcjê immunologiczn¹, która
czêsto wystêpuje przy COVID19. W terapii tej choroby deksametazon jest jednym z zalecanych leków.
W niektórych niemieckich klinikach testuje siê te¿ syntetycznie wyprodukowane przeciwcia³a – leki bamlanivimab czy
REGN-COV2, który otrzyma³
równie¿ by³y prezydent USA Donald Trump. Mimo – jak na razie
– niewystarczaj¹cych badañ
i braku rekomendacji rz¹d niemiecki zabezpieczy³ 200 tys. dawek obu leków. (kad)
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Wyborczy super rok 2021
Czy wynik parlamentarnych
wyborów w Niemczech będzie
istotny z polskiego punktu widzenia? Z kim rządzący w Polsce lepiej ułożą sobie wzajemne
relacje – z Arminem Laschetem,
Markusem Söderem, a może
z zupełnie inną kanclerz albo
kanclerzem? Kto będzie
następcą bądź następczynią
odchodzącej na emeryturę
Angeli Merkel?

Wspomnienia
stoczniowca
Bogdan ¯urek znany jest nie
tylko w krêgach bawarskiej Polonii. Do Niemiec przyjecha³
w 1982 roku z paszportem
w jedn¹ stronê. Uznany przez
komunistyczne w³adze za przeciwnika politycznego otrzyma³
wybór pomiêdzy d³ugoletnim
wiêzieniem a opuszczeniem
kraju.
Nie tak wyobra¿a³ sobie swoj¹ przysz³oœæ w sierpniu 1980
roku, kiedy wspólnie z innymi
stoczniowcami podj¹³ walkê
o woln¹ Polskê. W obronie
wiêŸniów politycznych bra³
udzia³ w proteœcie g³odowym
na terenie Akademii Medycznej w Gdañsku. „Solidarnoœæ
tak mnie wci¹gnê³a, ¿e móg³bym za ni¹ wtedy umrzeæ” –
mówi³ w wywiadzie dla Polskiego Radia.
Sta³o siê jednak inaczej. Po
dwóch latach w Gelsenkirchen
wyjecha³ do Monachium, gdzie
podj¹³ wspó³pracê z redakcj¹
polsk¹ Radia Wolna Europa.
Redagowa³ programy o tematyce robotniczej oraz prowadzi³
audycjê polityczn¹ „Fakty, Wydarzenia, Opinie”. Od zamkniêcia rozg³oœni w 1995 roku pracowa³ w administracji Uniwersytetu Technicznego w Monachium, a¿ do emerytury
w 2014 roku.
Historiê swojej walki o woln¹
Polskê opisa³ w ksi¹¿ce „Wspomnienia stoczniowca”, która
niedawno zosta³a wznowiona
prywatnym sumptem, z pomoc¹ Konsulatu RP w Monachium i czasopisma „Moje Miasto”. Wspomnienia zosta³y nagrodzone w 1983 r. w konkursie
zorganizowanym przez parysk¹ „Kulturê” i Radio Wolna
Europa.
Nowe wydanie ukaza³o siê
dla uczczenia 40. rocznicy powstania Solidarnoœci oraz
40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Ksi¹¿kê po
kosztach produkcji i wysy³ki
mo¿na nabyæ pisz¹c na adres
redakcja@mm-gazeta.de.
Autor gwarantuje autograf
i pozdrowienia.

Leonard Paszek

Rok 2021 s³usznie zosta³ nazwany
„super rokiem wyborczym“.
W Niemczech bêdzie ³¹cznie a¿
szeœæ wyborów do parlamentów
w krajach zwi¹zkowych. Ju¿ siê
odby³y w Badenii-Wirtembergii
i Nadrenii-Palatynacie, kolejne to:
Saksonia-Anhalt, Turyngia, Berlin
i Meklemburgia-Pomorze Przednie. A we wrzeœniu wybory do
Bundestagu.

Chadecki wyœcig do
fotela kanclerskiego
W ostatnich wyborach w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie CDU ponios³a pora¿kê.
Szef CDU Armin Laschet zapowiedzia³ co prawda, ¿e zrobi
wszystko, aby przywróciæ zaufanie
do partii, ale przyzna³, ¿e nawet
Bóg nie zagwarantuje chadecji kolejnego kanclerza.
Eksperci twierdz¹, ¿e pora¿ka
CDU to pocz¹tek wielkiego kryzysu partii chadeckich w Niemczech, których fundamenty powa¿nie siê trzês¹ i powoli pêkaj¹.
Obydwie pora¿ki s¹ bolesne, bowiem zarówno Badenia-Wirtembergia jak i Nadrenia-Palatynat
przed kilkunastu laty by³y bardzo
silnymi landami CDU. Ten ostatni
to macierzysty land by³ego kanclerza Helmuta Kohla. Z najnowszych sonda¿y wynika, ¿e pomimo
znacznej utraty poparcia we wrzeœniowych wyborach do Bundestagu jednak zwyciê¿y CDU/CSU
i to ona wystawi kanclerza.
W boju (tekst zaktualizowano
w niedzielê 18 kwietnia) pozosta³o
dwóch chadeckich kandydatów
Armin Laschet – premier Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii i szef CDU
oraz Markus Söder – premier Bawarii i szef CSU. Za Söderem opowiadaj¹ siê nie tylko wszyscy politycy CSU, ale tak¿e szef CDU
w Saksonii – Christian Hartmann,
a tak¿e przedstawiciele CDU
w Berlinie. Podczas spotkania klubu CDU-CSU w Bundestagu
z obecnych 68 osób a¿ 44 opowiedzia³o siê za bawarskim premierem. Murem za Laschetem w zasadzie stoj¹ tylko politycy z Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii, gdzie jest
premierem.

Kto bêdzie lepszy
dla Polski?
W Polsce politolodzy i publicyœci zadaj¹ sobie pytanie, który
z nich by³by lepszym z polskiego
punktu widzenia kanclerzem. Dla
znawców niemieckiej polityki ja-

sne jest, ¿e dla polskich w³adz
w zasadzie to nie ma wiêkszego
znaczenia.
Armin Laschet – opowiada siê
za dokoñczeniem „Nord Stream 2“. Polityk ten uchodzi za „doskonale rozumiej¹cego Wladimira
Putina“. Ju¿ tylko te dwie sprawy
powinny niepokoiæ wszystkich Polaków. Laschet czêsto bywa³ (jako
premier NRW) na wielu ró¿nych
polityczno-gospodarczych spotkaniach
rosyjsko-niemieckich.
Wœród polityków wielu partii uzyska³ opiniê, ¿e oficjalnie i nachalnie lobuje na rzecz Rosji. Po wyborze Armina Lascheta na szefa
CDU niemieckie media napisa³y,
¿e jest to prezent dla Rosji. Sam
Laschet wielokrotnie ostrzega³
Europejczyków przed – jego zdaniem – niepotrzebnym demonizowaniem Wladimira Putina. Laschet twierdzi, ¿e Europa potrzebuje stabilnej i jednolitej Ukrainy
i jednoczeœnie dodaje, ¿e musi
utrzymywaæ dobre stosunki z Rosj¹. W sprawie próby otrucia Nawalnego Armin Laschet (ju¿ jako
szef CDU) d³ugo nie zabiera³ g³osu. Jego zdaniem aresztowanie
Nawalnego nie jest powodem, by
wstrzymywaæ budowê gazoci¹gu
„Nord Stream 2“. Oczywiœcie polityk ten zawsze twierdzi³, ¿e jest
zagorza³ym
Europejczykiem
i zwolennikiem NATO, ale jednoczeœnie powtarza³, ¿e najwa¿niejszy jest dialog, tak¿e z Rosj¹. Jego
zdaniem zawsze nale¿y rozmawiaæ z rosyjskimi przywódcami.
Markus Söder nie ukrywa, ¿e
Rosja jest wieloletnim, doskona³ym i u¿ytecznym partnerem dla
Bawarii. Söder czêsto bywa³ w Rosji, aby za³atwiaæ dla bawarskiego
biznesu korzystne kontrakty gospodarcze. W zesz³ym roku spotka³ siê w Moskwie z samym Wladimirem Putinem. Na ponad 4 tys.
zarejestrowanych w Rosji niemieckich firm jedna czwarta ma
siedziby w Bawarii. W 2019 roku
wymiana handlowa pomiêdzy Bawari¹ i Rosj¹ – co zawsze z dum¹
podkreœlaj¹ bawarskie w³adze –
wynios³a ponad 8 miliardów euro.
Z informacji najnowszych wynika,
¿e rz¹d Bawarii poza wszelkimi
umowami zamówi³ od Rosji
2,5 mln dawek szczepionki „Sputnik V“. Nawet niemieckie media
nazwa³y ten krok nieodpowiednim, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. W kwestii
„Nord Stream 2“ Markus Söder
niczym siê nie ró¿ni od wiêkszoœci
niemieckich polityków i tak¿e
twierdzi, ¿e jest to projekt typowo
gospodarczy i zdecydowanie nale¿y go dokoñczyæ. Oczywiœcie

Söder potêpia aresztowanie Nawalnego i ¿¹da wyjaœnienia sprawy. I na tym koñcz¹ siê jego protesty. Markus Söder opowiada siê za
utrzymaniem dialogu z Rosj¹.

Jakie szanse ma
Partia Zielonych?
Zieloni na wygranie wyborów
do Bundestagu we wrzeœniu maj¹
ma³e szanse, ale na wystawienie
kanclerza du¿o wiêksze. Byæ mo¿e
zgodz¹
siê
stworzyæ
z CDU/CSU przysz³¹ koalicjê rz¹dow¹, ale warunkiem bêdzie wystawienie wspólnego „zielonego“
kanclerza. Niewiarygodne? Niezupe³nie. Partia ma doœæ mocne
wsparcie medialne i zyskuje coraz
wiêksze poparcie spo³eczne. Je¿eli ten scenariusz mia³by siê spe³niæ, to Niemcy czeka rewolucja
spo³eczno-ekologiczna.
Oczywiœcie na pierwszym miejscu Zieloni stawiaj¹ na ochronê
klimatu. Ju¿ od lat Niemcy s¹ zafiksowani na punkcie ekologii, ale
niemieccy Zieloni to czo³ówka
œwiatowa. Ich zdaniem rocznie na
ten cel pañstwo powinno wydawaæ
ponad 50 miliardów euro wiêcej
ni¿ obecnie. Zieloni zapowiadaj¹,
¿e po dojœciu do w³adzy bêd¹ modernizowaæ gospodarkê. Zamierzaj¹ w ca³ej Europie zamykaæ lub
ograniczaæ tak zwane brudne
bran¿e, czyli przemys³ samochodowy, stalowy czy wydobywczy.
Pod wzglêdem rozpowszechniania rewolucji seksualnej Zielonym dorównuj¹ inne niemieckie
partie: Lewica, SPD, FDP, a nawet
CDU i CSU, które ci¹gle jeszcze
w swojej nazwie maj¹ s³owo
„chrzeœcijañskie”.

Zieloni a Polska
Jedyn¹, ale bardzo istotn¹ kwestiä odró¿niaj¹c¹ Zielonych od innych niemieckich partii, jest ich
doœæ krytyczny stosunek wobec
Rosji i negatywny stosunek do gazoci¹gu „Nord Stream 2“. Tylko
oni ostro i odwa¿nie krytykuj¹ budowê gazoci¹gu i podobnie jak Polacy ¿¹daj¹ jej wstrzymania. Ponadto Zieloni nie wykluczaj¹ rozmowy z Polsk¹ na temat odszkodowañ po stratach poniesionych
podczas drugiej wojny œwiatowej.
Nie u¿ywaj¹ co prawda s³owa „reparacje wojenne“, ale godne podkreœlenia jest to, ¿e w ogóle chc¹
na ten temat rozmawiaæ. W kwestii polityki historycznej, je¿eli Polska miaöaby prowadziæ jakikolwiek rozmowy, to jedynie przedstawiciele partii Zielonych – jak do
tej pory – byli i s¹ sk³onni zrozumieæ polski punkt widzenia. Inne
partie nie chc¹ s³uchaæ o reparacjach lub odszkodowaniach, bêd¹

Z ostatniej chwili: Do zamknięcia numeru (godz. 12:00 w poniedziałek 19 kwietnia) CDU i CSU (27 proc. w sondażach wyborczych) nie
rozstrzygnęły kwestii, czy kandydatem na kanclerza ma zostać Armin
Laschet (CDU) czy Markus Söder (CSU).
Partia Zielonych – Bündnis 90/Die Grünen (23 proc. w sondażach
wyborczych) mianowała Annalenę Bärbock na kandydatkę na kanclerz.

przeci¹gaæ w nieskoñczonoœæ
kwestiê budowy w Berlinie pomnika ku czci polskich ofiar II wojny
œwiatowej.

SPD – przyjaciele
Putina?
Niemieccy socjaldemokraci od
dawna uchodz¹ za przyjació³ Rosji. Daj¹ temu wyraz na ka¿dym
kroku. W sprawie aresztowania
Nawalnego co prawda ¿¹daj¹ od
Rosji wyjaœnieñ, krytykuj¹ te¿ jej
postawê w Donbasie, potêpiaj¹ zajêcie Krymu, ale to wszystko, na
co SPD staæ. Socjaldemokraci od
zawsze byli i s¹ przeciwni nak³adaniu jakichkolwiek sankcji na
Rosjê. Z uporem maniaka powtarzaj¹, ¿e z Rosj¹ nale¿y rozmawiaæ i wszystkie sporne kwestie
rozwi¹zywaæ na drodze dyplomatycznej. Przy okazji ostrzegaj¹
przed now¹ zimn¹ wojn¹ i ¿elazn¹
kurtyn¹. Niemieccy socjaldemokracji opowiadaj¹ siê za dokoñczeniem budowy „Nord Stream2“.
Kandydatem SPD na kanclerza
jest Olaf Scholz, Obecnie wicekanclerz w rz¹dzie Merkel.

AfD chce dexitu
Partia „Alternatywa dla Niemiec“ po raz pierwszy oficjalnie
potwierdzi³a swoj¹ antyunijnoœæ.
W manifeœcie wyborczym czytamy: „Uwa¿amy za konieczne wyst¹pienie Niemiec z Unii Europejskiej i utworzenie nowej europejskiej wspólnoty gospodarczej“.
Czyli partia jest za „dexitem”. Ponadto jeden z liderów AfD Björn
Höcke przeforsowa³ wniosek
o uwzglêdnienie w programie wyborczym ca³kowitego zakazu sprowadzania rodzin przez uchodŸców. AfD chce powrotu do kontroli
granicznych w UE. Mimo pandemii AfD odrzuca obowi¹zek noszenia maseczek. Partia chce, ¿eby
pomoc socjalna by³a udzielana tylko osobom wskazanym przez parlament, a istotnym i wa¿nym kryterium wyboru przyznania pomocy mia³oby by byæ pochodzenie
kulturowe i religijne, zgodne
z „niemieckim systemem wartoœci i porz¹dkiem spo³ecznym”.

Wskazana ostro¿noœæ
W tym miejscu nale¿y ostrzec
wszystkich polskich polityków,
którzy upatruj¹ w AfD politycznego sprzymierzeñca. Nawet, jeœli
ktoœ jest zdania, ¿e w kilku sprawach poczynania cz³onków AfD s¹
s³uszne, to pozostaje wiele w¹tpliwoœci. Po pierwsze ich œcis³e kontakty z rosyjskimi politykami i rosyjskim rz¹dem, pogl¹dy ksenofobiczne i rasistowskie, a nawet neonazistowskie. To powinno w Polsce niepokoiæ wszystkich.

Zatêsknimy
za Merkel?
Uwzglêdniaj¹c te wszystkie
krótkie i pobie¿ne charakterystyki
byæ mo¿e zgodzimy siê z coraz
bardziej powszechn¹ opini¹, ¿e
Angela Merkel wcale nie by³a – z
polskiego punktu widzenia – najgorsz¹ kanclerz. Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo zatêsknimy za ni¹...

Waldemar Maszewski
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Pracujê w Niemczech. Jestem
aktualnie na chorobowym. Czy mogê wyjœæ z domu i na przyk³ad pomoc koledze w przeprowadzce?
Jeœli pracownicy przebywaj¹ na
zwolnieniu chorobowym, z zasady
nie musz¹ le¿eæ w ³ó¿ku. Mog¹ równie¿ zajmowaæ siê swoimi prywatnymi sprawami bez obawy przed zwolnieniem.
Mo¿na tu przytoczyæ wyrok Okrêgowego S¹du Pracy w Kolonii (sygn.
akt. 8 Sa 491/20). S¹d rozpatrywa³
sprawê magazyniera, który od swojego pracodawcy otrzyma³ wymówienie stosunku pracy, poniewa¿
w okresie swojej oko³o dwutygodniowej niezdolnoœci do pracy (lekarz rodzinny stwierdzi³ niezdolnoœæ do pracy z powodu z³ego samopoczucia
i zmêczenia) widziano go, jak uk³ada³
pude³ka do pizzy w pizzerii i pakowa³
je do ciê¿arówki dostawczej. Pracodawca mê¿czyzny by³ zdania, ¿e magazynier wykonywa³ dodatkow¹ pracê na czarno, a ponadto twierdzi³, ¿e
zaœwiadczenie lekarskie by³o fa³szywe. Pracownik sprzeciwi³ siê wypowiedzeniu. Przed s¹dem twierdzi³,
¿e tylko przez krótki czas pomaga³
przyjacielowi za³adowaæ pude³ka do
pizzy do samochodu.
Okrêgowy S¹d Pracy w Kolonii
utrzyma³ wyrok pierwszej instancji
i uzna³ wypowiedzenie za nieskuteczne. W ocenie s¹du samo podejrzenie powa¿nego naruszenia obo-

wi¹zków pracowniczych nie mo¿e
byæ uznane za wa¿ny powód do zwolnienia w trybie nadzwyczajnym. Zdaniem s¹du pracodawca nie przed³o¿y³ przekonuj¹cych dowodów na
swoje zarzuty, ¿e pracownik wykonywa³ dodatkow¹ pracê podczas zwolnienia lekarskiego oraz ¿e tylko symulowa³ chorobê. Natomiast zaœwiadczenie lekarskie o niezdolnoœci
do pracy ma na ogó³ du¿¹ wartoœæ
dowodow¹. S¹d uzna³ wprawdzie, ¿e
symulowanie choroby mo¿e prowadziæ do wymówienia stosunku pracy,
jednak¿e pracodawca musi to udowodniæ. W tym przypadku jednak –
zdaniem s¹du – tego nie udowodni³.

? Co oznacza w prawie polskim
zawieszenie
biegu
terminu
przedawnienia roszczeñ?
Zawieszenie
biegu
terminu
przedawnienia roszczeñ oznacza, ¿e
termin przedawnienia nie zaczyna
biec w ogóle, a je¿eli okolicznoœæ powoduj¹ca zawieszenie wyst¹pi³a po
rozpoczêciu biegu terminu – ulega
zawieszenia na czas trwania danej
okolicznoœci, a po jej ustaniu biegnie
dalej.
Zawieszenie
biegu
terminu
przedawnienia nastêpuje w przypadku:
1. roszczeñ dzieci przeciwko rodzicom – przez czas trwania w³adzy rodzicielskiej

2. roszczeñ osób niemaj¹cym pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych
przeciwko osobom sprawuj¹cym
opiekê lub kuratelê – przez czas
sprawowania przez te osoby opieki
lub kurateli
3. roszczeñ ma³¿onków – przez
czas trwania ma³¿eñstwa
4. roszczeñ, których – z powodu si³y wy¿szej – uprawniony nie mo¿e
dochodziæ przed s¹dem lub innym
organem powo³anym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez
czas trwania przeszkody.

? Pracowa³em w Niemczech na
podstawie umowy na czas oznaczony. W ostatni dzieñ pracy mia³em wypadek i znalaz³em siê na
chorobowym. Kto w takim przypadku zobowi¹zany jest do wyp³aty mi pieniêdzy za czas pozostawania na chorobowym: kasa chorych
(Krankenkasse) czy urz¹d dla bezrobotnych (Agentur für Arbeit)?

W œwietle orzeczenia Federalnego
S¹du Pracy (Bundessozialgericht)
za czas przebywania na chorobowym
pracownika, który przesta³ pracowaæ
p³aci pracownikowi kasa chorych
(sygnatura akt: B 1 KR 19/11R).

mgr prawa Artur Balon

ArturBalon@samo-zycie.com
tel. 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie
Uregulowanie praw do spadku

Rys. Edward Tomenko

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

Po œmierci mê¿a chcia³abym uregulowaæ prawo w³asnoœci do domu jednorodzinnego, którego byliœmy wspó³w³aœcicielami. Nasze pe³noletnie dzieci chc¹ siê zrzec prawa do spadku na
moj¹ korzyœæ, jednak¿e mój m¹¿ ma
syna z pierwszego ma³¿eñstwa, z którym nie utrzymywa³ ¿adnych kontaktów od kilkunastu lat. Kilka lat temu,
po zdiagnozowaniu u niego nieuleczalnej choroby, m¹¿ napisa³ odrêczny testament, w którym wydziedziczy³
syna z poprzedniego ma³¿eñstwa. Jakie kroki prawne muszê podj¹æ, by
uregulowaæ sprawy maj¹tkowe?
By staæ siê wy³¹czn¹ spadkobierczyni¹ po mê¿u musi Pani przeprowadziæ
postêpowanie o stwierdzenie nabycia
spadku – przed dowolnym notariuszem
albo przed s¹dem rejonowym w³aœciwym dla ostatniego przed œmierci¹ miejsca zamieszkania zmar³ego.
Jeœli syn mê¿a z poprzedniego ma³¿eñstwa nie bêdzie kwestionowa³ wydziedziczenia i stawi siê u notariusza, to
cel mo¿na osi¹gn¹æ, uzyskuj¹c notarialny akt poœwiadczenia dziedziczenia, a
nastêpnie w razie potrzeby dokonuj¹c
dzia³u spadku.

W przypadku jednak, gdy ów zstêpny
bêdzie kwestionowa³ wa¿noœæ testamentu lub skutecznoœæ wydziedziczenia,
to œcie¿ka uzyskania potwierdzenia nabycia praw do spadku u notariusza nie
bêdzie mia³a sensu, gdy¿ notariusz odmówi sporz¹dzenia aktu poœwiadczenia
dziedziczenia. W takiej sytuacji konieczne bêdzie z³o¿enie do s¹du spadku wniosku o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
We wniosku nale¿y oznaczyæ s¹d, do
którego jest kierowany, oraz wskazaæ, ¿e
jest to wniosek o stwierdzenie nabycia
spadku. Trzeba tak¿e wskazaæ imiona i
nazwiska uczestników sprawy (a wiêc
Pani, jako wnioskodawcy, oraz osób mog¹cych wchodziæ w rachubê jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi), Pani
numer PESEL, osnowê wniosku, a tak¿e wymieniæ za³¹czniki, które trzeba do³¹czyæ do wniosku. Wœród za³¹czników
nale¿y wymieniæ: odpisy aktów urodzenia spadkobierców, odpis aktu zgonu
spadkodawcy, odpis aktu ma³¿eñstwa
Pani i mê¿a, orygina³ sporz¹dzonego
przez mê¿a testamentu zawieraj¹cego
wydziedziczenie syna oraz dowód uiszczenia op³aty s¹dowej w kwocie 100 z³.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, aby wniosek podpisaæ. Wniosek (oraz za³¹czniki) nale¿y

z³o¿yæ wraz z odpisami dla pozosta³ych
uczestników sprawy.
Je¿eli 6-miesiêczny termin na z³o¿enie oœwiadczenia w przedmiocie przyjêcia lub odrzucenia spadku dla innych
spadkobierców jeszcze nie up³yn¹³,
spadkobiercy ci bêd¹ mogli je z³o¿yæ
przed s¹dem (zgodnie z pogl¹dem
orzecznictwa s¹dowego, ów 6-miesiêczny termin na z³o¿enie oœwiadczenia jest
zachowany, jeœli wniosek w tym przedmiocie zostanie zg³oszony w ramach
sprawy o stwierdzenie nabycia przed jego up³ywem, nawet jeœli samo odebranie
oœwiadczenia przez s¹d nastêpuje po jego up³ywie – tak np. postanowienie S¹du
Najwy¿szego z dnia 8 marca 2017 r.,
sygn. IV CZ 128/16). W takim przypadku,
jeœli odrzuc¹ spadek, stanie siê Pani jedyn¹ spadkobierczyni¹ po mê¿u i nie bêdzie konieczny dzia³ spadku po nim. Je¿eli powy¿szy termin min¹³, to s¹d
stwierdzi nabycie spadku przez Pani¹ i
niewydziedziczone dzieci zmar³ego, które nastêpnie – w toku postêpowania o
dzia³ spadku – bêd¹ mog³y zrzec siê swoich udzia³ów na Pani rzecz.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA
nr 8/2021
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Warto wiedzieæ

12 wskazówek
podatkowych dla emerytów
zdj. Michael Gaida / pixabay.com

I znowu ha³as...
Wiele rzeczy, na które dawniej
nie zwracaliśmy uwagi u sąsiadów, staje się uciążliwe w domowym biurze. Co musisz znosić, a czego nie.

Ca³e Niemcy siedz¹ w domu, wiêc
od s¹siadów s³yszy siê o wiele
wiêcej ni¿ w czasach wolnych od
pandemii. Ale czy s¹ to rozmowy
telefoniczne zwi¹zane z prac¹,
krzyki dzieci, instrumenty muzyczne czy po prostu telewizor:
nie musisz znosiæ wszystkiego.
Jakie prawa maj¹ lokatorzy?
Jakie ha³asy musisz znosiæ?
– Musisz znosiæ normalne odg³osy ¿ycia, takie jak te, które wystêpuj¹ podczas chodzenia, korzystania z telefonu, robienia prania
czy gotowania. Dozwolone jest
równie¿ muzykowanie lub s³uchanie muzyki. Ka¿dy lokator
jest jednak zobowi¹zany do okazywania szacunku innym osobom. Granica zostaje przekroczona, gdy s¹siedzi s¹ nieproporcjonalnie g³oœni i ha³as wystêpuje
czêœciej lub w nieodpowiednich
porach.
Kiedy obowi¹zuje cisza nocna? – Lokatorzy s¹ szczególnie
chronieni przed ha³asem w okresach ciszy. Nie s¹ one wprawdzie
jednolicie uregulowane w ca³ym
kraju, ale s¹ okreœlone w tzw.
ustawach o kontroli imisji krajów
zwi¹zkowych oraz w regulaminach domów. Z regu³y przewidziany jest odpoczynek nocny od
22.00 do 6.00 lub 7.00 rano. Cisza
mo¿e obowi¹zywaæ równie¿
w po³udnie oraz w niedziele
i œwiêta. W tym czasie ha³asy musz¹ byæ zredukowane.
Czy s¹ jakieœ wyj¹tki? – Szalej¹ce dzieci i krzycz¹ce niemowlêta musz¹ byæ tolerowane przez
s¹siadów - nawet w spokojnych
porach. Dzieci s¹ pod tym wzglêdem uprzywilejowane. Nie oznacza to jednak, ¿e s¹siedzi musz¹
tolerowaæ wszystko: wed³ug Federalnego Trybuna³u Sprawiedliwoœci od rodziców mo¿na z pewnoœci¹ oczekiwaæ interwencji
w przypadku nieproporcjonalnego i uporczywego ha³asu. Ponadto przywileje dotycz¹ raczej ma³ych dzieci, a ju¿ nie nastolatków.
Bo w ich przypadku mo¿na za³o¿yæ pewn¹ zdolnoœæ rozumienia.
Co mo¿na zrobiæ w przypadku uporczywego ha³asu? –
Przede wszystkim nale¿y spróbowaæ porozmawiaæ z osob¹, która ha³asuje. Jeœli to nie pomo¿e,

s¹ dwie opcje: Lokatorzy mog¹
sami podj¹æ kroki prawne przeciwko rozrabiace i skorzystaæ
z pomocy prawnika w celu uzyskania nakazu s¹dowego. Jednak
wówczas to na nas spoczywa tutaj ciê¿ar dowodu, a decyzje s¹dów zale¿¹ od indywidualnego
przypadku.
Jaka jest inna opcja? – Alternatywnie, mo¿esz z³o¿yæ skargê
do w³aœciciela domu z pomoc¹
dziennika ha³asu i poprosiæ go
o ograniczenie ha³asu. Ha³as jest
przecie¿ wad¹ wynajmu. Jeœli
wynajmuj¹cy nie jest w stanie
kontrolowaæ ha³asu, czynsz mo¿e
zostaæ obni¿ony. Kwota zale¿y od
zak³ócenia.

Gdy w grê wchodzi
przemoc
Mniej wiêcej co czwarta kobieta w Niemczech doœwiadcza przemocy ze strony swojego partnera,
a pandemia koronawirusa jeszcze
bardziej pogorszy³a sytuacjê.
W wielu przypadkach s¹siedzi s¹
pierwszymi œwiadkami przemocy
domowej - która, nawiasem mówi¹c, obejmuje zarówno przemoc
fizyczn¹, jak i psychiczn¹. S¹siedzi nie powinni wahaæ siê interweniowaæ, radz¹ eksperci. Osoby
poszkodowane czêsto nie s¹
w stanie samodzielnie wydostaæ
siê z tej sytuacji.
Ka¿dy, kto obawia siê, ¿e kobieta jest poddawana ostrej przemocy, powinien zadzwoniæ na policjê. Lepiej raz za czêsto ni¿ za
ma³o. W³adze s¹ prawnie zobowi¹zane do przeprowadzenia dochodzenia. Ale samemu nie nale¿y nara¿aæ siê na niebezpieczeñstwo.
Jeœli zauwa¿ysz rzucaj¹ce siê
w oczy zachowanie, np. powtarzaj¹ce siê ha³asy w s¹siednim
mieszkaniu, powinieneœ delikatnie porozmawiaæ z dan¹ osob¹,
jeœli spotkasz j¹ sam¹, i zaoferowaæ wsparcie.
Pomocne mog¹ byæ równie¿
ulotki informacyjne organizacji
wspieraj¹cych w korytarzu. Na
stronie
www.staerker-alsgewalt.de/downloads dostêpne
s¹ np. materia³y kampanii "Silniejsi od przemocy".
Pod numerem telefonu 08000
116016 (bezp³atnie, anonimowo)
infolinia "Przemoc wobec kobiet"
udziela równie¿ porad osobom,
które szukaj¹ pomocy w interwencji przeciwko przemocy.

Pięć milionów
emerytów musi płacić
podatki i składać
zeznania podatkowe:
Kogo to dotyczy, na
jakich wydatkach
można najwięcej
zaoszczędzić.
1. Kto musi z³o¿yæ zeznanie
podatkowe?
Emeryci i renciœci musz¹
z³o¿yæ zeznanie podatkowe za
poprzedni rok, jeœli ich dochód
do opodatkowania przekracza³
podstawow¹ kwotê woln¹ od
podatku
(Grundfreibetrag)
w wysokoœci 9.168 euro (ma³¿eñstwa: 18.336 euro). Emerytura ustawowa nie jest jednak
liczona w ca³oœci, poniewa¿
nadal potr¹cany jest dodatek
emerytalny (patrz punkt 2).
2. Jaka czêœæ emerytury
pozostaje wolna od podatku?
Ka¿dy rocznik emerytów ma
kwotê emerytury, która nie
podlega opodatkowaniu. Jeœli
np. w 2019 r. otrzymaj¹ Pañstwo pierwsz¹ regularn¹ emeryturê, bêd¹ Pañstwo musieli
zap³aciæ podatek tylko od
78 procent ustawowej emerytury brutto. 22 procent pozostaje nieopodatkowane. Po obliczeniu, kwota wolna od podatku jest corocznie odliczana od
emerytury brutto w niezmienionej wysokoœci.
3. Które emerytury s¹
zwolnione z podatku, a które
nie?
Niektóre emerytury i renty
nie podlegaj¹ opodatkowaniu,
np. emerytury i renty z ustawowego ubezpieczenia wypadkowego (Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung), renty wojenne i renty dla osób
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, renty z tytu³u bólu
i cierpienia (Schmerzensgeldrenten)
lub
podstawowe
wsparcie dochodu w podesz³ym wieku (Grundsicherung
im Alter) i w przypadku ograniczonej zdolnoœci do zarobkowania. Emerytury zak³adowe,
Rürup lub Riester podlegaj¹
jednak opodatkowaniu.
4. Kwota, od której nale¿y
zap³aciæ podatek
Obowi¹zek z³o¿enia zeznania
podatkowego nie oznacza automatycznie, ¿e nale¿y zap³aciæ
podatek. Przyk³ad: Osoby, które w 2019 roku przesz³y na regularn¹ emeryturê, otrzymywa³y do 1176 euro miesiêcznie
i nie mia³y innych dochodów,
nie musz¹ p³aciæ podatków.

Jednak osoby, które maj¹ wy¿sz¹ emeryturê, mog¹ odliczyæ
wiele kosztów i zmniejszyæ obci¹¿enie podatkowe.
5. Odliczenie pomocy domowej
Wydatki na pomoc domow¹,
opiekuna lub rzemieœlnika
równie¿ daj¹ emerytom i rencistom korzyœci podatkowe.
Urz¹d skarbowy uznaje 20 procent od sumy do 20.000 euro za
us³ugi pomocy domowej œwiadczone przez firmy. Kolejne
20 procent do kwoty 2550 euro
dla pomocników, którzy pracuj¹ dla emeryta na bazie Minijob
do 450 euro miesiêcznie. Ponadto 20 procent (do 6000 euro)
dla rzemieœlników w ramach
remontów lub prac konserwacyjnych.
Odliczeniu podlegaj¹ jednak
tylko koszty p³acy i podró¿y.
Lokatorzy wykazuj¹ odpowiednie wydatki na podstawie zestawienia kosztów eksploatacji
(Nebenkostenabrechnung).
6. Odliczenie rycza³tu dla
inwalidów
Wielu seniorów jest os³abionych przez chorobê lub niepe³nosprawnoœæ. Powinni oni wyst¹piæ do Versorgungsamt
o ustalenie stopnia niepe³nosprawnoœci (GdB – Grad der
Behinderung). Jeœli decyzja
bêdzie pozytywna, mog¹ oni
ubiegaæ siê o nieopodatkowane
rycza³ty dla osób niepe³nosprawnych (Behindertenpauschbetrag) w wysokoœci od 310
do 3700 euro.
7. Fiskus a wydatki na leczenie
Dop³aty do niezbêdnego aparatu s³uchowego, okularów lub
leków na receptê sumuj¹ siê
w ci¹gu roku. Wydatki stanowi¹ koszt uzyskania przychodu
po odliczeniu dopuszczalnego
obci¹¿enia (zumutbar Belastung).
8. Pe³ne wykorzystanie
kwoty ulgi z tytu³u wieku
Emeryci i renciœci osi¹gaj¹cy dochody z wynajmu, maj¹tku trwa³ego lub z dzia³alnoœci
na w³asny rachunek mog¹ skorzystaæ z przys³uguj¹cej im
kwoty ulgi z tytu³u wieku
(Altersentlastungsbetrag).
Przyk³ad:
Osoby,
które
w 2018 roku obchodzi³y swoje
64 urodziny, mog¹ ubiegaæ siê
o kwotê ulgi w wysokoœci
17,6 procent dochodu na rok
2019, maksymalnie do 836 euro
rocznie. Osoby, które ju¿ we
wczeœniejszych latach ukoñczy³y 64 lata, otrzymaj¹ jeszcze
wy¿sze kwoty zwolnione z opodatkowania.

9. Za³¹cznik KAP
Dochody kapita³owe (odsetki, dywidendy, zyski cenowe)
powy¿ej zwolnionej z podatku
kwoty rycza³towej dla oszczêdzaj¹cych (Sparerpauschbetrag) w wysokoœci 801 euro
(ma³¿eñstwa: 1602 euro) s¹
opodatkowane stawk¹ 25 procent. Emeryci i renciœci powinni wtedy zawsze zaznaczyæ
w "Anlage KAP" opcjê "Günstigerprüfung" (korzystniejsze
opodatkowanie). W ten sposób
urz¹d skarbowy uwzglêdnia
kwotê ulgi z tytu³u wieku i automatycznie sprawdza, czy
stawka podatku od osób fizycznych jest korzystniejsza ni¿
zap³acony ju¿ 25-procentowy
podatek u Ÿród³a. Ró¿nica jest
zwracana.
10. Koszty domu opieki
Emeryci i renciœci mog¹
koszty pobytu w domu opieki
podaæ jako nadzwyczajne obci¹¿enie dla celów podatkowych. Rada: Jeœli jedno z ma³¿onków musi zamieszkaæ
w domu opieki, a drugie
mieszka dalej w dotychczasowym wspólnym mieszkaniu
czy domu, to urz¹d skarbowy
nie mo¿e pomniejszyæ kosztów
mieszkania podlegaj¹cych odliczeniu o normalne oszczêdnoœci gospodarstwa domowego
(Haushaltsersparnis)
w wysokoœci 9168 euro.
11. Renta wdowia (rodzinna)
Po œmierci wspó³ma³¿onka
wszyscy podatnicy w kolejnym
roku nadal otrzymuj¹ korzystniejsz¹ taryfê podzia³u (Splittingtarif). Plus: Nieopodatkowana czêœæ emerytury zmar³ego partnera musi zostaæ
przeniesiona na emeryturê
wdowi¹.
12. Pomoc przy sk³adaniu
zeznania podatkowego
Wiele przepisów podatkowych jest skomplikowanych.
Pomoc mo¿na uzyskaæ na
przyk³ad w lokalnych stowarzyszeniach pomocy w zakresie podatku dochodowego
(Lohnsteuerhilfevereine).
A jeœli na decyzji podatkowej widnieje kwota zero euro,
mo¿esz za¿¹daæ od urzêdu
skarbowego potwierdzenia, ¿e
nie bêdziesz musia³ sk³adaæ
zeznania podatkowego za kolejne lata.
Jest to wa¿ne tak d³ugo, jak
d³ugo okolicznoœci nie ulegn¹
znacz¹cej zmianie.
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£atwiejsza zmiana kasy chorych

Prezes

Wiele ustawowych
kas chorych podnosi
na początku roku
składkę dodatkową.
Ale ubezpieczeni mogą
teraz łatwiej zmieniać
kasę – przez cały rok.
Sk³adki dodatkowe (Zusatzbeiträge) dla osób posiadaj¹cych ustawowe ubezpieczenie
zdrowotne (gesetzlich Krankenversicherte) wzros³y na pocz¹tku roku œrednio o 0,2 procent. To jest z³a wiadomoœæ.
Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e
od 1 stycznia mo¿na ³atwiej
przejœæ do tañszej lub lepszej
ustawowej kasy chorych. Osoby ubezpieczone mog¹ teraz
zmieniæ ubezpieczenie ju¿ po
dwunastu miesi¹cach cz³onkostwa (poprzednio: po 18 miesi¹cach). Ponadto nie ma ju¿ potrzeby wypowiadania poprzedniej kasy chorych. Po prostu
sk³adamy wniosek o przyjêcie
do nowej ustawowej kasy chorych, a stare i nowe kasy rozliczaj¹ resztê miêdzy sob¹.

Drogie i niedrogie
kasy chorych
Dro¿szy sta³ siê od stycznia
na przyk³ad Barmer, który podniós³ sk³adkê dodatkow¹ z 1,1
do 1,5 procent. Viactiv, który

zdj. Michael Schwarzenberger / pixabay.com

jest otwarty w ca³ym kraju, pobiera teraz 1,6 procent zamiast
1,2 procent.
Dodatkowa sk³adka jest uzupe³nieniem ustawowej sk³adki
w wysokoœci 14,6 procent. Pracodawcy i pracownicy p³ac¹ po
po³owie ca³kowitej sk³adki.
W sumie najdro¿si ubezpieczyciele zdrowotni w ca³ym
kraju pobieraj¹ teraz sk³adkê
w wysokoœci do 16,2 procent.
Wœród nich s¹ Viactiv czy
Knappschaft, a nastêpnie DAK
Gesundheit, KKH oraz Barmer
z 16,1 procent. Dla porównania
Handelskrankenkasse (hkk)
z 14,99 proc. jest najtañsza, podobnie jak w ubieg³ym roku.
Ró¿nica miêdzy najdro¿sz¹ a
najtañsz¹ kas¹ chorych wynosi
ponad 200 euro rocznie dla pracownika zarabiaj¹cego 3000 euro brutto miesiêcznie.

Termin zmiany
Tak jak dotychczas, termin
na zmianê ubezpieczyciela wynosi dwa miesi¹ce, z wyj¹tkiem
taryf fakultatywnych. Przyk³ad:
Kto zrezygnuje z us³ug w styczniu, mo¿e je zmieniæ na przyk³ad 1 kwietnia. Nowa ustawowa kasa chorych nie mo¿e odrzuciæ ubezpieczonego, nawet
jeœli jest on w podesz³ym wieku
lub chory.

Zwróæ uwagê
na korzyœci przy
wyborze nowej kasy
Przy wyborze nowego funduszu ubezpieczeni powinni zwracaæ uwagê nie tylko na wysokoœæ sk³adek, ale tak¿e na wysokoœæ œwiadczeñ. Oko³o 95 procent œwiadczeñ w ramach usta-

Drogie flirtowanie w sieci
Agencje randkowe jak
Parship czy Elitepartner
często działają nie do
końca zgodnie z prawem.
Wyjaśniamy, jakie są
pułapki i jak
można się bronić.
Zw³aszcza w czasach, gdy trzeba izolowaæ siê spo³ecznie i nie
mo¿na iœæ do baru lub do klubu,
aby spotkaæ kogoœ, wirtualne
gie³dy singli s¹ bardzo popularne. Zalecana jest jednak
ostro¿noœæ. Dzieje siê tak dlatego, ¿e niektóre agencje randkowe pobieraj¹ utopijne ceny
za swoje us³ugi, które czasami
s¹ w¹tpliwej jakoœci.

Samowolne
przed³u¿enia
U¿ytkownicy internetowych
portali randkowych czêsto
zwracali siê wiêc do poradni
konsumenckiej lub prawnika.
Szczególnie czêsto krytykowane s¹ drogie poœrednictwa
partnerskie Parship (op³ata
miesiêczna od 35 do 75 euro)
i Elitepartner (op³ata miesiêcz-

Porady t³umacza

na od 40 do 70 euro), które s¹
prowadzone przez PE digital
GmbH z siedzib¹ w Hamburgu.
Wed³ug adwokata Andreasa
Huetti z Lipska, który specjalizuje siê w tego typu sprawach,
tylko w 2020 roku do s¹du okrêgowego w Hamburgu wp³ynê³o
900 skarg przeciwko PE Digital
GmbH. On sam od 2018 roku
prowadzi³ ju¿ ponad 150 takich
spraw.
Wed³ug prawnika schemat,
zgodnie z którym postêpuj¹
wymiany partnerskie, jest zawsze podobny i opiera siê na
dwóch ró¿nych punktach ciê¿koœci. Andreas Huetti: "Z jednej strony doœæ czêsto zdarza
siê, ¿e Parship i Elitepartner
informuj¹ klienta, ¿e jego umowa zostaje automatycznie
przed³u¿ona o rok, a nastêpnie
¿¹daj¹ znacznie wy¿szych stawek. Przy tym klient mo¿e
w ka¿dej chwili wypowiedzieæ
umowê z agencj¹ randkow¹
zgodnie z § 627 niemieckiego
kodeksu cywilnego (BGB) - nawet przed up³ywem uzgodnionego terminu." S¹d rejonowy
w Hamburgu wyda³ ju¿ kilka
wyroków i PE digital GmbH

przegra³a ka¿dy proces – ale to
niczego nie zmienia. W dodatku biznes z mi³oœci¹ jest po
prostu zbyt lukratywny.

Prze³omowe
orzeczenie ETS
Drugim punktem ciê¿koœci,
z którym adwokat musi siê ci¹gle zmagaæ, jest zbyt wysoko
obliczone odszkodowanie wed³ug wartoœci, którego obydwa
portale ¿¹daj¹ w razie zerwania umowy (Widerruf). Jednak¿e Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci wyda³ teraz orzeczenie, które jest prze³omowe:
pewna klientka Parship wykupi³a roczne cz³onkostwo za
523,95 euro i odwo³a³a je po
czterech dniach. W przypadku
umów online jest to zasadniczo
mo¿liwe przez 14 dni. Nastêpnie Parship obci¹¿y³ j¹ kwot¹
392,96 euro. Uzasadnienie:
Stworzyli dla niej obszern¹
ocenê osobowoœci i musia³a za
to zap³aciæ. ETS orzek³ jednak,
¿e wartoœæ zastêpcza musi byæ
obliczana proporcjonalnie do
czasu (pro rata temporis). Dlatego Stiftung Warentest i Cen-

wowego ubezpieczenia zdrowotnego jest identycznych – od
medycznie uzasadnionych wizyt u lekarza po przejêcie kosztów pobytu w szpitalu.
Istniej¹ jednak ró¿nice w dobrowolnych œwiadczeniach dodatkowych. Niektóre kasy chorych pokrywaj¹ koszty np. osteopatii lub leczenia naturopatycznego. Inne oferuj¹ specjalne programy dla osób przewlekle chorych lub rodzin. Istniej¹
równie¿ ró¿nice w us³ugach lub
konsultacjach na miejscu. Na
przyk³ad, jeœli mieszkasz
w Saksonii, znajdziesz oddzia³y
AOK Plus, ale ¿aden z hkk.
Porównanie kas chorych
i ich us³ug z funkcj¹ wyszukiwania mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej:
gesetzlichekrankenkassen.de

trum Doradztwa Konsumenckiego w Bremie wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e w tym konkretnym
przypadku klient musi zap³aciæ
tylko 5,74 euro – czyli 4/365
z 523,95 euro.
Okres przedawnienia w takich przypadkach wynosi trzy
lata. Osoby poszkodowane, które doœwiadczy³y czegoœ podobnego, mog¹ wiêc odzyskaæ
w s¹dzie kwoty obci¹¿aj¹ce je
od 2018 r.
Warto wiedzieæ:
Niezadowoleni klienci Parship powinni teraz skorzystaæ
z okazji i wypowiedzieæ umowê.
Zwraca na to uwagê Federacja
Niemieckich Organizacji Konsumenckich (vzbv), która niedawno zapowiedzia³a z³o¿enie
do s¹du wzorcowej skargi (Musterfeststellungsklage) na dostawcê us³ug randkowych.
Mo¿liwe, ¿e to w³aœnie dlatego
Parship obecnie akceptuje wypowiedzenia ³atwiej ni¿ dotychczas.
Jeœli mamy taki zamiar, to
warto siê pospieszyæ, zanim
portal zmieni zdanie i byæ mo¿e
powróci do swojej dotychczasowej praktyki odrzucania wielu
wypowiedzeñ.

Prawie w ka¿dej organizacji lub
firmie napotkamy na prezesa.
Sêk w tym, ¿e w jêzyku niemieckim jest kilka odpowiedników dla
osób zajmuj¹cych takie stanowisko. Wybór w³aœciwego s³owa nie
jest tylko kwesti¹ stylistyczn¹,
poniewa¿ niew³aœciwie wybrane
s³owo mo¿e sprawiæ, ¿e Niemiec
nas niedok³adnie zrozumie.
Problem pojawia siê na przyk³ad w przypadku „prezesa zarz¹du”, którego trzeba ró¿nie
przet³umaczyæ w zale¿noœci od
rodzaju spó³ki. W spó³kach akcyjnych (Aktiengesellschaft) zarz¹d
to Vorstand, a w spó³kach z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
(GmbH) zarz¹d to Geschäftsführung. Jeœli przet³umaczymy
polskiego prezesa zarz¹du jako
Vorstandsvorsitzender, to niemiecki czytelnik wyjdzie z za³o¿enia, ¿e chodzi o spó³kê akcyjn¹.
W przypadku spó³ki GmbH musimy u¿yæ s³owa Geschäftsführer,
ale tu powstaje kolejny problem.
Zarz¹d polskiej spó³ki z o.o. z regu³y sk³ada siê z „cz³onków”
i „prezesa”, natomiast w spó³kach prawa niemieckiego nie ma
tego
rozró¿nienia.
Zarz¹d
w Niemczech mo¿e obejmowaæ
kilka osób uprawnionych do reprezentowania spó³ki i one
wszystkie s¹ nazywane mianem
Geschäftsführer. Jeœli przy t³umaczeniu chcemy wskazaæ na
polskie rozumienie terminu
„prezes zarz¹du”, to jednym
z rozwi¹zañ jest u¿ycie sformu³owania Vorsitzender Geschäftsführer lub Vorsitzender der Geschäftsführung.
Prezes jako przewodnicz¹cy
partii politycznej to Parteivorsitzender lub potocznie Parteichef. Prezes jakiejœ instytucji, np.
izby rzemieœlniczej lub przemys³owo-handlowej, ale tak¿e klubu
pi³karskiego, to w Niemczech
z regu³y Präsident. „Prezes Rady Ministrów” jest t³umaczony
jako Ministerpräsident lub Premierminister. Prezes klubu poselskiego to parlamentarischer
Geschäftsführer. Natomiast podobny do polskiego s³owa Präses
u¿ywany jest tradycyjnie dla prezesa Synodu Koœcio³a Ewangelickiego.
A co ze stanowiskami takimi
jak dyrektor lub kierownik? Tutaj
mo¿na prawie zawsze zastosowaæ s³owo Direktor lub Leiter
niezale¿nie, czy mamy na myœli
dyrektora szko³y, kierownika oddzia³u, naczelnika urzêdu skarbowego czy dyrektora kina.

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

Partyzant czy raczej zbójnik?

Bohater z legendy,
którą sam wymyślił
W marcowym numerze dwa
lata temu napisaliśmy, że jedynym Żołnierzem Niezłomnym
był u nas Werwolf, innych, choćbyśmy chcieli, nie mieliśmy.
Ale to nie do końca prawda,
bo w śląskich Beskidach działał jednak silny oddział Narodowych Sił Zbrojnych. W dniu,
kiedy nasz miesięcznik idzie
do druku, przypadło Święto
Żołnierzy Wyklętych. To dobry moment, by przypomnieć
jego dowódcę, Henryka Flamego ps. Bartek. Chociaż przypomnimy go nieco inaczej niż
dr Tomasz Greniuch, autor jego biografii, który jeszcze kilka dni temu wydawał się pewniakiem na stanowisko dyrektora wrocławskiej delegatury
IPN-u. Dla Greniucha to postać
wspaniała, bohater. Dla nas...
Na budynku, w którym poniósł
śmierć, wisi od 2014 roku tablica:
„W tym budynku w dniu 1 grud
nia 1947 roku został zdradziecko
zamordowany dowódca zgrupo
wania «Bartek» VII Okręgu Ślą
skiego Narodowych Sił Zbrojnych
kpt. Henryk Flame”. Jak więc wy
glądało to „zdradzieckie zamor
dowanie”? Bo warto wiedzieć, że
i Flame nieco wcześniej skorzy
stał z amnestii, a co więcej, był
w zażyłej komitywie z kolegami
jeszcze z dzieciństwa. Nie było

żadnego powodu, by nowe pań
stwo chciało go zamordować.
Co więc wydarzyło się 1 grud
nia 1947 roku?
Wiadomo tyle, że dnia tego
w czechowickiej restauracji Flame
imprezował na całego, alkohol lał
się strumieniami. Potem wraz
z towarzyszami balangi wsiedli
w auta, by przenieść się do re
stauracji w Zabrzegu. Zabawa
była iście sarmacka, zabrano ze
sobą orkiestrę i znajomych mili
cjantów. Flame był w tej knajpie
dobrze znany, kilka dni wcześ
niej strzelał tam na wiwat. I być
może dlatego doszło do scysji
z miejscowym milicjantem Ru
dolfem Dadakiem. A może pa
nowie mieli do siebie jakieś za
dawnione żale... Około godziny 23
padł strzał. Dadak stał z bronią
w ręku, a Flame osunął się na
ziemię, kałuża krwi wokół nie
go szybko rosła. Jednak czy by
ło to zdradzieckie morderstwo?
Wbrew panu Greniuchowi w in
nych dokumentach IPN-u czyta
my: „Materiały, którymi dysponu
jemy, nie upoważniają jednakże
do postawienia tezy, iż zabójstwo
«Bartka» mogło być zaplanowa
ne”. Sam Dadak trafił na lecze
nie psychiatryczne, ale już w 1948
roku został zwolniony.
Tak więc śmierć Flamego nie
była raczej żadnym zdradzieckim

morderstwem, tylko raczej efek
tem zwyczajnej pijackiej burdy
uzbrojonych ludzi. Tak często gi
nęli mężczyźni z ułańską fantazją,
a tej akurat trudno Flamemu od
mówić. Podobnie jak trudno mu
odmówić fanatyzmu.

Bohater czy dezerter?
Urodził się w 1918 roku we
Frysztacie na ziemi cieszyńskiej,
w rodzinie o jednoznacznie pol
skiej orientacji. Gdy Frysztat tra
fił do Czechosłowacji, Flamowie
przenieśli się do Czechowic, któ
re przypadły Polsce. Rodzina ko
lejarza należała raczej do zamoż
nych, a sam Henryk był dobrym
uczniem, choć niezwykle religij
nym, pod mocnym wpływem je
zuitów. Jednocześnie jednak pro
wadził bogate życie towarzyskie
i niejedna dziewczyna do niego
wzdychała, a wielu młodzień
ców chciało być jego przyjaciół
mi. Urodzony przywódca!
Do polskiego wojska trafił ja
ko mechanik przydzielony do jed
nostki lotniczej. Ukończył jednak
na krótko przed wojną także kurs
pilota, a zasłynął z brawurowych
przelotów nad Czechowicami.
Tutejsza młodzież podziwiała
go coraz bardziej. Mimo lat za
ledwie 21 był już miejscową le
gendą. A to, co robił na począt
ku wojny, jest po prostu bardziej

O co chodziło „Bartkowi” i innym
Narodowe Siły Zbrojne, któ
rych oficerem był Henryk Flame
ps. Bartek, były skrajnie nacjo
nalistyczną i klerykalną orga
nizacją z wieloma elementami
faszystowskimi. Oni sami twier
dzili, że walczą „o niepodległą,
wolną, demokratyczną, a przede
wszystkim katolicką i narodową
Polskę”, ale jak sobie ją wyobra
żali? To już można wywniosko
wać z wydawanej przez nich bro
szury „Szaniec”. Podstawą pań
stwa miała być – cokolwiek by
to oznaczało – Organizacja Pol
ska. Nie było w niej miejsca dla
żadnej mniejszości narodowej
czy nawet religijnej, wszyscy ich
członkowie byliby nawet nie ty
le obywatelami, co raczej miesz
kańcami pozbawionymi nawet
praw wyborczych. Mniejszości
narodowe miały zostać wypędzo
ne lub spolonizowane, religijne,
zapewne przymusowo nawróco
ne na katolicyzm. Dlatego już
w 1943 roku oddziały NSZ napa
dały i mordowały miejscowości

zamieszkane przez mniejszości
narodowe (głównie Białorusinów
i Litwinów) i religijne (głównie
prawosławnych). Po wojnie na
dal prowadzą tę zbrodniczą dzia
łalność, w czym przoduje oddział
Łupaszki. NSZ wypowiadały się
przeciw reformie rolnej, sta
wiając na pozostawienie ziemi
w rękach wielkich obszarników,
w czym były nawet bardziej kon
serwatywne od przedwojennego
Obozu Narodowo-Radykalnego.
Po II wojnie światowej ich sto
sunek do nowej władzy był jedno
znaczny: „Z takimi bydlakami jest
jedna, jedyna rozmowa, deszcz
ołowiu na ich czerwone łby” (roz
kaz dowództwa VII Okręgu NSZ,
16.10.45). „Naszym celem było
przeciwdziałać rozwojowi PPR
i w tym celu uniemożliwialiśmy
wstęp do lokali partyjnych dla
szerokiej ludności, a do zwolen
ników RJN był rozkaz strzelać”
– Józef Kołodziej, „Wichura”, je
den z wyższych dowódców NSZ
podczas przesłuchania.

Ich rachuby opierały się na
wierze w III wojnę światową,
w świętą krucjatę zachodnie
go świata przeciw bolszewikom.
Nie mieli pojęcia, że amerykań
scy i angielscy żołnierze, którzy
cieszyli się, że zakończyli i prze
żyli jedną wojnę – gdyby nagle
kazano im ruszać na następ
ną, prędzej wywołaliby rewo
lucję, niż wykonali taki rozkaz.
Oni chcieli wreszcie do domu,
a nie bić się znów, nie wiado
mo o co. Czekali na wojnę, któ
ra – na szczęście – miała nigdy
nie wybuchnąć.
Ich rachuby opierały się także
na tym, że byli święcie przeko
nani, iż lud polski nie zaakcep
tuje władzy bolszewików. Nie
mieli pojęcia, że jedynej władzy,
jakiej lud polski nie zaakcepto
wałby, to ponowna władza sana
cji czy podobnych do nich kon
serwatystów. Wbrew lansowa
nej po 1989 roku legendzie nowa
władza wcale nie miała przeciw
sobie wrogiego społeczeństwa.

Henryk Flame ps. Bartek

Fot. Wikimedia Commons

legendą niż faktami. Wiadomo,
że kampania skończyła się dla
niego 5 września, gdy po kilku
przelotach przestarzałym my
śliwcem P7 po prostu zabrakło
dla niego samolotu. Do Rumu
nii razem ze swoją eskadrą się
nie ewakuował. Jego przyjaciele
mówili, że został odcięty od eska
dry przez wkraczające 17 wrześ
nia oddziały sowieckie. Był po
dobno w obozie dla internowa
nych na Węgrzech i dla jeńców
wojennych w Austrii. Trochę to
dziwne, bo Węgrzy nie wyda
wali internowanych Niemcom,

a polscy lotnicy z Węgier, nawet
z obozów internowania, raczej
bez przeszkód byli przerzucani
do Francji. Dlatego jego prze
ciwnicy twierdzili, że to wszyst
ko bujda, a Flame po prostu we
wrześniu zdezerterował.

Henryk Flame ps. Bartek mu
siał o tym wiedzieć, bo przecież
przed wojną w jego Czechowi
cach lewica, zarówno komunis
tyczna, jak socjalistyczna, była
bardzo silna. Podobnie jak na ca
łym Śląsku Cieszyńskim. Także
podczas wojny powstały tu moc
ne struktury PPR, jeśli tylko pod
koniec 1942 roku aresztowano tu
ponad 250 osób związanych z tą
partią. Oddziały Armii Ludowej,
inaczej niż „Bartek”, podejmo
wały walkę z wojskami niemiec
kimi. Ginęli też – jeszcze przed
1945 rokiem – mordowani wła
śnie przez „żołnierzy” Naro
dowych Sił Zbrojnych. Jednak
w 1945 roku w powiecie cieszyń
skim do Polskiej Partii Robotni
czej należało ponad tysiąc osób,
a w bielskim ponad dwa tysiące,
w tym aż trzystu w Czechowicach,
z których pochodził „Bartek”.
I nie byli to żadni przywiezieni
w teczkach ze Wschodu, tylko
miejscowi robotnicy. On musiał
to wiedzieć. Musiał wiedzieć, że
nowa władza ma nie tylko wspar
cie w sowieckich bagnetach, ale
i w miejscowej ludności.

To dopiero później problemy
aprowizacyjne i wprowadzenie
kolejnego totalitaryzmu znie
chęcały społeczeństwo. W 1945
roku większość patrzyła w przy
szłość z nadzieją.
I tylko jeszcze taka reflek
sja. W Jałcie zachodni świat
zrezygnował z Polski na rzecz
Stalina, Stalin zrezygnował
z Grecji na rzecz zachodnie
go świata. I w jednym, i w dru
gim narodzie część ludzi po
derwała się do walki. W Grecji
była to partyzantka komuni
styczna, w Polsce – antyko
munistyczna. W Polsce zgi
nęło 10 – 15 tysięcy antyko
munistycznych partyzantów.
W Grecji, w walce i egzeku
cjach, zginęło około 40 tysię
cy partyzantów komunistycz
nych. Ale w Grecji szanuje
się dziś i tych, którzy walczy
li w partyzantce, i tych, którzy
w imię spokoju społecznego ją
zwalczali. Nikt za to nie wpa
da na pomysł, by czcić „par
tyzantów”, którzy dopuszcza
li się ludobójstwa na ludności
cywilnej.

Woli zbójnikowanie
od Wehrmachtu
Niemal na pewno natomiast,
jak prawie wszyscy w Czechowi
cach, otrzymał volkslistę, „trójkę”.
Znalazł pracę na kolei. A według
jego własnej legendy natychmiast
podjął też współpracę z polską
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konspiracją. Tego nie wiadomo;
wiadomo za to, że praca na kolei
zasadniczo reklamowała od służby
w Wehrmachcie. Ale do czasu. Po
pierwszych większych klęskach
III Rzeszy zapotrzebowanie na
żołnierzy gwałtownie wzrosło.
Flame, spodziewając się biletu
do wojska, znika. Wedle znów
własnej legendy po drodze do
konuje sabotażu na węźle kole
jowym w Dziedzicach. I tak tra
fia do Armii Krajowej, oddziału
operującego w okolicach Wisły,
Ustronia i Szczyrku.
Gdy oddział rozpada się na dwie
części, Flame, już jako ps. Bartek,
obejmuje dowództwo nad jednym
z nich. Jednak sam Flame zezna
wał, że nie był związany z żadną
organizacją. Była to więc raczej
banda zbójników beskidzkich niż
polska partyzantka. W tym czasie
jego oddział dokonał kilku napa
dów na domy Niemców, wychło
stał też kilku urzędników. W żad
ne starcia z niemieckim wojskiem
czy choćby z policją oddział się
nie wdawał.
Jednak Armia Czerwona zbli
ża się coraz bardziej, więc gdy
u „Bartka” zjawia się emisariusz
Narodowych Sił Zbrojnych, ten
chętnie podporządkowuje swój
oddział tej organizacji. Ma na
razie zdobywać broń i pienią
dze, a w perspektywie, po wkro
czeniu Sowietów, likwidować ko
munistycznych urzędników. Ra
czej miejscowych, bo komunistów
na Śląsku Cieszyńskim nigdy od
końca XIX wieku nie brakowało.
Jednak nic nie wiadomo, by od
dział „Bartka” atakował cofają
cych się Niemców celem zdobycia
broni. Za to gdy dostali się w rę
ce świeżo wkraczających wojsk
sowieckich, po informacji, że są
polskimi partyzantami, zostali
wprawdzie rozbrojeni, ale pusz
czono ich wolno.

„Wallenrod” w MO
Narodowe Siły Zbrojne mia
ły bardzo chytry plan. Poleciły
swoim „żołnierzom”, by zgłasza
li się do świeżo formowanej Mi
licji Obywatelskiej, co po pierw
sze dawało im bezpieczeństwo,
a po drugie pozwalało być bliżej
tych przewidzianych do likwida
cji działaczy komunistycznych.
I tak Henryk Flame został funk
cjonariuszem MO w swoich ro
dzinnych Czechowicach.
Szybko zostaje jej komendan
tem! A jego podkomendnymi w MO
są... jego podkomendni z NSZ.
I rozbudowuje swoją konspira
cyjną organizację, a przedwo
jenna popularność na pewno mu
w tym pomaga. Jednak kierow
nictwo MO w końcu zorientowa
ło się, jacy są ich funkcjonariusze
w Czechowicach i Flame, w ostat
niej chwili unikając aresztowa
nia, z siedmioma podkomendny
mi znów ucieka do lasu, w te sa
me miejsca, w których ukrywał
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Działalność bojową zaczyna od
dział tuż po zakończeniu II woj
ny światowej, 13 maja 1945 ro
ku, napadając na posterunek
MO w Zabrzegu. Miesiąc później
atakuje go ponownie. W czerwcu
zaatakowanych zostanie łącznie
11 posterunków, tylko trzy zdoła
ły się obronić. Giną pierwsi poli
cjanci i funkcjonariusze UB. Po
nieważ jednak trzeba zdobywać
nie tylko broń, ale też żywność,
oddział „Bartka” napada na licz
ne fabryki (na browar w Żywcu
raczej nie celem zdobycia chle
ba), sanatoria i domy wypoczyn
kowe w Wiśle i Szczyrku, sklepy,
a także gospodarstwa prywatne.
Chociaż wybierano raczej te na
leżące do popierających obec
ne władze.

się podczas II wojny światowej,
pod Baranią Górę.
Oddział się szybko rozrasta,
ma wsparcie części ludności cy
wilnej, a kontakty w MO i UB po
zostały, dzięki czemu miał Flame
dość dobrą wiedzę o ich planach.
Jednak gdy szefostwo NSZ próbu
je przerzucić jego ludzi do miast
przemysłowych Górnego Śląska,
„Bartek” stanowczo protestuje.
W lesie pod Babią czuje się bez
piecznie, w miastach nie. Plano
wane też jest przerzucenie jego
oddziału do Brygady Świętokrzys
kiej NSZ, która nie niepokojąc
Niemców i sama przez nich nie
niepokojona, zmierza w kierunku
Austrii, by tam przejść na stronę
zachodnich aliantów. Ale i z tego
nic nie wychodzi, bo po areszto
waniu sztabu okręgu NSZ traci
„Bartek” kontakt ze swoją or
ganizacją.

Zabijał kobiety,
zabijał i dzieci

Klerykalni
i bezwzględni
Próby nawiązania współpracy
z innymi oddziałami partyzancki
mi wywodzącymi się z AK też za
wodzą. Jak podczas przesłucha
nia wyznał jeden z ich dowódców
z Narodowej Organizacji Wojsko
wej (po wyjściu z AK): „Różnica
między NOW a NSZ jest nastę
pująca (...) – NSZ za najmniejsze
przewinienie morduje ludzi. NSZ
jest reakcyjne, kompletnie z ni
kim się nie liczy, kto wejdzie im
w drogę, zaraz strzelają”.
Dobrze opisuje to także oddział
„Bartka”. Jego żołnierze, których
liczebność zbliża się do pół tysią
ca, składają przysięgę: „Wstępu
jąc w szeregi NSZ, zobowiązuję
się do walki z okupantem rosyj
skim, poświęcając dla Ojczyzny
majątek i wszystko – nawet ży
cie. W razie konfliktu z władzami

Właściciel kamienicy w Zabrzu, na której zawieszono tablicę pamiątkową, chyba
nie jest jej fanem, jeśli ją zdjął i wiesza tylko na niektóre okazje

Fot. Wikimedia Commons
NSZ poddam się wyrokom sądu
organizacyjnego. Tak mi dopo
móż Bóg i Święta Jego Trójca”.
Organizacja była bardzo religij
na, każdy zaprzysiężony otrzymy
wał ryngraf z Matką Boską (do
starczał je „Bartkowi” klasztor
jasnogórski), podkomendni „Bart
ka” czują się wręcz obrońcami
wiary. Obowiązkowa była poran
na i wieczorna modlitwa: „O Ma
rio, Królowo Korony Polskiej,
błogosław pracy naszej i nasze
mu orężowi! O spraw, Miłościwa

Pani, Patronko naszych ryce
rzy, aby wkrótce u stóp Jasnej
Góry i Ostrej Bramy zatrzepo
tały polskie sztandary z Orłem
Białym i Twoim wizerunkiem”.
Nic dziwnego, że Kościół ma
z oddziałem dobre relacje; ka
towicka kuria biskupia delegu
je do niego kapelana, będącego
zarazem łącznikiem, klasztor je
zuitów w Czechowicach był wie
lokrotnie kryjówką dla jego pod
komendnych, przeor załatwiał
im fałszywe dokumenty.

Bo jednak przede wszystkim
ataki skierowane były przeciw
niej. Zacytuję Dariusza Zalegę:
„24 lipca 1945 r. zabito Janinę
Drewniak, działaczkę Związku
Walki Młodych w Bielsku, oskar
żając ją o udział w rozbiciu tam
tejszych struktur podziemnych.
1 listopada 1945 r. wrzucono gra
nat do mieszkania Józefa Szczot
ki w Czechowicach, członka PPR,
szefa Rady Zakładowej kopalni
«Silesia», zabijając go i jego żonę
(ocalało kilkumiesięczne dziec
ko). 8 kwietnia 1946 r. w Pisarzo
wicach zabito członka PPR, a je
go córce ostrzyżono włosy, z kolei
tego samego dnia w Hecznarowi
cach wykonano wyrok na innym
członku PPR, przy okazji zabija
jąc jego nieletnią córkę i raniąc
żonę (...). Również w kwietniu
1946 r. na Błatniej zastrzelono
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Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki rekomenduje także:
„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Maria
na Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków
służących w armii III Rzeszy. Stare opy spomi
najom przedwojenno Polska, służba przy woj
sko i to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki
a Rusy. Fascynująca lektura. 240 stron, format
A5. Cena 10 euro.

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

„Rýchtig Gryfno Godka” Dariusza Dyrdy – to
jedyny podręcznik języka śląskiego. W 15 czytan
kach znajdziemy kompendium wiedzy o Górnym
Śląsku, a pod każdą czytanką autor wyjaśnia naj
ważniejsze różnice między śląskim a polskim.
Wszystko to uzupełnione świetnym słownikiem
polsko-śląskim i śląsko-polskim. 236 stron, for
mat A5. Cena 10 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
Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec 8 euro.
Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de
Tel. 02174 8964480 Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro
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Wspomnienia Ślązaków z armii III Rzeszy

Byłem w AK, potem u Polaków
Gdyby mi ktoś w dzieciństwie powiedział, że za dziesięć lat będę żył w Afryce, nie
uwierzyłbym. Przecież miałem spędzić życie na naszym
gospodarstwie, wśród drobiu,
krów, koni. Dziś ludzie zwiedzają świat dzięki biurom podróży, ja zobaczyłem spory jego kawał dzięki wojnie.
Urodziłem się w 1923 roku w Ornontowicach-Solarni jako trzecie dziecko, a wszystkich nas było
siedmioro; pięciu chłopców i dwie
dziewczyny. Ojciec pracował w Katowicach na poczcie, czyli w przedsiębiorstwie państwowym, i był
traktowany jako urzędnik, dzięki
czemu miał stabilną pracę, nienarażoną na redukcję i – jak na ówczesne warunki – za dobre wynagrodzenie. Poza tym mieliśmy spore
gospodarstwo, na którym pracowaliśmy całą rodziną, o co nikt nie

miał pretensji, bo każdy wiedział,
że pracuje na swoje wyżywienie.
W tamtych bardzo trudnych i niepewnych czasach, kiedy wiele osób
nie dojadało i było głodnymi, własne gospodarstwo stanowiło istotny czynnik w zapewnieniu dobrobytu. Nasze gospodarstwo i jeszcze trzy inne były wciśnięte w lasy
i to była cała Solarnia, do której nie
prowadziła żadna utwardzona droga, tak że rzadko kto do nas zaglądał i dlatego też byliśmy z dala od
wydarzeń.
W 1939 roku byłem już niemal
dorosły i fizycznie zahartowany
pracą, ale mało co interesowałem się bieżącą sytuacją polityczną. Zapewne dlatego, że po ukończeniu szkoły powszechnej rodzice
zostawili mnie w domu z przeznaczeniem do roboty na gospodarstwie. Wtedy o tym nie myślałem,
ale dzisiaj wiem, że taka decyzja

była spowodowana głównie tym,
iż nie było możliwości zdobycia zawodu, a jeśli już komuś udało się
wkręcić do jakiegoś warsztatu, to
rodzice musieli płacić właścicielom
za takiego delikwenta.

O wojnie
dowiedziałem się... od
niemieckich żołnierzy
A pierwszego września 1939 roku była bardzo ładna i ciepła pogoda i to już od wczesnych godzin
rannych. O godzinie siódmej rano, jak przyszedłem z pola, to już
się u nas przed studnią myło kilku
żołnierzy niemieckich. Powiedzieli
nam, że jest wojna. Mój ojciec jako
nieprawdopodobny służbista oddany swojej robocie, mając sobie za
nic, że od paru godzin mamy tę nową sytuację, ruszył na pociąg, żeby dojechać do Katowic. Najbliższy

Bohater z legendy...
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dwie kobiety, podejrzewając je
o współpracę z UB, a 4 miesiące później z tego samego powodu – 16-letniego chłopca. W nocy z 17 na 18 lipca 1946 r. uprowadzono z domu w Czechowicach
i wykonano egzekucję na dwóch
braciach Kempnych, działaczach
ZWM (wcześniej ciężko pobito ich
ojca). Po torturach – łamano im
ręce i nogi, cięto nożami – jeden
z nich miał przyznać się do zadenuncjowania łącznika „Bartka”. 13 maja 1946 r., „po potyczce z obławą MO na Błatniej, partyzanci rozstrzelali 8 wziętych
do niewoli funkcjonariuszy MO.
31 grudnia 1946 r. w Soli pobito
Jana Habdasza za to, że na zebraniu gromadzkim w miejscowej
szkole źle wypowiada się o NSZ,
a potem zastrzelono i dyrektora
szkoły Jana Duska”. Jak widać,
dzieci wrogów też były wrogami,
których należy zabić...
Odniesiono też „sukces” w walce z Sowietami. Podczas napadu
na sklep w Grodźcu dowiedziano
się, że w miejscowości nocuje radziecki żołnierz, bo zabrakło mu
w samochodzie paliwa w drodze
z Wiednia na Ukrainę. Iwana Morozowa rozbrojono i zastrzelono.
Ogółem oddział zabił ponad
60 osób. Znacznie więcej pobito,
częsta była chłosta. Nowa władza stawała się na „Bartka” i jego ludzi coraz bardziej zawzięta.

200 swoich żołnierzy w Wiśle.
Miejscowość wybrano nieprzypadkową, bo oddział był fanatycznie katolicki, a Wisła to miejscowość ewangelicka. Henryk
Flame, przemawiając podczas
defilady, mówił, że on i jego ludzie walczą o wielką, narodową
i katolicką Polskę, a zwycięstwo
jest pewne. Entuzjazmu ludności nie wywołał.
Zresztą okoliczna ludność coraz mniej chętnie patrzyła na tę
leśną bandę nie tylko dlatego,
że przecież na nią spadał ciężar
utrzymania i wyżywienia tych kilkuset młodych mężczyzn. Po prostu skończyła się wojna, kraj się
odbudowywał, a po lasach wciąż
biegają młodzi mężczyźni z karabinami i strzelają do ludzi. Wbrew
wielu obecnym historykom społeczeństwo patrzyło z nadzieją w przyszłość, reforma rolna
spotkała się z entuzjazmem rolników, nacjonalizacja przemysłu
ucieszyła robotników. Sławomir
Porębski w swojej pracy doktorskiej „Walka o władzę na Śląsku
Cieszyńskim w latach 1945-1947”
(UŚ1. 2013): „Dla ogromnej masy
społeczeństwa ta nowa rzeczywistość była czymś naprawdę
lepszym od czasów minionych.
Lepszym od koszmaru wojny,
a także od nędzy okresu władzy
sanacyjnej. Te masy to chłopi
i robotnicy”.

Ostatnia defilada

Nastał czas
rozprawy

A on z tego kpił. 3 maja 1946 r.,
w święto Królowej Polski, oddział
zorganizował defiladę prawie

Oddział „Bartka” się rozrasta,
a UB długo nie podejmuje przeciw niemu radykalnych kroków.

Dlaczego? To proste, zajęte jest
przede wszystkim wysiedlaniem,
osadzaniem w obozach koncentracyjnych miejscowych Niemców, bo przecież na Śląsku Cieszyńskim było ich bardzo dużo,
samo Bielsko w II RP nazywane było niemiecką wyspą językową. To dla UB ważniejsza
sprawa niż grasujący w okolicy oddział NSZ. Ale do czasu.
Bo w drugiej połowie 1946 roku
Niemców już praktycznie nie było, za to z frontu wróciły oddziały
Wojska Polskiego (nie nazywało
się jeszcze wtedy Ludowe), dodatkowo szybko rozbudowywane
poprzez pobór. Także na Śląsku
Cieszyńskim liczebność oddziałów wojskowych szybko rosła.
A co za tym idzie, rozpoczęło się polowanie na oddział
„Bartka”. 30 sierpnia w Łazach ginie pierwszych 10 partyzantów, potem w kolejnych
potyczkach następni. Inni zostają pojmani. Jeszcze inni,
widząc, że zabawa się skończyła, a zaczyna się prawdziwa walka, sami się wycofują.
Ale decydujący cios przychodzi z zewnątrz, z Katowic. Bo
w tutejszym NSZ szybko awansuje człowiek o pseudonimie
Łamigłowa. To przedwojenny
polski oficer Kazimierz Zaborski, ale teraz już zwerbowany
przez UB. A ponieważ kierownictwo UB jest sukcesywnie
rozbijane, major „Łamigłowa” ma odtworzyć struktury
organizacji na Górnym Śląsku. W rzeczywistości pomóc
w ich zniszczeniu.

przystanek znajdował się na górce przed Chudowem, gdzie ojciec,
kusząc los swoim mundurem pocztowca, czekał samotnie na pociąg.
Tam też, na tym przystanku, został ranny – jakaś zbłąkana kula
trafiła go w bok, prawdopodobnie
ze względu na ten mundur, który
z daleka był bardzo podobny do wojskowego. Rana nie była groźna, widocznie pocisk był u kresu swojej
drogi, tracąc swą zabójczą moc.
Po opatrzeniu przez jakiegoś wojskowego sanitariusza ojciec szybko wrócił do zdrowia i na nowo rozpoczął pracę na poczcie, ale już nie
w Katowicach, tylko w Kattowitz.
Solarnia, taki przysiółek, przed
wojną pozostawała jakby poza zainteresowaniem polskich władz. Ale
niemiecka perfekcyjna administracja docierała wszędzie z jednakową
skutecznością, nawet na takie peryferie. Zaraz nas posegregowano,

zaliczając do III grupy narodowoś
ciowej, a potem wszyscy otrzymali kartki aprowizacyjne, a ci, którzy
już byli do niej zdolni – skierowanie do pracy.
Jako że mieliśmy gospodarstwo,
to zostałem z młodszym rodzeństwem i rodzicami pozostawiony
na nim, żeby pracować i regularnie
oddawać wyznaczone kontyngenty. Na pewno nowa rzeczywistość
różniła się, i to znacznie, od starej
Polski, gdzie królowało bezrobocie
i sobiepaństwo – teraz wszyscy musieli karnie pracować, podlegając
rygorystycznej dyscyplinie administracyjnej. Po prostu trwała wojna i każdy zdawał sobie sprawę, że
trzeba się podporządkować wszystkim wynikającym z tego rygorom.
Było nas pięciu braci – i o wszystkich upomniał się Wehrmacht. Najstarszego – Ryszarda – zmobilizowano w 1940 roku, wojował kilka

Tych zamordowano
naprawdę
zdradziecko

Giną na miejscu, giną, próbując
się przenieść gdzie indziej. Posterunki są już zbyt mocne, by
je atakować, wręcz tak mocne, że
nawet atak na fabrykę czy miejski sklep jest ryzykowny. Coraz
bardziej czują się jak zaszczuta zwierzyna. Zresztą ich wódz
również, rozważa nawet poważnie porwanie samolotu i ucieczkę nim na Zachód.

To jego człowiek 7 sierpnia 1946
roku kontaktuje się z „Bartkiem”.
Opracowują plan przerzutu oddziału na tzw. Ziemie Odzyskane. To jednoznacznie wskazuje,
że sieć na Śląsku Cieszyńskim
się zacieśnia, a ludność cywilna
sprzyja im coraz mniej – w przeciwnym razie „Bartek” i jego ludzie nigdy nie zgodziliby się opuścić rodzinnych stron.
W pierwszej kolejności miano przerzucić ciężarówkami
140 żołnierzy. I rzeczywiście, od
5 do 25 września wyjechało 100 – 200
partyzantów. Nie zajechali daleko. Zostali wymordowani zapewne w Banicie lub niezbyt odległych Łambinowicach i spoczęli
w bezimiennych grobach działającego tu jeszcze wtedy polskiego obozu koncentracyjnego dla
Niemców i Ślązaków. Zabici zostali zapewne po suto zakrapianej kolacji, bo przecież przekonani byli, że są wśród swoich. Co
ciekawe, dokumenty wskazują, że
zamierzano ich jedynie rozbroić
i aresztować, dopiero w ostatnim
momencie – nie wiadomo dlaczego – zmieniono plan.
Samego „Bartka” oczywiście
w tym gronie nie było. Dzięki konspiracyjnym kontaktom udał się
wcześniej, ostatniego sierpnia,
do Zabrza, gdzie miano mu operować postrzeloną nogę. Później
wrócił w góry, ale ludzi pozostało
mu niewielu, poza tym już domyślali się, jaki los spotkał ich kamratów, i w zwycięstwo już nie wierzyli. Przekonali się też, że ryngraf Matki Boskiej na piersi, który
miał ich chronić, wcale nie chroni.

Amnestia i śmierć
podczas popijawy
Ale nim do tej próby dochodzi,
22 lutego 1947 roku Sejm ogłasza
amnestię dla żołnierzy podziemia,
którzy się ujawnią. Jego podwładni zaczynają się masowo ujawniać,
11 marca w Cieszynie uczyni to on
sam. Ogółem z amnestii skorzystało ponad 160 jego partyzantów, praktycznie wszyscy, którzy jeszcze żyli.
I nie spotkały ich żadne represje! Ba,
sam Flame nadal chodził z bronią.
Po ujawnieniu się wrócił do rodzinnego domu w Czechowicach, chociaż prowadził „prywatne śledztwo”
w sprawie tego, co stało się z jego
ludźmi. Chyba odkrył prawdę, bo załamał się zupełnie. Ukojenie odnalazł w alkoholu, balangach, imprezach. I na jednej z takich imprez
w restauracji został zastrzelony. Bojownik, który zajmował się głównie
działalnością łupieżczą. I walcząc
z Niemcami, i walcząc z nową polską władzą. Dezerter z wojska niemieckiego, a z polskiego chyba też.
Ukształtowany przez narodowy polski katolicyzm. Jak całe Narodowe
Siły Zbrojne.

Dariusz Dyrda

W tekście wykorzystałem efekty badań Dariusza Zalegi, znajdujące się w jego publikacjach.

(Ślůnski Cajtung, nr 2/2021)
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lat, został ciężko ranny w 1944 roku
gdzieś na zachodzie Europy. Drugi
– Józef – miał najwięcej szczęścia,
przeszedł całą wojaczkę bez szwan
ku; najmłodszy – Himek – poległ we
Francji; po tylu latach nie jestem
w stanie powiedzieć, gdzie i w ja
kich okolicznościach. O mnie upo
mnieli się na początku 1942 roku.
Otrzymałem wezwanie do Pszczy
ny, gdzie stwierdzono, że jestem
zdolny do służby wojskowej. Po ty
godniu otrzymałem skierowanie
na szkolenie infanterii do Legni
cy, a potem do Zgorzelca.

Italia, Afryka,
teli świat!
Nie było łatwo, bo przecież nie
miecki znałem kiepsko. Takich jak
ja było jednak więcej i aby ułatwić
wzajemne kontakty, przydzielono
nas do rodowitych Niemców, dzięki
którym wkuliśmy na pamięć pod
stawowe zwroty wojskowe, a po
tem, już nawet nie pamiętam jak,
ale opanowałem język niemiec
ki więcej niż tylko dobrze. Poza
tym oficerowie zwracali szcze
gólną uwagę, żeby nie dochodziło
do aktów dyskryminacji etnicznej.
Wkrótce jednak wszyscy staliśmy
się wspólnotą, która jednakowo by
ła narażona na śmierć czy kalec
two, a takie ekstremalne warunki
tworzą specyficzną więź. Grupki,
animozje, dyskryminacje to mogą
być w koszarach, ale nie na froncie.
Trzech miesięcy potrzebowano,
żeby nas wyszkolić na piechurów,
a następnie skompletować kompa
nię, w której było jeszcze pięciu Ślą
zaków, w tym jeden z pobliskiego
Rybnika. I wysłać na front.
Nie na Ostfront, ale nie był on
wtedy jakoś szczególnie okryty złą
sławą. Śmierć wszędzie dopadnie
żołnierza, niezależnie, na jakim
jest froncie. Ze Zgorzelca prze
transportowano nas do Kostrzy
na, a stamtąd koleją na południe
Italii. Italia! Jezderkusie, mamo, jo
je richtig we Włochach! A to jesz
cze nie koniec podróży...
We Włoszech zostaliśmy prze
mundurowani w specjalne tropikal
ne uniformy i wtedy stało się jasne,
że będziemy skierowani do tropi
ków, a dokładnie do Afryki Północ
nej, stając się częścią osławionego
Afrika Korps, który w tym czasie
był już tylko cieniem swej daw
nej potęgi. W Polsce AK to Armia
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Krajowa, dla mnie na zawsze AK
pozostanie Afrika Korps.
W jednym z portów włoskich
zaokrętowano nas na transpor
towiec i wyruszyliśmy w konwoju
w kierunku Tunezji, do portu, któ
ry się nazywał Tunis. Statki za
trzymały się w pewnej odległości
od brzegu, a nas zaczęto dowozić
na ląd barkami. Miasto było pogrą
żone w dymach pożarów wywoła
nych przez alianckie, a dokładnie
amerykańskie bombowce. Po zej
ściu na afrykański ląd rozpoczę
liśmy marsz na pozycje bojowe,
które były oddalone o 70 kilome
trów od portu.
Afryka! Inny świat. Ale żołnierz
nie ma za dużo czasu, żeby inte
resować się otoczeniem, tym bar
dziej w warunkach ostrych dzia
łań bojowych, kiedy nasza sytu
acja nie wyglądała za ciekawie.
Byliśmy w ostrej defensywie. Woj
ska alianckie dysponowały przy
gniatającą przewagą materiało
wą i ilościową, która szczególnie
była widoczna w lotnictwie. Każ
da akcja bojowa aliantów była po
przedzana intensywnymi bombar
dowaniami naszych pozycji, wobec
których byliśmy właściwie bezrad
ni. Nasze linie bojowe były tak cien
kie, że aż... ażurowe. Co kilkadzie
siąt metrów jedno stanowisko i to
wszystko. Miałem okazję również
widzieć naszych włoskich sojusz
ników, którzy wtedy już nie przed
stawiali żadnej wartości bojowej
i myśleli tylko o dezercji.
Mój pobyt w Afryce trwał sześć
miesięcy i wspominam go jako okres
ciężkich walk i bardzo trudnych
warunków bytowych. Jak już wspo
mniałem, Niemcy były w trudnej
sytuacji i zaczynało wszystkiego
brakować, poczynając od paliwa,
a kończąc na wodzie, która w tak
suchym i gorącym klimacie dla lu
dzi Północy ma większe znacze
nie niż żywność. Upalne dni, wszę
dobylski pył, przepocone ubrania
i deficyt wody – to wszystko powo
dowało, że zaczęliśmy być atako
wani przez dodatkowego bardzo
dokuczliwego wroga, jakim by
ło robactwo i wszelkiego rodzaju
pasożyty, które całymi koloniami
gnieździły się na naszej skórze.
Muszę wspomnieć również o Ara
bach, którzy rano przychodzili
do nas, żeby coś wytargować, a no
cą chodzili do Amerykanów w tym

Legendarny polski niszczyciel ORP „Burza”. Byłem na nim maszynistą

Fot. Wikimedia Commons

Dla Polaków AK to Armia Krajowa. A dla takich jak ja na zawsze Afrika Korps
samym celu. Odbieraliśmy ich ja
ko ludzi chwiejnych i wyjątkowo
leniwych, którzy byli w stanie ca
łymi dniami siedzieć w kucki, pro
wadząc jałowe konwersacje, kiedy
w tym samym czasie ich żony pra
cowały w pocie czoła.
Koniec przygody z Afryką i fi
nał Afrika Korps nastąpił w trak
cie naszego nocnego wycofywania
się pod ostrzałem wroga. Po ca
łonocnym marszu okazało się, że
jesteśmy za liniami aliantów i nie
pozostało nic innego jak tylko się
poddać. Cała nasza kompania zo
stała wzięta do niewoli przez gru
pę czarnych żołnierzy amerykań
skich, którzy powrzucali nas na
ciężarówki i na pełnych obrotach
wywieźli na tyły.

Coś mi odbiło
– zgłosiłem się
do polskiego wojska
Zaczęła się niewola. Nie jest
to komfortowa sytuacja dla żoł
nierza, ale dla nas, którzy balan
sowaliśmy na granicy przeżycia,
warunki, które nam zagwaranto
wano w niewoli, były więcej niż tyl
ko komfortem. Na początku wszy
scy zostaliśmy poddani dokładne
mu odwszawianiu i odrobaczaniu,
co było wielką ulgą dla ciała, a do
piero potem dostaliśmy wygodne
zakwaterowanie i dobre karmie
nie. Zaraz też zaczęto nas segre
gować pod względem narodowoś
ciowym. Ja i pozostali, którzy po
chodzili z terenów przedwojennej
Polski, zadeklarowaliśmy się jako
Polacy, a reszta, jako Niemcy, zo
stała wysłana do Kanady. Dzisiaj
wiem, że podjąłem głupią decy
zję. Pierwszą podczas tej wojny.
Wkrótce zjawili się polscy ofi
cerowie, którzy zaczęli na różne
sposoby agitować za wstąpieniem
do Wojska Polskiego. Ciężko im było
odmówić. Zdecydowałem się zacią
gnąć do Marynarki Wojennej. Uwa
żałem, że to lepsze, niż maszerować
jako piechur. Jeśli się jest młodym

czy bardzo młodym człowiekiem,
to się za wiele nie zastanawia nad
takimi drobiazgami jak śmierć czy
kalectwo, żyje się po prostu chwilą.
Tak też było ze mną i – podejrze
wam – z większością tych, którzy
zaciągnęli się do WP. Niemałą ro
lę odgrywały umiejętności werbun
kowe oficerów, którzy potrafili tak
zachwalać każdą służbę, że szyb
ko ulegałeś mirażom, jakie przed
tobą roztaczali. Zdecydowałem się
zostać mechanikiem okrętowym
i po dość przyśpieszonym kursie
maszynisty okrętowego (6 tygo
dni) w Anglii, w okolicach miasta
Plymouth, zostałem zaokrętowa
ny na okręt ORP „Burza”.
Zmieniono mi nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, teraz byłem
urodzony w jakimś Łucku i nazy
wałem się Nowak. To na wypadek
dostania się do niemieckiej nie
woli. Na początku poruszałem się
w tym świecie jak ślepiec, ale – jak
wszystko w wojsku – i te obowiązki
były tak pomyślane, żeby można się
było dostosować w ekspresowym
tempie. I tak też się stało, spanie
w hamakach, służba na trzy zmia
ny oraz przebywanie w tej żelaznej
skrzyni, którą trzęsło i kolebało jak
łupiną, która tak właściwie to była
jedną wielką stalową trumną. Było
również dobre wyżywienie, nieco in
ne niż niemieckie bardziej znośne
relacje z przełożonymi, długie rej
sy do miejsc, o których wcześniej
nawet nie słyszałem. Pływaliśmy
z konwojami do Norwegii w towa
rzystwie najcięższych okrętów wo
jennych, między innymi pancerni
ków czy lotniskowców, które do
stojnie górowały nad wodą – jak
wielkie zamki skutecznie odstra
szając czatujące U-Booty.
Byliśmy również w Hiszpanii,
a dokładnie na Gibraltarze, aku
rat wtedy, kiedy zabił się tam ge
nerał Sikorski. Podczas inwazji
w Normandii w 1944 roku zostałem
przeokrętowany na ścigacze, które
do końca wojny wypożyczyli nam
Amerykanie. Były to okręty małe

Fot. ywas.ru

(16 osób załogi), szybkie, trzyma
jące się głównie blisko linii brzego
wej i kierowane do zadań patrolo
wych nocą. Ostatnim okrętem, na
którym pływałem, był krążownik
„Konrad”.

Niemiecki pustynny
piechur z brytyjskim
Medalem Morza

Pod koniec wojny zostałem od
znaczony brytyjskim orderem, tzw.
Medalem Morza, i awansowany na
starszego marynarza. Po zakończe
niu wojny jeszcze dość długo pły
wałem w różnych celach, ale wy
łącznie pokojowych. W 1946 roku
zdecydowałem się wrócić do Pol
ski pomimo usilnych nacisków ze
strony Brytyjczyków i polskich ofi
cerów, aby pozostać z możliwością
osiedlenia się w dowolnym miejscu
zachodniego świata. Powrót od
bieram jako mój drugi wielki błąd
w tym wojskowym życiu.
Do Gdańska przyjechaliśmy jesz
cze w 1946 roku i od razu w por
cie krzyczano na nas: „germa
nie!” albo „szkopy!”. Po powrocie
do domu musiałem się co tydzień
meldować na posterunku milicji
w Orzeszu, jakbym był przestęp
cą, który wrócił z więzienia. Tak
Polska dziękowała tym, którzy sta
nęli po jej stronie.
W 1949 roku ożeniłem się w Dę
bieńsku, blisko mojej Solarni, gdzie
wybudowałem chałupę i mieszkam
do dzisiaj. Od znajomych słyszę co
i rusz, że wnuki były na wczasach
w Tunisie. Jak w tym dowcipie: oni
z Orbisem, a ja z Rommlem.

Ludwik Domin

Marian Kulik,
„Gott mit uns!
– ostatni żołnierze”, Kolbuszowa Dolna 2019,
s. 240.
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Czerwona zaraza.
Jak naprawdę
wyglądało wyzwolenie
Polski?
– Dariusz Kaliński
Przejmująca prawda o bratniej
pomocy ze Wschodu.
Obiecywali wolność i bezpieczeństwo. Zdruzgotany brutalną
okupacją Naród witał ich z nadzieją i kwiatami. Zamiast wybawicieli
nadeszli jednak bezwzględni
zbrodniarze i złoczyńcy. Nikt nie
mógł czuć się bezpieczny w zetknięciu z czerwoną szarańczą.
Żołdacy Stalina zamordowali dziesiątki tysięcy Polaków. Patriotów
zaciągali do enkawudowskich katowni. Nawet małe dzieci zamykali
za drutami obozów. Kobiety nie
były dla nich ludźmi, ale wyłącznie
łupem. Nie sposób zliczyć ile Polek padło ofiarą chorej żądzy czerwonoarmistów. Na pewno zbyt
wiele.
Poznaj prawdę o rzekomym wyzwoleniu Rzeczpospolitej. O budowie komunizmu i braterstwie narodów. Sowieci demontowali nasze
fabryki, grabili majątek pokoleń,
rozebrali tysiące kilometrów torów
kolejowych. Zrobili wszystko, by
zakłamać legendę Żołnierzy Wyklętych. Została po nich tylko spalona ziemia. I bilans strat idący
w setki miliardów dolarów. Bilans,
o którym nie wolno zapominać.
(twarda oprawa, 304 stron)

Turcja – wakacje wed³ug potrzeb
Zwykle pod koniec zimy zaczynamy myœleæ o wakacjach. Rozk³adamy mapy, przegl¹damy przewodniki i w wyobraŸni kreœlimy
trasê woja¿y. Ale lepiej jest pójœæ
do biura podró¿y, przedstawiæ
swoje wyobra¿enia i otrzymaæ gotowy scenariusz. Prospekty biur
turystycznych a¿ pêkaj¹ od ofert.
Dostaniemy sprawdzone hotele,
linie lotnicze, dobre ceny i masê
innych informacji.
Najpierw trzeba siê zastanowiæ,
jak i z kim chce siê spêdziæ urlop –
tylko we dwoje, wyjechaæ z rodzin¹ lub zaszaleæ z przyjació³mi.
A potem wybraæ miejsce, w którym mo¿na zrobiæ to najlepiej.
Gdy szukasz ustronia na urlop we
dwoje, polecam Lesbos lub Maladiwy. Gdy masz ochotê na nocne
¿ycie, ale bez t³umów turystów
(jak na Majorce), dobra jest Portugalia. Gdy chcesz odpoczywaæ
w ruchu, wybierz Sycyliê.
W czasach pandemii przed odlotem trzeba mieæ negatywny wynik testu PCR (nie starszy ni¿
48 godzin), zaœwiadczenie o szczepieniu i przesetrzegaæ zasad higieny. W samolocie obowi¹zuje nakaz noszenia maseczki. Ka¿dy hotel ma swoje zasady higieny; nale¿y do nich noszenie maseczki w
pomieszczeniach zamkniêtych
i zachowanie odstêpu.
Kto ma obawy, mo¿e zrobiæ rezerwacjê na rok 2022 albo
jesieñ/zimê 2021 r.
Biura podró¿y oferuj¹ aktualnie
Pauschalreisen czyli wycieczki
zorganizowane (przelot, hotel
i transfery) z opcj¹ Flex Tarif. Zawiera ona polisê ubezpieczeniow¹, które pozwala do 14 dni przed
odlotem, bez podawania powodów,
bezp³atnie zrezygnowaæ z podró¿y
albo zmieniæ termin na inny.

Mo¿e warto
do Turcji?
Turcja kojarzy siê z Orientem –
miniaretami, kolorywymi bazarami, a w baœniach z lataj¹cymi dywanami. To w³aœnie na górze Ararat w Anatolii osiad³a po potopie
Arka Noego; w miejscowoœci
Demre w Antalyi urodzi³ siê
i mieszka³ póŸniejszy œw. Miko³aj.
W tym kraju obejrzeæ mo¿na za-

Antyczne ruiny w okolicach Side

zdj. Jan Marczuk / pixabay.com

bytki Persów, Hetytów i samych
Turków.
Na po³udniu Riwiera Turecka
kusi piaszczystymi pla¿ami i lazurow¹ wod¹ Morza Œrodziemnego.
I wcale nie przypomina tradycyjnej Turcji. To nowoszesny region,
z ludŸmi ubranymi po europejsku,
otwartymi na turystów. Prawie
ka¿dy mówi tu po niemiecku, angielsku, rosyjsku czy nawet po polsku. Nieoficjaln¹ walut¹ jest euro,
wiêc wymiana nie jest konieczna.
Do atrakcji, jakie oferuje ten Turcja, nale¿y dodaæ bardzo dobr¹ bazê hotelow¹ i wyœmienit¹ kuchniê.
Turcy s¹ znani z ¿yczliwoœci i goœcinnoœci, uwielbiaj¹ dzieci. Dobre
hotele maj¹ specjalne kluby dla
maluchów i m³odzie¿y, zje¿d¿alnie
do basenów, p³ytkie baseniki dla
maluszków poni¿ej 1 roku ¿ycia
i baseny ciszy (bez jakiejkolwiek
muzyki czy animacji) dla wszystkich zestresowanych.
Kluby maj¹ wychowawców, organizuj¹ minidyskoteki, zajêcia
plastyczne, ro¿norakie konkursy.
Gdy dzieæmi zajmuj¹ siê animatorzy, rodzice mog¹ w tym czasie
zrelaksowaæ siê przy basenie,
pójœæ na masa¿, do sauny czy hamanu albo pop³ywaæ, zagraæ w
ping-ponga czy siatkówkê, zaj¹æ
siê sportem wodnym, pole¿eæ w
hamaku czy po prostu siê poopa-

laæ. Dlatego warto siê tutaj wybraæ z ca³¹ rodzin¹. Nied³ugi lot
(3,5 godziny) nie jest mêcz¹cy nawet dla tych najmniejszych.
Strza³em w dziesi¹tkê mo¿e
okazaæ siê pobyt w Larze, Belek
czy Side. Belek to niewielka miejscowoœæ, w której hotele s¹ usytuowane w gêstych lasach piniowych, przy piaszczystych pla¿ach
z ³agodnymi zejœciami do morza.
Jednym z piêknych hoteli jest 5gwiazdkowy Cesars Temple.
Lara le¿y tylko 20 minut jazdy
od lotniska i oferuje przepiêkne,
nowoczesne hotele z wszystkimi
wygodami tu¿ przy morzu, z prywatnymi pla¿ami.
Do Side, w zale¿noœci od dzielnicy, jedzie siê z lotniska od 45 do
90 minut. Tak¿e tutaj stoj¹ wspania³e hotele. Wieczorem mo¿na
obejrzeæ w amfiteatrze wystêpy
artystyczne, a potem poszaleæ
w dyskotece, posiedzieæ w barze –
aktualnie z odstêpami 1,5 metra
od s¹siada. Opiekunkê czy nianiê
do dzieci mo¿na zamowiæ ju¿
w hotelu; niektóre hotele maj¹ nawet babyfon. £ó¿eczka, krzese³ka
do jedzenia to ju¿ standard w ka¿dym hotelu.
Po okolicy mo¿na podró¿owaæ
dolmuszem (minibus) po 1 euro za
15 km lub wynajêtym samocho-

sklep.de
polska muzyka
polskie filmy
polskie książki
Plaża w Demre w Antalyi

zdj. Emilian Robert Vicol / pixabay.com

dem. Ja polecam dolmusze.
A zwiedzaæ jest co: Antalyê – od
Belek ok. 25 km, od Side ok. 100
km, od Lary ok. 7 km.
W Side jest ca³a masa ma³ych
sklepików oraz œwi¹tynia Ateny
i Apollina. 74 km od Belek le¿y
Aspendos ze staro¿ytnym amfiteatrem. Mo¿na zdecydowaæ siê na
rafting – sp³yw pontonami po rzece Managvat. To wspania³y plan
na spêdzenie ca³ego dnia za cena
ok. 50 euro, ³¹cznie z polowym
obiadem. Na koniec dostaje siê
œwiadectwo uczestnictwa w raftingu. Jest tu du¿y wybór sportów
wodnych. Te niezmotoryzowane
s¹ zwykle bezp³atne.
Dla rodzin z wiêkszymi ju¿ pociechami i chêci¹ zwiedzania proponujê wybrze¿e Egejskie. Stamt¹d mo¿na robiæ jeszcze wiêcej
wycieczek – do Demre (miasta œw.
Miko³aja), do Pergamonu czy Troji. Warto te¿ zwiedziæ przepiêkne
staro¿ytne miasta Efesus czy
Aspendos.
Kusadasi oferuje wiele dobrych
hoteli z ³adnymi pla¿ami, aczkolwiek nie s¹ one tak szerokie jak na
Riwierze. Jest tu bardzo ³adny,
d³ugi deptak z kawiarenkami
w stylu europejskim i wieloma
sklepami. Na Morzu Egejskim
mo¿na œwietnie p³ywaæ na deskach surfingowych.
W Turcji mo¿na po³¹czyæ s³oneczne wakacje z przygod¹ i antyczn¹ histori¹.
I proszê nie zapomnieæ – normalne czasy wróc¹ na pewno!

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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Koniec samotnoœci

Mi³oœæ w czasach pandemii
Najlepsze randki zaczynają
się w Internecie. Na portalu
można wybrać sobie
partnera niczym w sklepie:
wysoki, z dzieckiem lub
bez, kochający kanarki czy
też uczestniczący trzy razy
w tygodniu we mszy
świętej. Do tego bez
wychodzenia z domu
i kontaktu, który w tych
trudnych czasach jest
mocno ograniczony.
Joanna pracuje w jednym z warszawskich banków. Ma œwietne
zarobki, 30 lat i g³owê pe³n¹ marzeñ. Nie zamierza wychodziæ na
razie za m¹¿, bo ci¹gle spotyka
na drodze mê¿czyzn, którzy chc¹
byæ na jej utrzymaniu. Pod koniec roku kupi³a apartament
w strze¿onej dzielnicy. Kilka miesiêcy wczeœniej zdecydowa³a siê
na samochód prosto z salonu. Co
prawda na raty, ale bank nie robi³
jej ¿adnych problemów. Wakacje
od wielu lat spêdza³a poza Europ¹, któr¹ jeszcze w liceum przejeŸdzi³a wzd³u¿ i wszerz. By³a
spe³niona.
Kiedy dopada j¹ samotnoœæ,
zagl¹da do Internetu, gdzie roi
siê od portali stworzonych dla ludzi podobnych do niej. W kilka
godzin rozkwita wirtualna znajomoœæ, która nie wymaga takich
zachodów jak w realnym œwiecie.
Wyboru partnera mo¿na dokonaæ wed³ug szczegó³owych parametrów: znaku zodiaku, fryzury,
koloru oczu, stosunku do papierosów, alkoholu czy wiary. Równie¿ – chêci posiadania dzieci.
Dr Joanna Heidman z Uniwersytetu Jagielloñskiego uwa¿a, ¿e
ta nowa forma kontaktów jest naturalnym nastêpstwem rozwoju
technologii internetowej. Jeszcze do niedawna znajomoœci zawi¹zywa³y siê na prywatkach czy
dyskotekach. Dziœ wystarczy
w³¹czyæ komputer, ¿eby trafiæ na
kogoœ interesuj¹cego. Psycholog
twierdzi, ¿e anonimowoœæ jest
atutem gwarantuj¹cym brak zobowi¹zañ.

Biznes na samotnych
Na portalach randkowych loguje siê coraz wiêcej osób w wieku œrednim, a nawet emerytów.
71-letnia Krysia z Wroc³awia, pani spod znaku Kozioro¿ca, o w³osach koloru blond, szuka towarzysza, który jest inteligentny
i umie nie tylko braæ, ale równie¿
dawaæ. Zaznacza, ¿e odrobina
mi³oœci nie zaszkodzi, bo wszystko, co ludzkie, dopuszcza w granicach przyzwoitoœci.
Zgodnie ze œwiatowymi danymi z portali randkowych na œwieci korzysta ponad 330 milionów
ludzi. Liczba ta zdecydowanie

Teraz miłość można znaleźć w Internecie.
wzros³a w czasach pandemii.
Niektóre strony sprofilowane s¹
dla osób w starszym wieku, inne
– dla wyznawców okreœlonych
wartoœci.
Poszukuj¹cy najczêœciej skrupulatnie okreœlaj¹ swe oczekiwania, bo tu nie trzeba niczego
ukrywaæ: „Szukam kobiety do
35 lat bez dzieci, z uregulowan¹
sytuacj¹ ¿yciow¹, w celu szybkiego za³o¿enia rodziny” czy te¿
„Jestem zainteresowana luŸn¹
znajomoœci¹ bez zobowi¹zañ
o charakterze czysto przyjacielskim, wi¹¿¹c¹ siê ze wspólnym
spêdzaniem czasu, weekendów i
wakacji”. 34-letni Waldek z P³ocka nie wstydzi siê swojej ¿ony
i dwójki dzieci, a jedynie pragnie
znaleŸæ szczer¹ i oddan¹ kochankê. „Nie œciemniam, ¿e jestem
kawalerem” – wyznaje w rubryce
„O mnie”.
Przegl¹danie ofert jest najczêœciej darmowe, choæ nawi¹zanie
kontaktu wymaga ju¿ op³acenia
abonamentu. Nieliczni oferuj¹
darmowy dostêp. Portale przeœcigaj¹ siê we wprowadzaniu nowoœci, takich jak komunikatory
g³osowe, SMS-y, wpisywanie
s³ów-kluczy pomagaj¹cych szybciej dobraæ odpowiedniego partnera. Andreas von Maltzan, zwi¹zany kiedyœ z neu.de, jednym
z najwiêkszych portali randkowych w Niemczech, uwa¿a ¿e
œwiadomy wybór wp³ywa na
zmniejszenie w przysz³oœci konfliktów.
Wed³ug najnowszych badañ
znalezienie „drugiej po³owy”
w Internecie jest ³atwiejsze ni¿
w rzeczywistoœci, ale trwa œrednio trzy lata. Czêsto pierwszy dobrze zapowiadaj¹cy siê kontakt
wygasa po kilku spotkaniach. Najwiêksze rozczarowania wi¹¿¹ siê
z wygl¹dem i zachowaniem partnera w œwiecie rzeczywistym. By-

www.prenumerata.de

wa i tak, ¿e ludzie maj¹ podobne
pogl¹dy, dobrani s¹ mentalnie, ale
nic do siebie nie czuj¹. Chemii
i poci¹gu fizycznego nie da siê bowiem zdefiniowaæ jako jednego
z kryteriów doboru, co podkreœlaj¹ rzesze psychologów.
Mê¿czyŸni prezentuj¹cy swe
atuty najchêtniej fotografuj¹ siê
na tle samochodów, jachtów, na
nartach lub w czasie górskich
wêdrówek. Wiêkszoœæ samotnych to astrologiczni Strzelcy,
Wodniki i BliŸniaki. Wœród kobiet
dominuj¹ Lwice, Byki i Barany, a
wiêc osoby o bardzo silnych
i przywódczych charakterach.
Najmniej jest Ryb, Panien i Raków, co ma uzasadnienie w ¿yciu:
one bowiem najczêœciej id¹ na
kompromisy i dlatego nie musz¹
parterów szukaæ w œwiecie wirtualnym.

Czu³y grubasek
Niemiecki portal liebe.de opublikowa³ wyniki badañ, z których
wynika, ¿e mê¿czyŸni u¿ywaj¹cy
s³ów-kluczy, takich jak wêdkowanie czy pi³ka no¿na, szukaj¹ flirtu
i krótkotrwa³ej znajomoœci, a na
panie najbardziej dzia³aj¹ has³a:
sztuka, kultura i poczucie bezpieczeñstwa. Polki lubi¹ szczególnie
tych, którzy przyci¹gaj¹ na swój
profil magicznymi s³owami: mi³oœæ, szczeroœæ, zaufanie i wiernoœæ. Mê¿czyŸni natomiast preferuj¹ kobiety u¿ywaj¹ce werbalnych kluczy: czu³oœæ, muzyka,
dotyk, góry, namiêtnoœæ.
Francja, Niemcy i Wielka Brytania specjalizuj¹ siê w tworzeniu portali, maj¹cych zawêziæ
kr¹g poszukiwañ idealnego partnera. S¹ wiêc witryny dla samotnych grubasów, inwalidów, wegetarian, emerytów, Turków czy
grzybiarzy. Nie dziwi to psycholog Joanny Heidman, gdy¿ Internet umo¿liwia szybkie odnalezie-
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nie osób o podobnych zainteresowaniach, eliminuj¹c w ci¹gu sekundy tysi¹ce niedopasowanych.
Polskie portale skupiaj¹ce do
tej pory mi³oœników gier komputerowych on-line postanowi³y
równie¿ stworzyæ mo¿liwoœæ poflirtowania i bli¿szego poznania
siê osób strzelaj¹cych do siebie
z wirtualnych kusz. Jeszcze wiêcej emocji proponuje portal skupiaj¹cy ludzi ze sporym poczuciem humoru i wyobraŸni¹.
Przeznaczeni.pl to serwis dedykowany Ojcu Œwiêtemu i Œwiêtej Rodzinie. Na swoim koncie
odnotowa³ ju¿ 12 300 ma³¿eñstw
i 14 200 urodzonych z tych zwi¹zków dzieci. 96 500 zarêczonych to
szczêœliwcy, którym uda³o siê
znaleŸæ swoje po³ówki wœród ponad 2 milionów u¿ytkowników.
Za³o¿yciele portalu chc¹ dotrzeæ
do jak najwiêkszej liczby wartoœciowych ludzi. Ka¿dy z loguj¹cych siê musi odpowiedzieæ na
zestaw pytañ, m.in. czy szanuje
nauczanie Koœcio³a, co s¹dzi na
temat antykoncepcji, jaki jest jego stosunek do wspó³¿ycia przed
œlubem, ile razy uczestniczy we
mszy.

Wirtualny szaleniec
Psycholog rozwojowy Dorota
Zawadzka, znana z telewizyjnego
programu „Superniania”, pozna³a mê¿a Roberta Myœliñskiego
w sieci. Co prawda nie by³o to forum randkowe, lecz skupiaj¹ce
ludzi kochaj¹cych poezjê. Oboje
byli po rozwodach. On umieszcza³ w Internecie wiersze, ona je
czyta³a. Po trzech dniach wirtualnej korespondencji spotkali siê
w kawiarni. Potem by³o kino, pierogi i wspólny wyjazd na Mazury.
Œlub wziêli dwa lata póŸniej,
o czym hucza³y plotkarskie fora.
Nie zawsze internetowe znajomoœci koñcz¹ siê happy endem.

gazety prosto do domu

Jolancie L. spod Opola grozi³
œmierci¹ zarówno poznany w sieci ch³opak, jak i m¹¿. Obaj panowie wyl¹dowali w areszcie. Zaczê³o siê jak w tandetnej telenoweli brazylijskiej. 41-letnia Opolanka pozna³a w Internecie
24-letniego Adriana S. Ochroniarz z lubliñskiego salonu mebli
obsesyjnie zakocha³ siê w nieznajomej. Pani Jola twierdzi, ¿e
stara³a siê oziêbiæ jego zapêdy
opowieœciami o mê¿u pracuj¹cym za granic¹ i czwórce dzieci.
Argument ten podobno nie poskutkowa³. Zobaczy³a za to przez
kamerê internetow¹ nó¿, którym
zacz¹³ straszyæ komputerowy
amant. Nie spodziewa³a siê jednak, ¿e Adrian S. bêdzie chcia³
mieæ j¹ tylko dla siebie równie¿
w œwiecie realnym. Czu³a siê
bezpiecznie w wirtualnej rzeczywistoœci.
Trzy miesi¹ce od pierwszego
klikniêcia ktoœ zadzwoni³ do
drzwi. Sta³ za nimi Adrian, któremu Jolanta – jak siê zarzeka –
nigdy nie poda³a adresu. Przeby³
kilkaset kilometrów, by w podopolskiej wsi zobaczyæ „ukochan¹” i zabraæ j¹ na bia³ym koniu
do Lublina. Zagrozi³, ¿e jeœli
spróbuje zawiadomiæ policjê, to
wszystko skoñczy siê wielk¹
strzelanin¹. Gdy uda³ siê spaæ,
zak³adniczka przeszuka³a jego
rzeczy, wœród których znalaz³a
nó¿ i przedmiot przypominaj¹cy
broñ oraz gaz.
Przez trzy dni ¿ycie Jolanty L.
wygl¹da³o zupe³nie normalnie:
chodzi³a po zakupy, pisa³a do mê¿a sms-y, rozmawia³a z s¹siadami. Wiedzia³a jednak, ¿e szalony
Romeo w tym czasie „opiekuje”
siê jej 4 i 8-letnimi synami.
W koñcu uœpi³a czujnoœæ
Adriana S. Zgodzi³ siê, by 14-letnia córka Jolanty posz³a po babciê, mieszkaj¹c¹ w s¹siedztwie,
pod pretekstem pomocy w sadzeniu kwiatów. Dziewczynka nie
wróci³a ju¿ do domu. Pozwoli³
równie¿ wyjœæ ch³opcom na zakupy razem z cioci¹, która akurat
w ten sam dzieñ postanowi³a zabraæ malców do hipermarketu.
Babcia tymczasem pojecha³a do
komisariatu.
Antyterroryœci
wrzucili do domu granat z gazem
i zatrzymali wielbiciela mê¿atek.
Kiepska fabu³a nie mo¿e mieæ
jednak banalnego zakoñczenia.
Z pracy na Zachodzie wróci³ m¹¿
Jolanty. Bohaterstwo ¿ony nie
przepe³ni³o go radoœci¹ ani dum¹. Dowcipy kolegów przela³y
czarê goryczy. Kilkanaœcie dni
póŸniej kobieta musia³a po raz
drugi prosiæ policjê o pomoc.
Tym razem œmierci¹ grozi³ jej pijany ma³¿onek. W brzeskiej Prokuraturze Rejonowej us³ysza³
podobne zarzuty, jak wczeœniej
Adrian S. Koledzy œmiali siê, ¿e
powinien te¿ dostaæ tê sam¹ celê
i sta³y dostêp do Internetu.

Agnieszka Malik
O portalach randkowych
w Niemczech – str. 11

www.prenumerata.de
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Nasze pieniądze

Oszustwa w restauracjach, barach i salonach gier

Jak nie dać się oskubać
Wizyty w barach to nieodłączna część wakacji
wielu ludzi. Niewątpliwie większość świetnie się
bawi, ale są i tacy, którzy padają ofiarą różnych
oszustw. Niestety, zdrowy rozsądek zazwyczaj
przegrywa z alkoholem, a oszuści i złodzieje
uwielbiają łatwy łup, jakim jest podchmielony
turysta. Kanciarze mogą pracować w barach lub
być ich klientami. A i tak turyści w barach płacą
za drinki koszmarne pieniądze.
Zdarza się, że również pra
cownicy kasyn oszukują swoich
klientów, aczkolwiek akurat tam
bardziej prawdopodobne jest,
że oszukają ich inni gracze. No
i z pewnością niewskazane są
ani hazard, ani zakłady poza ka
synami. Takie gry zazwyczaj są
ustawione i ofiara może stracić
naprawdę dużo pieniędzy.

5. Ofiary szybko się zgadzają,
kończą drinki i wychodzą. Nie
mniej klub, do którego przy
chodzą, wygląda zupełnie ina
czej niż pozostałe. Znajduje się
gdzieś w bocznej ulicy, niemal
na odludziu.
6. Ochroniarz natychmiast
wpuszcza ich do środka, nie wspo

na pewno są bogatsi o nowe do
świadczenie i w przyszłości bę
dą już mądrzejsi.
Te dwie dziewczyny były za
trudnionymi przez właściciela
baru „przynętami”, których za
daniem jest przyprowadzanie
zawianych cudzoziemców. Ten
kant polega na tym, że ofiary są
zbyt pijane bądź tak zaaferowa
ne zainteresowaniem ze strony
pięknych dziewczyn, że nie py
tają o ceny, zanim cokolwiek za
mówią. Chodzi również o to, że
by ofiarom było wstyd na tyle,
żeby nie składały skarg i chcia
ły szybko zapomnieć o nieprzy
jemnym wieczorze.
W wielu miastach takie klu
by należą do szarej strefy i je
śli wiele osób składa skargi, cza

centrum kanciarzy. Na Węgrzech
nazywają ją konzum lany – „kon
sumowanie dziewczynek”.
W każdym przypadku wspól
nymi elementami tego kantu są
wyłudzenia i wymuszenia. Ofia
ry muszą zrozumieć, że nie mają
innego wyjścia, jak tylko zapłacić
gangsterom niewiarygodnie duże
pieniądze. Jeśli ktoś zdaje sobie
sprawę z tego kantu i zna osoby,
które padły jego ofiarą, zapew
ne w porę zapali mu się czerwo
na lampka. Niemniej warto pa
miętać o kilku innych sygnałach:
• Jeżeli przysiądą się do ciebie
goście, którzy mówią świetnie po
angielsku i są podejrzanie przy
jaźni, albo piękne dziewczyny, któ
re nietrudno zadowolić, od razu
powinien włączyć ci się alarm.

Przestępcze bary
Kanty stosowane w takich
klubach musiały zostać wymy
ślone przez jaskiniowców. Wy
dają się tak stare i powszech
ne, a jednak wciąż nowe ofiary
dają się na nie złapać. Są dość
podobne do oszustw w rodzaju
„brak menu” i tak dobrze zna
ne, że mają nawet własny opis
w Wikipedii, doczekały się rów
nież publikacji w renomowa
nych czasopismach jak „The
New York Times”, „The Econo
mist” i „Evening Standard”. Wi
kipedia skupia się na takich klu
bach w Nowym Jorku i Londy
nie, ale są one wszędzie, gdzie
jest dużo turystów.
Ich ofiarami staje się wielu
młodych mężczyzn. Zawsze za
czyna się od picia i kończy po
ważnymi kłopotami. Zazwyczaj
wygląda to tak:
1. Dwóch młodych mężczyzn
korzysta w obcym mieście z uro
ków nocnego życia. Włóczą się po
barach i są już dość wstawieni,
aczkolwiek nie kompletnie pija
ni. W końcu gdzieś przysiadają,
w głowach im szumi, ale trzyma
ją się jeszcze na nogach.
2. Podchodzą do nich dwie bar
dzo ładne, młode dziewczyny, na
przykład pod pretekstem poćwi
czenia języka (angielskiego, nie
mieckiego, francuskiego).
3. Bardzo łatwo łapią z chłopa
kami wspólny język i bez wzglę
du na to, jakie głupoty oni wyga
dują, dziewczyny ich słuchają
i śmieją się do rozpuku. Nawet
niespecjalnie protestują, kiedy
mężczyźni próbują je obmacy
wać. Wygląda na to, że wszyscy
świetnie się bawią.
4. Wreszcie jedna z dziewcząt
proponuje, by przenieść się w inne
miejsce, gdzie jest przyjemniej,
ciszej, jest tam lepsza muzyka.

Klienci nocnych barów bardzo często padają ofiarami rozmaitych kantów
mina nawet o opłacie za wstęp.
Cała czwórka siada przy stole.
7. Dziewczyny zamawiają szam
pana, zabawa trwa w najlepsze.
Mężczyźni nie proszą o menu i nie
pytają o ceny drinków.
8. W końcu dziewczyny idą
do toalety i nie wracają.
9. Mężczyźni dostają rachunek,
który wynosi kilkaset albo nawet
tysiąc dolarów. Są naprawdę zdu
mieni. Mówią kelnerowi i jego
wyjątkowo rosłemu asystento
wi, że chcą, by dziewczyny do
rzuciły się do rachunku. Ale kel
ner mówi, że dziewczyny poszły
już do domu, i żąda pieniędzy. Je
śli mężczyźni odmawiają, kelner
z pomocnikiem blokują im drogę
do wyjścia, a jeżeli chcą zadzwo
nić na policję, dochodzi do ręko
czynów. Jeśli mają ze sobą kar
ty kredytowe, kelner je zabiera
i obciąża. Zabiera im również
całą gotówkę. Wyrzuca ich po
tem z baru. Mężczyźni są zała
mani i choć stracili pieniądze, to

sem są zamykane. Jednak wielu
właścicieli takich klubów prze
kupuje policję, by przymykała
oko, jeśli ktoś będzie się skar
żył na wymuszenie przy odmo
wie zapłaty. Te miejsca są jak
chwasty – jak tylko wyrwie się
jeden, natychmiast wyrasta dru
gi. Wystarczy kilku naiwnych tu
rystów, żeby w ciągu tygodnia
bar na siebie zarobił.
Kant ma wiele odmian:
• Czasem wabikami są męż
czyźni.
• W USA oszuści korzystają
z powszechnego zwyczaju, że
klient musi zamówić minimal
ną liczbę drinków. W barach kan
ciarzy nie uprzedza się nikogo,
jaka to liczba, poza tym każdy
drink kosztuje kilkaset dolarów.
• W Londynie tego rodzaju klu
by znajdują się głównie w znanej
z nocnego życia części Soho. Za
zwyczaj są to jawne sekskluby.
• Z kolei ulica Vaci w Budapesz
cie nazwana została europejskim
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• Szerokim łukiem należy omi
jać knajpy, które mieszczą się na
odludziu, w bocznej ulicy, nie mają
szyldów ani widocznego wejścia.
Bary, które są zatłoczone i peł
no w nich zarówno turystów, jak
i lokalnych mieszkańców, którzy
świetnie się bawią, są znacznie
bardziej bezpieczne. Niektórzy
może i lubią puste, zaciemnione
kluby w piwnicach, ale tam łatwo
można paść ofiarą wymuszenia
ze strony właścicieli.
• Zanim zamówi się drinka,
zawsze należy zapytać, ile kosz
tuje. Żądanie kwoty wyższej niż
uzgodniona w większości krajów
jest nielegalne i tylko najgorsze,
szemrane bary próbują łamać tę
zasadę. Na pewno jednak kanty
częściej zdarzają się w ciemnych,
posępnych i pustych miejscach
niż w barach, do których wcho
dzi się prosto z ulicy.
• Już na początku, przy wej
ściu, należy dowiedzieć się, jakie
jeszcze opłaty pobiera klub – za

wstęp czy obsługę. Bywa, że tu
rystów naciąga się też na opła
ty za serwis VIP.

Wyłudzanie
ubezpieczeń
Zatrucia pokarmowe podczas
wyjazdów zdarzają się raczej
rzadko – zazwyczaj spowodo
wane są brakiem higieny w re
stauracji albo zupełnie inną florą
bakteryjną niż ta, do jakiej tury
sta jest przyzwyczajony. Dla ta
kich dolegliwości ukuto nawet
zabawne nazwy – „zemsta fa
raona” w Egipcie czy „zemsta
Montezumy” w Meksyku.
Niemal każdy, kto podróżu
je do krajów rozwijających się,
bez względu na długość pobytu,
zapewne trochę się pochoruje.
Podczas dłuższej podróży może
nawet kilka razy. W takich sytu
acjach lekarze zazwyczaj radzą
odpoczynek i nawodnienie orga
nizmu. Jeśli dolegliwości będą
poważniejsze – wizytę u lekarza.
Opisywany kant należy do gru
py miejskich legend, niemniej
zdarza się naprawdę rzadko i tyl
ko w kilku miejscach na świecie,
zwłaszcza w Indiach. Jednak
o wiele rzadziej niż 15 lat temu.
A wygląda tak:
1. Przestępcy są pracownika
mi restauracji. Zatruwają przy
gotowywany posiłek, używając
środka, który nie jest oczywiś
cie śmiertelną trucizną. Spra
wi jednak, że turysta znajdzie
się w szpitalu.
2. Osoba, która struła klienta,
natychmiast wiezie go do szpita
la. Tam przyjmuje go lekarz, któ
ry jest zaangażowany w spisek.
Dzięki temu wie, co dokładnie
dolega klientowi i jak go leczyć.
3. Firma ubezpieczeniowa,
która wystawiła turyście poli
sę, płaci szpitalowi za leczenie.
4. Zysk z tego kantu pochodzi
z bardzo wysokiego rachunku
za leczenie, jaki szpital wysta
wia firmie ubezpieczeniowej.
Skorumpowany lekarz dzieli się
pieniędzmi z nieuczciwym pra
cownikiem restauracji.
Niestety, przestępcy mogą po
sunąć się za daleko i ofiara może
stracić życie. Podanie zbyt wy
sokiej dawki toksyny albo reak
cja alergiczna zazwyczaj kończą
się śmiercią. Ten kant jest poten
cjalnie jednym z najniebezpiecz
niejszych, choć zamiarem prze
stępców nie jest zamordowanie
klienta, tylko zainkasowanie pie
niędzy z firmy ubezpieczeniowej.
Jego wykrycie jest bardzo
trudne, bowiem jest bardzo do
brze przemyślany. Ludzie ufają
lekarzom, zwłaszcza tym, któ
rzy tak szybko radzą sobie z ich
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dolegliwościami. Większości ni
gdy nie przyjdzie do głowy, że
mógł to być spisek, w którym
brał udział sam lekarz.
Jeśli ofiara nie jest ubezpieczo
na, nie tylko się rozchoruje, ale
zostanie jeszcze z rachunkiem
na tysiące dolarów za leczenie.
Może odmówić zapłaty, choć za
pewne zostanie zmuszona do po
krycia choć części kosztów. Chy
ba że w ogóle nie ma pieniędzy.
Każdy turysta jada w restaura
cjach, a wielu podczas wyjazdów
korzysta tylko z nich. Ten prze
kręt jest tak podstępny, że trud
no mu zapobiec. Dlatego władze
Agry i Waranasi ostrzegają tu
rystów, by korzystali z usług tyl
ko tych hoteli i restauracji, które
mają państwową licencję (doty
czy to również przewodników),
choć może to już zbyt daleko po
sunięta ostrożność. Zagrożenie,
że w niektórych barach można
zostać podtrutym, jest tak nie
wielkie, iż unikanie z tego powo
du lokalnych restauracji byłoby
wylewaniem dziecka z kąpielą.
Niemniej świadomość, że coś
takiego (choć niezwykle rzadko)
może rzeczywiście się zdarzyć,
przynajmniej umożliwi turyście
skierowanie policji na właściwy
trop – jeśli będzie miał tak wiel
kiego pecha, że stanie się ofia
rą podtrucia.

Oszustwa
w kasynach
Miliony ludzi odwiedzają każ
dego roku takie miasta jak Las
Vegas, Atlantic City, Monte Carlo
i Macao głównie po to, by odda
wać się hazardowi w tamtejszych
kasynach. Inni jeżdżą do mniej
znanych miejsc. Od zawsze ty
siące hazardzistów usiłuje oszu
kiwać kasyna, stosując przeróż
ne chwyty. Niemniej ta część po
święcona jest sposobom, w jakie
oszukują hazardzistów same ka
syna i ich pracownicy albo – co
zdarza się częściej – inni gracze.
Każdego roku wielu turystów
kantowanych jest przez skorum
powanych pracowników kasyn.
Nie sposób wymienić wszystkie
sposoby stosowane przez kru
pierów, by oszukać graczy. Przy
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wypłacie popełniają błędy przy
padkiem lub celowo, co oznacza,
że część wygranej przypada im
albo zostaje w kasynie.
1. Ofiara gra w ruletkę albo
blackjacka.
2. Wypada numer, jaki obstawi
ła ofiara. Wygrana – trzydziesto
sześciokrotna stawka.
3. Krupier może wypłacić tylko
35 stawek, ponieważ większość
ludzi nie potrafi szybko pomno
żyć w pamięci dużych cyfr, żeby
zauważyć „błąd”.
Kant może udać się tylko wte
dy, jeśli ofiara nie wie, ile powin
na dostać. Dlatego lepiej mieć
z góry obliczone różne wygra
ne, by nie narażać się na tego
rodzaju oszustwo.
Legalne kasyna oszukują też
czasem swoje ofiary, odmawia
jąc wypłaty wygranej z automa
tów. Mogą się wykręcać, że dany
automat jest uszkodzony. Oczy
wiście w podobnej sytuacji nie
zwrócą nigdy straconych pienię
dzy. Nie ma przepisów stwierdza
jących jednoznacznie, czy taka
odmowa jest legalna.
Kasyna wypłacają pieniądze,
tylko jeśli gracz zrobi awanturę
lub zagrozi im sądem.
W przypadku takich gier jak
blackjack zdarza się, że krupier
współpracuje z jednym z graczy,
dając mu lepsze karty. Może po
magać mu również w ten sposób,
że innemu graczowi daje gorsze
karty, by zachować zysk przy
swoim stoliku i zataić oszustwo
przed kasynem. To dość proste
dla skorumpowanego krupiera
– wystarczy wiedzieć, jak oszuki
wać przy tasowaniu kart. Dlate
go najłatwiej uniknąć tego rodza
ju oszustwa, korzystając z auto
matów tasujących karty.
Jeszcze innym praktykowanym
w kasynach oszustwem jest „roz
praszanie uwagi”, które wyma
ga zaangażowania dwóch osób.
1. Gracz siedzi przy stole, ma
przed sobą stos żetonów. Może
być wstawiony, wręcz pijany, ma
zatem przytępioną uwagę.
2. W parze oszustów jest bar
dzo atrakcyjna, niezwykle miła
kobieta, która stara się przypodo
bać ofierze, życząc jej szczęścia.

W grze w trzy karty gracz nie ma żadnych szans na wygraną 
3. Gracz jest nieuważny, a part
ner kobiety kradnie mu żetony.
Ponieważ gracz ma ich dużo, za
pewne nie zauważy kradzieży.
Tego rodzaju złodzieje trzy
mają się z dala od dużych kasyn,
które są bardzo pilnie strzeżone
i wszędzie mają kamery. Gra
sują raczej w małych kasynach
i hotelach.
Czasem też turystów oszuku
ją w kasynach inni hazardziś
ci, próbując zmanipulować grę
przeciw swojej ofierze. Podob
nie jak w powyższym mechani
zmie, chodzi o to, by odwrócić
uwagę gracza, co nie jest trud
ne (zwłaszcza w sytuacji, kiedy
kasyno podsuwa mu darmowe
drinki, żeby grał dalej). Najwię
cej możliwości daje poker – je
śli zmówi się dwóch lub więcej
graczy, nietrudno wyciągnąć od
ofiary pieniądze.
Nawet tak prosty sposób jak
porozumiewanie się w obcym
dla reszty graczy języku daje du
żą przewagę, jeśli oszuści trak
tują ten język jako kod. Dzięki
niemu mogą wymieniać infor
macje o swoich kartach. Zespo
ły oszustów mogą również uży
wać znaków dawanych oczyma
bądź rękoma albo za pomocą
ukrytych urządzeń elektronicz
nych. W większości kasyn każdy
może siedzieć, gdzie chce, więc
kanciarze mogą zasiąść przy tym
samym stole do pokera i oszuki
wać innych.

Gra w trzy karty

W grze w blackjacka zdarza się, że krupier współpracuje z jednym z graczy, dając
mu lepsze karty
Fot. slotscomua.best

Gra w trzy karty to jeden z wie
lu przekrętów, wydaje się prostą
grą losową, niemniej tak napraw
dę gracz nie ma żadnej szansy na
wygraną. Przebieg jej najprost
szego wariantu jest następujący:
• Oszust stoi przy stoliku bądź
odwróconym pudełku, zazwyczaj
w zatłoczonym miejscu, gdzie jest
mnóstwo pieszych – na przykład
na jakimś placu w mieście bądź

na plaży. Wzbudza zainteresowa
nie, rozbawiając ludzi żartami.
• Pokazuje ofierze trzy karty,
zazwyczaj asa i dwie inne. Kar
ty są odwrócone. Kilkakrotnie
przesuwa je kolistym ruchem
na tyle szybko, że ofiara się gubi,
ale nie na tyle, żeby się poddała.
• Oszust następnie prosi ofia
rę, by pokazała, gdzie jest as.
• Ofiara daje oszustowi pie
niądze i pokazuje jedną z kart
w przekonaniu, że to as. Karta
może być lekko zagięta, dzięki
czemu ofiara ją śledzi.
• Nie wie jednak, że oszust za
giął jeszcze inną kartę albo że za
mienił asa na tę, którą miał w rę
kawie. Dlatego nie jest możliwe,
żeby wygrać, bo asa w ogóle nie
ma już na stole.
Gra w trzy karty znana jest
również pod nazwą „znajdź asa”.
Jest niemal tak stara jak świat,
znana była już w średniowieczu.
Jej ofiarą zazwyczaj stają się lo
kalni mieszkańcy, którzy bywają
tak samo chciwi i naiwni jak tu
ryści. Oszuści jednak wolą miej
sca, gdzie jest więcej turystów,
którzy zazwyczaj mają do wyda
nia jakieś drobne sumy. Wczaso
wicze nie wiedzą, że mogą trafić
na oszustów, i mają ochotę spró
bować czegoś nowego. Dlatego
tylu turystów każdego roku da
je się nabrać na ten przekręt.
Oszust i jego trzy karty to czę
sty widok w nowojorskim metrze
oraz w popularnych wśród turys
tów miastach – Rzymie, Barcelo
nie, Sztokholmie czy Sewilli. Gra
może odbywać się w barach czy
sklepach albo na ulicach. W wie
lu krajach jest nielegalna, ale
nawet tam, gdzie prawo na nią
zezwala, ofiary raczej nie pójdą
na policję. Każdy bowiem zakła
da, że w takiej grze może prze
grać pieniądze, chyba że zauwa
ży oszustwo. Bez dowodów jed
nak nic nie wskóra, nawet jeśli
policja spisze kanciarza.

Fot. Three-Card-Monte casino.org

Większość nas nie skusi się na
taką grę, dopóki nie zobaczy, że
ktoś inny właśnie wygrał. A to za
zwyczaj wspólnik oszusta udaje
innego gracza i przyciąga ofia
ry, głośno krzycząc z radości, że
właśnie wygrał dużo pieniędzy.
Podstęp działa w ten sposób:
1. Oszuści zatrudniają asy
stentów, którzy udają, że wy
grywają pieniądze, więc oszust
nic nie traci.
2. Ofiara obserwuje ich
przez chwilę i dochodzi do wnios
ku, że już wie, jak to działa, więc
może łatwo wygrać trochę pie
niędzy.
3. Asystent uprzejmie ustępuje
miejsca ofierze, która będzie tra
cić pieniądze, dopóki nie zorien
tuje się, że nigdy nie wygra albo
nie straci całej gotówki.
Oszuści zatrudniają czasem
więcej osób, na przykład po to,
by ostrzegały ich przed poli
cją. Wolą pozostawać w cieniu,
więc zabraniają robienia zdjęć.
Ponieważ ofiary mogą się wku
rzyć wysoką przegraną (zwłasz
cza jeśli podejrzewają szwindel),
oszust może zatrudniać również
ochroniarza.
Ponieważ to stary numer, kan
ciarze wprowadzili do niego wie
le ulepszeń:
• Oszust wabi ofiarę, wciąga
jąc ją do „spółki” i obiecując, że
zarobi mnóstwo pieniędzy na na
iwnych obcokrajowcach. Ofiara
musi wprawdzie zapłacić „wpi
sowe”, niemniej może zobaczyć,
jak to działa. Oczywiście nigdy
już nie zobaczy swoich pienię
dzy, bo oszust albo znika pod byle
pretekstem, albo ogrywa ofiarę.
• Oszuści zamiast kart uży
wają czasem trzech gumowych
kółek (jedno z nich zaznaczone
jest farbą). W odpowiednim mo
mencie kanciarz sprytnie pod
mienia kółko.
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• Mogą też używać muszelek
i groszku. Oszust chowa ziarnko
groszku pod jedną z muszelek.
Gra w trzy karty nie powoduje dużych strat finansowych, bowiem zakłady raczej nie są wyższe niż 10 – 20 USD. Oczywiście
im więcej turysta jest gotów postawić, tym lepiej dla oszusta.
Poza tym, jeśli zagra kilka razy,
może uzbierać się spora sumka.
A oszust, chcąc zatrzymać ofiarę przy stoliku, kilka razy może dać jej wygrać. Niemniej nawet najbardziej zapalony gracz
powinien się w końcu zorientować, że i tak traci, i się wycofać.
Najłatwiej oczywiście uniknąć
tego oszustwa, nie angażując się
w grę. Jej organizatorzy to doświadczeni naciągacze i nie robią tego przecież, by bawić turystów, lecz by zarobić na tym
całkiem ładny grosz. Jak w przypadku innych szwindli, na których traci się tylko pieniądze, zawsze trzeba pamiętać o jednym
– jeśli coś jest zbyt piękne... itd.

monety, mieć 35 centów, to wziąć
monety 10 i 25 centów.
4. Oszust otwiera pięść i pokazuje monety 10 i 25 centów.
Powiedział przecież, że JEDNA z nich nie jest 25-centówką.
5. Mówi więc, że wygrał zakład
i żąda zapłaty.
Następny kant dotyczy sportu,
właściwie to również gra słów:
1. Oszust zaczyna rozmowę
o sporcie i, zakładając, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii, porusza temat finału rozgrywek klubowych FA (najważniejszy mecz
w rozgrywkach klubowych w Wielkiej Brytanii).

Jeszcze inne kanty opierają
się na grach losowych:
1. Oszust proponuje turyście
grę w kości i oferuje wygraną,
jeśli ten wyrzuci odpowiednią
ilość oczek. Tak się składa, że
ma dwie kostki w kieszeni.
2. Gdyby kostki były w porządku, prawdopodobieństwo wygranej byłoby całkiem spore.
3. Ofiara wykłada pieniądze.
4. Ale kostki są obciążone
i oszust wygrywa częściej, niż
powinien. Jeśli gra trwa wystarczająco długo, może naprawdę
sporo wygrać.
Niemniej oszust będzie czasem przegrywał, więc odkrycie, że kostki są obciążone, wymagałoby skomplikowanej ma-

Pozorowane zakłady
Oszuści uwielbiają zaczepiać
turystów w barach. Ofiary są
wówczas bardziej ufne i rozmowne. Zazwyczaj mają ze sobą sporo gotówki, często są wstawione,
więc mniej oporne. Można zatem
pozbawić je pieniędzy, wciągając
w tzw. frajerskie zakłady. Odmian
jest coraz więcej. Niemniej jest
kilka najpopularniejszych, które
przytoczymy w tej części.
Jeśli nie traci się pieniędzy,
wiele z nich jest naprawdę inteligentnych, nawet zabawnych.
Oszuści zresztą nie zarabiają na
tym kokosów. Poza tym każdy
(oprócz naprawdę nieźle wstawionego gościa) byłby podejrzliwy, gdyby ktoś obcy proponował
mu w knajpie zakład, który wydaje się nie do wygrania.
1. Oszust proponuje ofierze, że
pokaże jej, jak zmniejszyć o połowę rachunek za prąd, za co ofiara zapłaci 50 USD.
2. Jeśli ofiara się godzi, oszust
wyjmuje z kieszeni jakiś rachunek, nożyczki i przecina rachunek na pół.
3. Oszust żąda pieniędzy i jako prezent proponuje nożyczki.
Kolejny zakład, który opiera
się na grze słów, dotyczy monet.
Podobne gierki można uprawiać
z walutą każdego kraju. W tym
przykładzie używamy amerykańskich centów.
1. Oszust pokazuje ofierze zaciśniętą pięść.
2. Mówi, że ma w dłoni dwie
monety o wartości 35 centów
i chce się założyć, że jedna z nich
to nie jest moneta o nominale
25 centów.
3. Ofiara godzi się, bowiem
jedyny sposób, by mając dwie

Kości do gry bywają przez oszustów specjalnie obciążane, co powoduje,
że przeciwnik musi przegrać
Fot. poker-shkola.ru
2. Mówi, że wie coś na temat
meczu finałowego i chce się założyć, że ten mecz odbędzie się
między Brentford i Barnet (dwiema miernymi londyńskimi drużynami).
3. Jeśli ofiara ma jakieś pojęcie o sporcie, przyjmie zakład,
bo zdaje sobie sprawę, że żadna z tych drużyn nie ma szans
na dojście do finału.
4. Wtedy oszust mówi, że mecz
rzeczywiście odbędzie się między Brentford i Barnet – stadion
Wembley w Londynie, gdzie odbywają się mecze finałowe, położony jest między dzielnicami
Brentford i Barnet.
5. Oczywiście oszust będzie
żądał pieniędzy, mówiąc, że wygrał zakład.
Inny przekręt polega na tym,
że oszust stawia na stole butelkę piwa i chce się założyć, że
napije się z niej piwa bez otwierania. Ofiara przyjmuje zakład,
oszust odwraca butelkę do góry
nogami, na wklęsłe dno nalewa
trochę piwa z innej butelki i wypija. No i napił się z butelki bez
otwierania...

tematycznej analizy. Podobnie
jest z grą znaczonymi kartami.
Główną cechą wszystkich tych
zakładów jest fakt, że ofiara ma
bardzo małą (albo wręcz nie ma
żadnej) szansę na wygraną, ale
myśli, że jest inaczej. Niemniej dla
oszusta to też jest wyzwanie – już
po fakcie musi przekonać ofiarę,
że powinna zapłacić. Jeśli przekręt nie jest zbyt oczywisty, kanciarz będzie przekonywał ofiarę,
że to tylko kwestia szczęścia. Nie
będzie to jednak łatwe w przypadku zakładów w rodzaju butelki
piwa czy meczu finałowego FA,
gdzie od początku było wiadomo,
że ofiara nie ma szansy wygrać.
Znacznie łatwiej jest kanciarzowi, jeśli też czasem przegrywa.
Unikanie tych oszustw jest niezwykle proste – nie zakładaj się
z obcymi w barach, zwłaszcza jeśli jesteś wstawiony. A kiedy już
się założysz, pamiętaj, że możesz
przegrać. Dlatego obstawiaj tylko tyle, na ile cię stać.

Sposób na utrzymanie dobrej kondycji

Najmądrzejsze
Umysł człowieka lubi wyzwa
nia. Jak wiadomo, nieużywane
narządy mają tendencję do za
nikania – podobnie jak mięśnie,
a mózg jest przecież najważ
niejszym narządem. Liczne
tezy o destrukcyjnym wpły
wie bezczynności myślowej
na struktury mózgowe zosta
ły potwierdzone w badaniach
naukowych, które dowodzą,
iż ludzie o wyższej aktywnoś
ci umysłowej dłużej cieszą się
sprawnością intelektualną.
Prowokowanie umysłu do pracy jest znaczące na każdym etapie rozwoju człowieka, choć nie
każda forma wysiłku intelektualnego sprawia jednakową przyjemność. Pomiędzy pracą umysłową a biernością jest jeszcze
sporo miejsca na inne aktywności utrzymujące mózg w dobrej kondycji. Doskonałą formą
„gimnastyki” umysłowej są gry
logiczne, które w odróżnieniu
od gier towarzyskich lub sportowych angażują do działania
przede wszystkim zwoje mózgowe, utrzymując ich kondycję na
wysokim poziomie.
Najmądrzejszymi grami są te,
w których wygrana zależy w głównej mierze od zdolności umysłowych, analitycznych i strategicznych graczy. Najlepiej wpisują
się w definicję te, które pozbawione są elementów losowych,
a przebieg opiera się jedynie na
określonych zasadach. Rzecz
jasna w tego typu rozrywkach
nagrodą jest jedynie satysfakcja intelektualna, choć bywają
gracze zawodowi, zdolni utrzymywać się z udziału w komercyjnych turniejach.

Szachy
Wśród gier logicznych, które
uprawiane są również jako dyscyplina sportowa, królują znane na
całym świecie SZACHY. Popularność tej strategicznej gry wynika
zarówno z prostoty, jak i z niezliczonych możliwość prowadzenia

rozgrywki. Łatwe do opanowania
zasady i nieskomplikowana plansza składająca się z 64 pól sprawiają, że gra wydaje się odpowiednia nawet dla kilkuletnich dzieci, które nierzadko rozpoczynają
swą szachową przygodę w wieku
przedszkolnym. Do prowadzenia
rozgrywki niepotrzebna jest nawet umiejętność czytania, wystarczy opanowanie kilku podstawowych ruchów i reguł. W przeciwieństwie do warcabów, które
najbardziej przypominają szachy, nie da się obliczyć wszystkich możliwych ruchów i konfiguracji figur na planszy. Być może
właśnie ten fakt sprawia, że gra
cieszy się niezmiennym powodzeniem od czasów jej wynalezienia,
co według źródeł historycznych
miało miejsce jeszcze około V wieku n.e. w Indiach. Szachy zdobyły
popularność w Europie za sprawą
Arabów, którzy przejęli grę „szatrang” po zdobyciu Persji w VII
wieku. Zasady gry były nieco zróżnicowane, w zależności od regionu, aż do XVI wieku, kiedy reguły szachów przybrały ostateczną,
obowiązującą dziś formę. O popularności gry w Polsce jeszcze
w okresie renesansu świadczyć
może poemat Jana Kochanowskiego zatytułowany „Szachy”,
który opublikowano pomiędzy
1562 a 1566 rokiem.
Celem tej dwuosobowej gry
jest uniemożliwienie dalszych
ruchów głównej figurze przeciwnika (król), czyli tzw. szach-mat. Możliwy jest także szachowy remis nazywany fachowo patem. Rozgrywkę można
skończyć w ciągu kilku sekund
albo grać tygodniami, co nie należy do rzadkości w towarzyskiej
formie gry. W turniejach szachowych wprowadzono zasady czasowe, gdzie każdy z graczy ma
taką samą ilość czasu, odmierzaną zegarem.
Najbardziej znanym szachis
tą świata jest Garri Kasparow
– Rosjanin, którego nazwisko

Peter John

„80 oszustw dookoła świa
ta”, Łódź 2015, s. 303.

Garri Kasparow – najbardziej znany szachista świata 

Fot. chessentials.com

Samo Życie 5/21 (592)

Magazyn

Szach-mat

mózgu, czyli...

gry świata
na całym świecie kojarzone jest
właśnie z tą grą. Najwyższy ty
tuł arcymistrza zdobył w 1980 ro
ku, a rekordowy wynik w świato
wym rankingu szachowym osią
gnął w 1999 roku – 2851 punktów.
Wyczyn Kasparowa został pobi
ty w 2014 roku przez norweskie
go gracza Magnusa Carlsena, od
2013 roku mistrza świata. Oso
bliwą porażką Kasparowa była
przegrana pierwsza partia me
czu z komputerem IBM w 1996
roku. Rok później ulepszony pro
gram szachowy Deep Blue wy
grał z arcymistrzem cały mecz
składający się z sześciu partii.
Programy szachowe są bar
dzo popularne od czasu upo
wszechnienia się komputerów
domowych. Ich niewątpliwą za
letą jest możliwość trybu szko
leniowego oraz gra na zróżni
cowanych poziomach przeciw
nika. Niektóre programy dają
możliwość zmierzenia się z naj
lepszymi szachistami – oczywiś
cie wirtualnie – na podstawie ro
zegranych przez nich historycz
nych partii.

Sudoku
Niezwykle popularną na ca
łym świecie grą, a raczej łami
główką, jest współczesne SUDO
KU, mające rzesze wielbicie
li. Trudno wskazać grę, która
miałaby równie proste zasady
i jednocześnie tak wiele możli
wych układów. Celem łamigłówki
jest zapełnienie diagramu skła
dającego się z 81 kwadratowych
pól (9 x 9) cyframi od 1 do 9, tak
aby w każdym wierszu, kolum
nie i tzw. podkwadracie (3 x 3)
żadna z nich się nie powtarzała.
Pozornie proste zadanie wyma
ga od rozwiązującego spostrze
gawczości i logicznego myślenia,
ale nie potrzeba do tego mate
matycznej wiedzy. Łamigłówka
okazuje się niebywale wciągają
cym zajęciem, bo istnieją miliar
dy sposobów na prawidłowe wy
pełnienie planszy. Sudoku zostało
wymyślone przez Amerykanina
Howarda Garnsa pod koniec lat
70. ubiegłego wieku, ale jego ofi
cjalna, międzynarodowa wersja
pojawiła się po raz pierwszy w ja
pońskim czasopiśmie w 1986 ro
ku. Popularność łamigłówki na
całym świecie objawiła się do
piero na początku XXI wieku
za sprawą brytyjskiego dzienni
ka „The Times”, który opubliko
wał na swoich łamach siatkę ła
migłówki. Wraz ze wzrostem po
pularności sudoku pojawiły się
jego różne odmiany, np. o innej
niż w klasycznej wersji liczbie
pól, a nawet z elementami gra
ficznymi zamiast cyfr. Sudoku
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przeniesiono również na ekra
ny komputerów, które w postaci
gry wideo występuje dziś w nie
zliczonych wariacjach, choć za
sady pozostają niezmienne. Mi
łośnicy japońskiej łamigłówki na
całym świecie już od samego po
czątku jej popularności organizu
ją turnieje i mistrzostwa w jego
rozwiązywaniu. Rozgrywki mają
charakter zarówno lokalny, jak
i ogólnokrajowy, a najważniej
szą z imprez są organizowane
od 2006 roku Mistrzostwa Świa
ta w Sudoku. W dorocznych mi
strzostwach świata startują za
wodnicy indywidualni oraz dru
żyny z ponad 30 krajów, w tym
również reprezentacja Polski.
W konkurencji indywidualnej
polski zawodnik Jan Mrozow
ski zdobył złoty medal aż trzy
krotnie (w 2009, 2010 i 2012 roku).

Samotnik
Bywa, że te najprostsze z po
zoru gry okazują się najbardziej
wciągające. Trudno jest wska
zać grę, o równie banalnych za
sadach co SAMOTNIK, do któ
rej zgodnie z nazwą zasiada tyl
ko jeden gracz. Zasady gry może
opanować już kilkuletnie dziec
ko, co czyni „Samotnika” jedną
z najbardziej uniwersalnych gier
logicznych, a przy tym jej roz
grywka jest doskonałą „gimna
styką” dla umysłu niezależnie od
wieku. Gra składa się z 33- lub
37-polowej planszy, na której tyl
ko jedno pole jest puste. Pion
ki (najczęściej kulki) usuwa się
z planszy, przeskakując sąsied
nie ruchami w poziomie lub pio
nie. Celem zabawy jest pozosta
wienie jak najmniejszej liczby
pionków na planszy, a w najlep
szym układzie jednego, i to w jej
centralnym punkcie. Podobnie
jak w sudoku gra wymaga jedy
nie logicznego myślenia i pla
nowania, nie ma w niej elemen
tów losowych i przeciwnika, nie
ma też ram czasowych, przez co

Rozgrywka w „Mastermind” polega na odgadnięciu kodu ułożonego
przez przeciwnika
Fot. tienda.cairo.es
nie obciąża umysłu pierwiast
kiem stresu.

Mastermind
Zdecydowanie bardziej wyma
gającą grę logiczną stanowi roz
grywka w MASTERMIND, po
legająca na odgadnięciu kodu
ułożonego przez przeciwnika.
Zasady gry są łatwe do opanowa
nia w przeciwieństwie do prze
biegu rozgrywki, co bywa czę
sto katorżniczym zadaniem. Gra
„Mastermind” została wymyślo
na w 1970 roku przez Mordecha
ja Meirowitza, a po raz pierwszy
wydano ją we Francji pod tytu
łem „Le plus Malin” (największy
spryciarz). Swą popularność na
całym świecie zawdzięcza jed
nak brytyjskiej firmie Invicta,
która w 1971 roku weszła w po
siadanie praw do gry, udziela
jąc licencji na rynkach między
narodowych. Gracze dysponują
kolorowymi pionkami, z których
układają własny kod w otworach
planszy, a zadaniem przeciwni
ka jest odgadnięcie kodu w jak
najmniejszej liczbie prób. Każ
da nieudana próba punktowa
na jest na rzecz szyfrującego,
który ocenia odgadywany kod,
oznaczając zgodne lub niezgod
ne elementy za pomocą koloro
wych szpilek, dając tym samym
wskazówki pomocne przeciwni
kowi w kolejnych próbach.
„Mastermind” nie ma ogra
niczeń wiekowych, ale wymaga

od graczy intensywnego wysiłku
umysłowego w zakresie logicz
nego i analitycznego myślenia.
Grę można traktować nie tylko
jako formę rozrywki, lecz także
doskonałe ćwiczenie sprawności
umysłu, które może mieć istot
ny wpływ na rozwój inteligencji
dzieci i młodzieży szkolnej.

Gra w scrabble wymaga od uczestników niemałego wysiłku umysłowego
i pamięciowego
Fot. worldboardgames.com
Od czasu premiery gry powstało
co najmniej kilkanaście różnych
wersji „Mastermind”, m.in. w od
mianach kieszonkowych, słow
nych, „disnejowskiej” – gdzie
funkcję kolorowych pionków peł
nią postacie z kreskówek, w wer
sji dla kilku graczy jednocześ
nie oraz elektroniczne i kom
puterowe.

Scrabble

„Samotnik” to jedna z najbardziej uniwersalnych gier logicznych Fot. buzzfeed.com

puli liter na planszy o proporcji
15 x 15 pól, które przecinają się
podobnie jak w gazetowych krzy
żówkach. Im dłuższe słowo, tym
więcej punktów można zdobyć,
zwłaszcza jeśli litery znajdą się
na premiowanych polach. W grze
występują elementy losowe oraz
czasowe, co dodatkowo mobilizu
je umysł do wysiłku. Aby odnosić
sukcesy w grze, potrzeba nie tyl
ko dysponować bogatym zasobem
słownictwa, lecz także umieć do
bierać wyrazy w taki sposób, że
by najwyżej punktowane litery
znalazły się na premiowanych
polach. Początkowo gra sprze
dawana była w USA w latach 40.
XX wieku pod nazwą „Lexiko” bez
pośrednio przez jej twórcę, który
nie zdołał zainteresować pomy
słem ówczesnych producentów
planszówek. Dopiero w 1948 ro
ku firma Selchow & Righter za
częła masową produkcję gry pod
jej aktualną nazwą, wypłacając
pomysłodawcy tantiemy w wy
sokości 5 centów od sprzedane
go egzemplarza – do 1974 roku,
kiedy zgodnie z umową wygasły

Zupełnie innej od logiczne
go myślenia mądrości wyma
ga gra w uwielbiane na całym
świecie SCRABBLE, występują
ca w Polsce również pod nazwą
LITERAKI. Wymyślona na po
czątku lat 30. ubiegłego stulecia
gra słowna zaliczana jest w po
czet gier towarzyskich z uwagi
na jej rozrywkowy charakter. Nie
mniej jednak zmagania podczas
rozgrywki wymagają od graczy
niemałego wysiłku umysłowego
i pamięciowego. Współzawodni
cy układają słowa z dostępnej im

prawa autorskie Alfreda Buttsa
– twórcy „Lexiko”.
Obecnie scrabble są jedną
z najbardziej rozpoznawalnych
gier na całym świecie. W wielu
krajach miłośnicy gry zrzesza
ją się w klubach i federacjach,
organizując rozgrywki w róż
nych kategoriach wiekowych.
Najbardziej prestiżowym kon
kursem są organizowane od
1991 roku Mistrzostwa Świa
ta Scrabble (WSC) w odmianie
anglojęzycznej. Do roku 2013 za
wody odbywały się w dwuletnich
odstępach, obecnie impreza ma
charakter coroczny i jest orga
nizowana w różnych krajach na
całym świecie. Gospodarzem mi
strzostw świata w 2011 roku by
ła Polska – w warszawskim hote
lu Hilton startowało 106 między
narodowych zawodników.

Marek Regner

„Książka dla ludzi mądrych”,
Warszawa 2020, s. 155.
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Słodkich snów
Miliony lat ewolucji wyposażyły nas
w dwudziestoczterogodzinny wewnętrzny zegar,
skorelowany z dobowym ruchem obrotowym
Ziemi. Zegar ten rządzi naszą przemianą materii,
określa, kiedy powinniśmy czuć się senni i kiedy
jesteśmy gotowi się obudzić. To on decyduje,
ile snu potrzebuje nasze ciało.

rytm snu i czuwania. W początkach
XX wieku naukowcy zaczęli przy
puszczać, że sen wywołują orga
niczne związki chemiczne – sub
stancje nasenne – kumulujące się
w mózgu, ale najnowsze badania
sugerują, że związki te jedynie ko
ordynują i regulują nasz sen, ale go
nie wywołują.

oczu i które z rana usuwamy, prze
cierając oczy tuż po przebudzeniu.
Lizozym jest ważnym enzymem
niszczącym ściany komórkowe bak
terii i występuje w błonach śluzo
wych nosa oraz kanalikach łzo
wych. To element niezwykle waż
nego mechanizmu chroniącego
nasze oczy, bez którego stałyby
się one wylęgarnią bakterii. Tak
się zresztą składa, że oczy są wy
marzonym miejscem dla rozmna
żania się bakterii – jest w nich cie
pło, wilgotno, a kiedy mamy za
mknięte powieki, również ciemno.

Dlaczego niektórzy ludzie
potrzebują mniej snu
niż inni?
Nie ma dwóch osób, które mia
łyby identyczne zapotrzebowanie
na sen. Każdy organizm potrzebuje
własnej, konkretnej dobowej dawki
snu, a jeśli jej nie otrzyma, zacią
ga coś w rodzaju długu sennego.
Prędzej czy później ów dług mu
si być spłacony, a spłaty nie moż
na rozłożyć na raty ani anulować.
Jeżeli brakuje nam snu, kiedyś bę
dziemy musieli nadrobić zaległoś
ci. Za regulowanie dobowej daw
ki snu odpowiada potężny mecha
nizm mózgu zwany homeostazą.
Wysyłając dobrze nam znane sy
gnały, takie jak uczucie senności
czy opadanie powiek, gwarantu
je on każdemu odpowiednią albo
przynajmniej wystarczającą dawkę
snu. Z objawami senności można
co prawda przez pewien czas wal
czyć, ale mechanizm homeostazy
i tak zawsze wygrywa.
Według obecnego stanu wiedzy
nic nie jest w stanie zmienić nasze
go podstawowego dobowego zapo
trzebowania na sen, możemy być
jednak tak zaprogramowani, że po
trzebujemy go więcej lub mniej od
innych. Dlatego też niektórzy śpią
dłużej, a inni krócej. Nie ma reguły.

Co sprawia,
że chce nam się spać?
Jak już powiedzieliśmy, na to, czy
zaśniemy, ma wpływ wielkość za
ciągniętego „długu sennego”. Je
żeli dług ten wynosi zero, nie ma
my szans zapaść w sen. Jeżeli jest
niewielki, wystarczy odrobina sty
mulacji, żebyśmy nie zasnęli. Jeśli
natomiast deficyt snu jest ogrom
ny, żadna stymulacja nie zdoła nas
pobudzić.
Powiedzmy, że niedostatek snu
to ciężar, jaki dźwigamy wspólnie
z dwoma pomocnikami. W trójkę
damy radę go unieść, zwłaszcza że
jeden z tych pomocników jest wy
jątkowo silny – to nasz zegar biolo
giczny. Drugi pomocnik nie dyspo
nuje aż tak dużą siłą i symbolizuje
zewnętrzne czynniki pobudzają
ce nasz organizm, takie jak hałas,
światło, podniecenie, gniew, ból
itd. Jeżeli odpadnie nam jeden po
mocnik, to przy wsparciu drugiego
możemy sobie jeszcze jakoś pora
dzić. Jeśli jednak obu ich zabraknie
i zostaniemy sami, absolutnie nie
damy rady w pojedynkę dźwigać

Czy niewidomi
mają sny?
Ludzie niewidomi śnią tak jak
wszyscy, a to, co widzą w swoich
marzeniach sennych, zależy od te
go, jak wiele w swoim życiu mogli
zobaczyć. Niektórzy nie są całko
wicie ociemniali – w jakimś stop
niu widzą światło i rozróżniają kolo
ry, co znajduje odbicie w ich snach.
Ktoś, kto jest całkowicie niewido
my od urodzenia, będzie miał sny
złożone z samych dźwięków, pod
czas gdy temu, kto stracił wzrok ja
ko dziecko, będą się śnić tylko rze
czy zapamiętane w dzieciństwie.
Podczas marzeń sennych pobu
dzeniu ulega obszar mózgu zwany
korą wzrokową, a u większości nie
widomych jest ona nieuszkodzona,
nie ma więc żadnej fizjologicznej
przyczyny, dla której nie mieliby
oni śnić. Jeżeli utracie wzroku to
warzyszy uszkodzenie kory wzro
kowej, inne obszary kory mózgo
wej mogą funkcjonować bez za
rzutu, dzięki czemu wciąż można
mieć sny.
Osobom niewidomym często
trudno jest opisać sny, a ich inter
pretacja zależy od tego, ile pamię
tają z czasów, gdy jeszcze widziały.

Co się śni noworodkom?
Fot. news.myseldon.com
brzemienia niedostatku snu i je
go ciężar w końcu nas przygnie
cie. Innymi słowy, jakkolwiek by
śmy się starali, i tak nie zdołamy
bez końca czuwać. Zwykle łatwiej
przychodzi nam zachowywać czuj
ność i nie zasypiać, jeżeli możemy
liczyć na silniejszego pomocnika,
czyli nasz zegar biologiczny.
Jeżeli ktoś uważa, że nuda, wy
soka temperatura powietrza albo
obfity posiłek sprawiają, że chce
nam się spać, to niestety jest w błę
dzie. Gdy któraś z tych rzeczy po
woduje, że zaczynają nam się kleić
oczy, wynika to jedynie z tego, że
wcześniej zaciągnęliśmy „dług
senny” i potrzebujemy dodatko
wej stymulacji, żeby nie zasnąć.
Jeśli nuda czy brak ruchu często
wywołują w nas senność, to nie
mal na pewno winę za to ponosi
spory deficyt snu.

Jakie procesy chemiczne
zachodzą w nas,
kiedy śpimy?
Średnio w ciągu całego życia
spędzamy w łóżku aż dwadzie
ścia cztery lata, a mimo to na
ukowcy tylko w pewnym stopniu
rozumieją, dlaczego tak się dzie
je i co sprawia, że nasze oczy się
zamykają, a organizm przecho
dzi w stan snu.
Wiadomo, że ważną rolę w tym
procesie odgrywa gruczoł zwany
szyszynką, umiejscowiony u pod
stawy mózgu, ponieważ tam wy
twarzany jest związek chemiczny
o nazwie melatonina, który trafia
do krwiobiegu, regulując cykliczny

Istnieje pięć faz snu, z których
najgłębsza jest czwarta. Piąta fa
za, zwana REM, ponieważ pod
czas niej dochodzi do szybkich
ruchów gałek ocznych (z ang. ra
pid eye movement), jest już fazą
snu znacznie płytszego. Podczas
fazy REM nigdy nie chrapiemy,
chrapanie oznacza więc, że śpi
my naprawdę mocno. Podczas
snu organizm wytwarza waż
ne związki chemiczne; zarówno
u dorosłych, jak i u dzieci poziom
wydzielanego ludzkiego hormo
nu wzrostu gwałtownie się pod
nosi w ciągu pierwszych trzech
godzin snu. Nikt nie wie, dlacze
go tak się dzieje, i nie znaczy to
wcale, że we śnie ludzie rosną.
Neuroprzekaźnik zwany seroto
niną wydziela się, kiedy śnimy,
a to dotyczy wyłącznie fazy REM.
Serotonina jest jednak wytwarza
na przez nasz organizm w sposób
stały, a nie tylko kiedy śpimy. Dla
tego też na to pytanie nie ma do
brej odpowiedzi. Sen wciąż pozo
staje wielką tajemnicą, lecz za
wsze jest mile widziany.

Czym jest sen
i czy ma jakiś związek
z żółtymi „śpiochami”
w naszych oczach
tuż po przebudzeniu?
Nie istnieje właściwa medycz
na definicja „śpiochów”, chociaż
każdy wie, co to takiego. Wiado
mo jednak, z czego składa się taki
„śpioch”: to skrystalizowane osa
dy lizozymu, chlorku sodu oraz bia
łek, które zbierają się w kącikach

Powierzchnia oka jest nieustan
nie przemywana roztworem chlor
ku sodu (soli) oraz lizozymu, dzięki
czemu usuwane są stamtąd wszel
kie zabrudzenia i mikroorganizmy,
które zbierają się w kącikach oczu
jako tak zwane „śpiochy”. Proces
ten zachodzi bez przerwy, ale gdy
nie śpimy, osady są regularnie usu
wane. Kiedy zaś śpimy, zbierają się
w kącikach naszych oczu.

Mówi się, że nie należy
spać w pokoju, gdzie są
rośliny. Czy to znaczy,
że niezdrowo jest spać
w lesie?
W ciągu dnia rośliny czerpią
energię ze światła słonecznego
i w procesie zwanym fotosyntezą
przetwarzają ją w energię wiązań
chemicznych. Jako produkt ubocz
ny wydziela się wówczas tlen. W no
cy proces ten ulega odwróceniu:
rośliny pobierają tlen i wydziela
ją dwutlenek węgla. To wyjaśnia,
dlaczego na noc ze szpitalnych sal
wynosi się kwiaty oraz rośliny do
niczkowe, żeby chorzy nie musieli
konkurować z nimi o tlen, choć nikt
dotąd nie dowiódł, że rośliny mogą
nam wyrządzić krzywdę. Co inne
go czające się w kwiatach bakterie
– i to może być lepsze wytłumacze
nie, dlaczego rośliny są usuwane.
Jeżeli mamy ochotę spędzić noc
w lesie i boimy się, że zabraknie
nam tlenu, możemy się teraz od
prężyć. W powietrzu jest tak du
żo tlenu, że wystarczy go aż nad
to i dla roślin, i dla ludzi. A zatem
słodkich snów!

Śnimy wszyscy, każdej nocy i bez
względu na wiek, a większość na
szych snów stanowi odbicie znajo
mego otoczenia, wydarzeń, w któ
rych braliśmy udział, oraz emocji
i przemyśleń, jakich ostatnio do
świadczaliśmy. Niejasne jest jed
nak, dlaczego śnimy. Wiadomo, że
mózg potrzebuje ciągłej stymula
cji, aby prawidłowo funkcjonować,
i według jednej z teorii marzenia
senne pomagają, kiedy śpimy, pod
trzymać pracę mózgu na tak zwa
nym jałowym biegu. Niektórzy są
dzą, że sny mają jakieś znaczenie,
ale większość uważa, że są tylko
zabłąkanymi w mózgu myślami
pozbawionymi głębszego związ
ku. Dopóki nie dowiemy się, cze
mu służą sny, nie odkryjemy, dla
czego śnimy.
Niemowlęta z całą pewnością
mają sny. W istocie u niemowląt
i małych dzieci faza REM (szyb
kich ruchów gałek ocznych) jest
ponaddwukrotnie dłuższa niż u do
rosłych, co sugeruje, że maluchy
śnią więcej niż dorośli, ponieważ
marzenia senne pojawiają się wła
śnie w tej płytszej fazie snu. Co
do treści niemowlęcych snów, pa
miętajmy, że chociaż małe dzieci
nie mają jeszcze dobrze wykształ
conego wzroku i nie rozumieją ję
zyka, ich sny są dla nich równie re
alistyczne jak nasze dla nas. Naj
prawdopodobniej śnią im się po
prostu jasne światło i kolory, nie
ostre kształty, dźwięki oraz zapa
chy. Czyli tak naprawdę wszystkie
fizyczne bodźce, jakich doświad
czają, kiedy nie śpią.



Paul Heiney

„Czy koty mają pępki?”, Warszawa 2014, s. 295.
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Rozmaitości

Przysłowia mądrością narodów
Część XVIII

***

***

Każdy ptak według swego nosa śpiewa.
Jeder Vogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

***

Gdy cię nie pytają, tedy milcz.
Du sollst nicht ungebeten raten.

***

Słuchać mądremu nie wadzi, kiedy głupi dobrze radzi.
Ein Weiser kann von einem Narren lernen.

Stary wół bruzdy nie psuje.
Der alte Ochs macht gerade Furchen.
Kto wiele rzeczy zaczyna, żadnej dobrze nie zrobi.
Wer viel anfängt, endet wenig.
Lepsze zdrowie niż pieniądze.
Gesundheit ist der grösste Reichtum.

***

Nie ma złego bez dobrego.
Kein Schaden ohne Nutzen.

***

Z dwojga złego mniejsze obieraj.
Von zwei Übeln muss man das kleinere wählen.

***

Znać ptaka po głosie.
Den Vogel erkennt man am Gesang.

***

Komara przecedzacie, a wielbłąda połykacie!
Mücken seihen und Kamele verschlucken.
Die winzigste Mücke fischt ihr aus dem Becher,
aber Kamele schluckt ihr unbesehen.

***

Kto pana kocha, ten i psa jego głaszcze. Kto mnie
miłuje, ten i pieska mego szanuje.
Wer mich liebt, der liebt auch meinen Hund.

***

Gdzie płot niski, tam każdy przelezie.
Wo der Zaun am niedrigsten ist, springt jeder über.

***
***
***

Każdemu się swoje podoba.
Jedem gefällt das Seine.

***

Uczący drugich sam się uczy.
Durch Lehren lernt man.

***

Rozciąć węzeł gordyjski.
Den gordischen Knoten zerhauen.

***

Kto się do winy przyznaje, ten niewinnym zostaje.
Pół winy się daruje, kto sam się przyzna.
Bekannt ist halb gebüßt.

***

Gdzie jest wola, jest wyjście.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.

***

Wspominać miło, co przedtem trapiło.
Überstandener Leiden gedenkt man gern.

***

***

Czego nie masz dokończyć, lepiej nie zaczynaj.
Nie ten ważny, co zaczyna, tylko ten, co kończy.
Besser unbegonnen als unvollendet.

***

Wielcy złodzieje małych wieszają.
Grosse Diebe hängen die kleinen.

***

Wilczysko się ożeniło, uszy opuściło, au, au, przedtem lepiej było.
Männer, die ein Weib genommen, sind um ihre
Freiheit gekommen.

Potrzeba prawa nie zna.
Not kennt kein Gebot.

Słodki Jezu – pożycz; gorzka męko – oddaj. Dłużnik wesoło bierze, smutno oddaje.
Guter Borger, schlechter Zahler.
Prawda nienawiść rodzi.
Wahrheit bringt Hass.
Wahrheit erzeugt Hass.

***

Prawda w winie.
Im Wein ist Wahrheit.

Wytęż wzrok...

***
***

***

Życie ludzkie jest ciągłą walką.
Unser Leben ist ein Kampf.
Das menschliche Leben ist ein steter Kampf.
(cdn.)

Łamigłówka

Poszukiwanie
fałszywych
monet
W ostatnich latach zabawne
zadania wymagające ważenia
monet lub kul wzbudzały duże zainteresowanie. Oto jeden
z ich bardziej zajmujących przykładów. Mamy 10 stosów monet
i każdy z nich zawiera 10 półdolarówek. W jednym ze stosów znajdują się tylko monety fałszywe,
ale nie wiemy, w którym. Znamy
wagę prawdziwej półdolarówki
i wiemy także, że moneta fałszywa waży o jeden gram więcej niż
prawdziwa. Co najmniej ile ważeń na wadze wskaźnikowej musimy wykonać, aby wskazać stos
z fałszywymi monetami?

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

Fot. Wikimedia Commons

Rozwiązanie łamigłówki z nr 04/2021
Przedstawione symbole numeryczne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zapisane zostały
parami z ich lustrzanymi odbiciami.

Tak więc, co łatwo zauważyć, następnym symbolem w szeregu będzie 8,
jak pokazuje poniższy rysunek:
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Unikaj ludzi smutnych
uœmiech ¿ycia
Dowcip angielski o Irlandczykach:
– Co każdy Irlandczyk umieszcza na ostatnim szczeblu swojej
drabiny?
– Zawsze umieszcza napis „koniec”.
***
– Ten młody obiecujący poeta
podwoił krąg swoich czytelników.
– Jak mu się to udało?
– Ożenił się.
***
Anglik przyprowadza na przegląd do warsztatu swój nowiutki,
sportowy samochód.
– Jakaś awaria, sir? – pyta mechanik.
– Ilekroć przekraczam na autostradzie 150 mil, słyszę jakieś stukanie. Co to może znaczyć?
Mechanik przegląda samochód,
nie znajduje żadnej usterki.
– Myślę, że to po prostu pański
Anioł Stróż, sir.
***
– Jakie są cztery krytyczne dla
bezrobocia okresy?
– Wiosna, lato, jesień, zima.
***
W jednym z zakładów fryzjerskich wywieszono informację dla
klientów: „Mówimy po angielsku,
francusku i niemiecku, ale na życzenie możemy Was także obsłużyć milcząc”.
***
– Czym się różni socjalizm od
kapitalizmu?
– Kapitalizm popełnia błędy socjalne, a socjalizm kapitalne.
***
Umiera angielski lord. Na łożu
śmierci wzdycha:
„Straciłem wszystko prócz dobrego humoru i tego, co zapisałem
żonie”.
***
Lord wzywa lokaja:
– John znowu nie wyczyścił mi
spodni od fraka.
– Wyczyściłem, sir.
– Kłamiesz! Zostawiłem w kieszeni pięć funtów i widzę, że jeszcze tam są.
***
Pani domu do nowej służącej:
– Mary, jakiego jesteś wyznania?
– Jeszcze nie wiem, proszę pani. Dowiem się, jak wyjdę za mąż.
***
Sześćdziesięcioletni lord zalecał
się do ślicznej dwudziestoletniej
dziewczyny. W końcu oświadczył
się...
– Jestem bardzo stary, pani bardzo młoda. Czy zechciałaby pani
zostać po mnie wdową?
***
Hrabia wchodzi do sypialni małżonki z brzytwą w dłoni.
– Mężu! Co robisz? – krzyczy
przerażona hrabina.
– Jeżeli w tych butach, które
wystają spod łóżka, nie ma nóg, to
będę się golił.

***
– Wczoraj dwie godziny graliśmy Mozarta i Liszta.
– Co ty powiesz... I kto wygrał?
***
Powódź w Londynie. Kamerdyner otwiera drzwi i już po chwili
stoi po kolana w wodzie. Odwraca
się w stronę pokoju gościnnego
i anonsuje:
– Milordzie, Tamiza!
***
– Już wiele razy proponowano
mi wyjście za mąż – chwali się
Margaret swojej przyjaciółce ze
studiów.
– Tak, a kto ci proponował?
– Moi rodzice, którzy twierdzą,
że trzydziestopięcioletnia dziewczyna, to już stara panna.
– A ile masz lat, Margaret?
– Nie twoja sprawa, idiotko.
***
Rozmawiają dwie blondynki:
– Wiesz, gdy wieczorem wypiję
kawę, to całą noc nie mogę zasnąć – mówi pierwsza.
– Ze mną jest dokładnie odwrotnie: gdy zasnę, nie mogę wypić
kawy – mówi druga.
***
Blondynka płacze w barze. Podchodzi kelner i pyta:
– Czemu płaczesz?
– Bo wszyscy mówią, że blondynki są głupie.
– A ja ci udowodnię, że brunetki
też są głupie.
Woła swoją koleżankę brunetkę,
daje jej klucze od mieszkania i mówi: – Idź do mnie i zobacz, czy
mnie tam nie ma.
Brunetka wyszła, a blondynka
się śmieje. Kelner się pyta:
– Czemu się śmiejesz?
– Bo ja bym zadzwoniła!
***
– Jeśli na stole są cztery muchy
i jedną zabiję, to ile zostanie? –
pyta profesor Jasia.
– Tylko ta jedna, panie profesorze.
***
Przyszedł facet do lekarza i mówi: – Panie doktorze, boli mnie
woreczek.
– Mosznowy?
– Jak bym mioł nowy, to bym
nie przychodził.
***
Przed operacją:
– Panie ordynatorze, czy będzie
mnie pan osobiście operował?
– Tak, lubię przynajmniej raz na
rok sprawdzić, czy jeszcze coś pamiętam.
***
Chłopak pyta starszego kolegę:
– Czy głupota może być powodem rozwodu?
– Tego nie wiem, ale często jest
przyczyną małżeństwa.
***
– Dlaczego nasz sąsiad tak
klnie?
– Albo mu pies uciekł, albo żona wróciła.
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Tajemnica zabójstwa
w butiku Ultimo
Warszawa koñca lat 90. Mafie walcz¹
o wp³ywy. Od lokali gastronomicznych,
klubów, kafejek, sklepów i punktów
us³ugowych œci¹gane s¹ haracze „za
ochronê”. W stolicy dzia³a sieæ butików
Ultimo. To w³aœnie w jednym z nich
16 grudnia 1997 r. dosz³o do zabójstwa.
Mimo, ¿e w tej sprawie wydano wyrok
skazuj¹cy, nie zosta³a ona do koñca wyjaœniona.
Jest grudniowy mroŸny wieczór.
W butiku odzie¿owym Ultimo przy ul.
Nowy Œwiat w Warszawie ekspedientka Anna J. koñczy liczenie utargu. Jest
w towarzystwie mê¿a. W pewnym momencie do drzwi sklepu ktoœ puka.
Ekspedienta otwiera drzwi. Kto stoi za
nimi? Na to pytanie do chwili obecnej
œledczy nie znaleŸli odpowiedzi. Ten
ktoœ wkracza do wnêtrza sklepu i oddaje seriê strza³ów z rewolweru. Na
miejscu ginie m¹¿ Anny, ona zaœ z ranami postrza³owymi przewieziona zostaje do szpitala. Po kilku dniach sk³ada zeznania obci¹¿aj¹c swoj¹ dawn¹
kole¿ankê z pracy – Beatê P.
Obie swego czasu serdecznie siê
przyjaŸni³y, choæ z pocz¹tku obs³ugiwa³y dwa ró¿ne punkty handlowe. Beata lubi³a modne ciuchy. Mimo, ¿e
w butiku wiele nie zarabia³a, staæ j¹ by³o na nie. Anna ¿y³a oszczêdnie, zazdroœci³a trochê Beacie stylu, który
prezentowa³a. PrzyjaŸñ trwa³a do momentu, gdy pomiêdzy dwoma w³aœcicielami sieci butików zaczê³o iskrzyæ.
Od tego momentu ka¿dy z nich organizowa³ dostawy na w³asn¹ rêkê. W sklepach pojawi³y siê tak¿e dwie kasy fiskalne. Na jednej ksiêgowano utarg do
po³udnia, na drugiej po po³udniu. Nied³ugo potem Anna awansowa³a na kierowniczkê sieci. Do jej obowi¹zków nale¿a³o m.in. pilnowanie kas i utargów.
Pewnego dnia jeden z w³aœcicieli sieci
butików zwróci³ siê do Anny z proœbä
o przypilnowanie Beaty P. Podejrzewa³, ¿e podbiera gotówkê z kasy. Anna
postawi³a problem wyjaœniæ. W tym celu namówi³a jedn¹ ze swych przyjació³ek, aby ta dokona³a kontrolowanego
zakupu d¿insów. W wówczas okaza³o
siê, ¿e Beata P. nie wystawi³a paragonu
klientce, a dzienny utarg siê nie zgadza³. O wszystkim powiadomi³a wspó³w³aœciciela, a ten zwolni³ Beatê P.
z pracy.
Zdaniem Anny za zabójstwem stoi
w³aœnie Beata P. Potwierdzi³a to
w trakcie œledztwa i na sali s¹dowej.
Jej zeznania okaza³y siê jedynym dowodem w procesie. Œledczym nie uda-

³o siê zdobyæ ¿adnego innego. Nie znaleŸli nawet broni, z której strzelano
owego wieczora. Tymczasem Beata P.
zas³ania³a siê alibi. Ca³y wieczór
16 grudnia 1997 r. mia³a spêdziæ ze
swym narzeczonym Piotrem N. Miêdzy 20.00 a 21.00 przebywali w mieszkaniu jego rodziców, po wyjœciu udali
siê do oddalonej o 100 m kwiaciarni.
Ten fakt potwierdzili rodzice Piotra N.
Pierwszy proces zakoñczy³ siê uniewinnieniem, podobnie jak drugi.
W trzecim jednak zapad³ wyrok skazuj¹cy Beatê P. na 25 lat pozbawienia wolnoœci.
Co ciekawe, Piotr N. obci¹¿y³ swoj¹
narzeczonä twierdz¹c, ¿e przyzna³a
mu siê do zabójstwa. Prosi³a, ¿eby jego
rodzice poœwiadczyli, ¿e ten wieczór
spêdzili u nich w mieszaniu w czwórkê.
Te zeznania póŸniej odwo³a³. Dlaczego
przyczyni³ siê do skazania swej partnerki?
– Mówi, ¿e w œledztwie poddawano
go psychicznym naciskom. Sugerowano, ¿e jeden podpis za³atwi wszystko,
wyjdzie z komendy policji i bêdzie mia³
œwiêty spokój na ca³e ¿ycie – wyjaœnia
nasz informator.
Na dodatek na niekorzyœæ domniemanej sprawczyni pojawi³ siê kolejny
dowód w postaci œladu zapachowego
pochodz¹cego z kasetki.
Dziœ œledczy maj¹ wiêcej w¹tpliwoœci. Po pierwsze: zapach z kasetki mo¿e pochodziæ sprzed kilkunastu dni,
kiedy Beata P. pracowa³a jeszcze butiku. Po drugie: na ciele mê¿a Anny J.
stwierdzono liczne œlady œwiadcz¹ce
o walce, którä najprawdopodobniej
stoczy³ z napastnikiem. Z kolei na ciele
Beaty P. ¿adnych otaræ nie stwierdzono. Po trzecie, dlaczego skazana mia³aby zaopatrzyæ siê w wart kilka tysiêcy z³otych rewolwer ze sporym odrzutem, skoro wystarczy³o mieæ zwyk³y pistolet? Biegli ponadto s¹ zdania, ¿e
u Anny J. „pod wp³ywem traumatycznych prze¿yæ dosz³o do efektu psychologicznego: fa³szywych wspomnieñ“.
Kilka miesiêcy temu Beata P. otrzyma³a w wiêzieniu list od pewnego mê¿czyzny odbywaj¹cego karê, deklaruj¹cego ¿e ma wiedzê o tym, kto grudniowego wieczora strzela³ w butiku Ultimo. Inny œwiadek wspomina, ¿e w dniu
zabójstwa kilkakrotnie widzia³ w okolicach butiku by³ego pracownika sieci,
który w opinii prawników móg³ robiæ
tzw. rozpoznanie.
Kto strzela³ w butiku Ultimo? Czy
poznamy kiedyœ prawdê, tak jak w procesie Tomasza Komendy? TK

www.prenumerata.de
Od 1997 r. pozyskaliśmy tysiące
zadowolonych abonentów.
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Poziomo:
1 – część broni siecznej, klinga,
6 – głos świni,
10 – fotel do noszenia na drągach,
11 – epiczny poemat Homera,
12 – „Zygmunt” na wieży katedry
na Wawelu,
13 – członek tajnego stowarzyszenia
młodzieży polskiej w XIX w.,
16 – upomnienie, nagana,
17 – raj ziemski,
19 – długa rzeka w Kazachstanie,
21 – mniszek,
24 – stolica Hawajów,
25 – maszyna do podnoszenia cieczy,
28 – ćwiczenia sportowca,
29 – dzieci,
30 – stan w północno-wschodnich Indiach,
31 – państwo w zachodniej części Oceanu Indyjskiego.

Pionowo:

1 – popularna wśród turystów wyspa indonezyjska,
2 – groźny osad składników krwi w naczyniu krwionośnym,
3 – składany nożyk kieszonkowy,
4 – człowiek grubiański, nieokrzesany,
5 – lubi gawędzić, bajać,
7 – przeznaczony na wypoczynek koniec
tygodnia,
8 – maszyna w fabryce papieru,
9 – góra, na której Mojżesz zawarł przymierze z Jehową,
14 – zabawka niemowlęca,
15 – nauka o kamieniach szlachetnych,
18 – rodzaj fajansu,
20 – flaga podnoszona na statku,
22 – mężczyzna gwałtowny, porywczy,
23 – dietetyczna potrawa z kaszy,
26 – nasza rzeka, druga co do wielkości,
27 – stolica Egiptu.

w oczach Edwarda Tomenki

Nowości

Szt.

Ciotka Flora - Helena Buchner
Autorka pisze o Niemcach, Polakach, Ślązakach, o trudnych relacjach między miejscowymi a przybyszami, o budowaniu nowego wspólnego życia. Autorka skupia się przede
wszystkim na problemie rozpadu rodzin. „Troje rodzeństwa i matka, a każdy w innym
kraju” – ten krótki cytat z Ciotki Flory i dealnie obrazuje skutki powojennej zawieruchy.
Jednak nie tylko odległość i nowy polityczny porządek w Europie są tym, co podzieliło
niegdyś sobie bliskich ludzi, ale i zatrucie umysłów faszystowską propagandą,
wmawiającą wyższość narodu niemieckiego nad innymi.

DVD

Cena

Koronki z płatków śniegu - Gabriela A. Kańtor

DVD 07 Zgłoś się 10DVD / reż. reż. Szmagier & Tarnas
DVD Banksterzy / reż. Ziębiński Marcin
DVD Czyściec / reż. Kondrat Michał
DVD Droga 2DVD / reż. Chęciński Sylwester
DVD Dziadek do orzechów / reż. Bielińska Halina
DVD Ekstradycja kolekcja 8DVD / reż. Wójcik Wojciech
DVD Glina. Sezon 1-2 (8DVD) / reż. Władysław Pasikowski
DVD Hans Kloss, stawka większa niż śmierć
DVD Historia niemoralna / reż. Sass Barbara
DVD Inspekcja / reż. Raginis-Królikiewicz Jacek
DVD Ja teraz kłamię / reż. Borowski Paweł
DVD Jak najdalej stąd / reż. Domalewski Piotr
DVD Jak zostać gwiazdą... i pozostać sobą / reż. Wieczur-Bluszcz Anna
DVD Jestem przeciw / reż. Trzos-Rastawiecki Andrzej
DVD Kabaret Starszych Panów 4DVD / reż. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski
DVD Kochaj albo rzuć / reż. Chęciński Sylwester
DVD Ludzie i bogowie (4DVD) / reż. Kox Bodo
DVD Marysia i Napoleon / reż. Buczkowski Leonard
DVD Najlepsze w świecie / reż. Jędryka Stanisław
DVD Nie ma mocnych / reż. Chęciński Sylwester
DVD Pan Wołodyjowski / reż. Hoffman Jerzy
DVD Potop cz. I / reż. Hoffman Jerzy
DVD Potop cz. II / reż. Hoffman Jerzy
DVD Potop 2DVD / reż. Hoffman Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Powrót na ziemię / reż. Jędryka Stanisław
DVD Propaganda PRL-u - Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe. Lata 50-te
DVD Sami swoi / reż. Chęciński Sylwester
DVD Stulecie winnych (4DVD) / reż. Trzaskalski Piotr
DVD Stulecie winnych. Sezon 2 (4DVD) / reż. Rogalski, Trzaskalski, Śliskowski
DVD Zieja / reż. Gliński Robert
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9,90
6,90
14,90
24,90
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6,90
9,90
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12,90
11,90
6,90
19,90
13,90
12,90
6,90
6,90
13,90
12,90
12,90
12,90
15,90
7,50
6,90
13,90
12,90
12,90
12,90

Wielowątkowa saga rodzinna, prowadzona na kilku poziomach narracji. To, co było
dawniej, przeplata się z tym, co dzieje się teraz. Akcja powieści, tocząca się w latach
1864-2015, osadzona jest w realiach historycznych kresowego Polesia i śląskiego
pogranicza, oraz współczesnej wsi małopolskiej. W powieści wrze jak w przysłowiowym
tyglu; mieszają się barwne wspomnienia, tajemnice rodzinne, postawy, pragnienia,
odważne wyprawy, wielkie miłości i bolesne straty. Powoli, jakby pracowicie dziergana
przez pokolenia, wyłania się tożsamość tej rodziny – krucha i delikatna...

Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie
- Piotr Zychowicz
Autor pisze o sprawach niewygodnych zarówno dla Polaków, jak i Żydów.
O komunistach i żydowskich kolaborantach pod niemiecką okupacją, ale również
o polskich szmalcownikach. O szkoleniu przez II RP żydowskich terrorystów
i zamordowaniu przez nich polskiego konsula. O powstaniu w getcie warszawskim
oraz tysiącach Żydów służących w Wehrmachcie.

List w butelce - Nicholas Sparks
Wyrzucona za burtę butelka mogła trafić w najodleglejszy zakątek świata. Tymczasem
fale wyrzuciły ją na plażę w zatoce Cape Cod, gdzie trafiła w ręce Theresy Osborne.
W środku był list miłosny zaczynający się od słów: „Moja najdroższa Catherine, tęsknię
za Tobą, ukochana, tak jak zawsze, ale dzisiaj było mi bardzo ciężko, bo ocean śpiewał
o naszym wspólnym życiu”. Zaintrygowana historią pary kochanków, Theresa rozpoczyna poszukiwania człowieka, który potrafił tak mocno i wiernie kochać.
W filmowej adaptacji powieści zagrali Robin Wright i Kevin Costner.

Ślub pod chupą - Sylwia Borowska
Poznaj historie Polek, które zakochały się nie tylko w Żydach, ale i w żydowskiej religii
oraz kulturze. Ślub pod chupą, peruka, koszerowanie mięsa, Tora – oto słownik pojęć
żydowskich, które często pojawiają się w tej książce. Jej bohaterki wybrały judaizm,
a więc w świetle prawa religijnego są Żydówkami. Noszą dwa imiona – dawne polskie
i nowe żydowskie. Mówią o tym, jak wygląda ich codzienność, miłość, wychowywanie
dzieci, relacje z rodzinami mieszkającymi w Polsce. Ich historie zaskakują, wciągają
i zabierają czytelnika w podróż nie tylko do innego Izraela, ale wręcz do innego świata.

DVD - Czyściec
Nowe dzieło Michała Kondrata, autora docenionych na całym świecie obrazów Miłość
i miłosierdzie i Dwie korony, to próba odpowiedzi na pytanie, co nas czeka po śmierci.
Nikomu nie udało się zgłębić sedna tajemnicy, jednak na przestrzeni wieków pojawiały
się osoby, które wiedziały i widziały więcej. Film oparty na relacjach i doświadczeniach
mistyków: św. Ojca Pio, św. Faustyny Kowalskiej, Fulli Horak i św. Ojca Stanisława
Papczyńskiego, to opowieść o duszach, które opuściły już ziemski świat.
Obsada: M. Kożuchowska, P. Tłokiński, I. Nowakowska, K.Kamińska, M. Kwaśny i inni.

Kółko się Pani urwało - Jacek Galiński
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 zakupowy wózek i wyrusza na łowy.
Pewnego dnia dzieje się jednak coś, co rujnuje jej spokojne życie. Po powrocie z
zakupów kobieta zastaje wyłamane drzwi do mieszkania. Wewnątrz panuje nieopisany
bałagan. Zniknęły wszystkie kosztowności, a galowy mundur jej zmarłego męża...

DVD - Glina
W tym serialu zbrodnia jest wszechobecna, miłość nie zawsze wygrywa, a wynik
konfrontacji dobra ze złem bywa zaskakujący. Policjanci Gajewski i Banaś po raz kolejny
zostają wciągnięci w machinę przemocy, kłamstwa i śmierci. Andrzej Gajewski z
wydziału zabójstw, rozwiedziony, po trzydziestu latach pracy nie ma już praktycznie życia
prywatnego, chociaż ponad wszystko kocha swoją dorosłą córkę, Julię. Przyzwoity glina
w nieprzyzwoitym świecie. Trochę zgorzkniały, zamknięty w sobie, twardy i uparty.
Obsada: J. Radziwiłowicz Jerzy, M. Stuhr, R. Gonera, J. Braciak, U. Grabowska i inni.

Syrenka - Camilla Läckberg
We Fjällbace w tajemniczych okolicznościach mężczyzna ginie bez wieści. Cztery miesiące później przypadkowy spacerowicz natrafia na jego zwłoki w skutym lodem jeziorze.
Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy znajomy zmarłego, pisarz Christian
Thydell, zaczyna dostawać anonimowe pogróżki. Zaniepokojony zwierza się Erice Falck,
a ona pokazuje jeden z listów Patrikowi. Patrik jest przekonany, że Christianowi grozi
niebezpieczeństwo. Ktoś szczerze go nienawidzi i nie zawaha się spełnić gróźb.
Kiedy znalezione zostają kolejne zwłoki, policja doszukuje się wspólnego wątku...

DVD - Ludzie i bogowie
Wydarzenia przywołane na ekran zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami, o których
głośno było w okupowanej Warszawie – od wykonania wyroku na znanym aktorze
i dyrektorze Theater der Stadt Warschau, volksdeutschu Igo Symie, który zadenuncjował
między innymi Hankę Ordonównę, po spektakularny zamach na niemieckiego komisarza
warszawskich przedsiębiorstw komunalnych - bezwzględnego wroga Polaków, Ernsta
Dürrfelda. Obsada: D. Dziarkowski, J. Knap, A. Wietrzyński, A. Justa, W. Wolańska,
M. Zydek, N. Rybicka, A. Karczmarczyk, A. Mrozowska, J. Świeżewski i inni.

DVD - Powrót na ziemię
Po przeżyciach wojennych Stefan nie potrafi wrócić do normalnego życia. Wciąż wspomina okupację, kiedy wraz z żoną uciekł z transportu. Oboje, skrajnie wyczerpani, postanowili popełnić samobójstwo. Kiedy Wanda skoczyła do rzeki, jemu zabrakło odwagi.
Teraz żyje z poczuciem winy za jej śmierć. Pewnego dnia spotyka na ulicy żonę, którą
uratowali wtedy przypadkowi ludzie. Rozstają się jednak, kiedy Wanda dowiaduje się
prawdy. Nie umie pogodzić się z tchórzostwem swego męża. Obsada: E. Krzyżewska,
S. Mikulski, B. Bargiełowska, M. Omelska, W. Pyrkosz, I. Szczurowska, A. Fogiel i inni.

DVD - Stulecie winnych
Serial opowiada o losach rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, wplecionych
w najważniejsze wydarzenia XX wieku. Akcja rozpoczyna się z chwilą wybuchu I. wojny
światowej, a kończy po stu latach – w czasach współczesnych. Opowieść stanowi wnikliwy portret polskiego społeczeństwa przedstawiony na tle burzliwej, stuletniej historii.
Winni towarzyszą historycznym rodzinom Lilpopów, Wieruszów-Kowalskich i Iwaszkiewiczów. Obsada: K. Preis, J. Wieczorkowski, R. Gancarczyk, K. Kwiatkowska, A. Janiczek,
K. Bacia, W. Humaj, A. Ferency i inni.

DVD - Stulecie winnych. Sezon 2
Serial „Stulecie Winnych II” zrealizowany na podstawie powieści Ałbeny Grabowskiej, to
historia zwykłych ludzi, którym przyszło żyć w niezwykłych czasach. Drugi sezon „Stulecia Winnych” obejmuje lata 1939-1952 i przedstawia dalsze losy wielopokoleniowej
rodziny z podwarszawskiego Brwinowa. Tym razem Winni mierzą się z okrutnym czasem
II wojny światowej, stają w obliczu śmierci i narodzin. Jedni walczą z bronią w ręku, inni
zmagają się z okupacyjną codziennością, walcząc o zachowanie życia i godności.
Obsada: K. Preis, J. Wieczorkowski, W. Humaj, K. Bacia, K. Kwiatkowska i inni.

Szt.

Książki

Cena

Ciotka Flora - Helena Buchner / powieść
Dziewczyny z Koziej Górki - Helena Buchner / powieść
Hanyska - Helena Buchner / powieść
Dzieci hanyski - Helena Buchner / powieść
Opowiastki znad Brynicy - Helena Buchner / powieść
Koronki z płatków śniegu - Gabriela Anna Kańtor / powieść
Ławeczka księżnej Daisy - Gabriela Anna Kańtor tw.opr. / powieść
Pani na Kopicach - Gabriela Anna Kańtor tw. opr. / powieść
Śląski Kopciuszek - Gabriela Anna Kańtor tw.opr. / powieść
Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? - D. Kaliński
Germanofil. Wład. Studnicki. Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą - P. Zychowski
Jakie piękne samobójstwo - Rafał A. Ziemkiewicz, tw.opr
Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie. - Piotr Zychowicz
Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz
Deszczowa noc cz.1 - Jodi Picoult tw.opr. / powieść
Deszczowa noc cz.2 - Jodi Picoult tw.opr. / powieść
List w butelce - Nicholas Sparks tw.opr. / powieść
Noce nad jeziorem - Penny Jordan / powieść
Pamiętnik - Nicholas Sparks tw.opr. / powieść
Uciekłam z arabskiego burdelu - Laila Shukri / powieść
Podróż Cilki - Heather Morris / powieść
Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu - Sylwia Borowska
Ślub pod chupą. Jak wychodząc za mąż, zostałam Żydówką - Sylwia Borowska
Kółko się Pani urwało - Jacek Galiński / komedia kryminalna
Komórki się Pani pomyliły - Jacek Galiński / komedia kryminalna
Konkurenci się pani pozbyli - Jacek Galiński / komedia kryminalna
Kratki się Pani odbiły - Jacek Galiński / komedia kryminalna
Niemiecki bękart - Camilla Läckberg tw.opr. / kryminał
Syrenka - Camilla Läckberg tw.opr. / kryminał
W cieniu prawa cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr. / kryminał
W cieniu prawa cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr. / kryminał

17,90
14,90
12,90
13,90
11,90
10,90
10,90
9,90
9,90
12,90
15,90
12,90
13,90
13,90
7,90
7,90
8,90
6,50
8,90
8,90
13,90
12,90
12,90
9,90
9,90
10,90
9,90
9,90
9,90
8,90
8,90

Dzień Matki
9 maja
02174 8964480
Zamówienia telefoniczne:
Na stronie internetowej:

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

www.sklep.de
Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2
51399 Burscheid
Szt.

Szt.

Kosmetyki

Cena

Być może... PARIS perfumy 10ml
Być może... ROME perfumy 10ml
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g
New Anna Cosmetics szampon z naftą kosmetyczną, ekstraktami z pokrzywy,
tataraku i skrzypu 300ml
New Anna Cosmetics kuracja przeciw wypadaniu włosów z naftą kosmetyczną
i olejem jojoba 90g
New Anna Cosmetics kuracja przeciw wypadaniu włosów z naftą kosmetyczną
i olejem ze słodkich migdałów 90g
Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado na dzień 50ml
Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml
Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml
Pani Walewska perfumy classic 30ml
Pani Walewska perfumy gold 30ml
Pani Walewska perfumy sweet romance 30ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30 ml + dezodorant 90ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30ml + krem przeciw zmarszcz. 50ml
Pani Walewska zestaw kosmetyków sweet romance - perfumy 30 ml + dezodorant 90ml
Pollena-Ewa SA Krem odżywczy - półtłusty owies 50ml
Pollena-Ewa SA Szampon pokrzywowy 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon rumiankowy 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon tataro-chmielowy 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon z czarną rzepą 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon ze skrzypem polnym 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon brzozowy 1000g
Ziaja chłodząca mgiełka z mentolem, ylang ylang paczula 90ml
Ziaja energetyzująca mgiełka z mentolem, tropikalny kokos 90ml
Ziaja krem brązujący cupuacu 50ml
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml
Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
Ziaja krem nagietek 100ml
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
Ziaja żel do nóg kasztanowy 100ml
Ziaja żel do twarzy jagody acai 200ml

4,50
4,50
3,10
4,50

Szampon
z naftą
kosmetyczną,
ekstraktami z pokrzywy,
tataraku i skrzypu 300ml
Cena: 4,50 EUR

Krem odżywczy
- półtłusty owies
Pollena-Ewa SA
50ml
Cena: 2,00 EUR

Szampon
brzozowy
Pollena-Ewa SA
1000g
Cena: 2,20 EUR

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

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

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

3,30
3,30
4,90
4,90
4,90
4,90
6,90
6,90
6,90
9,99
12,50
9,99
2,00
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
2,20
3,30
3,30
3,60
2,60
1,90
2,50
2,50
3,30
3,30
2,20
2,90
1,90
2,20
2,60
2,50
3,10

Pistachio Solidarność
czekol. z alkoholizowanym
kremem o smaku pistacjow.
400g
Cena: 6,90 EUR

Śliwka w czekoladzie
Solidarność
Śliwki kandyzowane
w czekoladzie 190g
Cena: 4,50 EUR

Słodycze

Cena

Chałwa waniliowa 12x100g Optima
Chałwa waniliowa 24x65g Optima
Michałki 280g Wawel
Grześki 36x36g Kaliszanka
Pistachio 400g Colian
Prince polo clasic 32x35g Olza
Princessa kokosowa 28x44g Nestle
Ptasie mleczko 360g Wedel
Sezamki 24x27g Polonia Premium
Sezamki 32x23g Optima
Śliwka w czekoladzie 190g Solidarność
Kasztanki 430g Wawel
Malaga 430g Wawel
Tiki taki 430g Wawel

9,90
13,50
2,20
9,90
6,90
9,90
9,90
3,90
9,90
12,50
4,50
5,50
5,50
5,50

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

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

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

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

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

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

Szampony Pollena-Ewa SA, 250ml - tylko 0,99 EUR
Przy zamówieniu przez internet możliwość płatności przez PayPal
ZAMÓWIENIE

SŻ 5/2021
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Reklama
Verstärkung im Baugewerbe
gesucht!

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor
Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Max Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

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

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

ab sofort, unbefristet, Montagetätigkeit,
gute Bezahlung,
Führerschein & Deutschkenntnisse erforderlich,
Erfahrungen als Trockenbauer, Maler, Stuckateur vorteilhaft

betkos Betonkosmetik
Sitz: Wesseling bei Köln
+49 2232 942691
www.betkos.de

Rechtsanwältin
Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)
Fachanwältin
für Familienrecht

www.sklep.de

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

KURIER
ładunki do 1,5 tony

Niemcy

Polska

Handy: 0173-2106849
Tel.: 02174-8941155

CHCESZ SPRZEDAĆ
SZYBKO I Z ZYSKIEM
NIERUCHOMOŚĆ
W NIEMCZECH?

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!

Umów się na spotkanie!
Pomogę Ci łatwo przejść
przez każdy etap sprzedaży
domu lub mieszkania.
PROFESJONALNIE WYCENIĘ
TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ
Umów się na bezpłatną
wycenę

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.

Olga Martin
Pośrednik nieruchomości w Niemczech
Tel. +49 171-238-14-95
E-mail: olga@immolla.com
www.immolla.com

IMMOLLA

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

37 Jahre

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

l Własna produkcja wędlin
l Sklep internetowy i wysyłkowy
l Party Service i Sala przyjęć
l Polskie artykuły spożywcze
(cukierki, twaróg, pierogi,
przyprawy, napoje,
alkohole, i.t.d.)
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www.samo-zycie.de

pokoje gościnne z łazienkami,
telewizor, lodówka, balkon, sprzęt
plażowy, parking zamknięty.
Czerwiec i wrzesień TANIEJ!
Tel. 0048-94-3519508
lub 0048-506-558336
www.udastina.fajnewczasy.pl

SAT - RUDEK

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

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

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

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

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

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

OKAZJA

tylko

0,99€

euro trade ogórki kaszubskie 900g
euro trade ogórki kanapkowe 650g
euro trade ogórki kwaszone eko 750ml
euro trade ogórki konserwowe z chilli 690ml
euro trade pikle ogórkowe zakąskowe 690ml
Pollena-Ewa SA Szampon rumiankowy 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon pokrzywowy 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon z czarną rzepą 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon tataro-chmielowy 250ml
Pollena-Ewa SA Szampon ze skrzypem polnym 250ml

super
cena

Jesteśmy dla Was online:

Personal
Service

Ustronie Morskie

Mini Shop

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

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2
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Reklama
Tłumacz przysięgły

l polski l rosyjski
l angielski l niemiecki

Tel. 0174 / 479 22 04
info@dolmetscher-frankfurt.com
Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY
(w kamienicach, domach,
mieszkaniach, działkach).
Mogą być z problemem prawnym,
zadłużone lub z lokatorem.
Załatwiam wszystkie formalności!
Tel. 0048-535-787267

Biuro
PodatkowoRachunkowe

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

Pełny zakres usług dla firm
i osób prywatnych
l deklaracje podatkowe
l prowadzenie ksiąg fiskalnych
l doradctwo przy zakładaniu firm
l podatek VAT i.t.p.

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

WWW

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

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

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

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

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

Tel.: 0202-60933172
finanzwirt@gruchel.com

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

Zamów prenumeratę bez żadnych dodatkowych kosztów!

samo zycie

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

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

Data, podpis:

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

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

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

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

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

Data:

