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W maju i czerwcu
jest 4,6 miliona
wolnych terminów
na szczepienia 
– oœwiadczy³ 10 maja
minister zdrowia.

Czy Warszawa zlekcewa¿y Œl¹zaków?
1 kwietnia rozpocz¹³ siê Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ, w którym mo¿na te¿
zadeklarowaæ narodowoœæ œl¹sk¹. Sto lat temu mieszkañcy Górnego Œl¹ska musieli siê opowiedzieæ, 
czy chc¹ nale¿eæ do Niemiec czy do Polski. Przebieg granic wytoczonych po Plebiscycie pokaza³, 
¿e zachodnie mocarstwa zlekcewa¿y³y g³os Œl¹zaków, tak samo jak obecnie lekcewa¿y go Polska. 3,12
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O tym siê mówi

Notowania Zielonych
rosną – to powoduje, że
również CDU/CSU zajęły
się intensywnie tematem
ochrony klimatu i energii
odnawialnych. 

Gdyby wybory odbywa³y siê
w maju, najwiêksz¹ parti¹
w Bundestagu byliby Zieloni –
Bündnis 90/Die Grünen. We-
d³ug sonda¿u przeprowadzone-
go na zlecenie telewizji n-tv na
tê partiê g³osowa³oby 27 pro-
cent. Zaraz za ni¹ uplasowa³o-
by siê CDU/CSU – 24 procent.
Ró¿nica niewielka, szanse nad-
robienia wyniku nie s¹ niereal-
ne. Nic dziwnego, ¿e Unia robi
wszystko, by przekonaæ do sie-
bie niezdecydowanych. G³ówn¹
szans¹ ma byæ temat klimatu
i energii odnawialnych, które
okazuj¹ siê byæ coraz wa¿niej-
sze dla niemieckich wyborców
– i to nie tylko tych lewicowych
czy lewicowo-liberalnych. Tak-
¿e tych, którzy chc¹ chroniæ kli-
mat, ale nie chc¹, na przyk³ad
wyeliminowania samochodów
spalinowych czy dro¿szego
pr¹du. Unia chce pokazaæ, ¿e
w kwestii klimatu jest alterna-
tyw¹ dla lewicowej koalicji Zie-
lonych, SPD i Die Linke (Partii
Lewicy). 

Program wyborczy
CDU/CSU co prawda jeszcze
jest w fazie planowania i ma zo-
staæ przedstawiony dopiero
w czerwcu, ale ju¿ wiadomo, ¿e
klimat w niej siê znajdzie. Choæ
jeszcze pod koniec kwietnia Pe-
ter Altmaier, federalny mini-
ster gospodarki przekonywa³,
¿e wszystkie partie powinny te-
mat klimatu skreœliæ (!) z agen-
dy wyborczej. By³o to zwi¹zane
z kwietniowym wyrokiem Fe-
deralnego Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, który uzna³, ¿e „nie-
miecka ustawa o ochronie kli-
matu nie okreœla w wystarcza-
j¹cy sposób celów redukcji
emisji od 2031 roku (...) i w ten
sposób jest czêœciowo niezgod-
na z konstytucj¹”, zobowi¹zu-
j¹c parlament i rz¹d do sprecy-
zowania ustawy. Altmaier oce-
ni³, ¿e s¹ bardzo ma³e szanse
na poprawê ustawy w tej ka-
dencji i uzna³, ¿e dlatego „te-
mat klimatu powinno siê wy³¹-
czyæ z kampanii”. 

Teraz nagle okaza³o siê, ¿e
niemo¿liwe mo¿e siê staæ mo¿-
liwe, i ¿e ochrona klimatu jest
dla polityków chrzeœcijañskiej
demokracji jednym z prioryte-
tów – choæ wyraŸnie podkreœla-

j¹, ¿e chc¹ o niego walczyæ ina-
czej ni¿ Zieloni. 

– CDU i CSU stawiaj¹ na in-
nowacjê, ambicje, zachêty i po-
stulaty, a Zieloni stawiaj¹ na
ideologiê i zakazy – przekony-
wa³a w mediach Anja Weisger-
ber, odpowiedzialna we frakcji
chrzeœcijañskodemokratycznej
w Bundestagu za ochronê kli-
matu. 

Jeszcze ostrzej skrytykowa³
konkurentów Philipp Schröder
z nowoza³o¿onej w ramach
CDU/CSU „Unii Klimatycz-
nej”, grupy proekologicznych
polityków partii, którzy lobbuj¹
za wiêksz¹ rol¹ ekologii w pro-
gramie chrzeœcijañskich de-
mokratów. Co ciekawe, utwo-
rzenie grupy powita³ jako
„œwietny pomys³” Armin La-
schet, kandydat chrzeœcijañ-
skich demokratów na kancle-
rza. To o tyle zaskakuj¹ce, ¿e
Laschet w swojej landowej
kampanii wyborczej w NRW
w 2017 r. ograniczenie energii
wiatrowej ustanowi³ wrêcz jed-
nym z punktów programu wy-
borczego. W umowie koalicyj-
nej z FDP w Pó³nocnej Nadre-
nii-Westfalii (NRW) zmniejszo-
no powierzchniê przeznaczon¹
pod wiatraki, które mog³y byæ
stawiane w odleg³oœci mini-
mum pó³tora kilometra od osie-
dli mieszkalnych. Laschet zna-
ny by³ równie¿ z zaanga¿owa-
nia w sprawie upadaj¹cych
w NRW kopalni. 

W odró¿nieniu od Zielonych
ekologiczna frakcja CDU/CSU
uwa¿a, ¿e ochrona klimatu
mo¿liwa jest tylko we wspó³-
pracy z koncernami i gospo-
dark¹. 

37-letni Schröder, by³y szef
Tesli, zarzuci³ Zielonym wprost
„ekopopulizm”:

– Ekopopulizm Zielonych ma
byæ efektywny, ale ostatecznie
zirytuje du¿¹ czêœæ spo³eczeñ-
stwa przez wyrost cen energii,
ogrzewania czy paliwa. Unijni
ekolodzy chc¹ stawiaæ nie tylko
na wspó³pracê z przedsiêbior-
cami, ale i przekonanie konser-
watywnych wyborców. 

– Chcemy im pokazaæ, ¿e
ochrona klimatu to te¿ ochrona
ich heimatu – t³umaczy³ na ³a-
mach dziennika „Tagesspie-
gel” 36-letni pose³ CDU Kai
Whittaker. Jego propozycja dla
klimatu to likwidacja podatków
i op³at naliczanych na energiê,
a w zamian zwiêkszenie op³at
za emisjê CO2.

Jest szansa, ¿e te has³a to
nie tylko kie³basa wyborcza, ale
faktyczna zmiana w postrzega-
niu zmian klimatycznych.
W zwi¹zku z afer¹ maseczkow¹
zmuszonych by³o odejœæ z Unii
dwóch najbardziej znanych
przeciwników odnawialnej
energii w partii: Jürgen Pfeif-
fer i Georg Nüßlein. M³ode po-
kolenie polityków CDU – Junge
Union, wœród nich wiele by³ych
uczestników akcji „Fridays for
Future” opowiedzia³o siê za
wprowadzeniem do programu
wyborczego celu ograniczenia
globalnego ocieplenia o 1,5
stopnia w stosunku do ery
przedindustrialnej. Ale nadal
w partii stanowi¹ mniejszoœæ,
której trudno bêdzie postawiæ
siê wiêkszoœci, która jest jak
dot¹d sceptyczna wobec ekolo-
gicznych wyzwañ. W ich prze-
mianê w tak krótkim czasie wy-
borcom bêdzie trudno uwie-
rzyæ. (hre)

Klimat na sztandarach
wyborczych do Bundestagu

Mniejsza liczba zachorowań,
częściowe odmrożenie
gospodarki i próba zwięk-
szenia tempa szczepień
w Niemczech. Maj przyniósł
nie tylko odprężenie w trze-
ciej fali pandemii, ale i decy-
zje, które mają społeczeń-
stwo lepiej zabezpieczyć
przed następną falą. 

Wizyta u fryzjera czy zakupy
w odzie¿owej sieciówce bez obo-
wi¹zku posiadania aktualnego te-
stu, wjazd do kraju bez koniecz-
noœci testu i kwarantanny (poza
przyjazdem z obszarów wystêpo-
wania groŸnych mutacji), czy
nocny spacer bez ograniczeñ –
osoby w pe³ni zaszczepione
i ozdrowieñcy s¹ zwolnieni z wie-
lu ograniczeñ pandemicznych.
Nie obowi¹zuj¹ ich te¿ ogranicze-
nia dot. spotkañ prywatnych –
mog¹ spotykaæ siê z dwoma oso-
bami niezaszczepionymi i nie-
ograniczon¹ liczb¹ zaszczepio-
nych i ozdrowieñców. Tak¹ decy-
zjê podjê³y na pocz¹tku maj¹ nie-
mieckie w³adze federalne. Roz-
porz¹dzenie wesz³o w ¿ycie
wczeœniej ni¿ planowano, po tym,
kiedy poszczególne landy zaczê³y
indywidualnie wprowadzaæ takie
u³atwienia na swoim terenie. 

Za osobê zaszczepion¹ uwa¿a-
na jest osoba 14 dni po ostatnim
zaszczepieniu, za ozdrowieñca –
osoba, która zachorowa³a przed
minimum 28 dniami, ale krócej,
ni¿ przed 6 miesi¹cami – po tym
czasie traci swój „uprzywilejowa-
ny” status. W przypadku osób za-
szczepionych na razie nie ma
ograniczeñ czasowych. Status
ozdrowieñca potwierdzaæ ma
test PCR z okresu choroby, osoby
zaszczepionej – legitymacja
szczepieñ (¿ó³ta ksi¹¿eczka –
Impfpass). Od czerwca funkcjo-
nowaæ ma równie¿ elektroniczna
wersja legitymacji – w formie ko-
du QR na smartfonie lub do wy-
druku. Ma byæ ona niemo¿liwy do
sfa³szowania, w odró¿nieniu do
papierowej formy, której przy-
padki podrabiania w zwi¹zku ze
szczepieniem na COVID-19
ostatnio zdarzaj¹ siê czêsto, jak
alarmuje policja. 

Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e za-
równo ozdrowieñcy jak i osoby
zaszczepione musz¹ stosowaæ
siê do zasad re¿imu sanitarnego
i np. u¿ywaæ masek FFP2 w po-
mieszczeniach, komunikacji pu-
blicznej i tam, gdzie nie mo¿na
zachowaæ wymaganego, pó³tora-
metrowego dystansu. 

Dostêp do szczepieñ ma zo-
staæ u³atwiony, dziêki czêœciowe-

mu zniesieniu priorytetyzacji.
Berlin zaplanowa³ na 17 maja
zniesienie priorytetyzacji przy
szczepieniach u lekarzy domo-
wych i zak³adowych. Podobny
krok zapowiedzia³y Bawaria i Ba-
denia-Wirtembergia. Na szczeblu
federalnym zniesienie podzia³u
na grupy priorytetowe ma nast¹-
piæ w trakcie czerwca, bez okre-
œlonego na razie konkretnego
terminu. Œrodowisko lekarskie
sceptycznie podchodzi do takiego
rozwi¹zania. W ostatnich tygo-
dniach akcja szczepieñ wyraŸnie
przyspieszy³a, ale popyt na
szczepionki przewy¿sza ich po-
da¿. Lekarzom domowym braku-
je ju¿ dziœ szczepionek, by zwiêk-
szyæ liczbê szczepionych. Na
swoje terminy czekaj¹ wci¹¿ lu-
dzie z grupy 3, m.in. osoby powy-
¿ej 60. roku ¿ycia i z chorobami
przewlek³ymi. Z du¿ym prawdo-
podobieñstwem lekarze bêd¹
nadal przy wyznaczaniu terminu
bêd¹ braæ pod uwagê czynniki
zwiêkszaj¹ce ryzyko zachorowa-
nia czy ciê¿kiego przebiegu cho-
roby: wiek, choroby chroniczne
czy wykonywany zawód. 

Ale równie¿ ci, którzy dot¹d
nie zd¹¿yli siê zaszczepiæ, mog¹
liczyæ na powrót odrobiny nor-
malnoœci. Minister Spahn zapo-
wiedzia³ stopniowe ³agodzenie
obostrzeñ. Otwarte dla osób z ne-
gatywnym testem (i dla wspo-
mnianych osób zaszczepionych
i ozdrowieñców) ma byæ znowu
gastronomia na wolnym powie-
trzu, muzea i us³ugi kosmetycz-
ne. Mo¿liwe bêdzie uprawianie
sportu, dyscypliny bezkontakto-
we równie¿ w pomieszczeniach,
przy zachowaniu odpowiednich
œrodków ostro¿noœci i kontroli.
Znowu bêd¹ dopuszczalne im-
prezy na zewn¹trz, przy ograni-
czonej liczbie uczestników.
W przypadku spadku incydencji
poni¿ej piêædziesiêciu, otwarte
zostan¹ równie¿ hotele i gastro-
nomia w pomieszczeniach za-
mkniêtych oraz teatry, opery i sa-
le koncertowe. (hre)

U³atwienia dla zaszczepionych
i ozdrowieñców i uwolnienie
dostêpu do szczepieñ w Niemczech

W Niemczech osoby zaszczepione
przeciw COVID-19 są stopniowo
zwalniane z ograniczeń
pandemicznych. zdj. wikimedia.org

„Kanclerz klimatu czy węgla?“ – transparent na jednej z demonstracji
Fridays for Future (zdj. arch. z 2019 r. – sprzed pandemii...)

zdj. Markus Spiske



1 kwietnia rozpocz¹³ siê kolejny
spis powszechny. Podstawow¹
metod¹ w tym roku samospis
internetowy. Obywatele i oby-
watelki RP maj¹ odpowiedzieæ
na szereg pytañ, w tym o naro-
dowoœæ. W rubrykach zabrak³o
i tym razem rubryki „narodo-
woœæ œl¹ska”.

„Najistotniejszymi dla nas
Œl¹zaków bêd¹ pytania odno-
sz¹ce siê do naszej przynale¿-
noœci narodowej lub etnicznej
oraz jêzyka, którym pos³uguje-
my siê w kontaktach codzien-
nych. Pamiêtajmy, ¿e mo¿liwa
bêdzie deklaracja narodowoœci
œl¹skiej oraz u¿ywania jêzyka
œl¹skiego” – zaapelowali dzia-
³acze stowarzyszeñ œl¹skich.

Trzeba siê spisaæ – to nie
podlega dyskusji. Jednak ze
zdumieniem niektórzy przyjêli
fakt, ¿e ze spisu zrobi³a siê
sprawa polityczna. Chodzi
o PiS-owskiego marsza³ka woj.
œl¹skiego Jakuba Che³stow-
skiego, który w nowym organie
prasowym w³adz województwa
napisa³: „Spisz siê jak Pow-
stañcy. G³osuj za Polsk¹”. 

To oczywiste nawi¹zanie do
plebiscytu na Œl¹sku w 1921 ro-
ku, w którym mieszkañcy Gór-
nego Œl¹ska mieli siê opowie-
dzieæ z Polsk¹ czy Niemcami.
Sto lat temu za Polsk¹ w plebi-
scycie g³osowa³o ok. 40 proc.,
za Niemcami ok. 60 proc., st¹d
wybuch III powstania œl¹skie-
go. Has³o Che³stowskiego ze
spisem ludnoœci œwiadczy nie
tylko o historycznej ignorancji,
braku wyczucia, ale tak¿e pod-
porz¹dkowaniu siê partyjnym
wytycznym Jaros³awa Kaczyñ-

skiego, który jakiœ czas temu
nazwa³ Œl¹zaków „ukryt¹ opcj¹
niemieck¹”. 

Marsza³kowi odpowiedzia³
Ruch Autonomii Œl¹ska: „Apel
ten jest reakcj¹ na kampaniê
œl¹skich œrodowisk informuj¹-
cych, jak zadeklarowaæ w spi-
sie narodowoœæ œl¹sk¹ i zachê-
caj¹cych do tego kroku wszyst-
kich, których poczuciu taka de-
klaracja odpowiada. Oczywi-
œcie, marsza³ek Che³stowski
ma prawo do wyra¿ania swego
zdania. Dlaczego jednak czyni
to na ³amach periodyku wyda-
wanego przez jedn¹ z podle-
g³ych mu spó³ek i wystêpuj¹c
nie jako osoba prywatna lub
dzia³acz partii politycznej, lecz
jako reprezentant wspólnoty
samorz¹dowej?”.

Podczas poprzedniego Spisu
Powszechnego w 2011 r. naro-
dowoœæ œl¹sk¹ zadeklarowa³o

847 tys. osób, w tym 376 tys.
osób jako jedyn¹. W tym sa-
mym spisie a¿ 529 tys. osób
wskaza³o, ¿e pos³uguje siê jêzy-
kiem œl¹skim podczas kontak-
tów domowych. 

„Wyniki spisu s¹ mocnym ar-
gumentem w politycznej walce
o uznanie Œl¹zaków za mniej-
szoœæ etniczn¹, a tak¿e uznania
œl¹skiego za jêzyk regionalny.
Wspaniale napisa³ o tym prof.
Zbigniew Kad³ubek w 2018 ro-
ku. – W³aœnie dlatego Górno-
œl¹zacy zabiegaj¹ o swoj¹ mo-
wê w Sejmie Rzeczpospolitej
Polskiej, poniewa¿ uznaj¹ auto-
rytet Polskiego Parlamentu.
Czy¿ nie jest to wa¿ny argu-
ment za tym, ¿e mamy tutaj do
czynienia z piêkn¹ form¹ de-
mokratycznego zachowania?
My, Œl¹zacy domagamy siê
uznania narodowoœci œl¹skiej
zgodnie z panuj¹cymi regu³ami
demokracji. Niestety konse-
kwentnie od 1989 roku kolejne
ekipy rz¹dz¹ce odmawiaj¹
przyznania nale¿nych nam
praw, tworz¹c tym samym swo-
isty mur ponad politycznymi
podzia³ami” – brzmi¹ s³owa
odezwy do Œl¹zaków.

Obowi¹zek wziêcia udzia³u
w spisie maj¹ wszyscy obywa-
tele RP, tak¿e Polacy mieszka-
j¹cy poza granicami, jeœli nie
wymeldowali siê z Polski. Od-
mowa udzielenia informacji
grozi grzywn¹. Osoby przeby-
waj¹ce za granic¹ mniej ni¿ rok
bêd¹ musia³y wype³niæ kwe-
stionariusz emigranta krótko-
okresowego, a gdy okres ten
wynosi rok lub d³u¿ej – kwestio-
nariusz emigranta d³ugookre-
sowego. Spisem nie s¹ objêci
Polacy za granic¹, którzy doko-
nali w Polsce wymeldowania
z pobytu sta³ego. 

TK/kor
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– Polakom nale¿y siê takie ¿ycie
jak na Zachodzie. Chcemy te
aspiracje zaspokoiæ, jest na to
szansa – twierdzi³ Jaros³aw Ka-
czyñski, prezentuj¹c 15 maja pro-
gram „Polski £ad”, który ma
uzdrowiæ polsk¹ gospodarkê po
koronawirusie i podwy¿szyæ
standard ¿ycia w Polsce. Pañ-
stwo wesprze artystów i zadba
o muzea.

Prezes PiS zapowiedzia³ te¿
zwiêkszenie wydatków na zdro-
wie do 7 proc. w relacji do pro-
duktu krajowego brutto (PKB).
Zapewni³, ¿e w 2023 r. osi¹gn¹
one poziom 6 proc. PKB. Doda³
te¿, ¿e zostanie wprowadzona
ustawa o jakoœci œwiadczeñ le-
karskich oraz powstanie Fun-
dusz Modernizacji Szpitali.
Wœród planów partii znajduje siê
równie¿ podniesienie kwoty wol-
nej od podatku do 30 tys. z³, pod-
wy¿szenie II progu podatkowego
z 85 tys. do 120 tys. rocznie oraz
zniesienie „umów œmieciowych”,
znanych w Polsce jak cywilno-
prawne o pracê na zasadzie dzia-
³alnoœci gospodarczej lub umowy
o dzie³o.

Kaczyñski zapowiedzia³ zwiêk-
szenie liczby miejsc pracy oraz
wsparcie inwestycji w kulturze
i sporcie. Powstanie pojêcie „ar-
tysta zawodowy”. To ewidentny
powrót do czasów PRL, kiedy Mi-
nisterstwo Kultury wystawia³o
zaœwiadczenie uprawniaj¹ce do

pobierania honorariów w odpo-
wiedniej wysokoœci. Kto go nie
mia³, dostawa³ za wystêp grosze.
Tak zwane weryfikacje wydawa-
no oczywiœcie wed³ug partyjnego
klucza. 

W szko³ach œrednich historia
zostanie rozbita na dwa przed-
mioty: historiê powszechn¹ i hi-
storiê Polski. Zjednoczona Pra-
wica chce te¿ odbudowaæ Pa³ac
Saski, rozbudowywaæ muzea
i budowaæ nowe teatry. 

M³odzi zaœ dostan¹ kredyty hi-
poteczne z gwarancjê bankow¹
do 100 tys. z³. Pañstwo ma za-
gwarantowaæ wk³ad w³asny lub
jego wiêkszoœæ albo dop³acaæ do
kredytu mieszkaniowego, jeœli
ma³¿eñstwo, które wziê³o kredyt,
bêdzie mieæ dzieci. Po urodzeniu
drugiego dziecka bêd¹ dop³aty
do 20 tys. z³ do sp³aty kredytu,
przy trzecim – 60 tys. z³. Dodat-
kowo osoby, które bêd¹ chcia³y
zbudowaæ dom do 70 m kw., nie
bêd¹ musia³y uzyskaæ pozwole-
nia na budowê – konieczne bê-
dzie jedynie zg³oszenie. Nie trze-
ba bêdzie mieæ równie¿ kierow-
nika budowy, ani zak³adaæ ksiêgi
wieczystej.

„Polski £ad” ma utorowaæ
PiS-owi drogê do kolejnego zwy-
ciêstwa wyborczego. To mocny
cios, tak¿e w opozycjê, która po
ostatnim g³osowaniu nad Fundu-
szem Odbudowy pozostaje zupe³-
nie rozbita. TK

Kaczyński przedstawił „Polski Ład”
Wydłuża się lista niespełnionych obietnic PiS?

Z liczenia ludzi marsza³ek zrobi³ sprawê polityczn¹

Narodowoœæ œl¹ska?

Marszałek Jakub Chełstowski (PiS) wzywa do głosowania za Polską
podczas spisu powszechnego

Narodowy Spis Powszechny (www.spis.gov.pl), trwający od 1 kwietnia
do 30 września 2021 r., podobnie jak poprzedni nie uwzględnia
narodowości śląskiej. zdj. KAJ

Rozpoczê³a siê pisowska czystka
w polskich mediach regional-
nych. Marek Twaróg nie jest ju¿
redaktorem naczelnym „Dzien-
nika Zachodniego”. Jerzy Su³ow-
ski, redaktor naczelny „Gazety
Krakowskiej”, równie¿ otrzyma³
wypowiedzenie. 

„Marek Twaróg, redaktor na-
czelny Dziennika Zachodniego
zosta³ dziœ zwolniony przez nowy
funkcjonariat Polska Press. Ma-
rek Twaróg by³ najlepszym na-
czelnym DZ, a mia³em ich w tej
gazecie piêciu. Dodam tylko, ¿e
politycznym czynownikom
uschn¹ kiedyœ rêce za to, co zro-
bili i robi¹ z mediami w PL” – na-
pisa³ w mediach spo³ecznoœcio-
wych redaktor Marcin Zasada.

Informacje o zwolnieniu re-
daktora naczelnego nap³ynê³y
dzieñ po tym, jak Twaróg w arty-
kule zawar³ krytyczn¹ diagnozê
dzia³añ obozu Prawa i Sprawie-
dliwoœci wobec problemów Œl¹-
ska.

– Mam inn¹ koncepcjê tej ga-
zety. Chcê doprowadziæ do wzro-
stu sprzeda¿y i odwiedzalnoœci
w internecie. Chcê siê oprzeæ na
osobach, które znam i wiem, ¿e
mog¹ to zagwarantowaæ – powie-
dzia³a portalowi wirtualneme-

dia.pl Dorota Kania, cz³onek za-
rz¹du Polska Press z ramienia
Orlenu, koncernu paliwowego,
który naby³ niedawno Polska
Press.

12 kwietnia S¹d Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów,
uwzglêdniaj¹c wniosek Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich Adama
Bodnara, wstrzyma³ zgodê na
przejêcie Polska Press przez Or-
len. 

„Nie ma ¿adnych podstaw
prawnych do ograniczania PKN
Orlen w wykonywaniu praw z na-
bytych udzia³ów. Transakcja za-
kupu Polska Press zosta³a prze-
prowadzona zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami prawa, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji
Prezesa UOKiK” – napisa³ po
wyroku Daniel Obajtek, przes
Orlenu na twitterze, potwierdza-
j¹c swoj¹ ignorancjê wobec s¹du.

Twaroga zast¹pi³ na stanowi-
sku naczelnego Grzegorz Gajda,
w przesz³oœci zwi¹zany z TVP
w Katowicach. Nowym redakto-
rem naczelnym „Gazety Krakow-
skiej” ma zostaæ Wojciech Mu-
cha. Dziennikarz w ostatnich la-
tach zwi¹zany by³ przede wszyst-
kim z „Gazet¹ Polsk¹”, z której
odszed³ w 2020 r. TK

Zamach na media trwa – zwolnienia w Polska Press
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Po obu stronach Odry i NysyAktualnoœci

O tym siê mówi

Ortel Mobile, czo³owy niemiecki
dostawca us³ug prepaid dla osób
o pochodzeniu imigranckim, za-
pewnia teraz jeszcze lepsze oferty.
Dziêki temu ka¿dy mo¿e teraz
jeszcze d³u¿ej rozmawiaæ z rodzi-
n¹ i przyjació³mi w Polsce.  Niek-
tóre opcje taryfowe obejmuj¹
obecnie zupe³nie now¹, zrycza³to-
wan¹ stawkê unijn¹. Mo¿na wiêc
wykonywaæ nielimitowane po³¹-
czenia do Polski.

Ortel Mobile oferuje teraz jesz-
cze wiêcej w tej samej cenie. Na
przyk³ad opcja Smart World XL
zawiera w cenie wszystkie rozmo-
wy telefoniczne na terenie Nie-
miec — a od teraz tak¿e na terenie
UE. Inne taryfy Ortel Mobile obej-

muj¹ teraz równie¿ rycza³t unijny
lub du¿e pakiety minut. Korzysta-
j¹c z nich, mo¿na nie tylko dzwo-
niæ z Niemiec do Polski, ale rów-
nie¿ z Polski do Niemiec. Kontakt
z przyjació³mi i rodzin¹ w Polsce
jest wiêc jeszcze ³atwiejszy. Tak¿e
dla tych, którzy mieszkaj¹ poza
UE. Ortel Mobile oferuje do 1000
minut na po³¹czenia do 20 krajów
pozaeuropejskich, takich jak Ro-
sja, Kazachstan, Irak, USA i Kana-
da.

Ale to nie jest jedyna korzyœæ.
Ortel Mobile dodaje równie¿ du¿o
Internetu. Przy prawie wszystkich
taryfach wzrasta wolumen trans-
feru danych Highspeed bez zmia-
ny ceny ca³kowitej. W opcji Smart

World XL jest na przyk³ad ofero-
wany rycza³towy dostêp do Inter-
netu o pojemnoœci 15 GB zamiast
dotychczasowych 12 GB za
29,99 euro* na cztery tygodnie. 
Taryfa w opcji World Flat obejmu-
je teraz po raz pierwszy rycza³t na
Internet o wielkoœci 5 GB. Tak
wiêc dziêki Ortel Mobile i jego
ofertom prepaid ka¿dy mo¿e in-
tensywnie surfowaæ w Internecie
i wykonywaæ mnóstwo po³¹czeñ
do Polski. Wygodne do³adowanie
prepaid zamiast umowy. W ten
sposób zawsze masz pe³n¹ kon-
trolê nad kosztami.

Pozostañ w kontakcie z Uni¹
Europejsk¹. Wszystko to jest mo¿-
liwe dziêki opcji Smart World XL:

Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf. *Warunki korzystania ze standardowej taryfy: Zakup pakietu startowego (cena sugerowana 9,95 EUR). Standardowa taryfa: Ro-
zmowy w Niemczech: 9 centów/min, połączenia zagraniczne od 1 centa/minutę. Połączenia są możliwe po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości maks. 15 centów za połączenie
(wszystkie ceny są dostępne na stronie www.ortelmobile.de). SMS 15 centów 49 centów/MB Taktowanie 60/60 Nie obowiązuje dla numerów specjalnych. Prędkości transferu danych w
Niemczech i w UE do 25 Mbit/s (pobieranie) i 10 Mbit/s (wysyłanie). Podana prędkość jest technicznie możliwą maksymalną prędkością. Rzeczywista średnia prędkość może być inna.
Taktowanie 100 kB Smart World XL (29,99 EUR za 28 dni w trakcie obowiązywania opcji): Nielimitowane minuty na połączenia z Niemiec do krajów UE, jak również 1000 minut z Nie-
miec do wszystkich sieci z Bangladeszu, Brazylii, Kanady, Chile, Chin, Hongkongu, Indii, Indonezji, Iraku, Izraela, Japonii, Malezji, Pakistanu, Portoryko, Singapuru, Korei Południowej,
Tajlandii, USA oraz sieci stacjonarnych Kazachstanu i Rosji. Plus opłata zryczałtowana za połączenia do wszystkich niemieckich sieci. Dotyczy to również rozmów telefonicznych w ob-
rębie UE oraz z krajów UE do Niemiec. Taktowanie 60/60 Nie obowiązuje dla numerów specjalnych. Poza usługami wliczonymi w cenę obowiązują zwykłe warunki danej taryfy. Do 15
GB na terenie Niemiec i UE prędkość transmisji danych do 25 Mbit/s (pobieranie) i 10 Mbit/s (wysyłanie), po wykorzystaniu pakietu przesyłanie i pobieranie z prędkością maks. 64
kbit/s. Podana prędkość jest technicznie możliwą maksymalną prędkością. Rzeczywista średnia prędkość może być inna. W przypadku wystarczającego kredytu opcja zostanie auto-
matycznie odnowiona, jeśli nie zostanie anulowana na koniec danego okresu.

Wiêcej us³ug za te same pieni¹dze REKLAMA

Nowoœæ Ortel Mobile: Sta³a taryfa EU-Flat
na terenie Unii Europejskiej 

Orzekanie przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny w sk³adzie z osobami
powo³anymi przez prezydenta
na zajête stanowiska sêdziow-
skie narusza gwarantowane
konwencj¹ prawo do s¹du –
stwierdzi³ Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka (ETPC)
w Strasburgu.

Trybuna³ w Strasburgu wyda³
wyrok w sprawie z wniosku spó³-
ki Xero Flor, producenta trawy,
któremu dziki zrujnowa³y traw-
nik. Sprawê Trybuna³ Konstytu-
cyjny umorzy³ z udzia³em wice-
prezesa TK Mariusza Muszyñ-
skiego. Spó³ka odwo³a³a siê do
Strasburga, wskazuj¹c, ¿e prof.
Muszyñski jest jedn¹ z trzech
osób powo³anych w 2015 r. przez
prezydenta Andrzeja Dudê na
zajête miejsca w TK. ETPC
uzna³, ¿e Polska z³ama³a prawo
do s¹du gwarantowane w art. 6
Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka, bo w TK orzeka³a
osoba nieuprawniona. A to
w praktyce oznacza, ¿e wszyst-
kie dawne i przysz³e wyroki wy-
dane z udzia³em któregokolwiek

z sêdziów-dublerów nale¿y za-
sadniczo uznaæ za niewa¿ne.

Trybuna³ nie daje za wygran¹.
Niebawem zajmie siê spraw¹ sê-
dziego Paw³a Juszczyszyna, któ-
ry w sierpniu 2020 r. skierowa³ do
unijnego trybuna³u w Strasbur-
gu (ETPC) skargê, w której za-
rzuca z³amanie m.in. z³amanie
prawa do rzetelnego procesu
przez to, ¿e decyzje w jego spra-
wie podejmowa³a Izba Dyscypli-
narna, która "nie jest bezstron-
nym i niezale¿nym s¹dem". 

ETPC podejmie tak¿e sprawê
sêdziego £ukasza Biliñskiego.
Sêdzia orzeka³ w jednym z wy-
dzia³ów karnych S¹du Rejonowe-
go dla Warszawy-Œródmieœcia.
W czerwcu 2019 r. zosta³ przenie-
siony do wydzia³u rodzinnego.
Stwierdzi³ wówczas, ¿e przeno-
szenie odby³o siê wbrew jego wo-
li i na "niezgodnych z ustaw¹ wa-
runkach". Sêdzia zas³yn¹³ unie-
winniaj¹cymi orzeczeniami wo-
bec osób blokuj¹cych tak zwane
miesiêcznice smoleñskie i marsz
narodowców. Zdecydowa³ te¿, ¿e
uczestnicy protestu w obronie

s¹dów przed Sejmem w 2017 r.
nie pope³nili wykroczenia. 

Tymczasem Izba Dyscyplinar-
na S¹du Najwy¿szego odmówi³a
wyra¿enia zgody, aby sêdzia S¹-
du Okrêgowego w Warszawie
Igor Tuleya zosta³ doprowadzony
si³¹ na przes³uchanie w prokura-
turze. Sêdzia jest odsuniêty od
orzekania i ma obciêt¹ pensjê.
Œledczy chc¹ przes³uchaæ Tuleyê
i postawiæ mu zarzuty ujawnienia
informacji z postêpowania. Pro-
kuratura zapowiedzia³a, ¿e z³o¿y
za¿alenie na decyzjê Izby. Póki
co, decyzja jest nieprawomocna.
Prokuratura Krajowa zapowie-
dzia³a jej zaskar¿enie.

– Decyzja w mojej sprawie ju¿
dawno zapad³a. Z pewnoœci¹ nie
w gmachu S¹du Najwy¿szego.
Myœlê, ¿e jest kilka tygodni luzu,
ale to jest czas na przygotowanie
siê do dalszej walki w obronie
praworz¹dnoœci. Nie ma tak na-
prawdê siê z czego cieszyæ. Ta
decyzja tak naprawdê niestety
nic nie zmieni³a – oceni³ sêdzia
Igor Tuleya w rozmowie z telewi-
zj¹ TVN24. TK

Trybuna³ w Strasburgu 
bierze siê za reformê s¹dów

Kurzarbeitergeld (zasi³ek posto-
jowy) dla coraz wiêkszej liczby
pracowników, mniej zleceñ dla
samozatrudnionych i przedsiê-
biorców w wielu bran¿ach – po-
ziom ¿ycia wielu mieszkañców
Niemiec pogorszy³ siê odczuwal-
nie od wybuchu pandemii. Ale
mog¹ to odczuæ jeszcze mocniej:
„liczymy siê z tym, ¿e w Niem-
czech w tym roku inflacja mo¿e
przekroczyæ nawet 3 procent” –
ocenia Isabel Schnabel, dyrek-
torka Europejskiego Banku Cen-
tralnego (EBC). Wzrost cen jest
wy¿szy ni¿ cel przyjêty przez Eu-
ropejski Bank Centralny. Jeszcze
na pocz¹tku roku EBC prognozo-
wa³ inflacjê w Niemczech na po-
ziomie 2,3 proc. w skali roku.
W kwietniu inflacja wynios³a na-
tomiast 2 proc. Do wzrostu cen
przyczyni³ siê przede wszystkim
wzrost œwiatowych cen ropy naf-
towej i bazuj¹czych na niej paliw.
Specyficznym dla Niemiec czyn-
nikiem by³ powrót do normalnej

stawki VAT, obni¿onej w drugiej
po³owie 2020 roku w zwi¹zku
z pandemi¹, oraz obowi¹zuj¹cy
od pocz¹tku roku podatek od
CO2. 

Prezydent EBC, Christine La-
garde uspokaja, ¿e wzrost inflacji
nie bêdzie d³ugofalowym tren-
dem. Czynniki, które s¹ odpowie-
dzialne za to zjawisko „s¹ przej-
œciowe”. Ju¿ w przysz³ym roku
mo¿na liczyæ na powrót do nor-
malnych wartoœci. 

Na razie wiadomo, ¿e konsu-
menci powinni przygotowaæ siê
na nastêpn¹ korektê wartoœci
planowanej inflacji. Rosn¹ce na
œwiecie ceny zbó¿, rzepaku i ku-
kurydzy prze³o¿¹ siê nie tylko na
rosn¹ce ceny produktów zbo¿o-
wych w supermarketach, ale
przede wszystkim na miêso i pro-
dukty zwierzêce, karmione dro-
¿ej¹ca pasz¹.

Dla porównania: w zesz³ym ro-
ku inflacja w Niemczech wynio-
s³a jedynie 0,5 proc. (hre)

Ceny nadal rosną. Inflacja najwyższa od 2016 roku

Ruchy antyszczpionkowe w Pol-
sce nie daj¹ za wygran¹. Na in-
ternetowych forach antyszcze-
pionkowcy organizuj¹ siê, aby
blokowaæ terminy w punktach
szczepieñ. Na doniesienia zare-
agowa³ rz¹dowy profil, który
przekaza³, ¿e sprawa jest anali-
zowana.

W sieci pojawi³y siê informacje
mówi¹ce o tym, ¿e antyszcze-
pionkowcy w sposób zorganizo-
wany utrudniaj¹ szczepienie siê
innym. Maj¹ oni rejestrowaæ siê
na zabieg tylko po to, ¿eby zablo-
kowaæ termin, a nastêpnie siê nie
pojawiæ w punkcie szczepieñ.

Pod jednym z wpisów dotycz¹-
cym informacji o akcji antyszcze-
pionkowców zareagowa³ rz¹do-
wy profil #SzczepimySiê. "Anali-
zujemy te w¹tki w ró¿nych social
mediach. Wykorzystujemy wszel-
kie dostêpne narzêdzia, by prze-
ciwdzia³aæ temu zjawisku". 

Ju¿ 27,8 proc. mieszkañców
Polski stwierdzi³o, ¿e nie zamie-
rza siê w ogóle szczepiæ. Tak od-
powiadali g³ównie mieszkañcy

œrednich miastach (od 50 do 250
tys. mieszkañców). Tu odsetek
osób boj¹cych siê szczepieñ wy-
nosi a¿ 40 proc. Odsetek antysz-
czepionkowców spada w metro-
poliach licz¹cych powy¿ej pó³ mi-
liona mieszkañców. 

Przewa¿aj¹ca czêœæ ankieto-
wanych uzna³a, ¿e polscy biskupi
zrobili Ÿle, wydaj¹c oœwiadczenie,
w którym zastanawiaj¹ siê nad
etycznymi aspektami produkcji
szczepionek przeciw COVID-19.
Jedynie 6,7 proc. uzna³o stanowi-
sko Episkopatu Polski za zdecy-
dowanie dobre. 36,7 proc. respon-
dentów ocenia je negatywnie, a
24,4 proc. osób nie mia³o w tej
sprawie wyrobionego zdania. 

– Biskupi i autorzy oœwiadcze-
nia o „w¹tpliwoœciach etycznych“
wobec niektórych szczepionek
bior¹ na swoje sumienia odpo-
wiedzialnoœæ za zdrowie i ¿ycie
ludzi, którzy w efekcie zawahaj¹
siê, czy siê zaszczepiæ – oœwiad-
czy³ Szymon Ho³ownia, lider Pol-
ski 2050. TK

Nie chcą szczepień, blokują kolejki

W £omiankach pod Warszaw¹
powstaje nowe osiedle domów
jednorodzinnych. Bêd¹ przezna-
czone dla osób, które chc¹ "budo-
waæ swoj¹ rodzinê i otoczenie na
trwa³ym fundamencie jakim jest
wiara w Boga". 

Developer uchyla siê z odpo-
wiedzi¹ na pytanie, w jaki sposób
bêd¹ dobierani ewentualni chêt-
ni, którzy zechc¹ kupiæ mieszka-
nie na katolickim osiedlu. Mo¿e
trzeba bêdzie posiadaæ specjalny
list polecaj¹cy podpisany przez
w³adze koœcielne? 13 mieszkañ

ju¿ zosta³o sprzedanych. Ceny
w zale¿noœci od wielkoœci miesz-
kania wahaj¹ siê od ponad 500
tys. z³ do ok. 700 tys.

Wszystkie mieszkania na po-
wstaj¹cym osiedlu bêd¹ mia³y
przydzielonego swojego patrona.
W sumie nad osiedlem bêdzie
czuwaæ szesnastu œwiêtych, w
tym m.in.: Jan Pawe³ II, Fausty-
na Kowalska, Ojciec Pio czy Mat-
ka Teresa z Kalkuty. W funda-
ment ka¿dego z budynków znaj-
duj¹cych siê na tym nietypowym
osiedlu wmurowany zostanie
tak¿e cudowny medalik. TK

Katolickie osiedle pod Warszawą
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W Niemczech dopiero
otwarto szczepienia dla
osób powyżej 60 roku
życia. Dla wielu młodych
Polaków z Niemiec Polska
stała się nie tylko celem
odwiedzin u rodziny, ale
i turystyki szczepionkowej. 
Jola na szczepienie zareje-

strowa³a w poniedzia³ek, ter-
min w Szczecinie dosta³a na
œrodê. Piotr zapisa³ siê we wto-
rek na BioNTech/Pfizer, termin
na sobotê wybra³ celowo:
„W weekend mam wolne, wiêc
nie muszê braæ urlopu”. Mag-
da, Kamila i Marta znalaz³y
termin jednego dnia, aby
w drogê wybraæ siê razem. „To
prawie jak zwyk³a, krótka wy-
cieczka z kole¿ankami” – mówi
Kamila. Po piêciu dniach ru-
szy³y do Krosna Odrzañskiego.
Paul zapisa³ siê na listê ocze-
kuj¹cych u swojego lekarza ro-
dzinnego. Na Astrazenecê. „Ja
siê jej nie bojê, a myœla³em, ¿e
j¹ moge dostaæ najszybciej” –
t³umaczy Paul. Po czterech ty-
godniach czekania na termin
zadzwoni³ na polsk¹ infoliniê.
Termin szczepienia Modern¹
dosta³ na za 5 dni w Gorzowie.
Jola, Piotr, Magda, Kamila,
Paul czy Marta maj¹ kilka
wspólnych cech: s¹ po trzy-
dziestce, czy czterdziestce,
mieszkaj¹ w Berlinie, ale maj¹
polski PESEL. I bardzo chcieli
siê zaszczepiæ, jak najszybciej.
„W Berlinie nie mamy na to
szans” – mówi¹. W Polsce, nie-
daleko granicy, termin dostali
w przeci¹gu paru dni, i to tak¹
szczepionk¹, jak¹ sobie wy-
brali. 

Odsetek zaszczepionych
w Polsce i Niemczech jest bar-
dzo zbli¿ony. Wed³ug danych
z 15 maja by³o to odpowiednio:
11,9 (PL) i 10,7 (D) proc. osób
zaszczepionych kompletnie
(zwykle dwiema dawkami);
pierwsz¹ dawk¹ – odpowied-
nio: 30,3 (PL) i 36 proc (D). Ale
strategia szczepieñ w obu kra-
jach ró¿ni siê znacznie. Pod-
czas gdy w Polsce zrezygnowa-
no ze szczepienia wed³ug kolej-
noœci grup priorytetowych, a

od 10 maja szczepiæ siê mog¹
wszyscy powy¿ej 18. roku ¿ycia,
w Niemczech zniesienie sztyw-
nego podzia³u na grupy plano-
wane jest dopiero w trakcie
czerwca, jeszcze bez konkret-
nej daty. Droga do powszech-
nych szczepieñ dla wszystkich
wydaje siê byæ w Niemczech
daleka. Wielu mieszkaj¹cych tu
Polaków czekaæ w nieskoñczo-
noœæ nie chce i zdeterminowa-
na jedzie po szczepionkê do
Polski. 

Ilu Polaków z Niemiec decy-
duje siê na szczepienie w Pol-
sce, trudno okreœliæ. Na zapy-
tanie o jad¹cych w tym celu do
Polski na jednym z forum ber-
liñskich Polaków na Facebooku
w ci¹gu 24 godzin odpowiedzia-
³o kilkadziesi¹t osób. Najczê-
œciej wyje¿d¿aj¹ ci, którzy
mieszkaj¹ w landach przygra-
nicznych czy Berlinie, a szuka-
j¹ punktów niedaleko granicy,
z dobrym po³¹czeniem, tak aby
obróciæ w ci¹gu jednego dnia:
Szczecina, S³ubic, Kostrzyna,
Zielonej Góry, ale i do Pozna-
nia. Albo tacy, którzy szczepie-
nie ³¹cz¹ z odwiedzinami u ro-
dziny. Jola by³a zaszczepiona
w Szczecinie nieca³e dwie i pó³
godziny po wyjeŸdzie z domu,
Paul – po trzech. Jedyne utrud-
nienie to test, który wymagany

jest przy wjeŸdzie do Polski i
z powrotem do Niemiec. Ale za
to termin na szczepienie dosta-
je siê w przeci¹gu tygodnia: kto
decyduje siê na nielubian¹
w Polsce Astrazenekê, mo¿e
dostaæ termin tego samego
dnia – w centralnych albo dzia-
³aj¹cych od maja samorz¹do-
wych centrach szczepieñ czy
w przychodniach lekarskich. 

Niemiecka rodzina czasami
zazdroœci. Ewa z Brandenbur-
gii i jej niemiecki m¹¿ od tygo-
dni s¹ na liœcie rezerwowej.
Ewa mia³a polski PESEL i wyj-
œcie – na pocz¹tku maja za-
szczepi³a siê w Szczecinie.
M¹¿, nauczyciel w gimnazjum,
musi czekaæ dalej. „Mówi, ¿e
Niemcy sami wykañczaj¹ siê
swoj¹ biurokracj¹” – opowiada
Ewa. 

„Niemiecki system grup
priorytetowych jest zbyt sztyw-
ny” – ocenia Kamila, ta, która
pojecha³a z kole¿ankami na
szczepienie do Krosna Odrzañ-
skiego. Oczywiœcie, ¿e trzeba
chroniæ najbardziej zagro¿o-
nych, uwa¿a Kamila, ale je¿eli
chêtnych w tych grupach jest
mniej ni¿ szczepionek, to nale-
¿y te¿ pozwoliæ szczepiæ siê lu-
dziom spoza grup. Kamila,
czterdziestolatka, wyk³adow-
czyni na uniwersytecie, bez

chorób chronicznych w Berli-
nie nie mia³a szans nie tylko na
szczepienie, ale nawet na zapi-
sanie siê na konkretny termin
w najbli¿szych tygodniach.
O tym, ¿e mo¿e szybko za-
szczepiæ siê w Polsce, przeczy-
ta³a na jednej z grup polonij-
nych na Facebooku. Oprócz jej
i kole¿anek tego samego dnia
szczepi³o siê w tym punkcie
polskie ma³¿eñstwo z pó³nocy
Niemiec, pracuj¹ce w hotelar-
stwie. Chcieli zabezpieczyæ siê
jeszcze przed powrotem tury-
stów. Kamila nie ma proble-
mów z tym, ¿e szczepi³a siê
w Polsce. „Nie zabieram niko-
mu szczepionki” – mówi krót-
ko. W Kroœnie nie pojawi³o siê
sporo zapisanych osób. Ona sa-
ma dziêki temu na szczepienie
wesz³a o prawie 2 godziny
wczeœniej, ni¿ powinna. „To
tym, którzy siê zapisuj¹ i nie
przychodz¹ powinno byæ
wstyd, ¿e przez nich dawka
mo¿e siê zmarnowaæ”. Wyrzu-
tów sumienia nie ma te¿ Mag-
da. „W koñcu chodzi o to, ¿eby
jak najwiêcej ludzi by³o za-
szczepionych, ¿eby wróciæ do
normalnoœci”. Gdyby czeka³a
na szczepionkê w Berlinie, na
normalnoœæ musia³aby czekaæ
d³u¿ej. „Kiedy ju¿ mnie za-
szczepiono, poczu³am siê tak,

jakby by³y œwiêta. Ponad rok
czeka³am na szczepionkê i
w koñcu j¹ mam” – œmieje siê
Magda. 

M³odzi Polacy z Niemiec siê
ciesz¹, bo mog¹ siê zaszczepiæ.
„Ale jest i druga strona meda-
lu” – mówi profesor Micha³
Krawczyk z Uniwersytetu War-
szawskiego. Jest autorem ra-
portu dotycz¹cego podejœcia
Polaków do szczepionek. „To,
¿e kolejka tak szybko dotar³a
do m³odych, spowodowane jest
w du¿ej mierze tym, ¿e nadal
nie zaszczepiono wielu senio-
rów”. Za³o¿eniem by³o za-
szczepienie 80 proc. seniorów.
W Polsce nawet wœród osób po-
wy¿ej osiemdziesi¹tki zaszcze-
pionych jest tylko ok. 60 proc. –
choæ akurat to grupa najbar-
dziej przychylna szczepieniu.
Starsi maj¹ czêsto problem
z dotarciem do punktu, z inter-
netow¹ czy esemesow¹ reje-
stracj¹. Jest i drugi powód
krótkich terminów: zmniejsza-
j¹ca siê liczba chêtnych. Ci,
którzy naprawdê byli zdetermi-
nowani, ju¿ zd¹¿yli siê zaszcze-
piæ, przynajmiej jedn¹ dawk¹.
A nast¹pnych zainteresowa-
nych jest w Polsce coraz mniej.
Wyniki sonda¿y pokazuj¹;
mniej ni¿ jedna czwarta osób
w wieku 18-34 lat chce lub ra-
czej chce siê zaszczepiæ. Mini-
ster zdrowia oœwiadczy³ 10 ma-
ja, ¿e tylko w maju i czerwcu
jest 4,6 miliona wolnych termi-
nów na szczepienia. 

Paul nie wie, czy jego polskie
zaœwiadczenie o szczepieniu
bêdzie w Niemczech respekto-
wane, dopóki nie powstanie
jednolity unijny paszport
szczepionkowy. By dostaæ za-
œwiadczenie po angielsku, trze-
ba mieæ polskie Internetowe
Konto Pacjenta albo bankowy
Profil Zaufany. Nie ka¿dy Polak
w Niemczech je ma. Trochê
szkoda by by³o, gdyby nie móg³
do tej pory korzystaæ z plano-
wanych u³atwieñ dla zaszcze-
pionych i ozdrowieñców: zaku-
pów czy wizyty u fryzjera bez
aktualnego testu. Ale nie roz-
wa¿a nawet odwo³ania szcze-
pienia w Gorzowie: „Najwa¿-
niejsze jest zdrowie. Wolê
nadal robiæ testy, ni¿ ryzyko-
waæ zara¿enie”.  

Agnieszka Hreczuk

Na szczepienie do Polski

W Polsce termin szczepienia można otrzymać w ciągu kilku dni (BioNTech, Moderna) albo nawet godzin
(AstraZeneca). W punktach szczepień kolejki też są dużo mniejsze niż w Niemczech.
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Historia

Jurka Wojno pozna³em podczas
studiów na wydziale weterynarii
SGGW w Warszawie. By³ rok
1979, kiedy jako m³ody ch³opak ze
Skierniewic rozpoczyna³em stu-
dia. On by³ na czwartym roku.
Pomimo ró¿nicy studenckiego
sta¿u i doœwiadczenia zamiesz-
kaliœmy razem w jednym pokoju
we trzech w s³ynnym w tamtym
okresie warszawskim domu stu-
denckim "Riviera". 

Zaczêliœmy siê nawzajem od-
wiedzaæ. Wtedy w Sopocie pozna-
³em jego mamê Lucynê i po raz
pierwszy z ni¹ rozmawia³em. Od
Jurka wiedzia³em, ¿e jego mama
podczas wojny by³a wiêŸniem kil-
ku niemieckich obozów koncen-
tracyjnych, gdzie przesz³a niewy-
obra¿aln¹ gehennê. Jednak
w tamtych czasach moje zainte-
resowania ¿yciowe i zawodowe
by³y doœæ odleg³e od tego typu te-
matów. 

Dopiero wieloletni pobyt
w Niemczech i praca w mediach
spowodowa³y, ¿e kwestie szeroko
rozumianej polityki historycznej,
relacje polsko-niemieckie oraz
zrozumienie wspó³czesnej histo-
rii sta³y siê dla mnie istotnym
elementem ¿ycia. Dlatego bar-
dzo chêtnie wracam do historii
mamy mojego przyjaciela Jurka
– Lucyny Wojno.

Najstarsza ¿yj¹ca
W archiwach gdañskiego IPN

znalaz³em opis losów (dziœ 103
letniej) Lucyny Wojno. Dyrektor
Muzeum Auschwitz-Birkenau
w piœmie z gratulacjami potwier-
dzi³, ¿e Lucyna Wojno jest naj-
starszym ¿yj¹cym polskim wiêŸ-
niem by³ego niemieckiego obozu
koncentracyjnego KL Auschwitz-
Birkenau. 

IPN potwierdza, ¿e w latach
1943-1945 by³a ona wiêŸniark¹
niemieckich obozów koncentra-
cyjnych Auschwitz, Ravensbrück
i Buchenwald. Skontaktowa³em
siê z Jurkiem, który w rozmowie
ze mn¹ opowiedzia³ tragiczn¹
i jednoczeœnie ciekaw¹ wojenn¹
historiê swojej mamy. Jurek
przyzna³, ¿e chcia³by doczekaæ
chwili, kiedy mama zostanie za
swoje trudne, pe³ne patriotyzmu
i poœwiêcenia ¿ycie nale¿ycie
uhonorowana. "Mama swoim po-
œwiêceniem i ca³ym ¿yciem udo-
wodni³a, ¿e nale¿y siê jej szacu-
nek. Chcia³bym aby mama do-
czeka³a lepszego losu i lepszego
jutra". 

M³odoœæ a wojna
Osoby, które opisuj¹ jej ¿ycie,

zgodnie twierdz¹, ¿e jej wojenne
i powojenne losy to gotowy filmo-
wy scenariusz. Film pokazywa¹-
by ¿ycie kobiety przepe³nionej
mi³oœci¹ do ojczyzny i do rodziny. 

Lucyna Wojno urodzi³a siê
w 1918 roku. Gdy mia³a dwadzie-
œcia jeden lat, rozpoczê³a siê dru-
ga wojna œwiatowa. Lucyna wstê-
puje do Wojska Polskiego i zosta-
je sanitariuszk¹. Razem z innymi
trafia na wschód. Jak opowiada
jej syn, tam udaje siê jej unikn¹æ
wywózki w g³¹b Rosji. Sk³ama³a,
¿e ma w Niemczech krewnych,
choæ mia³a tam jedynie znajo-
mych. Zapewni³a komunistów, ¿e
ma kontakty w Niemczech, co
umo¿liwi³o jej powrót do Polski.
„Nie wiem, jak mamie siê to uda-
³o, ale to w³aœnie wtedy uciek³a
spod komunistycznej gilotyny" –
mówi Jerzy Wojno i dodaje. –
"Z jej opowiadañ wiem, ¿e od-
dzia³y armii, gdzie mama by³a sa-
nitariuszk¹, zosta³y zaanektowa-
ne przez Rosjan. Wiêc jedynym
wyjœciem aby unikn¹æ prawdopo-
dobniej œmierci by³a ucieczka
z Rosji i powrót do kraju" – mówi
Jurek.

Z Warszawy
do Monachium
Lucyna unika wywózki i jesz-

cze w 1939 roku przyje¿d¿a do
okupowanej przez Niemców War-
szawy. Tam na pocz¹tku 1943 ro-
ku zostaje aresztowana z zarzu-
tem przynale¿noœci do Armii
Krajowej. ¯ycie w Warszawie sta-
je siê niebezpieczne. Lucyna na
zaproszenie pewnej polskiej hra-
bianki wyje¿d¿a do pracy do Mo-
nachium. "Mama potrafi³a szyæ,
wiêc zosta³a zatrudniona przez
tê rodzinê do szycia dla nich
ubrañ" – opowiada Jurek. Po
pewnym czasie Lucyna Wojno zo-
staje przeniesiona do pracy w fa-
bryce, gdzie szyto mundury dla
wojska. "Dok³adnie nie znamy

szczegó³ów pobytu w Niemczech,
a dzisiaj mama ju¿ nie mo¿e so-
bie przypomnieæ tego okresu" –
mówi Jurek. Ale wiadomo, ¿e to
w³aœnie wtedy Lucyna odrzuca
zaloty Ukraiñca, który nastêpnie
donosi na ni¹ w Gestapo. Polka
trafia do obozu koncentracyjnego
Auschwitz. 

¯ycie obozowe
Lucyna Wojno opowiada o ciê¿-

kim obozowym ¿yciu, gdzie
strach wszystkim wiêŸniom co-
dziennie zagl¹da³ w oczy. "Dym

z kominów krematoryjnych bez
przerwy unosi³ siê nad obozem" –
przypomina Lucyna. O tych tra-
gicznych prze¿yciach do dziœ
przypomina wytatuowany na jej
rêku numer obozowy z Au-
schwitz – 44357. Lucyna Wojno
pamiêta, ¿e numer na przedra-
mieniu wytatuowali jej od razu po
przybyciu do obozu i po przejœciu
przez s³ynn¹ bramê z napisem
"Arbeit mach frei". Jej syn mówi,
¿e mama posiada dokumenty
przypominaj¹ce o tamtych tra-
gicznych latach. 

Z Niemiec 
do Polski
Lucyna pod koniec 1944 roku

zostaje przewieziona do Ravens-
brück, póŸniej trafia do obozu
koncentracyjnego Buchenwald.
Po wyzwoleniu obozu w 1945 roku
têsknota i mi³oœæ do ojczyzny by-
³a tak du¿a, ¿e Lucyna decyduje
siê na powrót do Polski. "Po wy-
zwoleniu obozu przez Ameryka-
nów mama nie chcia³a pozostaæ
na Zachodzie. Postanowi³a wró-
ciæ do ojczyzny" – mówi Jurek.
Wraz z grup¹ innych Polaków
matka skierowa³a swoje kroki na
wschód. Wraca z Niemiec do
Warszawy i to na piechotê. Po
drodze spotykaj¹ j¹ liczne trudne
i ciê¿kie prze¿ycia. Jednak udaje
siê jej dotrzeæ do Warszawy.
Zniszczona stolica nie daje nie-
stety wiele mo¿liwoœci.

Po wojnie w 1945 roku Lucyna
Wojno zaczyna zajmowaæ siê
drobnym handlem i wyje¿d¿a na
Wybrze¿e. Najpierw trafia na ob-
szar Szczecin – Œwinoujœcie, a
póŸniej do Sopotu. Pracuje wtedy
z grup¹ znajomych w bran¿y
handlowej – coœ w rodzaju han-
dlu obwoŸnego. W Sopocie w 1949
roku rodzi syna Jurka i samo-
dzielnie zajmuje siê jego wycho-
waniem. Otrzymuje mieszkanie
w centrum Sopotu. Przestaje
handlowaæ i zaczyna pracê w so-
pockiej introligatorni. PóŸniej
w fabryce "Sop-plast", która w la-
tach 50. i 60. produkowa³a toreb-
ki. W tej fabryce doczeka³a siê
emerytury. Mieszka do dziœ w So-
pocie.

Niemieckie 
deficyty wiedzy 
Racjê ma szefowa oddzia³u

berliñskiego Instytutu Pileckie-
go, która kilka tygodni temu w ty-
godniku "Der Spiegel" stwierdzi-
³a, ¿e szczególnie Niemcy maj¹
deficyt w kwestii wiedzy o pol-
skiej wspó³czesnej historii. Jej
zdaniem niemiecka opinia pu-
bliczna pamiêta Francjê i tamtej-
sz¹ okupacjê niemieck¹, ale nie
nazistowski re¿im w Polsce. Po-
nadto – jak twierdzi Radziejow-
ska – Niemcy prawie niczego nie
wiedz¹ o polskim ruchu oporu
ani o tym, ¿e Polska by³a obecna
na wszystkich frontach II wojny
œwiatowej. Hanna Radziejowska
jest zdania, ¿e wiedza o holokau-
œcie jest w Niemczech powszech-
na, ale ju¿ niewiele ludzi zdaje so-
bie sprawê, ¿e podczas wojny
tak¿e Polacy op³akiwali swoich
bliskich. 

Mo¿e w³aœnie dlatego nale¿y
zacz¹æ opowiadaæ o wojennych
losach Polek i Polaków, takich jak
Lucyna Wojno. 

Waldemar Maszewski

Najstarsza ¿yj¹ca Polka, która by³a w Auschwitz

Lucyna Wojno w domu w Sopocie
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Sprawy trudne

W skrócie

Ju¿ nie w Kostrzynie, lecz na lot-
nisku Makowice-P³oty odbêdzie
siê 29-31 lipca 27. Pol’and’Rock Fe-
stival. Po 16 latach w Kostrzynie
nad Odr¹, ze wzglêdu na pande-
miê festiwal przyjmie formê hy-
brydow¹ – dostêpny bêdzie zarów-
no dla publicznoœci obecnej na
miejscu, jak i dla widzów w inter-
necie. W tym roku ograniczona
liczba widzów na miejscu – posia-
daczy zdobytych wczeœniej spe-
cjalnych wejœciówek, ma partycy-
powaæ w kosztach zabezpieczenia
przeciw COVID-19. Tradycyjnie
koszty organizacji festiwalu po-
kryj¹ sponsorzy wydarzenia.

– Cieszymy siê, ¿e w tym roku
Najpiêkniejszy Festiwal Œwiata
zawita do nas. Nie mo¿emy siê ju¿
doczekaæ odwiedzin uczestników
Festiwalu, którzy charakteryzuj¹

siê nie tylko kreatywnoœci¹, ale
te¿ du¿ym zaanga¿owaniem spo-
³ecznym. To dla nas wa¿ne, ¿e
w³aœnie takie postawy bêdziemy
mogli promowaæ w naszej lokalnej
spo³ecznoœci – mówi Rados³aw
Mackiewicz, burmistrz P³otów.

– Jeszcze kilka tygodni temu
byliœmy pewni co do tego, ¿e 27.
Pol'and'Rock Festival odbêdzie siê
w Kostrzynie nad Odr¹. Jednak
pandemia siê nie cofa, nie s³abnie
na si³ach, a my nie chcemy nadal,
przez kolejne miesi¹ce pozosta-
waæ w czterech œcianach. Posta-
nowiliœmy znaleŸæ nowe miejsce,
które daje mo¿liwoœæ organizacji
wydarzenia w plenerze w sposób
maksymalnie bezpieczny – powie-
dzia³ Jurek Owsiak, g³ównodowo-
dz¹cy Fundacji WOŒP. TK

27. Pol’and’Rock zagra na lotnisku i w internecie

„Po raz kolejny „jasnowidz“ Krzy-
sztof Jackowski niesie przes³anie,
które stanowi czêœæ dzia³añ pro-
pagandowych przeciwko Polsce.
Jego promocj¹ zajmuje siê portal
prowadz¹cy dzia³alnoœæ informa-
cyjn¹ na rzecz Kremla” – stwier-
dzi³ na Twitterze Stanis³aw ¯aryn,
rzecznik prasowy szefa MSWiA.

Jasnowidz z Cz³uchowa czêsto
mówi³ o niekorzystnej sytuacji
geopolitycznej kraju i braku so-
juszników. To rzeczywiœcie pod-
chwyci³y rosyjskie media. 

Jackowski podzieli³ siê jedn¹ ze
swych wizji. Wed³ug jasnowidza
we wrzeœniu, paŸdzierniku czy li-
stopadzie zaczniemy zauwa¿aæ,
¿e Polska pozwoli na pewne dzia-
³ania – g³ównie Amerykanom. „To
mo¿e œci¹gn¹æ niebezpieczeñ-
stwo na kraj, na obywateli. Coraz
bardziej czujê, ¿e kiedy to siê za-

cznie dziaæ, bêdzie mia³o coœ
wspólnego z wojskiem”.

Na portalu Nowyj Lviv (Nowy
Lwów – Lviv.strichka.com) ukaza³
siê materia³, w którym cytowano
inn¹ przypowieœæ Janckowskiego
o tym, ¿e w przysz³ym roku powin-
niœmy spodziewaæ siê wojny, która
rozpocznie siê na Bliskim Wscho-
dzie, a potem ogarnie ca³y œwiat,
zamieniaj¹c siê w globaln¹ akcjê
militarn¹.

– W swoich wyst¹pieniach „ja-
snowidz” czêsto szerzy apokalip-
tyczn¹ wizjê przysz³oœci, przeko-
nuj¹c, ¿e Polska jest skazana na
katastrofê, wojnê, zniszczenie itd.
Jego przekaz chêtnie promuje ro-
syjska propaganda, której rów-
nie¿ zale¿y na zastraszaniu pol-
skiego spo³eczeñstwa – skomen-
towa³ na twitterze Stanis³aw ¯a-
ryn. TK

Jasnowidz na usługach Kremla?

Aplikacja DMi-Quiz sprawdzaj¹ca
wiedzê na tematy zwi¹zane z kul-
tur¹, histori¹, prawami Mniejszo-
œci Niemieckiej oraz Wirtualne
Muzeum – to dwa najnowsze pro-
dukty medialne przygotowane
przez Towarzystwo Spo³eczno-
Kulturalne Niemców na Œl¹sku
Opolskim. Projekty daj¹ mo¿li-
woœæ aktywnoœci mimo braku
mo¿liwoœci spotkañ.

Aplikacja mobilna DMi Quiz zo-
sta³a stworzona przede wszyst-
kich z myœl¹ o uczniach uczêsz-
czaj¹cych na lekcje jêzyka nie-
mieckiego jako jêzyka mniejszo-
œci, aby w interaktywny sposób
mogli zg³êbiaæ swoj¹ wiedzê
o spo³ecznoœci Mniejszoœci Nie-
mieckiej w Polsce. Stworzono j¹
przede wszystkim dla dzieci i m³o-
dzie¿y Mniejszoœci Niemieckiej,
ale tak¿e doros³ych, którzy chcie-
liby sprawdziæ swoj¹ wiedzê. 

wirtualnemuzeum.skgd.pl –
Wirtualne Muzeum Mniejszoœci
Niemieckiej przenosi internautów

do archiwalnych zasobów fotogra-
ficznych dotycz¹cych mniejszoœci
niemieckiej na Œl¹sku Opolskim.
Ka¿dy cz³onek TSKN mo¿e dodaæ
do strony zdjêcie z ostatnich lat
funkcjonowania organizacji. 

– Dziêki Wirtualnemu Muzeum
tworzymy przestrzeñ, gdzie pa-
miêæ i historia naszej organizacji
mo¿e byæ zachowana. Historia
TSKN to historie naszych cz³on-
ków, dlatego liczymy w³aœnie na
ich zdjêcia. Jednoczeœnie chcemy
byæ na czasie i przygotowywaæ no-
w¹ ofertê dla spo³ecznoœci Mniej-
szoœci Niemieckiej. Dziêki aplika-
cji DMi Quiz w interaktywny
i atrakcyjny sposób bêdziemy
mieli mo¿liwoœæ dotarcia do m³o-
dych ludzi i zainteresowaæ ich te-
matem mniejszoœci w Polsce, ale
przede wszystkim przekazaæ im
najwa¿niejsz¹ wiedzê o Mniejszo-
œci Niemieckiej – mówi Rafa³ Bar-
tek, przewodnicz¹cy TSKN. Pro-
jekt zrealizowano ze œrodków
Konsulatu Niemiec w Opolu. TK

Wirtualne projekty Mniejszości Niemieckiej

Tak Ÿle nie by³o nawet na pocz¹t-
ku pandemii koronawirusa.
W szpitalach w ca³ej Polsce bra-
kowa³o miejsc, a o wolnych respi-
ratorach zarówno chorzy jak i le-
karze mogli jedynie pomarzyæ.
Województwo œl¹skie wci¹¿ pozo-
staje na czele rankingu zachoro-
wañ na COVID-19. 

– Œciana jest jeszcze przed na-
mi, ale nie da siê ukryæ, ¿e œciana
jest bardzo blisko i robimy
wszystko, aby tê œcianê odpychaæ
– mówi³ w kwietniu Jaros³aw
Wieczorek, wojewoda œl¹ski.

W Katowicach postawiono dwa
szpitale polowe. Có¿ jednak z te-
go, skoro brakowa³o personelu,
lekarzy, pielêgniarek, salowych
i pracowników technicznych. Do
pomocy ruszyli wiêc ratownicy
górniczy. Zg³osili siê sami, tak jak
Rafa³ £uszczek z ruchu Halemba
kopalni Ruda. On i jego koledzy
zamienili drelichy na szare kom-
binezony i maski. 

– Kiedy dotar³a do mnie infor-
macja, ¿e jest taka mo¿liwoœæ,
nie waha³em siê ani przez chwilê.
Mam uprawnienia ratownika me-
dycznego – deklaruje Witek, ra-
townik z kopalni Ziemowit.

Ratownicy przyznaj¹, ¿e
szychta w szpitalu covidowym do
z³udzenia przypomn¹ tê w kopal-
ni. Cisza, nagle alarm i pe³na mo-
bilizacja. Jeden, drugi, trzeci pa-
cjent. Karetki podje¿d¿aj¹ pod
izbê przyjêæ. Chorych trzeba ulo-
kowaæ na oddziale, prze³o¿yæ na
³ó¿ko. 

– S¹ takie momenty, ¿e najle-
piej by³oby siê rozdwoiæ i nie ma
znaczenia, w której strefie siê
akurat pracuje – twierdzi Grze-
gorz, ratownik z Piasta.

Ka¿demu pacjentowi trzeba
pomóc wstaæ, zmieniæ pozycjê na
³ó¿ku, zaprowadziæ do toalety, po-
móc w utrzymaniu higieny osobi-
stej. Czêsto s¹ to czynnoœci po-
nad si³y dy¿uruj¹cych pielêgnia-
rek. W takich przypadkach po-
moc silnych mê¿czyzn staje siê
wrêcz niezbêdna. 

– Uœmiech na twarzy prze³o¿o-
nej na koniec s³u¿by utwierdza w
przekonaniu, ¿e w³aœciwie wype³-
niamy nasze zadania – zauwa¿a
Marek, ratownik z Halemby.

Prawie ka¿dego dnia mia³y
miejsce sytuacje, które z pewno-
œci¹ na ca³e ¿ycie zapadn¹ mu
w pamiêci.

– Przyje¿d¿a mê¿czyzna i
o w³asnych si³ach wychodzi z ka-
retki. Widaæ tylko, ¿e ma proble-
my z oddychaniem. Zajmuje
miejsce na oddziale. Nazajutrz
jego stan zdrowia wyraŸnie siê
pogarsza. Trzeciego dnia ran-
kiem pytam, co z nim? Zdawko-
wa informacja brzmi: umar³ w
nocy. Chwila refleksji. Przecie¿,
na dobr¹ sprawê to mog³em byæ
ja albo ktoœ z moich znajomych,
bliskich. Lecz nie ma czasu na

sentymenty. Pod izbê ponownie
przyje¿d¿a karetka i trzeba zaj¹c
siê kolejnym pacjentem – przy-
znaje Dawid z kopalni Bobrek
w Bytomiu. 

W szpitalu pracuje od lutego.
– Ludzie okazuj¹ nam wdziêcz-

noœæ i nie trzeba ¿adnych dekla-
racji, bo to widaæ po ich twa-
rzach. Te same twarze czêsto
z dnia na dzieñ zaœwiadczaj¹
o tym, jak ogromne spustoszenie
sieje w ludzkich organizmach ten
œmiercionoœny wirus – opowiada
jego kolega Rafa³.

O tym, ¿e ³atwo nie bêdzie,
obaj dowiedzieli siê w szpitalu
w Katowicach-Ochojcu, gdzie
przyjêli szczepionkê. Od pielê-
gniarki us³yszeli: „panowie, wy
idziecie na wojnê”.

Nikt z ochotników nie zrezy-
gnowa³. Ruszyli z pomoc¹ najciê-
¿ej chorym. W szpitalu pracuj¹ w
grupach w systemie rotacyjnym
po 12 godzin na dobê przez sie-
dem dni w tygodniu. Po tygodniu
wracaj¹ do kopalni, ¿eby zaliczyæ
testy sprawnoœciowe. Ile razy
jeszcze pojawi¹ siê w szpitalu co-
vidowym? TK

„Organizuj¹c w 2020 r. wybory ko-
respondencyjne, Mateusz Mora-
wiecki z³ama³ prawo”. To stano-
wisko Najwy¿szej Izby Kontroli,
któr¹ kieruje Marian Banaœ. Od-
powiedzialnoœæ za decyzjê o or-
ganizacji wyborów ponosi³by pre-
mier Mateusz Morawiecki. 
Dzieñ póŸniej do mieszkania jego
syna wkroczy³o CBA. Banaœ uwa-
¿a wys³anie do domu jego syna
funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego za ruch
zmierzaj¹cy do zmuszenia go do
rezygnacji z kierowania NIK.

Kierownictwo CBA stoi zaœ na
stanowisku, ¿e przeszukanie jest
zwi¹zane ze œledztwem dotycz¹-
cym m.in. podejrzeñ nieprawid³o-
woœci w oœwiadczeniach maj¹t-
kowych i deklaracjach podatko-
wych Mariana Banasia. Trzy za-
wiadomienia o podejrzeniu po-
pe³nienia przestêpstwa wp³ynê³y
od grupy pos³ów opozycji w tym
m.in. pos³a Jana Grabca (Koali-

cja Obywatelska), Generalnego
Inspektora Informacji Finanso-
wej oraz z Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego. W koñcu CBA
do³¹czy³o w³asne zawiadomienie. 

Na tym jednak nie koniec. Kil-
ka godzin przed og³oszeniem
przez Banasia informacji do jego
mieszkania zapukali funkcjona-
riusze policji w zwi¹zku z anoni-
mow¹ informacj¹ o rzekomych
planach samobójczych syna Ja-
kuba. Podobno w przeddzieñ wi-
zyty do delegatur NIK w ca³ym
kraju doszed³ mail z anonimowe-
go konta Jego autor przedstawia³
siê jako Jakub Banaœ i pisa³, ¿e
chce pope³niæ samobójstwo.

Jakie bêd¹ konsekwencje za-
wiadomieñ skierowanych przez
NIK? Rz¹d t³umaczy, ¿e z powo-
du epidemii koronawirusa mo¿li-
woœæ przeprowadzenia g³osowa-
nia metod¹ tradycyjn¹ by³a nie-
mo¿liwa. Dlatego musia³ „podj¹æ
decyzje zapewniaj¹ce ochronê

obywateli, przy jednoczesnej re-
alizacji czynnego prawa wybor-
czego“. Banaœ nie chce o tym s³y-
szeæ.

Czy zatem w³adza wpadnie
w koñcu na pomys³ jak pozbyæ siê
„Pancernego Mariana“?

– Nie jest to cz³owiek sk³onny
do bitki, ale nigdy nie popuœci,
gdy ktoœ zaatakuje jego dzieci.
Poza tym umie siê biæ. Kiedyœ
mnie, mojego tatê i jego zaatako-
wa³o piêciu esbeckich tajniaków.
Marian sam zla³ wszystkich piê-
ciu! – opowiada „Faktowi” Ry-
szard Majdzik, krakowski opozy-
cjonista i dzia³acz Solidarnoœci.

Szef NIK mo¿e byæ groŸny. Kto
wie, jakie ma papiery, na kogo
i gdzie je ukry³. S³u¿by specjalne
wydaj¹ siê bezradne. A jeœli owe
papiery znajduj¹ siê w rêkach
mocnych bossów z pó³œwiatka,
którzy czekaj¹ tylko na wytyczne
i s¹ w stanie zrobiæ wiele? Mo¿e
byæ gor¹co. „Pancerny Marian”
ma czarny pas w karate. To trze-
ba mieæ na uwadze, jeœli idzie siê
z nim na wojnê... TK

Szychta na pierwszej linii frontu

Zemsta na Banasiu?

Na Śląsku do walki z pandemią koronawirusa wysłali... ratowników
górniczych! zdj. KAJ
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Zdrowie

? Czy mo¿na jeszcze mówiæ
o depresji emigracyjnej?

– Mam bardzo du¿o pacjen-
tów mówi¹cych po polsku. Jed-
nak myœlê, ¿e czasy depresji
emigracyjnej minê³y jakieœ
30 lat temu, wraz z otwarciem
granic. Depresja emigracyjna
istnia³a, kiedy uniemo¿liwiano
emigrantom wyjazd do Polski
i odwiedzenie bliskich. Nie ma-
my obecnie pacjentów z tym
problemem. Zdarzaj¹ siê przy-
padki depresji zwi¹zane z jak¹œ
alienacj¹ (wyobcowaniem), np.
kiedy m¹¿ pracuje tutaj i po ja-
kimœ czasie œci¹ga ¿onê. Zda-
rza siê, ¿e m¹¿ ca³y dzieñ prze-
bywa w pracy, a ¿ona siedzi
w domu, bez kontaktu z innymi
ludŸmi. Du¿¹ przeszkod¹ jest
tutaj nieznajomoœæ jêzyka. Nie
jest to jednak depresja zwi¹za-
na z emigracj¹. Takim pacjen-
tom zazwyczaj radzê poszukaæ
kontaktu z innymi ludŸmi, na-
ukê jêzyka czy kursy.

? Jakie s¹ symptomy de-
presji?

– Depresja nie jest chorob¹
jednolit¹. Mo¿e byæ lekka de-
presja zwi¹zana ze zmian¹ na-
stroju, samopoczucia, czy trud-
noœci¹ zorganizowania siê i za-
burzeniami snu. Z drugiej stro-
ny s¹ ciê¿kie depresje i stany
depresyjne, które dokuczaj¹ lu-
dziom do tego stopnia, ¿e nie
pozwalaj¹ im normalnie funk-
cjonowaæ. Z lekkimi stanami
depresyjnymi cz³owiek czêsto
daje sobie sam radê, ciê¿kie
stany musz¹ byæ leczone kli-
nicznie.

Czêsto przyczyn¹ depresji s¹
zmiany, które nast¹pi³y w ¿yciu
i jakieœ prze¿ycia, jak np.
œmieræ bliskiej osoby, utrata
pracy, pogarszaj¹ca siê kondy-
cja finansowa, ciê¿ka choroba.
Zdarzaj¹ siê jednak równie¿
depresje, które nachodz¹ cz³o-
wieka nagle, jak piorun strzeli³
przychodz¹ w kilka sekund
i ci¹gn¹ siê miesi¹cami lub na-
wet latami.

? Czy depresja dopada tyl-
ko osoby s³abe psychicznie?

– Nie, wrêcz przeciwnie. Czê-
sto dopada ludzi bardzo aktyw-
nych spo³ecznie. Depresja do-
pada bez wzglêdu na stan spo-
³eczny, wykszta³cenie, czy wy-
konywany zawód.

? Czy mo¿na wyleczyæ siê
bez leków?

– Zale¿y to od stopnia depre-
sji. Z lekkiej mo¿na wyjœæ drog¹
psychoterapii, jednak ciê¿kie
stany depresyjne powinny byæ
leczone klinicznie.

? Czy wprowadzanie w ¿y-
cie np. zasad Feng Shui, czy-
tanie ksi¹¿ek motywacyjnych
i uczestnictwo w tego typu
spotkaniach mo¿e pomóc,
czy raczej zaszkodziæ?

– Tak, mo¿e pomóc w jakichœ
delikatniejszych przypadkach,
je¿eli ktoœ ma problemy dnia
codziennego, np. z zorganizo-
waniem siê, porz¹dkiem dnia,
czy ze stosunkami miêdzyludz-
kimi. 

? Czy przed depresj¹ mo¿-
na siê uchroniæ?

– To zbyt radykalne pytanie.
S¹ czynniki, które mog¹ jakoœ
dzia³aæ zapobiegawczo, jak np.
ruch na œwie¿ym powietrzu,
zdrowe od¿ywianie, ograniczo-
na konsumpcja alkoholu. To
faktycznie w jakiœ sposób mo¿e
zapobiec depresji. 

? Czy po pandemii korono-
wirusa grozi nam epidemia
depresji?

– Ona nam nie grozi, ona ju¿
jest! Przede wszystkim dla wie-
lu izolacja od znajomych, oba-
wa przed zara¿eniem siebie
i innych, pogarszaj¹ca siê sytu-
acja ekonomiczna, negatywne
wiadomoœci w mediach, ci¹gle
podsycane ró¿nymi sensacja-
mi, dzia³aj¹ na cz³owieka bar-
dzo przygnêbiaj¹co. Nie doty-
czy to wy³¹cznie osób star-
szych, ale równie¿ m³odych,

którzy tym bardziej ³akn¹ kon-
taktów z rówieœnikami. Coraz
czêœciej depresja dotyka osoby
m³ode i aktywne. Dzieciêce
i m³odzie¿owe oddzia³y psy-
chiatryczne s¹ obecnie prze-
pe³nione.

Praca w home office, czyli
biurze domowym skutkuje bra-
kiem kontaktów socjalnych. Na
pocz¹tku mo¿e siê to nam po-
doba, bo nie musimy rano
wstawaæ. Ale zaburzony przez
to zostaje ca³y rytm dnia. Czê-
sto skutkuje to powa¿nymi za-
burzeniami psychicznymi.
W ostatnim roku znacznie
wzros³a te¿ przemoc domowa
i liczba samobójstw.

? Jak radziæ sobie z izola-
cj¹ narzucon¹ przez pande-
miê?

– Osoba o charakterze sa-
motnika i domatora raczej nie
ma z tym problemu. Jednak dla
osób, które na co dzieñ chodz¹
do pracy i s¹ na ró¿nych polach
¿yciowych aktywne, jest to spo-
re wyzwanie. W piêcioosobowej
rodzinie, gdzie nagle ojciec lub
matka s¹ zmuszeni pracowaæ
w domu, nagle zaczyna byæ
w domu za du¿o osób, brakuje
swobody oraz intymnoœci. Na
to najlepszym sposobem jest
zorganizowanie dla wszystkich
domowników rozk³adu dnia,
ruch na œwie¿ym powietrzu

i aktywnoœæ. Trzeba te¿ rozma-
wiaæ. 

? Czy czêsto zdarza siê, ¿e
przesadzamy i szukamy ja-
kichœ zaburzeñ w sobie, a
okazuje siê, ¿e mamy po pro-
stu tylko z³y nastrój, z którym
zaraz zwracamy siê o pomoc
do psychiatry?

– Zdarza siê tak oczywiœcie,
ale jako lekarz niczego nie mo-
gê bagatelizowaæ. Ka¿dego
cz³owieka trzeba zbadaæ. Je¿e-
li badania wyklucz¹ depresjê,
to nale¿y pacjenta mobilizowaæ
do aktywnoœci i uspokajaæ. S¹
ludzie, którzy mocno siebie ob-
serwuj¹. A jak siê obserwuj¹,
to zawsze znajd¹ pewne nie-
prawid³owoœci w funkcjonowa-
niu. Jednak zanim pos¹dzi siê
pacjenta o symulowanie lub hi-
pochondriê, trzeba dok³adnie
go zbadaæ. Spotka³em w ¿yciu
wielu pacjentów, którzy byli
niestety ignorowani przez leka-
rza, a dopiero porz¹dna dia-
gnostyka wykaza³a stan fak-
tyczny. 

? S³ysza³em, ¿e w tej naszej
pandemicznej sytuacji wystê-
puj¹ fobie np. strach przed
kontaktami miêdzyludzkimi
lub przed œci¹gniêciem ma-
seczki? Czy mo¿na siê z tego
wyleczyæ?

– Je¿eli takie wyst¹pi¹ i pa-
cjent zg³asza siê z tym do leka-
rza, to nale¿y leczyæ terapi¹,
tak jak ka¿d¹ inna fobiê. Nie
z ka¿d¹ fobi¹ nale¿y chodziæ do
lekarza. Je¿eli ktoœ po zniesie-
niu obowi¹zku bêdzie chcia³
nosiæ maseczkê, to niech j¹ no-
si.

? Czy prowadzi pan terapiê
online?

– Nie, i nie wyobra¿am sobie,
¿eby stawiaæ w ten sposób dia-
gnozê. Co innego, je¿eli znam
pacjenta kilka lat i chodzi
o kwestiê jakiejœ porady, to
wtedy mogê udzieliæ jej przez
telefon, ale absolutnie nie sta-
wia³bym w ten sposób diagno-
zy.

? Jak pomagaæ osobom
cierpi¹cym na depresjê?

– Przede wszystkim nie po-
winno siê ich stanu lekcewa-
¿yæ, mówiæ „WeŸ siê w garœæ”.
Depresja to naprawdê ciê¿ka
choroba, która wymaga wspó³-
pracy z osobami najbli¿szymi.
Wymagane jest zrozumienie
i wsparcie. Dobrze, je¿eli osoba
bliska równie¿ wspó³pracuje
z lekarzem. Nie zawsze siê to
zdarza. 

Rozmawiał 
Leonard Paszek

Gdy boli dusza – depresja
Co to jest depresja, czy mo¿na jej zapobiec i czy po pandemii koronowirusa
grozi nam epidemia depresji – rozmowa z dr. Robertem Karwaszem, 
lekarzem z Castrop-Rauxel, specjalist¹  w dziedzinie neurologii i psychiatrii.

Dr Robert Karwasz – neurolog i psychiatra z Castrop-Rauxel

Protesty
przeciw
paragrafowi
218 StGB

W Niemczech aborcja nie
jest karalna, ale nadal zabro-
niona. Organizacje kobiece 
¿¹daj¹ zmiany prawa i wycho-
dz¹ na ulicê.

W sobotê 15 maja wyszli na
ulicê w Berlinie, Kolonii, Frank-
furcie nad Menem, Wuppertalu,
Magdeburgu, Heidelbergu, Mün-
ster, Darmstadt czy Flensburgu
i ponad 100 innych niemieckich
miastach, z tansparentami i wie-
szakami, symbolami nielegalnej
aborcji. Kobiety, ale i tak¿e mê¿-
czyŸni domagli siê zmiany prawa
aborcyjnego, a konkretnie para-
grafu 218 kodeksu karnego, któ-
ry mówi o karalnoœci aborcji
w Niemczech. Bo choæ w prakty-
ce aborcja w Niemczech jest wy-
konywana bez wiêkszych ograni-
czeñ (poza obowi¹zkow¹ rozmo-
w¹ w poradni i okreœlonych ra-
mach czasowych, do 12 tygodnia
ci¹¿y), to przerwanie ci¹¿y w
Niemczech nadal oficjalnie jest
zabronione. Dla sprawcy innego
ni¿ sama ciê¿arna zagro¿ona ka-
r¹ grzywny lub pozbawienia wol-
noœci do 3 lat. Je¿eli sprawc¹
jest sama ciê¿arna – do roku po-
zbawienia wolnoœci. Wprowadzo-
ny w 1976 roku zapis o niekaral-
noœci aborcji pod warunkiem
spe³nienia okreœlonych warun-
ków uczyni³ paragraf 218 w prak-
tyce martwy, ale nie zamkn¹³ te-
matu, który regularnie pojawia
siê w debacie publicznej. 

120 organizacji feministycz-
nych, humanistycznych i praw
czowieka oraz liczne osoby pry-
watne ¿¹daj¹, ¿eby paragraf 218
StGB (niemieckiego kodeksu
karnego) zosta³ w ca³oœci skre-
œlony. Zapocz¹tkowan¹ w lutym
tego roku petycjê w tej sprawie
podpisa³o 38 tys. osób. 

Protesty w sprawie paragrafu
218 to nie jedyne protesty doty-
cz¹ce kwestii aborcji w Niem-
czech. W ostatnich latach mia³y
miejsce podobne protesty prze-
ciw paragrafowi 219a, który
przewiduje kary wiêzienia za pu-
bliczne informowanie o mo¿liwo-
œci aborcji (tzw. „Werbeverbot”).
Po protestach paragraf zosta³
przeredagowany: obecnie leka-
rze i kliniki mog¹ informowaæ
np. na swoich stronach interne-
towych o tym, ¿e przeprowadza-
j¹ aborcje. Nadal nie wolno im
jednak podawaæ publicznie
szczegó³ów dotyczacych zabiegu
(np. ceny, stosowanych œrodków
farmakologicznych itp.).

Ju¿ po nowelizacji ustawy
w 2019 r. na 2000 euro grzywny
zosta³a skazana beliñska lekarka
Bettina Gaber za napisanie na
stronie internetowej swojej
praktyki ginekologicznej: „Oferu-
jemy aborcjê bez narkozy i œrod-
ków farmakologicznych.” (hre)



Samo Życie 6/21 (593) 9

Rady i porady 10

Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

6/2021

? Pracujê w Niemczech. Wymówio-
no mi stosunek pracy. Moja by³a ¿o-
na grozi mi, ¿e wyst¹pi na drogê s¹-
dow¹, bo to ja rzekomo specjalnie
doprowadzi³em do wymówienia, by
unikn¹æ p³acenia alimentów na dzie-
ci? Co mogê w takim przypadku zro-
biæ? 

W przypadku wymówienia stosunku
pracy zobowi¹zany do alimentów powi-
nien dochodziæ swoich pracowniczych
praw stosownie do przepisów ustawy
o regulaminie zak³adowym (Betriebs-
verfassungsgesetz) albo odpowiednich
przepisów dotycz¹cych ochrony sto-
sunku pracy przed wymówieniem
(Kündigungsschutzklage). Innymi s³o-
wy powinien wyczerpaæ przys³uguj¹ce
mu w tym zakresie œrodki prawne.
Równie¿ w przypadku tzw. wypowie-
dzenia zmieniaj¹cego (Änderungskün-
digung) nie powinien on przyj¹æ po pro-
stu gorszych warunków p³acowych, by
nie naraziæ siê na zarzut, i¿ zrobi³ to tyl-
ko w celu uchylania siê od p³acenia ali-
mentów, co mog³oby póŸniej wywo³aæ
niepo¿¹dane skutki prawne.

? Chcia³bym zaci¹gn¹æ w polskim
banku kredyt, ale bank nie chce mi
go daæ twierdz¹c, ¿e nie posiadam
zdolnoœci kredytowej. Co mogê w ta-
kiej sytuacji zrobiæ?

Jeœli zdolnoœæ kredytowa potencjal-
nego kredytobiorcy jest zbyt niska, to
mo¿e on poszukaæ inn¹ osobê (wspó³-
kredytobiorcê), dziêki której ³¹czna
zdolnoœæ kredytowa zostanie podwy¿-
szona. Naturalnie pod warunkiem, ¿e
osoba ta zgodzi siê na zaci¹gniêcie
wspólnego kredytu. Musi te¿ ona zo-
staæ zaakceptowana przez bank, od
którego planuje siê uzyskanie kredytu.
W przypadku zwyk³ych kredytów hipo-
tecznych wspó³kredytobiorc¹ mo¿e zo-
staæ ka¿dy. Wa¿ne, by wspó³kredyto-
biorca osi¹ga³ regularne i odpowiednio
wysokie dochody.

Z momentem podpisania umowy
bank bêdzie mia³ prawo ¿¹daæ sp³aty
kredytu równie¿ i od wspó³kredytobior-
cy. 

? Pracujê w Niemczech. Dosta³em
wymówienie w formie pisma elektro-
nicznego. Czy takie wymówienie jest
skuteczne?

Generalnie nie jest ono skuteczne.
Prawo niemieckie w przypadku wymó-
wienia umowy o prace explicite wyklu-
cza tak¹ formê i wymaga formy pi-
œmienno-dokumentowej (§ 623 nie-
mieckiego kodeksu cywilnego BGB). 

? Jestem w Niemczech na okresie
próbnym. Jaki jest termin wypowie-

dzenia umowy o pracê w czasie okre-
su próbnego?

Stosownie do § 622 III niemieckiego
kodeksu cywilnego (BGB) umowê
o pracê w okresie próbnym wymówiæ
mo¿na w terminie dwóch tygodni. Jest
sporne, czy termin ten mo¿na skróciæ
w drodze obopólnego porozumienia
stron.

? By³em zatrudniony w Niemczech
na okresie próbnym. Podczas pracy
w wyniku wypadku (nie z w³asnej wi-
ny) dozna³em powa¿nego uszkodze-
nia cia³a. Zaraz po tym wypadku pra-
codawca wymówi³ mi stosunek pra-
cy. Czy mia³ do tego prawo? Czy mo-
gê wnieœæ pozew o ochronê stosunku
pracy (Kündigungsschutzklage)? 

Nawet z powodu ciê¿kiego wypadku
przy pracy pracodawca mo¿e wymówiæ
stosunek pracy bez uzasadnienia. To
ustawowe prawo znalaz³o te¿ potwier-
dzenie w orzecznictwie s¹dowym
(m.in. s¹d pracy w Solingen, sygnatura
akt: 2 CA 198/12). S¹d uzna³, ¿e mo¿li-
woœæ badania w ramach pozwu
o ochronê stosunku pracy (Kün-
digungsschutzklage) tzw. wyboru so-
cjalnego (Sozialauswahl) nie ma w ta-
kich przypadkach zastosowania. 

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Pieniądze na koncie
w spadku

Kto po mojej œmierci bêdzie mia³
prawo do moich pieniêdzy zgroma-
dzonych na koncie bankowym? Do
konta upowa¿niona jest córka, która
ze mn¹ mieszka i siê mn¹ opiekuje.
Czy po mojej œmierci nadal bêdzie
mog³a z niego korzystaæ? 

Wedle art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo banko-
we (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.
1896 z póŸn. zm.), „umowa rachunku
bankowego, którego posiadaczem jest
osoba fizyczna, niezawarta w zwi¹zku
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospo-
darczej, ulega rozwi¹zaniu z dniem
œmierci posiadacza rachunku” co ozna-
cza, ¿e z chwil¹ œmierci posiadacza ra-
chunku bankowego powinien on zostaæ
zablokowany, a prawo do pieniêdzy na
nich bêd¹ mieli (co do zasady) spadko-
biercy.

Œrodki na rachunku bankowym
wchodz¹ w sk³ad spadku, z wyj¹tkiem
sytuacji wyraŸnie wskazanych w prze-
pisach prawa. Przyk³adowo, na podsta-
wie art. 55 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Prawa
bankowego, nie wchodzi w sk³ad spad-
ku po posiadaczu rachunku kwota wy-
p³acona – tytu³em zwrotu œrodków wy-
datkowanych na koszty pogrzebu po-
siadacza rachunku – osobie, która

przedstawi³a rachunki stwierdzaj¹ce
wysokoœæ poniesionych przez ni¹ kosz-
tów (w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej
kosztów urz¹dzenia pogrzebu zgodnie
ze zwyczajami przyjêtymi w danym
œrodowisku). W sk³ad spadku po posia-
daczu rachunku nie wchodzi tak¿e
kwota wyp³acona z rachunku osobom
wskazanym przez jego posiadacza na
podstawie tzw. dyspozycji na wypadek
œmierci. Kwota takiej dyspozycji nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ dwudziestokrotne
przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at
nagród z zysku, og³aszane przez Pre-
zesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
za ostatni miesi¹c przed œmierci¹ po-
siadacza rachunku, zaœ osobami, na
rzecz których mo¿e byæ uczyniona dys-
pozycja, mog¹ byæ wy³¹cznie: ma³¿o-
nek, wstêpni, zstêpni lub rodzeñstwo
(art. 56 ust. 1, 2 i 5 Prawa bankowe-
go).

Rozliczenie PIT po śmierci
małżonka

Miesi¹c temu zmar³ mój m¹¿, z któ-
rym przez ostatnie lata wspólnie roz-
liczaliœmy siê z podatku (jego zarob-
ki skutkowa³y tak¿e koniecznoœci¹
dop³aty do odci¹ganej kwoty podat-
ku). Czy powinnam/muszê rozliczyæ
siê wspólnie tak¿e i w tym roku i do-
konaæ dop³aty? 

Za rok podatkowy 2020 mo¿e Pani
z³o¿yæ zeznanie podatkowe w podatku
dochodowym od osób fizycznych wspól-
ne ze zmar³ym mê¿em (jeœli tak siê
Pañstwo rozliczali z fiskusem i nadal
nie ma ku temu przeszkód), albo rozli-
czyæ siê osobno.

Zgodnie z treœci¹ art. 6a ust. 1 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. „O podatku do-
chodowym od osób fizycznych” (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 z póŸn.
zm.) „wniosek o ³¹czne opodatkowanie
dochodów ma³¿onków, miêdzy którymi
istnia³a w roku podatkowym wspólnoœæ
maj¹tkowa, mo¿e byæ tak¿e z³o¿ony
przez podatnika, który:

1) zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski przed
rozpoczêciem roku podatkowego, a je-
go ma³¿onek zmar³ w trakcie roku po-
datkowego;

2) pozostawa³ w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim przez ca³y rok podatkowy, a jego
ma³¿onek zmar³ po up³ywie roku podat-
kowego przed z³o¿eniem zeznania po-
datkowego”.

Co do tego, jaki sposób rozliczenia
siê (wspólnie czy osobno) bêdzie ko-
rzystniejszy, proponujemy skonsulto-
waæ siê z doradc¹ podatkowym.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA

nr 7, 9/2021

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

Czym jest przywilej kosz-
tów eksploatacji?

Nebenkostenprivileg odnosi
siê do mo¿liwoœci roz³o¿enia
po³¹czenia kablowego w zesta-

wieniu kosztów eksploatacyj-
nych. Regulacja ta jest zgodna
z §2 Nr 15 ustawy o kosztach
eksploatacji (BetrKV).

W³aœciciele domów i zarz¹d-
cy nieruchomoœci czêsto za-
wieraj¹ umowy zbiorowe z ope-
ratorami sieci kablowych.
Poszczególni lokatorzy lub w³a-
œciciele mieszkañ pokrywaj¹
koszty przy³¹cza kablowego za
poœrednictwem zestawienia
op³at eksploatacyjnych na
rzecz zarz¹du nieruchomoœci.
Zarz¹dca nieruchomoœci prze-
kazuje nastêpnie pieni¹dze
operatorom sieci kablowych.

Nawiasem mówi¹c, ten
uk³ad dotyczy nie tylko odbioru
telewizji, ale mo¿e byæ stoso-
wany równie¿ w przypadku po-
³¹czeñ internetowych i telefo-
nicznych.

Przestarza³e

Kiedy 40 lat temu wprowa-
dzono telewizjê kablow¹, by³a
to prawdziwa innowacja. Ale
czasy siê zmieni³y: Przekaz te-
lewizyjny jest obecnie ca³kowi-
cie cyfrowy i istniej¹ nowe ka-
na³y dystrybucji, jak telewizja
przez Internet.

Poniewa¿ za po³¹czenie ka-
blowe czêsto trzeba jeszcze

p³aciæ w ramach rachunku za
media, wiele osób musi p³aciæ
podwójnie za odbiór telewizji.
To siê zmieni.

Kiedy zostanie zniesiony
ten przywilej?

Zniesienie przywileju kosz-
tów dodatkowych nast¹pi³o
w ramach nowelizacji ustawy
telekomunikacyjnej (TKG – Te-
lekommunikationsgesetze).
Nowe przepisy wejd¹ w ¿ycie
1 grudnia 2021 roku. Dla istnie-
j¹cych umów bêdzie jednak
obowi¹zywa³ okres przejœciowy
do 30 czerwca 2024 r. Dlatego
w wiêkszoœci przypadków nie
ma obecnie potrzeby podejmo-
wania dzia³añ. Jeœli jednak
okablowanie domu zostanie od-
nowione, nie bêdzie ju¿ obowi¹-
zywaæ zasada praw nabytych. 

Lokatorzy, którzy mieszkaj¹
w mieszkaniu d³u¿ej ni¿ 24 mie-
si¹ce, mog¹ – od momentu wej-
œcia w ¿ycie nowych przepisów
– zrezygnowaæ z przy³¹cza ka-
blowego u wynajemcy i swo-
bodnie wybraæ nowego dostaw-
cê, bez koniecznoœci podwójne-
go p³acenia za przy³¹cze. 

Czy kablówka stanie siê
dro¿sza?

Dziêki zniesieniu przywileju
kosztów eksploatacji, lokatorzy
bêd¹ mogli zmieniæ rodzaj

us³ugi, nie p³ac¹c podwójnie za
odbiór telewizji.

Realnie rzecz bior¹c, ka-
blówka stanie siê nieco dro¿-
sza, ale wzrost ten bêdzie w za-
kresie co najwy¿ej 2-3 euro
miesiêcznie, wed³ug centrum
ochrony konsumentów (Ver-
braucherzentrale).

Alternatywy?

DVB-T2 HD – to telewizja
przez antenê. W wielu regio-
nach mo¿na odbieraæ oko³o 40
kana³ów w wysokiej rozdziel-
czoœci (HDTV) za pomoc¹ an-
teny wewnêtrznej lub nawet
starej anteny dachowej. Odbiór
publicznych kana³ów telewizyj-
nych jest bezp³atny, jeœli
chcesz odbieraæ kana³y pry-
watne, musisz liczyæ siê z kosz-
tami oko³o 6,81 euro miesiêcz-
nie.

IPTV (klasyczna) – Pro-
gram telewizyjny mo¿na rów-
nie¿ odbieraæ przez Internet.
Niektórzy dostawcy VDSL ma-
j¹ odpowiednie oferty w po³¹-
czeniu z po³¹czeniem VDSL.
Koszty odbioru telewizji wyno-
sz¹ oko³o 5 euro miesiêcznie.
Do tego typu odbioru niezbêd-
ny jest jednak odbiornik. Mu-
sisz wynaj¹æ lub kupiæ go od
dostawcy.

IPTV (streaming) – Warun-
kiem koniecznym do odbioru
telewizji za pomoc¹ us³ugi stre-
amingu jest szerokopasmowe
po³¹czenie z Internetem. Kosz-
ty przyjêcia wynosz¹ zazwyczaj
od 6 do 10 euro. Niektórzy do-
stawcy oferuj¹ nawet bezp³at-
ny dostêp, ale jest on ograni-
czony w czasie i pojawiaj¹ siê
reklamy. Odbiór dzia³a z nowo-
czesnymi inteligentnymi tele-
wizorami z odpowiedni¹ aplika-
cj¹ lub ze starszymi urz¹dze-
niami pod³¹czanych kablem
HDMI.

Telewizja satelitarna – Naj-
wiêksza ró¿norodnoœæ kana³ów
dostêpna jest dziêki odbiorowi
satelitarnemu. Tutaj mo¿esz
odbieraæ wszystkie popularne
kana³y telewizyjne za darmo
i bez kodowania. Nale¿y jednak
najpierw sprawdziæ, czy insta-
lacja w³asnej anteny satelitar-
nej jest dozwolona i mo¿liwa.

Co robiæ, gdy „kon-
sultant medialny"
w drzwiach grozi
„odciêciem po³¹cze-
nia kablowego"?

Jak zawsze, obowi¹zuje za-
sada: nie wpuszczaj nikogo do
domu. Ci tak zwani konsultanci
medialni s¹ niezale¿nymi
sprzedawcami, którzy podró-
¿uj¹ w imieniu operatora sieci
kablowej i s¹ wynagradzani na
zasadzie prowizji.

– Nie wpuszczaj nikogo do
mieszkania – nawet niezapo-
wiedziana "kontrola" przy³¹cza
kablowego jest zwykle wyko-
rzystywana tylko jako pretekst
do podpisania nowych umów.

– Nie podpisuj niczego na
progu!

– Poproœ o wizytówkê konsul-
tantów medialnych i zanotuj
nazwisko oraz dane kontakto-
we.

– Nie daj siê zastraszyæ: Nikt
nie odbierze ci dostêpu do tele-
wizji z dnia na dzieñ!

– Jeœli „doradcy medialni“
wejd¹ do twojego domu bez po-
zwolenia: IdŸ na policjê i z³ó¿
oskar¿enie o wtargniêcie do
domu (Anzeige wegen Haus-
friedensbruch).

– Jeœli nagle znajdziesz
w skrzynce potwierdzenie za-
mówienia (nawet bez podpisu):
Zg³oœ sprawê do poradni kon-
sumenckiej (Verbraucherzen-
trale) i odst¹p od umowy.

– W przypadku niechcianych
telefonów reklamowych: Nigdy
nie mów s³owa "tak" (niem. "ja")
– jeœli masz w¹tpliwoœci, po
prostu siê roz³¹cz – nawet jeœli
wydaje ci siê to niegrzeczne.

Kablówka – co oznacza zniesienie
przywileju kosztów eksploatacji

Najważniejsze fakty
w skrócie: 
– Je¿eli budynek miesz-

kalny posiada wspólne przy-
³¹cze kablowe, w³aœciciele
lub zarz¹dcy nieruchomoœci
mog¹ obecnie wliczaæ op³aty
za kablówkê do rachunków
za koszty eksploatacji
(Nebenkosten).

– Ten podzia³ kosztów ka-
blówki na wszystkich miesz-
kañców budynku za poœred-
nictwem rachunku za media
znany jest jako przywilej
kosztów dodatkowych.

– Do tej pory jednak trze-
ba by³o p³aciæ za wspólne
przy³¹cze kablowe, nawet je-
œli siê z niego nie korzysta³o.

– Polityka wyeliminowa³a
op³aty za kablówkê z op³at
za koszty eksploatacji. Odpo-
wiednia ustawa wejdzie
w ¿ycie 1 grudnia 2021 r., ale
przewidziano okres przej-
œciowy do 30 czerwca 2024 r.
NajpóŸniej od 1 lipca 2024 r.
bêdzie mo¿na swobodnie
wybieraæ sposób odbioru te-
lewizji.

– W wiêkszoœci przypad-
ków nie ma wiêc obecnie po-
trzeby podejmowania dzia-
³añ.

– Uwa¿aj na tak zwanych
„konsultantów medialnych“
przy drzwiach lub przez te-
lefon. Staraj¹ siê oni za-
wrzeæ dodatkowe, najczê-
œciej niepotrzebne umowy
kablowe przy u¿yciu niekie-
dy w¹tpliwych œrodków.

zdj. pixabay.com / Jazella

Rząd federalny zniesie priorytet szczepień
najpóźniej w czerwcu. Wtedy również leka-
rze zakładowi będą dokonywać szczepień.
Ponadto: Kiedy pojawi się nowa unijna legi-
tymacja szczepień 

Szczepienia coraz bardziej nabieraj¹
tempa. W Niemchech do 10 maja pierwsz¹
dawkê otrzyma³o ponad 27 mln mieszkañ-
ców (33 proc.), a kompletnie zaszczepio-
nych by³o nieca³e 8 mln (9,4 proc.). W ma-
ju wszyscy uprawnieni do szczepieñ z gru-
py 3 – w tym osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia,
nauczyciele i pracownicy supermarketów
– maj¹ zostaæ zaszczepieni. Kanclerz An-
gela Merkel (CDU) powiedzia³a po spotka-

niu z premierami krajów zwi¹zkowych, ¿e
w czerwcu mo¿e zostaæ zniesiony obowi¹-
zek szczepieñ. Wszystkie informacje na te-
mat dalszego planu szczepieñ. 

Gdzie mogê otrzymaæ termin szcze-
pienia od czerwca? – U lekarzy rodzin-
nych lub w centrach szczepieñ, a tak¿e
u lekarzy zak³adowych. Wynika to z faktu,
¿e zapowiadane iloœci dostaw bêd¹ ci¹gle
ros³y. Wprawdzie nie ka¿dy mo¿e byæ za-
szczepiony od razu w czerwcu, mówi An-
gela Merkel, ale ka¿dy mo¿e postaraæ siê
o termin zaszczepienia.

Czy ju¿ teraz mam daæ siê wpisaæ na
listê oczekuj¹cych? – Tak, wielu lekarzy
pierwszego kontaktu posiada odpowiednie
listy, jak twierdzi Roland Stahl, rzecznik

Federalnego Zwi¹zku Lekarzy Ustawowe-
go Ubezpieczenia Zdrowotnego (Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung). Obecnie
szczepienia wykonuje oko³o 64 tys. spo-
œród 102 gabinetów lekarskich. Ostatnio
otrzymywa³y one œrednio oko³o 30 dawek
tygodniowo, ale w maju musz¹ jeszcze
przestrzegaæ kolejnoœci szczepieñ. Zosta³o
to ju¿ zniesione w niektórych landach, ale
tylko dla szczepionek Astrazeneca oraz
Johnson & Johnson.

Czy dzieci równie¿ bêd¹ szczepione
od czerwca? – Firma Biontech z³o¿y³a
obecnie wniosek do Europejskiej Agencji
Leków o dopuszczenie preparatu dla dzie-
ci w wieku 12 lat i starszych. Za³o¿yciel fir-
my, Ugur dahin, spodziewa siê, ¿e zezwo-
lenie zostanie przyznane w czerwcu, po
tym jak badania nad skutecznoœci¹ i zno-

œnoœci¹ produktu wypad³y dobrze. Dla ma-
³ych dzieci od szóstego miesi¹ca ¿ycia Sa-
hin ma nadziejê, ¿e jesieni¹ otrzyma po-
zwolenie. Jak dot¹d wszystkie zatwierdzo-
ne szczepionki s¹ dopuszczone do obrotu
dopiero od 16 (Biontech, Moderna) lub 18
lat (Astrazeneca, Johnson & Johnson). 

A co z dokumentem szczepieñ wa¿-
nym w ca³ej Europie? – Unia Europejska
chce wprowadziæ paszport szczepieñ jesz-
cze przed wakacjami, do koñca czerwca.
Szczepienie w jednym kraju bêdzie wów-
czas uznawane przy podró¿ach do wszyst-
kich innych krajów UE. W Niemczech ju¿
za kilka tygodni powinno byæ mo¿liwe za-
pisanie szczepionki w oficjalnej aplikacji
Corona-Warnapp. Oczywiœcie œwiadectwo
szczepienia w ¿ó³tej legitymacji tak¿e za-
chowuje wa¿noœæ.

W czerwcu szczepienia dla wszystkich
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¯ycie z paragrafem

Nazwisko
Name w jêzyku niemieckim
mo¿e oznaczaæ nazwê, imiê
lub nazwisko. Jeœli chcemy
byæ precyzyjni, to na imiê po-
wiemy Vorname. W przypad-
ku imienia rzeczywiœcie u¿y-
wanego (wo³anego) powiemy
Rufname. Niekiedy drugie
imiê jest okreœlane mianem
Mittelname (z punktu widze-
nia niemieckiego prawa
o aktach stanu cywilnego nie
jest to jednak prawid³owy
termin).

Z nazwiskiem pojawiaj¹
siê problemy, bo jest ich kil-
ka rodzajów. Nazwisko osoby
to generalnie Familien-
name, ale kursuj¹ te¿ syno-
nimy Nachname i Zuname.
W prawie polskim mamy
„nazwisko” oraz „nazwisko
rodowe”. Przy nazwisku ro-
dowym mo¿na by pomyœleæ,
¿e dobrym ekwiwalentem
w prawie niemieckim bêdzie
Geburtsname. Takie t³uma-
czenie jest jednak b³êdne.
Geburtsname to nazwisko
nadane przy urodzeniu
(przed jego zmian¹ np. na
skutek zawarcia ma³¿eñ-
stwa). Jest to „nazwisko
przy urodzeniu” tudzie¿ „na-
zwisko panieñskie/kawa-
lerskie”. Geburtsname nie
jest „nazwiskiem rodowym”
wed³ug prawa polskiego z tej
przyczyny, ¿e nie mo¿e ulec
zmianie. W Polsce nazwisko
rodowe mo¿na zmieniæ np.
na skutek ma³¿eñstwa lub
przysposobienia. Dlatego
bezpieczniej jest t³umaczyæ
nazwisko rodowe jako Fami-
lienname. 

Nazwisko panieñskie to
potocznie Mädchenname,
nazwisko dwucz³onowe to
Doppelname. Przy t³uma-
czeniu na jêzyk polski poja-
wia siê problem z Ehename
i Lebenspartnerschafts-
name, które nie istniej¹
w prawie polskim. Chodzi tu
o nazwisko noszone wspólnie
przez ma³¿onków lub partne-
rów rejestrowanych. Wcho-
dz¹cym w rachubê neologi-
zmem jest tutaj „nazwisko
ma³¿eñskie” tudzie¿ „nazwi-
sko partnerskie”.

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz

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

Porady t³umacza

Federalny Trybunał
Sprawiedliwości uznał
prawie wszystkie
podwyżki opłat za konta
bankowe jako niezgodne
z prawem

Liczne banki i kasy oszczêdno-
œciowe (Sparkassen) podnios³y
w ostatnich latach op³aty – za-
zwyczaj wykorzystuj¹c po-
wszechnie stosowane klauzule
dotycz¹ce ogólnych warunków
umów (AGB). Jednak 27 kwiet-
nia 2021 r. (BGH, sygn. akt XI
ZR 26/20) najwy¿szy s¹d cywil-
ny w Niemczech znacznie
ograniczy³ wprowadzanie
zmian do ogólnych warunków
umów (AGB): klauzule, zgod-
nie z którymi klienci nie musz¹
wyraŸnie wyra¿aæ zgody na
zmiany, s¹ niewa¿ne. W zwi¹z-
ku z tym milczenie nie oznacza

automatycznie zgody klienta.
W tej sprawie Federalne Sto-
warzyszenie Centrów Konsu-
menckich (Bundesverband der
Verbraucherzentralen) pozwa-
³o Postbank, ale inne banki
równie¿ szybko zareagowa³y.

Comdirect, internetowa cór-
ka Commerzbanku, wstrzyma-
³a od maja plan pobierania
op³aty za prowadzenie konta.
Bank wyjaœni³, ¿e chce odcze-
kaæ na pisemne uzasadnienie
wyroku i dopiero wtedy doko-
naæ oceny. To samo dotyczy na
przyk³ad Sparkasse Köln-
Bonn, jednej z najwiêkszych
kas oszczêdnoœciowych. Og³o-
si³a ona, ¿e od lipca podniesie
ceny rachunków bie¿¹cych. 

Koniec bezp³atnych rachun-
ków bie¿¹cych nie jest zasko-
czeniem. Liczba banków, które
nadal oferuj¹ swoim klientom
bezp³atne konta stale maleje,

poniewa¿ w zwi¹zku z prowa-
dzon¹ przez banki centralne
polityk¹ zerowych stóp procen-
towych, wszystkie instytucje fi-
nansowe znajduj¹ siê obecnie
pod coraz wiêksz¹ presj¹. 

Nie nale¿y siê jednak spo-
dziewaæ, ¿e miliony klientów
banków przestawi¹ siê teraz na
tañsze oferty, bo taki krok jest
pracoch³onny i mo¿e okazaæ
siê równie¿ daremny. Obser-
watorzy bran¿y spodziewaj¹
siê, ¿e prêdzej czy póŸniej
wszystkie banki, kasy oszczêd-
noœciowe i unie kredytowe bê-
d¹ pobieraæ op³aty za prowa-
dzenie konta. Ponadto banki
maj¹ oczywiœcie prawo do po-
bierania pewnych op³at za swo-
je us³ugi. Od czasu orzeczenia
BGH nie obowi¹zuje ju¿ tylko
poprzednia praktyka. Polega³a
ona na informowaniu klientów
z co najmniej dwumiesiêcznym

wyprzedzeniem, a nastêpnie
uwzglêdnianiu zmian zgodnie
z ustaleniami. 

Stiftung Warentest:
Podwy¿ki po roku
2018 niewa¿ne
Kontrowersyjne jest teraz

znaczenie tego orzeczenia. Ek-
sperci Stiftung Warentest s¹
przekonani, ¿e "prawie wszyst-
kie podwy¿ki op³at" dokonane
przez banki i kasy oszczêdno-
œciowe po 1 stycznia 2018 r. s¹
niewa¿ne. Natomiast prawo do
zwrotu wczeœniejszych kwot
uleg³o przedawnieniu. Podwy¿-
ki op³at za prowadzenie konta
i innych cen by³y skuteczne tyl-
ko wtedy, gdy klienci wyrazili
na nie zgodê. "Nie jest nam
znany ¿aden bank ani kasa
oszczêdnoœciowa, która uzale¿-
nia podwy¿ki cen po otwarciu
konta od zgody klienta. Takie
podwy¿ki cen s¹ wiêc niesku-
teczne" – konkluduj¹ prawnicy
fundacji. Jedynie op³aty obo-
wi¹zuj¹ce przy otwarciu ra-
chunku mog¹ zachowaæ kasy
oszczêdnoœciowe i banki. Do-
œwiadczenie uczy jednak, ¿e
klienci musz¹ egzekwowaæ
swoje prawa do zwrotu op³at.
Czêsto konieczne jest wiêc za-
anga¿owanie prawników, a na-
wet s¹dów. 

W przyszłości wszyscy
ubezpieczeni będą mogli
przeglądać swoją
dokumentację medyczną
w formie cyfrowej, co ułatwi
przedstawianie jej innym
lekarzom.

Kiedy lek obni¿aj¹cy poziom li-
pidów we krwi wchodzi³ w nie-
bezpieczne interakcje z innymi
lekami, w 2001 roku tysi¹ce pa-
cjentów dozna³o powa¿nych
obra¿eñ. Problem polega³ na
tym, ¿e wielu lekarzy nie zda-
wa³o sobie sprawy, ¿e ich pa-
cjenci przyjmuj¹ inne leki i nie
byli w stanie odpowiednio zare-
agowaæ. W celu uproszczenia
wymiany istotnych informacji
zdrowotnych miêdzy pacjenta-
mi a ich lekarzami, a tym sa-
mym zmniejszenia ryzyka wy-
st¹pienia podobnych zdarzeñ,
opracowano koncepcjê elektro-
nicznych kartotek pacjenta
(elektronischen Patientenakte
- ePA). Od lipca system ma byæ
gotowy do u¿ytku w ca³ych
Niemczech dla osób posiadaj¹-
cych ustawowe ubezpieczenie
zdrowotne (gesetzliche Kran-
kenversicherung).

? Czym dok³adnie jest
ePA? – Jest to jednolity, pozba-
wiony papieru plik, który ³¹czy
wszystkie informacje na temat
stanu zdrowia, wyników badañ
i leczenia w ramach ró¿nych
praktyk i szpitali. Osoby ubez-
pieczone mog¹ samodzielnie
wprowadzaæ dane, ale tak¿e
zlecaæ lekarzom przes³anie do-
kumentów, a nastêpnie za po-
moc¹ aplikacji decydowaæ, któ-
ry gabinet lekarski, która apte-
ka lub który szpital mo¿e je
przegl¹daæ. W ten sposób le-
czenie bêdzie lepiej skoordyno-
wane i uniknie siê niepotrzeb-
nych, wielokrotnych badañ. Po-
nadto, plik u³atwia uzyskanie
drugiej opinii i zmianê lekarza.
Korzystanie z nich jest bezp³at-
ne.

? Jaki jest obecny status? –
Od stycznia ustawowi ubezpie-
czyciele zdrowotni udostêpnia-
j¹ swoim ubezpieczonym apli-
kacje ePA na telefony komór-
kowe i smartfony. W pierw-
szym kwartale system zosta³
ju¿ wprowadzony w oko³o 200
gabinetach lekarskich i szpita-
lach w Berlinie i Westfalii-Lip-
pe. W drugim kwartale do sys-
temu maj¹ zostaæ pod³¹czeni

wszyscy lekarze i apteki
w Niemczech, tak aby od lipca
z kartoteki mogli korzystaæ za-
równo pacjenci, jak i lekarze.

? Jakie informacje mog¹
byæ przechowywane? – Jak
ju¿ wspomniano, zarówno oso-
by ubezpieczone, jak i lekarze
maj¹ mo¿liwoœæ wprowadzania
dokumentów. Mog¹ oni przesy-
³aæ wszelkie istotne dokumen-
ty, np. dzienniczki zdrowia z po-
miarami ciœnienia krwi lub po-
ziomu cukru we krwi, raporty
laboratoryjne, zdjêcia rentge-
nowskie i plany terapii.

? Kto ma dostêp? – Od
2022 r. ubezpieczeni bêd¹ mogli
to ustaliæ ca³kowicie samo-
dzielnie: Ka¿dy dokument bê-
dzie móg³ byæ wtedy udostêp-
niony indywidualnie. Ponadto
bêdzie mo¿na dok³adnie okre-
œliæ, na jak d³ugo ma byæ udzie-
lany dostêp. 

Obecnie tylko wszystkie do-
kumenty mog¹ byæ udostêpnia-
ne w ca³oœci. Osoby, które nie
chc¹ tego robiæ, powinny zatem
poczekaæ z korzystaniem z sys-
temu. Sama kasa chorych nie
ma dostêpu.

? Jak bezpieczne s¹ dane?
– Wszystkie informacje s¹ prze-

chowywane w formie zaszyfro-
wanej. Wed³ug operatorów, od-
bywa siê to w ramach wysokich
wymagañ prawnych dotycz¹-
cych ochrony i bezpieczeñstwa
danych. Serwery, na których
przechowywane s¹ dane, znaj-
duj¹ siê w Niemczech.

? Czy muszê u¿ywaæ elek-
tronicznych akt pacjenta?
– Nie, korzystanie jest dobro-
wolne.

Co w przysz³oœci?
W 2022 r. – Do 1 stycznia

2022 r. system ePA powinien zo-
staæ uruchomiony równie¿ we
wszystkich szpitalach. Mo¿liwe
bêdzie zarz¹dzanie ka¿dym do-
kumentem z osobna. Przy
zmianie kasy chorych mo¿liwe
jest przeniesienie danych.
W razie potrzeby kartotek¹
mo¿e zarz¹dzaæ inna osoba,
np. w przypadku osób wymaga-
j¹cych opieki. Mo¿liwe bêdzie
równie¿ zapisanie karty macie-
rzyñstwa, karty dziecka (U-
Heft), ksi¹¿eczki bonusów sto-
matologicznych i karty szcze-
pieñ. Ma zostaæ te¿ wprowa-
dzony system ePA dla osób
ubezpieczonych prywatnie.

W 2023 r. – Opieka pielê-
gniarska zostanie pod³¹czona.
Mo¿liwe bêdzie sk³adanie
i przekazywanie zwolnieñ le-
karskich.

Cyfrowe akta pacjenta

Czy mo¿na teraz ¿¹daæ zwrotu
op³at za us³ugi bankowe?

Bezpłatne porównanie rachunków bieżących: www.test.de/Girokonto-im-Test-5069390-0/

Na stronie fundacji Stiftung Warentestmożna pobrać gotowe, sformułowane wzory pism:
www.test.de/Die-zehn-gemeinsten-Bankgebuehren-So-schuetzen-Sie-sich-vor-Extrakosten-4863720-0/
punkt: So setzen Sie Ihr Recht auf Erstattung durch (mit Mustertexten) – Jak wyegzekwować prawo do zwro-
tu kosztów (z przykładowymi tekstami)
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100 lat temu zapytano nas o zdanie – po czym je zlekceważono

Plebiscyt bez znaczenia
1 kwietnia rozpoczął się spis 

powszechny, w którym ponow-
nie zadeklarować można naro-
dowość śląską. Data to symbo-
liczna, bo niemal dokładnie sto 
lat wcześniej na Górnym Ślą-
sku nasi przodkowie musieli się 
opowiedzieć, czy chcą należeć 
do Niemiec czy Polski. Przebieg 
granic wytyczonych po nim do-
wodzi, że zachodnie mocarstwa 
zlekceważyły głos Ślązaków, do-
kładnie tak samo jak obecnie lek-
ceważy go Polska.

Polska propaganda o wiele bar-
dziej nagłaśnia tzw. powstania 
niż plebiscyt na Górnym Śląsku; 
w zasadzie 20 marca, w jego set-
ną rocznicę, największe telewi-
zje czy stacje radiowe, nawet je-
śli coś o nim wspomniały, to krót-
ko i zdawkowo. Chociaż przecież 
trudno im się dziwić, uwielbiają 
trąbić, jak to lud śląski chciał się 
połączyć z polską macierzą, cze-
mu jednak wynik plebiscytu sta-
nowczo przeczy, bo Polska to re-
ferendum wyraźnie (choć nie tak 
druzgocąco, jak na Warmii i Ma-
zurach) przegrała. Dlaczego jed-
nak w ogóle do plebiscytów doszło?

Początek sporu 
o granice

Nim jeszcze 11 listopada 1918 ro-
ku zakończyła się I wojna świato-
wa, Polska i Czechosłowacja zgłosi-
ły pretensje do ziem górnośląskich, 
twierdząc, że to ich odwieczne te-
rytoria. Dziś mało kto pamięta, 
ale Czesi domagali się ziemi ryb-
nickiej, ziemi pszczyńskiej (nie-
mal aż po Katowice), oczywiście 
całego Śląska Cieszyńskiego, oko-
lic Raciborza... Polska też żąda-
ła wszystkich tych terytoriów, po-
dobnie jak reszty Górnego Śląska. 
Zachodnie mocarstwa szybko jed-
nak Czechom Śląsk „pruski” wybi-
ły z głowy, i tylko o cieszyński miał 
się odbyć plebiscyt. Polacy jednak 
zrozumieli, że przegrają go bardzo 
wysoko, zwłaszcza gdy Śląska Par-
tia Ludowa, najmocniejsza siła po-
lityczna w regionie domagająca się 
wcześniej powstania republiki gór-
nośląskiej, ogłosiła, że jeśli taki wa-
riant nie wchodzi w rachubę, to oni 
opowiadają się za Czechosłowacją. 
Ponieważ podobnie postąpiła liczna 
w regionie mniejszość niemiecka, 
Polacy zdali sobie sprawę, że w wy-
niku plebiscytu może się zdarzyć, iż 
do Polski trafi tylko kilka wsi wokół 
Jabłonkowa i Czechowic-Dziedzic. 
W tej sytuacji zdali się na między-
narodowy arbitraż, który wytyczył 
granicę na Olzie. Niewiele później 
Polacy zaczęli głosić, że im Czesi... 
Zaolzie ukradli. Zapominając, że to 
oni bali się jak ognia, by o swojej 
przynależności państwowej zade-
cydowali sami mieszkańcy.

Sprawa Śląska austriackiego 
została zakończona, otwarta nato-
miast wciąż była kwestia pruskiego 
Śląska. Jeszcze gdy trwała I wojna 
światowa, 25 października 1918 roku, 
poseł do Reichstagu Wojciech Kor-
fanty wygłosił w nim przemówienie, 
w którym zażądał dla istniejącego 
już państwa polskiego (tak, tak, nie-
podległość ogłoszono 6 październi-
ka, a nie 11 listopada!) wszystkich 
ziem zaboru pruskiego: „Nie chce-
my ani piędzi ziemi niemieckiej. Żą-
damy jedynie, w myśl postanowień 
punktu trzynastego programu Wil-
sona, własnej, jednej, złożonej z ziem 
trzech zaborów Polski”.

Kłamstwo 
średniowieczne 

i kłamstwo spisowe
Ze słów tych nijak nie wynika-

ło, by Polacy mieli domagać się 
Śląs ka. Przecież nie był on czę-
ścią ziem zaborowych, bo gdy roz-
biory Polski miały miejsce, Śląsk 
od dobrych 600 lat nie miał z nią 
nic wspólnego. Niemcy mogli być 
niezadowoleni, że mają oddać Pol-
sce Wielkopolskę, ale doskonale 
wiedzieli, że to ziemie rdzennie 
polskie, zamieszkane w zdecydo-
wanej większości przez Polaków 
i oddanie ich jest nieuchronne. 
Ale Śląsk? Jakie Polska ma pra-
wa do Śląska? Bo niewiele później 
Korfanty, ku osłupieniu Niemców, 
i takie żądanie wysunął.

Polska opierała swoje żądania 
na dwóch przesłankach. Pierwsza 
to taka, że to prastare piastowskie, 
więc w domyśle polskie, ziemie. 
A druga, że Górny Śląsk w większo-
ści zamieszkują Polacy, co nawet 

potwierdzają pruskie spisy po-
wszechne. Nad oboma przesłan-
kami warto zatrzymać się dłużej.

Polacy lubią powtarzać, że Śląsk 
odpadł od Polski w roku 1335, kie-
dy to król Kazimierz Wielki zrzekł 
się praw do niego, zresztą „po wsze 
czasy”. Prawda jest jednak taka, że 
Kazimierz zrzekł się jedynie dzi-
kich pretensji, bo ani Śląska nie 
miał, ani żadnych praw do niego. 
Państwo polskie przestało istnieć 
nawet teoretycznie w roku 1178, 
gdy papież swoją bullą zniósł za-
sadę senioratu, czyli zwierzch-
ności księcia krakowskiego nad 
pozostałymi Piastami. Od tego 
momentu książęta śląscy, wiel-
kopolscy, mazowieccy, pomorscy 
byli w pełni udzielnymi, niepodle-
głymi władcami. Fakt, że ojcu Ka-
zimierza, Władysławowi Łokietko-
wi, udało się scalić Wielkopolskę, 
Mało polskę i Kujawy oraz założyć 
na głowę królewską koronę, nijak 
nie czynił go zwierzchnikiem ży-
jących jeszcze linii Piastów ślą-
skich i małopolskich. Ich państwa 
do królestwa polskiego nie należa-
ły! Nie mógł też Kazimierz powo-
ływać się na prawa dynastyczne, 
bo to akurat linia Piastów śląskich 
była główną, najstarszą. Łokietek 
i  jego syn Kazimierz wywodzili 
się dla odmiany z  linii najmłod-
szej. Tak więc Kazimierz wyrzekł 
się pretensji do krainy, którą i tak 
nie miał szans zawładnąć, w za-
mian za co król czes ki zrzekł się 
pretensji do polskiej korony, rów-
nie bezsensownych, bo ani kawał-
kiem Polski nie władał.

Natomiast Piastowie śląscy 
od końca XIII wieku coraz bar-
dziej przechylali się na stronę 

czeską, składali królom Czech 
hołd i niejako z automatu ich pań-
stwa wchodziły w skład Święte-
go Cesarstwa Rzymskiego (czę-
sto pisanego z dodatkiem: naro-
du niemieckiego). Tak więc od 
XIV wieku Śląsk był częścią rze-
szy niemieckiej. Ale już dwa stu-
lecia wcześniej przestał być czę-
ścią Polski.

Druga kwestia to te niemieckie 
spisy powszechne, według któ-
rych na Śląsku przeważali Pola-
cy. Przede wszystkim w spisach 
tych nie pytano o narodowość, 
a o język domowy. Przy czym ślą-
ski klasyfikowano jako polski. Co 
ciekawe, dokładnie ten sam język 
w austriackim spisie powszech-
nym klasyfikowano jako czeski. 
Ale trzeba też pamiętać, że lite-
racki język polski propagowały 
na Śląsku właśnie Prusy. To one 
wprowadziły go do szkół, nie tyl-
ko ludowych, ale też gimnazjów, 
seminariów duchownych i na-
uczycielskich. Dlaczego? To bar-
dzo proste. Gdy Prusy w połowie 
XVIII wieku odebrały Śląsk Au-
strii, był on przez cztery stulecia 
wspólnej państwowości bardzo 
silnie związany z Czechami. Żeby 
te więzi osłabić, Prusacy zastąpili 
czeskich nauczycieli i duchownych 
polskimi, nie martwiąc się, że za-
razem propagują oni polskość, bo 
po rozbiorach Polski w państwie 
pruskim panowało przekonanie, 
że Polska już się nigdy nie odro-
dzi, więc nawet gdyby część Ślą-
zaków poczuła się nagle Polakami, 
żadna szkoda z tego nie wyniknie. 
I tak to Prusy, rzekomo Ślązaków 
germanizując, w rzeczywistości 
ich polonizowały.

Na Śląsku rodzi się 
polska tożsamość. 
Zaimportowana

Z czasem na Śląsk sprowadzało 
się coraz więcej polskich migran-
tów, głównie z Wielkopolski, bo le-
żała w tym samym państwie, więc 
migrować było łatwo. Także oni an-
gażowali się w popularyzowanie tu 
polskości. To właśnie taki wielko-
polski ksiądz wmówił nastolatko-
wi Adalbertowi Korfantemu, że 
jest Polakiem, pod wpływem tej 
agitacji Adalbert zmienił imię na 
Wojciech. Ale podobnych do nie-
go było wielu. Polskość powoli na 
Śląsku przybierała na sile, cho-
ciaż wcale nie stawała się domi-
nująca, nawet jeśli Ślązakom wy-
dawało się, pod wpływem polskiej 
i niemieckiej propagandy, że mó-
wią po polsku.

Niemniej wszystkie te czynni-
ki spowodowały, że podczas gdy 
jeszcze w połowie XIX wieku sa-
mi Polacy nie uważali Ślązaków za 
swoich rodaków – w czasie I wojny 
światowej całkiem sporo Ślązaków 
poczuwało się już do narodowości 
polskiej. I teraz Polska, zabiegając 
o plebiscyt, chciała tę tożsamość 
wykorzystać, choć nawet Korfan-
ty zdawał sobie sprawę, o czym pi-
sał, że większość Ślązaków nie ma 
tożsamości narodowej.

Prawdę powiedziawszy, na kon-
ferencji pokojowej w Wersalu, opie-
rając się na swoich „argumentach”, 
Polska miała nadzieję uzyskać 
Górny Śląsk lub chociaż sporą je-
go część bez żadnego plebiscytu, 
po prostu decyzją mocarstw za-
chodnich. Mogła przy tym liczyć 
na potężnego sprzymierzeńca, 
jakim była Francja. Która nie tyl-
ko myślała o maksymalnym osła-
bieniu Niemiec, ale też miała już 
z Polską układ, że państwowy nie-
miecki przemysł na Śląsku zosta-
nie przekształcony w spółki, w któ-
rych połowę udziałów obejmą Pola-
cy, a połowę Francuzi. Tak zresztą 
po tym, gdy część Górnego Śląska 
trafiła do Polski, się stało, a fran-
cuski generał Le Rond, który miał 
nadzorować uczciwy przebieg te-
go plebiscytu, został członkiem ich 
rad nadzorczych i dzięki temu bar-
dzo bogatym człowiekiem.

Wariant państwa 
śląskiego upada

Bo do plebiscytu jednak doszło, 
gdyż drugi wielki sojusznik Anglia, 
nawet nie chciał słyszeć, o odda-
niu Górnego Śląska Polsce. Znane 
jest świetnie powiedzenie brytyj-
skiego premiera, że oddać górno-
śląski przemysł Polsce, to jak dać 
małpie zegarek. Ale tak naprawdę 
Anglia też rozgrywała swoje inte-
resy. Jej, inaczej niż Francji, nie 

Polski i niemiecki plakat plebiscytowy  Fot. Wikimedia Commons
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zależało na zbyt dużym osłabie-
niu Niemiec, bo chcieli, by mię-
dzy Francją i Niemcami panowa-
ła mniej więcej równowaga. Poza 
tym Anglicy przećwiczyli już na 
Bliskim Wschodzie przejmowa-
nie pod swoją władzę sporych te-
rytoriów, nie jako własnych kolo-
nii, lecz terytorium powierniczych 
Ligi Narodów, w imieniu której 
region nadzorują oni – i mieli na-
dzieję, że jeśli powstanie Repu-
blika Górnośląska, tu też będzie 
podobnie. Dlatego Wielka Bryta-
nia optowała za powstaniem pań-
stwa górnośląskiego. Przez krótki 
czas sprzyjali jej też Amerykanie.

Ostatecznie jednak koncepcja 
ta upadła, ale Anglicy zdołali za-
blokować oddanie Polsce Śląska. 
Jeśli już, to referendum: Niemcy 
czy Polska. O tym, że ma się odbyć, 
zdecydowano w Wersalu 28 czerw-
ca 1919 roku.

Władzę przejmują 
Francuzi

Przygotowania do niego zaczę-
ły się w styczniu 1920 roku. W tym 
momencie Górny Śląsk przestał 
być terytorium państwa niemiec-
kiego, pełną władzę nad nim objęła 
Między sojusznicza Komisja Rzą-
dząca i Plebiscytowa. Niemieckie 
wojsko graniczne musiało opuścić 
Górny Śląsk, na terenie naszego 
hajmatu zjawiły się międzysojusz-
nicze wojska w liczbie ponad 20 000. 
Połowę stanowili Francuzi, resztę, 
mniej więcej też po połowie, An-
glicy i Włosi. Niemal dyktatorską 
władzę na Górnym Śląsku uzyskał 
francuski generał Henri Le Rond. 
Niemcy i Polacy utworzyli Komi-
sariaty Plebiscytowe, polskiemu 
Francuzi pożyczyli pieniądze na 
kampanię propagandową.

I się zaczęło. Zanim kampania 
przedplebiscytowa nabrała tempa, 
wybuchło jednak tzw. II powstanie 
śląskie, teoretycznie z oburzenia, 
iż policja plebiscytowa składa się 
z Niemców, a nie pół na pół Niem-
ców i Polaków. Teoretycznie, gdyż 
już kilka dni wcześniej Le Rond 
podjął decyzję, że ta zmiana na-
stąpi. I Korfanty musiał o tym wie-
dzieć. Może jednak chciał pokazać, 
że alianci zrobili to pod naciskiem 
polskich powstańców. A może – co 
bardziej prawdopodobne – chciał 
sprawdzić, na ile, w razie przegra-
nego przez Polaków plebiscytu, rze-
czywista walka zbrojna może liczyć 
na wsparcie Francuzów. Okazało 
się, że może, a powstanie po pię-
ciu dniach wygasło, gdyż cel (za-
stąpienie niemieckiej policji mie-
szaną) został osiągnięty.

Czas terroru 
i autonomii

Teraz była już tylko kampa-
nia propagandowa i terror. Ter-
ror obustronny, ale o niemieckim 
mówi się w Polsce dużo, a o pol-
skim mało, więc przypomnijmy, 
że w trakcie tego tzw. II powsta-
nia śląskiego powstańcy spalili 
proniemiecką osadę Kołdunów, 

później zamordowano, na oczach 
dzieci i ciężarnej żony, Teofila 
Kupkę, który porzucił Polski Ko-
misariat Plebiscytowy, przecho-
dząc na opcję górnośląskiej nie-
podległości, a jeśli będzie ona nie-
możliwa, stronę niemiecką. A to 
tylko dwa spośród licznych przy-
kładów terroru polskiego. Przy 
czym o ile terror niemiecki był 
surowo przez Francuzów ściga-

ny, o tyle na polski często przy-
mykali oni oko.

Kampania propagandowa w nie-
wielkim tylko stopniu opierała się 
na sprawach narodowościowych. 
Strona niemiecka wskazywała, że 
Polska jest krajem skrajnie zaco-
fanym i biednym, a przyłączenie 
do niej Śląska będzie degradacją 

gospodarczą także dla tego regio-
nu. Polacy odpowiedzieli jednak na 
to ruchem genialnym – Sejm RP 
15 lipca 1920 roku uchwalił szero-
ką autonomię dla wszystkich ślą-
skich ziem, które trafią do Polski. 
Tak naprawdę polska władza mia-
ła obejmować tylko obronność i po-
litykę zagraniczną, o całej reszcie 
miał decydować Sejm Śląski. Także 
zdecydowana większość śląskich 

podatków miała zostać na Śląsku. 
Oznaczało to, że Śląsk politycznie 
stanie się częścią Polski, ale gospo-
darczo pozostanie niemal niezależ-
ny. Ponadto Polacy grali też kar-
tą narodowoś ciową, ale na zasa-
dzie, że kapitaliści wyzyskiwacze 
to Niemcy, a robotniczy „ludek ślą-
ski” pracuje ciężko na ich bogactwo. 

No i wreszcie ogromną rolę ode-
grał kler, w znacznej części propol-
ski. Ale poza tym duchowni zdawa-
li sobie sprawę, że w Niemczech 
trzymani są dość krótko, a w Pol-
sce będą mieli bardzo dużo do po-
wiedzenia. Co równie ważne, kar-
dynał wrocławski Adolf Bertram 
zabronił księżom angażować się 
w agitację plebiscytową. Niemiec-
cy posłuchali, polscy nie.

Polska za to strzeliła sobie w sto-
pę, żądając, by w plebiscycie mo-
gły głosować osoby urodzone na 
Śląsku, ale na nim niemieszka-
jące. Alianci przychylili się do te-
go żądania, a ludzie ci, którzy na 
Śląsk masowo zjechali, wbrew 
polskim oczekiwaniom zagłoso-
wali za Niemcami. Swoją drogą, 

jak polscy politycy to wymyślili, 
że Ślązacy pracujący w Westfalii 
zagłosują za Polską???

Chcemy zostać 
w Niemczech!

Plebiscyt przebiegł sprawnie, 
żadna ze stron nie zgłaszała po-
ważniejszych naruszeń. Przy nie-
mal stuprocentowej frekwencji 
(98,5 proc.) zdecydowanie wygrali 
Niemcy, uzyskując 2/3 wszystkich 
głosów (za Niemcami 59,4 proc., za 
Polską 40,4 proc.). I tu pojawił się 
problem, okazało się bowiem, że 
alianci – być może była to celowa 
gra Francji – nie ustalili wcześniej, 
co z wynikiem plebiscytu zrobić. 
Mieszkańcy regionu, a niemiec-
ki komisariat plebiscytowy chyba 
też, byli przekonani, że zwycięz-
ca bierze wszystko. Że nikt przy 
zdrowych zmysłach nie wpadnie 
na pomysł, by okręg przemysło-
wy podzielić granicą państwową. 
Jeśli już przegrany ma dostać ja-
kieś fragmenty spornego teryto-
rium, to tylko tereny przygranicz-
ne, na których wygrał.

Na takim też stanowisku stanę-
ła pierwotnie Rada Ambasadorów 
(organ wykonawczy konferencji 
pokojowej w Wersalu), uznając, że 
Polsce powinny przypaść powiaty 
tarnogórski, pszczyński i rybnicki, 
które z Polską graniczyły, a plebi-
scyt wygrała w nich Polska. Jed-
nak niemal równocześnie Korfanty 
zgłosił swoją, popieraną przez Fran-
cję, propozycję linii granicznej. 
Uwzględniającą to, gdzie wygra-
ła Polska, ale nieuwzględniającą 
faktu, że maleńki okręg przemy-
słowy zamieszkuje pięć razy więcej 
ludzi niż kilka wiejskich powiatów. 
I niemal cały Górny Śląsk koncep-
cja Korfantego przypisała Polsce. 

Magazyn  Trudna historia

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

na Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków 
służących w armii III Rzeszy. Stare opy spomi-
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.

„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.

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.

„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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Francuski generał Henri Le Rond, który nadzorował plebiscyt, nieźle na nim zarobił Fot. Wikimedia Commons
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Nie zważając, że wsie wprawdzie 
za Polską zagłosowały, ale miasta 
za Niemcami.

Wsie za Polską, 
miasta za Niemcami

To najwyraźniejsza tendencja 
tego plebiscytu. Wsie, poza oko-
licami Kędzierzyna czy Racibo-
rza, głosowały za Polską. Śląska 
wieś była biedna, więc obietnica 
Korfantego (jak widać łgał na po-
tęgę, że każda małorolna rodzi-
na dostanie od Polski krowę, tra-
fiła tam na podatny grunt. Bied-
ni chłopi za Polską zagłosowali. 
Miejski proletariat nie dał się na 
krowę nabrać. Nie przekonały ich 
nawet argumenty, że Niemcy ma-
ją do spłacenia kontrybucje wo-
jenne, ani nawet to, że w Niem-
czech po I wojnie światowej była 
niewyobrażalna bieda. Oni wie-
dzieli, że szlachecka Polska nie 
będzie umiała spożytkować ślą-
skiego przemysłu: oni wiedzieli, 
że brytyjski premier miał rację, 
że dać Polsce śląski przemysł, 
to jak dać małpie zegarek. I dla-
tego w takich Katowicach ponad 
80 proc. zagłosowało za Niem-
cami, podobnie w miastach są-
siednich. Ani jedno (!) górnoślą-
skie miasto nie opowiedziało się 
za Polską.

Napaść zwana 
powstaniem

Rada Ambasadorów stała więc 
twardo na swoim stanowisku. 
I wtedy Polacy zrobili coś, czego 
nie spodziewał się chyba nikt. Od-
rzucili prawo do decydowania mo-
carstw i rozpoczęli wojnę. Zresztą 
przygotowywali się do niej znacz-
nie wcześniej. Już przed plebiscy-
tem przerzucali przez granicę – na 
co Francuzi przymykali oko – ma-
sowo broń, tworząc jej liczne ma-
gazyny. Teraz, gdy ogłosili powsta-
nie, zaczęli też przerzucać przez tę 
granicę żołnierzy, przebranych 
dla niepoznaki w cywilne ubra-
nia. Ilu? Nie wiadomo, ale oprócz 
oficerów niektórzy badacze twier-
dzą, że nawet 20 000, czyli połowę 
wojsk „powstańczych”. Dziwnym 
trafem „strzeżoną” przez fran-
cuskich żołnierzy granicę zdoła-
ła przekroczyć także dość licznie 
polska artyleria. Z wyszkolonymi 
artylerzystami. Bez wątpienia wie-
my, z kogo Putin skopiował „woj-
nę wyzwoleńczą” Krymu i Don-
basu... Co najśmieszniejsze, Pol-
ska się wcale tego nie wypiera, 
tych lwowiaków, krakusów, czę-
stochowian nazywając powstań-
cami śląskimi.

Niemcy byli początkowo w dra-
matycznym położeniu, bo praktycz-
nie nie mieli żadnych oddziałów, 
które mogły się tej inwazji prze-
ciwstawić. Nieliczne jednostki sa-
moobrony szybko spychano na 
zachód. Gdy jednak zaczęli się 

pojawiać ochotnicy z całych Nie-
miec, zorganizowani w Freikorp-
sy, przeszli do kontrofensywy, 
zwłaszcza po zwycięskiej bitwie 
o Górę Świętej Anny. Wtedy jed-
nak znów klinem między oddzia-
ły polskie a niemieckie wbili się 
Francuzi, żądając natychmiasto-
wego zaprzestania walk. A gene-
rał Le Rond na spotkaniu z lidera-
mi górnośląskich Niemców to im 
zarzucił doprowadzenie do walk, 
gdyż organizowali swoją Samo-
obronę. Ostro ripostował pra-
łat Carl Ulitzka, wcześniej wielki 
orędownik niepodległego Śląska, 
który do opcji niemieckiej dołą-
czył, dopiero gdy okazało się, że 
na państwo śląskie nie ma szans. 
Zarzucił Le Rondowi, że przysła-
no go tu, by chronił ludność gór-
nośląską przed przemocą której-
kolwiek ze stron, tymczasem on 
jawnie stoi po stronnie agresorów. 
Le Rond po tych słowach wyszedł 
ze spotkania.

Granica niezgodna 
z plebiscytem

W efekcie, jak pisze prof. Ry-
szard Kaczmarek, „niewypowie-
dzianej wojny polsko-niemiec-
kiej” Rada Ambasadorów pochy-
liła się nad wytyczeniem granicy 
jeszcze raz. Pod naciskiem Fran-
cji dokonano znacznej korekty, 
i niemal cały górnośląski okręg 
przemysłowy, który w przytłacza-
jącej większości zagłosował za 
Niemcami – przyznano Polsce. 
Po niemieckiej stronie pozosta-
ła wprawdzie większość terenu 
plebiscytowego, ale zdecydowa-
na większość przemysłu trafi-
ła do Polski: 63 (spośród 82) ko-
palnie, 9 (z 14) stalowni i 22 (z 37) 
wielkie piece. Maleńkie (1 proc. 
powierzchni państwa) autono-
miczne województwo śląskie wy-
twarzało ponad 75 proc. polskiej 
produkcji przemysłowej!

A nawet ci Ślązacy, którzy gło-
sowali za Polską, szybko poczu-
li się oszukani. Najpierw urzęd-
nicy, usuwani, by zrobić miejsce 
przybyszom z Wielkopolski i Ma-
łopolski, potem wszyscy. Bo gdy 
Niemcy szybko po wojnie się od-
budowywały, a stopa życiowa ro-
sła, na polskim Śląsku zapanowała 
straszna bieda, a jego symbolem 
stały się biedaszyby. Zaś tysiące 
górnośląskich robotników marzy-
ły, by znaleźć pracę w Gliwicach, 
Zabrzu, Bytomiu, czyli po nie-
mieckiej stronie granicy. Lub je-
chali za chlebem do Francji, Bel-
gii, Zagłębia Ruhry...

Wielu z nich z poczuciem krzyw-
dy, że alianci zlekceważyli wyniki 
plebiscytu, po prostu na nie splu-
nęli. Polska przy pomocy Francji, 
wbrew międzynarodowym poro-
zumieniom i woli ludności, doko-
nała zaboru.

Magazyn  Pitaval

Plebiscyt bez znaczenia
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Przemytnicy w II Rzeczypospolitej

Sacharyna, konie i zapałki
Śmiało można powiedzieć, że 

przedwojenna Polska wyhodowa-
ła sobie przemytników na wła-
sne życzenie, gdyż rozwój prze-
mytu był w głównej mierze wy-
nikiem gospodarczej polityki 
ówczesnych władz.

Normalną praktyką było cho-
ciażby tworzenie wielkich mono-
poli, de facto uprzywilejowanych 
przedsiębiorstw mających przy-
nosić państwu dochody w zamian 
za wyłączność na rynku. Zjawisko 
to przybrało na sile w czasach rzą-
dów sanacji, której przedstawiciele 
sądzili, iż ograniczenie konkurencji 
na krajowym rynku zwiększy szan-
se produktów polskich na rynkach 
zagranicznych. Politykę tę konse-
kwentnie realizowano. Już w 1927 
roku niespełna 32 proc. dochodów 
budżetu stanowiły właśnie zyski 
z monopoli, co czyniło II Rzecz-
pospolitą wyjątkiem na gospo-
darczej mapie ówczesnej Europy. 
Nawet we Włoszech i w Rumunii, 
krajach, gdzie monopole również 
odgrywały niebagatelną rolę w go-
spodarce, ich udział w dochodach 
budżetu nie przekraczał 15 proc. 
Nie była to polityka korzystna dla 
obywateli, ponieważ owe monopo-
le ustalały ceny w taki sposób, by 
osiągnąć jak największy zysk. Tak 
działał na przykład monopol spiry-
tusowy, wydzierżawiony przez pań-
stwo kilku prywatnym spółkom, co 
sprawiło, że ceny alkoholu w przed-
wojennej Polsce były najwyższe 
w całej Europie, czy telekomuni-
kacyjny, w wyniku czego w 1937 ro-
ku własnym aparatem telefonicz-
nym mogło pochwalić się zaled-
wie 7 na tysiąc mieszkańców. Pod 
tym względem wypadaliśmy wyjąt-
kowo mizernie na tle pozostałych 
krajów europejskich, w tym także 
w porównaniu z Hiszpanią, w któ-
rej, pomimo trwającej wojny domo-
wej, własny telefon miało 13 osób 
na tysiąc. Efektem takiej polityki 
było powstanie karteli, czyli poro-
zumień lub – jak kto woli – ukła-
dów pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi mającymi decydujący wpływ 
na tę samą gałąź gospodarki. Ich 
celem było kontrolowanie rynku, 
regulacja cen, a także sterowanie 
podażą i popytem oraz – w konse-
kwencji – zapewnienie jego człon-
kom zysku monopolowego. Obec-
nie tworzenie karteli jest zakazane 
zarówno na terenie Unii Europej-
skiej, jak i w USA. W II Rzeczy-
pospolitej jednak państwo wręcz 
zachęcało do ich powstania, a fir-
my uchylające się od wstąpienia 
do kartelu były nawet karane, na 
przykład wyższymi cłami. Co cie-
kawe, tworzenie karteli wspierał 
osobiście Jan Piłsudski, młodszy 
brat Józefa, od 27 maja 1931 roku 
do 6 września 1932 roku sprawują-
cy funkcję ministra skarbu w rzą-
dzie Aleksandra Prystora.

Zapałki  
– towar luksusowy
Taka polityka nie była, jak już 

wcześniej wspomniano, korzystna 
dla konsumentów, obywateli ówczes-
nej Polski, prowadziła też do absur-
dalnych sytuacji. W czasach Polski 
Ludowej, zwłaszcza gdy władzę 
sprawowała ekipa Gomułki, pro-
paganda, chcąc wykazać, jak cięż-
ko żyło się pod jarzmem sanacji, 
uporczywie powtarzała, iż przed-
wojenni chłopi i robotnicy byli tak 
biedni, że każdą zapałkę dzielili na 
czworo. I wbrew pozorom była to 
prawda, przy czym sytuacja taka 
nie była wynikiem biedy, która rze-
czywiście panowała w owych cza-
sach, ale właśnie praktyk monopo-
listycznych. W II Rzeczypospolitej 
istniał bowiem monopol zapałcza-
ny, który zresztą został sprzedany 
i to w nie do końca jasnych okolicz-
nościach (plotkowano o aferze ła-
pówkarskiej) szwedzkiemu prze-
mysłowcowi Ivarowi Kreugerowi, 
który od 1917 roku skupiał w swo-
ich rękach produkcję tego towaru 
w Szwecji. W 1922 roku zaintereso-
wał się Polską, mającą w owych cza-
sach wszelkie zadatki na swego ro-
dzaju „zapałczaną potęgę” — jednym 
z najpowszechniejszych drzew była 
tu osika, której drewno było wręcz 
idealnym materiałem na zapałki, 
siła robocza była tania, dostępne 
były także komponenty chemicz-
ne. Początkowo biznesmen prze-
jął kilka wiodących fabryk, z cza-
sem jednak, na mocy tzw. pożycz-
ki zapałczanej, zmonopolizował tę 
gałąź przemysłu. Wspomniana po-
życzka była autorskim pomysłem 
rzutkiego biznesmena i polegała 
na pożyczeniu rządowi określo-
nych funduszy w zamian za odda-
nie monopolu zapałczanego w je-
go dzierżawę. Kreuger zapłacił aż 
sześć milionów dolarów, dzięki cze-
mu skutecznie pozbył się konkuren-
cji. Umowa była dla przedsiębiorcy 
korzystna, skoro spłatę owej pożycz-
ki rozciągnięto na 20 lat, a oprocen-
towanie wynosiło 7 proc. Taki wy-
datek musiał się zwrócić, w związ-
ku z tym przedsiębiorca podniósł 
ceny zapałek do absurdalnego po-
ziomu, czyniąc z nich towar wręcz 
luksusowy, na który stać było nie-
wielu obywateli ówczesnej Polski. 
W efekcie ich sprzedaż drastycznie 
spadła, co pociągnęło za sobą spa-
dek wpływów do budżetu. Podczas 
gdy w 1923 roku produkowano nad 
Wisłą 170 tysięcy skrzyń zapałek, 
w 1938 roku ich produkcja spadła 
do zaledwie 77 tysięcy skrzyń, a ich 
eksport zmalał z 21,5 tysiąca skrzyń 
do dwóch. Fabryki produkujące za-
pałki upadały niczym dęby pod sie-
kierą drwala i z dziewiętnastu za-
kładów pod koniec lat trzydzies-
tych funkcjonowały jedynie cztery, 
co pociągnęło za sobą drastyczną 

redukcję miejsc pracy i przyczyni-
ło się do wzrostu bezrobocia. Kiedy 
na rynku pojawiła się konkurencja 
dla zapałek w postaci zapalniczek, 
polskie władze wytoczyły najcięższe 
działa, stosując środki niczym z fil-
mów Barei. Na zapalniczki nałożono 
bowiem opłaty stemplowe w wyso-
kości 25 złotych za sztukę, a każdy 
posiadacz tego urządzenia musiał 
udać się do urzędu, zapłacić odpo-
wiednią kwotę i dosłownie ostem-
plować zapalniczkę. Podobnie bez-
myślnie zarządzano pozostałymi 
monopolami, w tym tytoniowym, 
spirytusowym czy solnym. Na przy-
kład: podnoszenie do granic absur-
du cen spirytusu spowodowało spa-
dek zysków z monopolu spirytuso-
wego z 420 mln zł w 1930 roku do 201 
mln w 1932 roku. Kiedy zaś rolnik 
chciał kupić sól dla bydła, musiał 
dostarczyć... świadectwo moralno-
ści! Takiego absurdu nawet Bare-
ja by nie wymyślił.

Cukier krzepi
Podobnie rzecz się miała z cu-

krem, stanowiącym w zasadzie filar 
gospodarki II Rzeczypospolitej. Nic 
dziwnego, że sztandarowym, wręcz 
wszechobecnym hasłem reklamo-
wym był, ukuty przez Melchiora 
Wańkowicza, slogan: „Cukier krze-
pi”. Ówczesne władze, propagując 
spożycie cukru, nie miały jednak na 
względzie zdrowia swoich obywateli, 
jedynie wpływy do budżetu, ten ar-
tykuł spożywczy obłożono bowiem 
wręcz gigantyczną akcyzą. Gdyby 
taka akcyza obowiązywała dzisiaj, 
za kilogram cukru należałoby za-
płacić aż 15 złotych. Jak się okazu-
je, w ostatnim roku fiskalnym przed 
wybuchem wojny do państwowej 
kasy wpłynęło z tego tytułu aż 118 
milionów złotych, co stanowi rów-
nowartość współczesnego miliar-
da złotych. Cukier zatem faktycznie 
krzepił, ale nie tyle ludzi, co budżet.

Wobec takiej polityki władz nastą-
pił rozwój bimbrownictwa, przemy-
tu i tak zwanego paskarstwa, czy-
li czarnego rynku, z którym z upo-
rem graniczącym z obsesją walczył 
premier Sławoj Składkowski, wysy-
łając najprzeróżniejszych przestęp-
ców „skarbowo-akcyzowych” do Be-
rezy Kartuskiej. Dla porządku do-
dajmy, że terminu „czarny rynek” 
nikt wówczas nie używał – mówiono 
o pokątnym handlu czy właśnie pa-
skarstwie. Na rozwój przemytu mia-
ła niewątpliwie wpływ także trudna 
sytuacja ludzi mieszkających na po-
graniczach, nie można zapominać 
o swego rodzaju tradycjach przemyt-
niczych, sięgających czasów zabo-
rów. Do wzrostu działalności prze-
mytniczej przyczyniła się także woj-
na celna z Niemcami w 1925 roku. 
Przemytnicy, z różnym nasileniem, 
grasowali w zasadzie na wszystkich 
granicach ówczes nej Polski: pol-
sko-niemieckiej, polsko-gdańskiej, 

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 3/2021)
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polsko-czechosłowackiej i polsko-
-rumuńskiej, a przemycano nie-
mal wszystko, począwszy od arty-
kułów pierwszej potrzeby, poprzez 
leki, a na żywym inwentarzu skoń-
czywszy.

Z powodu wygórowanych cen cu-
kru nielegalnie przywożono z zagra-
nicy sacharynę, sztuczny słodzik, 
który charakteryzował się wpraw-
dzie „dużą siłą słodzącą”, ale i ni-
skim ładunkiem energetycznym. 
Jej wynalazcami byli Amerykanie. 
Ponieważ dostępność sacharyny 
na rynku zagrażała monopolowi 
cukrowemu, substancja ta została 
w 1926 roku zdelegalizowana. Za-
kazano wówczas w Polsce wyrobu, 
sprzedaży oraz używania substan-
cji słodkich. Ale prawo swoje, a ży-
cie swoje. Przedsiębiorczy Polacy, 
zwłaszcza ci mniej zamożni, uży-
wali tego ekwiwalentu cukru, któ-
ry bardzo szybko stał się obiektem 
zainteresowania przemytników, 
głównie dlatego, że jego szmuglo-
wanie z innych krajów było znacz-
nie łatwiejsze niż przemycanie cu-
kru. Z czasem powstały wręcz całe 
bandy przemytników specjalizują-
ce się w nielegalnym imporcie te-
go słodzika. [...]

Już samo kupno sacharyny było 
uważane za przestępstwo, zagrożo-
ne kilkumiesięcznym więzieniem, 
co jakoś nie odstraszało potencjal-
nych nabywców. Do walki z prze-
mytnikami i amatorami słodkiego 
zamiennika cukru wytoczono więc 
znacznie cięższe działa, sugerując, 
jakoby przemycana na teren nasze-
go kraju sacharyna zawierała sub-
stancje szkodliwe dla zdrowia. [...]

Równie często przemycano spi-
rytus, przy czym drobni szmugle-
rzy przewozili go na plecach, ukry-
ty w... świńskich pęcherzach, zapałki 
czy też kamienie do koncesjonowa-
nych zapalniczek, a także eter, sta-
nowiący swego rodzaju zamiennik 
alkoholu. Pochodzący z przemytu 
eter w postaci płynnej podawano 
na wszelkiego rodzaju imprezach, 
jak potańcówki, wesela, a nawet 
chrzciny. Początkowo nie uważa-
no go nawet za narkotyk i stosun-
kowo łatwo można było go nabyć 
w zwyczajnych aptekach, często 
w postaci najprzeróżniejszych le-
karstw, będących pochodnymi ete-
ru. Substancja ta miała też pewną 
przewagę nad alkoholem, ponie-
waż do odurzenia się nią wystar-
czyła już niewielka ilość. Spoży-
wanie eteru nie było jednak obo-
jętne dla zdrowia. Nierozcieńczony 
mógł spowodować nawet pęknięcie 
ścianki żołądka, dlatego rozcieńcza-
no go gotowaną wodą, uzupełnioną 
o dodatek cukru, cynamonu bądź 
miodu z goździkami, natomiast na 
Śląsku pito go z kawą lub z malino-
wym sokiem, niektórzy też po pro-
stu wdychali jego opary bądź wle-
wali kilka kropel do ucha. Jak się 
okazuje, stosowanie eteru w przed-
wojennej Polsce było tak powszech-
ne, że współcześni naukowcy opi-
sujący to zjawisko mówią wręcz 
o eteromanii [...].

Jaka granica,  
taki przemyt

O charakterze przemytu, czy też 
wymytu, czyli nielegalnego wywo-
żenia towarów z terenu Polski, de-
cydowały często ukształtowanie 
topograficzne terenu, na którym 
operowali przemytnicy, długość 
granicy, jak również stosunki lud-
nościowe i ekonomiczne w strefie 
przygranicznej państwa sąsiadu-
jącego z Rzeczpospolitą. Przemyt 
z Czechosłowacji, ze względu na 

szczególną łatwość w przekrocze-
niu granicy oraz z uwagi na fakt, że 
ludność polska zamieszkiwała także 
przygraniczne tereny tego państwa, 
nie był procederem wymagającym 
skomplikowanych działań. Ośrod-
kiem masowego przemytu jednost-
kowego, obsługiwanego przez indy-
widualnych przemytników niezrze-
szonych w żadne grupy przestępcze, 
był niewątpliwie Cieszyn, miasto 
podzielone linią graniczną na dwie 
części, w którym ruch osobowy był 
tak natężony, że każdego dnia prze-
kraczało granicę nawet kilka tysięcy 
osób, co znacznie ułatwiało szmu-
glowanie towarów. To właśnie drogą 
przez Cieszyn na teren ówczesnej 
Polski trafiały głównie artykuły co-
dziennego użytku, w tym deficyto-
we zapałki, nakrycia stołowe, galan-
teria, zwłaszcza obuwie firmy Ba-
ta, jak również wyroby spożywcze 
doktora Oetkera, rzadziej odbiorni-
ki radiowe, płyty czy medykamen-
ty. Kobiety przemycały także ubra-
nia kupione w Cieszynie, a następ-
nie wkładały je na siebie i, odziane 
często w kilka warstw, przechodzi-
ły przez granicę nie niepokojone 
przez nikogo. Była to dość opłacal-
na działalność, zważywszy na wy-
soki kurs polskiego złotego w Cze-
chosłowacji, za którego oficjalnie 
płacono aż 5 koron. Na teren Cze-
chosłowacji, jednak inną drogą niż 

przez Cieszyn, przemycano z kolei 
płody rolne, drób i – przede wszyst-
kim – konie. Przemyt tych ostatnich 
był tak poważnym problemem, że cze-
chosłowackie władze wprowadziły 
na terytorium państwa rejestr tych 
zwierząt, w tym także karty identy-
fikacyjne. Polscy przemytnicy, wy-
wożąc z Czechosłowacji towar, mo-
gli liczyć na przychylność funkcjo-
nariuszy czeskiej straży granicznej, 
bowiem władze tego kraju wręcz po-
pierały przemyt rodzimych towarów 
do Polski [...].

Dogodne warunki do rozwoju prze-
mytnictwa panowały na pograniczu 
wschodniopruskim, na odcinku obej-
mującym powiaty województw war-
szawskiego i białostockiego, leżące 
na byłej granicy rosyjsko-pruskiej, 
gdzie przemyt stanowił często źró-
dło utrzymania dla całych rodzin i to 
od pokoleń. Co więcej, na tym tere-
nie działalność przemytnicza uwa-
żana była za normalną działalność 
biznesową, a nie za przestępstwo, 
przemytnictwu sprzyjały też dogod-
ne warunki topograficzne, a prze-
prawy przez większość tamtejszych 
granicznych rzek czy nawet jezior 
nie nastręczały specjalnych trud-
ności [...]. Z Prus, szlakiem wio-
dącym przez Raczki lub Wiżajny, 
przemycano do Polski materiały 
tekstylne, w tym jedwabie i koron-
ki, nową odzież oraz futra, które na 
terenie tego kraju były znacznie tań-
sze. Przywiezione nielegalnie to-
wary trafiały najpierw do Białego-
stoku, a czasem nawet bezpośred-
nio do Warszawy, i nabywane były 
przez miejscowych kupców. Rynek 
stołeczny był niebywale chłonny, 
a działający na nim kupcy żydow-
scy kupowali od pośredników każ-
dą ilość nawet najbardziej trefne-
go towaru, który potrafili upłynnić 
z niemałym zyskiem. Z kolei z Li-
twy przemycano stada bydła. Działo 
się to od zarania istnienia naszego 

państwa – pierwsze przerzuty tych 
zwierząt organizowano już w 1919 
roku. W początkach niepodległej 
Polski z Litwy przemycano też ko-
nie, na które był wielki popyt na 
wsiach i w samym Białymstoku, 
a także pieprz, w czym specjali-
zował się fryzjer    Lejb Miller [...].

Na znacznie większą skalę upra-
wiano przemyt na pograniczu wielko-
polskim, zwłaszcza w jego południo-
wej części. Także i tutaj, podobnie jak 
na pograniczu wschodnio pruskim, 
kontynuowano wielopokoleniowe 

tradycje przemytnicze, z czasem 
jednak działalność tę niemal cał-
kowicie przejęły zawodowe bandy 
przemytników, na których czele sta-
li kupcy z Kalisza. Od pokoleń prze-
myt uprawiali także mieszkańcy po-
granicza śląskiego, gdzie warunki 
topograficzne oraz fakt, iż grunty or-
ne na tym terenie wyjątkowo czę-
sto były przecięte linią graniczną, 
sprzyjały rozwojowi przemytnictwa 
na większą skalę. Na tym obszarze 
przemycano w zasadzie wszystkie 
rodzaje towarów.

Inteligentny  
jak przemytnik

Nieco inaczej przedstawiała się sy-
tuacja na granicy z Rumunią, gdzie 
zorganizowany przemyt był nieopła-
calny, ponieważ niemal wszystkie 
dostępne w tym kraju towary by-
ły znacznie droższe niż w ówczes-
nej Polsce. Wyjątek stanowiły owo-
ce, przede wszystkim brzoskwinie 
i morele, oraz wyroby alkoholowe, 
w tym wina i wódki, które stały się 
obiektem przemytu uprawianego 
głównie przez huculskich chłopów 
zamieszkujących obszary przygra-
niczne. Ponieważ przewóz rumuń-
skiej wódki był trudny do ukrycia, 
ze względu na specyficzny, bardzo 
mocny i niebywale trudny do zama-
skowania zapach tego trunku, bu-
telki umieszczano w specjalnych 

naczyniach, które po rumuńskiej 
stronie wrzucano do rzeki, by wy-
łowić je po stronie polskiej. Z kolei 
sami Rumuni przemycali na stro-
nę polską haftowaną bieliznę, któ-
rą odsprzedawali z niemałym zys-
kiem eleganckim Polkom, kura-
cjuszkom sanatoriów w Kutach, 
Kosowie, Zaleszczykach czy Horo-
dence, oraz kawior, który wywożo-
no dalej w głąb kraju – do Lwowa, 
Krakowa czy Warszawy.

Z zachowanej dokumentacji wy-
nika, że zawodowi przemytnicy ope-
rowali niemal na każdej granicy, na-
wet tam, gdzie dominował przemyt 
na własne potrzeby. Byli to z regu-
ły ludzie inteligentni, rzadko działa-
jący samodzielnie, zazwyczaj mie-
li wspólników, a przede wszystkim 
– przed akcją opracowywali jej do-
kładny plan, zapewniając sobie alibi 
na wypadek znalezienia się w kręgu 
podejrzanych. Dzięki codziennym, 
w miarę dyskretnym obserwacjom 
doskonale orientowali się w dzia-
łaniach Straży Granicznej, byli też 
obeznani z obowiązującymi prze-
pisami i regulaminami. Nierzadko 
utrzymywali nawet kontakty towa-
rzyskie ze strażnikami, a gdy już 
zdobyli ich zaufanie, proponowali 
udział w zyskach w zamian za przy-
mknięcie oka na ich poczynania. Je-
śli im się to udało, mogli przekra-
czać granicę niemal o każdej porze 
dnia i nocy. Taki zawodowy, wytraw-
ny przemytnik nigdy nie przechowy-
wał przemycanego towaru w domu. 
Starał się upłynnić go jak najszyb-
ciej, zaraz po przekroczeniu granicy, 
skutecznie zacierał także wszystkie 
ślady. Zawodowi przemytnicy nader 
często zajmowali się przerzutem lu-
dzi za granicę, przy czym nie cho-
dzi tu bynajmniej o handel żywym 
towarem. Z usług szybrów, bo tak 
ich nazywano, korzystali przestęp-
cy poszukiwani w Polsce, szpiedzy 
czy dezerterzy z wojska. Szybrowie 
stanowili wyjątkowo niebezpieczną 
grupę, gdyż nie stronili od przemo-
cy i, w przypadku niebezpieczeń-
stwa, nie wahali się przed zamor-
dowaniem funkcjonariusza Straży 
Granicznej [...].

Na przemycie można się było 
dorobić, ale trzeba było mieć gło-
wę na karku i umieć ryzykować. 
Zdecydowanie najbardziej bogaci-
li się ci, którzy stali na najwyższym 
szczeblu drabiny przemytniczej – or-
ganizatorzy przemytu. Jeżeli wie-
rzyć przedwojennej prasie, byli to 
szanowani ogólnie ludzie, sprawia-
jący wrażenie dobrze wychowanych 
dżentelmenów, nierzadko kandydu-
jący do rad miejskich lub zajmujący 
się działalnością społeczną. Pojawia-
li się otoczeni pięknymi, elegancko 
ubranymi kobietami, podróżowa-
li limuzynami, drogimi salonkami, 
by, jak to ujął pewien dziennikarz, 
uprawiać „przemyt pod maską bo-
gatych turystów”.

Iwona Kienzler

„Kasiarze, doliniarze i zwykłe 
rzezimieszki. Przestępczy półświa-
tek II RP”, Warszawa 2019, s. 266.

Straż Graniczna eskortuje grupę przemytników na Górnym Śląsku  Fot. Wikimedia Commons
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Turystyka

Twierdze krzy¿ackie zawsze
wabi¹ turystów. Zamki rycerzy
z czarnym krzy¿em na bia³ym
p³aszczu przykuwaj¹ uwagê nie
tylko mi³oœników historii, ale
poszukiwaczy skarbów. W kom-
natach z czerwonej ceg³y nadal
kryj¹ siê nierozwik³ane tajem-
nice, a muzealne gabloty pe³ne
s¹ cennych zbiorów. Zamek
w Kêtrzynie w województwie
warmiñsko-mazurskim do naj-
ciekawszych ekspozycji zalicza
epitafia i kolekcjê chor¹gwi po-
grzebowych nawet z XV wieku.
Unikatem jest dzieciêca chor¹-
giew z 1667 roku. 

Dzisiejszy Kêtrzyn niewiele
wspólnego ma z siedzib¹ pro-
kuratora Zakonu Najœwiêtszej
Marii Panny Domu Niemiec-
kiego w Jerozolimie. Nie jest
widoczny z dala, nie budzi stra-
chu swoj¹ potêg¹, ani nie strze-
g¹ go dzielni rycerze. S³ynie za
to z goœcinnoœci i licznych
atrakcji, maj¹cych przyci¹gn¹æ
turystów. W czasie jarmarków
mo¿na zobaczyæ ca³e rodziny
w œredniowiecznych strojach,
nauczyæ siê pisaæ gêsim pió-
rem, spróbowaæ miodu z pobli-
skiej pasieki czy te¿ popatrzeæ
na pracê kowala. 

Woko³o warowni znajduje siê
kilka czteropiêtrowych bloków
mieszkalnych, które nijak pa-
suj¹ do œredniowiecznej bu-
dowli. Nawet nazwa miejsco-
woœci nie nawi¹zuje do tej hi-
storycznej. Po II wojnie œwiato-
wej tereny te w³¹czono do Pol-
ski i najprawdopodobniej dla
zatarcia wszelkich œladów nie-
mieckoœci przemianowano
miejskoœæ na Kêtrzyn i tak ju¿
zosta³o. Inspiracji nale¿y szu-
kaæ w nazwisku XIX-wiecznego
dzia³acza Wojciecha Kêtrzyñ-
skiego, historyka walcz¹cego
z germanizacj¹. Konkurencyj-
nymi nazwami dla Kêtrzyna
mia³y byæ: Raœciborz lub Raœci-
bórz, nawi¹zuj¹ce do pierwot-
nej – Rastenburg. 

Miasto krzy¿ackich
prokuratorów
Na terenach tych wiele wie-

ków wczeœniej mo¿na by³o spo-
tkaæ mê¿ów z orê¿em. Plemiê
pruskie Bartów przez lata by³o
wyniszczane przez Krzy¿aków,
nios¹cych wiarê katolick¹
z mieczem i ¿agwi¹ w rêku.
P³onê³y domostwa, a ludnoœæ
trafia³a w jasyr lub do mogi³.
Niewielka osada Rast powsta³a
w 1329 roku i nied³ugo potem
nazywa³a siê ju¿ Rastenburg,
pewnie z powodu znajduj¹cej
siê tu drewnianej stra¿nicy.
Dwadzieœcia lat póŸniej pozo-
sta³y po niej jedynie zgliszcza.
P³omieñ pod³o¿y³y wojska li-
tewskie dowodzone przez ksiê-

cia Olgierda i Kiejstuta. Przy-
graniczny region by³ miejscem
ci¹g³ych walk o wp³ywy oraz
w³adzê. Wydarzenie to uzmy-
s³owi³o zakonowi rycerskiemu
w bia³ych p³aszczach, ¿e tylko
potê¿na twierdza jest w stanie
zatrzymaæ wrogów. W po³owie
XIV wieku rozpoczêto wiêc bu-
dowê zamku i murów z 13 wie-
¿ami obronnymi. 

Prokurator 
utopiony w stawie
W Rastenburgu przebywa³o

ponad czterdziestu prokurato-
rów. Dwóch z nich zapisa³o siê
w historii jako póŸniejsi wielcy
mistrzowie krzy¿accy. Twier-
dzê oblegali nie tylko ¿o³nierze
i w³aœnie z tego powodu zas³y-
nê³a w historii wojen niezwy-
k³ym epizodem. Mieszczanie
czêsto buntowali siê przeciwko
w³adzy zakonu, maj¹c doœæ au-
torytatywnej w³adzy, mordów,
podatków i ¿ycia w ci¹g³ym
strachu. W 1454 roku wypowie-
dzieli pos³uszeñstwo wielkie-
mu mistrzowi, id¹c zbrojnie na
zamek. Kiedy rozwœcieczony
t³um dopad³ prokuratora Wol-
fganga Sauera, sprawuj¹cego
w³adzê w imieniu Zakonu Krzy-
¿ackiego w jednej z komnat, nic
nie zwiastowa³o tragicznego fi-
na³u. Najpierw by³ wiêziony
w twierdzy, ale ¿¹dny krwi lud
nie uzna³ tej kary za wystarcza-
j¹c¹. Przy licznie zgromadzo-
nej gawiedzi utopiono wiêc pro-
kuratora w Stawie M³yñskim,
który powsta³ po spiêtrzeniu
rzeki Guber. W 1910 roku
akwen zosta³ zasypany. 

Buntownicy z³o¿yli ho³d kró-
lowi Kazimierzowi Jagielloñ-

czykowi, prosz¹c o w³¹czenie
tych terenów w obrêb Rzeczpo-
spolitej. Po rokowaniach ze
stron¹ krzy¿ack¹ ziemia kê-
trzyñska pozosta³a jednak
w Prusach Zakonnych, a wielki
mistrz og³osi³ powszechn¹
amnestiê dla mieszczan w za-
mian za bezkrwawy zwrot zam-
ku. 

Nie by³ to zreszt¹ pierwszy
tego rodzaju akt niepos³uszeñ-
stwa. W 1410 roku pruski ry-
cerz Johart i burmistrz Bard-
dyne poddali zamek wojskom
króla W³adys³awa Jagie³³y, któ-
ry pokona³ wielkiego mistrza
krzy¿ackiego Ulricha von Jun-
gingena pod Grunwaldem. Za-
mek w tym czasie nie nale¿a³
do najlepiej uposa¿onych. Mia³
zaledwie siedem dzia³ miotaj¹-
cych kule kamienne. 

Od 1525 roku pe³ni³ funkcjê
siedziby starostwa ksi¹¿êcego.
W 1797 roku wielki po¿ar spo-
wodowa³ tyle zniszczeñ, ¿e
w I po³owie XVIII wieku rozpo-
czêto rozbiórkê twierdzy, ale
prace zosta³y wstrzymane.
Przed wojn¹ mieœci³ siê tu
urz¹d skarbowy i mieszkania
urzêdników. W 1945 roku za-
mek strawi³ ogieñ, a mimo to
odbudowano go w latach 1962-
1967, zachowuj¹c œrednio-
wieczny wystrój architekto-
niczny, a nastêpnie ulokowano
tu muzeum i bibliotekê. Przy
pracach rekonstrukcyjnych ko-
rzystano z XIX-wiecznych szki-
ców Konrada Steinbrechta. 

Tajemnice 
muzeum
Archeolodzy z zamkowego

muzeum odkryli prymitywn¹
rzeŸbê nazwan¹ „kamienn¹ ba-
b¹”. Pochodzi ona z czasów,
gdy tereny te zamieszkiwa³y
plemiona Prusów, które póŸ-
niej podbili Krzy¿acy i jest zna-
leziskiem unikatowym. Dotych-
czas bowiem nie mo¿na by³o
okreœliæ znaczenia ponad dwu-
dziestu podobnych rzeŸb, zna-
nych ju¿ od XIX wieku. Pos¹g
odnalezionej „baby” okaza³ siê
kultowym elementem kamien-
nego krêgu, w którym usypy-
wano kopczyk. W jego wierzch-
niej warstwie odkryto ponad
trzysta fragmentów kostnych
pochodzenia zwierzêcego.
Prawdopodobnie s¹ to szcz¹tki
koni, którym w œredniowieczu
przypisywano szczególne po-
chodzenie, poœwiêcaj¹c ich cia-
³a bóstwom. Spalenizna i œlady
popio³u œwiadcz¹ zapewne
o tym, ¿e rozwój wczesnoœre-
dniowiecznej osady zatrzyma³o
jakieœ „p³omienne” wydarze-
nie.

„Kamienna baba” znajduje
siê na kêtrzyñskim zamku, a
muzealne ekspozycje zawiera-
j¹ wiele innych niespodzianek,
z których s³ynê³o to miejsce
przez wieki.

Krzy¿acy i twierdza Hitlera

Wnętrze wysadzonego bunkru

Zamek w Kętrzynie
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Wilczy Szaniec 
w lesie

Niedaleko Kêtrzyna znajduje
siê niezwykle tajemnicze miej-
sce. O jego istnieniu nie wiedzieli
nawet mieszkañcy miasta odda-
lonego zaledwie o osiem kilome-
trów, mimo ¿e zajmowa³ 250 hek-
tarów i sk³ada³ siê z oko³o 200
obiektów. Centralny punkt ota-
cza³o 800 hektarów lasów. To Wil-
czy Szaniec (Wolfschanze)
w Gier³o¿y – kwatera Adolfa Hit-
lera, najtajniejszy obiekt militar-
ny w czasie II wojny œwiatowej
ukryty miêdzy drzewami. Za ide-
alne maskowanie odpowiada³a
sprowadzona ze Stuttgartu firma
ogrodnicza. Kompleks bunkrów
o kilku kondygnacjach, które po-
siada³y nawet windy, ³¹czy³y pod-
ziemne przejœcia. Najwa¿niejsze
obiekty nie mia³y okien. Nale¿a³y
do Adolfa Hitlera, feldmarsza³ka
Wilhelma Keitla, szefa prasowe-
go dr. Otto Dietricha. Schron ge-
nera³a SS Martina Bormanna zo-
sta³ wybudowany w ci¹gu szeœciu
tygodni, ale nigdy nie zosta³ wy-
korzystany przez Bormanna. Tu
mia³ te¿ dwoj¹ siedzibê dowódca
Luftwaffe Hermann Göring i ge-
nera³ pu³kownik Alfred Jodl. Bu-
dowle konstruowane by³y na za-
sadzie bunkru w bunkrze, od-
dzielonego 70-centymetrow¹
pró¿ni¹ wype³nion¹ ¿wirem i zie-
mi¹, która mia³a niwelowaæ
ewentualne wstrz¹sy pocisków
bombowych. Podwójne œciany
mia³y oko³o 5,5 metra szerokoœci,
a w bunkrze Hitlera podwójne
strony a¿ 8 metrów. 

W kompleksie obowi¹zywa³y
rygorystyczne zasady. Mo¿na by-
³o siê do niego dostaæ tylko z jed-
norazow¹ przepustk¹, goœci obo-
wi¹zywa³ zakaz noszenia broni.
Nie mogli te¿ przemieszczaæ siê
samochodami. Zakaz ten nie
obejmowa³ jedynie feldmarsza³-
ków, genera³ów i ministrów. Ca³y
teren patrolowali stra¿nicy, do-
stêpu broni³y druty kolczaste
oraz 100-metrowe pole minowe
otaczaj¹ce Wilczy Szaniec. 

Do tego zapomnianego miej-
sca oficerowie mogli dostawaæ
siê drog¹ powietrzn¹. Z tego ma-
³ego lotniska 20 lipca 1944 roku
po dokonaniu zamachu odlecia³
pu³kownik Claus von Stauffen-
berg. Wczeœniej pod³o¿y³ bombê
w pokoju narad pod sto³em, li-
cz¹c, ¿e zg³adzi führera. ¯ycie
Hitlera ocali³ solidny blat, a
w miejscu gdzie sta³a teczka z ³a-
dunkiem wybuchowym powsta³
lej o œrednicy 1,5 metra. Spoœród
24 uczestników spotkania a¿ 11
by³o ciê¿ko rannych, a 4 zginê³o.
Graf zosta³ von Stauffenberg za-
strzelony wraz z innymi spiskow-
cami. Po baraku narad specjal-
nych pozosta³o do dziœ zaledwie
kilka kamieni.

Tekst i zdjęcia: 
Agnieszka Malik 

Oko³o 3500 lat p.n.e. ¿ycie na Ziemi prze-
¿y³o prawdziw¹ rewolucjê w historii roz-
woju ludzkoœci. Ludzie uprawiali odt¹d
zbo¿a, groch, fasolê, soczewicê oraz ho-
dowali zwierzeta – kozy, krowy i inne by-
d³o. Zamiast jak wczeœniej mieszkaæ
w chatach i namiotach, bez sta³ego miej-
sca zamieszkania, teraz budowali domy i
zak³adali osady. Tak zaczê³a siê rewolucja
neolityczna. 

Zmieni³o siê wówczas tak¿e postêpo-
wanie ze zmar³ymi. Ludzie z epoki ka-

miennej budowali dla swoich zmar³ych
imponuj¹ce groby z g³azów narzutowych
– du¿e groby kamienne. 

W pó³nocnozachodnich Niemczech na
licz¹cej 330 km trasie megalitycznej od-
kryæ mozna ponad 70 grobowców i ich fa-
scynuj¹c¹ historiê. Wzniesione na d³ugo
przed piramidami w Gizie neolityczne
grobowce s¹ punktem zwrotnym w ¿yciu
ludzi ¿yj¹cych w tym czasie w Europie.
Szlak kultury megalitycznej ma przyczy-

niæ siê do lepszego zrozumienia œwiata
ludzi, którzy ¿yli w pó³nocno-zachodnich
Niemczech ponad 5000 lat temu. 

Na licznych tablicach mo¿na dowie-
dziec siê o funkcji i konstrukcji pochówku
w dawnych czasach. Mo¿na dowiedzieæ
siê o legendach, które przypisywane by³y
tym miejscom, a tak¿e o stanie badañ ar-
cheologicznych. 

Czasem trasa prowadzi do kurhanów
z epoki br¹zu i ¿elaza z czasów m³od-
szych, nie mniej ciekawych. 

Grobowce maj¹ nazwy – na przyk³ad:
„Diabelski Kamieñ”, „Królewski Grobo-
wiec”, „Panna M³oda z Visbeck” czy te¿
„Pan M³ody”. D³ugi spacer tras¹ megali-
tyczn¹ to na pewno ciekawie spêdzony
czas na ³onie natury. 

Tekst i zdjęcia: Robert Widera

Wielkie g³azy czyli 
kultura megalityczna

Szlak kultury megalitycznej (www.strassedermegalithkultur.de) przebiega przez tereny Osnabrück, Ostercappeln, Belm-Vehre, Wallenhorst, Bramsche,
Ankum, Berge, Bippen, Fürstenau, Freren, Thuine, Lingen (Ems), Meppen, Sögel, Werlte, Lastrup, Cloppenburg, Visbek, Grossenkneten,
Wildeshausen, Dötlingen, Ganderkesee i Oldenburg. 
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Magazyn  Z amerykańskiej paczki

Jak w PRL-u zdobywano modne ciuchy

Najwytworniejszy 
magazyn Warszawy

Pragnienia na ogół wynikają 
z braków. Z braków, z dziur w Pol-
sce przez półtora wieku powsta-
wała kultura (...). Dziś w zmie-
nionej sytuacji, ale w tym samym 
kraju, można zaobserwować ini-
cjatywy w stronę „kultury strat 
cywilizacyjnych”. Z tych inicja-
tyw narodziła się u nas np. ide-
ologia mody. Gdzie indziej moda 
ma napęd ekonomiczny – intere-
sy producentów – u nas to spra-
wa ideowa: za pomocą „szpilek” 
pokrzepia się serce. Drobna mi-
tologia przedmiotu zamiast wiel-
kich szaleństw mesjanizmu, oto 
nasze dziwne koleje (Kazimierz 
Brandys, „Listy do pani Z.”).

– Jadzia!... Jadzia!
Sprzedawczynie, zwykle pochy-

lone nad towarem, prostują się, 
wstają, klienci, zwykle z zapamię-
taniem przebierający w stertach 
ubrań, podnoszą głowy.

Oto na „ciuchach” pojawia się Ja-
dwiga Smosarska, sławna gwiazda 
przedwojennych scen i ekranów. 
Jeszcze chwila i wszyscy otoczą 
ją ciasnym wianuszkiem, będą 
się przekrzykiwać, przypominać 
dawne spotkania i fragmenty ról, 
całować po rękach i ocierać łzy 
wzruszenia.

Jest lato 1958 roku, Jadwiga 
Smosarska od blisko dwudziestu 
lat mieszka w Nowym Jorku. Kto 
by się jej spodziewał na Szembeku?

Akurat tutaj, gdzie „ciuchy” są 
tylko gościnnie. Między budami 
z zieleniną a jakąś polską starzy-
zną leżą w stertach na ziemi – nie 
pierwszej nowości, poprzecierane, 
ale kolorowe. Dobrze, że nie pada, 
wtedy wygląda to gorzej. Jednak 
Jadwiga Smosarska i tak jest za-
chwycona. „Kupujących dużo, a roz-
maitego towaru w bród” – powie 
reporterowi „Stolicy” i przyzna: 
„Chciałam naocznie przekonać 
się, jakie rzeczy wysyłane w pacz-
kach do kraju cieszą się w Warsza-
wie największym popytem”.

Maison de Ciuch
Reporter nie notuje jakie. Jed-

nak skoro to koniec lat pięćdzie-
siątych, to pewnie rozkloszowa-
ne spódnice na halkach, już lekko 
przed kolano, wąskie spodnie dla 
mężczyzn, dla dziewczyn różowe 
i niebieskie sweterki w serek, dopa-
sowane do figury. Do tego budry-
sówki, trencze, sztruksowe mary-
narki, mokasyny. Skórzane kurtki 
– zawsze. No i dżinsy, one na pew-
no. Gdy w 1955 roku przyjechało 
do Warszawy trzydzieści tysię-
cy gości V Światowego Festiwalu 

Młodzieży i Studentów – wpraw-
dzie ufających w socjalizm, ale jed-
nak w dużej mierze ubierających 
się poza radziecką strefą wpływów 
– wyszło na jaw, że istnieją dżin-
sy, wcześniej znali je tylko najbar-
dziej wtajemniczeni. A że polskie-
mu przemysłowi nie udało się wy-
produkować porządnych, nawet 
gdy się starał, na „ciuchach” by-
ły hitem przez cały PRL.

Jak zresztą same „ciuchy”. Ba-
zar, bez którego moda być może 
nigdy nie przedostałaby się z wy-
biegów na ulice. Miejsce, gdzie 
– niezależnie od lokalizacji – by-
ło tłoczno, brzydko i brudnawo. 
Gdzie grube i nieprzesadnie za-
dbane handlarki potrafiły zbyć 
marudzącą klientkę.

– To jest używane?
– Chyba panienka jest używana.
Albo do oporu zawyżały cenę, 

jeśli widziały, że klient i  tak nie 
kupi. Gdzie nie było się jak scho-
wać na przymiarkę, więc pano-
wie do dziś wspominają, że panie 
błyskały pupami. Gdzie grasowa-
li złodzieje i załatwiano nielegal-
ne interesy.

Na te stołeczne zjeżdżali ludzie 
z całego miasta, ale też „teren na 
delegacji” oraz wycieczki krajowe 
i zagraniczne, którym bazar poka-
zywano jako ciekawostkę prawo-
brzeżnej Warszawy. Tu niczym 
po corso przechadzała się cała 
warszawka: modelki Mody Pol-
skiej, Barbara Hoff, Leopold Tyr-
mand, Janusz Głowacki, Agnieszka 
Osiecka, Olgierd Budrewicz, Adam 
Pawlikowski, Janusz Minkiewicz, 
Grażyna Hase, Zofia Nasierow-
ska, Jerzy Iwaszkiewicz, siostry 
Wahl, Henio Meloman, Jan „Pta-
szyn” Wróblewski, Andrzej Ku-
rylewicz... Tu, choć świadkowie 
nie podają nazwisk, wpadały po-
dobno żony ministrów i ważnych 
dyrektorów.

Bazar, który Olgierd Budre-
wicz nazwie „najwytworniejszym 
magazynem Warszawy, słynnym 
Maison de Ciuch”, Agnieszka 
Osiecka uzna, że spełnił „świet-
ną historyczną rolę Wielkiego Te-
rapeuty”, a Leopold Tyrmand bę-
dzie przekonywał, że ubrał War-
szawę: „ciuchy stanowią centrum 
i wylęgarnię mody i elegancji, co 
prawda ekscentrycznej i ograni-
czonej do kilku tysięcy wyznaw-
ców obojga płci, niemniej jednak 
mody autentycznej”.

Moda z paczki
Jadwiga Smosarska nie bez po-

wodu chciała sprawdzić, na co jest 

największy popyt. Na emigracji za-
angażowała się w prace dla organi-
zacji polonijnych, a to właśnie one 
zaopatrywały „ciuchy” w ciuchy.

Bo choć w tamtych czasach 
wszystko, co ważne w modzie, 
dzieje się w Paryżu, do Polski 
trafia na początku via Amery-
ka. Pierwsze są paczki z Unry. 
Wśród leków, puszek z wieprzo-
winą i słoików z masłem orze-
chowym trafiają się rarytasy 
– nylonowe pończochy i wojsko-
we ubrania z demobilu: koszule 
khaki i battledressy z odpruty-
mi dystynkcjami. To moda z ko-
nieczności, ale amerykański czar 
sprawia, że przyjmuje się na dłu-
żej. Do historii popkultury przej-
dzie kurtka Marka Hłaski, która 
na lewej piersi miała wydrukowa-
ne nazwisko Anderson, i Zbyszka 
Cybulskiego z Popiołu i diamen-
tu. Tak jak on chcą potem wy-
glądać wszyscy. „Szczytem mo-
ich marzeń były wówczas ciuchy, 
w jakich grał Cybulski w Popie-
le i diamencie. Żeby upodobnić 
się do starszych kolegów, czyni-
łem niezwykłe wysiłki. Musia-
łem zdobyć czarny sweter, kurt-
kę z demobilu, oficerski płaszcz 
wojskowy. Poza tym ważne były 
buty. Koniecznie angielskie. Moż-
na je było kupić na »ciuchach« 
w Krakowie lub Tarnowie. Takie 
dziurkowane z klapką. To był ten 
styl!”, opowiadał reżyser Andrzej 
Kostenko w książce Filmówka.

Kiedy kończy się pomoc urzę-
dowa, pozostają paczki od krew-
nych. Najwięcej przychodzi na Pod-
karpacie, bo tam każdy ma kogoś 
w Ameryce. A że górale niespecjal-
nie są stęsknieni mody, wożą ciu-
chy na bazary w Rzeszowie, Prze-
myślu, Nowym Targu czy na Ry-
nek Zwierzyniecki w Krakowie.

Rzeszowskie „ciuchy” pamię-
ta Krystyna Buczkowska, w dzie-
ciństwie bywała tam raz w tygo-
dniu. Na plac poniżej rynku zjeż-
dżają furmanki, chłopi zrzucają 
odzież na ziemię albo sprzedają 
wprost z wozów.

– Tam po towar przyjeżdżali ciu-
charze z Warszawy, ale my były-
śmy wcześniej – opowiada. – Ma-
ma znajdowała najlepsze tkaniny, 
balerinki z zamszu, płaszcze Bur-
berry. Jako młoda dziewczyna no-
siłam rybaczki w pepitkę, trencze, 
a nawet kurtkę ze źrebaka!

Jej mama wie, co dobre: od 
lat prenumeruje „Marie Claire”, 
w szafie ma sporo przedwojen-
nych rzeczy – wiedeńskie suknie, 
rękawiczki z Florencji i buty od 

warszawskiego szewca. Przed woj-
ną dobrze im się powodziło – ojciec 
Krystyny to generał Franciszek 
Skibiński, w latach trzydziestych 
szef sztabu 10. Brygady Kawalerii 
w Rzeszowie. W latach pięćdziesią-
tych spędzi trzy lata w więzieniu 
skazany na karę śmierci za zdra-
dę ojczyzny; z prawa łaski wobec 
niego skorzysta dopiero Aleksan-
der Zawadzki w 1954 roku.

– Wierzyłam, że skoro ojciec 
zdradził, to zasłużył na karę. Kie-
dy odbierałam mamę z kościoła, 
zakładałam koszulę khaki i czer-
wony krawat – Buczkowska po la-
tach dziwi się sama sobie.

Grunt,  
że amerykańskie

W każdym razie to, czego nie 
wykupi podkarpacka elita, jedzie 
do stolicy. Najpierw na bazar Ró-
życkiego. Warszawka się stroi, choć 
prasa zniechęca. Oto „na ciuchy” 
wybiera się z reporterską wizytą 
dziennikarka dwutygodnika „Mo-
da i Życie Praktyczne”. „Jestem 
na ciuchach! Tych ciuchach, o któ-
rych śni co głupsza kobieta”, zaczy-
na tekst i biadoli. Że klientki ma-
ją zbyt obcisłe suknie, że buty na 
straganach są „straszliwie brud-
ne, zdeptane, przepocone”, a by-
le pantofle z byle paskiem i guzi-
kiem w kształcie żaby kosztują 
trzysta złotych.

– Cudo nie suknia – szepcze 
młody „kociak” o lepiących się 
tuszem rzęsach i miętosi różowy 
ciuch z ażurem w okolicy brzucha.

Sukien jest cały stos: atłasowe, 
aksamitne, dziurawe, powycie-
rane, w małpy, tygrysy, saksofo-
ny i doniczki. Te suknie wciskają 
na siebie kocice, kociaki i kocięta. 
Mierzą. Oglądają się nawzajem.

Niemal płaczą z uniesienia, tak 
wydają się im piękne. Dziś sen-
sacją dnia jest kupon białego ny-
lonu zadrukowany „comicsem”: 
mrożące krew w żyłach zbrodni-
cze historie z „budującymi” napi-
sami. „Nagie dziewczyny, trupy 
i dansing” – relacjonuje. Wresz-
cie trafia na skandal. Skarpetki, 
które kosztują osiemdziesiąt zło-
tych, wydają się znajome. Widzia-
ła je w sklepie MHD!

– MHD-owskie skarpetki ta-
kie drogie?

– Coś pani, to amerykańskie!
– Eeee.
Handlarka odyma się i milczy 

pogardliwie. Zaczyna padać deszcz 
(...). Obok mnie stoi wytworne „ko-
cię”, któremu woda rozmazała na 
twarzy tusz i pomadkę. Pytam:

– No i warto tu było przycho-
dzić? Takie brudy...

Spojrzała na mnie z cielęcym 
zdziwieniem:

– Brudy? Może. Ale to przecież 
amerykańskie!

Na „ciuchach” 
trzeba być

Gdy na Różycu brakuje już miej-
sca, „ciuchy” przenoszą się na plac 
Szembeka – w 1959 roku, na spe-
cjalnie w tym celu wydzielony pla-
cyk w pobliżu Dworca Wschodnie-
go, między ulicami Skaryszewską 
a Lubelską. Jest niemal elegancko 
– sto osiemdziesiąt zadaszonych 
stoisk i sto siedemdziesiąt trzy-
metrowych ław. Asortyment im-
ponujący: już nie tylko ubrania, 
ale też guziki, zamki błyskawicz-
ne, nawet plastikowe, oczywiście 
buty. Bez zmian pozostają sprze-
dawczynie – grube i apodyktycz-
ne – oraz publiczność, wśród któ-
rej prym wiedzie warszawska 
śmietanka. Ubrania z „ciuchów” 
to już nie są rzeczy, które zaspo-
kajają potrzebę przyodziewku. 
Przyodziać można się w Cedecie 
albo innych sklepach uspołecznio-
nego handlu, przemysł wszak już 
działa. Teraz chodzi o modę. Tę 
zagraniczną, w dobrym gatunku, 
niemal prosto z wybiegów, cóż, że 
nieco znoszoną. Na „ciuchy” – je-
śli jest się kobietą – jedzie się, że-
by coś kupić, ale też, żeby się po-
kazać. Jeśli jest się mężczyzną 
– popatrzeć na dziewczyny albo 
spotkać z kolegą, którego dawno 
się nie widziało.

W filmie Stanisława Barei „Mał-
żeństwo z rozsądku” (1966) jeden 
z bohaterów pyta:

– Gdzie ją można spotkać?
– Jak wszystkie panienki z do-

brego domu, na ciuchach – słyszy 
w odpowiedzi.

Po premierze „Małżeństwa...”, 
którego intryga osnuta jest właśnie 
wokół „ciuchów”, recenzent „Ży-
cia Warszawy” nie szczędzi ironii: 
„Ciuchowe efekty, ciuchowe sytu-
acje, ciuchowe dowcipy (...). Jeżeli 
nasza kinematografia podejmuje 
produkcję konfekcji rozrywkowej, 
należy takim poczynaniom przy-
klasnąć. Bardzo nam potrzebna 
konfekcja rozrywkowa. Ale nie-
potrzebne nam ciuchy”.

Po pierwsze  
– zadać szyku

A więc państwo jest przeciw. 
Ale przegrywa. Nie pomagają na-
rzucanie cła na paczki, procesy 
wytaczane handlarzom ani pro-
paganda. Nie pomagają do tego 
stopnia, że gdy dyrektor Domów 
Centrum chce sprawdzić potrzeby 
rynku, zarządza badania na „ciu-
chach” i konkluduje potem w „Ży-
ciu Warszawy”: „Przeprowadzo-
ne przez nas rozeznanie rynku 
na tzw. ciuchach przed Dworcem 
Wschodnim w Warszawie wykaza-
ło, że w sezonie sprzedaje się tam 
po 400 – 500 sztuk dziennie mod-
nych młodzieżowych ubrań. Ten 
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właśnie fakt narzuca konieczność 
radykalnej zmiany wzornictwa”.

Co to były za ubrania? Ówcześ
ni klienci opowiadają o nich, jak
by kupowali je wczoraj.

Anna Briesemeister:
– Przede wszystkim pamiętam 

piękny płaszcz z lodenu. Loden to 
taka gruba, zbita wełna, na prze
łomie lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych moi żoliborscy kole
dzy kupowali te lodenowe palta 
w niesamowitych kolorach. Jeden 
na przykład miał niebieskozielo
ny w odcieniu electric, do tego no
sił czapkę w szkocką kratę z dwo
ma daszkami: z przodu i z tyłu, też 
z „ciuchów”. Zadawał szyku, strasz
nie się puszył. Ja ten swój płaszcz 
kupiłam, gdy jechałam studiować 
do Olsztyna, a więc to był pewnie 
1965. Miał świetny kimonowy fa
son. Kiedy potem urodziłam dziec
ko, pocięłam palto i zrobiłam be
cik, bardzo ciepły. Na „ciuchach” 
ubieraliśmy też do ślubu mojego 
męża. Uszyłam mu perłową ka
mizelkę z jakiejś mojej jedwabnej 
sukienki, ale trzeba było dokupić 
guziki. Więc na „ciuchy”, bo tam 
były wytworne. Zresztą wszyst
kie rodzaje, nawet marynarskie 
i z mundurów wojskowych. Zna
leźliśmy też fantastyczną mary
narkę z czarnej krepy, genialnie 
uszytą, z piękną podszewką.

 Jeśli bywało się tam co tydzień, 
a bywało, bo chciało się spotkać 
znajomych, zresztą po prostu wy
padało pójść, niekoniecznie coś 
kupić, choć zwykle coś się kupiło 
– a to jakąś chustkę, a to mizer
ną bluzeczkę – no więc jeśli się by
wało co tydzień, to baby już roz
poznawały i pozwalały grzebać, 
a nawet wołały z daleka: „O, coś 
dla pani mam”.

Małgorzata Krzeszowska, mo
delka Mody Polskiej:

– Ja jeździłam jeszcze na Szem
bek. W czwartki były dostawy, więc 
wybierałyśmy się z koleżankami. 
Najwięcej kupowałam butów, bo 
to był rarytas. Ale pamiętam też 
męski płaszcz Burberry z posta
wionym kołnierzem, taki sam, ja
ki nosił Humphrey Bogart. To by
ła zdobycz! W soboty chodziło się 
w ramach rytuału towarzyskie
go. Przypominam sobie, że bry
lował Jerzy Iwaszkiewicz, był 
znaną postacią, bardzo przystoj
ny, nosił świetny gabardynowy 
płaszcz z paskiem i pięknym koł
nierzem z futra.

Jerzy Iwaszkiewicz, dzienni
karz i bywalec:

– Nie pamiętam, co nosiłem. Ale 
tak, oczywiście, że chodziłem. Na 
Skaryszewską, a potem jeździłem 
do Rembertowa, gdzie przeniesio
no „ciuchy” w latach siedemdzie
siątych. To wyglądało jak bajka! 
Ubrania leżały w stertach, lep
sze marki wisiały na wieszakach, 
ale wybierało się ze stert, bo tam 
były ciekawsze. Kucało się więc 
przy tych stertach, a na niskim 
stołku siedziała duża baba i ob
serwowała. One były cudowne, 

te baby. Potrafiły spojrzeniem 
załatwić klienta, wiedziały, kto 
chce coś kupić, a kto tylko popi
suje się przed panienką. Jeśli pa
nienka miała muchy w nosie, nie 
sprzedawały i  już. Moda w tam
tych czasach stała się rodzajem 
legitymacji partyjnej. Było jasne, 
że jeśli ktoś nosi bluzy amerykań
skiej piechoty morskiej, to nie na
leży do PZPR.

Lecimy za patyka. 
Dawaj pan

O tym, jak jeszcze politykowano 
na „ciuchach”, wspomina dzienni
karz Andrzej Krzysztof Wróblew
ski. 30 października 1956 roku, 

a więc w czasie, gdy w Polsce za
czyna się odwilż, a na Węgrzech 
trwa rewolucja, idzie z ojcem ku
pić palto na zimę.

Wszystkie płaszcze prawie te
go samego fasonu, amerykańskie, 
luźne, jakieś tam Harris Tweed. 
Dwa, dwa sześćset. Wreszcie 
płaszcz szarorudawy, taki jak je
go handlarz.

– Ile?
– 1200.
Przymierzam; lekkie: ojciec 

mnie oklepuje; leży. Brak pod
pinki, zameldowany uprzednio 
przez kupca, trzeba by dorobić.

– A tak żeby kupić?
– Noo, ale niżej nie pójdzie (...).
– A... ja tyle zarabiam, panie.
– Student? ‚
– Skończyłem w tym roku (...).
– Krew dla Węgrów pan dałeś?
– Dałem.
– Lecimy za patyka. Dawaj pan.
Choć, dla jasności, bardziej niż 

manifestom politycznym moda 

służyła komfortowi życia towa
rzyskiego.

Małgorzata WróblewskaBlikle:
– Mam jeszcze sukienkę z „ciu

chów”, z miłą chęcią pokażę. O, 
proszę popatrzeć: czerwona, ak
samitna, za kolano, czarne man
kiety, okrągły kołnierzyk typu bebe 
i pasek w podwyższonej talii. Daw
niej miała jeszcze czarne guziki, 
ale chyba zgubili w pralni. Zawsze 
lubiłam się dobrze ubierać i wyróż
niać. Ojciec mojej mamy był przed 
wojną kierownikiem cła w fabryce 
Poznańskiego w Łodzi, miał więc 
dostęp do próbek najlepszych za
granicznych materiałów. A mama, 
która studiowała AWF i biologię, 

sama projektowała sobie ubra
nia. Pamiętam jej szafę: wspania
łe kreacje balowe, dużo pięknych 
torebek, apaszek, butów... Dosta
łam je w spadku. Kiedy przenieśli
śmy się do Warszawy w 1953 roku, 
poszłam do liceum plastycznego. 
Oczywiście wszystkie intereso
wałyśmy się ubraniami. To by
ła wspaniała moda, te sweter
ki w bladych kolorach, kloszowe 
spódniczki. Z trudem zdobywały
śmy sztywne halki, by sobie takie 
spódnice szyć... Tak bardzo dużo 
nie kupowałam, bo nie miałam 
pieniędzy, ale przerabiałam rze
czy po mamie. Kiedyś przyszłam 
do szkoły w tweedowej samodzia
łowej wąskiej spódnicy w zieloną 
jodełkę i kolorowe kropkisupełki, 
trochę przed kolano, marynarce, 
a do tego miałam brązowe zam
szowe sznurowane buty na grubej, 
półtoracentymetrowej podeszwie 
obciągniętej skórką. Mama zrobi
ła je sobie zaraz po wojnie. A więc 

niby klasycznie, ale buty mocne. 
Niesamowicie człowiek pracował, 
żeby wyglądać.

Krawcowe i krawcy. 
Potęga

Bywało różnie.
Na przykład: jakaś nora w po

bliżu mostu, w sąsiedniej izbie za
nosi się kaszlem chora na gruźli
cę córka, a ona wychodzi otwo
rzyć drzwi ze szpilkami w zębach.

Albo: elegancka pracownia przy 
Marszałkowskiej, salonik, antyki, 
on niemłody, lekko przypudrowa
ny, zawsze w koszuli i z fularem, 
prowadzi do specjalistycznej kon
strukcji przypominającej tors – coś 
jakby manekin zbudowany z ob
ręczy. Obręcze dopasowuje się 
do wymiarów klienta – poszerza, 
gdy ten tyje, zwęża, gdy chudnie.

Albo: dom przy głównej ulicy 
Zgierza, pracownia tym różnią
ca się od reszty mieszkania, że 
jest tu lustro. On tym się różni od 
innych, że nie jest zatwardziały, 
potrafi reagować na nowinki. Je
śli więc jest się żądnym trendów 
młodym człowiekiem, trzeba mieć 
protekcję, by się do niego dostać.

Albo: w Lublinie, mieszkanie 
w bloku, miejsce akcji – kuch
nia. Na blacie stolnica, gospody
ni gniecie kopytka. Odrywa się 
na chwilę, bo trzeba wymierzyć 
klientkę. Przymyka drzwi, żeby 
mąż (kręci się po domu w siatko
wym podkoszulku bez rękawów) 
wiedział, że ma nie zaglądać. Szy
je bez zarzutu. No i ma całą ko
lekcję „Burdy” – ten niemiecki 
magazyn z wykrojami przez  la
ta dawał Polkom wrażenie ubie
rania się za granicą.

W Kaliszu, właściwie na przed
mieściu. Stary dom, na podwó
rzu kury i kaczki, ona: spracowa
na. Prymitywna kuchnia, w kącie 
maszyna Singera, lampa, bo szy
je przeważnie wieczorami. Nic 
skomplikowanego. Przeróbki te
go, co ze sklepu, ubrań po star
szych siostrach, drobne popraw
ki, letnie sukienki. Niezawodna.

Albo: pracownia zupełnie prze
ciętna, ale on ma oko. Każe klien
towi przejść się wzdłuż pokoju, ob
rócić i uważnie mu się przygląda. 
Po dwóch tygodniach oddaje skro
jony na miarę garnitur.

Mieszkanie gdzieś na obrzeżach 
miasta, bez sensu, dojazd niewy
godny, ona mizerota z komplek
sami, bo żyje z księdzem, no ale 
jest świetna.

Inna jest niesłowna, spóźnia 
się tak bardzo, że przed klienta
mi chowa się do szafy. Ale potrafi 
z pelisy – na wierzchu wełnianej, 
od wewnątrz podbitej ocelotami, 
niestety, w połowie zjedzonymi 
przez mole – zrobić palto i  jesz
cze czapkę.

O Teresie krążą plotki, że jest 
Francuzką, a przynajmniej żoną 
Francuza, pewne jest tylko, że 
z  francuska wymawia „r”, więc 
mówią o niej „Tejesa”. Przycho
dzą do niej artystki i żony artystów, 

często z zagranicznymi gazetami. 
Ma fason!

Modesta Cygan w blokowisku 
na Piaskowej Górze w Wałbrzy
chu potrafi z czarnego aksamitu 
ze stołu prezydialnego uszyć ma
turalną garsonkę – wąską spódni
cę i górę z baskinką. Na maturę 
pójdzie w tym stroju Joanna Ba
tor, to ona zwinęła aksamit.

Do Kospiana w Łodzi przyjeż
dża podobno na przymiarki Ma
ryla Rodowicz. Z pewnością Bo
gusław Mec, garnitur może być 
gotowy w dwie godziny.

Kazimierz Balary przed wojną 
szył koszule Mościckiemu, Piłsud
skiemu, Brzechwie i Jaraczowi, po 
wojnie przychodzą do niego mini
strowie i aktorzy. Prowadzi karto
tekę rozmiarów i mawia, że z du
szy kołnierzyka można wyczytać 
duszę klienta.

Łączy ich jedno: robią coś z ni
czego, zwykle modnie, przeważ
nie w dobrym guście i porządnie.

Chęć sukni silniejsza 
niż wszystko

Barbara Hoff miała kiedyś tak 
dobrą krawcową, że o rok przeło
żyła ślub, by poczekać, aż ta wy
zdrowieje. Nie wyzdrowiała. Trze
ba było uszyć u innej.

Zuzanna Łapicka, która z dzie
ciństwa pamięta wizyty u krawco
wej ze szpilkami w zębach, dziś 
zastanawia się, jak to możliwe, że 
mama zabierała ją na długie mia
ry do nory w okolicy mostu Ponia
towskiego, w ogóle nie przejmując 
się gruźlicą za ścianą.

– Widać chęć sukni była silniej
sza – śmieje się.

W prasowych rubrykach o mo
dzie – od popularnej „Przyjaciółki” 
(dwa miliony nakładu) po pisma 
w rodzaju „Kobieta i Życie”, ma
gazyny takie jak „Poznaj Świat”, 
„Panorama” czy „Panorama Pół
nocy”, a niekiedy nawet dzienni
ki – pisano, co nosić, ale też jak 
to zrobić.

Właśnie, jak? Przede wszyst
kim podstawy: ubranie może być 
ukute albo uszyte. Kują mężczyź
ni, szyją kobiety. Kuje się garnitu
ry i płaszcze, szyje resztę.

U Teresy, tej, która z  francu
ska wymawiała „r”, szyła sukien
ki między innymi malarka Tere
sa Pągowska. Stylowa do końca 
życia, w latach sześćdziesiątych 
uchodziła za wzór mody – krótko 
ostrzyżona, zgrabna i ubrana jak 
z paryskiego żurnala. Bo zresz
tą miała do tych żurnali dostęp. 
Jej mąż Henryk Tomaszewski co 
środę chodził na zebrania komi
sji plakatu do Wydawnictwa Ar
tystycznoGraficznego. A tam by
ły do dyspozycji zagraniczne cza
sopisma – „Elle”, „Paris Match”, 
„Stern”. On wypożyczał, ona prze
glądała, on na następnym posie
dzeniu oddawał, ona miała już na
rysowane projekty i, o ile udało się 
zdobyć materiał, szła do Teresy.

„Ciuchy” w Rembertowie, 1956 rok Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe 
Archiwum Fotograficzne Zbigniewa Siemaszki
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Mieć dostęp do „Elle” to było 
wtedy coś. Magazyn założony we 
Francji w 1945 roku miał, to słowa 
jego pierwszej redaktor naczelnej 
Hélène Gordon-Lazareff, rozbu-
dzić w kobietach apetyt na życie 
– opowiadał o przyjemnościach, 
ale też, mówiąc najogólniej, uczył 
Francuzki, jak mają korzystać ze 
swoich praw. Dla dobrze ubierają-
cych się Polek nieoczekiwanie stał 
się tym, czym dla pokoleń uczących 
się w tamtych czasach angielskie-
go był „Newsweek”. Bo teksty tek-
stami, ale pokazywano tam modę 
– tę z wybiegów, ale też tę z ulicy.

Barbara Hoff wspomina, że gdy 
„Elle” przychodziło do redakcji 
„Przekroju”, wypożyczano je na no-
ce. Aleksandra Pukaczewska z Ło-
dzi w 1963 roku pojechała do Pary-
ża na kurs językowy. Poznała tam 
lekarza z Wybrzeża Kości Słonio-
wej, oprowadzał ją i koleżankę po 
mieście. Ale to wspomnienie zatar-
ło się przez lata. Wciąż żywe jest in-
ne, o prezencie, który od niego do-
stała – roczną prenumeratę „Elle”.

– Boże, jaka to była frajda! Ja 
kochałam „Elle”.

Projektantka Magda Druri, któ-
ra pod koniec lat siedemdziesiątych 
pracowała w łódzkiej Telimenie, 
dobrze pamięta ten rytuał: przy-
chodzi czasopismo, najpierw wy-
pożycza dyrektor z rodziną, dopie-
ro potem magazyn trafia do działu 
wzornictwa, często z powycinany-
mi zdjęciami, a że dział liczy dzie-
sięć projektantek, dziewczyny do-
słownie wyrywają sobie gazetę 
z rąk. Krytyczka sztuki Monika 
Małkowska przypomina sobie, że 
gdy ktoś przywoził „Elle” z Fran-
cji, czytało go tyle osób, aż z gaze-
ty zostawały strzępy.

Małgorzata Wróblewska-Blikle 
jeszcze jako uczennica zagranicz-
ne gazety czytała w bibliotece. To 
plus rodzinna scheda pozwalały jej 
zawsze dobrze się ubierać. Ma ta-
kie zdjęcie z lat sześćdziesiątych: 
w tle hotel Bristol, ona stoi oparta 
o amerykański samochód, ostrzy-
żona na zapałkę, w białych patent-
kach (pończochach z gumowymi 
podwiązkami) i zielonym płaszczy-
ku o ołówkowym kroju. Ten płaszcz 
to dzieło jednej z łódzkich krawco-
wych jej mamy. Pani Komanowa 
słynęła z tego, że najpierw nakła-
dała na klientkę materiał i upinała, 
a kroiła dopiero potem. Pani Sonta, 
ta od zielonego płaszcza, rysowała 
i szyła według formy. Gdy państwo 
Wróblewscy – rodzice Małgorzaty 
– przenieśli się do Warszawy, przy-
jeżdżała co jakiś czas na parę dni 
i obszywała ich na zapas.

Pani Komanowa, jak się okaza-
ło, szyła też dla mojej babci. Pod 
koniec życia przeprowadziła się 
do Warszawy. Nie zamierzała już 
szyć, ale dla babci zrobiła wyją-
tek: uszyła sukienkę ciążową dla 
mojej mamy.

Szokować 
niesocjalistycznym 

stylem

Aleksandra Trella, dziś szefowa 
Działu Ubioru w łódzkim Central-
nym Muzeum Włókiennictwa, wy-
chowywała się w Ozorkowie. Bez 
zagranicznych gazet, ale w odzie-
żowym raju: ojciec był dyrektorem 
w miejscowych Zakładach Prze-
mysłu Odzieżowego Latona, ma-
ma zaopatrzeniowcem sklepów 
obuwniczych Miejskiego Handlu 
Detalicznego, a ciotka to już w ogó-
le szał – jej mąż pracował w Zjed-
noczeniu Przemysłu Wełnianego. 
Bywało, że materiały załatwiał oj-
ciec, ale najlepsze były jednak od 
ciotki. Wprawdzie nie kupony, tyl-
ko już gotowe ciuchy, ale z kaszmi-
ru albo ze świetnym wzorem, więc 
Trella pruła i niosła do krawcowej 
piętro wyżej. Oto efekty:

– sukienka z długimi rękawami, 
kołnierz wykładany à la Słowacki, 
tkanina sztuczna, chyba wiskoza, 
granatowy duży wzór na białym tle 
obwiedziony na czerwono, przód 
nabijany metalowymi dziurkami, 
sznurowany, boki sznurowane;

– płaszcz, wprawdzie kupny 
(u prywaciarza, w Łodzi nie by-
ło bazaru z ciuchami, za to nad-
zwyczaj dobrze funkcjonowała tak 
zwana inicjatywa prywatna), ale 
skrócony, z kapturem, na wierz-
chu tkanina w kurzą stopkę, rudo-
-brązowo-czarna o rzadkim splo-
cie, pod spodem – sztuczny biały 
baranek. Kiedy się znosił, krawco-
wa z tkaniny wierzchniej uszyła ża-
kiet, z kożuszka sweter z rękawa-
mi i golfem zrobionymi na drutach;

– spodnium, czyli spodnie z ma-
rynarką. To hit końca lat sześćdzie-
siątych i początku siedemdziesią-
tych; kupon materiału: szaro-czarny 
melanż, mieszanka z wełną – Trella 
dostała w prezencie od kogoś z ro-
dziny, miała uszyć sobie eleganc-
ki kostium. Nikt nie podejrzewał, 
że kostium będzie ze spodniami, 
przecież to porządna dziewczyna...

– szorty plus kurtka battledress 
z czarnego pluszu. Pożyczyła do nich 
kozaczki do kolan. Tak wystąpi-
ła na fuksówce w 1971 roku. Był 
lekki szok.

Mniej więcej dziesięć lat po pre-
mierze „Małżeństwa z rozsądku”, 
pod koniec lat siedemdziesiątych, 
odtwórcy głównych ról Elżbieta Czy-
żewska i Daniel Olbrychski spoty-
kają się przypadkiem w Paryżu.

– Musisz sobie coś kupić, Daniel, 
żeby się odciąć od Cedetu – mówi 
Czyżewska.

I o to właśnie szło: jeśli nie lek-
ki szok, to przynajmniej niesocja-
listyczny szyk.

Aleksandra Boćkowska
„To nie są moje wielbłądy. 

O modzie w PRL”, Inowrocław 
2015, s. 246.

Gioconda, czyli Mona Liza

Najbardziej irytujący
obraz świata

Dlaczego on, a nie inny obraz, 
stał się legendą? Ikoną. Gwiazdą 
popkultury. Przedmiotem adoracji 
i pielgrzymek, jak gdyby Mona Liza 
była czyniącą cuda świętą w jednej 
z największych na świecie świątyń 
sztuki. A przecież świętą nie jest 
i cudów nie czyni.

Czy jest dzieło sztuki bardziej iry-
tujące niż „Mona Liza” („Gioconda”)? 
Irytujące z co najmniej dwóch powo-
dów – niedocieczonych przyczyn je-
go sławy i całkowitej niemożności 
obejrzenia obrazu. Na planie Lu-
wru miejsce eksponowania „Mony 
Lizy” jest zaznaczone dużą kropką. 
Prowadzą do niej specjalne tablicz-
ki ze strzałkami. I chociaż po drodze, 
w Grand Galerie, prezentowane są 
inne malowidła Leonarda – „Św. An-
na Samotrzecia”, „Św. Jan Chrzci-
ciel” i „Madonna wśród skał” – to 
jednak tych trzech znakomitych ob-
razów prawie nikt nie ogląda. „Mo-
na Liza” przyćmiła również wszyst-
kie dzieła znajdujące się w pobliżu. 
Nawet monumentalne „Wesele w Ka-
nie” Veronesego zdaje się jedynie ta-
petą w pokoju gwiazdy.

Czy jednak w Luwrze można w ogó-
le zobaczyć „Monę Lizę”? Zawsze stoi 
przed nią tłum, a dystans stworzo-
ny przez barierki jest zbyt duży, by 
przyjrzeć się niewielkiemu malowi-
dłu. Dodatkową barierę tworzy pan-
cerna szyba, a jeszcze jedną – brą-
zowożółtą – brudne, stare werniksy, 
nieusuwane od ponad dwustu lat. By 
obejrzeć ją dokładnie, należy zajść 
do muzealnych sklepików. Dopiero na 
znakomitych reprodukcjach, sprze-
dawanych w kilku formatach, widać 
każdą krakelurę obrazu.

Włoska kupcowa 
a sztuka Leonarda
Portret swojej żony, Lizy Gherardi-

ni, zamówił u Leonarda florencki ku-
piec Francesco del Giocondo. Kobie-
ta kilka miesięcy wcześniej urodziła 
dziecko. Tak wynika ze źródeł z epo-
ki Leonarda, ale dokumenty bledną 
w konfrontacji z  legendą. Dlaczego 
bohaterką najsłynniejszego obra-
zu świata miałaby być włoska kup-
cowa? Kobieta, o której nic nie wia-
domo, a której mąż – jak głosi jeden 
z mitów – był zbyt skąpy, a może zbyt 
biedny, by wykupić od artysty por-
tret małżonki.

Leonardo jednak nie oddał florenc-
kiemu kupcowi portretu jego żony, być 
może wcale nie dlatego, że ten nie był 
w stanie go wykupić. W niewielkim 
oeuvre malarskim być może obraz 
stał się dla jego twórcy czymś więcej 
niż tylko zwykłą realizacją zamówie-
nia. Leonardo był empirykiem, malar-
stwo dawało mu możliwości zapisy-
wania uważnych obserwacji natury. 

„Mona Liza”, obraz powstający nie-
zwykle długo, mógł więc być dla mi-
strza podsumowaniem artystycznych 
poszukiwań. Kwintesencją studiów 
natury i jednocześnie opracowaniem 
środków, które te wnikliwe obserwa-
cje pozwoliły w najdoskonalszy spo-
sób przenieść na płótno. W „Monie 
Lizie” zawarł obserwacje dotyczą-
ce ludzkiej postaci i pejzażu, stapia-
jąc człowieka i przyrodę z niebywa-
łą harmonią, tak jakby chciał poka-
zać, że linie wytyczające zarys ciała 
oraz nitki dróg, rzek i pasma gór są 
dziełem o podobnej naturze, a może 
nawet mechanizmami ludzkiego cia-
ła i funkcjonowaniem przyrody rzą-
dzą podobne prawa.

Narodziny gwiazdy
W XVI wieku, na długo przed tym, 

zanim trafiła na kubeczki, okładki 
zeszytów i została strywializowana 
przez multiplikacje i trawestacje, 
„Gioconda” była postrzegana jako 
obraz idealny, wizerunek tak do-
skonały, że brakuje mu tylko odde-
chu. W czym współcześni Leonar-
da i jego późniejsi biografowie upa-
trywali doskonałości „Mony Lizy”? 
Z pewnością nie przyczyniła się ku 
temu osoba portretowanej. Historia 
milczy o zaletach jej ducha i sławie 
wśród współczesnych (...). To nie po-
stać włoskiej kupcowej, lecz sposób, 
w jaki Leonardo ją przedstawił, przy-
czynił się do sławy portretu.

Niezwykle plastyczny opis obrazu 
umieścił Giorgio Vasari w „Żywotach 
najsławniejszych malarzy, rzeźbia-
rzy i architektów”: „Kto chciał wie-
dzieć, jak dalece sztuka może naśla-
dować naturę, mógł to łatwo pojąć na 
przykładzie tej głowy; były tam bo-
wiem odtworzone wszystkie szcze-
góły, jakie można z subtelnością od-
malować. Oczy miały ten blask i tę 
wilgotność, jakie widuje się zawsze 
w naturze, a wokół oczu były barwy 
różowawe i sine, i włoski, które od-
dać można tylko przy najwyższej sub-
telności. Brwi nic można już pokazać 
bardziej naturalnie, przedstawił bo-
wiem, w jaki sposób włoski osadzo-
ne są w skórze, w jakim miejscu są 
one gęstsze, a w jakim rzadsze, i jak 
wyginają się, zgodnie z układem po-
rów skóry. Dziurki w nosie wygląda-
ły jak żywe – piękne, różowe i deli-
katne. Usta, ze swym zwężeniem 
w kącikach, z przejściem pomiędzy 
czerwienią warg i karnacją twarzy 
wydawały się naprawdę nie farbą, 
lecz ciałem. Kto bardzo uważnie przy-
glądał się zagłębieniu szyi, widział 
nieledwie uderzenia pulsu. Zapraw-
dę można powiedzieć, że Mona Liza 
została namalowana w taki sposób, 
iż zadrżałby i struchlał każdy dziel-
ny artysta. Portretując Monę Lizę, 

która była bardzo piękna, Leonardo 
posługiwał się jeszcze następującym 
sposobem: stale był tam ktoś, kto grał 
lub śpiewał czy też ustawicznie żarto-
wał, aby była wesoła i aby uniknąć tej 
melancholii, jaką często nadaje ma-
larstwo portretom. A w tym portrecie 
Leonarda był właś nie uśmiech, tak 
uroczy, iż wydawał się czymś boskim 
raczej niż ludzkim; uważano portret 
ten za rzecz cudowną, był bowiem 
zupełnie jak żywy”.

Obiekt uwielbienia 
czy szyderstwa

Pełna emfazy pochwała Vasariego 
wprowadziła do historii sztuki wiele 
powtarzanych już potem bez końca 
toposów, chociażby ten o niezwykłym 
uśmiechu czy delikatnych włoskach 
wyrastających z porów skóry model-
ki. Vasari jednak nigdy nie widział ob-
razu Leonarda. Wizerunek Giocon-
dy, malowany w latach 1503 – 1506, 
artysta zabrał ze sobą do Mediola-
nu, a w 1516 roku do Francji (kupił 
go Franciszek I; w XVI i XVII wieku 
znajdował się w Fontainebleau, Lu-
dwik XIV przeniósł go do Wersalu, 
po rewolucji francuskiej zawisł w Lu-
wrze). Gdy obraz opuścił Włochy, Va-
sari miał pięć lat. Opisując go kilka 
dekad później, autor „Żywotów...” 
korzystał zapewne z ustnych relacji 
i wspomnień – obraz wciąż bowiem 
funkcjonował w wyobraźni florentyń-
czyków jako dzieło niezwykłe, istniały 
też jego kopie i graficzne powtórzenia.

Wizerunek Mony Lizy nie cieszył 
się jednak nieprzerwanym podzi-
wem i adoracją. Dla Vasariego stał 
się wzorem renesansowego portretu, 
ale przez kolejne dwa stulecia nikt go 
nie zauważał, niewielu też miało oka-
zję go oglądać. Historia współczesnej 
sławy sięga połowy XIX wieku. Dama 
z portretu została ponownie odkry-
ta w paryskim Luwrze przez brytyj-
skich i francuskich estetów. Od tego 
czasu Gioconda wciela się w rozlicz-
nych interpretacjach w liczne role. 
Staje się ideałem piękna i wiecznej 
kobiecości; dekadencką femme fa-
tale z uśmiechem Sfinksa; autopor-
tretem Leonarda; podobnie jak św. 
Jan Chrzciciel (również z Luwru) 
– postacią androgyniczną; a po se-
ansie u Freuda upostaciowieniem 
kompleksu Edypa, wyrazem pożą-
dania Leonarda wobec matki, Cate-
riny, do której uśmiechu artysta ca-
łe życie tęsknił... Pada ofiarą włas-
nej sławy – futuryści najchętniej by 
ją spalili, a dadaiści strącili z piede-
stału – Marcel Duchamp domalowu-
je jej wąsy. Jako ofiara żartów i kary-
katur jedzie pociągiem w sleepingu, 
raz ma głowę Lady Di, a raz szym-
pansicy lub świnki Piggy. W XX wie-
ku okazuje się świetnym znakiem 
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towarowym – uśmiecha się z okła-
dek zeszytów, podkładek do kompu-
terowych myszy, kubków, torebek 
i koszulek z nadrukiem, można ją po-
składać z puzzli, powiesić na lodówce 
albo na ścianie, zreprodukowaną na 
papierze, magnesie lub talerzu. Le-
karze przypisują jej paraliż twarzy, 
zgrzytanie zębami, nadmiar chole-
sterolu i ciążę (...).

Zuchwała kradzież
Do współczesnej sławy portretu 

przyczyniła się niewątpliwie jego kra-
dzież. „Gioconda” zniknęła z Luwru 
w sierpniu 1911 roku. Wyniósł ją pra-
cujący w muzeum jako malarz ścien-
ny Włoch – Vincenzo Perugia. W nie-
dzielny wieczór schował się w budynku, 
nocą wyjął obraz z ramy, a następne-
go dnia rano wyniósł go bocznymi 
drzwiami. Zrobił to, kierowany, jak 
twierdził, uczuciami patriotycznymi 
– czyż piękna Włoszka nie powinna 
wrócić do Italii? Rzeczywistość mo-
gła być jednak bardziej prozaiczna. 
Pod koniec 1913 roku Perugia listow-
nie zaoferował „Giocondę” florenckie-
mu antykwariuszowi Alfredowi Gerie-
mu. Przewiózł ją ze swego mieszka-
nia w Paryżu do hotelu we Florencji. 
Przezorny antykwariusz obiecał za-
płacić za dzieło każdą sumę, dopie-
ro jednak wtedy, gdy obejrzy je wraz 
z ekspertem. Geri i Giovanni Poggi, 
ówczesny dyrektor Uffizi, już pod-
czas pierwszych oględzin rozpoznali 
skradziony obraz, który Perugia wy-
jął spod łóżka, z kufra o podwójnym 
dnie. Zabrali go do Uffizi pod pretek-
stem przeprowadzenia dalszych analiz 
autentyczności, a Perugia następne-
go dnia został aresztowany. Skazano 
go na rok i piętnaście dni więzienia, 
wbrew włoskiej opinii publicznej, któ-
ra domagała się jedynie sześciu mie-
sięcy kary dla złodzieja patrioty; no-
tabene w papierach Perugii odnala-
zły się notatki świadczące o tym, że 
już wcześniej oferował obraz słyn-
nym światowym kolekcjonerom, ża-
den jednak nie zaryzykował kupna.

Grób Mony Lizy
Spośród dwóch turystycznych 

paryskich rytuałów, z których jed-
nym jest pokłon przed „Moną Lizą” 
w Luwrze, a drugim wjazd na wieżę 
Eiffla, to ostatnie przynajmniej nie 
rozczarowuje. Wielbicielom malar-
stwa pozostaje studiowanie coraz 
bardziej wyrafinowanych reproduk-
cji w luksusowych albumach i mdła-
wy, jak po przejedzeniu słodkim tor-
tem, smak przejrzałej sławy. A gdy-
by tak zmyć z „Giocondy” nie tylko 
stare werniksy, ale też historię, na-
rosłe wokół niej wyobrażenia, legen-
dy i wszelkie nadinterpretacje? Co by 
się stało, gdybyśmy – tak jak chcieli 
tego futuryści – spalili „Monę Lizę”: 
Pozostałaby garstka popiołu po nie-
wielkiej desce i wreszcie spełniłoby 
się marzenie Filippa Tommasa Ma-
rinettiego, który w manifeście futury-
zmu zgadzał się jedynie na coroczną 
pielgrzymkę do „Giocondy” w Dzień 
Zaduszny. Strzałki w Luwrze prowa-
dzące dzisiaj turystów do obrazu za-
mieniłyby się w informacje o miejscu 

jej pochówku: „Tu wisiała «Mona Li-
za»”. Kto wie, może tłum pielgrzymów 
stałby się jeszcze większy. Czyż nie 
lubimy nawiedzać grobów?

Portrety Leonarda
„Gdy zechcesz odtworzyć twarz 

z pamięci, noś ze sobą małą ksią-
żeczkę, gdzie zanotowane będą (...) 
rysy (...). Twierdzę, że malarz powi-
nien notować pozy i ruchy ludzi spo-
wodowane bezpośrednio jakimś zda-
rzeniem. Powinno się je zanotować 
lub wrazić w pamięć”.

Leonardo z uwagą i ciekawością 
studiował ludzkie twarze. Pozosta-
wił wiele rysunków, które są studia-

mi różnych typów ludzkiej urody „sto-
sownie do wieku, kompleksji czy cha-
rakteru”. Zazwyczaj miał przy sobie 
szkicownik, w którym notował wszyst-
ko, co go zaintrygowało, w tym ludzkie 
gesty, postawy i wyrazy twarzy. Naj-
prawdopodobniej większość bohate-
rów w religijnych obrazach mistrza 
była wzorowana na modelach z jego 
studiów z natury – twarze apostołów 
z mediolańskiej „Ostatniej wieczerzy” 
czy „Św. Hieronim” z Pinakoteki Wa-
tykańskiej, w którym Leonardo połą-
czył studium twarzy starca ze szki-
cami ciała młodego człowieka. Nigdy 
już jednak nie dotrzemy do imion i na-
zwisk modeli z pracowni Leonarda 
oraz mediolańskich i florenckich ulic.

Niewiele osób Leonardo sportre-
tował. Zachowały się jedynie cztery 
ukończone wizerunki kobiece mistrza. 
Jego modelkami były: Ginevra Benci 
(ok. 1478 – 1480), Cecylia Gallerani 
(ok. 1489 – 1490), kobieta o nieznanej 
tożsamości z portretu zwanego „La 
Belle Ferronière” (1495 – 1499; tytuł 
obrazu pochodzi najpewniej od mod-
nej w Mediolanie przepaski na czole 
– ferronière), jedna z hipotez identy-
fikuje kobietę z Lucrezią Crivelli, ko-
chanką Ludovica Sforzy, inna z Beatri-
ce d’Este, jego żoną) i wreszcie Liza, 
żona florenckiego kupca Francesca 

del Gioconda (1503 – 1506). O swój 
portret usilnie, jednak bez rezul-
tatu, zabiegała u Leonarda Isabel-
la d’Este, markiza Mantui. Podczas 
krótkiego pobytu na jej dworze na 
przełomie 1499 i 1500 roku Leonar-
do wykonał jedynie szkic kredką na 
papierze i  jest to najprawdopodob-
niej rysunek przechowywany obec-
nie w Luwrze.

Czy Leonardo wykonywał portrety 
mężczyzn? W „Kodeksie atlantyckim” 
na jednej ze stronic zachowała się li-
sta dzieł, jakie znajdowały się w me-
diolańskim warsztacie. Spis powstał 
między 1485 a 1487 rokiem i jest w nim 
wzmianka o dwóch rysunkach – gło-

wach męskich modeli, a kilka linijek 
niżej o „głowie księcia”. Mógł to być 
portret Ludovica lub też jego bratanka 
Giana Galeazza Sforzy. Wizerunek ten 
nie dotrwał do naszych czasów. Jedy-
nym zachowanym męskim portretem 
Leonarda jest nieukończony obraz, na-
zywany zazwyczaj „Portretem muzy-
ka” (1486 – 1487). Najprawdopodobniej 
przedstawia on przyjaciela, z którym 
artysta przybył na początku lat osiem-
dziesiątych XV wieku do Mediolanu, 
muzyka Atalante Migliorottiego (...). 

Zabrudzona 
i przemalowana

Dwa najsłynniejsze portrety Le-
onarda, chociaż tak cenione, w przy-
padku „Mony Lizy” wręcz wielbione, 
wyglądają dzisiaj inaczej niż w cza-
sie, w którym powstały. „Monę Li-
zę” pokrywa kilka warstw żółtego 
werniksu, tzw. galeryjny ton. Moda 
na złociste obrazy panowała w XIX, 
a nawet jeszcze na początku XX wie-
ku. W wielu muzeach świata jeszcze 
do dzisiaj odnaleźć można obrazy po-
zostawione w XIX-wiecznej estety-
ce, pokryte welonem wielu warstw 
barwionych werniksów, z czasem 
zabrudzonych, utlenionych i zmato-
wiałych. Miały one nadać obrazom 
patynę, ukrywały reparacje, retusze 

i przemalowania oraz całkowicie fał-
szowały oryginalne kolory.

To za sprawą starego werniksu 
niebo za Moną Lizą nie jest błękitne, 
lecz ma żółty odcień, woda jest bura, 
a karnacja kobiety nie bladoróżowa, 
lecz złocista. Nałożono go najprawdo-
podobniej podczas restauracji obra-
zu w 1805 roku. „«Mona Liza» jest 
obrazem charakteryzującym się ra-
czej ciemnymi i chłodnymi barwami. 
Dominuje w nim zieleń i to zarówno 
w szacie samej Mony, jak i w znajdu-
jącym się za nią lesie” – napisał ano-
nimowy autor hasła o obrazie w Wi-
kipedii, nie zdając sobie sprawy z te-
go, że zielony odcień jest wtórny, bo 

na oryginalny błękit i szarość pejza-
żu położono barwiony, żółty werniks, 
który z czasem utlenił się, zmatowił 
i przyciemnił koloryt obrazu.

Dwie „Mony Lizy”
Jak wyglądałby portret Mony Lizy 

bez żółtych werniksów (i zniszczeń) 
pokazuje kopia znajdująca się w ma-
dryckim Prado. Powstawała jedno-
cześnie z oryginałem z Luwru, co 
udowodniły przeprowadzone bada-
nia fizykochemiczne. Reflektogram 
w podczerwieni i rentgenogram obu 
obrazów ukazały identyczne zmia-
ny dokonywane podczas malowa-
nia. A zatem kopista, zapewne jeden 
z uczniów Leonarda, stojąc obok mi-
strza, powtarzał dokładnie to, co wi-
dział. Gdy Leonardo dokonał korekty 
włosów modelki, zmianę tę wprowa-
dzał również kopista. Poprawek nie 
widać gołym okiem, są ukryte pod far-
bami, nie mogły być zatem dziełem 
przypadku. Są dowodem na to, że Mo-
na Liza ma bliźniaczkę i może wca-
le nie jest taka wyjątkowa. To obraz 
z Prado, a nie ten z Luwru posiada 
malarskie wartości, które Leonardo 
tak bardzo cenił: delikatny modelunek 
brył, subtelne przejścia tonalne, złu-
dzenie przestrzeni oddane za pomo-
cą perspektywy powietrznej, by nie 

wspomnieć o sprawach tak oczywi-
stych, jak czystość kolorów i ich chłod-
na tonacja. W wersji z Prado znako-
micie widoczne są detale ubioru – na 
ciemną suknię typu gamurra nałożo-
ne jest przezroczyste guarnello, wy-
kończone złotym haftem przy dekol-
cie. Namalowanie obszernej, pofał-
dowanej i  transparentnej tiulowej 
tkaniny na czerwonym welurze by-
ło wielkim wyzwaniem. W zależności 
od ilości fałd zmieniał się kolor suk-
ni leżącej pod spodem – przybiera-
ła odcień różu lub fioletu. Te subtel-
ności całkowicie gubią się w obrazie 
paryskim. Madrycką kopię namalo-
wał jeden z uczniów Leonarda. Nie 
dorównuje ona jakoś cią oryginalne-
mu dziełu mistrza, ale ukazuje wiele 
szczegółów ukrytych pod ciemnym 
werniksem wersji paryskiej, np. prze-
strzenność loggii, w której siedzi mo-
delka, detale jej stroju i architektury.

Strach  
przed konserwacją?

Zadziwiająca jest polityka Luwru, 
jedynego muzeum na świecie, które 
swe największe arcydzieła prezentu-
je w postaci daleko posuniętej ruiny. 
Dotyczy to „Mony Lizy” i „Madonny 
wśród skał” Leonarda oraz „Koncer-
tu pasterskiego” Tycjana. Pozosta-
łe dzieła Leonarda z tego muzeum 
– „Św. Anna Samotrzecia” i „Św. Jan 
Chrzciciel” – przeszły konserwacje, 
odpowiednio w 2010 – 2012 i w 2016 
roku. Z marketingowego punktu wi-
dzenia wszystkie przeprowadzone 
do tej pory konserwacje słynnych 
malowideł okazały się wielkim sukce-
sem. By zobaczyć „Ostatnią wiecze-
rzę” Leonarda w Mediolanie, należy 
z wyprzedzeniem zarezerwować bi-
let wstępu, a japońska telewizja zbi-
ła krocie na prawach do reproduk-
cji fresków Michała Anioła z Kapli-
cy Sykstyńskiej po ich oczyszczeniu. 
Tłum, który chciałby zobaczyć „Monę 
Lizę” po konserwacji, zwiększyłby się 
wielokrotnie. Problem nie kryje się 
więc w obawie przed utratą publicz-
ności. Najprawdopodobniej malowidło 
zostało bardzo zniszczone, a słynne 
sfumato Leonarda jest w dużej czę-
ści dziełem konserwatorów.

Obawa przed konserwacją arcy-
dzieła dotyczy również krakowskiej 
„Damy z gronostajem”, która ginie 
pod zmatowiałymi, chociaż nie aż 
tak żółtymi werniksami, i należa-
łoby poważnie zastanowić się nad 
usunięciem czarnego tła (podobne 
usunięto z madryckiej kopii „Mony 
Lizy” w 2012 roku). Jednak obawa 
przed konfrontacją ze stanem za-
chowania obrazów legend paraliżu-
je. Co będzie, jeśli po konserwacji 
umyte z brudnych werniksów pięk-
ności okażą się nieco zniszczone? 
Czyżby estetyka Photoshopa doty-
czyła nie tylko gwiazd współczesnej 
popkultury? Czy Mona Liza, podob-
nie jak hollywoodzkie aktorki, nie mo-
że okazać się wyblakła i nadszarpnię-
ta czasem? (...).

Grażyna Bastek

„Rozmowy obrazów”, Warsza-
wa 2020, s. 335.

Dwie „Giocondy”. Pierwsza jest kopią z warsztatu Leonarda i znajduje się w madryckim Prado. Druga to oryginał z paryskiego 
Luwru  Fot. www.dailyartmagazine.com
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Jak uniknąć spotkania
z wilkiem czy niedźwiedziem? 

Chcąc uniknąć spotkania z wil-
kiem czy niedźwiedziem podczas 
spacerów po lesie, warto być sły-
szalnym, a psy trzymać na smy-
czy. Nie należy też zostawiać śmie-
ci i resztek pożywienia w pobliżu 
ludzkich zabudowań ani w lesie 
– radzi WWF Polska*. Jeśli już spo-
tkamy drapieżnika, należy zacho-
wać spokój i powoli się wycofywać.

Spotkać wilka nie jest łatwo, gdyż 
to lękliwe i ostrożne zwierzę, które 
unika człowieka. Stanięcie na szlaku 
oko w oko z niedźwiedziem też jest 
zdarzeniem wyjątkowym. W polskiej 
części Karpat niedźwiedzi jest zale
dwie ok. 110. Częściej obecność wil
ków czy niedźwiedzi odczuwają lokal
ne społeczności, na co dzień żyjące 
i pracujące na terenach zamieszki
wanych przez duże drapieżniki – pi
sze WWF Polska w materiale przesła
nym PAP. I podpowiada, jak budować 
z nimi dobre sąsiedztwo, a tym sa
mym chronić te wyjątkowe gatunki.

Jak więc uniknąć 
bliskiego spotkania 
z wilkiem?

Po pierwsze – radzi WWF – nie 
należy zostawiać śmieci ani resz
tek pożywienia w pobliżu ludzkich 
zabudowań czy w lesie. Zostawia
nie resztek jedzenia w miejscach 
dostępnych dla wilków sprawia, że 
przyzwyczajają się one do zdobywa
nia pożywienia w ten sposób i mogą 
coraz śmielej podchodzić do domo
wych śmietników.

Po drugie, należy zadbać o swojego 
psa, a w trakcie leśnych spacerów ze 
swoim zwierzakiem pamiętać o smy
czy. Jeśli pies potrzebuje się wybiegać, 
warto kupić smycz treningową, któ
ra jest dużo dłuższa od standardowej 
i pozwala kontrolować psa. „Bardzo 
ważne jest też zadbanie o zwierzęta 
na posesji. Psy mieszkające w domu 
powinny przebywać na terenie pose
sji tylko w ciągu dnia, a psy podwór
kowe powinny być zaopatrzone w ko
jec, do którego wilk nie będzie mógł 
się dostać w razie ataku. Zadbaj też 
o prawidłowe ogrodzenie posesji. Pod 
żadnym pozorem nie trzymaj psa na 
łańcuchu!” – wyjaśnia WWF.

Po trzecie, amatorzy fotografii 
przyrodniczej nie powinni polować 
na dobre ujęcia za wszelką cenę. 
Niektóre metody wabienia zwierząt, 
aby uwiecznić je w idealnym kadrze, 
są ogromnym problemem. Zdarza
ją się bowiem przypadki zostawiania 
żywności w pobliżu tzw. nęcisk czy 
czatowni, gdzie samozwańczy foto
grafowie dzikiej przyrody czekają na 
zwierzę, wabiąc je zapachem poży
wienia. Takie działania może i po
zwolą zrobić dobre zdjęcie, ale pro
wadzą do oswajania się wilka z czło
wiekiem i przyzwyczajają go do tego, 
że „człowiek” równa się „jedzenie”.

Po czwarte, stanowczo nie należy 
podejmować prób oswajania wilka. 

„Szczenięta i młode wilki może i są 
możliwe do opanowania przez czło
wieka, jednak gdy wilk osiąga wiek 
nastoletni, zaczyna się szereg pro
blemów spowodowanych natural
nymi instynktami zwierzęcia, które 
próbuje na nowo ustalić hierarchię 
w stadzie. Może to stanowić ogrom
ne niebezpieczeństwo dla opiekuna 
takiego wilka. Często takie osobniki 
są porzucane w lesie, lecz ich poziom 
oswojenia z człowiekiem jest zbyt du
ży, co prowadzi do powstania szeregu 
konfliktów, często kończących się od
strzałem takiego zwierzęcia. Dzikie 
zwierzęta są tym bezpieczniejsze, im 
mniejszy jest ich kontakt z człowie
kiem” – zwraca uwagę organizacja.

Po piąte, spacerując po lesie, war
to być słyszalnym. Wilki są bardzo 
wrażliwe na dźwięk, więc jeśli spa
cerując z kimś po lesie, prowadzimy 
rozmowę – wilk nas usłyszy i praw
dopodobnie nie podejdzie zbyt bli
sko. „Postaraj się planować dalsze 
wędrówki leśne w towarzystwie in
nych osób, a w czasie samotnych wy
praw raz na jakiś czas postaraj się 
być słyszalny” – radzi WWF.

Co jednak zrobić, gdy już 
spotkaliśmy wilka?

Przede wszystkim nie należy zbli
żać się do niego na odległość mniej
szą niż 30 metrów. Jeśli biegniemy 
lub jedziemy na rowerze, trzeba się 
zatrzymać, zsiąść z roweru i zacho
wać spokój. „Nie próbuj karmić wilka 
ani uciekać. Wilki to drapieżniki, któ
re polują na zwierzęta poruszające 
się z dużą prędkością, a więc nagły 
i szybki ruch aktywizuje je do pod
jęcia gonitwy. W przypadku spotka
nia wilka powoli się wycofaj. Idź ty
łem i postaraj się zachować kontakt 
wzrokowy. Klaśnij w dłonie i wydawaj 
krótkie głośne dźwięki co jakiś czas, 
aby zniechęcić wilka do podchodze
nia i podążania za tobą” – czytamy 
w komunikacie.

Trzeba też zadbać, aby spaceru
jącemu dziecku towarzyszył dorosły. 
Reakcja dzieci przestraszonych na
głym spotkaniem z dużym drapieżni
kiem może być mniej przewidywal
na niż reakcja dorosłych.

Jeśli mimo tych środków ostrożnoś
ci wilk zachowa się nietypowo i bę
dzie chciał się do nas zbliżyć, naj
lepszym wyjściem – mimo stresu
jącej sytuacji – będzie zachowanie 
spokoju, ponieważ przypadków za
gryzienia człowieka przez wilka nie 
odnotowano w Polsce od drugiej woj
ny światowej.

Dobrym sposobem na uniknięcie 
ataku – podkreślają specjaliści WWF 
– jest zatrzymanie się i przyjęcie po
stawy, która sprawia, że wydajemy 
się więksi (rozkładamy ręce, stajemy 
na palcach, unosimy ręce nad gło
wę) i wydanie krótkiego, ale zdecy
dowanego, głośnego, ostrego dźwię
ku ostrzegawczego. „Jeśli wilk nie 
reaguje i nie odchodzi, a wręcz pró
buje się zbliżyć, spróbuj rzucić w nie
go przedmiotami, które masz pod rę
ką: kamień, patyk, twardy kawałek 
podłoża” – czytamy w komunikacie.

Niedźwiedzie z kolei to drapieżni
ki o wszystkożernym sposobie odży
wiania, które mogą w łatwy sposób 
dostać się do żywności (np. z wysy
pisk, koszy na śmieci i kompostow
ników), co może prowadzić do ich 
pojawiania się w pobliżu ludzkich 
zabudowań.

Jak uniknąć spotkania 
z niedźwiedziem?

Tak jak w przypadku porad do
tyczących wilka – warto wędrować 
w grupach, dzięki czemu niedźwie
dzie łatwiej nas usłyszą, co z kolei 
ułatwi im uniknięcie nas. Jeśli wę
drujemy samotnie, możemy czasem 
klaskać w dłonie, gwizdać czy zabrać 
dzwonek odstraszający niedźwiedzie. 
Należy też pamiętać o wyprowadza
niu psa na smyczy i o stosowaniu się 

do zakazu podchodzenia do niedź
wiedzia, np. aby zrobić sobie zdjęcie.

Jeśli planujemy podróż do miej
sca o dużym natężeniu obecności 
niedźwiedzi brunatnych, warto ku
pić gaz odstraszający niedźwiedzie, 
unikać też potraw o silnym zapachu, 
jak konserwy rybne, słodkie owoce 
czy mleko skondensowane.

Jeśli już napotkamy niedźwie
dzia: nie uciekajmy, nie nawiązujmy 
z nim kontaktu wzrokowego i nie od
wracajmy się do niego plecami. Ni
gdy nie wchodźmy też między sa
micę niedźwiedzia a jej młode. Je
śli zauważyliśmy niedźwiedzia, ale 
on nas nie, to wycofajmy się powo
li i po cichu. Jeśli mieliśmy mniej 
szczęścia i niedźwiedź dostrzegł na
szą obecność i rusza w naszym kie
runku – warto unieść ręce i mówić 
do niedźwiedzia, by mógł nas ziden
tyfikować jako człowieka. Nawet je
śli staje na tylnych łapach nie nale
ży panikować – on tylko zbiera infor
macje o otoczeniu.

Gdyby jednak doszło do ataku 
niedźwiedzia, trzeba starać się poło
żyć płasko na brzuchu, założyć ręce 
na kark i nie dać się przewrócić na 
drugą stronę. Gdy drapieżnik stra
ci zainteresowanie, należy powoli 
i cicho wycofać się, pozostawiając 
na miejscu np. rękawiczki czy czap
kę. Niedźwiedź zainteresuje się ni
mi, a gdy będzie je obwąchiwał – zy
skamy czas na odejście.

WWF Polska przypomina, że to 
człowiek jest dla zwierząt uciążli
wym sąsiadem. „Nasze miasta coraz 
bardziej się rozlewają, jeszcze inten
sywniej zabudowujemy obszary wiej
skie, leśne ekosystemy przecinamy 
drogami, a na dzikich terenach bu
dujemy kolejne kurorty i inwestycje. 
Przez działalność człowieka kurczą 
się ich bezpieczne miejsca do życia, 
co sprawia, że częściej są narażo
ne na spotkania z człowiekiem (...). 
Rosnąca presja ze strony człowie
ka sprawia, że wilkom coraz trud
niej podejmować wędrówki w celu 
poszukiwania nowych miejsc do ży
cia, a tym samym źródeł pożywienia, 
jakim są przede wszystkim dziko ży
jące zwierzęta kopytne. Wilk w spo
sób instynktowny dąży do zdobywa
nia pożywienia dla siebie i swojego 
potomstwa. Zdarza się więc, że wil
ki, nie mogąc znaleźć innego poży
wienia, polują na niewłaściwie zabez
pieczone lub w ogóle niezabezpieczo
ne zwierzęta hodowlane” – czytamy 
w prasowym komunikacie.

Wilk jest zwierzęciem stroniącym 
od kontaktów z człowiekiem, lecz 
jedno cześnie bardzo ciekawskim. Naj
prawdopodobniej nie będzie próbo
wał skracać dystansu z człowiekiem 
w środowisku naturalnym. Jeśli jed
nak stanie się inaczej, może to zna
czyć, że mamy do czynienia z wilkiem 
tzw. zuchwałym, który może zacho
wywać się inaczej niż zdrowy, dziki 
osobnik. Wszelkie przypadki, kiedy 
wilk nie unika miejsc dużej aktyw
ności człowieka w ciągu dnia, nale
ży zgłaszać do Regionalnej Dyrek
cji Ochrony Środowiska odpowiada
jącej za dany teren.

* WWF (Światowy Fundusz na rzecz 
Przyrody; World Wide Fund for Na
ture, dawniej World Wildlife Fund) 
– organizacja pozarządowa i ekolo-
giczna o charakterze międzynaro-
dowym powstała w 1961 roku. Misją 
WWF jest powstrzymanie degrada-
cji środowiska naturalnego Ziemi 
i stworzenie przyszłości, w której 
ludzie będą żyli w harmonii z przy-
rodą. Główna siedziba znajduje się 
w Szwajcarii.

Przed wilkiem nigdy nie próbujmy uciekać Fot. sciencemattersca.com

Niedźwiedzia można odstraszyć głośnym klaskaniem w dłonie lub gwizdem 
 Fot. wallhere.com

naukawpolsce.pap.pl
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Kto się buduje, ten się rujnuje.
Bauen macht den Beutel schlapp. 
Bauen macht ledige Beutel.

* * *
Każdy ma swego bzika.
Jeder hat seinen Splitter (Spar-
ren).

* * *
Kto chce wszystkiego, nie ma nic.
Wer alles will haben, bekommt 
am Ende nichts.
Wer alles will haben, verliert 
oft alles.

* * *
Chwast (złe ziele) nie zginie.
Unkraut verdirbt nicht.

* * *
Kto dużo grozi, mało szkodzi.
Wer lange droht, macht dich 
nicht tot.

* * *
Z potrzeby cnotę zrobić.
Aus der Not eine Tugend machen.

* * *
Król króluje, a jednak sam wszyst-
kim nie rządzi.
Der König herrscht, aber er re-
giert nicht.

* * *
Każdy tam ciągnie, gdzie się ulę-
gnie. Każdemu ptakowi swoje 
gniazdo miłe.
Einem jeden Vogel gefällt se-
in Nest.

* * *
I najmądrzejszym zdarza się 
w głupstwo uwierzyć.
Kluge Hühner legen auch in die 
Nesseln.

* * *
Trzy razy mierz, a raz tnij.
Besser zweimal messen als 
einmal vergessen.

* * *
Kto milczy, zezwala.
Wer schweigt, stimmt zu.

* * *
Miłość wszystkich równa.
Gleichheit ist der Liebe Band.

* * *
Pieniędzmi mądry władnie, głu-
pi im służy. Pieniądz jest dobry 
sługa, ale zły przewodnik.
Geld ist ein guter Diener, aber 
ein schlechter Herr.

* * *
Pies bojaźliwy więcej szczeka, 
jak gryzie.
Ein Hund, der der bellt, beißt nicht. 
Bellende Hunde beißen nicht.

* * *
Kąsek żółci beczkę miodu zepsuje.
Ein wenig Galle macht viel Ho-
nig bitter.

* * *
Źle nabyte w korzyść się nie 
obraca.
Unrecht Gut gedeiht nicht.

* * *
Nie ma złej drogi do swej niebogi.
Williges Herz macht leichte Füsse.

* * *
Świat niewdzięcznością płaci.
Undank ist der Welt Lohn.

* * *
Ilu niewolników, tylu nieprzyjaciół.
Wie viel Knechte, so viel Feinde.

* * *
Obietnica za dług stoi.
Versprechen macht Schuld.

* * *
Inne czasy, inne obyczaje.
Andere Zeiten, andere Sitten.

* * *
Pewniejsze oko niż ucho.
Was man sieht, das glaubt man.

* * *
Orzeł much nie goni. Nie dba 
orzeł o muchy.
Adler fangen keine Fliegen.

* * *
Ostrzeżony – ocalony.
Ein gewarnter Mann ist halb 
gerettet.

* * *
Jaki pan, taki sługa.
Wie der Herr, so der Knecht.

* * *
Najlepsi pływacy najpierw to-
ną. Morze przepłynął, na Du-
najcu zginął.
Die besten Schwimmer ertrin-
ken zuerst. Meist ist der gute 
Schwimmer, der ertrinkt.

* * *
Nie weźmiesz, gdzie nic nie ma.
Wer nichts hat, kann nichts geben.

* * *
Trudno przeciwko wodzie pły-
wać. Trudno pod prąd płynąć.
Wider den Strom ist übel schwim-
men. (cdn.)

Wytęż wzrok...Przysłowia mądrością narodów
Część XIX

Rozwiązanie 05/2021
Stos z fałszywymi moneta-

mi może zostać zidentyfikowa-
ny za pomocą jednego ważenia 
monet. Bierzemy jedną monetę 
z pierwszego stosu, dwie mone-
ty z drugiego stosu, trzy mone-
ty z trzeciego stosu i tak dalej, 
aż zabierzemy 10 monet ze sto-
su dziesiątego. Wszystkie te mo-
nety ważymy na wadze wskaź-
nikowej. Nadwyżka ich wagi, 
w gramach, wobec wagi monet 
właś ciwych odpowiada numero-
wi stosu z fałszywymi moneta-
mi. Na przykład, jeśli waga wy-
branych monet przekracza wa-
gę właściwą o siedem gramów, to 

monety fałszywe zawiera siódmy 
stos, bo z niego zabraliśmy sie-
dem monet, z których każda jest 
o jeden gram cięższa od praw-
dziwej półdolarówki. Nawet gdy-
byśmy mieli jedenaście stosów, 
przedstawiona metoda nadal 
byłaby skuteczna – wtedy, gdy-
by waga wybranych monet od-
powiadała wadze prawdziwych 
półdolarówek, fałszywe monety 
byłyby w stosie, który pozostał 
na stole niepomniejszony o żad-
ną monetę.

Martin Gardner, „Moje ulu-
bione zagadki matematyczne 
i logiczne”, Poznań 2018, s. 112.

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki. Fot. Wikimedia Commons

Łamigłówka

Kant zegarmistrz
Mówi się, że gdy Immanuel 

Kant pracował w Królewcu ja-
ko bakałarz, był tak punktual-
ny, że mieszkańcy tego miasta 
regulowali zegarki, gdy widzie-
li go mijającego jakieś orienta-
cyjne miejsce.

Pewnego razu Kant przera-
ził się, gdy zauważył, że jego 
zegar się zatrzymał. Z pewnoś   
cią służący, którego zatrudnił 
dzień wcześniej, zapomniał go 
nakręcić. Ponieważ jego zegarek 

kieszonkowy był akurat w na-
prawie, bezradny wielki filo-
zof udał się do swojego przy-
jaciela, kupca Schmidta, któ-
ry mieszkał w odległości około 
jednej mili od niego. Wchodząc 
do  jego domu, spojrzał na ze-
gar, który stał w holu.

Po zakończeniu trwającej kil-
ka godzin wizyty wrócił do swo-
jego domu tą samą drogą, którą 
przebył idąc do przyjaciela. Jak 
zwykle, szedł powoli, równym 

krokiem, niezmiennym od dwu-
dziestu lat. Nie wiedział, jak dłu-
go trwała jego droga powrotna 
(Schmidt całkiem niedawno prze-
prowadził się do Królewca i Kant 
nie znał jeszcze czasu, jaki zaj-
muje mu spacer do przyjaciela), 
mimo to, gdy wszedł do swoje-
go domu, pierwsze kroki skie-
rował do zegara i poprawnie go 
nastawił.

Skąd Immanuel Kant znał 
dokładny czas?
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Do ZUS-u przychodzi starszy
pan: 

– Chciałbym ustalić swoją eme-
ryturę. 

– A co pan robi i jak długo pra-
cuje? 

– Zajmowałem się hm... pracą
najemną i pierwszą robotę miałem
pod Grunwaldem w 1410 roku. 

– W 1410 roku? Ciekawe?
A dokumenty pan jakieś ma? 

– Nieee, no wie pani, Wiosna
Ludów, trzy zabory, dwie wojny.
Nie mam nic. 

– Jak wszyscy u nas. A Krzyża-
cy jak przychodzą, to mają.

* * *
Przychodzi mała żabka do ma-

my żaby i pyta: 
– Mamo, jak ja się znalazłam na

świecie? 
– No wiesz... przyniósł cię bo-

cian!
* * *

Pani w szkole: 
– Z czego robi sie kiełbasę? 
Dzieci milczą. 
– Jasiu, ty powinieneś wiedzieć.

Wwój tata jest masarzem.
– Ja wiem, ale tatuś powiedział,

że jak komuś powiem, to mnie za-
bije. 

* * *
Stary wędkarz postanowił poło-

wić trochę pod lodem. Wybrał się
więc na zamarznięte jezioro, wy-
ciął przerębel, zarzucił przynętę
i czeka. Mija godzina, dwie – ani
jednego brania. 

Zmarzł na kość i już miał wra-
cać do domu, kiedy zobaczył mło-
dego chłopaka, który wybrał sta-
nowisko obok. Wyciął przerębel,
zarzucił i wyciągnął wielka rybę.
Po pięciu minutach następna. Po-
tem jeszcze jedna. 

– Słuchaj, jak ty to robisz? –
pyta zaskoczony weteran. – Ja
siedzę tu od południa i nic, a ty
w kwadrans wyciągnąłeś trzy
piękne sztuki. 

– Uouaki ucha yc euue. 
– Nic nie rozumiem chłopcze.

Może powtórzyć to powoli?
Chłopak zniecierpliwiony wypluł

coś na rękę i powiedział: 
– Robaki muszą być ciepłe.

* * *
– Jaka jest w Polsce kara za pe-

dofilię? 
– Przeniesienie do innej parafii.

* * *
Spotyka się Beduin na pustyni

z białym. Biały ma papugę na ra-
mieniu, a Beduin węża wokół szyi. 

– Te, biały... – mówi Beduin –
coś ty za jeden? 

– Polak. 
– Słyszałem, że wy tam nieźle

chlejecie w tej Polsce. 
– A, napijemy się od czasu do

czasu. 
– A napijesz się jednego? 
– Napiję się! 
– Ale wiesz, to taki ciepły bim-

berek z bukłaka... 
– Dawaj! 

Wypił jednego i nic. Beduin nie
wierzy i pyta: 

– A drugiego wypijesz? 
– Wypiję! 
Nalał. Polak wypił i nic. 
– A trzeciegi wypijesz? 
– Wypiję!
Nalał. Polak wypił i tylko ręka-

wem otarł gębę... 
– A czwartego!? 
Zniecierpliwiona papuga Polaka

na to: – I czwartego, i piątego,
i wpierdol dostaniesz, i tego roba-
ka ci zjemy...

* * *
Jaka jest definicja odważnego

mężczyzny? 
To facet, który wraca zalany

w trupa do domu, przy tym ko-
niecznie pokryty na całym ciele
szminką różnych kolorów, pachną-
cy damskimi perfumami, i który
podchodzi do żony, daje jej soczy-
stego klapsa w tyłek, a potem mó-
wi: 

– Ty jesteś następna, grubasku.
* * *

Mąż i żona jadą przez wieś sa-
mochodem. Nie odzywją się do
siebie, bo są świeżo po kłótni. Na-
gle żona spostrzega stadko świń
i pyta pogardliwie męża: 

– Twoja rodzina? 
– Tak, teściowie!

* * *
Skazali gościa na smierć. Jed-

nak był tak gruby, że się nie mie-
ścił na krześle elektrycznym. Za-
rządzili dietę. Po tygodniu o chle-
bie i wodzie koleś zamiast schud-
nąć, przytył 10 kilo. Na krzesło ni-
jak się nie mieści. Zarządzili tylko
wodę – znów przytył 10 kilo. Po-
stanowili mu nic nie dawać. Koleś
zamiast schudnąć, poprawił się
o kolejne 10 kilogramów. 

– Co jest, czemu nie chud-
niesz? 

– Jakoś nie mam motywacji...
* * *

– Wczoraj wyznałem wszystkie
grzechy swojej dziewczynie. 

– I co, pomogło?
– Nie pomogło, za trzy tygodnie

ślub.
* * *

Jasio, pisząc wypracowanie,
pyta ojca: 

– Tato, jak sie powinno pisać:
Królowa Lodu czy Królowa Loda? 

– To zależy, synu, czy chcesz
żeby była postacią negatywną, czy
pozytywną...

* * *
Para zakochanych spaceruje po

parku: 
– Kochany, pocałuj mnie jak Ro-

meo piekną Julię... 
– To znaczy? 
– Hmm... a może przytul jak

Abelard swą Heloizę...
– Czyli jak? 
– Jak, jak, jak?! Czytałeś coś

w ogóle? 
– Tak, „Naszą szkapę”. Ugryżć

cię w dupę?
* * *

uœmiech ¿ycia



Jeœli ktoœ s¹dzi, ¿e era seryjnych gwa³-
cicieli w Polsce dawno minê³a, jest w
b³êdzie. Kulisy dzia³añ policji zmierza-
j¹cych do zatrzymania jednego z naj-
groŸniejszych „wampirów” ostatnich
lat ods³oni³ dla naszych Czytelników
by³y funkcjonariusz centralnego Biura
Œledczego Policji.

Niepozorny, szczup³y, ok. 180 cm
wzrostu. Krótkie w³osy, niebieskie
oczy. Lekko zaokr¹glona buzia, a na
niej rzucaj¹ce siê w oczy blizny. Jak po
ospie albo tr¹dziku. Taki by³ Andrzej
T. Wizerunek bardzo podobny do tego,
który stworzy³ policyjny rysownik na
podstawie zeznañ napadniêtych ko-
biet.

– „To ty, bracie, jak Marchwicki albo
prawie ¿e jak on. Co prawda nie uda³o
ci siê zabiæ, ale ze dwadzieœcia ofiar to
bêdziesz mia³ na koncie” – odezwa³
siê do niego przed rozpoczêciem prze-
s³uchania jeden z naszych. A on nic,
tylko g³upkowato siê uœmiecha³ –
wspomina œledczy.

Z dopasowaniem ofiar do gwa³cicie-
la policjanci z wroc³awskiej Komendy
Wojewódzkiej Policji nie mieli wiêk-
szego problemu. Podczas rewizji
w mieszkaniu Andrzeja T. zabezpie-
czyli laptop. Jego zawartoœæ by³a
przera¿aj¹ca. Na twardym dysku
przestêpca zarchiwizowa³ wszystkie
swoje napady wraz z obszernym opi-
sem, co, gdzie, kiedy, o której godzinie.
Nie zapomina³ te¿ o krótkim opisie
wygl¹du ofiary, kolorze oczu, w³osach
i kilku lakonicznych zdaniach, w któ-
rych podsumowywa³ to, jak by³o.

Na koncie Andrzeja T. by³o w sumie
96 napadów. W wiêkszoœci nie zdo³a³
dopi¹æ swego, czyli dokonaæ gwa³tu.
Albo ktoœ go sp³oszy³, albo ofiara wy-
kaza³a wystarczaj¹co du¿o sprytu, by
wymkn¹æ siê oprawcy. 

– Z archiwów wynika, ¿e od 2015 r.
do 2019 r. w mieœcie dokonano ponad
150 napadów na kobiety, ale te 96 ³¹-
czy³o wystarczaj¹co du¿o cech, ¿eby
przypisaæ je jednemu i temu samem
sprawcy – twierdzi œledczy. 

Sposób dzia³ania Andrzeja T. za-
wsze by³ podobny. Atak z ty³u w ciem-
nym miejscu, kilka wulgarnych gróŸb,
powalenie na ziemiê. Ofiary podawa³y
bardzo podobne rysopisy sprawcy:
szczup³y, czapka z daszkiem, a na ni¹
za³o¿ony kaptur kurtki.

Wroc³awscy kryminolodzy mieli nie-
³atwy orzech do zgryzienia. Szli
w ciemno. Ka¿dego dnia godzinami
przekopywali sterty spraw z archi-
wum X, a w miêdzyczasie nieuchwyt-
ny wampir gwa³ci³ nadal. Jego ofiara-
mi pada³y kobiety wyprowadzaj¹ce

ma³e pieski, dziewczêta wracaj¹ce ze
szkó³ do domu i mi³oœniczki joggingu,
których ulubionym miejscem s¹ zwy-
kle parki.

– £apa³ za szyjê i przystawia³ nó¿.
Nastêpnie straszy³ przekleñstwami.
Grozi³, ¿e zabije. Powala³ ofiarê na zie-
mi¹, zrywa³ odzie¿, wi¹za³ z ty³u rêce
przygotowanym wczeœniej sznurkiem.
Sam œci¹ga³ spodnie i bieliznê, na-
k³ad³ prezerwatywê i gwa³ci³. Po doko-
naniu gwa³tu, jeœli warunki na to po-
zwala³y, zadawa³ kobietom ró¿ne pyta-
nia o to, ile maj¹ lat, czy maj¹ dzieci,
mê¿a, narzeczonego, kochanka.
Opró¿nia³ ich torby lub portfele,
skrzêtnie spisywa³ dane z dowodów
osobistych. Mówi³ kobietom, ¿e ma
wystarczaj¹c¹ wiedzê na ich temat i
jeœli zg³osz¹ siê na policjê, to je za-
morduje. Ucieka³, a za rogiem prze-
biera³ siê w odzie¿, któr¹ nosi³ w ple-
caku. Wygl¹da³o na to, ¿e ka¿d¹ swoj¹
akcjê dobrze planuje. Najbardziej nas
uderzy³o, ¿e na odchodne ¿egna³ siê
s³owami: „wybaczam i proszê o wyba-
czenie”. Nasunê³a siê myœl, ¿e w grê
wchodziæ mo¿e psychopata – wspomi-
na policjant.

Tymczasem sprawca nadal pozo-
stawa³ nieuchwytny. Œledczy nie zdo-
³ali zabezpieczyæ ani jednego œladu, a¿
do momentu, gdy nad zbiornikiem
wodnym za miastem zgwa³cona zosta-
³a kolejna kobieta. Na jej ubraniu eks-
pertom uda³o siê zabezpieczyæ œlady
spermy gwa³ciciela.

Nied³ugo potem sprawca napada na
kolejn¹ swa ofiarê. Dowiaduje siê od
niej, ¿e ma po piêædziesi¹tce. Puszcza
j¹ i ucieka. Ta zaœ powiadamia o napa-
dzie policjê. Przez godzinê œledczy
wraz z ni¹ penetruj¹ radiowozem uli-
ce Wroc³awia. Szukaj¹ mê¿czyzny w
czapce z daszkiem i ciemnym ortalio-
nie. Wreszcie dostaj¹ go. Zawartoœæ
plecaka mówi wszystko: zeszyt porno,
kawa³ki pociêtego sznurka, mapa mia-
sta, prezerwatywy, sweter, spodnie,
kurtka na zmianê i notatnik, a w nim
zdania napisane czarnym mazakiem:
„Bóg zwalnia mnie z grzechu gwa³tu
na kobiecie. Zarz¹dzam: gwa³cê ko-
biety od 12 do 50 roku ¿ycia”. Zgwa³ci³
ich 20. Najm³odsza mia³a 15 lat. 

W œledztwie Andrzej T. (35 l.) Chêt-
nie opowiada³ o swoich zbrodniach.
Grozi³ te¿ prowadz¹cej sprawê proku-
rator, ¿e j¹ zgwa³ci po zaliczonej od-
siadce. Policjantów zapewnia³, ¿e ze-
msta te¿ ich nie minie. Ci zaœ s¹ prze-
konani do dziœ, ¿e nastêpn¹ ofiarê An-
drzej T. móg³ zamordowaæ. Na kilka
dni przed zatrzymaniem „Bóg zwolni³
go z grzechu mordowania kobiet”. Tak
zezna³. TK
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Rozrywka

Kronikarz gwa³tów

Poziomo

1 – napisała „O krasnoludkach i sierotce
Marysi”, 

6 – czynny wulkan na Sycylii, 
10 – wątpliwość natury moralnej, 
11 – trawiasty obszar w Afryce lub 

Ameryce Południowej, 
12 – rasa psów, 
13 – miasto w Bawarii z dorocznym 

wagnerowskim festiwalem muzycznym, 
16 – nauka o kośćcu człowieka, 
17 – stolica Egiptu, 
19 – celtycki bóg-siłacz, wynalazca 

pisma, 
21 – jedna ze stron zawierających 

umowę, 
24 – część pensji wypłacana z góry, 
25 – w kasie po zamknięciu sklepu, 
28 – maszyna drukarska, 
29 – jeden z podstawowych elementów

muzyki, 
30 – trujący tlenek węgla, 
31 – bardzo wysoka szklarnia. 

Pionowo

1 – okienko w banku wypłacające pie-
niądze, 

2 – historyk, napisał „Dzieje starożytne
narodu litewskiego”, 

3 – tytoń w bibułce, 
4 – tańcowała z nitką, 
5 – hiszpański instrument perkusyjny, 
7 – wygolony wierzch głowy duchow-

nego katolickiego, 
8 – pustelnik, 
9 – główna strona monety, 
14 – stracił dom na skutek pożaru, 
15 – dział kryminalistyki zajmujący się

badaniem linii papilarnych na stopach, 
18 – dawne ciężkie więzienie w Paryżu, 
20 – świątynia staroobrzędowców, 
22 – ptak morski z cennym puchem, 
23 – wystawne przyjęcie, 
26 – przywidzenie, złudzenie, 
27 – kościół parafialny. 

1  2  3  4  5   6 7  8 

          9     

10        11       

               

 12      13        

14      15         

16           17    

          18     

19  20   21       22   

    23           

24         25      

        26      27 

28        29       

               

30     31          
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Przewodnik po najnowszym
programie 82 stacji telewizyjnych.
Skierowany do czytelników,
którzy nie mają czasu na
przerzucanie dużej liczby kanałów,
a szukają szybkiej, przejrzystej
informacji o ulubionych audycjach,
serialach i filmach. Tytuł zawiera
także nowinki ze świata gwiazd
czerwonego dywanu i rodzimego
showbiznesu, omówienie
najnowszych premier
telewizyjnych i kinowych.

Tele Świat
Magazyn z opowiadaniami
sensacyjnymi z motywami
uczuciowymi. W każdym
numerze znajdziemy kilkanaście
wciągających historii, ciekawostki
kryminalne, a także krzyżówki
i porady związane z prawem
i wykrywaniem przestępstw.
Pismo unika epatowania
drastycznymi elementami.

Historie kryminalne
Magazyn dla miłośników
motoryzacji. Znajdziemy w nim
informacje o motoryzacyjnych
premierach, aktualne porady
dotyczące eksploatacji aut, a także
informacje o nowych technologiach
i przydatnych akcesoriach.
W środku także relacje
z wyścigów, zlotów,
konkursów, targów i rajdów
ilustrowane doskonałej
jakości zdjęciami.

Auto Świat

Nowoczesny, przyjazny i uniwersalny
poradnik dla kobiet. Inspiruje,
pomaga się rozwijać i nadążać
za nowościami. Każdy numer jest
pełen praktycznych pomysłów na to,
co zmienić w swoim życiu, żeby
cieszyć się nim w pełni, co robić,
by ładnie wyglądać, jak szybko
i smacznie gotować, jak urządzić
mieszkanie, zachować dobre
zdrowie, w jaki sposób pielęgnować
uczucia i troszczyć się o dobre
relacje w rodzinie.

Dobre rady

Kolorowy magazyn dla
czytelniczek, które cenią porady
przydatne w codziennym życiu
i odrobinę dobrej rozrywki.
Znajdziemy w nim informacje
o gwiazdach i sławnych ludziach,
porady zdrowotne, rodzinne
i prawne. Do tego garść
wskazówek jak pielęgnować
dom, dbać o kwiaty i rośliny.
W każdym numerze ciekawe
krzyżówki z atrakcyjnymi
nagrodami.

Rewia

Kolorowy miesięcznik dla
aktywnych kobiet, które lubią
dbać o siebie i swoją rodzinę.
Zawiera superpraktyczne porady
przedstawione w eleganckiej
i nowoczesnej formule.
Znajdziemy w nim nowinki
dotyczące mody, urody, zdrowia
i psychologii. Sprawdzonych
wskazówek udzielają specjaliści,
prawnicy i lekarze. Do tego
spora porcja kulinariów i rozrywki.

Świat Kobiety

Ilustrowany magazyn psychologiczny
o charakterze poradnikowym,
skoncentrowany na zagadnieniach
psychologii życia codziennego.
Znajdziemy w nim teksty o emocjach,
postawach i relacjach międzyludzkich.
Twórcy poradnika przedstawiają
sprawdzone metody radzenia sobie
w trudnych sytuacjach życiowych.
W magazynie czytelnicy znajdą
porady ekspertów oraz raporty
o ważnych, dyskusyjnych
zjawiskach współczesności.

Sens

Tygodnik dla kobiet, które cenią
dobre porady, smaczną kuchnię
i ludzkie doświadczenia.
W każdym numerze znajdziemy
niezwykłe i pełne emocji historie
zwykłych ludzi, artykuły poświęcone
ważnym problemom społecznym.
Do tego porady kulinarne,
zdrowotne i odrobina mody.

Chwila dla CiebieDWUTYGODNIKI

TYGODNIKI
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Sport
Alicja Pyszka-Bazan by³a meda-
listk¹ p³ywackich mistrzostw
Polski juniorów w p³ywaniu.
W barwach MOSM Tychy wygra-
³a wiele zawodów i mityngów, a
potem zosta³a mistrzyni¹ Polski
bikini fitness. Od dwóch lat roz-
poczê³a przygodê z triathlonem,
z imponuj¹cymi zreszt¹ wynika-
mi. Zdaniem specjalistów jest za-
wodniczk¹, która w przysz³oœci
mo¿e odegraæ czo³ow¹ rolê w tej
jednej z najtrudniejszych dyscy-
plin, nie tylko zreszt¹ w Polsce,
ale tak¿e na arenie miêdzynaro-
dowej. A ponadto skoñczy³a pra-
wo na Uniwersytecie Œl¹skim
i jest mam¹ 5-letniej Sary. 

– Trenowa³am od dziecka p³y-
wanie, a to wi¹¿e siê z du¿ymi
wyrzeczeniami – wspomina. –
Mieliœmy dwa treningi dziennie.
Pierwszy przed lekcjami, wiêc
trzeba by³o wstawaæ wczeœnie
rano, a po dwugodzinnych zajê-
ciach szybko siê by³o przebraæ,
wysuszyæ w³osy i pêdziæ na lek-
cje. A po nich z powrotem na ba-
sen. Wracaliœmy do domu póŸ-
nym popo³udniem albo wieczo-
rem. Odrabianie zadañ, jedzenie
i spanie, bo rano o godzinie 5 lub
6 pobudka... W gimnazjum prze-
nios³am siê do Szko³y Mistrzo-
stwa Sportowego w Krakowie i tu
czeka³a mnie kolejna ¿yciowa
lekcja samodzielnoœci. Maj¹c
13 lat zamieszka³am w interna-
cie. Te 11 lat startów p³ywackich
przynios³o jednak sporo medali
mistrzostw Œl¹ska, miêdzynaro-
dowych mityngów oraz br¹zowy
medal mistrzostw Polski junio-
rów na 800 m. Uprawienie sportu
od dziecka nauczy³o samodyscy-
pliny, wytrwa³oœci, polegania na
sobie, odpornoœci na stres, umie-
jêtnoœci znoszenia pora¿ek...

Potem by³y studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Œl¹skiego.

– By³am na sta¿ach i prakty-
kach, bo bardzo chcia³am poznaæ
ka¿d¹ dziedzinê prawa – w s¹-
dzie, w prokuraturze, w kancela-
rii adwokackiej, notarialnej, rad-
cowskiej, a tak¿e w urzêdzie.
Obroni³am pracê magistersk¹ pt.
„Alimentacja dzieci doros³ych”.
Jednak po tych piêciu latach
stwierdzi³am, ¿e jednak nie chcê
tego robiæ do koñca ¿ycia. Fakt,
¿e by³am w sporcie od dziecka
sprawi³, ¿e postanowi³am do nie-
go wróciæ. I tak po kilkuletniej
przerwie i po urodzeniu dziecka
ponownie trafi³am do sportu.
Oczywiœcie studia to nie by³ dla
mnie czas stracony, przeciwnie –
wiele mnie nauczy³y, rozwinê³y,
da³y wiedzê, któr¹ mogê wyko-
rzystaæ w codziennym ¿yciu. Jed-
nak nigdy nie ¿a³owa³am decyzji
o powrocie do sportu, bo dziêki
temu dzisiaj moja pasja sta³a siê
prac¹, a praca – pasj¹. I wszystko
wróci³o na swoje miejsce.

Bikini fitness. Po urodzeniu
dziecka zaczê³a chodziæ na si³ow-
niê, by po prostu dojœæ do formy,

ale ¿e nigdy nie robi niczego po-
³owicznie, zaczê³a szukaæ czegoœ,
co pozwoli³oby jej wróciæ do ry-
walizacji sportowej. I odkry³a bi-
kini fitness, czyli ³agodn¹ odmia-
nê sportów sylwetkowych. 

– Na ogó³ wydaje siê, ¿e nie-
wiele potrzeba, aby sprostaæ wy-
maganiom tej dyscypliny. Tym-
czasem fitness wymaga du¿ej
dyscypliny, zaanga¿owania i re¿i-
mu, jeœli chodzi dietê i w ogóle
styl ¿ycia. Zajê³o mi to ponad trzy
lata, ale siê uda³o. Zdoby³am mi-
strzostwo Polski w bikini fitness
i Puchar Polski w kategorii fit
model. Trochê nieœwiadomie te
treningi na si³owni da³y mi solid-
n¹ podstawê do rozpoczêcia ko-
lejnego sportowego rozdzia³u
w moim ¿yciu – mówi Alicja Pysz-
ka-Bazan. Po kilku latach zajêæ
na si³owni, postanowi³a spróbo-
waæ czegoœ nowego. Zaczê³a bie-
gaæ, ale doœæ szybko dosz³a do
wniosku, ¿e to nie jest to. Skoro
jednak dobrze p³ywa³a i teraz po-
trenowa³a bieganie, wystarczy³o
do³o¿yæ jazdê na rowerze, by zro-
bi³ siê z tego triathlon. 

– Pomyœla³am: dlaczego nie
spróbowaæ? Mia³am dobr¹ bazê,
bo p³ywacko by³am przygotowa-
na, a zajêcia na si³owni dodatko-
wo mnie wzmocni³y. Problemem
by³a jednak jazda na rowerze.
Pewnie zabrzmi to dziwnie, ale
niezbyt dobrze potrafi³am jeŸdziæ.
Mo¿e dlatego, ¿e kiedy moje kole-
¿anki i koledzy na komuniê dosta-
li rowery, to ja... zegarek. I tak siê
z³o¿y³o, ¿e pierwszy mój rower
kupi³am dopiero jakieœ dwa lata
temu. By³ to rower szosowy,
w którym buty trzeba wpi¹æ w pe-
da³y. Nie mo¿na siê podeprzeæ, a
wypadek mo¿e mieæ powa¿ne
konsekwencje. Tego po prostu

trzeba siê nauczyæ. I zanim to na-
st¹pi³o, zdarzy³o mi siê pot³uc
i z³amaæ rêkê. Kiedy ju¿ mia³am
za sob¹ kilka miesiêcy treningów
i szykowa³am siê do pierwszych
zawodów, wybuch³a epidemia
i wszystko zaczê³o siê sypaæ.
Odwo³ano imprezy i nie wiadomo
by³o, kiedy rywalizacja sportowa
zostanie wznowiona. Zaczê³am
poznawaæ kolarstwo... wirtualnie,
uczestnicz¹c w ró¿nych wyœci-
gach na platformie kolarskiej.
Tak by³o od marca do maja.

W zawodach triathlonowych
zadebiutowa³a w 2020 na Silesia-
man Triathlon w Katowicach
i wygra³a. Potem startowa³a nie-
mal co tydzieñ, bo zapisywa³a siê
z dnia na dzieñ na zawody w ca³ej
Polsce, bo z uwagi na epidemiê
nie by³o wiadomo, które zawody
siê odbêd¹, a które nie. JeŸdzi³a
z rodzin¹ przez ca³e wakacje po
Polsce z jednej imprezy na dru-
g¹. Ostatecznie wygra³a 12 tria-
thlonów na 14 w jakich bra³a
udzia³, ale 14 razy by³a na po-
dium. Ten szalony debiut by³
wiêc jak marzenie i zakoñczy³a
go niezwykle efektownie. W Gdy-
ni wystartowa³a na dystansie
sprinterskim i odnios³a sukces,
ale nastêpnego dnia odbywa³y siê
zawody na po³ówce ironmana
czyli na dystansach o wiele d³u¿-
szych ni¿ sprinterskie. Nie by³a
przygotowana do takich zawo-
dów, start odradza³a tak¿e jej tre-
nerka. Ale upar³a siê. Wystarto-
wa³a i wygra³a w swojej kategorii
wiekowej, na dodatek wywalczy³a
awans na mistrzostwa œwiata!

W marcu tego roku Alicja
Pyszka-Bazan pojecha³a na ma-
raton do Dubaju na Iron Man 70.3
i start ten przyniós³ tyszance
pierwszy sukces zagraniczny –

zajê³a trzecie miejsce. Zakoñczo-
ny medalem debiut na arenie
miêdzynarodowej dodatkowo j¹
zmotywowa³. 

Dla Alicji Pyszki-Bazan impre-
z¹ sezonu 2021 bêd¹ wrzeœniowe
Mistrzostwa Œwiata Ironman
70.3 w St. Georg (Utah, USA).
Obecnie nie nale¿y do ¿adnego
klubu, przygotowuje siê we w³a-
snym zakresie, bêd¹c zawodo-
wym trenerem personalnym.
Przygotowania ma rozpisane na
kilka miesiêcy.

– Trenujê oko³o 25-28 godzin ty-
godniowo, ale chodzi o sam tre-
ning, nie licz¹c dojazdów, roz-
grzewek itd. W czasach epidemii
i obostrzeñ nie jest to ³atwe, bo
korzystam z basenów w ró¿nych
zak¹tkach Œl¹ska, dostosowujê
siê do ró¿nych grup, godzin. To
po prostu ¿onglowanie czasem, a
do tego treningi biegowe, kolar-
skie, zajêcia na si³owni, zabiegi
z fizjoterapeut¹. To jest po prostu
praca na ca³y etat. I jak tysi¹ce
sportowców ¿yjê nadziej¹, ¿e za-
wody w St. Georg dojd¹ do skut-
ku.

Alicja Pyszka-Bazan znana
jest tak¿e ze swojej aktywnoœci
w mediach spo³ecznoœciowych. 

– Kilka lat temu na instagra-
mie za³o¿y³am coœ w rodzaju pa-
miêtnika, coœ co mnie sam¹ bê-
dzie motywowa³o do pracy. Pisa-
³am i wrzuca³am zdjêcia z trenin-
gów, zawodów, jak spêdzam czas,
jak¹ dietê preferujê. Na pocz¹tku
obserwowa³a to garstka przyja-
ció³, znajomych i rodzina. Ale to
siê zmieni³o. Nie wiem, dlaczego
to siê tak potoczy³o jak kula
œnie¿na i dziœ mam 110 tysiêcy
osób i tygodniowo 5-6 milionów
klikniêæ!

Józef Korczyk

W ubieg³ym, dziwnym i szalonym sezonie 
wygra³a 12 triathlonów na 14 w jakich bra³a udzia³,
ale we wszystkich by³a na podium 

Iron woman 

Alicja Pyszka-Bazan

„Lewy” jak Gerd Müller

Robert Lewandowski wyrówna³
rekord Gerda Müllera w Bundesli-
dze – 40 goli w jednym sezonie.
Kiedy Polak strzeli³ gola z rzutu
karnego dla FC Bayern w 26. mi-
nucie meczu z SC Freiburg w so-
botê 15 maja, wyrówna³ rzekomo
wieczny rekord. W sezonie 1971/72
Gerd Müller zdoby³ 40 bramek
w Bundeslidze. Rekord ten utrzy-
mywa³ siê przez prawie 50 lat. 

Sam Lewandowski nie móg³
uwierzyæ w to, co osi¹gn¹³:

– To wielki zaszczyt. Dla mnie,
ale tak¿e dla wspó³czesnej historii
Bundesligi. To by³a legendarny re-
kord, który przetrwa³ bardzo d³u-
go. To, co osi¹gn¹³ Gerd Müller,
by³o niesamowite. Nigdy nie s¹-
dzi³em, ¿e uda mi siê mieæ z nim
wspólne osi¹gniêcie.

Prezes Bayernu Oliver Kahn
powiedzia³, ¿e Lewandowski "po-
stawi³ pomnik sobie i ca³ej dru¿y-
nie". Powiedzia³, ¿e bramka posta-
wi³a go na równi z Gerdem Mülle-
rem, "jednym z najwiêkszych
wszechczasów". Obaj napastnicy
mieli po 40 goli w 33. dniu sezonu.
Ale ich droga do rekordu by³a bar-
dzo odmienna. 

Lewandowski okaza³ siê bo-
wiem doœæ konsekwentny w tym
sezonie. Na 28 meczy w 24 z nich
strzeli³ co najmniej po jednej
bramce. Cztery mecze opuœci³
z powodu kontuzji kolana, w kolej-
nym oszczêdza³ si³y. 

Z kolei Müller korzysta³ z do-
brych okresów, zaœ w 15 z 34 me-
czów nie strzeli³ ani jednego gola.
Jego pocz¹tek sezonu, z czterema
golami w dziesiêciu meczach, by³
równie¿ s³aby w porównaniu z in-
nymi, za to w ostatnich meczach
Müller czêsto strzela³ po kilka bra-
mek. 

Lewandowski w tym sezonie
wykorzysta³ osiem rzutów kar-
nych, podczas gdy Müller w sezo-
nie 1971/72 ani razu nie strzeli³ go-
la z 11 metrów. Müller mia³ trzy-
krotnie okazjê, ale nie trafi³ z ¿ad-
nego z tych karnych. 

Dystans Lewandowskiego do
prowadz¹cego Müllera jest jednak
du¿y. Historyczny rekordzista
strzeli³ 365 bramek dla Bayernu
Monachium w latach 60. i 70. Le-
wandowski potrzebuje wiêc jesz-
cze 89 goli, aby zaj¹æ pierwsze
miejsce w tabeli. Niewykluczone,
¿e „Lewy” zaatakuje ten rekord w
najbli¿szych latach. Ale czy jest
wystarczaj¹co du¿o czasu? (and)

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

balkon,

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

Czerwiec i wrzesień TANIEJ!

Medyczne łóżko

terapeutyczne

z wieloma funkcjami

dla twojego zdrowia

�

�

�

�

bóle pleców, karku, stawów albo mięśni

napięcie mięśni albo sztywność karku

problemy z krążeniem

stres i bóle głowy

�

�

�

SPRZEDAŻ

WYNAJEM

SERWIS

Tel.: 0231-1763478 mobilny: 0151-72409565

Ceragem Master

łagodzi ból

i rozluźnia

napięte

mięśnie

C :ierpisz również na

Ceragem-dortmund.de ceragem-dortmund@t-online.de

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak

Usługi dentystyczne

Wszystkie specjalności

Na miejscu Labor i RTG

Katowice ul. Zbożowa 20

Katowice ul. Dębowa 4

Tel. 0048 32 202 90 95

www.centrumdentystyczne.pl

biurop@centrumdentystyczne.pl

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY

Tel. 0048 535 787267- -

(w kamienicach, domach,
mieszkaniach, działkach).
Mogą być z problemem prawnym,
zadłużone lub z lokatorem.
Załatwiam wszystkie formalności!

SAT - RUDEK
Sprzeda

P
z umow

adowanie kart NC+
D
M

ż anten satelitarnych
oraz akcesoriów

olska telewizja
ą lub bez umowy

oł
ekodery
oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen
i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Oferujemy:

OGŁOS ENIEZ

Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi pod sygnaturą I Ns 884/17
sprawę z wniosku Miasta Gliwice o stwierdzenie nabycia włas
ności nieruchomości przez zasiedzenie – zabudowanej działki
nr 554 o pow. 0,3658 ha, położonej w Gliwicach, obręb Zatorze,
dla której prowadzony jest Zbiór Dokumentów nr 2962. Sąd
wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności padko
bierców Jadwigi Spyrki do zgłoszenia udziału w niniejszym
postępowaniu i wykazania swoich praw do nieruchomości,
w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia, pod rygorem
ich pominięcia w postępowaniu.

-

s -

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

Handy: -

Tel.: 02174-8941155

0173 2106849

ładunki do 1,5 tony

Niemcy Polska

KURIER

Godziny otwarcia:

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

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2

Mini ShopMini Shop

z źdźbłem trawy

Oryginalna ubrówkaż
Bison Grass

8,50 €

37,50%0,5l,

IMMOBILIEN POLAND FUNDUS CERTUS

www.funduscertus.pl

Biuro Nieruchomości

Wyjaśniamy skomplikowane stany prawne.
Przyjmujemy zlecenia na pośrednictwo.

Działamy na terenie całej Polski.

KUPNO-SPRZEDAŻ-WYNAJEM

ul. J.Ligęzy 12 40-551 Katowice POLAND
e-mail funduscertus@gmail.com

tel. 0 48 793 747447

,
:

0 - -
Licencja Po
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo

średnika w Obrocie Nieruchomościami
ści NR 11751

prasa.de
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T umaczenia wszystkich

rodzaj w tekst w,
dokument w dla os b
prywatnych, instytucji

i urz d w.

ł
ó ó

ó ó

ę ó
Pomoc w za atwianiu
spraw urz dowych.

ł
ę

T umacz przysi g ył ę ł

Mgr Ewa Lange

Tel :

ax:

.

F

+49 (0)69/86 41 16

+49 (0)160/36 96 386

post@ewalange.de

www.ewalange.de

Mobil:

E-Mail:

+49 (0)69/84 84 38 84

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

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

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

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

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

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

Termine nach tel. Vereinbarung

Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de

T umacz przysi g ył ę ł
polski rosyjski
angielski niemiecki
� �

� �

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

www.prenumerata.de
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Forma płatności:
�

�

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

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

-

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

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

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

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

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

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

Data:Podpis:

ół

�

�

�

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

ęczna - PRÓBNA, BEZPŁATNA

Wybieram następującą prenumeratę:

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

prosto do skrzynki!

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

prenumerata na prezent!

samo zycie

Zam wienia telefoniczne:

lub na stronie internetowej:

ó

02174 - 89 644 80

www.prenumerata.de

�

�

�

�

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

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

Pełny zakres usług dla firm
i osób prywatnych

Biuro
Podatkowo-
Rachunkowe�

�

�

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

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

finanzwirt@gruchel.com

Tel.: 0202-60933172

Finanzwirt
Marian Gruchel

Handelsagentur und Montage Kolaska

Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313

www.geokol.de, info@geokol.de

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

* *

ł ą god .

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

Digitali ujem kaset VHS na USB jeden do jednegoz y y

�

�

�

�

Polska telewizja salelitarna na do adowania lub na umow

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

dla dzieci i wiele innych

Pomagamy w wymianie uszkodzonego sprz tu

Wszystko do nabycia u nas, nie musisz jecha do olski

ł ę

ł j

ę

ć P

OGŁOS ENIEZ

S

.

ąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi pod sygnaturą II Ns 344/18
sprawę z wniosku Eleonory Joniak o stwierdzenie na jej rzecz
nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – działki nr
236 obręb ewidencyjny 246601_1.0049 Szobiszowice położonej
w Gliwicach przy ul. Lisiej 8 o powierzchni 0,1120 ha, dla której
nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkich
zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Roberta
Wylezoł oraz Marii Wylezoł do zgłoszenia udziału w niniejszym
postępowaniu i wykazania swoich praw do nieruchomości, w
terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia, pod rygorem
pominięcia w postępowaniu

www.sklep.de

Verstärkung im Baugewerbe

gesucht!

betkos Betonkosmetik

Sitz: Wesseling bei Köln

+49 2232 942691

www.betkos.de

ab sofort, unbefristet

,

Führerschein & Deutschkenntnisse erforderlich,

Erfahrungen als

, Montagetätigkeit,

gute Bezahlung

Trockenbauer, Maler, Stuckateur vorteilhaft
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posiadamy ponad 17-letnie do wiadczenie

wszystkie samochody sprawdzone s przez nasz warsztat

na yczenie robimy ca kiem nowy przegl d techniczny oraz now inspekcj

mo liwo jazdy pr bnej do w asnego zaufanego warsztatu lub rzeczoznawcy

(TÜV, DEKRA, etc.)

za atwiamy przej cie polskich zni ek w ubezpieczalniach

za atwiamy kredyty w jednym z naszych trzech partnerskich bank w

finansowanie oraz leasingi dla os b prowadz cych w asn dzia alno

przyjmujemy auta w rozliczeniu (r wnie auta na polskich rejestracjach,

do kt rych za atwiamy wyrejestrowanie w Polsce)

kredyty r wnie 100% bez zaliczki/wp aty

sp ata bie cego kredytu w innych bankach

za atwiamy te tanie ubezpieczenia przez naszego po rednika,

por wnuj cego stawki w kilkudziesi ciu ubezpieczalniach

pomagamy w za atwieniu rejestracji eksportowych/wywozowych

oraz przew z samochodu na teren ca ej Unii Europejskiej
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posiadamy ponad 17-letnie do wiadczenie

wszystkie samochody sprawdzone s przez nasz warsztat

na yczenie robimy ca kiem nowy przegl d techniczny oraz now inspekcj

mo liwo jazdy pr bnej do w asnego zaufanego warsztatu lub rzeczoznawcy

(TÜV, DEKRA, etc.)

za atwiamy przej cie polskich zni ek w ubezpieczalniach

za atwiamy kredyty w jednym z naszych trzech partnerskich bank w

finansowanie oraz leasingi dla os b prowadz cych w asn dzia alno

przyjmujemy auta w rozliczeniu (r wnie auta na polskich rejestracjach,

do kt rych za atwiamy wyrejestrowanie w Polsce)

kredyty r wnie 100% bez zaliczki/wp aty

sp ata bie cego kredytu w innych bankach

za atwiamy te tanie ubezpieczenia przez naszego po rednika,

por wnuj cego stawki w kilkudziesi ciu ubezpieczalniach

pomagamy w za atwieniu rejestracji eksportowych/wywozowych

oraz przew z samochodu na teren ca ej Unii Europejskiej
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Tel.: +49 (0) 441 770 31 51
Mob. +49 (0) 178 232 99 67

a4-mobile@gmx.de
www.a4-mobile.de

Bäkeplacken 25-27

26129 Oldenburg

Bäkeplacken 25-27

26129 Oldenburg

Dzia amy na terenie ca ych Niemiec oraz UEł łDzia amy na terenie ca ych Niemiec oraz UEł ł

Renault Megane IV Intens
EZ: 12/16, 81 tkm, 97 kW,

blau-met., Navi, Tempomat,
PDC, uvm.

BMW 116i Aut. M-Paket
EZ: 12/14,128 tkm, 100 kW, Benzin

weiß, Navi, Sitzheizung, Klima,
Bi-Xenon, Automatik, uvm.

Ford Focus Lim. ST-Line
EZ: 09/19, 24 tkm, 134kW, Benzin,
LED, ACC, Sitzheizung, Tempomat,

Eu6, uvm.

Hymer B528 Wohnmobil
EZ: 06/11, 59tkm,grau,

Kamera, Navi,
2x Klima, uvm.

Jaguar XKR Cabrio Aut.
EZ:03/09, 39tkm, 306 kW, Benzin,

rot-foliert, Navi, Leder, Xenon,
Sitzheizung, PDC, uvm.

Mercedes-Benz S 500 Coupe
EZ 11/14, 103tkm, 335 kW,

blau-met., 4Matic, Automatik, Navi,
Designio, Leder, Kamera, uvm.

Ford Kuga Titanium 1.5 Aut.
EZ: 02/16, 66 tkm, 134kW, Benzin,

Automatik, Keyless,
Sitzheizung, uvm.

Mercedes-Benz V 250d Lang
EZ: 10/15, 144 tkm, 140 kW, Diesel,
grau, Navi, SHZ, PDC, Tempomat,

Kamera, uvm.

VW Golf 7 1.4 TSI DSG
EZ: 09/15, 77 tkm, 81 kW, Benzin,

weiß, Lounge, Sitzheizung,
Navi, Bi-Xenon, uvm.

BMW 640i Cabrio
EZ: 06/12, 99 tkm, 235 kW, Benzin

Schwarz-met., Keyless, Sitzheizung,
Navigation, Softclose, uvm.

Audi A7 Sportback 2.0 TFSI
EZ: 11/15, 83tkm, 185kW, Benzin,

blau-met., Navi, Alcantara,
Matrix-LED, 20“, uvm.

Mercedes-Benz E 350d T
EZ: 11/19, 40tkm, 210 kW, Diesel,

blau-met., Alcantara, Multibeam-LED,
AMG, Sitzheizung, uvm.

10.799 €
cena

14.899 €
cena

21.999 €
cena

48.999 €
cena

34.999 €
cena

52.999 €
cena

15.499 €
cena

28.499 €
cena

13.899 €
cena

28.999 €
cena

29.499 €
cena

40.999 €
cena

Wi cej ofert na naszej stronie:ę www.A4-Mobile.com
Fahrzeugankauf, Finanzierung (auch ohne Anzahlung möglich), Inzahlungnahme, Leasing

www.prenumerata.de tel. 02174 8964480

Aktualna Aktualna 
lista tytułów lista tytułów 
– str– str. 26-27. 26-27
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