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Polacy lec¹ na wakacje
Linie lotnicze mo¿emy podzieliæ na kilka rodzajów: na przyk³ad linie narodowe, których
w³aœcicielem jest dane pañstwo, ale te¿ low costy, czyli tanie linie lotnicze. Do tego czartery,
wynajmowane przez biura podró¿y i wo¿¹ce Polaków na wakacje. W³aœnie w tych ostatnich 
na co dzieñ lata stewardesa, z któr¹ siê umówi³em na rozmowê, chc¹c¹ zachowaæ anonimowoœæ...
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17 czerwca 1991 r. w Bonn kanclerz Helmut Kohl 
i premier Jan Bielecki podpisali „Traktat o dobrym
s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy“. 4
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FDP planuje w ci¹gu piêciu lat
zmobilizowaæ w sektorze prywat-
nym 600 miliardów euro na ulep-
szenie infrastruktury, zw³aszcza
w zakresie ochrony klimatu i di-
gitalizacji. Plan libera³ów prze-
wy¿sza nawet propozycjê Zielo-
nych, którzy chc¹ zebraæ 500 mi-
liardów euro w ci¹gu dziesiêciu
lat. „Pakt Inwestycyjny” FDP
przewiduje ulgi podatkowe dla
firm w wysokoœci 60 miliardów
euro rocznie. 

Inaczej ni¿ inne niemieckie
partie, FDP chce ograniczyæ wy-
datki pañstwa i zmniejszyæ wp³y-
wy z podatków tak aby sektor
prywatny mia³ wiêcej pieniêdzy
na inwestycje. „Pañstwo nie jest
lepszym inwestorem. Zamiast te-
go powinno odci¹¿yæ ludzi i fir-
my” – powiedzia³ Christian Lind-
ner, lider partii FDP i frakcji par-
lamentarnej dziennikarzom
Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ). „Chcemy zawrzeæ pakt z
sektorem prywatnym: za ka¿de
euro pomocy pañstwa sektor
prywatny powinien wygenero-
waæ 2 euro na inwestycje”. Inwe-
stycje firm na modernizacjê
przynios¹ wiêcej, „ni¿ gdybyœmy
po prostu zwiêkszyli programy
inwestecyjne pañstwa”. Zdaniem
FDP pañstwo powinno daæ im-

puls do inwestycji, ale przy wdra-
¿aniu powinno polegaæ na sile go-
spodarki rynkowej i prywatnych
firmach, poniewa¿ jest nie tylko
bardziej ostro¿ne ni¿ gospodar-
ka, ale te¿ mniej skuteczne w go-
spodarowaniu zasobami. Przy-
k³ad: uzupe³niaj¹cy bud¿et fede-
ralny na 2021 r. przewiduje na in-
westycje o ok. 2,5 mld euro mniej
ni¿ pierwotny bud¿et, a nawet
o 12 mld mniej ni¿ w 2020 r. Nato-
miast z 5 miliardów euro prze-
znaczonych na cyfryzacjê szkó³
trafi³o do nich tylko 2 proc. 

Jeœli FDP bêdzie wspó³two-
rzyæ rz¹d, Lindner wyklucza pod-
wy¿ki podatków, z wyj¹tkiem po-
datków dla du¿ych koncernów IT.
„Jeœli chce siê podnieœæ podatki,
to proszê dla Google, Apple,
Amazon i Facebook, które musz¹
wnieœæ sprawiedliwy wk³ad w fi-
nansowanie spo³eczeñstwa” – cy-
tuje szefa FDP „Bild am Sonn-
tag”. 

Pakt Inwestycyjny FDP chce
„uwolniæ” gospodarkê poprzez
trzy rzeczy: ca³kowite zniesienie
podatku solidarnoœciowego, pod-
niesienie najwy¿szego progu po-
datkowego w kierunku wy¿szych
dochodów oraz obni¿enie podat-
ku dochodowego od osób praw-
nych, czyli firm – spó³ek kapita³o-
wych. (mm)

Podczas gdy œwiatowa gospodar-
ka za³ama³a siê, 2.700 miliarde-
rów na ca³ym œwiecie zwiêkszy³o
swój maj¹tek o 60 procent. 

Dla zdecydowanej wiêkszoœci
ludzi kryzys spowodowany pan-
demi¹ by³ i jest du¿ym obci¹¿e-
niem, tak¿e finansowym. Dla nie-
licznych by³ to jednak wyj¹tkowo
dobry interes. W 2020 roku mi-
liarderzy na ca³ym œwiecie po-
wiêkszyli swoje bogactwo o po-
nad cztery biliony euro. To wiêcej
ni¿ roczna produkcja gospodar-
cza Niemiec lub prawie szeœæ
procent œwiatowej produkcji go-
spodarczej. 

Podczas gdy Bank Œwiatowy
szacuje, ¿e ponad 100 milionów
ludzi na ca³ym œwiecie popad³o
w ubóstwo w wyniku pandemii
i musi ¿yæ za mniej ni¿ 1,80 dola-
ra dziennie, rok 2020 by³ dla naj-
bogatszych najbardziej udanym
finansowo w historii ludzkoœci.
Liczba superbogatych na œwiecie
wzros³a z 2.000 do 2.700. 

Jednym z przyk³adów jest szef
koncernu Tesla Elon Musk, który
zwiêkszy³ swoj¹ osobist¹ fortunê
z 25 do 150 miliardów dolarów. 

2.700 miliarderów na œwiecie
by³o w stanie zwiêkszyæ swoje bo-
gactwo o 6 proc. globalnej pro-
dukcji gospodarczej, podczas gdy
œwiatowa produkcja gospodarcza
spad³a o 3,3 proc. Czyli bogactwo
miliarderów nie uros³o w wyniku
o¿ywienia gospodarki œwiatowej,
lecz pomimo, a tak¿e z powodu
kryzysu œwiatowej gospodarki. 

Ten rozwój mo¿na zaobserwo-
waæ równie¿ w Niemczech. Licz-
ba miliarderów w Niemczech
wzros³a o 29 do 136 osób. Ich ak-
tywa wzros³y o ponad 100 miliar-
dów euro, czyli o trzy procent
niemieckiego wyniku gospodar-
czego w 2020 roku – podczas gdy
w tym samym okresie niemiecka
gospodarka zmniejszy³a siê
o oko³o 170 miliardów euro lub
4,9 procent. (mm)

Na gie³dzie energia elektrycz-
na sprzedawana jest za oko³o
trzy centy za kilowatogodzinê,
ale konsumenci p³ac¹ równie¿
op³aty sieciowe i podatki. Te ³¹cz-
ne koszty w Niemczech wzros³y
tak¿e w 2020 roku, wbrew trendo-
wi europejskiemu. 

Energia elektryczna dla kon-
sumentów w Niemczech staje siê
coraz dro¿sza. Po tym jak w
2019 r. Republika Federalna Nie-

miec wyprzedzi³a Daniê i objê³a
prowadzenie na liœcie krajów z
najwy¿szymi cenami za energiê
elektryczn¹ w Europie, w 2020 r.
pr¹d w Niemczech znowu podro-
¿a³. Wed³ug danych Federalnego
Urzêdu Statystycznego ma³e go-
spodarstwa domowe o zu¿yciu
energii elektrycznej 1200 kilowa-
togodzin musia³y w zesz³ym roku
p³aciæ 34,30 centy za kilowatogo-
dzinê, w 2019 roku by³y to 33,49

centy. Wiêksze gospodarstwa do-
mowe z rocznym zu¿yciem 3500
kilowatogodzin p³aci³y œrednio
30,43 centy za kilowatogodzinê,
w poprzednim roku 29,83 centy. 

Dla porównania: wed³ug staty-
styków œrednie ceny energii elek-
trycznej spad³y w 2020 roku w
strefie euro o 0,53 centa (do 22,47
centa za kilowatogodzinê), a w 27
krajach Unii Europejskiej o 0,51
centa – do 21,26 centa. (mm)

FDP planuje obniżki podatków

Miliarderzy zyskali na pandemii

Niemcy maj¹ najdro¿szy pr¹d w Europie

Czerwcowe wybory w Sak-
sonii-Anhalt były ostatnimi
landowymi wyborami przed
wyborami do Bundestagu. 
Ich wyniki nie mogą być
prognostykiem na wrzesień,
ale politycy mogą wyciąg-
nąć z nich ważne wnioski. 

Najwiêkszym zwyciêzc¹ wybo-
rów sta³a siê CDU – nie tylko da-
leko w tyle zostawi³a konkuren-
tów, ale i poprawi³a o ponad
7 punktów procentowych wynik
sprzed czterech lat. To zaskoczy-
³o samych chadeków. W sonda-
¿ach w ostatnich tygodniach
CDU w Saksonii-Anhalt wyprze-
dza³a tylko nieznacznie skrajnie
prawicow¹ AfD, a komentatorzy
mówili wrêcz o walce o najwiêk-
sz¹ frakcjê w landtagu. Ostatecz-
nie AfD dosta³a nieca³e 21 proc. –
du¿o wiêcej, ni¿ wynosi jej popar-
cie w skali ca³ych Niemiec, ale
znacznie mniej, ni¿ siê spodzie-
wa³a i mniej (o 3,5 punkta pro-
centowego) ni¿ w 2016 r. Dobry
wynik osi¹gnê³a FDP – 6,4 proc.,
po przerwie wracaj¹c do landta-
gu. Lekki tylko wzrost zanotowa-
li Zieloni, druga najpopularniej-
sza partia w sonda¿ach ogólnoni-
mieckich, którzy z 5,9 proc. jako
ostatnia partia przekroczyli próg
wyborczy. Wielkimi przegranymi
tegorocznych wyborów w Sakso-
nii-Anhalt stali siê Die Linke
(11 proc. – strata 5,3 proc. punkta
procentowego) i SPD (8,4 proc. –
strata o 2,2 pkt. proc.). Pewne
jest, ¿e Reiner Haseloff po raz
czwarty zostanie premierem lan-
du. Do zamkniêcia tego wydania
„Samego ¿ycia” nie by³o jasne,
jak bêdzie wygl¹da³a koalicja rz¹-
dz¹ca. Naturalnym partnerem
rozmów dla zwyciêskiej CDU jest
SPD. Rz¹dz¹ca dot¹d CDU i SPD
maj¹ minimaln¹ wiêkszoœæ, co
wystacza³oby do zachowania sta-
tus quo. Haseloff wola³by jednak
zapewniæ sobie wiêksze wspar-
cie. Bündnis 90/Die Grünen od-
mówili pocz¹tkowo udzia³u w ko-
alicji, t³umacz¹c to w³aœne wy-
starczaj¹c¹ wiêkszoœci¹ czarno-
czerwonej koalicji. Zieloni wziêli

jednak udzia³ w rozmowach son-
da¿owych, stawiaj¹c jako wymóg
zajêcie siê przez CDU tematem
klimatu. Gotowoœæ do negocjacji
wyrazi³a te¿ FDP. 

Choæ wybory w Saksonii-An-
halt okreœlano w mediach jako
„ostatni sprawdzian przed wybo-
rami do Bundestagu”, to okreœle-
nie trochê na wyrost. Wyniki wy-
borów w tym landzie od dawna
odbiega³y od tendencji ogólno-
niemieckiej i uzyskane tu wyniki
nie przek³ada³y siê bezpoœrednio
na póŸniejszy sk³ad Bundestagu.
Ale wnioski z analizy wyników
wyborczych w Saksonii-Anhalcie
s¹ znacz¹ce. 

Okaza³o siê, ¿e nawet na
wschodzie wielu wyborców goto-
wych jest zag³osowaæ przeciw
AfD. Zaœ CDU ogromnej przewa-
gi nad AfD nie zawdziêcza swojej
popularnoœci, lecz reakcji wielu
wyborców na wyniki sonda¿y
przedwyborczych, daj¹cych AfD
wynik prawie tak dobry, jak CDU.
Sonda¿ agencji INSA przewidy-
wa³ tylko jednoprocentw¹ ró¿ni-
cê. Komentatorzy mówili wrêcz
o „walce o w³adzê” miêdzy tymi
dwoma partiami. Jednoczesnie
Reiner Haselhoff w imieniu CDU
kategorycznie odrzuci³ mo¿li-
woœæ jakiejkolwiek wspó³pracy
i koalicji z AfD, bez wzglêdu na
wyniki wyborów. Faktyczne wyni-
ki wyborów nie tylko podwa¿y³y
zaufanie do demoskopów, ale
i wywo³a³y falê teorii spiskowych
i oskar¿eñ o fa³szerstwo. Tym-
czasem sprawa okaza³a siê
prostsza. Obawa przed wygran¹
AfD sk³oni³a wiele osób, które do-
t¹d na wybory nie chodzi³y, do od-
dania glosu nie tyle na CDU, ile
przeciw AfD, na jej najwiêkszego
konkurenta. Podobnie zdecydo-
wali siê równie¿ dotychczasowi
wyborcy s³abszych partii: sporo
g³osów CDU dosta³a np. od wy-
borców... Die Linke. Odciêcie siê
od skrajnej partii okaza³o siê sku-
teczn¹ strategi¹. To wa¿ny znak
dla tej frakcji w CDU, która w
ostatnich latach by³a gotowa do
zbli¿enia z AfD. Z drugiej strony:
CDU wygra³o wœród osób po

45 roku ¿ycia, przekreœlajac tym
samym mit, ¿e partia swoj¹ po-
pularnoœæ na wschodzie Niemiec
zawdziêcza wyborcom sojalizo-
wanym w NRD. To w grupie po-
ni¿ej 35 lat, którzy dorastali
w zjednoczonych Niemczech, wy-
gra³a AfD. Dzisiejszych wybor-
ców po szeœædziesi¹tce bêdzie
ubywaæ, trzydziestolatkowie ma-
j¹ przed sob¹ wiele wyborów. To
znaczy, ¿e – o ile nie zmieni¹ po-
gl¹dów, a partiom centrum nie
uda siê przekonaæ nowego poko-
lenia wyborców – AfD jeszcze
d³ugo mo¿e pozostaæ licz¹c¹ siê
parti¹, przynajmniej na wscho-
dzie Niemic. I ma to nic wspólne-
go z NRD.

Wyniki w Saksonii-Anhalt to
te¿ ostrze¿enie dla Zielonych, bo
zbiegly siê z trendem ogólnonie-
mieckim. W sonda¿ach Zieloni s¹
nadal drug¹ si³¹, ale faza euforii
siê skoñczy³a. Zieloni systema-
tycznie trac¹ poparcie. W po³o-
wie czerwca by³o to ju¿ tylko
21 proc. – wobec 28 proc. dla
CDU. To nadal ogromny wzrost
wobec ostanich wyborów do Bun-
destagu, kiedy Zieloni dostali po-
ni¿ej 9 proc. ale zimny prysznic
po ostatnich miesi¹cach, gdzie
Annalena Baerbock by³a ju¿ wi-
dziana jako realna kandydatka
na now¹ kanclerz. Ona sama
przyczyni³a siê w pewnym stop-
niu do spadku popularnoœci swo-
jej partii: w ostatnich tygodniach
wyp³ynê³a zarówno sprawa nie-
zg³oszonych przez ni¹ w deklara-
cji przelewów na rzecz partii, jak
i przek³amania w jej ¿yciorysie
(dot. wykszta³cenia, jak i sprawo-
wanych funkcji). Ale Niemcy za-
czynaj¹ mieæ te¿ problemy z pro-
gramem tej partii. O ile deklara-
tywnie dla obywateli sprawa kli-
matu jest wa¿na, to ju¿ tyko co
pi¹ty jest gotowy na rosn¹ce ce-
ny paliwa. Zw³aszcza wtedy, kie-
dy te ceny ju¿ teraz dtrastycznie
rosn¹. 

Pewne jest jedno: dwuw³adza
CDU i SPD siê skoñczy³a. Obec-
nie SPD dosta³aby tyle samo g³o-
sów (14 proc) co FDP – tendencja
spadkowa. (hre)

Wybory przed wyborami
Co oznaczaj¹ wyniki w Saksonii-Anhalt?
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Po rocznej przerwie do Piekar
Œl¹skich wrócili pielgrzymi. Powi-
ta³ ich ks. abp Wiktor Skworc, me-
tropolita katowicki. To, co do nich
powiedzia³, wpisuje siê w antynie-
mieck¹ retorykê rz¹du, która na-
biera tempa w zwi¹zku z zapowie-
dziami powrotu na krajow¹ scenê
polityczn¹ Donalda Tuska. 

– W czasie, kiedy rz¹dz¹cy szu-
kaj¹ szerokiego poparcia dla pro-
gramu Nowy Polski £ad, trzeba
przypomnieæ, ¿e fundamentem je-
go realizacji powinien byæ naj-
pierw ³ad moralny. Wiêc apeluje-
my i prosimy, aby nie demolowaæ
¿ycia spo³ecznego, rodzinnego,
przymusowym „zaci¹giem” tysiê-
cy obywateli, zw³aszcza kobiet do
niedzielnej, niekoniecznej pracy –
mówi³ abp Skworc. – Niemiecka
sieæ Kaufland ju¿ triumfalnie og³o-
si³a, ¿e do³¹cza do firm handlo-
wych, które wykorzystuj¹ furtkê
o us³ugach pocztowych umo¿li-
wiaj¹c¹ sprzeda¿ równie¿ w nie-
dziele niehandlowe. Za zachodni¹
granic¹ nie mog¹ handlowaæ, nie-
dziela jest chroniona konstytucj¹.
U nas omijaj¹ prawo.

Abp Wiktor Skworc nie zapo-
mnia³ tak¿e pochwaliæ PKN Orlen
za „wydarcie” z r¹k niemieckich
polskich gazet. 

– Dziêkujemy PKN Orlen za wy-
kupienie od kapita³u niemieckiego
polskiej prasy lokalnej, a dostrze-
gamy tê zmianê w lokalnym
„Dzienniku Zachodnim” – stwier-
dzi³ podczas mszy œw.

„Abp Skworc dziêkuje Orlenowi
za przejêcie mediów, ksiê¿a kato-
liccy robi¹ sobie selfie z hotdoga-

mi na Orlenie. Docelowo: kaplica
na ka¿dej stacji. Tego potrzebuje
Polska” – napisa³ Leszek Miller na
twitterze.

„Abp Skworc dziêkuje Orlenowi
za wykupienie prasy lokalnej. Ko-
œció³ ud³awi siê tym sojuszem
z obecn¹ w³adz¹. Bêdzie to zas³u-
¿ona kara za zamianê Boga na Ka-
czyñskiego i PiS" – oceni³ Tomasz
Lis.

O komentarz pokusi³ siê tak¿e
zwolniony niedawno przez no-
wych w³aœcicieli by³y redaktor na-
czelny „Dziennika Zachodniego”
(DZ) Marek Tworóg: – Abp
Skworc, którego krytykowaliœmy
w DZ za g³upi¹ i k³amliw¹ wysta-
wê za publiczne pieni¹dze, zorga-

nizowan¹ pod rêkê z PiS-em, zwa-
n¹ Panteonem Górnoœl¹skim, ma
swój dzieñ chwa³y. Mam nadziejê,
¿e nowe kierownictwo pochwali
teraz arcypasterza.

W ostatnim czasie du¿o mówi
siê o Donaldzie Tusku i jego po-
wrocie na polsk¹ scenê polityczn¹.
W z³oœliwoœciach bryluj¹ „Wiado-
moœci” TVP. W ruch posz³y mate-
ria³y archiwalne w tym nagranie,
na którym by³y premier wypowia-
da s³owa „für Deutschland" („dla
Niemiec"”. Nagranie pochodzi
z 2014 r., tu¿ przed wybraniem Tu-
ska na przewodnicz¹cego Rady
Europejskiej. Tusk rozmawia z
Angel¹ Merkel, lecz s³owa w pod-
k³adzie pad³y podczas przemówie-
nia Tuska w styczniu 2021 r. i by³y
skierowane do delegatów CDU.
Ten fragment wypowiedzi ze s³o-
wami „für Deutschland" wykorzy-
stano potem jeszcze cztery razy w
ró¿nych innych materia³ach TVP,
m.in. w materiale pt. „Niemcy d¹-
¿¹ do hegemonii”, w którym po-
stulowano, ¿e kraj ten realizuje
swoje interesy "kosztem innych
pañstw". Materia³ by³ wywo³any
propozycj¹ niemieckiego ministra
spraw zagranicznych, który opo-
wiada siê za likwidacj¹ prawa we-
ta w UE. W tym materiale widzo-
wie tak¿e mieli okazjê zobaczyæ
Donalda Tuska mówi¹cego „für
Deutschland”.

Redakcja portalu Onet.pl skie-
rowa³a zapytanie do TVP, dlaczego
ten sam fragment pojawia siê
w kilku ró¿nych materia³ach na
przestrzeni kilku dni. OdpowiedŸ
jednak nie nadesz³a. Za to w kolej-
nych informacjach: „Donald Tusk
dziêkuje Niemcom", czy „Tusk po-
korny wobec Niemców" wykorzy-
stano migawki z niemieckich
zbrodni w trakcie II wojny œwiato-
wej i ataku wojsk hitlerowskich na
Westerplatte 1 wrzeœnia 1939 r. TK

W nacjonalistycznej retoryce
obecnego rz¹du „narodowe” musi
byæ wszystko, nawet skrzynki 
e-mail. „Narodowy e-mail” wymy-
œli³a Poczta Polska. Od 1 lipca oby-
watele maj¹ otrzymaæ dostêp do
pañstwowej skrzynki na pocztê
elektroniczn¹. Bêdzie to platfor-
ma, na któr¹ korespondencjê ma-
j¹ przesy³aæ urzêdy, a ca³e dzia³a-
nie ma przyspieszyæ bieg za³a-
twianych w nich spraw oraz
usprawniæ komunikacjê.

Zacznie siê od ministerstw,
a póŸniej do³¹cz¹ ZUS, NFZ, firmy
i adwokaci. Projekt przewiduje te¿
opcjê hybrydow¹ dla osób, które
nie maj¹ komputera. Urz¹d bê-
dzie wysy³a³ dokumenty elektro-
nicznie, a poczta je wydrukuje
i dostarczy w formie papierowej
do adresata. 

W ubieg³ym roku uruchomiona
zosta³a eSkrzynka, czyli system
cyfrowego dorêczania listów, dziê-
ki którym obywatele mogli otrzy-
mywaæ korespondencjê w formie
cyfrowej. System wdro¿ony z po-

wodu trwaj¹cej pandemii, polega³
na tym, ¿e pracownicy Poczty ska-
nowali dokumenty i umieszczali je
w sieci.

Obywatele, którzy z³o¿¹ stosow-
n¹ deklaracjê, otrzymaj¹ po jed-
nym adresie i korespondencjê na
ten adres maj¹ przesy³aæ urzêdy.
Stworzony zostanie nowy rejestr
publiczny, czyli baza adresów
elektronicznych. W praktyce ozna-
cza to formaln¹ œmieræ listu pa-
pierowego, nadal stosowanego
przez administracjê ró¿nego
szczebla i np. s¹dy. Docelowo ka¿-
dy bêdzie mia³ swoj¹ skrzynkê 
e-mail, na któr¹ bêdzie przycho-
dziæ wszelka korespondencja
urzêdowa. 

Zdania specjalistów s¹ podzie-
lone. Niektórzy zwracaj¹ uwagê,
¿e w modelu hybrydowym na pew-
no jest to naruszenie tajemnicy
korespondencji oraz prawa do
prywatnoœci, wynikaj¹cych z Kon-
stytucji. 

– Nie wyobra¿am sobie, ¿eby
mo¿na by³o zobowi¹zaæ wszyst-

kich obywateli do zak³adania
skrzynek. Z ustawy zasadniczej
wynika równie¿ prawo do ¿ycia
off-line i niedzielenia siê z Poczt¹
Polsk¹ swoimi tajemnicami, na-
wet jeœli wynikaj¹ z koresponden-
cji urzêdowej. Niejasnym jest rów-
nie¿, jak du¿y kr¹g pracowników,
wspó³pracowników i podwyko-
nawców Poczty Polskiej bêdzie za-
anga¿owany w skanowanie, otwie-
ranie i przesy³anie koresponden-
cji. To z kolei budzi w¹tpliwoœci
zwi¹zane ze stosowaniem RODO
(ochrony danych osobowych),
a ma ono pierwszeñstwo stosowa-
nia przed prawem krajowym –
stwierdzi³ w rozmowie z portalem
onet dr hab. Micha³ Jackowski,
partner w Kancelarii DSK.

Jak podaje portal komputer-
land.pl, e-dorêczenie bêdzie kosz-
towa³o bud¿et pañstwa pó³ mld z³
rocznie, a obywatele bêd¹ za e-do-
rêczenie p³aciæ 3,75 z³. Bêdzie to
droga us³uga – prywatne firmy re-
alizuj¹ podobne za 1 z³. (kor)

Mailowe skrzynki narodowe

Koœció³ i PiS razem
przeciw Niemcom 

– Dziękujemy PKN Orlen za wyku-
pienie od kapitału niemieckiego
polskiej prasy lokalnej – powie-
dział abp Wiktor Skworc podczas
mszy św. w Piekarach Śląskich.

zdj. Adrian Tync

Pawe³ Kukiz znów szokuje. Mimo
zaklêæ wypowiadanych jeszcze
nie tak dawno temu, ¿e na wspó³-
pracê z PiS nigdy siê nie zgodzi,
poszed³ na ca³ego. Sta³ siê czê-
œci¹ machiny Jaros³awa Kaczyñ-
skiego, choæ twierdzi, ¿e wcale
tak nie jest.

– Mnie interesuje ukrócenie si-
twy, nepotyzmu, korupcji. W Pol-
sce bêdzie po³owiczna demokra-
cja, czyli demokracja partyjna,
dopóki ka¿dy obywatel Rzeczpo-
spolitej nie bêdzie posiada³ indy-
widualnego biernego prawa wy-
borczego. W tej chwili jedynie
jest to prawo stadne, czyli pod
warunkiem, ¿e ktoœ albo startuje
z jakiejœ partii, albo tworzy sam
swoje w³asne stado, ¿eby dostaæ
siê do parlamentu. Nie ma mo¿li-
woœci, ¿eby cz³owiek bezpartyjny,
cz³owiek poza tym ca³ym uk³a-
dem móg³ startowaæ ze swojego
powiatu bez koniecznoœci two-
rzenia listy przynajmniej w po³o-
wie okrêgów w Polsce. To po³o-
wiczna demokracja – powiedzia³
Pawe³ Kukiz na antenie Polskie-
go Radia.

Kukiz chce poparcia dla swojej
ustawy antykorupcyjnej, a tak¿e
powo³ania sêdziów pokoju, insty-
tucji wymyœlonej przez Ameryka-
nów w czasach Dzikiego Zacho-
du, która najprawdopodobniej
nie sprawdzi siê w polskich re-
aliach.

Kukiz chce jednak byæ orygi-
nalny i zbawiaæ Polskê. Zapew-

nia, ¿e nie jest czêœci¹ PiS, bo
gdyby tak by³o, wzi¹³by za ten
alians jakieœ ministerstwo.

Kaczyñski na pytanie, co s¹dzi
o Kukizie i czy da siê z nim rz¹-
dziæ, odpowiedzia³: „Mam na-
dziejê, ¿e s¹ sprawy, w których
mo¿emy wspó³dzia³aæ. Pytanie
zasadnicze dotyczy tego, czy bê-
dzie chcia³ pracowaæ w ramach
stabilnego porozumienia poli-
tycznego. Osobiœcie bardzo go
polubi³em. Kiedyœ, po d³u¿szym
spotkaniu przy kolacji i po kilku
lampkach, powiedzia³ mi nawet,
¿e ³adnie œpiewam. Tym ju¿ ca³-
kowicie pozyska³ moj¹ sympatiê”
– wyjawi³ szef PiS.

Kukiz potrzebny jest Kaczyñ-
skiemu do ostatecznego wykoñ-
czenia Gowina, a w dalszej per-
spektywie Ziobry. Z Kukizem nie
bêdzie Kaczyñskiemu jednak ³a-
two. Ale w polityce trzeba podej-
mowaæ ryzyka. Jak nie ten, to kto
inny. Sam lider PiS bêdzie powoli
pakowa³ manatki i usuwa³ siê na
bok. Mo¿e i mia³ zamiar pozostaæ
na stanowisku wicepremiera do
koñca kadencji, ale afera z hako-
waniem kont ministrów burzy te
plany. W koñcu Kaczyñski jako
wicepremier ds. bezpieczeñstwa,
którego wiedza informatyczna
sprowadza siê najprawdopodob-
niej do w³¹czania i wy³¹czania
komputera, w dobie ataków z cy-
berprzestrzeni, podobno ze
wschodu, mo¿e staæ siê niebez-
pieczny sam dla siebie. TK

Ile zarabia polski prezydent? We-
d³ug oficjalnych danych Andrzej
Duda zarabia³ ostatnio ponad
12,5 tys. z³ podstawowego wyna-
grodzenia. Do tego dostawa³
5,4 tys. z³ dodatku funkcyjnego
oraz 2,5 tys. z³ dodatku za wys³u-
gê lat. £¹cznie jest to prawie 20,4
tys. z³. Czyli w ci¹gu roku And-
rzej Duda zarabia ok. 244 tys. z³.

Prezydent ujawni³ w oœwiad-
czeniu maj¹tkowym, ¿e posiada
mieszkanie o powierzchni 80 m
kw., niezabudowan¹ dzia³kê o po-
wierzchni 325 m kw. oraz lokal
mieszkalny z gara¿em o po-
wierzchni ponad 152 m kw.

Jak poda³ „Super Express” po
zakoñczeniu drugiej kadencji
Andrzej Duda otrzyma od pañ-
stwa do¿ywotni¹ emeryturê
w wysokoœci ponad 10,5 tys. z³ na
miesi¹c. 

Maj¹tek prezydenta Niemiec
Franka-Waltera Steinmeiera sza-

cuje siê na ponad 2 mln euro.
Roczne dochody prezydenta wy-
nosz¹ ok. 214 tys. euro. Jego mie-
siêczna pensja wynosi
21 243,06 euro. 

Jak podaje strona vermoegen-
magazin.de, maj¹tek kanclerz
Angeli Merkel wycenia siê na
3,5 mln euro. Jej aktualne mie-
siêczne zarobki wynosz¹ 28,5 tys.
euro. Kanclerz Niemiec otrzy-
muje miesiêcznie 19 121,82 euro
oficjalnego wynagrodzenia. Do
tego 1200,71 euro miesiêcznego
dodatku lokalnego oraz 12 271
euro rocznego dodatku na wydat-
ki s³u¿bowe.

Ile zarabia Mateusz Mora-
wiecki? Pensja premiera, czyli
szefa rz¹du, wynosi ³¹cznie
16 892,12 z³.

Beata Szyd³o z tytu³u wykony-
wania mandatu europos³a dosta-
je ok. 40 tys. z³ miesiêcznie. Do-
chód by³ej premier w 2020 r. wy-
niós³ ok. 483 tys. TK

Kukiz razem z Kaczyńskim

Ile zarabiają prezydent, kanclerz i premier?
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Podobno ró¿nice zdañ w sprawie
Nord Stream 2, kwestie planów
budowy elektrowni atomowych
w Polsce oraz rozbie¿ne pogl¹dy
dotycz¹ce sytuacji na Ukrainie
mia³y byæ powodem odmowy ze
strony niemieckiej kanclerz An-
geli Merkel czerwcowego spotka-
nia z premierem rz¹du RP Mate-
uszem Morawieckim.

„Pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami
nie ma dobrego s¹siedztwa. Do-
bre s¹siedztwo oznacza bowiem
wzajemny szacunek. Takie a nie
inne powody odmowy spotkania
oznacza³yby, ¿e Niemcy maj¹
z szacunkiem do Polski problem”
– skomentowa³ niedawno Bar-
tosz Wieliñski na ³amach „Wybor-
czej” i zdaje siê, ¿e nie mo¿na te-
go problemu lepiej uj¹æ. W obra-
¿aniu wszystkiego co niemieckie

pisowska w³adze wrêcz siê wy-
specjalizowa³a.

– To Niemcy, a nie Polska lek-
cewa¿¹ interesy sojusznika. Jeœli
Niemcy s¹ zdania, ¿e maj¹ prawo
obra¿aæ siê na Polskê, bo nasz
kraj chce zbudowaæ elektrowniê
atomow¹, to znaczy, ¿e Berlin
partnerstwo z Warszaw¹ rozu-
mie tak, ¿e Polska ma byæ co naj-
wy¿ej dodatkiem do Niemiec i co
najwy¿ej klientem na sprzedawa-
ny przez Niemcy rosyjski gaz, a
nie niepodleg³ym, sojuszniczym
pañstwem – przekonuje Witold
Jurasz, prezes Oœrodka Analiz
Strategicznych, na ³amach
Onet.pl.

Na linii Berlin-Warszawa
iskrzy w 30. rocznicê podpisania
Traktatu o dobrym s¹siedztwie.
Zawarli go 17 czerwca 1991 r. w
Bonn ówczesny premier Jan

Krzysztof Bielecki i kanclerz Hel-
mut Kohl. Zgodnie z treœci¹ do-
kumentu kraje zaczê³y d¹¿yæ do
zacieœnienia relacji, a tak¿e zobo-
wi¹zywa³y siê do zapewnienia
wsparcia przedstawicielom po-
szczególnych mniejszoœci naro-
dowych. Jak zapisano w pierw-
szym artykule traktatu, Polska
i Niemcy maj¹ „d¹¿yæ do stwo-
rzenia Europy, w której prze-
strzegane s¹ prawa cz³owieka
i podstawowe wartoœci, a granice
utrac¹ dziel¹cy charakter”. Stro-
ny stwierdzi³y, ¿e bêd¹ rozstrzy-
ga³y spory wy³¹cznie za pomoc¹
œrodków pokojowych. Republika
Federalna Niemiec zobowi¹za³a
siê do wspierania wysi³ków Pol-
ski zmierzaj¹cych do przyst¹pie-
nia do Wspólnoty Europejskiej. 

Traktat stanowi³ uzupe³nienie
polsko-niemieckiego traktatu

granicznego z 14 listopada 1990,
który by³ jednym z warunków
zjednoczenia Niemiec. Helmut
Kohl okreœli³ go „wk³adem w no-
wy, pokojowy ³ad” w Europie. 

Na poziomie krajowym nie
wszystkie kwestie zdo³ano ure-
gulowaæ. Obie strony uzna³y np.
mniejszoœci narodowe za „natu-
ralny pomost” miêdzy narodami
polskim i niemieckim. Orzek³y
te¿, ¿e cz³onkowie mniejszoœci
niemieckiej, a tak¿e „osoby
w RFN posiadaj¹ce niemieckie
obywatelstwo, które s¹ polskiego
pochodzenia lub przyznaj¹ siê do
jêzyka, kultury lub tradycji pol-
skiej, maj¹ prawo do swobodnego
wyra¿ania, zachowania i rozwija-
nia swej to¿samoœci etnicznej,
kulturalnej, jêzykowej i religijnej
bez jakiejkolwiek próby asymila-
cji wbrew ich woli”. Zapisy doty-
cz¹ce mniejszoœci narodowych
s¹ do dziœ uznawane za asyme-
tryczne, poniewa¿ nie zapewnia-

j¹ Polakom w Niemczech praw
porównywalnych z przywilejami
mniejszoœci niemieckiej w Pol-
sce. 

Szkoda, ¿e dziœ ma³o kto,
zw³aszcza wœród m³odego poko-
lenia Polaków, ma pojêcie, o co
w tym Traktacie chodzi³o, i ¿e
w ogóle zosta³ zawarty. Cieszy
natomiast fakt, ¿e najwiêkszymi
jego beneficjentami sta³y siê sa-
morz¹dy. Porozumienia o wspó³-
pracy zawar³y m.in.: Kraków
z Norymberg¹ i Lipsk z Frank-
furtem nad Menem Fundacja
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
oraz Polsko-Niemieckiej Wspó³-
pracy M³odzie¿y po³¹czy³y trzy
miliony m³odych ludzi z obydwu
stron granicy. To wszystko jest
efektem pracy zwyczajnych ludzi
i niewymuszonego niczym dialo-
gu pomiêdzy przedstawicielami
narodów polskiego i niemieckie-
go prowadzonego w duchu tole-
rancji i budowania wzajemnego
zaufania i zrozumienia. TK

Trzydziesta rocznica podpisania
„Traktatu miêdzy Rzeczypospoli-
t¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹
Niemiec o dobrym s¹siedztwie
i przyjaznej wspó³pracy”
z 17.06.1991 r. to dobra okazja za-
równo do podsumowañ jak i spoj-
rzenia w przysz³oœæ. Federalna
Konferencja Grup Roboczych do
spraw Jêzyka Polskiego dokona-
³a oceny aktualnej sytuacji na-
uczania j. polskiego w Niem-
czech w œwietle zapisów Trak-
tatu.

„Regulacje polsko-niemieckie-
go traktatu nie stanowi¹ wystar-
czaj¹cej podstawy prawnej do
d³ugofalowej poprawy sytuacji
nauczania jêzyka polskiego
w Niemczech” – konstatuje Kon-
ferencja w stanowisku opubliko-
wanym 17 czerwca br. W dalszej
czêœci opracowania skupia siê na
ofercie j. polskiego jako jêzyka
pochodzenia (HSU) w landowych
systemach szkolnych. Zdaniem
Konferencji tylko ta forma na-
uczania pozwala w koñcowym
efekcie osi¹gn¹æ „zakotwiczon¹
instytucjonalnie, szeroko rozbu-
dowan¹ i porównywaln¹ jako-
œciowo ofertê nauczania jêzyka
polskiego we wszystkich grupach
wiekowych, na wszystkich pozio-
mach szkolnych”, przy zachowa-
niu równoœci szans w dostêpie do
tej oferty niezale¿nie od miejsca
zamieszkania.

Nauczanie jêzyków pochodze-
nia bazuje w Republice Federal-
nej Niemiec na europejskiej dy-
rektywie z 1977 r. „w sprawie
kszta³cenia dzieci pracowników
migruj¹cych”. Zdaniem Konfe-
rencji jest to podstawa przesta-

rza³a i nieprzystaj¹ca do dzisiej-
szej rzeczywistoœci. Dlatego po-
stuluje ona oparcie na nowszych
dokumentach Unii Europejskiej,
promuj¹cych wielojêzycznoœæ ja-
ko wartoœæ uniwersaln¹.

Ze wzglêdu na federaln¹
strukturê Niemiec realizacja na-
uczania j. polskiego le¿y w gestii
poszczególnych landów. Brak
jest ogólnoniemieckich, po-
wszechnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów w tym zakresie, s¹ tylko
„Uwagi i sugestie dla dalszej pro-
mocji nauczania jêzyka polskie-
go", formu³owane co kilka lat (na
ogó³ z okazji kolejnej rocznicy
polsko-niemieckiego Traktatu)
przez konferencjê landowych mi-
nistrów edukacji (KMK). 

Stanowisko Konferencji postu-
luje o „w³¹czenie odpowiednich
jednolitych przepisów do wytycz-
nych poszczególnych krajów
zwi¹zkowych”. Pe³na lista zawie-
ra 11 postulatów odnosz¹cych siê
m.in. do rozbudowania i ujednoli-
cenia oferty HSU w ca³ych Niem-
czech, uznania jêzyków pocho-
dzenia za równoprawne z innymi
jêzykami obcymi w programie
nauczania, sposobu informowa-
nia rodziców o mo¿liwoœci nauki
j. polskiego w szko³ach pañstwo-
wych, czy pozycji zawodowej na-
uczycieli HSU.

Pe³ny tekst „Stanowiska” Fe-
deralnej Konferencji Grup Robo-
czych ds. J. Polskiego oraz tekst
obszernej „Analizy politycznej
sytuacji j. polskiego w Niem-
czech” znajduje siê na stronach
Forum Polonicum (www.forum-
polonicum.de)

opr. Grażyna Kamień-Söffker

J. polski w Niemczech

28 maja 2021 r. w Kolonii powsta-
³o nowe stowarzyszenie: Europo-
lis e.V. – Polsko-Niemiecki Dom
Spotkañ. 

Zaczê³o siê jesieni¹ 2020 r., kie-
dy 8 kobiet na „babskich spotka-
niach” w Kolonii, organizowa-
nych przez Bo¿enê Falkner, od-
kry³o, ¿e maj¹ wspólne marzenie:
stworzyæ w Kolonii miejsce, dom
spotkañ, kawa³ek „Heimatu”. 

Europejskie Centrum Kultury
IGNIS zamkniêto w 2013 r. –
w milionowej Kolonii brakuje
mo¿liwoœci spotkañ dla Polonii,
wymiany pogl¹dów, rozmów po
polsku i korzystania z wydarzeñ
kulturalnych zwi¹zanych z Pol-
sk¹. Z powodu pandemii zak³ada-
nie stowarzyszenia mocno siê
przed³u¿y³o. Uda³o siê stworzyæ
wspóln¹ wizjê i nawi¹zaæ silny
kontakt. Wspólne idea³y to u³a-
twi³y – tolerancja, respekt praw
cz³owieka, zaanga¿owanie socjal-
ne i kulturalne, dialog. W³aœnie
one znajduj¹ siê w preambule
statutu Europolis, obok krzewie-

nia przyjaŸni miedzy europejski-
mi krajami.

Ósemka ró¿norodnych i boga-
tych w doœwiadczenia kobiet ma
wielkie plany: „W czynie spo³ecz-
nym ma powstaæ centrum miê-
dzykulturowe, oficjalnie uznane
przez miasto miejsce” – jak mówi
Anna Klimaszewska-Golan, jako
pierwsza Polka w Köln wybrana
do rady integracyjnej – „miejsce,
w którym rodacy mog¹ znaleŸæ
pomoc i poradê, mo¿liwoœæ nauki
jêzyka niemieckiego lub polskie-
go. Gdzie dzieci bawi¹c siê mog¹
poznaæ kulturê polsk¹, filmy,
ksi¹¿ki, muzykê, a seniorzy po-
tañczyæ... Szukamy posesji, na ra-
zie zajêcia i porady bêd¹ online.”

– I oczywiœcie bêd¹ imprezy
kulturalne – referuje pe³na entu-
zjazmu Margaux Kier. – Pierw-
sza ju¿ by³a: uczczenie 30-lecia
Traktatu s¹siedztwa polsko-nie-
mieckiego 17 czerwca koncertem
„String Art Cologne” w Instytu-
cie Francuskim w Köln. Nastêp-
ne w lipcu i sierpniu: „8 kobiet”,

collage poetycko-muzyczny po
polsku, niemiecku i francusku,
tak¿e w Instytucie, otwarcie wy-
stawy obrazów i grafik Ró¿y
Juchniewicz i Martine Metzing-
Peyre „au féminin”, potem
wspólny koncert "Margaux & die
BANDiten" z "Marion & Sobo"
oraz spektakl taneczny "Danse le
poéme“ – obydwie imprezy open-
air w Odonien.

Do celów i planów stowarzy-
szenia nale¿y te¿ wymiana kultu-
ralna miêdzy Polsk¹, Niemcami i
Francj¹. Poszerzenie horyzontu
o Francjê jak najbardziej wpisuje
siê w europejsk¹ ideê tych aktyw-
nych kobiet. Poza tym jesieni¹
planowany jest koncert z legend¹
polskiej piosenki – Magd¹ Umer,
potem Andrzejki i kolêdowanie.

M. Kier
EUROPOLIS e.V. – Haus der

Deutsch-Polnischen Begegnung –
Polsko-Niemiecki Dom Spotkañ –
Förderer der Deutsch-Polnisch-
Französischen Freundschaft

Zarz¹d:  Ewa Chojnacka, An-
na Ewertowska, Bo¿ena Falkner,
Anna Herling, Margaux Kier, An-
na Klimaszewska-Golan, Wikto-
ria Krahl-Tomala, Marta Wryk

Chc¹ stworzyæ centrum
kultury w Kolonii

Trudne 30-lecie Traktatu

Zarząd Europolis e.V. – od lewej:  Bożena Falkner, Anna Klimaszewska-Golan, Anna Herling, Wiktoria Krahl-
Tomala, Anna Ewertowska, Marta Wryk, Margaux Kier, Ewa Chojnacka
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Aktualnoœci

Czy otwarte w Berlinie muzeum
„Ucieczka, wypêdzenie, pojednanie“
to nowy kontrowersyjny oœrodek
wzbudzaj¹cy nieporozumienia, czy bê-
dzie to centrum utrzymane w miêdzy-
narodowej tonacji europejskich mi-
gracji? Na otwarciu obecna by³a kanc-
lerz Angela Merkel. 

21 czerwca w Berlinie otwarto no-
we muzeum dotycz¹ce migracji, wy-
pêdzeñ, ucieczek, ale tak¿e pojedna-
nia. Dyrektorem placówki umieszczo-
nej w "Deutschlandhaus" zosta³a hi-
storyczka Gundula Bavendamm. Za-
pewnia ona, ¿e nowa placówka bêdzie
co prawda poœwiêcona powojennym
wypêdzeniom Niemców ze wschod-
nich terytoriów utraconych po drugiej
wojnie œwiatowej, ale pokazany zosta-
nie tak¿e w¹tek przymusowych mi-
gracji we wspó³czesnej Europie. „Mu-
zeum bêdzie pokazywaæ eksponaty
w duchu pojednania“ – powiedzia³a
Bavendamm. Jej zdaniem nowe cen-
trum wype³ni lukê w niemieckim kra-
jobrazie pamiêci. Z zebranych ekspo-
natów zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli dowie-
dzieæ siê o przyczynach i wymiarach
przymusowych przesiedleñ. "Chcemy
to pokazaæ na fundamencie nauki" –
zapewnia. W muzeum losy niemiec-
kich wypêdzonych bêd¹ pokazane
w kontekœcie polityki narodowosocja-
listycznej. 

Polacy obawiaj¹ siê 
relatywizacji historii
Nie wszyscy wierz¹ w zapewnienia

Gunduli Bavendamm. Pamiêtaj¹c
dzia³alnoœæ Eriki Steinbach i Zwi¹zku
Wypêdzonych sprzed wielu lat, wielu
Polaków jest pe³na obaw, ¿e nowe mu-
zeum ponownie bêdzie przedstawia³o

"niemieck¹, zrelatywizowan¹ wersjê
historii". Co prawda dzisiaj drogi Eriki
Steinbach i Angeli Merkel oraz CDU
zdecydowanie siê rozesz³y. By³a przy-
jació³ka pani kanclerz jest obecnie
szefow¹ fundacji Desiderus-Era-
smus-Stiftung za³o¿onej przez AfD;
nie jest jednak cz³onkini¹ tej partii.
Rozbie¿noœci i zapatrywania politycz-
ne CDU i Eriki Steinbach spowodowa-
³y, ¿e inicjatorka "centrum" nie zosta³a
nawet zaproszona na otwarcie mu-
zeum. Ale to nie musi oznaczaæ, ¿e
w³adze nowego muzeum nie zechc¹
zafa³szowaæ wspó³czesnej historii.
Gundula Bavendamm w rozmowie
z dziennikiem „Tagesspiegel“ zapew-
nia, ¿e jej koncepcja muzeum jest zu-
pe³nie inna ni¿ pierwotna Eriki Stein-
bach. "Nasza koncepcja zawiera euro-
pejsk¹ perspektywê" – powiedzia³a
Bavendamm i doda³a, ¿e Erika Stein-
bach by³a niew³aœciw¹ osob¹, bowiem

wzbudza³a wiele kontrowersji i nad-
wyrê¿a³a stosunki polsko-niemieckie. 

„Dziecko“ Eriki 
Steinbach
Media nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e mu-

zeum "Ucieczka, wypêdzenie, pojed-
nanie" to dziecko by³ej szefowej
Zwi¹zku Wypêdzonych Eriki Stein-
bach, córki niemieckiego podoficera
stacjonuj¹cego w Rumi, na okupowa-
nym polskim terytorium. Tam te¿,
w roku 1943 Erika Steinbach przysz³a
na œwiat. Wiosn¹ 1945 roku, uchodz¹c
przed nadci¹gaj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹,
znalaz³a siê wraz z matk¹ w Niem-
czech. Dziœ nadal uwa¿a siê za wypê-
dzon¹. Faktem jest, ¿e to w³aœnie ów-
czesna "naczelna wypêdzona" (jak j¹
wtedy nazywa³y polskie media) pomi-
mo licznych protestów p³yn¹cych
z Polski, Czech czy Ukrainy doprowa-
dzi³a do tego, ¿e w 2008 roku w³adze fe-
deralne zobowi¹za³y siê do budowy
centrum dokumentacyjnego poœwiê-
conego wypêdzeniom. 

W wersji pierwotnej centrum mia³o
dokumentowaæ jedynie losy niemiec-
kich wypêdzonych. Ówczesna zgoda
i obecne otwarcie muzeum, to niew¹t-
pliwa zas³uga Eriki Steinbach. To w³a-
œnie szefowa BdV w 2000 roku za³o¿y-
³a fundacjê, która pilotowa³a pierwszy
projekt o nazwie "Centrum Przeciwko
Wypêdzeniom", a w 2008 roku by³a
wspó³za³o¿ycielem fundacji „Uciecz-
ka, Wypêdzenie i Pojednanie“. W 2009
roku to w³aœnie Steinbach przedstawi-
³a projekt budowy centrum wypêdzo-
nych. Nigdy nie ukrywa³a, ¿e „jej pro-
jekt“ ma przedstawiaæ losy ró¿nych
grup etnicznych i narodowych w Eu-
ropie, ale na pierwszym miejscu nale-
¿y pokazaæ krzywdê niemieckich wy-
pêdzonych. 

Jak bêdzie, zobaczymy ju¿ wkrótce.
Waldemar Maszewski

Rosyjsko-niemiecki gazociąg 
prawie gotowy

Pomimo protestów i licznych sprzeciwów prace nad
budow¹ niemiecko-rosyjskiego gazoci¹gu "Nord Stre-
am 2" nigdy nie zosta³y przerwane. W efekcie jedna
nitka nowego gazoci¹gu jest ju¿ gotowa. Ekolodzy
obawiaj¹ siê, ¿e przy sprawdzaniu szczelnoœci gazo-
ci¹gu nast¹pi ska¿enie œrodowiska naturalnego.

Rzecznik prasowy "Nord Stream 2" Steffen Ebert
potwierdzi³, ¿e w ci¹gu kilku najbli¿szych dni specjali-
styczny statek "Fortuna" dokona ostatecznych pod-
wodnych po³¹czeñ rur le¿¹cych na dnie morza i tym
samym jedna nitka gazoci¹gu zostanie ukoñczona. Te-
raz pozosta³o techniczne sprawdzenie szczelnoœci rur.
Jak siê dowiedzieliœmy – Urz¹d Górniczy w Stralsun-
dzie ju¿ wyda³ zgodê na próbê ciœnieniow¹ jednej nitki
"Nord Stream 2". Teraz nast¹pi kontrola szczelnoœci
gazoci¹gu. 

Ekolodzy obawiaj¹ siê 
ska¿enia Ba³tyku
Czyszcz¹c i sprawdzaj¹c szczelnoœæ gazoci¹gu mo-

¿e dojœæ do znacznego ska¿enia œrodowiska. Konsor-
cjum "Nord Stream 2" zapewnia co prawda, ¿e do tego
nie dojdzie, ale eksperci przypominaj¹, ¿e do badania
szczelnoœci u¿ywa siê œrodków chemicznych, które bê-
d¹ nastêpnie spuszczone do Ba³tyku. Przypomnijmy,
¿e pierwszy gazoci¹g "Nord Stream 1" zosta³ przep³u-
kany aldehydem, którego 2,3 miliarda litrów zosta³o
po prostu wpuszczone do wody. Koncern u¿y³ aldehy-
du glutarowego, preparatu zwalczaj¹cego bakterie i
drobnoustroje. Preparat ten w wodzie jest bardzo tok-
syczny i zabójczy zarówno dla fauny jak i flory, mo¿e
spowodowaæ prawdziw¹ katastrofê ekologiczn¹. 

Na razie firma nie ujawnia, jakiego œrodka u¿yje
tym razem do badania szczelnoœci gazoci¹gu. Zda-
niem ekspertów najprawdopodobniej bêdzie to ten
sam preparat. 

Nied³ugo koniec budowy 
drugiej nitki.
Rosyjski prezydent Wladimir Putin zapewnia, ¿e

druga nitka gazoci¹gu "Nord Stream 2" bêdzie gotowa
za dwa miesi¹ce. 

Jak informuje biuro prasowe "Nord Stream 2",
obecnie specjalistyczny statek Akademik Tscherskiy"
pracuje na pe³nych obrotach i koñczy uk³adanie na
dnie Ba³tyku drugiej nitki gazoci¹gu. Tak¿e i tê nitkê
trzeba bêdzie sprawdziæ technicznie. Ca³y gazoci¹g
ma byæ gotowy jeszcze w tym roku. 

W odró¿nieniu do poprzedniego amerykañskiego
prezydenta Joe Biden zapowiedzia³, ¿e rezygnuje
z sankcji wobec firm buduj¹cych niemiecko-rosyjski
gazoci¹g. Z dokoñczenia budowy „Nord Stream 2“ za-
dowolenia nie kryj¹ niemieccy politycy. Zdaniem pre-
zydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera „Nord
Stream 2“ jest symbolem utrzymania dialogu z Rosj¹
i swoist¹ rekompensat¹ dla tego kraju za straty ponie-
sione podczas wojny. Przeciwko budowie „Nord Stre-
am 2“ od pocz¹tku opowiadaj¹ siê Ukraina, 
Polska oraz kraje ba³tyckie.

Waldemar Maszewski

Muzeum pojednania
czy kontrowersji?

Kanclerz Angela Merkel na rozpoczęciu budowy muzeum (11.06.2013)
zdj. Bundesregierung/Kugler

Pomysłodawczynią muzeum i fundacji „Ucieczka, Wypędzenie i Pojednanie“ była
Erika Steinbach, wówczas posłanką CDU do Bundestagu. 
Merkel i Steinbach podczas uroczystości z okazji 50-lecia Bund der Vertriebenen
(22.10.2007) zdj. Waldemar Maszewski
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Aktualnoœci

Zbli¿a siê koniec roku szkolne-
go. Wielu uczniów zmienia
szko³y, jedni pójd¹ na studia, in-
ni zakoñcz¹ roku edukacjê.
Równie¿ 12 milionów
„uczniów”, u¿ytkowników kont
na „Naszej Klasie” (obecnie:
nk.pl) musi po¿egnaæ siê ze
swoim ulubionym portalem. 

Ringier Axel Springer Pol-
ska, w³aœciciel portalu nk.pl
og³osi³, ¿e 27 lipca ostatecznie
zamyka, dzia³aj¹cy od 2006 ro-
ku serwis spo³ecznoœciowy.
W³aœciwie by³o to do przewi-
dzenia, bo niewiele osób ju¿
z niego aktywnie korzysta. Po
szaleñstwie odnawiania znajo-
moœci przyszed³ czas na nor-
malne ¿ycie i model spotkania
ze znajomymi z dawnych lat
prawdopodobnie siê wyczerpa³.
„Nasza Klasa” w latach 2008-
2011 by³a najpopularniejszym
serwisem spo³ecznoœciowym
w Polsce. W kolejnych latach,
kiedy ju¿ Kowalski z „pi¹tej B”
zobaczy³, jak wygl¹da po 25 la-
tach Nowak z „szóstej C”,
a Marcin na nowo zakocha³ siê
w Kaœce, zainteresowanie por-
talem traci³o na popularnoœci.
Nikt nie wiedzia³, jak dalej po-
kierowaæ portalem. 

W 2010 roku zmieniono na-
zwê i charakter portalu z miej-
sca spotkañ dawnych znajo-
mych na model codziennej ko-
munikacji. Nie przyjê³o siê to
jednak, poza tym u¿ytkownicy
Internetu ju¿ widzieli zbli¿aj¹-
cy siê do Polski wielkimi kroka-
mi Facebook, do którego suk-
cesywnie przenosili siê u¿yt-
kownicy „Naszej Klasy”. Obec-
nie portali spo³ecznoœciowych
jest co najmniej kilkanaœcie,
jednak wielu Polaków to w³a-
œnie „Nasza Klasa” wprowadzi-
³a w wirtualny œwiat.

Po „Naszej Klasie” pozosta-
nie sentyment. Pamiêtamy
pewnie to szaleñstwo odnawia-
nia kontaktów, je¿d¿enie ponad
tysi¹c kilometroów na spotka-
nia klasowe, podczas których
wybuch³a na nowo niejedna mi-
³oœæ. Niektóre tylko na jedn¹
noc, a niektóre na d³u¿ej. Wiele
odnowionych znajomoœci
i przyjaŸni istnieje do tej pory.
U¿ytkownicy „Naszej Klasy”
loguj¹c siê do serwisu i odna-
wiaj¹c szkolne znajomoœci mu-
sieli zmierzyæ siê z ciê¿arem
niespe³nionych i skrytych mi³o-
œci. Wiele ma³¿eñstw tego ciê-
¿aru nie unios³o. U wielu zosta-
wi³o spor¹ ranê, która odnawia

siê podczas kolejnych k³ótni.
Znany seksuolog Lew Staro-
wicz wspomina, ¿e do gabine-
tów psychologów i seksuolo-
gów zaczê³y trafiaæ pary, któ-
rych Ÿród³em problemów oka-
za³y siê byæ dawne sympatie,
poznane na nowo na „Naszej
Klasie”. 

Dla milionów ludzi „Nasza
Klasa” sta³a siê miejscem,
w którym mogli pochwaliæ siê
swoim autem, domem, wnuka-
mi czy robi¹cymi karierê dzieæ-
mi. Po raz pierwszy zerwane
zosta³o tabu prywatnoœci. To
równie¿ spowodowa³o wiele
problemów, a czasem okazjê
dla z³odzieja. Proceder ten
kontynuowany jest na facebo-
oku. Widaæ lekcja z „Naszej
Klasy” okaza³a siê ma³o sku-
teczna...

Ringier Axel Springer Polska
zapewnia, ¿e wraz z zamkniê-
ciem NK.pl dane osobowe u¿yt-
kowników serwisu zostan¹
trwale usuniête ze wzglêdu na
brak podstawy ich dalszego
przetwarzania. Kto wiêc ma ja-
kieœ pami¹tkowe zdjêcia na
„Naszej Klasie”, niech jak naj-
prêdzej je zapisze do pamiêci
komputera.

Leonard Paszek

Koniec Naszej Klasy

Minister Jens Spahn musi siê zno-
wu t³umaczyæ. Po podrabianych
maseczkach i wy³udzaniu pieniê-
dzy na testach pojawi³ siê nowy te-
mat: ³ó¿ek do intensywnej terapii,
których mo¿e nigdy nie by³o.  

Rz¹d federalny przeznaczy³ na
doposa¿enie szpitali i klinik w ³ó¿-
ka do intensywnej terapii 700 mln
euro – na zakup prawie 14 tys.
sztuk. Jednak jak wynika z rapor-
tu Federalnej Izby Obrachunko-
wej (Bundesrechnungshof), nie
ma przekonuj¹cych dowodów na
to, ¿e sprzet faktycznie zosta³ za-
kupiony. Statystyki dostarczone
przez szpitale wskazuj¹ na wiêk-
sz¹ liczbê ³ó¿ek, ale jednoczeœnie
ich liczba w danych z 2020 roku
jest czêsto ni¿sza, ni¿ by³a wcze-
œniej. To mog³by wskazywaæ na
fa³szowanie danych w celu wy³u-
dzenia dotacji. 

Zarzuty odrzuca Niemieckie
Miêdzydyscyplinarne Stowarzy-
szenie Medycyny Intensywnej i
Ratunkowej (DIVI). Ró¿nice
w statystykach wynikiaj¹ przede
wszystkim z niejasnej definicji
„³ó¿ka do intensywnej terapii”.
Pod tym pojêciem rozumiane s¹
zarówno ³ó¿ka do inwazyjnej jak i
nieinwazyjnej terapii oddechowej.
Natomiast z definicji wypad³y od
niedawna ³ó¿ka do intensywnej te-
rapii dla dzieci – st¹d ni¿sza

w 2020 r. liczba ³ó¿ek w statystyce
ogó³em. £ó¿ka do intensywnej te-
rapii nie oznaczaj¹ te¿ tylko wiêk-
szej ich liczby do u¿ytku pacjen-
tów covidowych, bo ³ó¿ka nie za-
wsze mo¿na stosowaæ wymiennie
miêdzy oddzia³ami. 

Jak faktycznie wygl¹da sytu-
acja, nie zosta³o na razie wyjaœnio-
ne. Instytut Roberta Kocha (RKI)
uspokaja, ¿e nawet, je¿eli dosz³o
do nieprawid³owosci, to dotycz¹
one „jednocyfrowego procenta
przypadków”. Ale podkreœla te¿,
¿e rycza³towa zasada dotacji
umo¿liwia wy³udzenia. 

Od listopada 2020 roku o rycza³-
tow¹ dotacjê na ³ó¿ka mog³y ubie-
gaæ siê placówki w powiatach,
w których wolnych by³o mniej ni¿
25 procent ³ó¿ek do intensywnej
terapii, a incydencja wynosi³a po-
wy¿ej 70. Dofinansowanie nie mu-
sia³o zostaæ wykorzystane wy³¹cz-
nie na ³ó¿ka do intensywnej tera-
pii, ale na ³ó¿ka w klinice ogó³em.
Jak obliczyli dziennikarze maga-
zynu „Monitor”, klinika z 600 miej-
scami mog³a w ten sposób dostaæ
dofinansowanie w wysokoœci
50 tys. euro dziennie. Wed³ug
Zwi¹zku Ustawowych Kas Cho-
rych (GKV-Spitzenverband)
z mo¿liwoœci takiego dofinanso-
wania skorzysta³a co druga pla-
cówka szpitalna. (hre)

Afer covidowych ciąg dalszy – łóżka-widma?

6 czerwca w koksowni Zollverein
ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹-
c¹ ofiary pracy przymusowej
w górnictwie podczas II wojny
œwiatowej na terenie najwiêkszej
wtedy kopalni wêgla kamiennego
na œwiecie. 

Kopalnia Zollverein by³a przed
wojn¹ arcydzie³em architektury
przemys³owej. W miejscu, gdzie
umieszczono tablicê upamiêtnia-
j¹c¹ tych ludzi, znajdowa³ siê
wówczas jeden z ³¹cznie trzech
obozów koszarowych na Zollve-
rein, w których przetrzymywani
byli g³ównie jeñcy wojenni. Od
czerwca 1940 do kwietnia 1945 na
kopalni i koksowni pracowali ro-
syjscy i polscy pracownicy przy-
musowi. Jedna czwarta wszyst-
kich robotników przymusowych
w Ruhrbergbau przysp³aci³a to

niepe³nosprawnoœci¹ lub utrat¹
¿ycia. 

W uroczystoœci wziêli udzia³
przedstawiciele miasta Essen:
burmistrz Julia Jakop, cz³onkini
Fundacji RAG Bärbel Gerger-
hoff-Wodopia, konsul generalny
Federacji Rosyjskiej Alexy Akej-
sandrovich Dronow, sekretarz
generalny niemieckiej komisji
Unesco Dr Roman Luckscheiter,
prezes Fundacji Zollverein Prof
Dr Hans Peter Noll oraz konsul
generalny RP Jakub Wawrzy-
niak.

Wspomnieniami o jeñcach pra-
cuj¹cych podczas wojny na Zol-
lverein podzieli³ siê z zaproszo-
nymi goœæmi 83-letni Heinrich
Seidel, naoczny œwiadek tamtych
czasów. 

Robert Widera

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary
robotników przymusowych w przemyśle górniczym 

Pamiątkowe zdjęcie klasy Ic, do której uczęszczał autor (piąty od prawej w drugim rzędzie od góry).
zdj. arch. pryw.

Spotkanie z wychowawczynią po 25 latach – Leonard Paszek pierwszy od lewej. arch.pryw.
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– Szczególnych wspomnień nie
mam, ale do dziś gram na NK
w grę Wiejskie Życie. Ciekawe, co
z moimi dotychczasowymi osią-
gnięciami, bo gram już w nią
12 lat. (Agnieszka M.)

– Gdyby nie Nasza Klasa... nie
byłoby zespołu Nomedia. (Janusz
Adamczyk)

– Dzięki Naszej Klasie odnala-
złam po latach wielu znajomych
i przyjaciół ze szkoły podstawo-
wej. (Agnieszka Aguniuniunia)

– Organizowałam spotkanie
klasowe 30 lat po skończeniu
podstawówki. Dzięki Naszej Kla-
sie spotkałam moją pierwszą mi-
łość. Powróciły piękne wspom-
nienia. (Ilona J.)

– Odnalazłem mnóstwo daw-
nych znajomych. Z niektórymi do
tej pory mam kontakt. Szkoda, że
portal zostanie zlikwidowany. Na-
sza Klasa była lepsza od Facebo-
oka, mniej polityczna, a bardziej
społeczna. (Tomek R.)

– Nasza Klasa wciągnęła milio-
ny dziadków do Intenetu. Zdemo-
kratyzowała i spopularyzowała In-
ternet. Bez Naszej Klasy nigdy by
nasi rodzice tak intensywnie nie
zaczęli korzystać z Internetu. (To-
mek Sl.)

– Odnalazłam na niej wielu sta-
rych przyjaciół. Potem wszyscy
się przenieśli do Facebooka.
Wspominam z łezką w oku to po-
szukiwanie znajomych i zakłada-
nie grupy klasowej. (Grażyna P.)

– Nasza Klasa pomogła mi
znaleźć koleżanki i kolegów
z podstawówki i szkoły średniej.
Chwała im za to! Do dziś mam
z nimi kontakt i regularne spotka-
nia osobiste. (Bożena Krz.)

– Powróciły te mile, a czasem
i te złe chwile spędzone w szkol-
nych ławkach. To były cudowne
spotkania po wielu latach rozsta-
nia! (Alexandra K.)

– Pochodzę ze Śląska i jak
wiadomo duża część ówczesnej
młodzieży wyjeżdżała z rodziną
do RFN. Więc miło było dowie-
dzieć się, gdzie wiodą dalsze ży-
cie. (Krystyna A.)

– Na NK odnalazła mnie przyja-
ciółka z podstawówki. Do dziś
spędzamy razem urlopy. (Mario-
la W.)

– Na samym początku była eu-
foria na samą myśl odnalezienia
kolegów ze szkolnej ławki. Jak
z nowościami wszyscy zakładali
sobie konto na portalu. A później
nadszedł czas, kto ma więcej
znajomych na portalu. Niestety
inne portale w międzyczasie je
wyparły. Ale sentyment został.
(Robert S.)

– Dzięki Naszej Klasie spotkali-
śmy się 40 lat po maturze wraz
z dyrektorem oraz nauczycielami.
Postanowiliśmy wszyscy częściej
się ze sobą komunikować. Było
to dla mnie wielkie wyzwanie, bo

o komputerze nie miałam pojęcia.
Kiedy wróciłam do Niemiec, dzie-
ci zaczęły mnie uczyć obsługi. Po
jakimś czasie potrafiłam już sama
wysyłać zdjęcia i pisać. Byłam na
Naszej Klasie bardzo aktywna,
cieszyłam się, że mogę moim
znajomym pokazać moje obrazy.
(Aleksandra K.)

– Mój mąż odnalazł na Naszej
Klasie swoją pierwszą miłość.
Pojechał do Polski na spotkanie
klasowe i wrócił odmieniony.
Przez dwa lata mieli ze sobą ro-
mans. Nie odszedł ode mnie, ale
nic już nie jest tak jak dawniej.(...)

– Wyjechałem w latach 90. do
Niemiec. Nie miałem kontaktu
z moim kolegą z lat szkolnych
Piotrkiem Basistą ponad 20 lat,
choć wiele razy szukałem go
w Internecie i na naszej klasie.
Mieszkałem wtedy w Hagen. Na
NK znalazłem tylko profil Agniesz-
ki Basisty, ale nie znałem jej, więc
nie pisałem. Parę tygodni później
dostałem taką wiadomość z tego
profilu „Cześć Dyksio, tutaj Pio-
trek Basista, piszę z profilu mojej
żony, mieszkam w Iserlohn.” Po-
dał numer telefonu. Zadzwoniłem
do niego i umówiliśmy się na
weekend. Żona stwierdziła, że
chodziłem przez parę dni „nakrę-
cony jak zegarek”. Jakby nie NK,
nie odnalazłbym dobrego przyja-
ciela. (Sebastian Dyksiński)

– W Polsce pracowałam
w szkole. Dyrekcja często organi-
zowała wycieczki. Kiedyś zapro-
ponowano mi, żebym pojechała
w charakterze opiekunki. Młodzież
była 3 lata młodsza ode mnie. Był
tam Radek, chyba coś między
nami zaczęło iskrzyć. Po powro-
cie często mnie odwiedzał w pra-
cy. Mieszkał w internacie. Bardzo
dobrze się uczył. To było techni-
kum z profilem elektronicznym
i informatycznym. W ostatnim ro-
ku chciał pisać pracę dyplomową
na temat programu do księgowa-
nia. Niestety dyrektor odwiódł go
od tego pomysłu. Potem ja po-
znałam męża i przyjechałam do
niego do Niemiec. Z Radkiem nie
mieliśmy kontaktu. Wiem, że py-
tał się parę razy mojej mamy, co
u mnie, dlaczego nie pracuję. 

Gdy powstała Nasza Klasa od-
szukałam go i napisałam do nie-
go. Pamiętał mnie po tylu latach.
Dowiedziałam się, że studiował
informatykę i na studiach poznał
żonę. W ramach projektu stu-
denckiego wyjechał do Stuttgartu,
potem do USA, gdzie podjął pra-
cę w Google. Obecnie piastuje
tam wysokie stanowisko. Wysyłał
mi zdjęcia z ciekawych miejsc,
gdzie przebywał na delegacjach,
z Chin, Korei. Byłam zaskoczona,
że mnie pamiętał. (Iwona)

– Przez Naszą Klasę rozpadło
się moje małżeństwo. Dobrze, że
ją zamykają. (Heniek)

Gdyby mury koœcio³a œw. Jac-
ka na bytomskim Rozbarku po-
trafi³y mówiæ, pewnie opowie-
dzia³yby o niejednym wydarze-
niu z bogatej historii tego miej-
sca. Kiedyœ by³ to jeden z naj-
piêkniejszych koœcio³ów rzym-
skokatolickich we wschodnich
Niemczech, a zarazem ostoja
polskoœci. Dziœ znajduje siê na
terenie Rzeczpospolitej i chêt-
nie odwiedzaj¹ go cz³onkowie
organizacji Mniejszoœci Nie-
mieckiej.

Koœció³ œw. Jacka Bytomiu-
Rozbark powsta³ w latach
1908-1911. Postawiono go w po-
bli¿u wczeœniejszej kaplicy, de-
dykowanej temu œwiêtemu za-
konnikowi. Œwi¹tyni nadano
kszta³t neoromañski, wzoruj¹c
siê nieco na katedrze w nie-
mieckim Limburgu. W tym
czasie Rozbark mia³ charakter
osady rolniczej. W 1921 r. przy
podziale Górnego Œl¹ska By-
tom zosta³ w Niemczech. Pod-
czas plebiscytu za takim roz-
wi¹zaniem g³osowa³o trzy
czwarte mieszkañców miasta.
Szeœæ lat póŸniej osadê w³¹czo-
no do miasta Bytomia. Wed³ug
historyków w tym czasie górni-
czy Rozbark by³ polsk¹ oaz¹
w niemieckim mieœcie, a ko-
œció³ œw. Jacka jedynym ko-
œcio³em w Niemczech, w któ-
rym kazania podczas niedziel-
nej sumy odbywa³y siê w jêzy-
ku polskim. Tutejsi duchowni
p³ynne mówili po polsku i po
niemiecku. Wyrazem dwujê-
zycznoœci i równouprawnienia
dwóch nacji by³ sk³ad osobowy
Marianek, które rekrutowa³y
siê spoœród Polek oraz Nie-
mek. Na Rozbarku powszech-
nie znana by³a te¿ anegdota
g³osz¹ca, i¿ Kasper Tokarz
podczas spotkania z biskupem
Bertramem, który przyby³ na
Rozbark konsekrowaæ koœció³
œw. Jacka, powita³ go po pol-

sku, na co biskup nieznaj¹cy
polskiego odpowiedzia³ mu:
„Wprawdzie mowa twoja jest
mi obca, ale serce moje jest
bliskie twojemu”.

W 1947 r. miejscowy pro-
boszcz otrzyma³ decyzjê o ko-
niecznoœci usuniêcia wszel-
kich niemieckich napisów
z wnêtrza œwi¹tyni. Nadal jed-
nak u¿ywano niemieckich mo-
dlitewników. Ich wyeliminowa-
nie okaza³o siê niemo¿liwe ze
wzglêdu na przyzwyczajenie
parafian do dawnego modli-
tewnika, nierzadko bêd¹cego
pami¹tk¹ po rodzicach b¹dŸ
krewnych. Nadal te¿ odprawia-
no nabo¿eñstwa w jêzyku nie-
mieckim. Gdy wydawa³o siê, ze
ju¿ wszyscy Œl¹zacy czuj¹cy
siê obywatelami Niemiec wyje-
chali za Odrê, do œwi¹tyni za-
czê³y wracaæ niemieckie napi-
sy. 

W 2020 r. zakoñczy³ siê grun-
towny remont koœcio³a. Odma-
lowano go i za³o¿ono nowe wi-
tra¿e. Z pietyzmem odrestau-
rowane stacje Drogi Krzy¿o-
wej opisane s¹ w jêzyku pol-
skim i niemieckim. Na o³ta-
rzach bocznych widniej¹ napi-
sy w jêzyku niemieckim. Wnê-
trze koœcio³a bywa czêsto miej-
scem spotkañ przedstawicieli
Mniejszoœci Niemieckiej, która
w Bytomiu jest szczególnie
licznie reprezentowana. Oka-
zyjnie odprawiane s¹ msze
w jêzyku niemieckim.

Zanim jeszcze starej nie-
mieckiej œwi¹tyni nadano no-
wego blasku, z inicjatywy naj-
starszych mieszkañców dziel-
nicy wskrzeszono tu dawny
zwyczaj œwiêcenia pokarmów
w Wielk¹ Sobotê. Na uroczy-
stoœæ przybywaj¹ licznie
mieszkañcy okolicznych osie-
dli ubrani w stroje ludowe.
Wielu przechowuje ubrania
swoich babæ i dziadków sprzed
wojny. Do zachowywania daw-
nych œl¹skich obyczajów na-

mawia³ kilka lat temu po œl¹-
sku ks. Robert Chudoba z Gli-
wic.

– My na Œlonsku momy swo-
ja kultura, co wieœ, to tradycja.
Bytom jest bardzo specyficzny
pod tym wzglêdem, dlatego
jest taki piêkny. Ale troszka mi
¿ol, bo potrzebowa³by du¿o na-
prawy: cha³py, kamienice, to
wszystko – przyzna³ duchowny.

Parafia na Rozbarku to dziœ
jedynce miejsce spotkañ
mieszkañców dzielnicy kulty-
wuj¹cych dawne polskie i nie-
mieckie tradycje. Tylko m³odzi
nie chc¹ tu mieszkaæ. Odsetek
bezrobotnych sta³ siê najwy¿-
szy na Œl¹sku. Stare familoki
popadaj¹ w ruinê. Gminny
Program Rewitalizacji Bytom
2020+ przewiduje m.in. popra-
wê infrastruktury i szereg
dzia³añ spo³ecznych. Piêæ lat
temu w miejscu wyburzonego
familoka prywatny inwestor
wniós³ czterogwiazdkowy ho-
tel z tarasem. Dawny niemiec-
ko-polski punkt kontroli gra-
nicznej widaæ z góry go³ym
okiem. Modernistyczny budy-
nek nijak siê ma do zrujnowa-
nych familoków i popêkanych
dróg, ale przed trzema laty ho-
tel goœci³ samego premiera In-
donezji. W 1910 r. ulicê dalej
bytomianie podejmowali z ho-
norami cesarza Wilhelma II,
który przyjecha³ do miasta na
ods³oniêcie pomnika Frydery-
ka Wilhelma. Kopalnia fedro-
wa³a, a dzielnica kwit³a dobro-
bytem. Dziœ po kopalni osta³a
siê ³aŸnia.

– Hmmm, mo¿e wizyta egzo-
tycznej delegacji, to znak dany
z nieba, ¿e coœ siê tu w koñcu
zmieni na lepsze – wzdycha
Sebastian Heinze, dzia³acz
Mniejszoœci Niemieckiej na
Rozbarku.

W tym roku, podobnie jak
w poprzednim, plany zwi¹zane
ze zwyczajami wielkanocnymi
pokrzy¿owa³a pandemia. TK

Rozbark obojga narodówWypowiedzi dawnych „uczniów” Naszej Klasy

Kościół św. Jacka Bytomiu-Rozbark zdj. KAJ

Fragment ołtarza zdj. KAJ
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Zdrowie
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Do sklepu bez testu, z Polski
bez kwarantanny, na dworze
piknik z przyjaciółmi – Niemcy
stopniowo znoszą coraz więcej
ograniczeń covidowych.
Koronawirus odpuszcza, 
ale specjaliści są pewni – to
tylko chwilowa przerwa. 

S³upki z przypadkami zara¿eñ, zgo-
nów i zajêtych ³ó¿ek intensywnej
terapii spadaj¹. Incydencja w wielu
landach spad³a do poni¿ej 10.
Ostatni raz sytuacja by³a tak dobra
pod koniec lata zesz³ego roku. Ale
Carsten Watzl z niemieckiego To-
warzystwa Immunologicznego
ostrzega: „na jesieni epidemia po-
jawi siê znowu“. I to prawdopodob-
nie z udzia³em groŸnego wariantu
Delta (wczeœniej zwanego „indyj-
skim”). Wariant ten jest o tyle groŸ-
ny, ¿e osoba chora ma w jamie no-
sowo-gard³owej du¿¹ wiêksz¹ iloœæ
wirusa, a zatem zara¿a wiêcej
osob, szybciej i d³u¿ej, ni¿ w przy-
padku innych, zidentyfikowanych
wariantów. Atakuje te¿ znacznie
czêœciej osoby m³ode i w œrednim
wieku, poni¿ej 50 roku ¿ycia, wyni-
ka z obserwacji naukowców
w Wielkiej Brytanii, która z delt¹
siê ju¿ boryka i z tego powodu za-
stopowa³a znoszenie ograniczeñ
covidowych. 

W Niemczech odsetek zara¿eñ
wariantem Delta wynosi w tej chwi-
li 6 proc. (20 czerwca) i wiadomo, ¿e
rosn¹æ bêdzie. „Nie pytamy, czy, tyl-
ko kiedy”, powiedzia³ minister Jens
Spahn na pytanie, czy i w Niem-
czech „delta” mo¿e staæ siê powa¿-
nym problemem. Zagro¿one s¹ oso-
by nieszczepione, ale i te zaszcze-
pione tylko pierwsz¹ dawk¹. Z tego
powodu Towarzystwo Immunolo-
giczne i lekarze zachêcaj¹, by nie
czekaæ ze szczepieniem, a¿ wia-
riant delta rozprzestrzeni siê i
w Niemczech. Odstêp czasowy miê-
dzy dawkami wynosi 6 tygodni, pe³-
na ochrona wytwarza siê 2 tygodnie
po przyjêciu drugiej dawki. By zy-
skaæ ochronê do jesieni, na³e¿y
szczepiæ siê na pocz¹tku lata. O ile
wczeñniej naukowcy szacowali, ¿e
odpornoœæ stadna przy koronawiru-
sie pojawia siê przy 60-70 proc. od-
pornych cz³onków spo³ecznoœci, o
tyle przy wariancie delta odsetek
ten wzrasta do ponad 80 proc. 

Od maja akcja szczepieñ w Niem-
czech przyspieszy³a. 7 czerwca
zniesiona zosta³a priorytetyzacja.
Obecnie na szczepienie zapisaæ
mo¿e siê ka¿da osoba powy¿ej
12 roku ¿ycia (m³odzie¿ w wieku 12-
18 lat na razie tylko szczepionk¹ fir-
my Pfizer/BioNTech). W praktyce
pierwszeñstwo nadal maj¹ niezasz-
czepione osoby z grup II i III.

Szczepienia odbywaj¹ siê obecnie
nie tylko w centrach szczepieñ i u
lekarzy – nie tylko domowych, ale
i zak³adowych. Centra dzia³aæ maj¹
do koñca wrzeœnia, bo do tego cza-
su rz¹d federalny zaplanowa³ œrod-
ki finansowe na ich dzia³alnoœæ

Zainteresowanie szczepieniami
jest w Niemczech nadal du¿e, a na
termin szczepienia nie czeka siê ju¿
co prawda kilka, ale przeciêtnie dwa
tygodnie. 

Na 18 czerwca jedna dawk¹ zo-
sta³o zaszczepionych 50,27 proc.
mieszkañców, w pe³ni zaszczepio-
nych 30,5 proc. Tym samym Niemcy
wyprzedzi³y Polskê, gdzie prioryte-
tyzacjê zniesiono jescze w kwietniu,
ale chtnych do szczepieñ jest mniej.
Zaszczepionych przynajmniej jedn¹
dawk¹ jest 42,5 proc. mieszkañców,
w pe³ni zaszczepionych 29,3 proc. 

Wiadomo ju¿, ¿e Unia Europejska
nie zawrze nastêpnego kontraktu
na dostawy szczepionki Astrazene-
ca – powodem nie jest z³y PR szcze-
pionki, ale niewiarygodnoœæ produ-
centa, który kilkakrotnie nie wywi¹-
za³ siê z dostaw. Nie bêdzie te¿
szczepieñ niemieckim preparatem
firmy CureVac. Dotychczasowe ba-
dania wykaza³y, ¿e szczepionka ma
mieæ tylko 47-procentow¹ skutecz-
noœæ i tym samym nie spe³nia wy-
mogów WHO. (hre)

Dofinansowanie udzia³u w³asnego
pacjenta i rodziny w op³atach za
opiekê, wy¿sze wynagrodzenie dla
opiekunów – to przewiduje reforma
systemu pielêgnacyjnego, któr¹ w
czerwcu przyj¹³ Bundestag. Ale
w praktyce szumne zapowiedzi ko-
alicji w niewielkim stopniu odci¹Ÿ¹
obywateli. Z reformy zosta³a re-
formka, mówi¹ krytycy. 

Ci, których rodziny musz¹ korzy-
staæ z opieki, wiedz¹ to najlepiej: do-
p³ata w³asna jest coraz wy¿sza.
W 2020 r. udzia³ w³asny mieszkañ-
ców oœrodków opiekuñczych wyno-
si³ œrednio prawie 2100 euro. Jedno-
czeœnie coraz bardziej odczuwalne
s¹ braki kadrowe w bran¿y opieki.
Do Ÿle op³acanej pracy nie garn¹ siê
nowi opiekunowie, co przy rosn¹cej
liczbie seniorów powoduje przeci¹-
¿enie systemu. Minister zdrowia,
Jens Spahn, zapowiedzia³ reformê,
która mia³a rozwi¹zaæ ten problem.
Pacjenci mieli zostaæ finansowo od-
ci¹¿eni, pracownicy otrzymaæ wyna-
rodzenie na podstawie jasno okre-
œlonych taryf. Jeszcze na jesieni mi-
nister Spahn zapowiada³, ¿e udzia³
wlasny pacjentów bêdzie wynosi³
700 euro i to maksymalnie przez
36 miesiêcy. Z tego planu zosta³o
niewiele...

Wed³ug przyjêtej w czerwcu usta-
wy, mieszkañcy domów opieki maj¹
od 1 stycznia 2022 r. otrzymywaæ do-
finansowanie do udzia³u w³asnego:
5 proc. w pierwszym roku, 25 proc.
w drugim, 45 proc. w trzecim, a¿ do
70 proc. od czwartego roku. Tyle, ¿e

dofinansowana ma byæ tylko ta
czêœæ udzia³u, która pokrywa koszty
bezpoœredniej opieki – to œrednio
831 euro. Reszta udzia³u w³asnego
to koszty zakwaterowania czy wy¿y-
wienia, a tych dofinansowanie nie
obejmuje. W praktyce oznacza to, ¿e
odci¹¿enie bêdzie wynosiæ œrednio
42 euro miesiêcznie w pierwszym
roku i 208 w drugim. Jak podkreœla-
j¹ krytycy, nie wyrówna to nawet ro-
sn¹cych kosztów opieki. „Sytuacja
900 000 mieszkañców domów opieki
nie polepszy siê w ¿aden sposób
w pierwszych dwóch latach“ –
ostrzega fundacja Stiftung Patien-
tenschutz. 

Pó³ roku po seniorach wiêcej pie-
niêdzy maj¹ dostaæ pracownicy do-
mów opieki. Przynajmniej ci, którzy

do tej pory nie byli wynagradzani
wed³ug stawek taryfowych. W przy-
sz³oœci kasy zawieraæ bêd¹ umowy
tylko z domami opieki, które op³acaæ
bêd¹ pracowników na podstawie ta-
ryf. To – wed³ug ministra Spahna –
poprawiæ ma sytuacjê w bran¿y
zw³aszcza we wschodnich landach.
W sumie nawet pó³ miliona pracow-
ników by³o dot¹d op³acanych poni-
¿ej stawek taryfowych. Teraz maj¹
zarabiaæ nawet 300 euro wiêcej. Ha-
czyk w definicji: w Niemczech brak
jednolitej taryfy. Pracodawcy, którzy
nie s¹ zwiazani taryfami, p³aciæ ma-
j¹ stawki „typowe dla regionu”
(ortsübliche). To mo¿e tylko wzmoc-
niæ ró¿nice miêdzy Zachodem a
Wschodem Niemiec. Z drugiej stro-
ny prywatne przedsiêbiorstwa, któ-
re stanowi¹ nawet po³owê praco-
dawców w bran¿y, strasz¹, ¿e nie bê-
d¹ w stanie tak podwy¿szyæ p³ac i ¿e
doprowadzi to wielu z nich do ban-
kructwa. A to pogorszy i tak z³¹ sy-
tuacjê kadrow¹ w bran¿y. 

Minister Spahn zapewnia jednak,
¿e firmy nie maj¹ powodów do obaw.
Zarówno dop³aty do udzia³u w³asne-
go, jak i podwy¿ki wynagrodzeñ na-
j¹ byæ sfinansowane z bud¿etu fede-
ralnego. Dodatkowo zasil¹ go do-
chody z podwy¿szenia sk³adki pielê-
gnacyjnej dla osób bezdzietnych –
podniesionych o 0,1 proc. Podwy¿ka
ma przynieœæ 400 mln euro. To du¿o
mniej, ni¿ potrzeba: wed³ug mini-
stra Spahna reforma w okrojonym
wymiarze ma kosztowaæ bowiem
3 miliardy euro. (hre)

Po trzeciej fali, przed czwart¹?

Reforma systemu pielêgnacyjnego

O tym siê mówi

Zachowanie dotychczasowe-
go wieku emerytalnego grozi
w najbli¿szym czasie za³a-
maniem systemu, oceniaj¹
cz³onkowie rady naukowej
przy Federalnym Minister-
stwie Gospodarki – i propo-
nuj¹ podniesienie granicy
wieku do 68 lat. 

System wprowadzony za
czasów Adnauera nie przy-
staje do naszych czasów:
dzietnoœæ zmniejszy³a siê
o po³owê. W latach szeœædzie-
si¹tych na jednego emeryta
przypada³o 6 osób w wieku
prokukcyjnym, w 2040 r. bêd¹
to maksymalnie 2 osoby. O ile
na prze³omie wieku staty-
styczna mieszkanka Niemiec
na emeryturze spêdza³a 18
lat ¿ycia, w 2018 by³o to ju¿
21,7 lat. W przypadku mê¿-
czyzn czas to wyd³u¿y³ siê
z nieca³ych 16 do 18,2 lat. 

Niski przyrost naturalny,
zwiêkszaj¹ca siê œrednia d³u-
goœæ ¿ycia i fakt, ¿e na eme-
ryturê odchodziæ zaczyna po-
kolenie wy¿u demograficzne-
go ma doprowadziæ do sko-
kowego za³amania systemu.
I to ju¿ nied³ugo, bo po 2025

roku, szacuj¹ eksperci. O ile
w 2015 roku z bud¿etu pañ-
stwa na dop³aty do emerytur
przekazywanych by³o ok.
63,5 milionów euro, w 2024 r.
bêdzie to ju¿ 11,5 miliarda
euro. Wiêc albo emerytury
bêd¹ ni¿sze, co wielu senio-
rów doprowadzi do sfery
ubóstwa, albo sk³adki musz
zostaæ podniesione, i to
znacznie. 

Wed³ug prognoz sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne
(Sozialabgaben), które dziœ
wynosz¹ 39,75 proc. dochodu
brutto, w 2040 roku wzrosn¹
do 46,10 procent. Sama
sk³adka emerytalne bêdzie
musia³a wzrosn¹æ o prawie
5 punktów procentowych.
Ratunkiem ma byæ podnie-
sieie wieku emerytalnego –
tak, jak poprzednio, propor-
cjonalnie. Wiek emerytalny
68 lat obowiazywa³by osoby,
które dziœ maj¹ 47 i mniej lat.
Gdyby Niemcy podnios³y fak-
tycznie wiek emerytalny, by-
by on najd³u¿szy w Unii Eu-
ropejskiej. 

Krytycznie do pomys³u od-
nios³y siê zwi¹zki zawodowe,
SPD i Die Linke. (hre)

AfD musi zap³aciæ grzywnê
za zatajenie darowizny, zade-
cydowa³ s¹d administracyj-
ny. Podtrzyma³ tym samym
decyzjê Bundestagu, od któ-
rej partia siê odwo³ywa³a. 

W 2017 roku AfD otrzyma-
³a kilka przelewów ze Szwaj-
carii na partyjne konto. Jak
wykaza³o dziennikarskie
œledztwo, szwajcarska firma
farmaceutyczna przekaza³a
w kilku transzach w sumie
ok. 130 tys. euro, z adnotacj¹,
¿e to „darowizna na kampa-
niê wyborcz¹ Alice Weidel”,
która jest obecnie pos³ank¹
do Bundestagu, mieszka³a
jednak w Szwajcarii. 

Darowizna powy¿ej 50 tys.
euro musi byæ odotowana
w corocznym raporcie finan-
sowym i bezzw³ocznie zg³o-
szona w administracji Bun-
destagu. Taki wymóg stawia
ustawa o partiach politycz-
nych. Ma to zapobiegaæ ko-
rupcji i nielegalnym intere-
som. Darowizna z zagranicy
jest zasadniczo zabroniona.
AfD nie dotrzyma³a tych pro-
cedur. 

Partia t³umaczy³a, ¿e cho-
dzi³o tu nie o darowiznê na
rzecz partii, tylko o imienny

przekaz na rzecz Alice Wei-
del, wiêc darowizna nie mu-
sia³a byæ zgaszana. Sama
Weidel twierdzi³a, ¿e o prze-
kazie dowiedzia³a siê z opóŸ-
nieniem, nie zna darczyñcy
i jego motywacji. Pieni¹dze
AfD przes³a³a zreszt¹ z po-
wrotem darczyñcy w 2018 ro-
ku. 

Bundestag nie uzna³ tej
argumentacji i na³o¿y³
w 2020 roku na AfD karê
36 tys. euro, za z³amanie
ustawy o partiach. AfD za-
skar¿y³a tê decyzjê przed s¹-
dem. W czerwcu s¹d pod-
trzyma³ decyzjê Bundesta-
gu. Darowizna przelana by³a
na konto partii, nie konto Ali-
ce Weidel, a to czyni z niej
dotacjê partyjn¹, podlegaj¹-
c¹ ustawie. Zwrot niedopusz-
czalnej, zagranicznej dotacji
powinien nast¹piæ od razu, a
je¿eli to siê nie sta¹o, pieni¹-
dze powinny zostaæ przeka-
zane do administracji Bun-
destagu. AfD zwróci³a pie-
ni¹dze do Szwajcarii, ale do-
piero po 8 miesi¹cach,
w 2018 roku, czego nie mo¿-
na uznaæ za „natychmiasto-
we” , argumentowa³ s¹d. 

Od tej decyzji s¹du przy-
s³uguje odwo³anie. (hre)

Emerytura od 68 roku życia? 

AfD przegrywa sprawę o darowiznę 

zdj. pixabay.com/Gerd Altmann
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Rady i porady 10

Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

7/2021

? Moja mama zmar³a w Polsce.
Jak uzyskaæ w Polsce dostêp do in-
formacji o kontach bankowych
zmar³ej? 

W myœl polskiej ustawy– prawo
bankowe (art. 92bb ust. 1) – banki s¹
zobowi¹zane do prowadzenia Cen-
tralnej informacji o rachunkach ban-
kowych. Znajduj¹ siê w niej informa-
cje na temat wszelkich rachunków
bankowych prowadzonych w ban-
kach oraz spó³dzielczych kasach
oszczêdnoœciowo-kredytowych, nie-
zale¿nie od osoby prawnej czy fizycz-
nej, dla której dany rachunek za³o¿o-
no (art. 92ba ustawy – prawo banko-
we). Tak wiêc znajduj¹ siê w niej in-
formacje dotycz¹ce rachunków pro-
wadzonych tak¿e dla osób fizycz-
nych. 

Aby uzyskaæ dane z Centralnej in-
formacji, nalezy z³o¿yæ odpowiedni
pisemny wniosek. Mo¿na go wnieœæ
w ka¿dym dowolnym banku lub spó³-
dzielczej kasy oszczêdnoœciowo-kre-
dytowej dzia³aj¹cej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bez wzglê-
du na to, czy spadkodawca zawar³
z danym bankiem lub kas¹ umowê
rachunku. 

Wniosek taki mo¿e z³o¿yæ tylko
osoba, która uzyska³a tytu³ prawny
do spadku po posiadaczu rachunku.
Najpierw wiec nale¿y z³o¿yæ w s¹-
dzie spadku wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku w celu wykazania

przed bankiem swojego prawa do
spadku.

? Mieszkam w Niemczech. Mam
czêœciowe ubezpieczenie AC. Wje-
cha³em po burzy autem do du¿ej
ka³u¿y i uszkodzi³em auto. Czy
ubezpieczenie pokryje mi szkodê?

Czêœciowe ubezpieczenie AC (Teil-
kaskoversicherung) ma zastosowa-
nie nie tylko wtedy, gdy powódŸ na-
wiedzi nieruchomy lub zaparkowany
pojazd. Ochrona ubezpieczeniowa
istnieje równie¿ wtedy, gdy pojazd
sam wjedzie na zalany obszar ulicy
i zostanie tam uszkodzony przez sto-
j¹c¹ wodê. Tak orzek³ Wy¿szy S¹d
Okrêgowy w Karlsruhe (9 U 4/18 z
28.10.2019 r.).

W konkretnym rozpatrywanym
przez s¹d przypadku m¹¿ powódki
prowadzi³ jej samochód w ulewnym
deszczu na pocz¹tku czerwca 2016
roku. Zbli¿aj¹c siê do ka³u¿y wody
za³o¿y³, ¿e mo¿e j¹ normalnie prze-
kroczyæ i przejecha³ po niej. Jednak
póŸniej okaza³o siê, ¿e poziom wody
w tym miejscu osi¹gn¹³ g³êbokoœæ od
dziesiêciu do 15 cm. Poniewa¿ pod-
czas jazdy po wodzie silnik pojazdu
zgas³ w wyniku tzw. „uderzenia wod-
nego” to samochód zatrzyma³ siê
i nie da³o siê go uruchomiæ. Mia³o to
dalekosiê¿ne skutki. Z powodu ulew-
nych deszczy woda w krótkim czasie
podnios³a siê na wysokoœæ 90 cm. Po-

jazd zosta³ ca³kowicie zdewastowany
ze wzglêdu na przenikaj¹c¹ ciecz
i nie nadawa³ siê ju¿ do u¿ytku.
Ubezpieczyciel odmówi³ jednak ure-
gulowania szkód. S¹d Okrêgowy
w Konstancji, który rozpatrywa³
sprawê w pierwszej instancji oraz
Wy¿szy S¹d Okrêgowy w Karlsruhe,
do którego wniós³ apelacjê ubezpie-
czyciel przyzna³y racjê powodowi.
Sêdziowie obu instancji uznali, ¿e
ubezpieczyciel nies³usznie odmówi³
uregulowania szkody. 

Wed³ug s¹du z punktu widzenia
przeciêtnego ubezpieczaj¹cego
szkoda jest równie¿ wyrz¹dzana
„bezpoœrednio” przez powódŸ, jeœli
kierowca wje¿d¿a w ka³u¿ê na ulicy
podczas ulewnego deszczu, ponie-
wa¿ Ÿle oceni³ g³êbokoœæ wody. Zgod-
nie z brzmieniem warunków ubez-
pieczenia nie by³oby ochrony ubez-
pieczeniowej tylko wtedy, gdyby za-
chowanie kierowcy zosta³o spowodo-
wane przez si³y natury, na przyk³ad
przez tzw. manewr unikowy (Aus-
weichmanöver). Tak jednak w tym
przypadku nie by³o. 

Zdaniem obu instancji ubezpieczy-
ciel by³by zwolniony z obowi¹zku
œwiadczenia, gdyby kierowca szkodê
wyrz¹dzi³ umyœlnie. Jednak w oma-
wianym przypadku nie mo¿na by³o
tego za³o¿yæ.

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Zaświadczenie w sprawie
podatku od spadku

Chcê sprzedaæ udzia³ w odziedzi-
czonej oko³o 25 lat temu nierucho-
moœci (mam odpis postanowienia
s¹du o nabyciu spadku z 1998 roku).
Notariusz ¿¹da ode mnie zaœwiad-
czenia z urzêdu skarbowego, ¿e
uregulowa³em kwestiê podatku od
spadku. Nie pamiêtam, czy p³aci-
³em ten podatek. Do którego urzê-
du mam siê zwróciæ? Ile to kosztu-
je?

Jeœli dot¹d nie zap³aci³ Pan podat-
ku od spadku, do czego by³ Pan zobo-
wi¹zany 23 lata temu, to zobowi¹za-
nie z tego tytu³u wygas³o wskutek
przedawnienia. Mo¿e Pan wniosko-
waæ o wydanie zaœwiadczenia o „za-
p³acie lub przedawnieniu” podatku
od spadku. Wniosek nale¿y z³o¿yæ na
piœmie – mo¿na sformu³owaæ go sa-
modzielnie, ale warto skorzystaæ
z gotowych formularzy przygotowa-
nych przez poszczególne urzêdy
skarbowe. Wniosek mo¿e Pan z³o¿yæ
w urzêdzie skarbowym w³aœciwym
dla miejsca, gdzie winien Pan z³o¿yæ

deklaracjê o podatku od spadku (czy-
li miejsca po³o¿enia nieruchomoœci
albo swojego zamieszkania).

Wniosek podlega op³acie skarbo-
wej w wysokoœci 17 z³otych p³atnej
na rachunek bankowy urzêdu gmi-
ny/miasta w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce siedziby urzêdu skarbowe-
go. Do wniosku musi Pan za³¹czyæ
odpis prawomocnego postanowienia
s¹du o nabyciu spadku.

Dziedziczenie po cioci

Moja ciocia by³a bezdzietna, a jej
m¹¿ zmar³ 30 lat temu i sprawy
spadkowe po nim zosta³y uregulo-
wane. Nie ¿yj¹ ani rodzice ciotki,
ani trójka jej rodzeñstwa, a z rodzi-
ny pozosta³a jedynie siostrzenica
po jej siostrze i dwóch bratanków
(obaj po jednym z braci). W jakich
czêœ−ciach dziedzicz¹ oni po cioci?

W zaistnia³ej sytuacji na podsta-
wie art. 932 § 3 k.c., „w braku zstêp-
nych i ma³¿onka spadkodawcy ca³y
spadek przypada jego rodzicom
w czêœciach równych”, przy czym
„je¿eli jedno z rodziców spadkodaw-

cy nie do¿y³o otwarcia spadku, udzia³
spadkowy, który by mu przypada³,
przypada rodzeñstwu spadkodawcy
w czêœciach równych”. W przypadku
zatem, gdy nie ma zstêpnych, ma³-
¿onka i ¿adne z rodziców nie do¿y³o
otwarcia spadku, ca³y spadek przy-
pada rodzeñstwu. Wedle art. 932 § 5
k.c., „je¿eli którekolwiek z rodzeñ-
stwa spadkodawcy nie do¿y³o otwar-
cia spadku pozostawiaj¹c zstêpnych,
udzia³ spadkowy, który by mu przy-
pada³, przypada jego zstêpnym. Po-
dzia³ tego udzia³u nastêpuje wed³ug
zasad, które dotycz¹ podzia³u miê-
dzy dalszych zstêpnych spadkodaw-
cy”.

Podsumowuj¹c, skoro ¿adne z ro-
dzeñstwa ciotki nie ¿y³o w chwili jej
œmierci, to spadek po niej dziedzicz¹
zstêpni rodzeñstwa. W opisanej sytu-
acji, siostrzenicy przypadnie udzia³
w spadku po ciotce wynosz¹cy 1/2,
podobnie jak i bratankom (ka¿dy
z nich po 1/4).

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA

nr 16/2021

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

Już w 2020 roku nie
odbyły się liczne kon-
certy i inne wydarzenia,
w 2021 roku może być
podobnie. 
Jakie prawa mają
posiadacze biletów?

Z powodu koronawirusa wiele
imprez tak¿e tego lata bêdzie
musia³o zostaæ odwo³anych:
W ostatnich tygodniach odwo-
³ano lub przesuniêto na 2022 r.
jeden po drugim znane festiwa-
le, takie jak "Rock am Ring"
i trasy koncertowe, np. zespo³u
Rammstein. Ale co dzieje siê
z biletami w takich przypad-
kach? Czy posiadacze biletów
dostan¹ zwrot pieniêdzy? 

? Czy mogê ubiegaæ siê
o zwrot pieniêdzy, jeœli im-
preza zostanie odwo³ana? 

Tak, w przypadku odwo³ania
imprezy, posiadacze biletów
maj¹ prawo do zwrotu pieniê-
dzy. Musz¹ jednak zg³osiæ to
partnerowi umowy. Zazwyczaj
jest to organizator, ale w nie-
których przypadkach równie¿
biuro rezerwacji wstêpnej.

? Jaki jest w³aœciwy sposób
postêpowania? 

Zwrotu nale¿y domagaæ siê
na piœmie. Jeœli nie otrzymasz
zwrotu pieniêdzy, powinieneœ
wys³aæ przypomnienie i wyzna-
czyæ termin. Ostatni¹ opcj¹ jest
skorzystanie z pomocy prawni-
ka, jeœli oka¿e siê to konieczne.

? W ubieg³ym roku wielu
posiadaczy biletów otrzyma-

³o vouchery (Gutschein) na
odwo³ane imprezy. Czy teraz
te¿ musieliby siê z tym pogo-
dziæ? 

Nie. Prawne rozwi¹zanie
voucherowe by³o specjaln¹ re-
gulacj¹, która zgodnie z ustaw¹
dotyczy³a tylko biletów zaku-
pionych przed 8 marca 2020 ro-
ku. Zgodnie z tym rozporz¹dze-
niem organizator móg³by za-
oferowaæ klientowi voucher
w przypadku odwo³ania impre-
zy, zamiast zwrotu ceny biletu,
jak mia³oby to miejsce w innym
przypadku. Voucher musi zo-
staæ wykorzystany do 31 grud-
nia 2021 r. Jeœli nie zostanie on
wykorzystany, wartoœæ musi
zostaæ wyp³acona. W przypad-
ku biletów zakupionych po
8.03.2020 rozwi¹zanie z vouche-

rami zasadniczo nie ma zasto-
sowania.

? Jakie prawa przys³uguj¹
klientom w przypadku prze-
suniêcia terminu? 

W tym miejscu warto zajrzeæ
do ogólnych warunków handlo-
wych (Geschäftsbedingungen
(AGB)) organizatora. Wiêk-
szoœæ z nich zastrzega, ¿e w ta-
kim przypadku bilet zachowuje
wa¿noœæ na nowy termin. Or-
ganizatorzy zazwyczaj odma-
wiaj¹ wtedy zwrotu pieniêdzy.
Jednak kwestia wa¿noœci ta-
kich klauzul nie zosta³a jeszcze
jednoznacznie wyjaœniona.

? A co, jeœli nie bêdê móg³
przybyæ na zastepczy ter-
min? 

W wiêkszoœci ogólnych wa-
runków handlowych stwierdza

siê, ¿e klient otrzyma zwrot
pieniêdzy. Od czasu do czasu
jednak ¿¹da siê dodatkowego
dowodu na to, ¿e nie mo¿na do-
trzymaæ terminu. Trzeba by siê
z tym pogodziæ.

? Niektóre wydarzenia zo-
sta³y ju¿ przeniesione z 2020
r. na 2021 r., a teraz na 2022 r.
Czy musimy siê z tym zgo-
dziæ? 

Zgodnie z ogólnymi warun-
kami handlowymi, je¿eli bilet
ma zachowaæ wa¿noœæ w przy-
padku przesuniêcia terminu, to
dotyczy to tylko pierwotnego
terminu, a nie innych termi-
nów zastêpczych. W przypadku
ci¹g³ego przesuwania termi-
nów klienci mogliby ¿¹daæ
zwrotu pieniêdzy.

Od 1 lipca należy uważnie
sprawdzać, gdzie znajduje
się sklep internetowy: urząd
celny będzie nakładał
podatek VAT od importu na
wszystkie przesyłki towarów
z krajów spoza Unii
Europejskiej.

Kto du¿o kupuje w Internecie,
regularnie trafia na dobre ofer-
ty w krajach pozaeuropejskich;
na przyk³ad chiñskie sklepy s¹
szczególnie popularne wœród
fanów techniki. Do tej pory nie
trzeba by³o liczyæ siê z ¿adnymi
przykrymi niespodziankami na
odprawie celnej – zw³aszcza,
gdy kupowa³o siê okazje. W
przypadku prywatnych zaku-
pów poza Uni¹ Europejsk¹ cel-
nicy pobierali podatek obroto-
wy od importu tylko od towa-
rów o wartoœci 22 euro lub wy¿-
szej (³¹cznie z wysy³k¹); c³o by-
³o nale¿ne tylko od towarów o
wartoœci 150 euro lub wy¿szej. 

Ta ostatnia regulacja pozo-
stanie niezmieniona, ale od 1
lipca przestanie obowi¹zywaæ
ogólne zwolnienie z podatku
obrotowego od importu (Ein-
fuhrumsatzsteuer): w przy-
sz³oœci wszystkie przesy³ki im-
portowane z krajów spoza UE
bêd¹ podlega³y podatkowi ob-
rotowemu. Z regu³y przy im-
porcie nale¿y uiœciæ podatek w
wysokoœci podatku od wartoœci
dodanej.

Ma to na celu zmniejszenie
niekorzystnych warunków kon-
kurencji dla przedsiêbiorstw
krajowych, a jednoczeœnie s³u¿-
by celne zwalczaj¹ oszustwa
podatkowe w handlu interneto-
wym. Podczas gdy do tej pory
krajowe przedsiêbiorstwa han-
dlowe musia³y zawsze naliczaæ
podatek VAT, niezale¿nie od
wartoœci towarów, przedsiê-
biorstwa spoza UE mog³y ko-
rzystaæ z limitu zwolnienia i
dziêki temu sprzedawaæ pro-

dukty taniej. Doprowadzi³o to
równie¿ do celowego zani¿ania
wartoœci przesy³ek i nadu¿ywa-
nia limitów wartoœci. 

Dla konsumentów oznacza
to, ¿e w przysz³oœci ka¿dy, kto
zamówi coœ w Chinach, Sta-
nach Zjednoczonych czy Wiel-
kiej Brytanii, bêdzie musia³ za-
p³aciæ przy odprawie celnej po-
datek VAT w wysokoœci 7 lub 19
procent, w zale¿noœci od pro-
duktu. Tylko op³aty celne wwo-
zowe od kwoty mniejszej ni¿ 1
euro nie bêd¹ pobierane. 

Zwróæ uwagê na dodatkowe
op³aty Z regu³y us³ugodawca
pocztowy, kurierski lub ekspre-
sowy zajmuje siê odpraw¹ cel-
n¹ i z góry uiszcza nale¿ne
op³aty importowe. Odbiorca
zwraca nastêpnie nale¿noœci
celne wwozowe firmie kurier-
skiej przy dostawie. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e przewoŸnicy
zazwyczaj pobieraj¹ za to zry-
cza³towan¹ op³atê za us³ugê.

Na przyk³ad w Deutsche Post
us³uga kosztuje 6 euro; o wyso-
koœci op³aty nale¿y wczeœniej
przeczytaæ w Ogólnych Warun-
kach Handlowych (Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB))
przewoŸnika lub sprzedawcy.
W przypadku towarów o warto-
œci do 150 euro mo¿liwe jest

równie¿, aby sprzedawca sam
zap³aci³ podatek od sprzeda¿y
w urzêdzie skarbowym. W tym
przypadku kwota ta jest ju¿
uwzglêdniona w sumie faktury.
Przedsiêbiorca musi byæ jed-
nak zarejestrowany do tej pro-
cedury – nie nale¿y wiêc na
tym polegaæ. (zdj. www.zoll.de)

Tanio kupujesz, drogo p³acisz

Odwo³ane,
prze³o¿one...

zdj. AND

Ci, którzy otrzymali bony
upominkowe przed pandemi¹
koronawirusa lub w ci¹gu
ostatnich kilku miesiêcy, cza-
sami nie mieli nawet mo¿liwo-
œci ich zrealizowania. Czy te-
raz niewykorzystane trac¹
wa¿noœæ? 

Z regu³y wa¿noœæ bonu po-
darunkowego jest uregulowa-
na w ogólnych warunkach
handlowych sprzedawcy.
W wiêkszoœci przypadków s¹
to trzy lata. Bony upominko-
we, na których nie jest podana
data wa¿noœci, s¹ równie¿
wa¿ne przez ten czas.

Jeœli nie mo¿na by³o zreali-
zowaæ kuponów, bo teatr, kino
itp. zosta³y zamkniête na
przestrzeni miesiêcy z powo-
du koronawirusa, nie wygasa-

j¹ one z koñcem wa¿noœci.
W opinii centrali doradztwa
konsumenckiego (Verbrau-
cherzentrale), okres przedaw-
nienia ulega nawet wyd³u¿e-
niu o ten okres. Radzi ona, aby
odpowiednio wczeœnie skon-
taktowaæ siê z us³ugodawc¹
w celu uzgodnienia przed³u¿e-
nia terminu.

Szczególnym przypadkiem
s¹ bony, które s¹ zwi¹zane
z przedstawieniem, np. przed-
stawieniem teatralnym. Mo¿-
na je zrealizowaæ tylko w sezo-
nie tej sztuki – informuje cen-
trum konsumenckie. Je¿eli
przedstawienie musi zostaæ
przerwane i nie bêdzie konty-
nuowane, nale¿y równie¿
skontaktowaæ siê z us³ugo-
dawc¹.

Bony podarunkowe (Geschenk-Gutscheine)
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¯ycie z paragrafem

Warsztat
Etymologii „warsztatu” trzeba
siê doszukiwaæ w³aœnie w jêzy-
ku niemieckim, w s³owie
Werkstatt. Wywodz¹ce siê ze
œredniowiecza s³owo to przede
wszystkim miejsce pracy rze-
mieœlnika. „Warsztat” ma jed-
nak tak¿e inne znaczenia i po-
jawia siê w ró¿nych zwi¹zkach
frazeologicznych, które na-
strêczaj¹ k³opotów przy t³uma-
czeniu.

Zajêcia praktyczne doskona-
l¹ce jak¹œ umiejêtnoœæ (np.
warsztaty dziennikarskie) to
w jêzyku niemieckim te¿
Werkstatt, czêœciej jednak
Workshop lub Seminar, a nie-
kiedy Sitzung (np. w przypad-
ku warsztatów terapii zajêcio-
wej). Mo¿na coœ wzi¹æ „na
warsztat“, czyli zabraæ siê do
jakiejœ pracy (niekoniecznie fi-
zycznej). Niemieckim odpo-
wiednikiem mo¿e byæ tutaj
zwrot sich einer Sache anneh-
men lub eine Sache angehen.
Mo¿na „znaæ” swój warsztat,
czyli sein Handwerk kennen.
Mo¿na „mieæ” jakiœ warsztat
w sensie ogó³u metod i œrod-
ków stosowanych w pracy.
W jêzyku niemieckim trudno
jest znaleŸæ dobry odpowied-
nik na takie u¿ycie. Mo¿na
u¿yæ s³owa Arbeitswerkstatt,
ale bardziej idiomatyczne bê-
d¹ (w zale¿noœci od kontekstu)
takie s³owa jak Handwerks-
zeug, Hilfsmittel albo Fertig-
keiten, Kompetenzen lub
Fachkenntnisse. Na przyk³ad
w zdaniu „pan mecenas wyka-
zuje siê œwietnym warsztatem
prawniczym” powiemy, ¿e cha-
rakteryzuje siê on durch aus-
gezeichnete juristische Fach-
kompetenz. Manager o œwiet-
nym „warsztacie narzêdzio-
wym” z obszaru zarz¹dzania
posiada hohe praktische Ma-
nagementkompetenz, itd. 

Czasami „warsztat” mo¿na
zrozumieæ dwojako, a wiêc za-
równo jako zajêcia, jak i ogó³
posiadanych umiejêtnoœci. Na
przyk³ad w przypadku „warsz-
tatu aktorskiego” mo¿emy
w zale¿noœci od kontekstu po-
wiedzieæ Schauspielseminar
(czyli zajêcia z aktorstwa) lub
Schauspielkunst tudzie¿
schauspielerische Fähig-
keiten (czyli posiadane zdolno-
œci aktorskie i ich stosowanie). 

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz

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

Porady t³umacza

Bez karty wędkarskiej
i zezwolenia nie wolno łowić
ryb w niemieckich akwe-
nach. W ciepłej porze roku
przyciąga nas przyroda. Ale
nie wszystko, co jest przy-
jemne, jest tu dozwolone.
Dobrze wiedzieć, co wolno,
a czego nie wolno robić.

Temperatury rosn¹, a ludzie
t³umnie wyruszaj¹ w plener: na
pikniki, ogniska, zbieranie
kwiatów, jagód, spacery z psem
po ³¹ce, ³owienie ryb i nocowa-
nie w lesie... Dla wielu osób tak
w³aœnie wygl¹da idealny dzieñ
na œwie¿ym powietrzu. Ale
w wielu miejscach ca³a ta zaba-
wa jest w ogóle niedozwolona
lub dopuszczalna tylko z ogra-
niczeniami. Szczególnie w re-
zerwatach przyrody (Natur-
schutzgebiet) obowi¹zuj¹ œci-
s³e zasady.

Zbieranie i jedzenie 
Zbieranie je¿yn, czosnku

niedŸwiedziego (Bärlauch)
i grzybów nie jest zasadniczo
zabronione, ale dozwolona jest
jedynie niewielka iloœæ na w³a-
sne potrzeby. Iloœæ zebranych
grzybów nie powinna przekra-

czaæ dwóch kilogramów,
w przypadku jagód w wielu
miejscach obowi¹zuje limit jed-
nego kilograma. W przypadku
zió³ i kwiatów dziko rosn¹cych
obowi¹zuje zasada tzw. wi¹zki
rêcznej. Oznacza to, ¿e mo¿esz
zebraæ tyle roœlin, ile zdo³asz
jeszcze uchwyciæ ³odyg kciu-
kiem i palcem wskazuj¹cym.
Oczywiœcie zasada ta nie doty-
czy roœlin podlegaj¹cych szcze-
gólnej ochronie gatunkowej
(np. storczyków). Nie wolno ich
zabieraæ ze sob¹. 

Biwak, grillowanie,
wêdkowanie 
Jeœli chodzi o spêdzanie no-

cy pod gwiazdami, sytuacja
prawna w Niemczech jest bar-
dzo zagmatwana i ró¿ni siê
w zale¿noœci od kraju zwi¹zko-
wego. Jeœli mamy w¹tpliwoœci,
lepiej wybraæ siê na pole na-
miotowe. Jedynie w rezerwa-
tach przyrody sytuacja jest ja-
sno uregulowana: Biwakowa-
nie na dziko jest tam surowo
zabronione. Rozpalanie ognia
na ³onie natury jest generalnie
zabronione. Wyj¹tkiem s¹ wy-
znaczone kominki. Z regu³y
jednak mo¿na z nich korzystaæ
tylko po wczeœniejszym uzgod-

nieniu i za op³at¹. Jeœli istnieje
niebezpieczeñstwo po¿arów la-
sów, zabawa przy grillu rów-
nie¿ tam jest zakazana. Pikni-
kowanie jest w zasadzie dozwo-
lone wszêdzie – pod warun-
kiem, ¿e zabierze siê ze sob¹
œmieci. Wyj¹tkiem s¹ rezerwa-
ty przyrody: Piknikowanie jest
tam dozwolone tylko w wyzna-
czonych miejscach. Wêdkê
mo¿na zarzuciæ tylko wtedy,
gdy posiada siê kartê wêdkar-
sk¹ i zezwolenie na po³ów ryb
w danym akwenie oraz gdy nie
jest to sezon zamkniêty (tar³o).
Wymóg smyczy dla psów nie
jest regulowany federalnie.
W lesie jednak zawsze warto
trzymaæ Azora na smyczy. Po-
niewa¿, gdy tylko z³apie œlad
dzikich zwierz¹t, jest w stanie
uciec. 

Za co grozi grzywna?

Dzikie zwierzêta

Zgodnie z § 69 Bundesnatur-
schutzgesetz (Federalnej Usta-
wy o Ochronie Przyrody) "nie-
pokojenie" i "przeszkadzanie"
dzikim zwierzêtom jest prze-
stêpstwem karalnym. Ka¿dy,
kto umyœlnie zniszczy mrowi-

sko lub wyp³oszy ptaki z ich
gniazd w celu sfotografowania
ich m³odych, musi liczyæ siê
z wysok¹ grzywn¹ w wysokoœci
do 50 000 euro. 

Zagro¿enie po¿arowe
W Niemczech generalnie za-

bronione jest grillowanie lub
rozpalanie ogniska na œwie¿ym
powietrzu. W przypadku, gdy
istnieje równie¿ wysokie ryzy-
ko po¿aru lasu, a mimo to roz-
palimy ogieñ, mo¿emy liczyæ
siê z kar¹ grzywny w wysokoœci
od 10.000 do 100.000 euro (w za-
le¿noœci od landu). 

Choinka
W³asnorêczne œcinanie cho-

inki w lesie brzmi na pocz¹tku
szalenie romantycznie – ale w
rzeczywistoœci nie jest to dobry
pomys³. Szczególnie wtedy, gdy
wybrane drzewo znajduje siê w
rezerwacie przyrody. Jeœli zo-
staniesz przy³apany, mo¿esz
zostaæ ukarany grzywn¹ w wy-
sokoœci do 100.000 euro – w za-
le¿noœci od kraju zwi¹zkowego.
Z³odzieje drzew mog¹ ponadto
podlegaæ karom cywilnym: wy-
kroczenie i kradzie¿ zagro¿one
s¹ kar¹ do piêciu lat pozbawie-
nia wolnoœci (§ 242 StGB). 

Podwójne opodatkowanie
emerytur i rent jest
niezgodne z prawem.
Federalny Trybunał
Skarbowy skrytykował rząd
federalny i wykazał, kiedy
do tego dochodzi. Kto
skorzysta na orzeczeniu? 

Co czwarty z ponad 21 milio-
nów emerytów w Niemczech
musi p³aciæ podatki. Dla wielu
seniorów jest to uci¹¿liwe, po-
niewa¿ do 2004 r. p³acili ju¿
sk³adki emerytalne z docho-
dów w wiêkszoœci opodatkowa-
nych, a na staroœæ ¿¹da siê od
nich kolejnych pieniêdzy. Eme-
ryt Horst Bangert (78) pozwa³
w zwi¹zku z tym swój urz¹d
skarbowy za niezgodne z kon-
stytucj¹ podwójne opodatkowa-
nie. Federalny Trybuna³ Skar-
bowy (BFH) po raz pierwszy
przedstawi³ wzór obliczeniowy
i odrzuci³ propozycjê minister-
stwa finansów. Sêdzia Jutta
Förster jasno stwierdzi³a, „¿e
przysz³e roczniki emerytów bê-
d¹ dotkniête podwójnym opo-
datkowaniem w wiêkszej licz-
bie przypadków, ni¿ wydaje siê
organom podatkowym.“ Oto
wszystkie pytania i odpowiedzi. 

? Jak dzia³a opodatkowa-
nie emerytur? Do roku 2004
ustawowa emerytura by³a
w du¿ej mierze wolna od podat-
ku. Nastêpnie rz¹d federalny
musia³ zmieniæ system na pod-
stawie orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego. Od 2005 r.
obowi¹zuje tzw. odroczone opo-
datkowanie (nachgelagerte
Besteuerung): sk³adki emery-
talne s¹ obecnie w coraz wiêk-
szym stopniu nieopodatkowa-
ne w fazie zatrudnienia, ale
póŸniejsze emerytury bêd¹
podlega³y pe³nemu opodatko-
waniu od 2040 r.

? Od jakiej czêœci emerytu-
ry muszê zap³aciæ podatek?

To zale¿y od roku, w którym na-
st¹pi przejœcie na emeryturê.
Osoby, które przesz³y na eme-
ryturê w 2005 roku lub wcze-
œniej, musz¹ zap³aciæ podatek
od 50 procent swojej regularnej
emerytury. Pozosta³a kwota
wolna (Rentenfreibetrag –
w euro, nie w procentach) jest
do¿ywotnio wolna od podatku.
Dla nowych roczników emery-
tów czêœæ emerytury ustawo-
wej podlegaj¹ca opodatkowa-
niu wzrasta co roku i w 2021 r.
wyniesie 81 procent. 

? Kiedy zostanê podwójnie
opodatkowany? Ka¿dy, kto
wp³aci³ wiêcej sk³adek emery-
talnych ze swojego opodatko-
wanego dochodu, ni¿ póŸniej
otrzyma nieopodatkowanych
œwiadczeñ w fazie emerytalnej,
zostanie opodatkowany po-
dwójnie. W konkretnym obli-
czeniu nieopodatkowanych
wp³ywów emerytalnych decy-
duj¹ce znaczenie ma kwota
wolna emerytury (Rentenfrei-
betrag), stwierdzi³ BFH i od-
rzuci³ poprzednie obliczenia
Federalnego Ministerstwa Fi-
nansów. Obejmowa³o ono, miê-
dzy innymi, podstawow¹ ulgê
podatkow¹ (Grundfreibetrag)
dla wszystkich podatników. 

? Co wynika z nowego wzo-
ru obliczeniowego? Horst
Bangert poniós³ pora¿kê
w swoim postêpowaniu. Zda-
niem BFH, z nowego obliczenia
uzyska on wiêcej bez podatku,
ni¿ wp³aci³. Przysz³e roczniki
emerytów bêd¹ jednak w wielu
przypadkach dotkniête podwój-
nym opodatkowaniem z powo-
du malej¹cych œwiadczeñ eme-
rytalnych, ostrzeg³a Jutta För-
ster rz¹d federalny. Dotknie to
g³ównie mê¿czyzn, osoby nie-
zamê¿ne i osoby poprzednio
samozatrudnione.

? Jak zareagowa³ rz¹d fe-
deralny? Ministerstwo Finan-
sów zapowiedzia³o reformê
opodatkowania emerytur przez
nowy rz¹d federalny po wybo-
rach we wrzeœniu.

? Kto na tym skorzysta? To
zale¿y od reformy. Na przyk³ad,
rz¹d federalny mo¿e sprawiæ,
¿e sk³adki emerytalne pracow-
ników bêd¹ szybciej zwalniane
z podatku. Jak na razie nie jest
to planowane do 2025 roku. Al-
ternatywnie lub dodatkowo,
mo¿e ona odroczyæ pe³ne opo-
datkowanie emerytur od 2040 r.
Tak czy inaczej, rz¹d federalny
musi dzia³aæ – to sukces dla
przysz³ych emerytów.

Sukces dla przysz³ych emerytów 

Czy mogê biwakowaæ w lesie? 

zdj. pixabay.com/Michael Schwarzenberger
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Zajęte kopalnie, huty i dworce miały być zaminowane

Terroryści Wawelberga
Polskie działania na Górnym Śląsku 
w latach 1920 i 1921 można śmiało nazwać 
terrorystycznymi. I to opierając się nie na 
żadnych materiałach niemieckich, tylko na 
wspomnieniach polskiego oficera, który 
w roku 1920 został na Śląsk wysłany, by 
tymi akcjami terrorystycznymi dowodzić 
oraz je koordynować. Chodzi o Tadeusza 
Puszczyńskiego, bardziej znanego pod 
pseudonimem Konrad Wawelberg.

W roku 2019 wydano jego 
wspomnienia w redakcji pro
fesora Edwarda Długajczyka. 
Długajczyk pisze z polskich 
pozycji, dlatego książka no
si tytuł „Polskie działania de
strukcyjne na Górnym Śląs
ku w latach 19201921”, ale 
po zapoznaniu się z  jej tre
ścią lepsz od przymiotnika 
„destrukcyjne” byłby chyba 
jednak przymiotnik „terrory
styczne”. Choć pamiętajmy, że 
„destrukcja” znaczy tyle samo 
co „zniszczenie”, „rozpad”. Bo 
właśnie tym, niszczeniem, do
prowadzaniem do rozpadu Ślą
ska się jego podwładni zajmo
wali, co Wawelberg z rozbra
jającą szczeroś cią przyznaje. 
Zarazem opisując zdarzenia, 
których sam chyba się wsty
dzi, pokazując swoich podko
mendnych i innych powstań
ców w dość paskudnym świetle.

Zabiję,  
ale portfel mój!

Opisuje na przykład Pusz
czyński sytuację, gdy jednemu 
z przerzuconych przez grani
cę polskich podchorążych zle
cono zamordowanie działacza 
niemieckiego. Przy czym dano 
mu do wyboru jedną z trzech 
osób. Gdy podchorąży wybrał, 

Wawelberg chciał mu przy
dzielić pomocników. Podcho
rąży jednak odmówił słowa
mi: „Sam to zrobię, ale portfel 
i zegarek mój”. Takie to moty
wy przyświecały polskim pa
triotom, którzy przyjechali łą
czyć Śląsk z polską macierzą. 
W tamtym gorącym okresie 
morderstwa na tle rabunko
wym były u nas na porządku 
dziennym. Z opisu tego moż
na jednak wysnuć i wniosek, 
że ów motyw mógł być tylko 
kamuflażem, a w rzeczywis
tości wiele z tych zabójstw 
miało tło polityczne. Tyle że 
dla morderców cel rabunko
wy był nie mniej ważny niż 
polskopatriotyczny.

Wawelberg ukazuje powstań
ców i ich walkę o „połączenie 
Śląska z macierzą” właśnie 
tak, jak wspominano ją w wielu 
śląskich domach. Jako agresję 
z Polski. Nie ukrywa Wawel
berg, że oficerów do powsta
nia werbowano przy aktyw
nym udziale Ministerstwa 
Spraw Wojskowych – wska
zani przez Wydział Plebiscy
towy oficerowie byli oddawa
ni do jego dyspozycji. Zaczy
na zresztą autor tą Polską, 
Sosnowcem, o którym pisze 
wprost, że to wtedy, w 1920 

i 1921 roku, miasto w cało
ści żyjące z przygotowywanej 
agresji na nasz hajmat. Było 
w nim wielu Górnoślązaków, 
tych propolskich, którzy cze
kali na moment, gdy uzbroje
ni dostaną rozkaz przekrocze
nia granicy. Ale równie wielu 
było młodych mężczyzn z ca
łej Polski, bojowników, działa
czy, agitatorów. Przez miasto 
szły na Śląsk duże ilości ma
teriałów propagandowych, ale 
też sprzętu wojskowego, bro
ni, amunicji. Prowadzono tu 
stale kursy wojskowe, a na
wet znajdowały się delega
tury polskiego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych i Sztabu 
Generalnego. Tu też znajdo
wała się baza oddziałów ter
rorystycznych Wawelberga. 
Co oczywiste, po mieście ta
kim kręciło się sporo szpiegów 
niemieckich. Wielu z nich zła
pano i zlikwidowano.

Z takiego to Sosnowca czynił 
Wawelberg wypady na Śląsk, 
a na przełomie kwietnia i ma
ja 1921 roku wyruszył na cze
le swojej liczącej kilkadziesiąt 
osób grupy, by akcją „Mosty” 
rozpocząć tzw. III powstanie 
śląskie. Ale to później. Na ra
zie mamy gorący okres ple
biscytowy i – szokujące chwi
lami – opisy działania strony 
polskiej. Pamiętajmy, nie pi
sał tego antypolski propagan
dysta, tylko fanatyczny wręcz 
polski patriota, ideowy oficer, 
jeden z kluczowych dowódców 
III powstania śląskiego. I cóż 
on opisuje?

Grabieże, rabunki, 
szwindle...

Na przykład aferę cukrową. 
Celem poprawienia stanu pol
skiej kasy na Śląsku, szmuglo
wano na dużą skalę z Polski, 
bez cła i podatków, cukier. Jed
nak według Puszczyńskiego ka
sa z kontrabandy szła nie tyle 
do kasy powstańczej, co do kie
szeni osób, które na zlecenia 
państwa polskiego zajmowały 

Na zdjęciu Tadeusz Puszczyński jako Konrad Wawelberg, w 1921 roku. Wcześniej 
był legionistą, oficerem sztabowym. W czasie tzw. I powstania śląskiego 
był obserwatorem z ramienia Ministerstwa Spraw Wojskowych, w drugim wziął 
już udział, w trzecim odegrał kluczową rolę. Następnie w ministerstwie kierował 
referatem techniki wywiadu, a później został wysłany na Górny Śląsk, gdzie 
w okresie plebiscytu i tzw. III powstania kierował Grupą Dywersyjną Wawelberga. 
Po 1921 roku ponownie oficer sztabowy. Zmarł kilka miesięcy przed wybuchem 
II wojny światowej w wieku 44 lat na nowotwór mózgu. Autor wspomnień, 
na podstawie których powstał ten tekst. Fot. Wikimedia Commons

Polscy hrabiowie
Puszczyński, oficer o przekonaniach lewicowych, doskonale widział, jak przybyli głównie z Wiel

kopolski konserwatywni dowódcy z pogardą traktują Ślązaków. Pisał, że Wielkopolanie wykazują 
się „kompletną ignorancją w najprostszych zasadach konspiracji”, zarazem zrażając sobie miej
scowych powstańców. Ale jak mogło być inaczej, jeśli ci miejscowi to chłopi i robotnicy, zaś naczel
nym wodzem jest hrabia Mielżyński, szefem sztabu hrabia Rostworowski, szefem wydziału opera
cyjnego hrabia Ostrowski, a w sztabie hrabiów jest jeszcze kilku. Najwyraźniej liczą, że po zwycię
stwie to oni staną się nowymi właś cicielami górnośląskich fabryk.

17 stycznia 1921 roku w Sosnowcu górnośląs cy uchodźcy zbuntowali się przeciw tym dowódcom. 
Z pieśnią „O cześć wam, panowie, magnaci” ruszyli ich wystrzelać! Oficerowie uciekli. Puszczyński 
nie krytykuje jednak zbuntowanych Górnoślązaków, pisząc o wielkopolskich oficerach: „podkopują 
powagę Państwa Polskiego, wskazując na nieporządki w byłym Królestwie i jego bierność w spra
wach śląskich, przeciwstawiając mu Poznańskie”.

Śląsk nie dla Ślązaków 
Jest jednak zarazem Wawelberg nieprzejednanym wrogiem ha

sła „Śląsk dla Ślązaków”. Opisuje przypadek kapitana Bańczyka, 
Górnoślązaka, szefa tutejszego oddziału Związku Byłych Haller
czyków, który hasło to głosił, zwalczając Centralę Wychowania Fi
zycznego kierowaną przez przybyszy z Polski. Twierdził zresztą, 
że Centralą tą kierują Żydzi i złodzieje. Puszczyński, pracownik 
Centrali, stara się jak może, by odebrać Bańczykowi stanowisko.

Opisuje też przypadek księdza Pawła Pośpiecha, mającego 
w kilku śląskich miejscowoś ciach swoje ulice. W polskiej Wikipe
dii czytamy, że to „polski działacz narodowy, redaktor i wydawca 
«Gazety Ludowej»”. Wawelberg widzi to zupełnie inaczej. Twier
dzi, że Korfanty chciał Pośpiecha zlikwidować, gdyż ten pod wpły
wem swojej kochanki chciał „Gazetę Ludową” sprzedać Niem
com, co dla polskiej kampanii plebiscytowej byłoby mocnym cio
sem. Ostatecznie jednak schorowany Pośpiech sprzedał gazetę 
polskiemu koncernowi Napieralskiego, być może nawet nie wie
dząc, że ratuje się tym przed kulą zamachowca. Opis ten jednak 
pokazuje, jakimi metodami posługiwał się Polski Komisariat Ple
biscytowy pod kierownictwem Korfantego.
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się kontrabandą. Łącznie z po-
stacią główną, kierownikiem 
tych magazynów cukrowych. 
Nie kryje się zresztą Wawel-
berg z przekonaniem, że w pol-
skich organizacjach na Śląsku 
mnóstwo było osób, zwłaszcza 
w służbach aprowizacyjnych, 
które ferment ten uznały za 
świetną okazję na dorobienie 
się poprzez sprzedawanie za-
wartości plebiscytowo-powstań-
czych magazynów. Jest też ple-
biscytowy „dygnitarz, stojący na 
świeczniku narodowym, który 
w okresie przedplebiscytowym 
szmuglował samochody z trzy-
stuprocentowym zys kiem”, po 
czym, z przekąsem dodaje au-
tor, „po powstaniu on i jemu po-
dobni podostawali odznacze-
nia w pierwszej kolejnoś ci”. 
Opisywał też przemyt kokainy 
i lekarstw przez powstańczych 
oficerów, jednego z nich Wawel-
berg w związku z tym procede-
rem tuż przed powstaniem wy-
ciągał z więzienia.

Był też skarbnik Centrali 
Wychowania Fizycznego (na-
zwa ta była przykrywką dla 
polskich bojówek działają-
cych na obszarze plebiscyto-
wym), który okradł tę Centralę 
na ogromne pieniądze, uciekł 
do Niemiec, skąd szantażował 
Polski Komisariat Plebiscyto-
wy, że jeśli nie dostanie kolej-
nych sum, zdradzi Niemcom 
tajemnice polskiej konspiracji. 
I aż do powstania Korfanty pła-
cił! Słyszał też Puszczyński, że 
jeden z wyższych rangą pra-
cowników polskiej organizacji 
sprzedał służbowy samochód, 
a pieniądze przepił, za co Kor-
fanty jedynie wystrzelał go po 
pysku. Tacy to byli polscy pa-
trioci, którzy przygotowywa-
li się do wyrwania Niemcom 
Górnego Śląska.

Cyniczny cel,  
podłe metody

Sam Puszczyński-Wawelberg 
pisze o procederach tych z od-
razą, to naprawdę ideowiec. 
Ale i w jego ideowości nie ma 
żadnych wzniosłych fraz o pra-
gnieniu ludu śląskiego połącze-
nia się z Polską, o odwiecznej 
polskiej ziemi. Nie kryje on, że 
chodzi o zagarnięcie śląskiego 
przemysłu, regionu bogatego 
w złoża naturalne i w którym 
– co równie ważne – złoża te 
umieją wydobywać.

Wie doskonale, że to nie spra-
wa „względów prestiżowych czy 
też emocjonalnych, jak mogło 
się wydawać entuzjastom i pa-
triotom”, lecz kolonialna wal-
ka o bogactwa. Sam uważał, 
że o przynależności regionu 
nie zdecydują rozmowy dyplo-
matyczne, lecz walka zbrojna. 
Szykował ją w konspiracji po 
polskiej stronie, ale doskona-
le wiedział, że Niemcy robią to 
samo. Był też przekonany, że 

po walce zbrojnej warunki po-
koju będzie dyktował ten, kto 
opanuje najważniejsze ośrod-
ki przemysłowe. Ale – uwaga 
– uważał, że po zajęciu tere-
nu należy kopalnie, huty, fa-
bryki, dworce zaminować. Tak 
aby móc szantażować, że jeśli 
trzeba będzie teren opuścić, 
wszystko to zostanie wysa-
dzone. Jeśli dowódca grupy 
polskich „komandosów” ta-
ki miał plan działania, to jak 
można jego oddział nazwać 
inaczej niż terrorystycznym?

I rzeczywiście, gdy tzw. po-
wstanie wybucha, oddział Wa-
welberga przystępuje do reali-
zacji tego celu. Akcja „Mosty”, 
którą kierował, miała głęboki 
militarny sens. Chodziło o znisz-
czenie mostów i linii kolejowych 
pomiędzy wschodnim, prze-
mysłowym Górnym Śląskiem 
a zachodnim, rolniczym. I Dol-
nym Śląskiem. Tak, aby gdy ru-
szy polska ofensywa, ochotni-
cy z Niemiec – oraz uzbrojenie 
– mieli bardzo utrudnione do-
tarcie na miejsce walk. Akcja 
się doskonale powiodła, region 
mniej więcej na linii Odry zo-
stał komunikacyjnie sparali-
żowany i przez pierwsze dni 
tzw. powstania opór prącym 
do przodu wojskom polskim 
stawiały tylko nieliczne od-
działy niemieckiej Samoobro-
ny. Zarazem jednak akcja „Mo-
sty” stanowiła akt terroru na 
ziemiach, które propaganda 
Korfantego przedstawiała ja-
ko odwiecznie polskie. I przy-
znaje we wspomnieniach Wa-
welberg, że akcja „Mosty” 
„jest przygotowaną planowo 
przez wojskowe czynniki pol-
skie akcją, w której udział bio-
rą Polacy spoza Śląska”.

Bandyci  
i mordercy

Na samych wojskach po-
wstańczych też nie pozosta-
wia Puszczyński suchej nitki. 
Mamy na przykład opis kawa-
lerii powstańczej, tzw. bała-
chowców, byłych (z czasu woj-
ny polsko-bolszewickiej) pod-
władnych generała Stanisława 
Bułak-Bałachowicza. W jedno-
stce tej walczyli Rosjanie, Ło-
tysze, Litwini, Białorusini – sło-
wem zbieranina obywateli ro-
syjskich gotowych przy polskim 
boku walczyć z bolszewikami. 
Po zakończonej wojnie trafili 
do Polski, gdzie uznano, że ich 
partyzanckie doświadczenie 
może się przydać na Śląsku. 
I tak oddziały te, wsławione 
przede wszystkim pogromami 

na Żydach i grabieżami, tra-
fiły do powstania. Czy trzeba 
dodawać, że żołnierzom tym 
sprawa polska była absolutnie 
obojętna? Sam Puszczyński 
twierdzi, że sens użycia tych 
oddziałów na Śląsku jest pro-
blematyczny, „zważywszy, że 
nie będzie to wojna ani z Ży-
dami, ani w najlepszym razie 
z bolszewikami”. Bałachow-
cy nie stanowili większej si-
ły militarnej, wsławili się jed-
nak podczas powstania rekwi-
zycjami koni i paszy, której 
skalę można opisać tylko sło-
wem grabież. Twierdzi Pusz-
czyński, że Bałachowcy ko-
nie rekwirowali tylko po to, by 
sprzedać je od razu w kolejnej 
miejscowoś ci. Przytacza też 
Puszczyński inne przykłady 
powstańców zajmujących się 

kradzieżami i rabunkami. Jak-
że dziwnie pasuje to do wspo-
mnień o „powstańcach” prze-
chowywanych do dziś w wielu 
śląskich domach.

I na koniec, żeby nie było 
zarzutu, że słowo terroryści 
jest nadużyciem. Sam Pusz-
czyński we wspomnieniach 
nazywa swój oddział bojowo-
-terrorystycznym!

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 4/2021) 

Tekst powstał na podsta-
wie książki: Tadeusz Pusz-
czyński, „Konrad Wawel-
berg”. Polskie działania de-
strukcyjne na Górnym Śląsku 
w latach 1920-1921, oprac. 
Edward Długajczyk.

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

Wawelberg o Ślązakach
Górnoślązakom w oddziałach powstańczych 

Wawelberg nie ufał. Pisał, w kontekście na-
gród obiecywanych przez Niemców za zdra-
dzenie struktur i zamiarów polskich konspira-
torów: „wysokość obiecanej nagrody stawiała 
uczucia patriotyczne pod dużym znakiem za-
pytania, gdyż była to suma, za którą przecięt-
ny Ślązak gotów byłby sprzedać ojca, a nie tyl-
ko wydać obcego sobie człowieka pracującego 
dla sprawy abstrakcyjnej”. Dlatego w swoje pla-
ny miejscowych nie wtajemniczał, a jeżeli już, 
to pełnili tylko funkcje pomocnicze, a dowiady-
wali się o nich w ostatniej chwili. Pisał zresztą 
o nich: „Ludzie bezsprzecznie wykolejeni, żądni 
przede wszystkim łatwiejszego i większego za-
robku, niż mogła im dać żmudna praca w swo-
im zawodzie. Dwóch byłych górników przykro 
wspominających ciężką pracę w podziemiach, 
jeden rzeźnik, który nigdy nie miał własnego 
warsztatu pracy, jeden stolarz, którego jedynym 
pomnikiem pracy był stół zrobiony żonie w dniu 
jej imienin. Czuli się Górnoślązakami, a później 

dopiero Polakami, z którymi mieli wspólną mowę 
wyniesioną z domu. Nienawidzili Niemców, któ-
rzy okazywali im swą wyższość. Hasłem ich było 
„Śląsk dla Ślązaków – pod opieką Polski. W pra-
cy oddziału bojowo-terrorystycznego, a następ-
nie grupy destrukcyjnej okazali się materiałem 
bardzo dobrym”. No proszę, szef polskich cicho-
ciemnych na Śląsku doskonale dostrzega, że 
samo identyfikacja jego miejscowych podwład-
nych jest jednak górnośląska, że chcą Śląska 
dla Ślązaków, a nie dla Polski.

Dla odmiany pełen jest podziwu dla śląskie-
go ruchu socjalistycznego: „nadzwyczaj karni, 
dobrze zorganizowani i zdyscyplinowani (...) 
systematycznie uczęszczali na zebrania socja-
listyczne, równie zresztą pilnie, jak i do kościo-
ła na nabożeństwa. Przy tym wszystkim trud-
no było tych ludzi posądzać o  istotną rewolu-
cyjność i  radykalizm społeczny”. Ciekawe, bo 
w obecnej polskiej narracji żadnej lewicy u nas 
nie było, a wszyscy „powstańcy” to konserwa-
tywni katolicy.
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Magazyn  Niewygodna tragedia

15 lutego 1979 roku eksplozja gazu zabiła 49 osób

Wybuch w Rotundzie PKO
W kinie zgasło światło i rozsunę-

ła się kurtyna. Na białym ekranie 
pojawiło się charakterystyczne lo-
go Polskiej Kroniki Filmowej z sy-
gnałem muzycznym skomponowa-
nym przez Władysława Szpilma-
na. Część widzów zwróciła uwagę 
na numer PKF: 7/79, wydanie B.

Pierwszy temat tej kroniki za-
tytułowano „Tragedia i ofiarność”. 
Oto spisany ze ścieżki dźwięko-
wej komentarz autorstwa J. Re-
dlicha: „15  lutego, tuż po godzinie 
12.30, w warszawskiej Rotundzie 
PKO nastąpił wybuch. W chwili od-
dawania kroniki wiadomo było, że 
zginęło 41 osób, a 110 odniosło ra-
ny i obrażenia. Wewnątrz budynku 
pracują strażacy, milicjanci, żołnie-
rze. Zjawili się w kilka minut po wy-
padku. Pomagają im przechodnie, 
którzy znaleźli się w miejscu kata-
strofy. W poczuciu ludzkiej solidar-
ności wszyscy spieszą z pomocą. 
Najważniejsze – dotrzeć do ofiar, 
przedostać się przez zawalone stro-
py, konstrukcje, sterty mebli, jak naj-
szybciej udzielić pierwszej pomocy. 
Specjalna komisja bada przyczyny 
wybuchu. Na miejscu katastrofy 
dziesiątki karetek pogotowia. Przy-
były błyskawicznie. Pierwsi ranni 
odwiezieni już do szpitali. Zgłasza-
ją się lekarze i pielęgniarki. Wielu 
pracowników służby zdrowia stawi-
ło się w szpitalach, by nieść pomoc.

Rannym potrzebna jest krew. 
Natychmiast zgłaszają się setki 
przechodniów – świadków trage-
dii. Ludzie przybywali bezpośred-
nio do Stacji Krwiodawstwa. Przez 
wiele godzin cierpliwie czekali na 
swoją kolej. Do nocy oddało krew 
prawie 2000 osób, większość mło-
dzieży. Personel w komplecie: leka-
rze, pielęgniarki, laborantki. Pracu-
ją spokojnie i szybko. Ta ofiara ura-
tuje życie ludziom, którzy ucierpieli 
w katastrofie”.

W tym na gorąco zrealizowanym 
materiale filmowym zaniżono licz-
bę ofiar (ostatecznie wybuch w Ro-
tundzie zabił 49 osób) i nie podano 
przyczyny wybuchu, której w czasie 
produkcji kroniki jeszcze nie znano.

Delikatny zapach 
gazu

Centrum Warszawy, skrzyżowa-
nie ulicy Marszałkowskiej i Alei Je-
rozolimskich. Było mroźne południe 
w czwartek 15 lutego 1979 roku. Na 
ulicach tysiące ludzi, obok przejeż-
dżały zatłoczone tramwaje i autobusy 
komunikacji miejskiej. Termometry 
wskazywały minus 8 stopni Celsju-
sza. Na ulicach ciągle zalegały pry-
zmy zmrożonego śniegu – widoczna 
„pamiątka” po ataku zimy stulecia 
sprzed półtora miesiąca.

W mieszczącym się w charak-
terystycznym budynku Rotundy 

III Oddziale Powszechnej Kasy 
Oszczędności przebywało wów-
czas około 300 klientów i 170 pra-
cowników banku. Niektórzy z tych 
ostatnich od jakiegoś czasu narze-
kali na ledwie wyczuwalny zapach 
gazu. Skąd gaz w Rotundzie? – dzi-
wili się. Wszak oddany do użytku 
w 1966 roku budynek nie był pod-
łączony do miejskiej sieci gazowej.

Zaproszone do udziału w zrealizo-
wanym w 2000 roku przez Tomasza 
Orlicza filmie dokumentalnym „Ro-
tunda” z cyklu „Czarny serial” by-
łe pracownice III Oddziału PKO za-
przeczyły, by w banku było czuć gaz. 
W dokumentach po dawnej Służbie 
Bezpieczeństwa PRL można jednak 
przeczytać, że umieszczeni w war-
szawskich szpitalach ranni pracow-
nicy Rotundy podczas przesłuchań 
mówili funkcjonariuszom, że dzień 
przed wybuchem „zwracali uwagę 
na ulatniający się gaz”.

Jak ustaliła Służba Bezpieczeń-
stwa, pracownica Mazowieckich 
Zakładów Gazowniczych, do której 
obowiązków należała kontrola bu-
dynków w tym rejonie Warszawy, mi-
mo zleconej jej 6 i 7 lutego kontroli 
Rotundy, do banku PKO nie zajrza-
ła. Wszak – rozumowała – tam nie 
ma gazu. Z powodu ogromnej liczby 
zleceń przepracowana kobieta nie 
była w stanie sprawdzić wszystkich 
miejsc i odpuszczała sobie te, któ-
re nie były podłączone do sieci ga-
zowej. Jak Rotunda.

Wróćmy do czwartku 15  lutego. 
Zegary wskazywały 12.37, gdy Ro-
tundą wstrząsnęła potężna eksplo-
zja. Według świadków, budynek jak-
by się uniósł i niczym bańka my-
dlana pękł. Z przeszklonych ścian 
na ulicę runęły tafle szkła. W wie-
lu oknach sąsiadujących z Rotun-
dą domów, w tym wieżowców cen-
trum, wyleciały szyby.

Prawdziwe spustoszenie wybuch 
poczynił wewnątrz Rotundy. Do pod-
ziemnego archiwum III Oddziału 
zapadły się wszystkie kondygnacje 
banku, zabijając lub poważnie ra-
niąc dziesiątki ludzi. Zwłoki zabi-
tych lub ich fragmenty leżały obok 
rannych. Tu i ówdzie nogi lub ręce 
ofiar wybuchu wystawały spod żel-
betowego gruzu. Makabra.

„Pieniądze fruwały. Kasjerka Da-
nuta Dymińska przypomniała sobie 
instrukcję: w razie pożaru pieniądze 
pakować w wory azbestowe wiszące 
na filarze. Ale filaru nie było” – pi-
sała Beata Pawlak w „Gazecie Wy-
borczej” w tekście przygotowanym 
na 20. rocznicę tragedii. Trzy lata 
później autorka tego tekstu zginę-
ła w wybuchu terrorystycznym na 
wyspie Bali.

Dziennikarz tygodnika „Polity-
ka” Andrzej Krzysztof Wróblew-
ski na miejscu katastrofy znalazł 

się osiem minut po wybuchu. Za-
pamiętał, że wewnątrz zniszczonej 
Rotundy uwijało się kilku milicjan-
tów i kilkadziesiąt przypadkowych 
osób próbujących ratować rannych.

Doktor Julita Borkowska-Gomez 
odpoczywała na leżance w warszaw-
skiej stacji pogotowia ratunkowego 
przy ulicy Hożej, gdy dostała wezwa-
nie: „Jedynka do wypadku”. Kilka mi-
nut później, po przyjeździe na miej-
sce tragedii, krzyczała przez radio 
do dyspozytorki pogotowia:

– Koszmar! Przysyłajcie wszyst-
ko, co żywe!

Oprócz cywilnych karetek wkrót-
ce przed zniszczoną Rotundą poja-
wiły się sanitarki kolejowej i woj-
skowej służby zdrowia. Te ostatnie 
widać na zdjęciach z Polskiej Kro-
niki Filmowej.

Za karetkami przyjechały wozy 
straży pożarnej i pogotowia ratun-
kowego. Strażacy – z pomocą mili-
cjantów – zorganizowali akcję rato-
wania tych, którzy pomocy wymaga-
li, wyciągając ich spod żelbetowych 
gruzów zwalonych stropów Rotun-
dy. Zabitych układano na chodniku 
w pobliżu zejścia do podziemne-
go przejścia pod rondem. Wkrótce 
do pomocy ratownikom skierowano 
żołnierzy oraz pracowników Mosto-
stalu i Betonstalu.

Polowanie 
na fotoreporterów

Ówczesny redaktor naczelny tygo-
dnika „Polityka” Mieczysław F. Ra-
kowski przed kamerą wspomniane-
go już tu filmu Orlicza z cyklu „Czar-
ny serial” w 2000 roku powiedział, 
że nie było żadnych nacisków na 
jego redakcję w sprawie publika-
cji reportażu Wróblewskiego o wy-
buchu w Rotundzie. Po latach, gdy 
odwaga staniała, niektórzy dzienni-
karze strugali bohaterów, chwaląc 
się fotografowaniem akcji ratow-
niczej. Na dziennikarzy, a fotogra-
fów w szczególności, mieli polować 
funkcjonariusze SB, którzy z apara-
tów wyrywali filmy, przy okazji kop-
niakami okładając fotografujących. 
Ryszard Przedworski, fotoreporter 
„Życia Warszawy”, twierdził, że jego 
wysiłek poszedł na marne, bo wie-
czorem na polecenie Biura Prasy 
KC PZPR lub cenzury aresztowa-
no wszystkie wykonane przez nie 
go filmy i zdjęcia. Nie wierzę w to 
aresztowanie. Abstrahując już od 
tego, że w 1979 roku nie było Biura 
Prasy, a Wydział Prasy, Radia i Te-
lewizji KC PZPR, to cenzura zrazu 
nie dopuszczała do publikacji zdjęć 
wykonanych w Rotundzie lub w jej 
pobliżu. W następnych dniach, gdy 
zakaz ów zniesiono, nie pozwalano 
na publikację zdjęć, na których wi-
dać było leżące na ulicy zwłoki ofiar 
katastrofy, co obecnie jest regułą, 

chociaż cenzury prewencyjnej nie 
ma już od 1990 roku.

 Prawdopodobnie przesadzała 
też doktor Borkowska, 20 lat później 
mówiąc, że z miejsca tragedii karet-
ki, zamiast rannych, miały wywozić 
zabitych. Jeśli nawet któryś z lokal-
nych aparatczyków PZPR wydał ta-
kie idiotyczne zarządzenie, to nie zo-
stało ono wykonane. Zwłoki (w tym 
również wyciągnięte spod gruzów 
fragmenty ludzkich korpusów owi-
nięte w płaszcze) leżały dość dłu-
go, co zdążyli na światłoczułych fil-
mach utrwalić fotoreporterzy, któ-
rym błon fotograficznych nikt nie 
aresztował. I po latach takie zdję-
cia wyciągnęli ze swych archiwów.

Nie pamiętam, czy główne wyda-
nie „Dziennika Telewizyjnego” 15 lu-
tego 1979 roku ilustrowane było ma-
teriałem filmowym z miejsca kata-
strofy, ale Rotundę PKO z zewnątrz 
oraz jej totalnie zniszczone wnętrze 
wkrótce pokazała Polska Kronika Fil-
mowa, w której jednak zabrakło ka-
drów pokazujących leżące przed ban-
kiem zwłoki. W następnych dniach 
zdjęcia prasowe zamieszczono też 
w niektórych tygodnikach, między 
innymi w krakowskim „Przekroju” 
oraz w warszawskich „Perspekty-
wach” czy „Stolicy”.

Mirosław Chrzanowski, w latach 70. 
aż do stanu wojennego redaktor na-
czelny Polskiej Kroniki Filmowej, w in-
ternetowym wydaniu książki „Czar-
no-biała i w kolorze” tak pisał o oma-
wianym tu wydaniu PKF. „W kronice 
7B/79 zamieściliśmy temat o wybu-
chu gazu w Rotundzie PKO w War-
szawie. Władze państwowe w tam-
tych czasach nie lubiły tematów kry-
tycznych, co można zrozumieć, ale 
nie wiadomo, dlaczego nie znosiły 
też tematów o nieszczęśliwych wy-
padkach i katastrofach. Dzięki tele-
fonowi od widza operatorzy PKF Ja-
nusz Kuźniarski i Witold Jabłoński 
byli na miejscu tragedii niemal na-
tychmiast. Zarejestrowali na taśmie 
filmowej wstrząsający obraz Rotun-
dy po wybuchu. Milicja zabrała im le-
gitymacje służbowe i nakazała, aby 
się po nie zgłosili następnego dnia 
do Komendy Stołecznej. Nie zgłosi-
li się, bo kadry na moją prośbę wy-
dały im duplikaty. Telewizja w głów-
nym «Dzienniku» pokazała zaledwie 
kilka ujęć. Kronika natomiast zrela-
cjonowała katastrofę bardzo dokład-
nie, pokazała także ofiarność war-
szawiaków, którzy spontanicznie 
oddawali krew dla ratowania ludzi 
poszkodowanych. Temat z naszym 
komentarzem, bez skrótów, ukazał 
się w kronikach europejskich. Je-
dynie Fox Toenende Wochenschau 
dodała do naszego komentarza jed-
no zdanie: «Czy Niemcy byliby zdol-
ni do takiej solidarności w nieszczę-
ściu jak Polacy? ». Wolna i niezależna 

dziennikarka polska z poczytnego 
dziennika skrytykowała kronikę za 
to, że pokazując ofiarność mieszkań-
ców Warszawy, staraliśmy się ukryć 
rozmiary nieszczęścia! (czyż nie jest 
to paranoja?)”.

Informacje 
„schowane” 
w gazetach

Nie ulega wątpliwości, że wybuch 
w Rotundzie PKO mocno przestra-
szył towarzyszy z niedalekiego Ko-
mitetu Centralnego PZPR i w pierw-
szych godzinach po tragedii zrobili 
wiele, by nie nadawać temu zdarze-
niu zbyt dużego rozgłosu. Podejrze-
wano bowiem wybuch bomby. Stąd 
też przeglądając prasę z 16 lutego, 
można – bez ryzyka popełnienia błę-
du – postawić tezę, że Wydział Pra-
sy, Radia i Telewizji KC polecił, by 
redakcje dzienników wydawanych 
przez koncern RSW Prasa-Książka-
-Ruch początek napisanej na okrągło 
informacji Polskiej Agencji Praso-
wej, zatytułowanej „Tragiczna kata-
strofa w centrum Warszawy”, „scho-
wały” na dole pierwszej strony. Z in-
formacji PAP czytelnicy dowiedzieli 
się, że wybuch nastąpił „z nieusta-
lonych jeszcze przyczyn”, że aseku-
rancko powołując się na Polskie Ra-
dio, napisano o 41 ofiarach śmiertel-
nych i trudnościach z identyfikacją 
zwłok oraz że w związku z tragiczną 
katastrofą Prezydium Rady Narodo-
wej miasta stołecznego Warszawy 
postanowiło, iż 16 lutego odwołane 
zostaną „w mieście i województwie 
wszystkie imprezy rozrywkowe w lo-
kalach gastronomicznych, spekta-
kle teatralne, kabaretowe i muzycz-
ne, seanse filmowe”.

Nieco więcej szczegółów PAP po-
mieściła w informacji, którą gazety 
opublikowały (niektóre na czołów-
kach pierwszych stron) 17  lutego: 
„Ponad 2000 osób i 150 jednostek 
sprzętu zaangażowanych było w ak-
cję ratowania ludzi w Rotundzie 
PKO, a potem w likwidację szkód 
spowodowanych przez katastro-
fę. Z ofiarnością najwyższej miary 
pracowali strażacy, młodzież z Wyż-
szej Szkoły Oficerów Pożarnictwa, 
milicja, jednostki wojskowe. Pląta-
nina konstrukcji wiszących bezład-
nie pod różnymi kątami utrudnia-
ła swobodę poruszania. W podzie-
miach do godzin popołudniowych 
w piątek (czyli 16  lutego – przyp. 
L.A.) trwały prace poszukiwawcze. 
Każdym krokiem ekip technicznych 
kierowali fachowcy z warszawskie-
go Mostostalu. Dopiero po południu 
zdołano dotrzeć w głąb podziemnej 
kondygnacji. W błyskawicznym tem-
pie, dzięki ofiarności pracowników 
przedsiębiorstw gospodarki miej-
skiej, zjednoczenia budownictwa 
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«Warszawa», spółdzielni «Pyroflex», 
w ciągu nocy wprawiono 1000 szyb 
w oknach okolicznych budynków”.

Gdy słowa te za pośrednictwem 
gazet lokalnych dotarły do czytel-
ników, w sobotę 17  lutego w gma-
chu Komitetu Centralnego PZPR 
odbyła się konferencja w sprawie 
tragicznego wybuchu w Rotundzie 
PKO. Obok I sekretarza KC PZPR 
Edwarda Gierka, który był gospoda-
rzem tej narady, udział w niej wzięli 
między innymi przewodniczący Ra-
dy Państwa PRL Henryk Jabłoński, 
premier Piotr Jaroszewicz, sekre-
tarz KC PZPR Stanisław Kania, mi-
nister spraw wewnętrznych Stani-
sław Kowalczyk i władze Warszawy, 
którzy zapoznali się z dotychcza-
sowym przebiegiem dochodzenia 
w sprawie ustalenia przyczyn wy-
buchu i przebiegiem akcji ratowni-
czej. Z opublikowanej w poniedzia-
łek 19 lutego informacji PAP Pola-
cy dowiedzieli się, co było przyczyną 
wybuchu: „Dotychczas wyniki badań 
i śledztwa wskazują, że bezpośred-
nią przyczyną wypadku była eksplo-
zja gazu ziemnego. Gaz z powodu 
awarii zaworu przewodu podziem-
nego przebiegającego w pobliżu Ro-
tundy znalazł ujście poprzez kanały 
telekomunikacyjne do podziemi bu-
dynku PKO”.

Służba Bezpieczeństwa, przyj-
mując do wiadomości ustalenia 
ekspertów z Wojskowej Akademii 
Technicznej, że przyczyną trage-
dii był wybuch gazu, nie odrzucała 
jednak wersji o działaniu przestęp-
czym, sprawdzając różne tropy, któ-
re podpowiadali warszawiacy choć-
by w anonimowych donosach prze-
kazywanych pod alarmowy numer 
telefonu MO 997. Opinia publiczna, 
przywykła do kłamstw ówczesnej 
władzy, nie chciała uwierzyć w ofi-
cjalną wersję wydarzeń i podejrze-
wała, że w Rotundzie doszło do pod-
łożenia bomby.

Może jednak bomba, 
a nie gaz?

Jedna z warszawianek twierdzi-
ła, że gdy w tamten czwartek wcho-
dziła do Rotundy, zaczepiła ją ja-
kaś nieznana kobieta i ostrzegła 
przed wybuchem. Po latach, gdy 
w 2000 roku Tomasz Orlicz realizo-
wał wspomniany tu już odcinek se-
rialu telewizyjnego o największych 
katastrofach w powojennej Polsce, 
niewiasta ta podtrzymała swe oskar-
żenie. Psychicznie chora? A może 
rzeczywiście ktoś o wyjątkowo wy-
czulonym węchu ostrzegał wówczas 
ludzi przed wybuchem gazu. Tej hi-
potezy nie można odrzucić. Wszak 

w rozmowach z funkcjonariusza-
mi SB niektórzy ranni w wybuchu 
pracownicy III Oddziału PKO mó-
wili o ulatniającym się gazie. Jedno 
wszelako jest dziś pewne. Wystarczy-
ło wówczas, w lutym 1979 roku, zer-
knąć na ocenzurowane kadry z Pol-
skiej Kroniki Filmowej przedstawia-
jące wnętrze zniszczonego banku, 
by dojść do jedynego wniosku: źró-
dło wybuchu musiało znajdować się 
w podziemiach Rotundy, gdzie ktoś 
podający się za klienta PKO nie mógł 
się dostać. Na nic zdałoby się wnie-
sienie do banku bomby w teczce, bo 
ona nie poczyniłaby takich szkód, 
zwłaszcza w żelbetowej konstrukcji 
Rotundy. To musiało być źródło po-
tężnej siły eksplozji, do czego ideal-
nie nadawał się gaz ziemny.

Mróz, uszkodzony 
zawór i spawacze

Za współwinnego tego, co 15 lu-
tego 1979 roku wydarzyło się w cen-
trum Warszawy, można uznać rów-
nież zimę stulecia. Nagle zaatako-
wała ona Polskę w sylwestra 1978 
roku. Zawieje i zaspy śnieżne spa-
raliżowały komunikację w całym 
kraju, a grubo ponad 20-stopniowy 
mróz skuł ziemię na kamień do głę-
bokości kilku metrów. Gdy pod zie-
mią pękł korpus żeliwnego zaworu 

gazociągu, wydobywający się zeń 
gaz nie znajdował ujścia przez za-
marzniętą ziemię. Dotarł on do ka-
bli telekomunikacyjnych i przez ich 
studzienkę przedostał się do banko-
wego archiwum w podziemiach Ro-
tundy. Z powodu silnego mrozu z ga-
zu wytrącił się środek zapachowy, 
który zwykle ostrzegał przed niebez-
pieczeństwem. Wystarczyła iskra, 
by wyzwolić gigantyczną eksplo-
zję. Zrobili to prawdopodobnie spa-
wacze, którzy w tamten czwartek 
w podziemiach banku wykonywali 
jakieś prace. Obaj zginęli.

W 2000 roku ekipa realizująca od-
cinek „Rotunda” dotarła do robotni-
ka, który w czasie prac konserwacyj-
nych gazociągu zbyt silnie dokręcił 
śrubę kryzy mocującej zawór gazu. 
Zbyt mocne dokręcenie kryzy mogło 
uszkodzić korpus zaworu, a resztę 
załatwiły silny mróz oraz ruchy pod-
łoża wywołane naziemną i podziem-
ną (obok była podziemna linia śred-
nicowa kolei) komunikacją. Przez 
77-centymetrową szczelinę zaczął 
wydobywać się gaz. Gaz, który za-
bił 49 osób i prawie 100 ranił.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, 
a więc cztery dni po wybuchu, pod-
czas prac wewnątrz Rotundy ekipy 
ratownicze wydobyły zwłoki dwóch 
kobiet. Tym samym – informowała 

prasa –  liczba ofiar śmiertelnych 
wybuchu w banku PKO wzrosła 
do 48. W rzeczywistości dorosłych 
ofiar wybuchu było 49. Dorosłych, 
ponieważ w tym bilansie nie poli-
czono dzieci, które jeszcze się nie 
urodziły, a zginęły wraz z noszący-
mi je matkami. Dwie kobiety, które 
w wybuchu poniosły śmierć, w tym 
pracownica III Oddziału PKO, by-
ły bowiem w zaawansowanej ciąży.

Wielu przywódców państw, nie 
tylko komunistycznych, przysłało 
do Warszawy depesze kondolencyj-
ne. „Proszę przekazać szczere kon-
dolencje rodzinom i bliskim ofiar 
wypadku” – do Edwarda Gierka pi-
sał między innymi sekretarz gene-
ralny Komunistycznej Partii Związ-
ku Radzieckiego Leonid Breżniew. 
Podobną w treści depeszę nadesłał 
prezydent Republiki Francuskiej 
Valéry Giscard d’Estaing. Do kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, pry-
masa Polski, telegram kondolen-
cyjny przesłał papież Jan Paweł II.

Leszek Adamczewski

„Katastrofy. Słynne i przemil-
czane tragedie powojennej Pol-
ski”, Poznań 2020, s. 325.

*Śródtytuły pochodzą od redak-
cji „Samego Życia”

Warszawska Rotunda PKO 15 lutego 1979 roku Fot. Wikimedia Commons
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Masz ochotê na krótki urlop?
Proponujê po³udniow¹ Fran-
cjê. Tutaj spêdza³y go ju¿ Mar-
lena Dietrich i Coco Chanel.

Maleñka wioska Juan-les-
Pins na Lazurowym Wybrze¿u
to mój ma³y „Geheimtipp”. Le-
¿y miêdzy Nizz¹ (ok. 20 km)
i Cannes (ok.12 km) i ju¿ od
wczesnych lat dwudziestych
uwa¿ana by³a za bardzo ele-
gancki kurort.

Ju¿ w marcu jest tu ciep³o,
z regu³y ok. 20-22 stopni Celsju-
sza. Nie trzeba braæ du¿o baga-
¿u – t-shirt i cieplejszy sweter
wystarcz¹ w zupe³noœci. W po-
rze obiadowej mo¿na jadaæ
obiad w akompaniamencie
s³oñca. Jest tu ³adna pla¿a,
szarmancka kafejka „Le Petit
Brunch” przy 117, Boulevard
de President Wilson, która ser-
wuje nie tylko kawê, ale tak¿e

wyszukane wina. W³aœciciel
Stephane wita swoich goœci ju¿
w drzwiach i czêstuje kielisz-

kiem szampana. Potem mo¿na
spróbowaæ jego specja³ów np.
„Mademoiselle Burger” z gêsi-

mi w¹tróbkami czy sa³atkê
z tuñczyka. Dla dzieci serwuje
„tres elegant” – bezalkoholowe
minikoktaile.

Jak tam dojechaæ? Najlepiej
samoloten do Nicei, a potem
ok. 25 minut autobusem. Gdzie
rezerwowaæ? Najlepiej u nas.

Zakupy i trochê 
zwiedzania?
To wszystko mo¿na znaleŸæ

w Kopenhadze. Miasto to jest
malutkie i przytulne, „hygge-
lig”, jak mówi¹ Duñczycy. Dla-
tego te¿ Kopenhagê najlepiej
zwiedza siê na rowerze, który
mo¿na wypo¿yczyæ.

Dla tych, którzy wol¹ coœ
mniej sportowego, polecam ob-
jazdówkê autobusem. Zaczyna
siê w promieniach s³oñca od fo-
tografowiania Syrenki – Meer-
jungfrau. Dalej idzie siê do kró-
lewskiego skarbca, mieszcz¹-
cego siê w bajecznym zamku
Rosenborg. W po³udnie ko-
niecznie trzeba pojechaæ na
Smorrebrod do kolorowej re-
stauracji zwanej Fischerhaus

„Cop Horn” przy ulicy Nyhvan
21. Le¿y ona w porcie, a widok
st¹d jest przepiêkny.

Po obiedzie mo¿na oddaæ siê
szaleñstwu zakupów na naj-
d³u¿szym deptaku Europy, tzw.
Stroget. Wiedzie on od ma³ych
sklepików przy ratuszu do ele-
ganckich luskusowych sklepów
przy ulicy Amagertorv. S¹ tu
sklepy znanych ekskluzywnych
marek, a pomiêdzy nimi, jakby
trochê wtulone w siebie, sklepy
z duñskim towarem, Duñskie
Flagship-Stores. 

Kusz¹ klasyczna awangarda
– „Ivan Grundahl” przy ulicy
Niels Hemmingsens Gade 4
czy erotyczne ciuchy w „Nor-
gaard Copenhafgen” albo su-
perœwietne bluzki i najprzeró¿-
niejsze akcesoria mody mê-
skiej i damskiej w „Bund und
Pferdgarten”.

Wieczorem, po udanych i ta-
nich zakupach, czas na pro-
gram kulturalny. Mo¿na pos³u-
chaæ muzyki jazzowej, pójœæ na
koncerty. Wybór imprez mu-
zycznych jest w Kopenhadze
naprawdê du¿y. Dla dzieci du¿¹
atrakcj¹ jest planetarium.

Jak wybraæ siê do Kopenha-
gi? Samolotem. Z lotniska ³a-
two dostaæ siê jest do miasta
poci¹giem albo kolejk¹ miej-
sk¹. Kopenhaga oferuje ca³¹
gamê ³adnych, ma³ych i tanich
hoteli. Proszê spróbowaæ – na-
prawdê warto.

Violetta Dabrowski
Reisebüro Pfau

Wilhelm-Nagel-Str. 62
71642 Ludwigsburg

mailto:info@pfau-reisen.de
www. pfau-reisen.de

Tel. 07141 52121
Fax 07141 52509

Lato przypawa wiele kobiet o palpitacje
serca. Za moment bêd¹ musia³y zrzu-
ciæ spodnie i wówczas pojawi siê wielki
problem – cellulit. S³ynna „skórka po-
marañczowa”, która pojawia siê naj-
czêœciej na udach i poœladkach, nie po-
zwala spaæ po nocy wielu kobietom. Na
œwiecie a¿ 85 procent z nich cierpi na tê
przypad³oœæ. Zwi¹zana jest ona ze z³ym
kr¹¿eniem limfy niezale¿nie od rodzaju
tuszy. Nawet szczup³e osoby maj¹ k³o-
pot z nieprawid³owym rozmieszcze-
niem tkanki t³uszczowej, co powoduje
pojawienie siê pod skór¹ grudek
i obrzêków. 

Nie jest to jedynie przypad³oœæ kobie-
ca, ale mê¿czyŸni nie zwracaj¹ na ni¹
a¿ takiej uwagi. To dolegliwoœæ dzie-
dziczna, a wiêc kolejne pokolenia bêd¹
równie¿ dr¿eæ przed zbli¿aj¹cymi siê
skwarami. Dotyka osoby w ka¿dym
wieku, szczególnie w krajach wysoko
rozwiniêtych, gdzie wiêkszoœæ ¿ycia

spêdza siê za komputerem lub kierow-
nic¹ samochodu.

Z cellulitem mo¿na walczyæ, stosuj¹c
przeró¿ne œrodki pielêgnuj¹ce czy te¿
profesjonalne serie zabiegów kosme-
tycznych, ale najlepsze rozwi¹zania
przygotowa³a sama natura. W czasie
prysznicu nale¿y cia³o nacieraæ grubo-
ziarnistymi peelingami oraz specjalny-
mi ostrymi g¹bkami. Regularne stoso-
wanie na pewno szybko przyniesie suk-
cesy. 

Rozwi¹zaniem jest te¿ detoksykacja
organizmu. Rzucenie papierosów
i ograniczenie spo¿ywania alkoholu
wp³ynie na lepsz¹ kondycjê skóry. Du¿y
wp³yw na pojawienie siê pomarañczo-
wej skórki ma picie kawy w du¿ych ilo-
œciach. Warto ograniczyæ równie¿ spo-
¿ywanie soli odpowiedzialnej za groma-
dzenie wody. Wp³yw na rozrost poma-
rañczowej skórki maj¹ równie¿ cukry.
Podobnie jak chodzenie na wysokich

obcasach czy te¿ zak³adanie nogi na
nogê. Idealne na cellulit s¹ mieszanki
zio³owe. Kr¹¿enie usprawni mniszek
lekarski o dzia³aniu oczyszczaj¹cym,
wyp³ukuj¹c szkodliwe substancje. Spa-
lanie t³uszczu przyspiesza roœlina gotu-
kola. Mo¿na z niej robiæ maœci czy te¿
dodawaæ j¹ rozdrobnion¹ do posi³ku.

Brzydkie zgrubienia skóry znikaj¹
dziêki wysi³kowi fizycznemu. Walkê

z cellulitem nale¿y rozpocz¹æ od d³u-
gich i intensywnych spacerów, a na jog-
gingu koñcz¹c. Wyniki daje równie¿:
p³ywanie i aerobic – wszystkie æwicze-
nia, które oddzia³uj¹ na naci¹ganie siê i
kurczenie skóry. Nawet regularnie po-
wtarzane przysiady przynios¹ po kilku
tygodniach efekty. Cellulit „nie lubi”
zdrowego trybu ¿ycia. (am)

Cellulit niemodny latem

zdj. pixabay.com

Kopenhaga zdj. pixabay.com/Nicole Pankalla

Pomys³y na krótki urlop
Plaża w Nicei (Nizza) zdj. pixabay.com/Alexandra Koch
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W Landschaftsparku w Duis-
burgu stanê³y 23 makiety bu-
dynków, które na przestrzeni
minionych 20 lat zosta³y wybu-
rzone w Zag³êbiu Ruhry. Wiêk-
szoœæ pochodzi z okresu powo-
jennego – betonowego moder-
nizmu, który przesta³ byæ popu-
larny wraz ze zmianami struk-
turalnymi w Zag³êbiu Ruhry.
Nale¿y do nich 17-piêtrowy blok
mieszkalny „Goliath“ z Marl,
chwalony niegdyœ brutalistycz-
ny budynek centrum kszta³ce-
nia doros³ych w Essen, basen,
kilka koœcio³ów, ale tak¿e odga-
³êzienia, takie jak system kana-
lizacyjny „Emscher Rinne“.

Berliñski artysta Julius von
Bismarck we wspó³pracy z ar-
chitektk¹ i artystk¹ Mart¹ Dy-
achenko stworzy³ instalacjê
„Neustadt” (nowe miasto).
23 modele domów powsta³y
w pracowni artysty w Berlinie.
S¹ z betonu, tak samo jak ich
25 razy wiêksze orygina³y.

Do Duisburga przywieziono
je statkiem. Tu zaœ na mocnych
fundamentach z betonu i stali
maj¹ przypominaæ budowle,
o których zachowanie niejed-
nokrotnie toczono walkê. Na
wolnej przestrzeni w parku
krajobrazowym Duisburg-
Nord natura bêdzie wrastaæ
w rzeŸby budynków i tworzyæ
fantazje zapomnianego i opusz-
czonego miasta.

Robert Widera

Nag³e wzrosty temperatur, przelotne
burze i upa³y to czynniki, które nieko-
rzystnie wp³ywaj¹ na osoby z k³opotami
kr¹¿eniowymi. Choroby serca i uk³adu
krwionoœnego to najczêstszy powód
zgonów w Europie. Na nadciœnienie
umiera 40 procent osób powy¿ej 65 ro-
ku ¿ycia. W Niemczech choruje a¿
20 milionów ludzi, w Polsce 8,5 mln. 

– Pielêgniarka lub lekarz po zbada-
niu ciœnienia têtniczego krwi, zmierze-
niu obwodu brzucha oraz przeprowa-
dzeniu wywiadu dotycz¹cego przeby-
tych chorób, przyjmowanych leków,
mo¿e jednym klikniêciem sprawdziæ
wiek serca pacjenta – mówi dr hab. To-
masz Zdrojewski. – Wiedza ta w przy-
sz³oœci mo¿e tak¿e u³atwiæ pracê leka-
rzom, a przede wszystkim pomo¿e pa-
cjentom lepiej zrozumieæ stan swojego
zdrowia oraz wykryæ czynniki ryzyka
wyst¹pienia zawa³u serca czy udaru
mózgu.

Wystêpuje ono przede wszystkim
wtedy, gdy obliczony wiek serca jest
wy¿szy od wieku metrykalnego. Dobr¹
wiadomoœci¹ jest fakt, ¿e wiek serca
mo¿na obni¿yæ. Wystarczy zmieniæ die-
tê i styl ¿ycia na bardziej zdrowy oraz
w razie potrzeby skutecznie leczyæ
czynniki ryzyka zawa³ów serca i uda-
rów mózgu. Nale¿y do tego m.in. nadci-

œnienie têtnicze, wysoki poziom chole-
sterolu, oty³oœæ, cukrzyca, palenie,
brak aktywnoœci fizycznej i stres. 

– Istotnym jest, aby pacjenci, zw³asz-
cza z grup ryzyka, zrozumieli koniecz-
noœæ wprowadzenia zmian profilaktycz-
nych w swoim ¿yciu – komentuje prof.
Marian Zembala, dyrektor Œl¹skiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. – Po-
kazanie wieku serca pacjentów pozwoli
w prosty sposób uœwiadomiæ wszyst-
kim przebadanym, ¿e nawet, je¿eli nie
wyst¹pi³ u nich incydent kardiologicz-
ny, to w ka¿dej chwili mo¿e do niego
dojœæ. Zale¿y nam tak¿e na zaktualizo-

waniu wiedzy na temat zdrowia uk³adu
sercowo-naczyniowego Polaków.

Z danych Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego wynika bowiem, ¿e
choroby uk³adu naczyniowo-sercowe-
go odpowiadaj¹ za 48 proc. zgonów. Ide-
alne ciœnienie krwi wynosi 120/80. Od
140/90 zaczyna siê nadciœnienie têtni-
cze, które nale¿y leczyæ. Wiêkszoœæ lu-
dzi to bagatelizuje, bo wiêkszoœæ znajo-
mych ma podobne wyniki, wiêc nie
przejmuj¹ siê przekroczeniem wyzna-
czonej przez lekarzy granicy. 

Oto kilka domowych sposobów na ob-
ni¿enie ciœnienia w czasie wakacji:

– spacer codziennie przez przynajm-
niej 30 minut – dziêki temu nastêpuje
dokrwienie serca. Najlepiej po³¹czyæ

go z 5-minutowymi przystankami,
w czasie których wykonuje siê g³êbokie
oddechy;

– ograniczenie stosowania soli, która
gromadzi wodê w organizmie, a to ma
bezpoœredni wp³yw na zwiêkszenie ci-
œnienia. Nale¿y zrezygnowaæ m.in. ze
s³onych paluszków, chipsów;

– zrezygnowanie z palenia, które po-
woduje wzrost ciœnienia i niepotrzeb-
nie przyspiesza pracê serca; 

– ograniczenie spo¿ywania drinków,
które czêsto w s³oneczne dni gasz¹ pra-
gnienie. Badania dowiod³y, ¿e trzy drin-
ki pite codziennie przez kobiety, powo-
duj¹ u nich wzrost ciœnienia a¿ o 90 pro-
cent.

– jedzenie czosnku zapobiegaj¹cego
zaleganiu cholesterolu i zawê¿aniu têt-
nic. Równie dobroczynne dzia³anie ma
gorzka czekolada (min. 70 procent ka-
kao). Zawiera ona substancje zapobie-
gaj¹ce skurczom naczyñ krwionoœnych
i powstawaniu zmian mia¿d¿ycowych.

– wzbogacenie diety w potas, co zwi¹-
zane jest z wyp³ukiwaniem tego pier-
wiastka przez stosowanie leków mo-
czopêdnych przy nadciœnieniu. Potas
znajduje siê w soi, suszonych œliwkach,
bananach czy pomidorach.

– picie herbatek zio³owych z lipy, g³o-
gu i dziurawca dwa razy dziennie. Po-
szerzaj¹ one naczynia krwionoœne,
wp³ywaj¹c tym samym na obni¿enie ci-
œnienia krwi. (am)

Ciœnieniowcy na wakacjach

Rower to idealny sposób na wzmocnienie serca. zdj. Malik

Ruhrgebiet straci³ 
te budynki

Landschaftspark Nord
Grüner Pfad, 47137 Duisburg

Marta Dyachenko
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Będzie się działo, czyli...

Polacy lecą na wakacje
Linie lotnicze możemy podzielić na kilka 
rodzajów. Pośród nich są na przykład linie 
narodowe, których właścicielem jest dane 
państwo, ale mogą być też low costy, czyli tanie 
linie lotnicze. Do tego należy wymienić między 
innymi czartery, wynajmowane przez biura 
podróży i wożące Polaków na wakacje. Właśnie 
w tych ostatnich na co dzień lata stewardesa, 
z którą się umówiłem na rozmowę, chcącą 
zachować anonimowość.

Spotykamy się na jednym z war
szawskich lotnisk. Na miejsce 
przyjeżdżam dobre dwadzieścia 
minut przed czasem. Chwilę póź
niej okazuje się, że nie tylko ja 
lubię być punktualny. W moim 
kierunku zmierza krótko ścię
ta, piękna brunetka. Podchodzi 
do mojego stolika, po czym nie
pewnym głosem pyta: – Krzysz
tof Pyzia?

Przytakuję, po czym zapra
szam, by usiadła.

– Czego się pani napije?
– Cappuccino. Z mlekiem bez 

laktozy. A tak w ogóle to jestem 
Magda – mówi, po czym wycią
ga rękę w moją stronę.

Chcąc nie chcąc, zauważam 
jej pięknie wypielęgnowane pa
znokcie, pomalowane czerwo
nym lakierem.

– Krzysiek jestem.
Zaraz potem idę zamówić dwa 

kubki cappuccino. Ukradkiem 
widzę, jak Magda przeczesuje 
palcami zadbane, krótkie wło
sy. Gdy myśli, że nie patrzę, spo
gląda w lusterko, po czym szyb
kim ruchem przejeżdża szmin
ką po ustach.

Wracam z gorącą kawą. Czas 
na rozmowę!

– Na swoim koncie masz 
pewnie tysiące lotów z Polaka-
mi udającymi się na wakacje. 
Który spośród tych wszystkich 
pasażerów najbardziej zapadł 
ci w pamięć?

– Opowieści o pijanych pasa
żerach sobie daruję, bo takich 
jest zbyt wiele. Za to pamiętam 
jak dziś historię opowiadaną so
bie wśród stewardes, niemal
że kultową, o tym, jak w trak
cie jednego takiego lotu facet 
odpiął pasy, stanął na środku 
pokładu, ściągnął spodnie i za
czął się onanizować. Zaraz do
skoczyła do niego żona i zaczę
ła prosić, żeby schował penisa, 
bo wcześniej obiecał jej, że wię
cej nie będzie tego robił.

– O mamo... Czyżby to był je-
den z dowodów na to, że wię-
cej problemów na pokładzie 
sprawiają mężczyźni?

– Tak. Mężczyźni są zazwy
czaj bardziej problemowi, dla
tego że to oni z reguły chętniej 

nadużywają alkoholu. A to pro
wadzi do wielu kłopotów. Choć 
jak zwykle od zasady są wyjąt
ki. Posłuchaj tego. Rzecz dzieje 
się kilka tygodni temu. Lot po
wrotny z Egiptu do Polski. Jed
na z pasażerek ma chorobę fara
ona, polegającą na tym, że ucieka 
z niej wszystko każdym możli
wym otworem... Pani co chwila 
odwiedza toaletę. Na pokładzie 
śmierdzi już do tego stopnia, że 
ludzie kupują perfumy, by się ni
mi psikać. I to nie jest żart! Co 
więcej, nakładają kaptury i sie
dzą skuleni z głową między no
gami. Gdy stewardesa pyta, co 
się dzieje, w odpowiedzi ludzie 
pokazują na toaletę. Gdy tylko 
dociera w ten rejon, orientuje 
się, że dzieje się coś bardzo złe
go. Odór jest niesamowity. Ste
wardesa puka do toalety i pyta, 
czy wszystko w porządku. W od
powiedzi słyszy, że tak, po czym 
pilot włącza sygnalizację zapiąć 
pasy. Zaraz potem uchylają się 
drzwi... Smród jest taki, że w tym 
samym momencie stewardesa 
wymiotuje do stojącego w pobli
żu kosza. Natomiast koleżanka, 
która pakuje wózek z perfuma
mi, z wrażenia pada na ziemię. 
Zaraz potem z łazienki wyłania 
się ręka, cała pokryta brązową 
mazią... Pasażerka pyta: „Mogę 
prosić wodę?”. Wystraszona ste
wa bierze butelkę wody z zapa
sów załogi, odruchowo wrzuca 
ją do toalety i zamyka te drzwi. 
Chwilę później pyta: „Przepra
szam, a może potrzebuje pani 
lekarza?”. W odpowiedzi słyszy: 
„Nie, nie, nie... Ja tylko się umy
ję tą wodą”. I nagle drzwi zno
wu się otwierają, a stewardesa 
prawie mdleje... Kobieta ubabra
ną ręką podaje jej butelkę – całą 
wymazaną brązową mazią – i py
ta: „Może mi pani odkręcić?”.

– Stewardesa odkręca?
– Nie! Ale daje jej drugą bu

telkę i mówi, by tę brudną zosta
wiła na podłodze. Następnie po 
wylądowaniu odbywa się szybka 
zmiana załogi. Przy okazji załoga 
pokładowa zgłasza potrzebę de
zynfekcji toalety. Wchodzą panie 
sprzątające, które z racji dziwnej 
budowy samolotu, bez wnikania 

w szczegóły, robią to po ciemku, 
po czym samolot ponownie wzbi
ja się w powietrze. Wówczas jed
na ze stewardes postanawia sko
rzystać z tej felernej toalety. Gdy 
jednak postanawia spuścić wodę, 
brudzi się brązową mazią! Ciąg 
dalszy jest taki, że toaleta zostaje 
zablokowana na dalszy rejs. Ale 
to nie koniec, okazuje się bowiem, 
że pasażerka z chorobą faraona 
część swoich wydzielin zostawi
ła na dywaniku przy swoim fote
lu, co zostało przeoczone podczas 
sprzątania, bo wszyscy skupili się 
na tej toalecie. W związku z tym 
nowa pasażerka, która siedzi te
raz na tym felernym miejscu, z ra
cji smrodu cały czas wymiotuje... 
I jeszcze ta biedna, nieświadoma 
kobieta mówi do stewardesy po
dobno: „Co mi pani tutaj sprze
daje? Ja już sama nie wiem, czy 
tu bardziej śmierdzi kupą czy wy
miocinami!”.

– No dobra, odechciewa mi 
się podróży samolotem...

– Na szczęście nie każdy lot 
tak wygląda. Ale prawdą jest, 
że kreatywność Polaków nie zna 
granic. Raz na jakiś czas zdarza 
się, że na pokładzie leci z nami 
ktoś, kto czuje się ważny. I jeśli 
imprezka się rozkręca, a alko
hol leje strumieniami, dochodzi 
do tego, że ten ktoś przychodzi 
do mnie i mówi, że mnie „znisz
czy”, jeśli na przykład nie sprze
dam mu ostatniej butelki zim
nej wódki, a do tego koniecznie 
kilku kubków. Tak na margine
sie, to najbardziej nie lubię pa
sażerów, którzy piją w trakcie 
lotu swój alkohol. Na początku 
kursu zapamiętuję miejsca, na 
których tacy pasażerowie sie
dzą, i sprawdzam je regularnie. 
Powód jest prosty: latając w ta
nich liniach czy w liniach czarte
rowych, stewardesy bardzo czę
sto utrzymują się z prowizji od 
sprzedaży. I jasne jest, że pija
ny pasażer może stwarzać pro
blemy, co zresztą bardzo często 
się dzieje. W tej sytuacji, jeśli już 
mam się z nim użerać, to niech 
chociaż da mi zarobić i upije się 
alkoholem sprzedanym z mo
ją prowizją!

– Stresu na pokładzie ci nie 
brakuje.

– Podobnie gorąco bywa, kiedy 
pasażer okazuje się chory psy
chicznie. A takich pasażerów jest 
coraz więcej, bo latanie staje się 
dostępne dla wszystkich.

– Jak sobie radzisz, kiedy po-
jawiają się tego typu problemy?

– Próbuję rozmawiać, naj
pierw na osobności, później gło
śno, tak by cały samolot słyszał. 
Szukam też bliskich tej chorej 
osoby, by przy ich pomocy jakoś 

wspólnie ją opanować, zwłasz
cza gdy ktoś taki jest agresyw
ny, wyzywa mnie. Jeśli to wszyst
ko nie przynosi efektu, lądujemy 
awaryjnie, a za całe zamiesza
nie musi zapłacić chory. A to nie 
są małe koszty, bo często mówi
my nawet o setkach tysięcy zło
tych. Najgorzej jest wtedy, gdy 
taka chora psychicznie osoba nie 
mówi ci wprost, że da ci w twarz, 
tylko po prostu jest opryskliwa 
i agresywna. Znam taką histo
rię... Doszło kiedyś do tego, że 
moja znajoma wezwała służby 
lotniskowe, by wyprowadzić ta
kiego pasażera, przy czym nie 
była w stanie wyjaśnić, z jakie
go dokładnie powodu prosi o je
go wyprowadzenie.

– Ale jak to?
– To był lot z Grecji do Polski. 

Na pokładzie był komplet naszych 
rodaków wracających z wakacji. 
Na nieszczęście pasażerów by
ły silne turbulencje. To jednak 
nie przeszkadzało pewnej pa
ni skłócić się ze wszystkimi do
okoła, a przy tym zamawiać bez 
przerwy alkohol. W końcu dosz
ło do tego, że kobieta zaczęła się 
drzeć na cały samolot i pasa
żerowie poprosili, by coś z tym 
zrobić. Stewardesy od początku 
wiedziały, że z tą kobietą jest coś 
nie tak, ale dopiero w tym mo
mencie się zorientowały, że ko
bieta prawdopodobnie jest cho
ra psychicznie.

– Co ich olśniło?
– Dziewczyny nazwały ją Panną 

Migotką, bo miała taki tik – ner
wowe mruganie oczami. Nieste
ty, doszło do tego, że ludzie za
częli w ten sam sposób do niej 
mrugać. Tego było za wiele. Ko
bieta, będąc pod wpływem alko
holu, wpadła w szał. Zaczęła żą
dać od stewardes, by wszystkich 
przesadzić – dosłownie cały sa
molot. To oczywiście nie było 
możliwe, bo trudno przesadzić 
dwieście osób na zapasowe miej
sca. W końcu stewardesy usadzi
ły ją na jednym ze swoich jump 
seatów, na początku samolotu, 
choć tego nie powinno się robić. 
Ale to było lepsze rozwiązanie, 
bo ona doprowadziła do tego, 
że dosłownie cały samolot wza
jemnie się wyzywał, a wszystko 
działo się w trakcie turbulencji. 
Ludzie, zamiast siedzieć, za
pięci w pasy, stali i darli się na 
siebie. Zaraz potem Panna Mi
gotka została przesadzona na 
koniec samolotu. I wtedy Pan
na Migotka zaczęła oskarżać te 
biedne stewardesy o to, że ją po
rwały i przetrzymują ją dla oku
pu! Krzyczała, żeby ludzie jej po
mogli i wezwali policję. Doszło 
do tego, że pasażerowie chcieli 

ją gdzieś schować, a ona chciała 
tego samego w stosunku do ca
łego samolotu. I jeszcze to migo
tanie oczami. To wszystko spra
wiało, że wyglądało to jak sytu
acja żywcem wzięta z  jakiegoś 
komediodramatu.

– Czy Panna Migotka zosta-
ła na tym miejscu już do koń-
ca lotu?

– A gdzie tam! Była jeszcze 
kilka razy przesadzana. Aż do
szło do punktu kulminacyjnego. 
Mianowicie mimo ciągłych sil
nych turbulencji kobieta stała na 
pokładzie i kłóciła się z mężczy
zną trzymającym na rękach ma
łe dziecko. Tego było już za wiele. 
Stewardesa, mimo że silnie buja
ło, odpięła pasy i podeszła do kłó
cącej się pary. W momencie, gdy 
kazała im usiąść, Panna Migot
ka wzięła zamach i spróbowała 
ją uderzyć. Stewa jednak zrobiła 
unik i w efekcie kobieta uderzyła 
tego pana z dzieckiem, wbijając 
mu tips prosto w szyję. Dziecko 
wpadło w histerię. To przelało 
czarę goryczy. Stewardesy chwi
lę później wezwały służbę lotni
skową, by ta czekała tuż po wy
lądowaniu. Ciąg dalszy był taki, 
że trzeba było wypełnić specjal
ne dokumenty. Wpisać, że do
szło do napaści na innego pasa
żera, spisać nazwiska i telefony 
świadków, opisać cały incydent. 
W końcu samolot wylądował. Na 
pokład wbiegły umundurowane 
służby lotniska. Z długą bronią, 
oczywiście w kominiarkach. Za
wsze w takich sytuacjach służby 
wchodzą na pokład i trzeba po
dejść, wskazać palcem, kogo na
leży aresztować. Nie wystarczy 
podać numer siedzenia. W związ
ku z tym stewardesa podchodzi 
do Panny Migotki i mówi: „Pro
siła pani o wezwanie policji. No 
to są służby”.

– Panna Migotka zostaje rzu-
cona na glebę? Tak to się zwy-
kle robi?

– Wszystko zależy od tego, jak 
zachowuje się pasażer. Jeśli jest 
kulturalny, wykonuje polecenia, 
to nie trzeba go wyciągać za fra
ki. Jeśli jednak kurczowo trzyma 
się fotela, wtedy nie ma dyskusji. 
Dobrze zbudowani panowie rze
czywiście siłą rzucają taką oso
bę na ziemię, skuwają i podpo
rządkowują. I tak właśnie było 
w jej przypadku. Panna Migotka 
do tego stopnia zaczęła się rzu
cać, że trzeba jej było przywa
lić patką. Później zresztą jesz
cze próbowała zapalić papiero
sa, za co oberwała ponownie. 
Pasażerowie bili wtedy brawo...

– Skoro o brawach mowa, 
czy Polacy nadal klaszczą po 
wylądowaniu?

– Tak, choć coraz rzadziej. 
Myślę, że dla naszych rodaków 
klaskanie stało się obciachowe. 
A szkoda, bo te brawa to prze
cież komplement dla całej załogi, 
z pilotami na czele, którzy – tak 
między nami – z racji szczelnych 
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drzwi nawet ich nie słyszą. Kla-
skać lubią nadal Włosi, Hiszpa-
nie i Ukraińcy. Do tego jeszcze 
można dorzucić Portugalczyków.

– Czy są takie destynacje, 
do których lecąc z polskimi pa-
sażerami, wiesz, że na pokła-
dzie będzie awantura?

– Wielu myśli, że takim kie-
runkiem jest Bułgaria. A to nie-
prawda, bo ten lot jest za krótki, 
by zdążyli nabroić. W tym czasie, 
czyli w ciągu jakichś dwóch go-
dzin, człowiek nie zdąży nawet 
dobrze się upić.

– A Egipt?
– Nocne loty do Egiptu rzeczy-

wiście bywają problematyczne. 
W ciągu tych kilku godzin nasi 
rodacy są w stanie się spić, po-
derwać czyjąś żonę, dostać po 
twarzy od jej męża i na końcu 
wspólnie z nimi napić się wódki.

– No właśnie, nie jest tajem-
nicą, że gdy ludzie się napiją, 
puszczają hamulce...

– Często w takich sytuacjach, 
poza oczywistościami typu wy-
miotowanie na siebie nawzajem, 
na korytarz, na fotele, ludzie nie 
dobiegają do toalety i... sikają na 
wewnętrzną stronę drzwi wyjścio-
wych. Nie przeszkadzają im na-
wet siedzące w pobliżu stewar-
desy. Znajomy steward opowia-
dał mi kiedyś, jak złapano takiego 
pasażera na gorącym uczynku i 
zapowiedziano, że zostanie mu 
wlepiona kara. W tym momen-
cie mężczyzna chciał przeku-
pić załogę pokładową, oferując 
czterdzieści euro do podziału 
na wszystkich, gdyby wzięli wi-
nę na siebie.

– Będąc pod wpływem al-
koholu, pasażerowie chętniej 
uprawiają seks?

– To są rzadkie przypadki. Pasa-
żerowie, jeśli już, robią to w trak-
cie nocnych lotów pod kocykiem. 
Niby przypadkiem pod tym ko-
cem ląduje głowa podpitej pani 
albo jakoś dziwnie jej ręka leży 
na kroczu partnera i podskakuje 
rytmicznie, po czym partner od-
wdzięcza się w wiadomy sposób.

– Przepraszam za bezpo-
średniość, ale czy sama pró-
bowałaś kiedyś robić to na po-
kładzie?

– Nie, za to w toaletach widzia-
łam za dużo. Od luster pomaza-
nych odchodami, przez brudne 
sufity i podłogę, kończąc na wy-
brudzonym całym pomieszcze-
niu, jakby ktoś posługiwał się ja-
kimś narzędziem pod ciśnieniem. 
Poza tym toalety są często tyl-
ko pobieżnie sprzątane. Dlatego 
trzeba być naprawdę mocno na-
kręconym, żeby zdecydować się 
na seks w takim miejscu. Najlep-
szym dowodem na to niech bę-
dą piloci, którzy korzystając z sa-
molotowych toalet, otwierają je 
z użyciem serwetek, choć we-
dług mnie to druga skrajność. 
Za to moja koleżanka, również 
stewardesa, miała męża, któ-
ry był bardzo napalony na seks 

w samolocie. Do tego stopnia, 
że ciągle jej o tym gadał. Nawet 
jeszcze przed ślubem, gdy się 
wspólnie spotykaliśmy, jak tyl-
ko pojawiał się temat nocy po-
ślubnej, mówił, że będzie wolał 
seks w toalecie na pokładzie sa-
molotu. Ostatecznie nic z tego nie 
wyszło. W trakcie ich wspólne-
go lotu facet poszedł do łazien-
ki i po powrocie odechciało mu 
się tego seksu.

– Pasażerowie często podry-
wają stewardesy, lecąc na wa-
kacje?

– Tak, choć ten podryw wyglą-
da zupełnie inaczej, niż wszyscy 
sobie wyobrażają. Korzystam 
z możliwości bycia anonimo-
wą, dlatego opowiem ci, jak to 
wygląda naprawdę. To nie jest 
tak, że ktoś kulturalnie zagadu-
je: „Dzień dobry. Bardzo mi się 
pani podoba. Czy może byłaby 
szansa na to, że jeszcze kiedyś 
się spotkamy?”. Albo: „Ma pani 
bardzo miły głos. Czy gdzieś po-
za pokładem mógłbym go jesz-
cze usłyszeć?”.

– Jak w takim razie wygląda 
to w rzeczywistości?

– Ano mniej więcej tak: „Ten 
pierścionek to brylant?” – pyta 
pasażer. „Tak” – odpowiadam. 
„A pani go sobie sama kupiła?”. 
„Nie, nie kupiłam go sobie sama”. 
„Aha. No to nici z randki?”. Do te-
go oczywiście dochodzi łapanie 
za pośladki czy talię. Na szczę-
ście to zdarza się rzadko. Zapra-
wione w bojach stewardesy po-
trafią sobie z tym radzić. Gorzej 
jest ze świeżakami. Dziewczyny, 
które dopiero stawiają pierwsze 
kroki w tym zawodzie, w takich 
sytuacjach często zamierają i od-
chodzą w milczeniu. Co gorsza, 
nie mówią o tym szefowej po-
kładu od razu i dopiero po kilku 
dniach decydują się o tym na-
pomknąć. Ale koleżanka miała 
kiedyś lepszy numer. W trakcie 
lotu jedzie z wózkiem i próbu-
je sprzedać kanapki. Nagle na 
swoich plecach czuje przyjem-
ny powiew. Odwraca się, a tam 
pijany facet właśnie rozpiął jej 

z tyłu dosłownie całą sukienkę 
– do tego stopnia, że ledwo trzy-
mała się na biodrach! Widząc 
to, dziewczyna kazała mu szyb-
ko zasunąć zamek, bo jeśli tego 
nie zrobi, zaczną się problemy. 
Facet tak się wczuł, że prawie ją 
udusił. Zapiął ten suwak do koń-
ca, niemalże do samej szyi. In-
na stewardesa miała tak, że pi-
jany pasażer, nie dość że złapał 
ją od tyłu w pasie, to jeszcze za-

czął wykonywać ruchy frykcyj-
ne, że tak powiem, czyli ruchy 
posuwiste, kopulacyjne... Nie-
stety, alkohol robi swoje.

– Zapytam, choć pewnie re-
torycznie: Polacy chętnie pi-
ją alkohol, lecąc na wakacje?

– Jako stewardesa latająca 
w liniach wożących Polaków na 
wakacje przekonałam się o tym 
wielokrotnie! Często nasi roda-
cy kupują jeszcze na lotnisku 
albo już w trakcie lotu litrową 
butelkę wódki i dość szybko ją 
rozpijają. Dochodzi do tego, że 
lądujemy w Egipcie, a  ja mu-
szę zbierać z podłogi „latają-
ce zwłoki”. Pal licho, gdy trze-
ba ich tylko zapiąć w pasy. Go-
rzej, kiedy w trakcie lotu tacy 
pasażerowie się obudzą i chcą 
kupić drugą butelkę wódki. Na 
szczęście wielu Polaków lubi się 
upić na wesoło, a lot na wakacje 
potrafią celebrować. Choć cza-
sem za bardzo.

– W jakim kierunku twoim 
zdaniem będzie szedł rynek 
lotniczy?

– Od niedawna zauważam, że 
rodziny z dziećmi masowo zaczy-
nają latać samolotami. Docho-
dzi do tego, że maluchy stano-
wią czasami nawet jedną trze-
cią wszystkich pasażerów. I nie 
liczę tutaj infantów, czyli dzie-
ci poniżej drugiego roku życia. 
Jest ich tak dużo, że trzeba do-
nosić specjalne pasy i kamizelki 
przed samym lotem. I wyobraź 
sobie, że na pokładzie samolotu 
zabierającego dwustu pasażerów 
znajduje się nawet dwadzieścio-
ro infantów, a do tego sześćdzie-
sięcioro dzieci. Po takim locie na 

pokładzie samolotu jest komplet-
ny armagedon.

– I pewnie można znaleźć 
mnóstwo pampersów...

– Zacznijmy od tego, że nas 
już nie dziwią schowane do kie-
szeni foteli brudne podpaski ani 
pampersy, których po takim lo-
cie rzeczywiście jest mnóstwo. 
Kiedyś doszło nawet do tego, że 
w trakcie robienia demo kobie-
ta chciała ukradkiem schować 

gdzieś zużytego pampersa. A że 
siedziała na początku samolotu 
i zobaczyła luźno leżącą na pod-
łodze kamizelkę, zawinęła w nią 
ten pampers z całą zawartością. 
Chwilę później stewardesa pod-
niosła z podłogi tę kamizelkę, by 
pokazać, jak się z nią obchodzić 
w trakcie sytuacji awaryjnych. 
I w tym momencie na oczach ca-
łego pokładu złapała ją tak niefor-
tunnie, że z pampersa wszystko 
wypadło... A wystarczyło zapytać 
o przewijak, który zazwyczaj jest 
na pokładzie. To nie przypadek, 
że rodziny z dziećmi służby lot-
niska sadzają na początku albo 
na końcu samolotu. To właśnie 
tam są przewijaki. To wszyst-
ko prowadzi czasami do kłótni, 
a nawet bójek między pasażera-
mi z dziećmi a tymi bez dzieci.

– Abstrahując od kłótni, ta-
kie latanie nie jest najlepsze 
dla zdrowia dzieci.

– Mam znajomych pilotów, 
którzy zarzekają się, że z mały-
mi dziećmi samolotem nie po-
lecą. Ta różnica ciśnień jest dla 
tych małych pociech szalenie 
niezdrowa. A zdarzają się tacy, 
którzy niemowlaki zabierają na 
Kubę, gdzie lot trwa ponad dzie-
sięć godzin!

– Zejdźmy na chwilę na zie-
mię. Byłaś w wielu krajach na 
świecie. Jaki widok do końca 
życia utkwi w twojej pamięci?

– Największe wrażenie zrobiła 
na mnie wspomniana przed mo-
mentem Kuba. Poleciałam tam 
z samolotem wypełnionym Po-
lakami, a lot powrotny miałam 
dopiero po tygodniu. To miej-
sce bardzo mnie zaskoczyło. 

Nie miałam pojęcia, że panu-
je tam tak wielka bieda. Ludzie 
często nie mają w domu prądu, 
a sklep mięsny wygląda tak, że 
są to wielkie kawały mięsa wy-
łożone na stole i wygrzewające 
się cały dzień w słońcu. Do dzi-
siaj mam w pamięci widok star-
szej pani kupującej takie mięso. 
Pani wskazała kawałek, sprze-
dawca zaś wziął nóż, odkroił od-
powiednią porcję, po czym zawi-
nął w skrawek papieru i wręczył 
pani. W Polsce po zjedzeniu ta-
kiego mięsa, leżącego cały dzień 
na słońcu, poza lodówką, pew-
nie mielibyśmy niezłe rewolu-
cje żołądkowe. Tam czegoś ta-
kiego nie ma. Tak samo jak nie 
uświadczysz tam mleka. To to-
war bardzo deficytowy.

– Dlaczego?
– Na Kubie krowy są państwo-

we. A co za tym idzie, mleko, któ-
re dają, również. Dlatego więk-
szość Kubańczyków jedynie kil-
ka razy w roku widzi mleko. Co 
więcej, nawet w wielu hotelach 
nie uświadczysz białej kawy. A je-
śli już jakimś cudem będzie tam 
mleko, to zapewne będzie je do-
lewała obsługa. Wszystko po to, 
byś sam nie nalał za dużo tego 
deficytowego napoju. Tak samo 
zaskakujące są wyjazdy do kra-
jów arabskich.

– Co najbardziej cię tam 
dziwi?

– Mnie już właściwie nic, bo 
wiem, że trzeba się ubierać tak, 
żeby jak najmniej ciała było wi-
docznego. Co innego moja kole-
żanka, która o tym nie wiedziała. 
Jej przydarzyła się niezła histo-
ria w jednym z krajów arabskich. 
Ubrana w typowe rybaczki i bluzkę 
na ramiączkach, choć bez odkry-
tego dekoltu, wyszła z hotelu na 
miasto. Gdy szła w stronę centrum 
handlowego, niemal wszystkie sa-
mochody trąbiły na nią, a kierow-
cy wykrzykiwali przez okno. Ona 
jednak nie zwracała na to uwagi 
– do momentu, aż w drodze po-
wrotnej z zakupów zatrzymała ją 
policja. Zapytali, czy odwieźć ją 
do hotelu. Koleżanka chętnie na 
to przystała, bo była dość mocno 
obładowana torbami. Po kilku mi-
nutach byli na miejscu. Policjan-
ci weszli z nią do recepcji, gdzie 
zrobili karczemną awanturę, py-
tając recepcjonistów, dlaczego 
wypuścili nagą kobietę na ulicę. 
W tym momencie inna koleżan-
ka wysiadła z windy – w mohero-
wym niebieskim golfie i długich 
spodniach do ziemi. Ten widok 
zaskoczył tę pierwszą stewar-
desę, którą przywiozła policja, 
bo na dworze było czterdzieści 
stopni. Dopiero wtedy zrozumia-
ła, o co chodzi...

Słuchaj, dużo jeszcze masz py-
tań? Za piętnaście minut powin-
nam wyjeżdżać na lotnisko. Dzi-
siaj znowu lecę z Polakami na ich 
upragnione wakacje.
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Nie tylko kobiety ich pożądają

Najcenniejsze
klejnoty świata
W historii ludzkości obok złota i srebra symbolem 
bogactwa były też kamienie szlachetne, często nawet 
bardziej istotne, bo przecież metale szlachetne 
stanowiły oprawę dla wspaniałych klejnotów. Mogłoby 
się wydawać, że najbardziej pożądanym w dziejach 
kamieniem był diament, co nie znajduje potwierdzenia 
w źródłach historycznych. Diamenty, choć znane 
już w starożytności, zyskały popularność dopiero 
w średniowiecznej Europie jako elementy drogocennej 
biżuterii.

Najstarszym kamieniem szla-
chetnym stosowanym w celach 
jubilerskich był nefryt, którego 
obróbka była znana już w dru-
gim tysiącleciu przed naszą erą. 
Szlifowaniem nefrytu na dużą 
skalę trudniono się w Chinach 
za czasów panowania dynastii 
Shang (XVII – XI wiek p.n.e.), 
gdzie z minerału wykonywano 
przedmioty związane z kultem 
religijnym.

Wydobycie i przetwórstwo 
nefrytu jest praktykowane do dziś, 
głównie w Azji i Ameryce Pół-
nocnej. W Europie najbardziej 
znane i najstarsze złoże znajdu-
je się w Polsce na Dolnym Ślą-
sku (Jordanów).

Tanzanit, najnowszy 
kamień szlachetny
Prawdziwym rarytasem wśród 

klejnotów są najrzadsze kamie-
nie szlachetne, a diamenty się 
do nich nie zaliczają. Prawdo-
podobnie najpóźniej odkrytym 
i uznanym za kamień szlachetny 
jest tanzanit, którego fragmenty 

znalazł jako pierwszy mieszkają-
cy w Tanzanii amatorski poszuki-
wacz złota. Wkrótce po odkryciu 
niebiesko-fioletowym kryształem 
zainteresowała się znana firma 
jubilerska Tiffany, dzięki której 
rzadka odmiana zoisytu zyska-
ła marketingową nazwę nawią-
zującą do jedynego miejsca na 
świecie, w którym występuje. 
Biżuteria z tanzanitem szybko 
zyskała popularność na całym 
świecie dzięki działaniom mar-
ketingowym i celebrytom, wśród 
których kamień stał się niezwy-
kle modny.

Bardzo popularny w jubiler-
stwie i występujący w wielu od-
cieniach opal jest dość powszech-
nym kamieniem szlachetnym, 
z wyjątkiem jego czarnej odmia-
ny. Czarne opale osiągają cenę 
powyżej 2 tysięcy dolarów za ka-
rat. Największy z minerałów, na-
zwany Ogniem Australii, waży 
998 gramów i został znaleziony 
w 1946 roku w ojczyźnie kangu-
rów. Jego wartość przed oszlifo-
waniem szacuje się na 680 tysięcy 

dolarów, ale właściciel postano-
wił sprzedać go za niższą kwotę 
południowoaustralijskiemu mu-
zeum, aby zachować ten niezwy-
kły okaz czarnego opalu w całości.

10 tysięcy dolarów 
za karat

Niezwykle rzadkim i zjawisko-
wym klejnotem jest czerwony be-
ryl, nazywany również czerwo-
nym szmaragdem, występujący 
tylko w kilku miejscach Amery-
ki Północnej. Szacuje się, że na 
każde 150 tysięcy nadających się 
do szlifu diamentów znajduje się 
tylko jeden kryształ czerwonego 
berylu. Prawdopodobnie okazy 
o wielkości możliwej do dalszej 
obróbki występują tylko w górach 
Wah Wah w stanie Utah (USA), 
w pozostałych odkrytych złożach 
kryształy mają zaledwie kilka mi-
limetrów długości.

Najwyższej jakości czerwone 
szmaragdy osiągają cenę 10 ty-
sięcy dolarów za karat. Na ryn-
ku jubilerskim wykorzystuje się 
do produkcji biżuterii znacznie 
tańsze – sztuczne kamienie do-
skonale imitujące czerwony be-
ryl. Porównując wielkość i cenę 
klejnotu, można łatwo określić, 
czy mamy do czynienia z natu-
ralnym, czy syntetycznym ka-
mieniem. W przypadku bardzo 
drogich okazów warto zasię-
gnąć opinii specjalisty gemmo-
loga, który potrafi ocenić jego 
autentyczność na podstawie 
kształtu kryształu i widma ab-
sorpcyjnego.

Najbardziej 
przezroczysty węgiel

Diamenty są najlepszymi 
przyjaciółmi kobiety – śpiewa-
ła kiedyś Marilyn Monroe. Jest 
w tym wiele prawdy, bo biżute-
ria z brylantami – czyli oszlifowa-
nymi diamentami – jest od wie-
ków najbardziej pożądaną ozdo-
bą. Swe niesłabnące powodzenie 
diamenty zawdzięczają wyjątko-

wemu blas kowi, jakiego kryształy 
nabierają po odpowiednim oszli-
fowaniu. Oprócz wyjątkowych wa-
lorów wizualnych diament jest 
najtwardszym występującym na 

ziemi minerałem, jego powierzch-
nię można zarysować jedynie in-
nym diamentem. Pod względem 
chemicznym minerał jest czystym 
węglem, który w procesach geo-
logicznych, poddany działaniu 
ekstremalnego ciśnienia i tem-
peratury, zmienił się w przezro-
czysty kryształ.

Według źródeł historycznych 
diamenty znano już w starożyt-
ności, jednak technika szlifowa-

nia tak twardych kamieni zrodzi-
ła się w Europie dopiero w XIV 
wieku jako zmodyfikowana me-
toda znanej wcześniej prymi-
tywnej indyjskiej obróbki. Przez 

Tanzanit. Jeden z najpóźniej odkrytych kamieni szlachetnych  
 Fot. Wikimedia Commons

Czarny opal zwany Ogniem Australii waży 998 gramów  
 Fot. South Australian Museum

Czerwony beryl jest nazywany również czerwonym szmaragdem  Fot. geologyin.
com

Pierścionek zwany The Pink Star z bardzo rzadkim różowym diamentem  Fot. bestpipes.info
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– Już kończymy. Powiedz mi 
jeszcze tylko na koniec o swo-
ich ulubionych pytaniach za-
dawanych przez pasażerów. 
Masz takie?

– Mam! Moje ulubione to: „W ja-
ki sposób samolot zrzuca napęd 
z kół na skrzydła, żeby wystar-
tować, bo przecież jak jedzie, to 
ma napęd na koła?”.

– Co odpowiadasz?
– Często już nie mam siły i od-

powiadam, że jest taka specjalna 
przerzutka, dzięki której napęd 
przeskakuje z kół na skrzydła.

– Wierzą w to?
– Czasem tak. I to jest szale-

nie pocieszne! Ale to nie koniec. 
Moje kolejne ulubione zdanie pa-
da w momencie, gdy skończą się 
kanapki: „Poproszę kanapkę!”. 
„Proszę pani, kanapki się skoń-
czyły, ale mamy coś lepszego, 

a do tego ciepłego, takie zapie-
kanki...”. „Nie, nie. Ja chcę ka-
napkę”. „Teraz mamy zapie-
kanki, słodycze i  inne pyszno-
ści” – cierpliwie odpowiadam. 
„Ale ja chcę kanapkę!”. W tym 
momencie muszę zapoznać pa-
sażera z tą straszną prawdą, że 
kanapek nie ma. „Proszę pani, 
nie ma już kanapek, ale mogę 
zaproponować inne dania, któ-
rymi również można się najeść”. 
I wtedy sfrustrowana pasażer-
ka pyta: „Ale jak to nie ma ka-
napek?! Skończyły się? To już 
w trakcie tego lotu ich nie bę-
dzie?!”. „Nie! Nie będzie” – od-
powiadam wściekła. Na co pa-
sażerka mówi, że w takim razie 
poczeka, aż będą, i odchodzi ob-
rażona. Później ta kobieta jeszcze 
pięć razy w trakcie lotu będzie 
się upewniała, czy aby na pew-
no nie dowieźli tych kanapek...

Tak samo jest z zupami. Mamy 
je w proszku i zalewamy wrząt-
kiem, natomiast pasażerowie 
często pytają o zupę dnia. I kie-
dy mówimy, że jest na przykład 
pomidorowa, dopytują, czy z klu-
skami, czy z ryżem. Odpowia-
dam wtedy czasem, że z roso-
łu z wczoraj. Na co facet mówi: 
„O, świetnie! To poproszę!”. Pa-
sażerowie chyba naprawdę my-
ślą, że my sami przed lotem go-
tujemy te zupy i robimy kanapki.

– Może tak jest w innych li-
niach lotniczych, kto wie!

– A wiesz, że znam koleżan-
kę, która pracowała w innej linii, 
gdzie jej mąż był kapitanem, i on 
przed lotem wstawał i robił ka-
napki, które ona później w trakcie 
rejsu sprzedawała. Kupowała też 
pierogi w popularnych dyskon-
tach i sprzedawała je pasażerom. 
Dochodziło do sytuacji, gdy pa-
sażerowie mówili: „Na ostatnim 
locie jadłem pierogi z truskaw-
kami. A dzisiaj szef kuchni jakie 

ma pierogi?”. Oczywiście zarząd 
firmy nic o tym nie wiedział. Ale 
skoro na pokładzie stewardesy 
nie miały prowizji za sprzedaż 
jedzenia, to w końcu trzeba by-
ło sobie radzić. Są też takie li-
nie, w których jest minimalna 
prowizja za jedzenie sprzedane 
w trakcie lotu. I wiesz, jak niektó-
rzy podobno sobie z tym radzą? 
Przed dłuższymi lotami wyjmu-
ją z kieszeni fotela menu i cho-
wają do schowków, by mieć jak 
najmniej zamówień. Skoro dla 
nich ta prowizja jest minimalna, 
a do tego jest bałagan na pokła-
dzie, to po co się przemęczać?

– No tak... Dobra, to na ko-
niec powiedz jeszcze, kto sprzą-
ta samoloty, którymi Polacy la-
tają na wakacje?

– Zacznijmy od tego, że ludzie 
czasami w toalecie nie trafiają 
w odpowiednią dziurę. Umaza-
ne lustra czy umywalka z zawar-
tością to nie jest widok, który 
nas dziwi. I wtedy stewardesy 

blokują taką toaletę, żeby na 
czas lotu rozwiązać problem. Co 
ciekawe, jeżeli chodzi o nieczy-
stości w samolocie, to są zbior-
niki na odchody. Natomiast wo-
da z umywalek wycieka na ze-
wnątrz w trakcie lotu. Można 
to zobaczyć przy myciu rąk. Co 
do sprzątania, zwykle są spe-
cjalnie wynajęte firmy sprząta-
jące. Stewardesy na szczęście 
nie mają z tym nic wspólnego. 
Wysprzątanie całego samolo-
tu zajmuje kwadrans, czasem 
dwadzieścia minut. To oczywi-
ste, że w tym czasie nie zrobisz 
tego dokładnie. Ale zawsze to 
lepsze niż tanie linie lotnicze, 
w których zwykle stewardesy 
same muszą sprzątać samolot. 
Wtedy wygląda to pewnie jesz-
cze bardziej powierzchownie. 
A tymczasem muszę lecieć!

Krzysztof Pyzia
„Stewardesy. Cała prawda 

o lataniu”, Warszawa 2021, s. 407.

stulecia udoskonalano tę trudną 
sztukę, uzyskując w efekcie tzw. 
szlif brylantowy, charakteryzują-
cy się dużą liczbą fasetek – czy-
li płaszczyzn odbijających świa-
tło, nadających klejnotom nie-
zwykły blask.

Największe złoża diamentów 
występują w Afryce, Australii 
oraz Rosji. Wbrew pozorom więk-
szość wydobywanych kryszta-
łów nie służy celom jubilerskim, 
ale mają szerokie zastosowa-
nie w przemyśle z uwagi na wy-
trzymałość. Kamienie w posta-
ci brylantów najczęściej mają 
0,2 – 0,3 karata (karat = 0,2 gra-
ma), ale w historii diamentów 
zdarzały się prawdziwe giganty, 
jak np. Cullinan, zwany też Wiel-
ką Gwiazdą Afryki, znaleziony 
w 1905 roku w okolicach Pretorii. 
Jako surowy kryształ ważył 3106 
karatów, czyli 621 gramów przy 
wymiarach 10 x 6 x 5 cm. Poda-
rowany dwa lata później brytyj-
skiemu królowi Edwardowi VII 
został na jego polecenie poddany 

obróbce, w której wyniku podzie-
lono kamień na 105 brylantów, 
z czego 9 ogromnych, nazwa-
nych kolejno Cullinan I, Culli-
nan II itd., oraz 96 mniejszych. 
Największy z nich ma 530,2 ka-
rata i został na stałe wmontowa-
ny w głowicę berła królewskiego, 
a Druga Gwiazda Afryki (Culli-
nan II o masie 317,4 karata) zdo-
bi brytyjską koronę państwową.

W brytyjskich insygniach kró-
lewskich można podziwiać też 
starszy o kilka wieków, owia-
ny tajemniczą sławą diament 
Koh-i-noor. Pochodzący z In-
dii klejnot miał według legend 
przynosić nieszczęście każde-
mu mężczyźnie, który go posia-
dał. Kiedy w połowie XIX wie-
ku kamień znalazł się w po-
siadaniu królowej brytyjskiej 
Wiktorii, ta w testamencie za-
kazała nosić kamień męskim 
spadkobiercom. Zgodnie z wolą 
królowej, a może przez wzgląd 
na związane z klejnotem prze-
sądy, diament jak dotąd zdobił 

korony jedynie żeńskich głów 
państwa. Koh-i-noor znajdu-
je się obecnie w skarbcu koro-
ny brytyjskiej w Londynie i jest 
jednym z najpiękniejszych dia-
mentów świata.

Ciekawostkę stanowi fakt, że 
przywieziony z Indii klejnot wa-
żył oryginalnie 181,1 karata, zo-
stał jednak w 1852 roku podda-
ny obróbce polegającej na nada-
niu mu nowocześniejszego szlifu, 
przez co stracił niemal połowę 
pierwotnej masy. Podziwiany 
obecnie królewski brylant waży 
„tylko” 108,9 karata.

Cyrkonie, tańszy 
zamiennik brylantów

Popularność i naturalne piękno 
diamentów wywołują powszech-
ne pragnienie posiadania choć-
by małego kamienia zdobiącego 
biżuterię. Niestety, ceny brylan-
tów nie są dostępne dla każdego 
śmiertelnika, przez co rynek ju-
bilerski obfituje w imitacje w po-
staci syntetycznych, o wiele tań-
szych kamieni.

Najbardziej popularnym sub-
stytutem brylantów są cyrkonie 
– sztuczne kamienie o barwie i szli-
fie podobnym do prawdziwych dia-
mentów, jednak setki razy tańsze 
od oryginałów. Cyrkonie oglądane 
gołym okiem do złudzenia przypo-
minają brylanty, co sprzyja fałsze-
rzom oferującym biżuterię sprze-
dawaną poza wyspecjalizowany-
mi punktami jubilerskimi.

Cyrkonii nie należy mylić z cyr-
konem – znanym od czasów sta-
rożytnych kamieniem szlachet-
nym, który w odróżnieniu od 
diamentu jest o wiele bardziej 
kruchy i podatny na uszkodze-
nia. Cyrkony występują w wie-
lu barwach i odcieniach, z cze-
go najrzadsze i najbardziej po-
szukiwane przez kolekcjonerów 
są zielone, lekko radioaktywne 
odmiany.

71,2 miliona dolarów 
na palcu

Najdroższy naszyjnik L’Incom-
perable (Niezrównany), wyko-
nany z 90 białych brylantów i żół-
to-brązowego diamentu o masie 
407 karatów, został wyproduko-
wany przez firmę Mouawad, a je-
go szacowana wartość wynosi 
55 milionów dolarów. Naszyjnik 
został odnotowany w „Księdze 
rekordów Guinnessa” jako naj-
droższa kolia świata.

Jeszcze droższy okazał się pier-
ścionek nazwany The Pink Star 
(Różowa Gwiazda), wykonany 
z platyny i niezwykle rzadkiego 
różowego diamentu. W 2017 roku 

na aukcji w Hongkongu jego ce-
na osiągnęła kwotę 71,2 miliona 
dolarów, za którą można by ku-
pić 82 apartamenty na Manhat-
tanie w Nowym Jorku.

Wspaniałym dodatkiem do wy-
mienionych świecidełek mogły-
by być kolczyki Apollo i Artemis 
zrobione z błękitnego i różowe-
go diamentu, które wystawiono 
na aukcji rozdzielnie. Oba arcy-
dzieła sztuki jubilerskiej nabył 
ten sam kupiec, płacąc 42 milio-
ny dolarów za błękitny i ponad 
15 milionów za różowy.

Marek Regner

„Książka dla ludzi bogatych”, 
Warszawa 2019, s. 157.

Polacy lecą na wakacje
19  

L’Incomperable – najdroższy naszyjnik świata Fot. pakiholic.com

Brylant zwany Cullinan II zdobi brytyjską koronę państwową 
 Fot. deccanherald.com
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Korespondencje

Szanowna Redakcjo!
W zasadzie nie czytam Waszej

wrogiej Polsce i narodowi polskie-
mu gazety. Tylko od czasu do cza-
su wpada mi ona do r¹k, ale i tak
czytaæ jej nie sposób, szczególnie
takim ludziom jak mnie, którzy
z polsk¹ polityk¹ i histori¹ s¹ za
pan brat, i którzy maj¹ sta³¹ poli-
tyczn¹ orientacjê i nie zmieniaj¹
swych pogl¹dów jak rêkawiczki. 

Jednak to co wyczyta³em
w nr. 5/2021 zbulwersowa³o mnie
do tego stopnia, ¿e piszê do Was
z protestem. Protestujê przeciw
fa³szowaniu przez Wasz¹ gazetê
historii Polski i Górnego Œl¹ska.
Jak i fa³szowaniu politycznych
uwarunkowañ w polskiej polityce. 

I Wasza gazeta w niczym siê nie
ró¿ni od (...) „Gazety Wyborczej”,
bo nie mo¿e siê ró¿niæ skoro ma-
cie wspólnych fundatorów, którzy
wyznaczaj¹ Wam te antypolskie
dzia³ania. (...) 

(Od redakcji: Szanowny Czy-
telnik jest w b³êdzie. Wydawc¹
„Gazety Wyborczej” jest spó³ka
akcyjna AGORA S.A. z siedzib¹ w
Warszawie. Natomiast „Samo
¯ycie” wspó³pracuje z Tygodni-
kiem ANGORA, publikowanym
przez wydawnictwo Westa-Druk
sp. z o.o. z siedzib¹ w £odzi.)

Otó¿ w tym 5. numerze jest kilka
tekstów, z którymi mnie jako by³e-
mu antykomunistycznemu opozy-
cjoniœcie trudno siê zgodziæ, bo
godz¹ w serce Polski. 

Otó¿ temat ksiêdza Rydzyka
i Lux Veritatis besprawnie i bez-
czelnie pozywanych do s¹du przez
(...) organizacjê „Watchdog” (...)
przedstawiacie tak tendencyjnie,
¿e nie bêdê tego komentowaæ, bo
siê z Wami ca³kowicie nie zga-
dzam. Bo ma³o jest w Polsce ta-
kich patriotów jak ksi¹dz Rydzyk
i ma³o jest takich, którzy by tyle
dla Polski i Koœcio³a katolickiego
w Polsce zrobili, co on i jego dzie-
³a. 

Ju¿ od lat ¿¹dam, a w szczegól-
noœci od obecnego rz¹du PiS dele-
galizacji wszystkich organizacji
i fundacji w Polsce finansowanych
z zagranicy, które dzia³aj¹ niczym
5. Kolumna, destabilizuj¹c nie tyl-
ko politykê ale i pañstwo polskie. 

Widaæ, ¿e PiS nie ma doœæ si³y,
aby zdelegalizowaæ te wrogie pod-
mioty. Ale ja siê nie zniechêcam
i bêdê dalej wierciæ i domagaæ siê
ich delegalizacji. 

Nastêpny tekst – atak na PiS
w sprawie przyjaciela homoseksu-
alistów, ideologii gender i wrogów
polskiego pañstwa jak i Koœcio³a
katolickiego, Rzecznika Praw
Obywatelskich – Bodnara, dla któ-
rego, tak jak dla Tuska, „polskoœæ
to Nienormalnoœæ”. Osobnik ten
nigdy nie reprezentowa³ obywateli

Polski, ale zdrajców i lewackich
wynaturzeñców (...) 

Od samego pocz¹tku my byli an-
tykomunistyczni opozycjonaliœci
walczymy o to, aby tak RPO jak
i RPD wybiera³o polskie spo³e-
czeñstwo w powszechnych wybo-
rach wraz z wyborem prezydenta.
Partie polityczne nie powinny siê
do tego mieszaæ, bo to rzecznik
obywateli, a nie partii politycz-
nych. (...) Dziœ jedyn¹ alternatyw¹
polityczn¹ w Polsce jest Zjedno-
czona Prawica, chocia¿ i ona po-
pe³nia b³êdy sw¹ ustêpliwoœci¹
i ³agodnoœci¹ w stosunku do poli-
tycznych zdrajców. 

Gdybym ja rz¹dzi³ tym krajem,
dawno ju¿ wybudowa³bym now¹
Berezê Kartusk¹ dla zdrajców po-
litycznych. To my byli internowani
domagaliœmy siê ju¿ w roku 1990
utworzenia obozów pracy dla
zbrodniarzy komunistycznych, a
dla szeregowych cz³onków PZPR
¿¹daliœmy dodatkowego podatku
p³aconego do¿ywotnio do skarbu
pañstwa za przynale¿noœæ do
przestêpczej i zdradzieckiej orga-
nizacji PZPR. 

Ju¿ tytu³owa strona tego 5. nu-
meru Was kompromituje, bo robi-
cie wyborcz¹ kampaniê najg³up-
szej osobie w niemieckiej polityce.
I niech nas Bóg broni, aby ci zielo-
ni-eko-terroryœci wygrali wybory
w Niemczech, bo wtedy Niemcy
stocz¹ siê do kamienia ³upanego, a
z nas zrobi¹ eko-niewolników.
I Niemcy znów cofn¹ siê do lat
trzydziestych ubieg³ego stulecia. 

Zreszt¹ polityka tych zielonych
neomarksistów polega na k³amli-
wej ekologii i wymuszaniu ich ide-
ologicznych, niebezpiecznych dla
pañstwa idei. Bo przecie¿ im nie
chodzi o ekologiê, ale o terroryzm
ich dzisiejszego bytu. (...) 

Jednak najbardziej zbulwerso-
wa³ mnie artyku³ pana Dariusza
Dyrdy na temat bohatera narodo-
wego kpt. Henryka Flamego. Ten
paszkwil jest tak wredny, ¿e brak
mi s³ów i mam w¹tpliwoœci, czy
pan Dyrda jest Polakiem. ¯yczy³-
bym panu Dyrdzie tego patrioty-
zmu, tej odwagi oraz przywi¹zania
do Koœcio³a katolickiego, jakie
mia³ kpt. Flame „Bartek”. Ale
Dyrda nale¿y do tych polsko-jê-
zycznych obywateli Polski, którzy
stale pluj¹ na wszystkie œwiêtoœci,
nawet na Koœció³ katolicki, bez
którego nie by³oby ani Polski, ani
Polaków. (...) 

Zreszt¹ pan Dyrda od d³u¿szego
czasu produkuje siê w Waszej ga-
zecie, ziej¹c nienawiœci¹ nie tylko
do Polski i Polaków, ale i samych
Górnoœl¹zaków nastawionych
pro-polsko. Ja za swoje pogl¹dy
nie muszê siê wstydziæ, pan Dyrda
tak. I nie ¿yczê sobie, aby taki
osobnik jak on wypowiada³ siê

w moim imieniu jako Œl¹zakowi,
nie ¿yczê sobie te¿ aby taki RAŒ
(...) wypowiada³ siê na temat Gór-
nego Œl¹ska i Œl¹zaków w moim
imieniu. Mój Ród na pewno jest
wiele, wiele wczeœniej datowany
na Górnym Œl¹sku jak Dyrdy czy
Gorzelika, bo ju¿ w po³owie XIII
wieku moi przodkowie z Bawarii
przyjechali na Górny Œl¹sk i nale-
¿eli do szanuj¹cego siê Górnoœl¹-
skiego Rodu von Wypler, zawsze
z orientacj¹ pro-polsk¹. 

Sk¹d u pana Dyrdy tyle nienawi-
œci do wszystkiego, co polskie, nie
wiem. Wiem tylko, ¿e albo sam nie
zna historii i polityki polskiej, albo
j¹ œwiadomie fa³szuje na zlecenie
wrogów Polski i Polaków. Pan, pa-
nie Dyrda zarzuca „Narodowym
Si³om Zbrojnym” jak i AK – patrio-
tyzm, umi³owanie ojczyzny i Ko-
œcio³a katolickiego. Czy¿by by³o to
przêstêpstwo? Powiem panu jed-
no, ¿e prawdziwy Górnoœl¹zak za-
wsze by³ g³êboko religijny, pro-pol-
sko nastawiony i by³ wrogiem tak
PPR, jak i póŸniej PZPR. I pan
k³amie, mówi¹c ilu to mieszkañ-
ców Beskidów nale¿a³o do PPR –
zbrodniczej partii bolszewickiej
przywiezionej do Polski na sowiec-
kich czo³gach i bagnetach. 

Ani ja, chocia¿ obiecywano mi
z³ote góry, ani moi przodkowie nie
nale¿eli do PZPR, czy innych bol-
szewickich organizacji, bo byliœmy
gorliwymi katolikami. I naprawdê
Wasza gazeta powinna siê wsty-
dziæ, ¿e takie paszkwile na Polskê
i Polaków czytelnik Polonii znajdu-
je na ³amach Waszej gazety. (...) 

I jeszcze do artyku³u pana Dyr-
dy. Odsy³am pana do mojej ostat-
niej ksi¹¿ki „Nó¿ w plecy”. Tam
dowie siê pan, czy AK i NSZ to by-
li bandyci czy bohaterowie. Bo pa-
na narracja jest wyj¹tkowo perfid-
na i k³amliwa. Powiela pan te sa-
me k³amstwa co „Gazeta Wybor-
cza” i niemiecki ZDF. Tam dowie
siê pan, kto to by³ mjr „£upaszko”
Szendzielarz, kto to by³ pp³k. „Wal-
ter”, por. W³adys³aw Kuborzek,
ppr. Pawe³ Cierpiot, ppr. Antoni
Staier. Pan w swoim artykule przy-
równuje tych bohaterów AK i NSZ
do rzezimieszków, a to niedopusz-
czalne. Tych ludzi ³¹czy³a g³êboka
wiara i mi³oœæ do swojej Ojczyzny.
A za ¿ywnoœæ okolicznej ludnoœci
p³acili, nie rabowali, dlatego mieli
tak wielkie jej poparcie, bo bronili
j¹ przed gwa³tem PPR, UB, Ukra-
incami i chazarami. 

Koñcz¹c ¿yczê Wam mimo
wszystko dobrego zdrowia i aby-
œcie wreszcie przejrzeli na oczy
i nawrócili siê i zeszli z tej drogi
donik¹d!

Josef Matuszczyk 
z Gelsenkirchen

adres do wiad. redakcji

List czytelnika:

„Numer 5/21 mnie zbulwersowa³“Polska zakupi³a kolejne
tony cennego kruszcu

Dziwna
gor¹czka z³ota
Od kilku lat Polska skupuje du¿e iloœci z³o-
ta. W 2018 roku Narodowy Bank Polski ku-
pi³ 9 ton z³ota, rok póŸniej – 125,7 ton i na
koniec 2020 roku w skarbcu znajdowa³o siê
228,7 tony z³ota, których ³¹czna wartoœæ
wynosi³a 52,3 mld z³. Teraz poinforowano,
¿e najbli¿szym czasie NBP planuje zakup
kolejnych 100 ton. Pojawia siê wiêc pyta-
nie: po co Polska skupuje tyle z³ota?

Jak podaje World Gold Council, Polska
pod wzglêdem skali zakupów tego cenne-
go kruszcu w ostatnich piêciu latach jest
na pi¹tym miejscu na œwiecie. Ma prawie
dwukrotnie wiêksze zapasy ni¿ w Szwecja
(126 ton), wiêksze ni¿ Belgia (227 tony)
i zbli¿one do tych, jakimi dysponuj¹ Au-
stria i Hiszpania (po 280 ton). 

Narodowy Bank Polski nie musi poda-
waæ powodów, ani oficjalnie t³umaczyæ siê
z zakupów z³ota. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
im wiêksze zasoby z³ota, tym lepiej. Jak pi-
sze portal money.pl, wartoœæ tego kruszcu
w ostatnich miesi¹cach roœnie i teoretycz-
nie Polska jest bogatsza o ok. 700 mln z³o-
tych, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e chcia-
³aby to z³oto sprzedaæ, a ktoœ zechcia³ je
kupiæ. 

Okazuje siê jednak, i¿ w obecnej sytuacji
gospodarczo-finansowej z³oto przesta³o siê
liczyæ dla nowoczesnych gospodarek! We-
d³ug Financial Times ubieg³oroczne zaku-
py z³ota przez Polskê by³y pierwszymi, ja-
kie kraj cz³onkowski Unii Europejskiej zro-
bi³ od 1998 roku. Niewykluczone, ¿e kupo-
wanie z³ota nastêpuje ze wzglêdów poli-
tycznych i propagandowych, by pokazaæ
Polskê jako wa¿n¹ si³ê gospodarcz¹.

Ponadto, zdaniem ekonomistów z³oto
ma obecnie wartoœæ w zasadzie tylko dla
pañstw zagro¿onych destabilizacj¹ lub po-
³o¿onych w specyficznych regionach. Du¿e
iloœci z³ota skupuj¹ zagro¿one sankcjami
Rosja i Chiny, a tak¿e Turcja, Kazachstan i
Indie. Chiny i Indie tak¿e dlatego, ¿e po-
trzebuj¹ z³ota, bo bardzo szybko siê rozwi-
jaj¹, a kruszec daje im gwarancjê stabili-
zacji. Oczywiœcie wiele pañstw Starej Unii
ma do dyspozycji potê¿ne zapasy z³ota, na-
wet kilkunastokrotnie wiêksze, ni¿ Polska,
ale gromadzi³y je od wielu lat i obecnie po
prostu je przechowuj¹. Na pocz¹tku koro-
nakryzysu banki centralne tych krajów
doœæ zachowawczo podchodzi³y do zaku-
pów z³ota. A Niemcy robi¹ w ostatnich la-
tach coœ wrêcz przeciwnego – sprzeda³y
18,5 tony w ostatnich piêciu latach i 38,5
tony w dziesiêciu latach.

Polskie z³oto trzymane jest w Londynie,
w podziemiach Banku Anglii. Trafi³o tu
w czasie II wojny œwiatowej i do dziœ pozo-
staje w londyñskim skarbcu. Jednak, jak
zapowiedzia³ prezes NBP, z³oto ma byæ
przewiezione do Polski. Ju¿ w 2019 roku
przewieziono z Banku Anglii 100 ton z³ota,
w sumie w Polsce sk³adowanych jest
105 ton. (kor)

O tym siê mówi
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Trudno dwom panom służyć.
Niemand kann zwei Herren 
dienen.

* * *
Pozory mylą.
Der Schein trügt.

* * *
Małych ptaków małe gniazda.
Kleine Vöglein, kleine Nestlein.

* * *
Na głupie pytanie nie ma od-
powiedzi.
Auf eine dumme Frage gibt es 
keine Antwort.

* * *
Przyjdzie czas, przyjdzie rada.
Kommt Zeit, kommt Rat.

* * *
Łatwiej radzić, niż dopomóc.
Raten ist leichter als helfen.

* * *
Rozumu z laty przybywa.
Mit der Zeit wird man klug.

* * *
Kto się rano śmieje, wieczorem 
płacze.
Wer früh lacht, der weint gern 
abends.

* * *
Kto nie ryzykuje, nic nie ma. Kto 
się nie waży, nie ma nic.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

* * *
Wielkie ryby pożerają mniejsze.
Die grossen Fische fressen die 
kleinen.

* * *
Kto nie sieje, nie zbiera.
Wer nicht sät, wird auch nicht 
ernten.

* * *
Skąpy nigdy nie ma dosyć.
Des Geizes Schlund ist ohne 
Grund.

* * *
Dobre słowo znajdzie dobre miej-
sce.
Ein gutes Wort findet einen gu-
ten Ort.

* * *
Być w swoim (złym, dobrym) 
sosie.
In seinem eigenen Fett schmoren.

* * *
Chcąc poznać przyjaciela, trze-
ba z nim beczkę soli zjeść. Zjesz 
beczkę soli, nim poznasz do woli.
Um den Freund zu erkennen, 
musst du erst ein Scheffel Salz 
mit ihm gegessen haben.

* * *
Strach ma wielkie oczy. Strach 
wszystko powiększa. 
Die Furcht hat tausend Augen.
Die Angst hat grosse Augen.

* * *
Kto szuka, znajdzie.
Wer suchet, der findet.

* * *
Lwa z pazura poznać.
An den Klauen erkennt man 
den Löwen.

* * *
Milcząc, nie urazisz.
Schweigen und Denken kann 
niemand kränken.

* * *
Miłość i panowanie nie chcą 
kompanii.
Liebe und Herrschaft dulden ke-
ine Gemeinschaft.

* * *
Mysz, kiedy się mąki obje, tedy 
się jej gorzka widzi.
Wenn die Maus satt ist, schmeckt 
das Mehl bitter.

* * *
Nie zawsze niedziela, bywa cza-
sem piątek.
Es ist nicht alle Tage Sonntag.

* * *
Co nowe, to lepsze. Nowe rze-
czy przyjemniejsze, chociaż by-
wają podlejsze.
Was neu ist, gefällt.

* * *
Zła nowina rzadko się odmieni.
Schlimme Nachrichten sind im-
mer wahr.

* * *
Chwytaj okazję z przodu, bo z ty-
łu łysa.
Die Gelegenheit hat nur an der 
Stirne Haar, hinten ist sie kahl.

* * *
Oko w miłości posłem.
Die Augen sind der Liebe Boten.

* * *
Ostateczności stykają się z sobą.
Gegensätze berühren sich.

* * *
Lepsza trocha pewnego, niż wie-
le niepewnego.
Gewiss geht vor Ungewiss.

* * *
Gdzie pieniądze (złoto) mówi, 
tam wszystko milczy.
Redet Geld, so schweigt die Welt.

* * *
Gromada psów – śmierć zająca.
Viele Hunde sind des Hasen Tod.
 (cdn.)

Wytęż wzrok...Przysłowia mądrością narodów
Część XX

Rozwiązanie 06/2021
Immanuel Kant obliczył dokład-

ny czas swojego powrotu do do-
mu w następujący sposób. Nakrę-
cił zegar przed wyjściem z domu 
i jedno spojrzenie po powrocie na 
jego tarczę pozwoliło mu wyzna-
czyć czas nieobecności. Od tego 
czasu odjął czas spędzony w do-
my pana Schmidta (spojrzał na 
zegar w domu przyjaciela dwu-
krotnie – gdy wchodził i gdy go 
opuszczał). To dało mu całkowity 

czas spędzony na spacerze. Po-
nieważ wracał tą samą drogą, 
z tą samą prędkością, podzielił 
ten czas na połowę i w ten spo-
sób poznał czas potrzebny na 
przejście od domu kupca do je-
go domu. Dodał ten czas do cza-
su, który pokazywał zegar pa-
na Schmidta w momencie, gdy 
opuszczał jego dom, i otrzymał 
poprawny, aktualny czas.

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

Łamigłówka

Biały, czarny, brązowy
Profesor Merle White z wy-

działu matematyki, profesor 
Leslie Black z  instytutu filo-
zofii i Jean Brown z uniwer-
syteckiego biura stenografii 
i przyjęć jedli wspólnie lunch.

– Czy nie jest to nadzwyczaj-
ne – zauważyła pani, która była 

w tej trójce – że nasze nazwiska 
to Black, Brown i White, a ko-
lory naszych włosów – czarny, 
brązowy i biały?

– Rzeczywiście – odpowie-
działa osoba o włosach ko-
loru czarnego. – A czy za-
uważyliście, że kolor włosów 

każdej osoby jest różny od jej 
nazwiska?

– Do licha, masz rację! – wy-
krzyknęła osoba o nazwisku 
White.

Jeśli włosy kobiety nie są 
brązowe, to jaki kolor włosów 
ma osoba o nazwisku Black?
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Rozmowa dwóch okularników: 
– Czym czyścisz okulary? 
– Ściereczką. 
– I ja ściereczką, ale nie scho-

dzi. 
– A czym nasączasz? 
– Niczym, po prostu chucham

na szkła. 
– Ja też... A co pijesz?

* * *
– Jaka książka odmieniła życie

największej liczby ludzi? 
– Książeczka wojskowa.

* * *
Teściowa kupiła zięciowi w pre-

zencie dwa krawaty. Idąc do te-
ściowej na niedzielny obiad, zięć
założył jeden z podarowanych kra-
watów. Wita się z teściową, a ona
mówi: 

– A drugi się nie spodobał, tak?
* * *

Zapytano pewnego naukowca: 
– Czy może pan tak jednoznacz-

nie naukowo wyjaśnić przyczynę,
dla której niektórzy ludzie łysieją? 

– Oczywiście. Przyczyną, dla
której niektórzy ludzie łysieją jest
to, że im włosy wypadają i potem
juz nie odrastają.

* * *
Generał rozkazał zrobić zbiórkę

żołnierzy i mówi do nich: 
– Żołnierze! Wódka zabija! 
Żołnierze na to: 
– My się śmierci nie boimy!

* * *
– Jasiu, co chciałbyś mieć, gdy

dorośniesz? 
– Pieniądze! 
– I co jeszcze? 
– Bardzo dużo pieniędzy! 
– A jak już będziesz miał bardzo

dużo pieniędzy, to co? 
– Odsetki!

* * *
Na granicy: 
– Co pan masz takie niewyraźne

zdjęcie w paszporcie? 
– Zaraz tam niewyraźne! Ten w

trzecim rzędzie, osiemnasty od
prawej – to ja!

* * *
Spotykają sie dwie przyjaciółki. 
– Witaj kochana! 
– Cześć... O, nowa fryzura!
– Zdecydowałam się ściąć wło-

sy. W tych długich wyglądałam jak
stara baba. I jak? Jak teraz wyglą-
dam w tych krótkich? 

– Szczerze? 
– Oczywiście, że szczerze.
– Teraz wyglądasz jak stary

dziad.
* * *

– Słyszałeś? We Władywłostoku
przewidują duże ochłodzenie! 

– Synoptycy?
– Nie, energetycy.

* * *
Spotkanie przedstawicieli firm

tytoniowych. Szef średniej firmy
pyta wiodącego potentata: 

– Jak wy to robicie, że wasze
papierosy tak dobrze się sprzeda-
ją? Jaki macie na nie przepis? 

– To proste. Bierzemy 7 wago-

nów siana, dodajemy 1 wagon ty-
toniu i gotowe... 

– Aaa, to wy dodajecie do nich
tytoń?

* * *
– Czym się różni biała kobieta

od czarnej? 
– Biała jest na okładce Play-

boya, natomiast czarna na okładce
National Geographic.

* * *
Przychodzi facet do sklepu

z wędlinami i mówi: 
– Poproszę tej szynki. 
– Ile? – pyta eksedientka. 
– Niech pani kroi, ja w odpo-

wiedniej chwili powiem: „stop”.
Ekspedientka kroi, kroi, kroi, na-

gle facet mówi: – Stop! Ten plaste-
rek poproszę!

* * *
– Jakiej nardowości jest Amor? 
– Rosyjskiej. Lata z gołą d..ą,

uzbrojony po zęby, strzela do ludzi
i mówi, że to z miłości.

* * *
Szalejący kryzys ekonomiczny.

Dzwoni bankier do bankiera: 
– Cześć stary, jak sypiasz? 
– Jak niemowlę. 
– Żartujesz? 
– Nie. Wczoraj całą noc płaka-

łem i dwa razy sie zesrałem.
* * *

Po seksie ona pyta: 
– Czy jesteś lekarzem anesta-

zjologiem? 
– Tak, kochana.
– To pewwnie dlatego nic nie

poczułam.
* * *

Ginekolog rozpoczyna badanie
kobiety i pyta: 

– Ilu pani miała partnerów?
– Pięciu. No, może sześciu. 
– To nie tak znów wielu... 
– Cóż, słaby weekend.

* * *
Wnuczek poszdeł z babcią do

kościoła w Zaduszki. Słucha, jak
ksiądz czyta wypominki: 

– „Za duszę Jana, Marcina,
Henryka, za duszę Adama, An-
drzeja, Teofila...”. 

Chłopiec słucha, słucha, w koń-
cu ciągnie babcię za rękaw: 

– Babciu, chodźmy stąd, bo on
nas wszystkich zadusi!

* * *
Po zakończeniu zimnej wojny

jednostki specjalne USA i Rosji
przeprowadzają wspólne manew-
ry. Do sali, w której zgromadzili się
żołnierze obu armii, wchodzi ame-
rykański sierżant i mówi: – Dzisiaj
ćwiczymy skoki z małych wysoko-
ści – pułap 200 metrów. 

Na to Rosjanie wpadają w pani-
kę. Po naradzie jeden z nich wy-
stępuje i pyta, czy nie mogliby
skakać ze 100 metrów. Zdziwiony
sierżant odpowiada: – Ale na 100
metrach lotu nie rozwina sie nam
spadochrony! 

Na to wszyscy Rosjanie zgod-
nie: – To dzisiaj skaczemy ze spa-
dochronami?

uœmiech ¿ycia



Wspó³pracowa³ ze stacj¹ telewizyjn¹
TVN. By³ jednym ze scenarzystów
popularnego serialu „Kryminalni”.
Potem do wspó³pracy zaprosi³a go
Telewizja Polska, dla której tworzy³
scenariusz do popularnego serialu
„Leœniczówka”. Podobno w tym roku
wyprodukowa³ film dokumentalny
o ks. Franciszku Blachnickim, za³o-
¿ycielu Ruchu Œwiat³o-¯ycie i Chrze-
œcijañskiej S³u¿by Wyzwolenia Naro-
dów. Mowa o Yvesie Goulaisie
(61 lat), zabójcy znanego polskiego
piosenkarza Andrzeja Zauchy i ak-
torki Zuzanny Leœniak.

– To siê sta³o 11 paŸdziernika
1991 r. na parkingu przy krakowskim
Teatrze STU. D³ugo tego dy¿uru nie
zapomnê – wspomina emerytowany
komisarz policji wpatruj¹c siê w se-
riê fotografii ze œledztwa. – Yves Go-
ulais odda³ seriê strza³ów w stronê
swojej ¿ony Zuzanny Leœniak i towa-
rzysz¹cego jej krakowskiego piosen-
karza. Zaucha zgin¹³ na miejscu. 26-
letnia aktorka zmar³a w szpitalu.
Przyjechaliœmy na miejsce niemal¿e
kwadrans po zdarzeniu. Zobaczy³em
zw³oki przykryte kocem i mê¿czy-
znê, który jakby czeka³, ¿eby mu za-
³o¿yæ kajdanki. Dos³ownie siê z nami
przywita³ i bez s³owa pozwoli³ siê
skuæ. W komisariacie mówi³, ¿e zabi³
z zazdroœci o ¿onê, która romanso-
wa³a z piosenkarzem. 

Andrzej Zaucha – piosenkarz, wo-
kalista jazzowy, saksofonista i perku-
sista by³ muzycznym samoukiem,
z zawodu zecerem. Debiutowa³ jako
perkusista w amatorskim zespole
„Czarty“. PóŸniej zosta³ solist¹ gru-
py „Telstar”. W latach 1968-1971 wy-
stêpowa³ z zespo³ami „D¿amble”, a
potem „Anawa”. W 1973 r wyjecha³
za granicê. Œpiewa³ i gra³ w zespo-
³ach rozrywkowych. Od 1980 r.
wspó³pracowa³ z jazzmanami, m.in.
z Jaros³awem Œmietan¹, Micha³em
Urbaniakiem i Janem „Ptaszynem”
Wróblewskim oraz z zespo³em „Old
Metropolitan Band”. Gra³ na perku-
sji. W 1990 r. z Andrzejem Sikorow-
skim i Krzysztofem Piaseckim wy-
stêpowa³ w utworzonej wspólnie
grupie „Sami”. Wierne grono s³u-
chaczy zyska³ po wystêpie na festi-
walu w Opolu w 1988 r. Sta³ siê wtedy
jedn¹ z najwiêkszych gwiazd muzyki
rozrywkowej w Polsce. Piosenki
„Czarny Alibaba” i „C’est la vie – Pa-
ry¿ z pocztówki” s¹ znane i popular-
ne wœród Polaków na ca³ym œwiecie. 

Yves Goulais to postaæ niezwykle
kontrowersyjna. Francuski re¿yser
teatralny, poeta, romantyk i... mor-
derca w jednej osobie. W akcie
oskar¿enia prokurator wskaza³, ¿e
morderstwo by³o dok³adnie zaplano-
wane, a Goulais mia³ pe³n¹ œwiado-
moœæ skutków swojego czynu. S¹d
oddali³ jednak ¿¹danie do¿ywocia

i skaza³ zabójcê na zaledwie 15 lat
pozbawienia wolnoœci. W dzieñ
zbrodni sam odda³ siê w rêce policji.
Podczas procesu zapewnia³, ¿e ¿a³u-
je pope³nionego czynu. W rozmowie
z Wirtualn¹ Polsk¹ potwierdzi³, ¿e
¿a³uje tego, co siê sta³o.

– Chcia³bym cofn¹æ czas i zmieniæ
to, co siê sta³o. Dopiero niedawno
zrozumia³em, ¿e ja, normalny cz³o-
wiek, je¿d¿¹cy do szpitali z pomoc¹
charytatywn¹, nagle sta³em siê po-
tworem – mówi³.

W œledztwie przebywa³ w areszcie
na Montelupich w Krakowie. Po wy-
roku kolejno w zak³adach karnych
w Nowej Hucie, Trzebini i Warsza-
wie. Podobno by³ wzorowym wiêŸ-
niem. Skoñczy³ studia filozoficzne,
organizowa³ kursy jêzyka francu-
skiego dla wspó³wiêŸniów, a nawet
za³o¿y³ studio filmowe o nazwie „Zza
krat”. Zacz¹³ krêciæ filmy krótkome-
tra¿owe, w których grali wiêŸniowie.
Pod jego szyldem powsta³y m.in. fil-
my: „Wyjœcie”, „Wiêzienne sny samo-
chodziarza Harry’ego”, „Walka”
i „Skrupu³”. Wszystkie by³y finanso-
wane przez prywatnych sponsorów,
a dochód ze sprzeda¿y zasila³ konta
stowarzyszeñ charytatywnych. „Wyj-
œcie” i „Wiêzienne sny samochodzia-
rza Harry’ego“ otrzyma³y nawet na-
grodê za re¿yseriê m.in. na Ogólno-
polskim Festiwalu Amatorskich Fil-
mów Fabularnych „Kino poza ki-
nem” w Zielonej Górze w 1998 r.
Lecz nagrody Yves Goulais nie ode-
bra³ osobiœcie.

– Nie wypada³o, ¿eby zabójca sta-
wa³ jak bohater przed kamerami
i przy b³ysku fleszy – t³umaczy wy¿-
szy rang¹ oficer wiêziennictwa. –
Nie chcia³ prosiæ prezydenta Alek-
sandra Kwaœniewskiego o ³askê, ale
w koñcu to uczyni³. By³ 2002 r. Wy-
szed³ na miesi¹c przed koñcem kary
i s³uch o nim zagin¹³. Twierdzi³, ¿e za
kratami przeszed³ duchow¹ prze-
mianê – dodaje.

Wiadomoœæ o tym, ¿e Goulais wy-
chodzi na wolnoœæ dziwnie ominê³a
media. Kiedy dziennikarze zaintere-
sowali siê jego losem, dawno przeby-
wa³ ju¿ w rodzinnej Francji. 

Zmieni³ personalia i powróci³ do
zawodu. Ci¹gnê³o go do Polski. Czy¿-
by kierownictwa TVN i TVP nie mia-
³y pojêcia, z kim maj¹ do czynienia
zawieraj¹c umowy na kolejne pro-
dukcje programów telewizyjnych?
Przed czterema laty popularny ser-
wis „Pomponik” doniós³, ¿e szansê
Goulaisowi da³ Jacek Kurski, prezes
TVP, dobrze wiedz¹c, z kim ma do
czynienia. Czy szefowie TVN rów-
nie¿ byli œwiadomi, kogo zaprosili do
wspó³pracy? Nie chc¹ o tym rozma-
wiaæ. TK
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Rozrywka

Kryminalista
z „Kryminalnych“

POZIOMO: 

1 – zbudował pierwszy parowóz, 
6 – syn syna lub córki, 
10 – eunuch, 
11 – elegancki domowy poranny ubiór

kobiecy, 
12 – państwo we wschodniej Afryce,

ostatnio wstrząsane rozruchami, 
13 – potajemne spotkanie kochanków, 
16 – oryginał, dziwak, 
17 – przyjaciel Nel i Stasia z „W pustyni

i puszczy”, 
19 – obiektywna próba, 
21 – skunks, 
24 – zespół statków rybackich, 
25 – góral z Karpatów Wschodnich, 
28 – zna się na psach, 
29 – milionowe miasto we wschodnich

Chinach, 
30 – w walcu jest na trzy czwarte, 
31 – państwo w północno-zachodniej

Afryce. 

PIONOWO: 

1 – samica psa, 
2 – tak nasz dziadek zwał wydatek, 
3 – wielki zgiełk, 
4 – znak graficzny w partyturze, 
5 – należy się po pracy, 
7 – napomnienie, przestroga, 
8 – francuska pieśń rewolucyjna z 1792

r., 
9 – dawny francuski protektorat w Wiet-

namie, 
14 – obligacja, 
15 – pochodzenie wyrazu, 
18 – oficer ordynansowy, 
20 – zbiór wyrazów ułożonych alfabe-

tycznie, 
22 – dawne kino, 
23 – polana górska powstała po wycię-

ciu lasu, 
26 – związek organiczny używany daw-

niej w medycynie do znieczulania, 
27 – związek państw. 

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          

w oczach Edwarda Tomenki
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Sport

Niedawno polska reprezentacja
Polska przegra³a z Angli¹ 1:2 w eli-
minacjach mistrzostw œwiata
2022. I w³aœnie z tym wydarzeniem
zbieg³o siê wydanie nowej ksi¹¿ki
„Mecze polskich spraw” Stefana
Szczep³ka. dziennikarza, publicy-
sty specjalizuj¹cego siê w sporcie,
g³ównie pi³ce no¿nej. 

Liczba rozegranych meczów
przez reprezentacjê Polski zbli¿a
siê powoli do 900. Dok³adnie roze-
gra³a ich 847, odnotowuj¹c 370
zwyciêstw, 208 remisów, 269 pora-
¿ek, bilans bramek: 144–1139.
Wœród tych meczów by³y mniej i
bardzie wa¿ne pod wzglêdem

sportowym, ale tak¿e mecze wy-
j¹tkowe, których stawka by³a
znacznie wiêksza ni¿ zwyciêstwo.
Stefan Szczep³ek dokona³ wyboru
14 takich meczów. Jak zastrzeg³,
nie s¹ to mecze najwa¿niejsze w
historii polskiej pi³ki.

– Wybra³em 14 meczów, które z
jakichœ powodów s¹ najbardziej
interesuj¹ce, ale mia³em œwiado-
moœæ, ¿e nie s¹ to najlepsze i naj-
wa¿niejsze mecze, bo te ju¿ dawno
zosta³y opisane – powiedzia³. –
Mecz nie zaczyna siê w momen-
cie, kiedy sêdzia gwizdnie po raz
pierwszy i nie koñczy siê z chwil¹
ostatniego gwizdka. Spotkanie pi³-
karskie jest po prostu czêœci¹
wiêkszej ca³oœci. Jest w coœ
wkomponowane i chodzi³o mi o
pokazanie tego t³a. Zaczynam od
historycznego, bo pierwszego me-
czu polskiej reprezentacji z 1921
roku z Wêgrami w Budapeszcie, a
koñczê spotkaniu z Senegalem na
mistrzostwach œwiata w Rosji.

Nie trzeba chyba t³umaczyæ,
dlaczego pierwsze spotkanie po
odzyskaniu przez Polskê niepodle-
g³oœci by³o takim meczem „wagi

pañstwowej”. Jednak ciekawe jest
pytanie, dlaczego dosz³o do niego
dopiero w 1921 roku, skoro Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej dzia³a³ ju¿ od
dwóch lat?

– Te dwa lata to by³ czas, kiedy
po 123 latach zaborów i niewoli
Polskê trzeba by³o dos³ownie zbu-
dowaæ na nowo. Zbieraj¹c mate-
ria³y by³em zszokowany np. infor-
macj¹, ¿e do roku 1923 w Krako-
wie i Ma³opolsce obowi¹zywa³
ruch lewostronny, a w reszcie Pol-
ski prawostronny! Jad¹c z War-
szawy do Krakowa w okolicach
Radomia trzeba by³o zmieniæ stro-
nê drogi! Poza tym ró¿ne by³y wa-
luty, systemy miar, przepisy praw-
ne. A sama podró¿ z Warszawy do
Budapesztu to by³a prawdziwa
wyprawa. Trwa³a 36 godzin z kil-
koma przesiadkami...

Ka¿dy z opisanych 14 meczów
by³ inny, rozgrywany w innych
okolicznoœciach, innych uwarun-
kowaniach gospodarczych, poli-
tycznych czy obyczajowych. Jed-
nak by³y te¿ i inne powody, dla któ-
rych Szczep³ek skompletowa³
swoj¹ „czternastkê”. 

– Ktoœ mo¿e zapytaæ, dlaczego
wybra³em mecz Polska – Szwecja
z 1974 roku? To dlatego, ¿eby po-
kazaæ przypadek Adama Musia³a i
poruszyæ w¹tek problemu alkoho-
lowego w œrodowisku pi³karskim.
Od dziesiêcioleci powtarza siê
przecie¿ has³o „Nie ma futbolu
bez alkoholu” i nie pojawi³o siê
ono przypadkowo. Fakt nadu¿y-
wania alkoholu wielu ludziom, tak-
¿e pi³karzom, zmarnowa³ karierê i
¿ycie. Byæ mo¿e niektóre mecze
wygl¹da³yby inaczej, gdyby za-
wodnicy po prostu mniej pili. Nie
zamierza³em tutaj przedstawiaæ
jakichœ swoich teorii psychologicz-
nych czy socjologicznych, a raczej
potoczne znaczenie tego proble-
mu. Bo dotyczy³ on wielu pi³karzy,
z Ernestem Pohlem na czele. Kie-
dy mówiono mu, ¿eby przesta³ piæ,
Ernest odpowiada³: „Ernest pije,
ale Ernest gra”. I to by³a prawda.
I wszelkie inne argumenty ju¿ od-
pada³y. Ale dla wielu pi³karzy by³
to jednak ¿yciowy problem.

W ksi¹¿ce jest te¿ o meczu Pol-
ska – Anglia z 1973 roku na Stadio-
nie Œl¹skim, kiedy po golach Jana

Banasia i W³odzimierza Lubañ-
skiego bia³o-czerwoni odnieœli hi-
storyczne zwyciêstwo nad repre-
zentacj¹ Anglii 2:0. Szczep³ek pi-
sze: „Dla nas oznacza³o to pokona-
nie jeszcze jednej bariery niemo¿-
noœci, a wszystko to wpisywa³o siê
w jedno z hase³ epoki Edwarda
Gierka: „Polak potrafi’“ (...) To by-
³o jedyne w historii zwyciêstwo
nad Angli¹. Wa¿ne nie tylko ze
wzglêdu na pierwsze punkty zdo-
byte w tamtych eliminacjach do
mistrzostw œwiata. Anglii nie po-
trafiliœmy jednak pokonaæ ju¿ nig-
dy, mimo ¿e od roku 1973 spotyka-
liœmy siê z ni¹ 15 razy”. W innym
miejscu czytamy o atmosferze
tamtego spotkania: „Pewnoœæ sie-
bie Anglików gas³a w miarê zbli¿a-
nia siê do boiska. Kiedy ju¿ na nie
wyszli, zobaczyli szar¹ masê 100
tysiêcy ludzi, schowanych czêœcio-
wo wœród œl¹skich dymów, skan-
duj¹cych jakieœ has³a w niezna-
nym Anglikom jêzyku. Us³yszeli,
jak œpiewa siê polski hymn – i mi-
ny im zrzed³y. Nic dziwnego, ¿e
angielscy dziennikarze (akredyto-
wa³o siê ich 41) nazwali to miejsce
„Kot³em Czarownic”.

Warto przeczytaæ tê ksi¹¿kê, bo
to nie tylko 14 meczów polskich
pi³karzy, ale te¿ fragment historii
Polski ostatnich 100 lat.

Józef Korczyk 

Nowa ksi¹¿ka Stefana Szczep³ka

Mecze polskich spraw

fot. www.SKLEP.de

Bia³o-czerwony 
falstart na Euro 2020
S³owacja mia³a byæ najs³ab-

szym przeciwnikiem reprezenta-
cji Polski w rozgrywkach grupo-
wych, a tymczasem bia³o-czer-
woni przegrali 1:2. Pierwszy
mecz na Euro 2020 zacz¹³ siê dla
nich pechowo – od samobójczego
gola polskiego bramkarza. Inna
sprawa, ¿e wczeœniej polska
obrona nie zrobi³a nic, by zagro-
ziæ S³owakowi Robertowi Mako-
wi, który po prostu j¹ oœmieszy³.

Rozbita defensywa
Zawiod³a ca³a dru¿yna i portu-

galski trener Paulo Sousa, który
dokonuj¹c mnóstwa zmian w me-
czach poprzedzaj¹cych Euro nie
potrafi³ w³aœciwie go zestawiæ, a
nastêpnie odpowiednio zgraæ ze-
spo³u i znaleŸæ sposóbu, by dru-
¿yna skutecznie zagra³a w meczu
otwarcia. Jeden z komentatorów
napisa³: „S³owacja oœmieszy³a
europejskie gwiazdy pi³ki i de
facto zamknê³a nam marzenia
o awansie. Sousa w imiê wy¿szej
idei nauczenia naszej dru¿yny
gry w ³adn¹ i nowoczesn¹ pi³kê
poœwiêci³ w³aœciwie jedyn¹ rzecz,
któr¹ przyzwoicie dzia³a³a za ka-
dencji Jerzego Brzêczka – defen-
sywê”. Kiedy bowiem trenerem
by³ Brzêczek, w meczach z dru-
¿ynami na podobnym poziomie
Polska praktycznie nie traci³a
bramek, o czym najlepiej œwiad-
cz¹ eliminacje do Euro 2020. Na-
tomiast po szeœciu meczach Pau-
lo Sousy w roli trenera, reprezen-

tacja ma ju¿ 10 straconych bra-
mek. Skutek mo¿e byæ taki, ¿e
w ci¹gu trzech miesiêcy Polska
przegra dwa najwa¿niejsze tur-
nieje. Bo Euro 2020 zamyka siê
dla Polski, a w eliminacjach do
mistrzostw œwiata w trzech me-
czach bia³o-czerwoni zdobyli
4 punkty i zajmuj¹ 4. miejsce
w grupie za Angli¹, Wêgrami i...
Albani¹.

Zawiedli najlepsi
Zawiedli przede wszystkim

jednak ci, którzy mieli poprowa-
dziæ zespó³ do zwyciêstwa – Ro-
bert Lewandowski, Grzegorz
Krychowiak i Wojciech Szczêsny.
W meczu ze S³owacj¹ pierwsz¹
dobr¹ sytuacjê Robert Lewan-
dowski zanotowa³ dopiero po 50
minutach gry. Wojciech Szczêsny
zosta³ pierwszym bramkarzem,
który strzeli³ samobójczego gola
w fina³ach mistrzostw Europy, a
Grzegorz Krychowiak – pierw-
szym zawodnikiem, który na
EURO 2020 dosta³ czerwon¹
kartkê.

W wywiadzie dla „Super
Expressu” Jan Tomaszewski
stwierdzi³: – Jeœli nie wyjdziemy
z grupy, to bêdziemy mieli po-
grzeb obecnego pokolenia. Czyli
najlepszych pi³karzy, jakich Pol-
ska mia³a w historii! Krychowiak,
Lewandowski, Glik – ju¿ dla nich
nie bêdzie miejsca. Oni bêd¹ tak
za³amani, ¿e trzeba robiæ now¹
kadrê na eliminacje mistrzostw
œwiata.

By³y bramkarz reprezentacji
Polski win¹ za utratê pierwszego

gola wini polskiego bramkarza
Wojciecha Szczêsnego:

– To by³ po prostu jego kata-
strofalny b³¹d. Powinien broniæ
nog¹, bo gdyby nie obroni³ strza-
³u, to pi³ka wysz³aby dalej. On siê
rzuci³ i niestety tê bramkê trzeba
zapisaæ na jego konto.

Tak s³abej gry polskiego zespo-
³u nie spodziewa³ siê tak¿e W³o-
dzimierz Lubañski. 

– Zabrak³o energii i determi-
nacji i czas ju¿ najwy¿szy skoñ-
czyæ z mitem o tym, ¿e Robert
Lewandowski jest odciêty od po-
dañ. Jak nie podaj¹ ci pi³ki, mu-
sisz jej poszukaæ. Koledzy staraj¹
siê dograæ Lewandowskiemu, ale
byliœmy tak s³abi, ¿e nie potrafili-
œmy stworzyæ sytuacji. Widaæ by-
³o, ¿e Robert nie czuje siê dobrze.
Ustawienie jest spraw¹ drugo-
rzêdn¹, bo najwa¿niejsze jest to,
jak zespó³ zachowuje siê przy pi³-
ce i tu¿ po jej stracie. Nie atakuje
siê przecie¿ samymi napastnika-
mi, tylko wiêksz¹ liczb¹ zawodni-
ków. Teraz bardzo trudno bêdzie
nam siê odbudowaæ. Po pora¿ce
w pierwszym meczu nie mamy
ju¿ marginesu b³êdu – powie-
dzia³.

Trzy mecze 
Polskie media przeœcigaj¹ siê

w wyliczaniu b³êdów, a dziennika-
rze nie pozostawili suchej nitki
praktycznie na nikim, kto zwi¹za-
ny jest z kadr¹ Polski, pocz¹wszy
od prezesa Zbigniew Boñka. To
on zadecydowa³ o zmianie szko-
leniowca w styczniu tego roku,
na kilka miesiêcy przez Euro. 

Mecz otwarcia, mecz o wszyst-
ko, mecz o honor.... Ile¿ razy pol-
scy kibice ju¿ to przerabiali i
w wa¿nych turniejach historia ta
powtarza siê jak z³y omen. Czy
tak bêdzie równie¿ teraz? By³ to
jeden z najs³abszych wystêpów
Polaków na turniejach mistrzow-
skich, na tle europejskiego œred-
niaka bia³o-czerwoni prezento-
wali siê s³abo.

„Lewy” wreszcie 
zrobi³ swoje
Wynik meczu Polska – Hiszpa-

nia (19 czerwca) znów wla³ na-
dzieje w serca bia³o-czerwonych.
To by³o znacznie lepsze spotka-
nie w wykonaniu Polaków, ni¿
mecz ze S³owacj¹. Po pierwszej
po³owie Polska przegrywa³a
wprawdzie 0:1 po golu Alvaro Mo-
raty, jednak w 54 min. Robert Le-
wandowski celnie uderzy³ g³ow¹
po zagraniu Kamila JóŸwiaka i
wyrówna³ stan meczu. Dziêki te-
mu Polska zdoby³a punkt, ale
nadal zajmuje ostatnie miejsce
w tabeli grupy E.

„Meczem o wszystko” bêdzie
starcie ze Szwecj¹ (23 czerwca).
Polscy pi³karze wci¹¿ mog¹
awansowaæ do fazy pucharowej.
Musz¹ wygraæ ze Szwecj¹ i wte-
dy awansuj¹ z drugiego miejsca
bez wzglêdu na wynik meczu S³o-
wacja – Hiszpania. Pora¿ka prze-
kreœla te szanse. Polska mo¿e za-
j¹æ trzecie miejsce w grupie, re-
misuj¹c ze Szwedami, ale wtedy
bêdzie mia³a tylko dwa punkty –
prawdopodobnie za ma³o, aby li-
czyæ na awans z trzeciej lokaty. 

Ze Szwecj¹ w 26 meczach Pol-
ska wygra³a 8 razy, zanotowa³a
4 remisy i 14 pora¿ek. Co wa¿ne –
nie wygra³a ze Szwecj¹ od 28 lat. 

Wygra Francja 
albo Belgia?
Przed mistrzostwami Europy

statystycy najstarszego w Belgii
uniwersytetu Leuven oszacowali
potencja³ wszystkich ekip startu-
j¹cych w tegorocznych mistrzo-
stwach Europy w pi³ce no¿nej.
Komputer stwierdzi³, i¿ polska
reprezentacja ma a¿ 64 proc.
szans na wyjœcie z grupy: 33 proc.
na zajêcie trzeciego miejsca,
29 proc. na drugie i tylko 16 proc.
na wygranie rywalizacji z Hiszpa-
ni¹, Szwecj¹ i S³owacj¹. Najwiêk-
sze szanse dawa³ Polakom w me-
czu ze S³owakami. No i siê pomy-
li³.... 

Do zabawy w³¹czyli siê tak¿e
inni specjaliœci – z piêciu uniwer-
sytetów z Dortmundu, Mona-
chium, Innsbrucku, Molde i Gan-
dawy. Wziêli pod uwagê m.in.
ostatnie wyniki, wartoœæ rynkow¹
pi³karzy, mocne strony zespo³u,
liczbê uczestników Ligi Mi-
strzów, wystêpy w meczach ligo-
wych, a nawet socjologiczno-eko-
nomiczne uwarunkowania dane-
go kraju. I wysz³o im, ¿e pi³kar-
skim mistrzem Europy zostan¹
Francuzi. Prawdopodobieñstwo,
¿e zostan¹ mistrzami okreœlili na
14,8 procent. Na kolejnych miej-
scach rankingu s¹: Anglicy
(13,5 proc.), Hiszpanie (12,3
proc.), Niemcy i Portugalczycy
(po 10,1 proc.). „Nie dajemy pew-
noœci, a tylko wskazujemy na
prawdopodobieñstwo“ – napisali
podsumowuj¹c wyliczenia. 

Czy maj¹ racjê – przekonamy
siê 11 lipca po meczu fina³owym
w Londynie.

Józef Korczyk 

A mia³o byæ tak piêknie...





DVD - Siła Wyższa
W podupadającym klasztorze na głębokiej prowincji żyje czterech mnichów. Dogląda ich
siostra Bazylia i Franek – człowiek od wszystkiego. Nieoczekiwanie w sąsiedztwie otwie-
ra się ośrodek, w którym buddyjski mistrz Tashi Ga prowadzi warsztaty techniki relaksacji
i medytacji. Mnisi z klasztoru przeżywają prawdziwy wstrząs – innowiercze praktyki tuż
za ich murem? To niedopuszczalne! Nieoczekiwanie dla obu stron, te dwa światy zaczy
nają się wzajemnie przenikać, choć początki przypominają wojnę podjazdową dwóch
wrogich armii. Dereszowska, P. Grabowski, P. Fronczewski, K. Dracz

-

A. .Obsada: i inni

DVD - Tajemnica twierdzy szyfrów
Interesująca fabuła - fakty i fikcja - rozgrywa się w plenerach Dolnego Śląska, ośrodku
cichociemnych w Szkocji, na ulicach Paryża i Londynu. Opowiada o walce wywiadów -
amerykańskiego i radzieckiego - o największe tajemnice III Rzeszy. Jako oficer Abwehry
pojawia się polski kryptolog z zamiarem przejęcia niemieckiej maszyny deszyfrującej.
Dramaturgię uatrakcyjniają dynamiczne sceny batalistyczne z udziałem lotnictwa, artylerii
pojazdów z epoki, zrealizowane z wyjątkową dbałością o realia historyczne i szczegóły
rekonstrukcyjne. P. Ma J. B. C. , P.Obsada: łaszyński, Frycz, Szyc, Żak Deląg .i inni
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Ciotka Flora - Helena Buchner
Autorka opisuje życie na Opolszczyźnie zaraz po wojnie i później. Pokazuje ten trudny
czas z punktu widzenia autochtonki. Pisze o Niemcach, Polakach, Ślązakach, o trudnych
relacjach między miejscowymi a przybyszami, o budowaniu nowego wspólnego życia.
Tym razem autorka skupia się przede wszystkim na problemie rozpadu rodzin. „Troje
rodzeństwa i matka, a każdy w innym kraju” – ten krótki cytat z Ciotki Flory idealnie
obrazuje skutki powojennej zawieruchy. Jednak nie tylko odległość i nowy polityczny
porządek w Europie są tym, co podzieliło niegdyś sobie bliskich ludzi...

DVD - Nad Niemnem
Adaptacja filmowa powie

-

Marja
.

ści Elizy Orzeszkowej w mistrzowskim wydaniu. Główną
bohaterką jest Justyna Orzelska, półsierota zamieszkująca z wujostwem w ich majątku
nad tytułowym Niemnem. Dziewczyna nie do końca odnajduje się w roli salonowej damy,
co nie jest dobrze odbierane przez najbliższych. Pewnego dnia poznaje Jana Bohatyro
wicza, przedstawiciela ubogiej szlachty pracującej. Dziewczyna za jego sprawą odkrywa
świat zupełnie różny od tego, w którym dotychczas żyła. ński Adam,

Lipińska Marta, Zakrzeński Janusz, Rogalska Bożena i inni
Obsada:

Pawlak Iwona Katarzyna,

Płytkie groby na Syberii - Michał Krupa
Z Syberii do Afganistanu - prawdziwa historia ucieczki polskiego więźnia Gułagu. W 1939
roku Michał Krupa został aresztowany we wschodniej Polsce, wówczas okupowanej
przez ZSRR, i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piekło zaczęło się dla niego
od przesłuchań i tortur w osławionym więzieniu śledczym na moskiewskiej Łubiance.
Uznany za winnego, został zesłany na Syberię do łagru Peczora. Tam na co dzień spoty-
kał się z wyrafinowanym okrucieństwem i próbował przetrwać w skrajnie trudnych warun-
kach, w których więźniowie skazani na katorżniczą pracę na ogół nie przeżywali roku.

DVD Filmy

DVD 07 Zg

J. A.

X. J. K.

łoś się - 10DVD / reż. reż. Szmagier & Tarnas

DVD 40-latek - 6DVD / reż. Gruza Jerzy

DVD Alternatywy 4 - 3DVD / reż. Stanisław Bareja

DVD Blondynka - 4DVD/ reż. Gronowski Mirosław

DVD Chłopi - 5DVD / reż. Rybkowski Jan / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Cisza nad rozlewiskiem - 4DVD / reż. Drabiński Adek

DVD Czterej pancerni i pies - 7DVD / reż. Nałęcki Konrad

DVD Daleko od szosy - 4DVD / reż. Chmielewski Zbigniew

DVD Droga - 2DVD / reż. Chęciński Sylwester

DVD Echo serca. Sezon 1 - 5DVD / reż. Szafrański Tomasz

DVD Ekstradycja. Kolekcja 1-3 - 8DVD / reż. Wójcik Wojciech

DVD Glina. Sezon 1-2 - 8DVD / reż. Pasikowski Władysław

DVD Janosik. Serial odc.1-13 - 4DVD / reż. Jerzy Passendorfer

DVD Kabaret Dudek - 2DVD / reż. Dziewoński Edward

DVD Kabaret Starszych Panów - 4DVD / reż. Jeremi Przybora i Jerzy Wąsowski

DVD Kariera Nikodema Dyzmy - 3DVD / reż. Marek Nowicki, Jan Rybkowski

DVD Komisarz Alex. Seria 1 - 4DVD / reż. Wichrowski Robert

DVD Komisarz Alex. Seria 2 - 4DVD / reż. Wichrowski Robert, Lang Krzysztof

DVD Komisja morderstw. Sezon 1 - 3DVD / reż. Marszewski, Panek

DVD Korona Królów. Sezon 1, odc. 1-84 - 11DVD/

reż. Pacyna Wojciech, Sołtysiak Jacek, Krysiak Jerzy, Fiedziukiewicz Piotr

DVD Krew z krwi. Sezon 1+2 - 5DVD / reż. Żuławski, Komasa, Adamik

DVD Ludzie i bogowie - 4DVD / reż. Kox Bodo

DVD Oficer - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Oficerowie - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Popioły - 2DVD / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Przygody pana Michała - 3DVD / reż. Komorowski Paweł

DVD Stawka większa niż życie - 6DVD / reż. Morgenstern & Konic

DVD Stulecie winnych - 4DVD / reż. Trzaskalski Piotr

DVD Stulecie winnych. Sezon 2 - 4DVD /

reż. Rogalski Michał, Trzaskalski Piotr, Śliskowski Piotr

DVD Trzeci oficer - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Ucho prezesa - 8DVD

DVD Zmiennicy - 5DVD / reż. Bareja Stanisław

DVD Młody Piłsudcki - 4DVD / reż. Marszewski Jarosław

DVD Nad Niemnem - 2DVD / reż. Kuźmiński Zbigniew / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Siła Wyższa - 4DVD / reż. Adamczyk Wojciech

DVD Tajemnica twierdzy szyfrów - 4DVD / reż. Drabiński Adek
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25 lat niewinno
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ści. Sprawa Tomka Komendy - Grzegorz Głuszak

Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzierżanowski

Asty kasztana czyli opowieści o Śląsku niewymyślonym - Ginter Pierończyk

Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polskę Jarosław Kaczyński - Janicki & Władyka

Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu zniewoleniu - Dionizy Garbacz

Duda i jego tajemnice - Tomasz Piątek, Marcin Celiński

Germanofil. Władysław Studnicki. Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą

- Piotr Zychowicz

Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik

Hajmat - Dariusz Dyrda

Historia narodu śląskiego - Dariusz Jerczyński

Imperator. Sekrety Ojca Rydzyka - Piotr Głuchowski, Jacek Hołub

Kołyma. Polacy w sowieckich Łagrach. Wspomnienia i dokumenty - S Warlikowski

Krąg świętej góry - Malik & Plaskon

Macierewicz i jego tajemnice - T. Piątek

Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu - Sylwia Borowska

Moja Pasja - Robert Kubica + DVD

Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Piątek

Opowieści o śląskiej historii - Jan Lubos

Popkultura w PRLu -M. Kastelnik, tw.opr.

Prezes i Spółki. Imperium Jarosława Kaczyńskiego - A Kondzińska, I Szpala

Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

Sekret. Historie ludzi, którzy odkryli swoje żydowskie pochodzenie - S Borowska

Szczerze - Donald Tusk tw.opr.

Ślub pod chupą. Jak wychodząc za mąż, zostałam Żydówką - Sylwia Borowska

Tajemnice stanu wojennego - Grzegorz Majchrzak

Uzurpator. Podwójne życie prałata Jankowskiego - Aksamit & Głuchowski

Woody Allen, wywiady - Robert E.Kapsis

Zdarzyło się w Watykanie. Nieznane historie zza spiżowej bramy

- Magdalena Wolińska-Riedi

Jakie piękne samobójstwo - Rafał A. Ziemkiewicz, tw.opr

Kobieta w Watykanie. Jak żyje się w najmniejszym państwie świata

- Magdalena Wolińska-Riedi

Mecze polskich spraw - Stefan Szczepłek

Płytkie groby na Syberii - Michał Krupa tw.opr.

Kobieta w Watykanie. Jak żyje się w najmniej-
szym państwie świata - M. Wolińska-Riedi
Magdalena Wolińska-Riedi jako jedna z nielicznych kobiet mieszkała za Spiżową Bramą
przez kilkanaście lat. Teraz opowiada czytelnikom o tym, jak wygląda codzienne życie za
murami Watykanu. Odsłania zaskakujące fakty i ciekawostki. Dlaczego w Watykanie nie
można pójść do restauracji, jak można stracić watykański paszport, ile cel ma tamtejsze
więzienie i czy w watykańskim mieszkaniu można urządzić imprezy?

Przy zam wieniu przez internet mo liwo p atno ci przezó ż ść ł ś PayPal.

ZAM WIENIEÓ
P atno z g rył ść ó - Zarezerwowany towar wysy amy po zap aceniu rachunku (Vorkasse)ł ł

Prosimy przelewa pieni dzy przed otrzymaniem rachunku.
Wa ne! Konto jest inne ni konto prenumeraty - podajemy je na rachunku.

nie ć ę
ż ż

Koszt wysy ki:ł

ł ó
na adres w Niemczech - 6,90 € (Deutsche Post DHL)
do pozosta ych kraj w Unii Europejskiej - 9,90 €

�

�

Oferta obowi zuje do wyczerpania zapasu towaru.ą

Data, podpis

Nr telefonu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę

S 7/2021Ż

Ksi kiąż

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
Na ie :stron internetowej

www.sklep.de

Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

DVD - Młody Piłsudski
Opowiada o grupie spiskowców walczących z caratem na przełomie XIX i XX wieku.
Głównym bohaterem jest młody Józef Piłsudski, jego rodzina i najbliżsi przyjaciele, którzy
później w niepodległej Polsce piastowali najwyższe stanowiska państwowe. Akcja serialu
rozpoczyna się od zamachu na cara Aleksandra II w Petersburgu w 1881 roku. Liczący
trzynaście odcinków serial kończy się w momencie, kiedy Piłsudski wraz z Organizacją
Bojową przeprowadzają słynną akcję pod Bezdanami w 1908 roku. Otrębski
Grzegorz, Wencel Ewa, Cybulski Sebastian, Dyniewicz Jakub, Englert Jan, Kalita Marek

Obsada:

Jakie piękne samobójstwo - R. A. Ziemkiewicz
Wielka klęska może być początkiem wielkiego sukcesu. Wielki sukces może poprowadzić
wprost do wielkiej klęski. Rafał A. Ziemkiewicz otwiera nowy rozdział swojej twórczości,
do którego dojrzewał w trakcie ostatniej dekady. To już nie jest zwyczajna publicystyka,
to rzetelna analiza tego, w jaki sposób na przestrzeni dziejów Polacy walczyli o zniewo-
lenie. Świetnie zaobserwowane i znajdujące potwierdzenie w dokumentach źródłowych
analogie i procesy nieuchronnie prowadzące do niepotrzebnego rozlewu polskiej krwi
na frontach całego świata.
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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:

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 ubr wkaż ó
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

10% rabatu

na
art

yk
u

w
pro

dukcji

ły

ła
sn

ejK
U
PO

N

E-Mail: info@schlesischewurst.de

37 Jahre
Öffnungszeiten:

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

PRODUKTY MO ESZ KUPI NA MIEJSCU

LUB ZAM ZT

Ż Ć

ÓWIĆ POC Ą
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

�W asna produkcja w dlin
Sklep nternetowy i wysy kowy
Party Service i Sala rz j
Polskie rtyku y po ywcze

ł ę
i ł

p y ęć
a ł s ż

�

�

�

(c t ó p
p n
a

ukierki, war g, ierogi,
rzyprawy, apoje,
lkohole, i.t.d.)

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

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

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!

REKLAMA?
Kontakt:
tel. 02382-766 75 78
fax 02382-766 75 79
werbung@samo-zycie.com

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

www.sklep.de
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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

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

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
Telefon:

Telefax:
+49 (0)69/86 41 16

+49 (0)69/84 84 38 84

+49 (0)160/36 96 386

post@ewalange.de
www.ewalange.de

Mobil:

E-Mail:

www.prenumerata.de
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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

OD 15 LAT WYKONUJEMY I SKUTECZNIE REALIZUJEMY
KOSZTORYSY DLA PACJENT W UBEZPIECZONYCH WE
WSZYSTKICH NIEMIECKICH KASACH CHORYCH.

Ó

- OSZCZ DNO DO 50% W POROWNANIU
Z NIEMIECKIMI GABINETAMI

- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYS W PRZEZ
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

- GWARANCJA UZYSKANIA ZWROTU FINANSOWEGO
Z NIEMIECKIEJ KASY CHORYCH ZA WYKONANE
LECZENIE W POLSCE

- SZYBSZA REALIZACJA PLAN W LECZENIA ORAZ
WYSOKA JAKO US UG PROTETYCZNYCH

- NOWOCZESNY SPRZ T INNOWACYJNE METODY
LECZENIA WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

- ZAJMUJEMY SI TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z
ZAKRESU PROTETYKI, CHIRURGII, PERIODONTOLOGII,
ORTODONCJI I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

- NOWO - LASEROWE WYBIELANIE Z B W

Ę ŚĆ

Ó

Ó
ŚĆ Ł

Ę ,
,

Ę

ŚĆ Ę Ó

STOMATOLODZY WSZYSTKICH
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

Istniejemy od blisko 30 lat.
Zaufa o nam ponad
pacjent w z Polski, Niemiec
i Skandynawii.

ł
ó

20 000

Zadzwo i um w wizytń ó ę

+48 606 992 580

sylwia.cena@ra-dent.com.pl

www.ra-dent.com.pl

MICKIEWICZA 128A/1
71-140 SZCZECIN

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN

KR LOWEJ KORONY POLSKIEJ 9/U1
70-485 SZCZECIN

Ó

Gazety dla sklepów

www prasa de. .

Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de

Handy: -
Tel.: 02174-8941155

0173 2106849

ładunki do 1,5 tony

Niemcy Polska

KURIER

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

M I T  M E N S C H E N .
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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

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

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.

Audi A8 4.2 TDI Quattro
EZ: 06/16, 149 tkm, 283 kW,

, uvm.

Diesel,
grau-met., Navi, Leder, LED,

Head-Up, Bose

BMW 520 d xDrive Luxury Line
EZ: 05/17, 106 tkm, 140 kW, Diesel,

Automatik,
uvm.

Head-Up, Navi,
Sitzheizung,

Seat Ateca FR 4Drive
EZ: 02/18, 110 tkm, 140 kW,

Navi,
uvm.

Diesel,
grau, Sitzheizung, PDC,
Tempomat, Alcantara,

Mercedes-Benz CLS 350 CDI
EZ: 04/13, 115 tkm, 195 kW,

Silber, AMG-Line,
uvm.

Diesel,
Sitzheizung,

Navi. LED,

Mercedes-Benz GL 350 4Matic
EZ: 09/13, 149 tkm, 190 kW,

uvm.

Diesel,
7 Sitzer, Leder, Navi, Panoramadach

Sitzheizung,

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

30.999 €
cena

40.999 €
cena

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

23.999 €
cena

33.499 €
cena

27.499 €
cena

22.999 €
cena
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